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  ١٤، مع العمل حالًيا عىل تأسيس الرقم  مراكز لإلبداع  ٨شهد العامان الماضيان تأسيس 
ى
مركًزا أخرى، ف

ودعم رواد األعمال، واالهتمام برعاية اإلبداع  التكنولوج   إطار خطة الدولة لتعزيز ثقافة اإلبداع 
 كل محافظة، من أجل تهيئة الب رقم  والمبتكرين، عب  إنشاء مركز إبداع 

ى
يئة المحفزة لالبتكار، واحتالل ف

 مجال ريادة األعمال. 
ى
 المكانة الالئقة عىل الخريطة العالمية ف

 

ى والمستفيدين من مراكز إبداع مرص الرقمية، لـ  السطور التالية، يتحدث عدد من المسئولي 
ى
، «الدستور»ف

وعات االبتكارية، والخدمات التى تقد  مساعدة أصحاب المشر
ى
 للتعريف بدورها ف

ى
مها هذه المراكز ف

 المحافظات، وكيفية الحصول عليها. 

 

ف: صممنأسامة  ا للتأكد من جودة المياه بـ ا أشر
ً
وع  «تطبيق موبايل»مشر

 

ة التى تقدمها  ى  الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة المنيا، بالخدمات الممب 
ى
ف، طالب ف أشاد أسامة أشر

بتطوير فكر الطالب وإكسابهم المهارات الالزمة لمتطلبات مراكز إبداع مرص الرقمية، خاصة فيما يتعلق 
 سوق العمل الحالية. 

 

ف»وكشف    ٢٠عن حضوره قرابة « أشر
ى
ى يوم وأسبوع، واستفاد  ٣ورشة ف أشهر، تراوحت مدة الورشة بي 

ا  ىً ا، بعدما حصل خاللها عىل معلومات لم يكن لديه أى معرفة سابقة عنها، جعلته ممب 
ً
 منها بشكل كبب  جد

ى أصدقائه، وشجعتهم عىل حضورها.   بي 

 

مجة والفوتوشوب، ومبادئ العمل الحر، وكيفية »وأضاف:   عدة مجاالت متعددة، منها الب 
ى
الورش كانت ف

 عن ريادة 
ا
ة الذاتية، ومهارات التفكب  السليم وحل المشكالت، فضًل البحث عن وظيفة وكتابة السب 

ها من المج كات، وغب  ااألعمال وتأسيس الشر
ً
 «.االت المهمة جد

 

ى المشاركة مع »وواصل:   من المدربي 
ُ
 البحث عن  ٤بعد انتهاء الدورات التدريبية طلبت

ى
من زمالئى ف

مشكلة وإيجاد حل لها، وبعد موافقتهم، شكلت مجموعة طالب من كليات مختلفة، واستغرقنا أسبوًعا 
، ووضعنا نموذًجا أول ى  «. ًيا لحلهاإليجاد مشكلة، ثم عرضناها عىل المدربي 

 

 أحد مراكز المحافظة، وجمعنا معلومات عنها، ووجدنا أن »وأوضح 
ى
ب ف الحظنا مشكلة تلوث مياه الشر

 المياه، ما يؤدى إىل تغيب  لونها وتلوثها 
ى
ى واألمالح ف ى والهيدروجي  السبب يرجع إىل زيادة نسبة األكسجي 

 «.منها األهاىل  ومعاناة 

 

ا يتم إيصا»وأضاف: 
ً
 بتطبيق عىل صممنا جهاز

ا
له إىل الفلبى الموجود عىل صنبور المياه، ويكون متصًل

وع الذى  يا، وهو المشر ب وخلوها من البكتب  الموبايل، يتيح للمستخدم التأكد من صالحية المياه للشر
اع للجهاز  انتظار الحصول عىل براءة اخبى

ى
 «.قدمناه إىل أكاديمية البحث العلم، وف



 

 ريادة األعمال تم تدريبهممبد 1390مسئول سوهاج: 
ى

ا ف
ً
 ع

 

 مركز إبداع مرص الرقمية بمحافظة سوهاج، إن مركز اإلبداع التكنولوج  
ى
قال أحمد عمرو، المسئول ف
، والعمل الحر»محاور أساسية، ىه:  ٣وريادة األعمال يعمل عىل  ، من «ريادة األعمال، والتطوير المهتى

 خالل تقديم تدريبات واستشارات وتنظيم ال
ى
ة ف فعاليات والمعسكرات التدريبية الطويلة والقصب 

 المجاالت الثالثة. 

 

  وأضاف أنه يتم تقديم كل تلك الخدمات بشكل 
ى من جميع الكليات  مجائى تماًما للطلبة والخريجي 

 المركز 
ى
كة ف ا إىل أهمية مساحة العمل المشبى

ً
  والمعاهد، الفت

يتم فيها استقبال أصحاب المشاريــــع  التى
وعات. الناشئ وعاتهم بداخلها، وهو ما يتيح لهم فرصة أكب  لتطوير تلك المشر  ة للعمل عىل مشر

 

ى عام  اوح بي 
ى المركز بتقديم خدمة حاضنة األعمال التى تحتضن المشاريــــع الناشئة لمدة تبى وأشار إىل تمب 

 عن تقديم دعم 
ا
ى ألف جنيه لمن يرغب من ا ١٨٠بقيمة  وخدم   ماديوعام ونصف العام، فضًل لمبدعي 

 جميع الكليات والمعاهد، وهو ما استفاد منه المئات بالفعل. 
ى
ى ف  من طالب الجامعات والخريجي 

 

ا 
ً
ى والطالب من جميع الكليات والمعاهد، كاشف ونوه إىل اإلقبال الكثيف عىل خدمات المركز من الخريجي 

 مجال ريادة األعمال، و ٩٥٠عن تدريب 
ى
، باإلضافة إىل  ٢٥٠شخًصا ف  مجال التطوير المهتى

ى
  ١٩٠ف

ى
ف

 تخصص العمل الحر. 

 

ى عىل  تشجيع الطالب المبدعي 
ى
 وقت  وأشاد بدور مراكز اإلبداع ف

ى
وعاتهم االبتكارية، وتنفيذها ف تطوير مشر

 جميع محافظات الجمهورية، ىك يستفيد  قياس  
ى
من خالل التمويل الشيــــع، مطالًبا باستكمال المراكز ف

وعات.   منها أكب  عدد ممكن من أصحاب المشر

 

ونًيا مخصًصا لتنظيم تدريبات  إسالم سليمان:   «أونالين»أسست موقًعا إلكتر

 

 مدينة السادس من أكتوبر، عن مدى  كشف إسالم
ى
سليمان، خريــــج أحد معاهد اإلعالم وفنون االتصال ف

 تحقيقها وتطبيقها عىل أرض الواقع. 
ى
 تطوير فكرته ومساندته ف

ى
 استفادته من مراكز إبداع مرص الرقمية ف

 

وعات، داخل مرك« سليمان»وقال   مجال ريادة األعمال وإدارة المشر
ى
ز اإلبداع إنه حرصى عدة ورش ف

ا من حل المشكالت التى تواجهه وتحويل 
ً
ه، وجعلته متمكن ت تفكب  الرقم، واكتسب منها فوائد عديدة غب 

 األفكار إىل مشاريــــع. 

 

وع حول تأهيل طلبة كلية الزراعة لسوق العمل بعد التخرج، وتقليل الفجوة « سليمان»وكانت لـ فكرة مشر
ا إ
ً
 تطوير فكرته وتنفيذها. العلمية والعملية بعد تخرجهم، الفت

ى
 ىل أن مركز اإلبداع الرقم ساعده ف

 

ونًيا مخصًصا لتنظيم تدريبات  الواقع »، واستخدام تقنيات «أونالين»وأوضح أنه أسس موقًعا إلكبى
اضى   هذه التدريبات، التى كانت عبارة عن مسارات يحتوى كل منها عىل تدريبات بمستويات « االفبى

ى
ف

 التخصص أو المجال المرغوب، وبعد انتهاء المسار يحصل معينة، يتأهل المتدر 
ى
ب بعد اجتيازها للعمل ف

ى وشهر.  ى أسبوعي  اوح بي 
كة لمدة تبى  شر

ى
 المتدرب عىل تدريب عمىل ف

 

ى شعر بها بعد تأسيس الموقع وتحقيق حلمه»واختتم بأن   ذلك إىل «الفرحة الكب 
ى
، مرجًعا الفضل ف

 تطوير أفكارهم جهود مركز اإلبداع الرقم، وموجًه 
ى
ا نصيحة لجميع الشباب بأن يستعينوا بالمركز ف

 وتحويلها إىل واقع عىل األرض. 

 



 

 منار فتىح: تمكنت من تصنيع ثالجة موفرة للكهرباء.. وكل الشكر للرئيس

 

 الفرقة األوىل بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، إىل أنها عرفت عن خدمات مركز 
ى
 أشارت منار فتىح، الطالبة ف

، تعرفت عن طريقه عىل ما يقدمه المركز من «فيسبوك»إبداع مرص الرقمية من خالل إعالن عىل موقع 
 .  دورات وورش تدريبية للطالب بشكل مجائى

 

لم تكن لدّى أى معرفة مسبقة بالمركز، فبحثت عنه وتصفحت صفحته الرسمية، وفوجئت »وأضافت: 
ا، فأشعت بت

ً
سجيل بيانائى والتحقت بأول دورة ينظمها، وكانت حول  بجميع الخدمات التى يقدمها مجان

ا وشجعتتى عىل االلتحاق  ً ى أفراد الفريق، واستفدت منها كثب   مجموعات وتوزيــــع العمل بي 
ى
كيفية العمل ف

وع المبتكر  «.بالدورة الثانية التى دارت حول كيفية خلق فكرة المشر

 

 مجال التطوير »وواصلت: 
ى
  استكملت الدورات بعد ذلك ف

ى
، وتوصلت لفكرئى الخاصة التى أرغب ف المهتى

تنفيذها، وساعدئى مهندسو المركز عىل تطويرها، وحصلت عىل حاضنة أعمال من جامعة بدر بعد 
وعات المبتكرة ى أصحاب المشر وعها، قالت: «. التصفيات بي  دارت حول تصنيع ثالجة »وعن فكرة مشر

  موفرة للكهرباء، تشبه ما يسم بثالجات النشادر 
ى
 الفنادق، باإلضافة إىل تمتعها بعدة مزايا ف

ى
المستخدمة ف

 «.االستخدام والصيانة

 

ة موضحة:  ت عن سعادتها الكبب 
ّ
ا من يؤمن بأفكارى، ويساعدئى عىل تنفيذها، فلم »وعب  ً وجدت أخب 

ا، بل كنت أصاب باالكتئاب كلما خطرت بباىل فكرة أريد تنفيذها لعدم وجود الخب  
ً
ة أتخيل ذلك مطلق

وع ىل، أشعر بالفخر ألن تنفيذ  والتمويل الالزم، لكتى اآلن، وبعد حصوىل عىل أول حاضنة لتنفيذ أول مشر
، وشجعتى عىل إنجاز المزيد وع رفع من معنويائى  «.المشر

 

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيىس، والدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
وعها للنور، مناشدة زمالءها المعلومات، وجميع المسئ ى الذين ساعدوها عىل إخراج مشر ى والمهندسي  ولي 

ة.   من طلبة الجامعات االلتحاق بالدورات التى تقدمها مراكز اإلبداع الرقم لما بها من فوائد كبب 


