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 اختراعك "إلى أرباح –بحثك  –كيف تحول " فكرتك                                                                                                                            SCU-TTOورشة عمل مكتب نقل التكنولوجيا 

 

 

 SCU-TTOورشة عمل مكتب نقل التكنولوجيا 

 .والمجتمع المدني األكاديمية األوساط في التكنولوجيا نقل مكتب عمل

 
TITLE  : “ Fundamentals of Transforming (Ideas ,Research , Inventions) into a profitable  innovation”. 

 .أرباح إلى" كاختراع –بحثك  –" فكرتك  حولكيف ت عنوان ورشة العمل:
 اإلسماعيلية–جامعة قناة السويس  -بمبني تطوير التعليم الدور االرضي TICO - SCUمكتب  الورشة: انعقادمكان 

  2112- 12-9االربعاء  يوم انعقاد الورشة :

 . ساعات( 4يوم واحد )   : الورشةمدة 

   السويس.جامعة قناة للطلبة والمسجلين بمكتب التايكو جنيه  50 : الورشةرسوم 

 جنيه للسادة أعضاء التدريس و الهيئة المعاونة من داخل جامعة قناة السويس. 100

للسادة أعضاء التدريس و الهيئة المعاونة من خارج جامعة قناة السويس و  150

 المشاركين من المجتمع المدني.

 .مع المدنيالمجت و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةو  الطلبة الفئة المستهدفة: 

 مشارك 50 العدد األقصى للمشاركين:

 ال يوجد حضور الورشة: مسبقة لمتطلبات 

  TTw1  : ورشة العمل برنامج
 الزمـــــــــن

 

 مالحظات الدكتور المحاضر عنوان المحاضرة

 التسجيل 09:30-10:00
   

10:00  

 

10:10 

 TICO-SCU  مدير المكاتبكلمة السيد أ.د /  -

 

  TICO programمديريد كلمة  الس -

                                                 

 

 سجامعة قناة السوي-أ.د/ أحمد السقا

 

 العلميأكاديمية البحث  -د.م/ محمد الليثي

 أول

 عمل ورشة
 بالمكتب

10:10 

11:40 

 في بالبراءات المتعلقة المعلومات استخدام -

ابتكارا  راعكاخت –بحثك  –فكرتك  لتجعل   يبواالو

.مربحا   

 التكنولوجيامستويات جاهزية و التكنولوجياأقسام  -
TT process – Hor&Ver TT  

 

 جامعة قناة السويس - محمد أبو الحسن/ د.

 TTO-SCU مكتب

 
 

Event code: 

TTw11 

 استراحة 12:00- 11:40

12:00 

1:30 

 

إلى حلول إلحتياجات  تحويل المعرفة أساسيات -

 المجتمع

 

 

 جامعة النيل -رتيسيرأبو النص /أ.د

 TICO-NU  مدير مكتب

 

 

 

 
Event code: 

TTw12 

 

 

1:30 

2:30 

 تعريف بأنشطة المكتب -تقييم للمأدة العلمية    -

 توزيع شهادات الحضور - 

 د.م/ محمد الليثي

 أ.د/ أحمد السقا

 تيسيرأبو النصر /أ.د

 

 

 : شروط عامة

 اإللك بريديمكن الحجز من خالل ال  ( تروني للمكتبticosuezcanal@gmail.com )، و يصبح الحجز الغيا

 ساعة. 44إذا لم يقم المشارك بدفع رسوم األشتراك قبل بدأ الدورة بـ 

  أولوية الحضور ألسبقية تسديد الرسوم(OCIT). 

  رة( شهادة تقدير نقاط )األكثر تفاعال و األفضل إجابة على تمارين نهاية الدواليمنح المشارك الحاصل على أعلى

 مع أمكانية ضمه لفريق عمل المكتب كعضو مشارك أو خبير في المجال.في األسبوع التالي 

  ين شهادات حضور في نفس يوم الورشة.المشاركجميع يمنح 

   دقيقة. 30تحجب الشهادة في حالة تغيب المشارك عن المحاضرات لمدة 


