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 صحفي بيان

عن بدء برنامج مفاعل تعلن مع جامعة السويس  شراكةبحث العلمي والتكنولوجيا بالأكاديمية ال و "انوفينتشورز"

 "انطالق"الريادة في السويس بالتعاون مع 

ين من يونيو  حت  سيتم قبول طلبات التقديم تم فتح باب التقدم و   2018العشر

 2018-5-2 –القاهرة 

اكة مع والتكنولوجيا العلم   البحثاكاديمية أعلنت  انطالق الدورة األول  من عن " انوفينتشورز" االعمال السويس وحاضنة جامعة بالشر

  اطار  وذلك السويسمحافظة ب الريادة مفاعل برنامج
نامج القوم  للحاضنات التكنولوجية المتخصصة "انطالق" ف   . البر

  التوسع  إل    “الريادة مفاعل“برنامجيهدف 
  مختلف المجاالت  مص أنحاء  جميع  ف 

كات الناشئة المبتكرة ف  خلق بيئة و  لدعم الشر

كات  من خالله تخضع للتواصل بي   رواد األعمال والمستثمرين والموجهي   عىل مدار برنامج مكثف مدته ستة أشهر.  الشر

كز حول تطوير نموذج العمل التجاري، وبناء قاعدة   يتم تأهيلها لتدريب مكثف يب 
عمالء وخطة التسويق لل بيانات الناشئة الت 

كة. باإلضافة إل إتاحة فرصة للتواصل مع أكبر من   . موجه 100وتصميم العالمة التجارية والتخطيط المال  للشر

عىل  دعم مجتمع العلم والتكنولوجيا واالبتكار ف  مص،  1972والتكنولوجيا منذ إنشائها عام  العلم  من خالل حرص أكاديمية البحث 
نامج القوم  للحاضنات التكنولوجية المتخصصة "انطالق" األفكار الجديدة واحتضان  استكشافوالذي يهدف ال  بدأت األكاديمية البر

عي   والمبتكرين ورواد األعمال  وعات التخرج(، وتوفب  البيئة أصحابها من المخب  وطالب السنوات النهائية ف  الجامعات المصية )مشر

  و  الماديالمناسبة والدعم 
   الفت 

كات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه  واللوجست  ة حت  الوصول بها ال شر لألفكار التكنولوجية المتمب  
  السويس من األفكار إل منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف ا

. وسوف يتم اطالق برنامج مفاعل الريادة ف   
القتصاد المعرف 

يك الرئيس     تعد الشر
خالل برنامج "انطالق" تحت رعاية أكاديمية البحث العلم  والتكنولوجيا وبالتنسيق مع جامعة السويس الت 

  مساحة
نامج وورش العمل ف    محافظة السويس. حيث تتم فعاليات البر

 . الموجودة بجامعة السويس Idea Spaceعمل  النوفنتشورز ف 

  اطار ذلك يقول 
  القاهرة فقط بالرغم من وجود هشام وهتر  وف 

، المدير التنفيذي النوفنتشورز "يتم اتاحة معظم خدمات رواد األعمال ف 

  المحافظات 
نحن متحمسون لتطوير مجال ريادة األعمال وتوفب  فرص المساعدة والتمويل  .األخرىالعديد من رواد األعمال الواعدين ف 

  مختلف األماكن"
 لرواد األعمال ف 

إل  نأمل ان نشجع وندعم الشباب المصي لتحويل أفكارهم  رئيس اكاديمية البحث العلم  والتكنولوجيا " الدكتور محمود صقرويقول أيضا 
  السويس مما حقيقة من خالل اطالق برنامج مفاعل 

مع الشأن القوم  لدعم رواد األعمال والشباب والبحث العلم   يتماشر الريادة ف 
اير صقروذكر .والتطوير   فبر

  تطوير التكنولوجيا ونشر ثقافة  2017، أنه تم افتتاح المركز اإلقليم  لألكاديمية بجامعة السويس ف 
للمساهمة ف 

  منطقة خليج 
كة مجهزة عىل أعىل االبتكار وريادة األعمال ف  السويس والبحر األحمر وجنوب سيناء، والذي يشتمل عىل  مساحات عمل مشب 

 " مستوى وأحدث وأفضل أجهزة ومعدات صناعة النماذج األولية. 
قاويويقول الدكتور  نامج سوف نتيح لرواد األعمال مساحة عمل لإلنجاز واإلبدا  السيد الشر ع رئيس جامعة السويس "من خالل هذا البر

كات حقيقية اء مما يعط  الفرصة لتحويل أفكارهم لشر  االقتصاد بما ينعكس عىل   وأيضا سنقدم إليهم الدعم عن طريق المطورين والخبر

 المصي"
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  القاهرةا تم الجدير بالذكر أنه
  يناير طالق الدورة الخامسة من برنامج مفاعل الريادة ف 

 تم وقد   2018  ف 

كة 50 قبول كات من محافظة السويس ”Ignition“ الثانية المرحلة إل للصعود ناشئة شر . ويعد تواجد .وتم بالفعل قبول عدد من الشر

نامج بالقاهرة بمثابة البداية الحقيقية النطال   البر
كات من السويس ف    يوليو ق برنامج خاص فقط بمحافظة السويس شر

 . 2018ف 

  شهر يوليو 
  السويس رسميا ف 

عىل  فرصة  وسوف يتم قبول طلبات التقديم. 2018تنطلق فاعليات الدورة األول من مفاعل الريادة ف 

ين من  و "انطالق" "انوفينتشورز“االحتضان مع   العشر
  . 2018يونيو حت 

  "innoventures.me/reactor" يرجر زيارة موقع التقديم وتفاصيل للمزيد من المعلومات

 -انتهي--

كة إنوفنتشورز    : عن شر

  عام 
كة ذات مسئولية محدودة( ف  كة إنوفنتشورز )شر كمنصة ابتكارية لتوصيل األفكار المصية المبتكرة للسوق عن   2011تأسست شر

  المنطقة .ولقد حقق برنامج "مفاعل  طريق توفب  
ا منصة لخدمة رواد األعمال المعارصين ف  ا واسع المدى ووفر مجاال كبب  الريادة "تأثب 

كة أيًضا برامج لمشاركة وتبادل األفكار، وتقدم تسهيالت  للتوعية بشبكة عريضة من االستشاريي   والمستثمرين ورواد األعمال .كما تدير الشر
ك كة خالل من الفاعليات واألنشطة والخدمات لرواد األعمال والمبتكرين ، واستضافةللعمل المشب    Ideaspace.الفرعية الشر

 :  
ون  يد االلكب  كة إنوفنتشورز من خالل البر  ويمكن لرواد األعمال والمستثمرين والمهنيي   المهتمي   بهذا المجال االتصال بشر

info@innoventures.me 

  التقدم
كة وبالنسبة لرواد األعمال الراغبي   ف  نامج أو للحصول عىل المزيد من المعلومات، يرجر زيارة موقع الشر  :للبر

www.innoventures.me 

 :والتكنولوجيا العلم   البحث أكاديمية عن
 

التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية ، وتدعيم الروابط  تتمثل رسالة األكاديمية ف  
اك القاعدة العلمية والتكنولوجية ف   وتقوية التالحم بي   مؤسسات البحث العلمىوالتكنولوجر وجهات اإلنتاج والخدمات ، والعمل عىل إشر

، وتعميق االتصاالت وتنمية التعاون الثنانى واإلقليم والدول ف  مجال البحث العلم وتنمية النقل المؤثر للتكنولوجيات المتقدمة 
ة والمتوسطة ف  إطار من حماية  ، وتنمية االبتكارات الوطنية لدعم الصناعات الصغب  التكنولوجيا مع مراكز التمب   العلم والتكنولوجر

تها ف  خدمة مجتمع البحث العلم ف  مص من خالل حقوق الملكية الفكرية . وتواصل أكاديمية البحث  العلم والتكنولوجيا مسب 
ائها من   ، تضم أكبر من أربعة آالف من علماء مص وخبر

ً
 علميا

ً
تشكيالتها العلمية، والت  يناهز عددها نحو مائت  وخمسون تشكيال

 الجامعات ومراكز البحوث والوزارات المختلفة . 
 

www.asrt.sci.eg 
 

 :"Ideaspace" – اديمية البحث العلم  والتكنولوجيا بجامعة السويسالمركز اإلقليم  ألك عن

  منطقة قناة السويس وسيناء والبحر األحمر يعمل  هو   المركز اإلقليم  ألكاديمية البحث العلم  والتكنولوجيا بجامعة السويس
أول مركز ف 

عىل إتاحة الفرصة لكافة المبتكرين والمبدعي   ورواد األعمال من أبناء محافظة السويس وكافة المحافظات المجاورة األخرى لالستفادة من 

ألنشطة  المجتمعية والتفاعل بي   مختلف المبتكرين ورواد البنية التحتية والتقنية والمادية باإلضافة للخدمات االستشارية والتدريبية وا

  منطقة قناة السويس وسيناء والبحر األحمر
 .األعمال  ، وي  هدف هذا المركز أن يكون قلب االبتكار وريادة األعمال ف 

http://www.asrt.sci.eg/
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 “Ideaspace”  كة عمل مساحة ه اء  ومبادلة للتطور منصة وريادة االعمال لتوفب   االبتكار لدعم ومجهزة مصممة مشب   ،االفكاربي   الخبر

، المستثمرين ،المبتكرين عي    االعمال.  رواد و المخب 


