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 مكتب االبتكار وريادة االعمال ةعن خط تقرير

 للعام األكاديمي جامعة عين شمس  

2019-2020 

 

 (2020أغسطس  1إلى  2019 فبرايرمن )

 

 

 

 

 االبتكار وريادة األعمال  الوحدة  واعضاء األنشطة تمت تحت إشراف مدير 

 . iClubوبتنظيم من طلبة الـ  

 

 األنشطة تهدف إلى تحفيز االبتكار وريادة األعمال عند الطالب 

   مختلف المسابقاتوتأهيلهم للمشاركة في  
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 طالب( 100التمريض )الهدف: كلية  -

 

 سبب عدم المحقق عدد المستفيدين عدد األنشطة المحققة عدد األنشطة الموضوعة  النشاط

 --- 155 6 2 ورش عمل

 195 2 3 ندوات
الندوة توقف 

االخري بسبب 
 كورونا

 26 2 1 مسابقات
توقفت فترة ثم تم 
 استكمالها أونالين

تدريب الطالب 
 بمؤسسات ذات الصلة 

2 4 1 
--- 

 ----- iClub 1 1 12تكوين فريق 

مشاريع بحثية من أعمال  
 الفصلية من الطالب 

6 0 0 
تحتاج موافقات 
 مجالس االقسام

  389 14 15 جمالي اإل

 % 93 ماتم تحقيقه من االنشطة نسبة 
لزيادة بعض 

االنشطة المحققة  
 عن الموضوعة

 

 شرح / وصف لألنشطة 

 ( iWeekend) 2( والتفكير التصميميiDiscovery) 4: ريادة األعمال ورش عمل
  / استخدام تقنية االبعاد الثالثية /ندوة: 

 مسابقات االبتكارمسابقات: 

طالب واعضاء من هيئة التدريس في مسابقة عين شمس تبتكر  16ثقافية اونالين بالكلية، اشتراك طالب في مسابقة   10اشتراك 

 طالب الي التصفيات النصف نهائية. 2ووصول 

 ispark, iclub, virtual biology lab, firstالتدريب بمختلف البرامج التدريبية )  طالب في 17اشتراك التدريب: 
(steps in professional career   
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 مكتب االبتكار وريادة االعمال ةتقرير عن خط

 للعام األكاديمي جامعة عين شمس  

2020-2021 

 

 (2021أغسطس  1إلى  2020أكتوبر  1من )

 

 

 

 

 االبتكار وريادة األعمال  الوحدة  واعضاء األنشطة تمت تحت إشراف مدير 

 . iClubوبتنظيم من طلبة الـ  

 

 األنشطة تهدف إلى تحفيز االبتكار وريادة األعمال عند الطالب 

   2021وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة عين شمس تبتكر للعام 
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 طالب( 100التمريض )الهدف: كلية  -

 

 سبب عدم المحقق عدد المستفيدين عدد األنشطة المحققة عدد األنشطة الموضوعة  النشاط

 --- 102 3 4 ورش عمل

 ---- 205 3 4 ندوات

 ---- 16 2 2 مسابقات

 0 0 2 زيارات ميدانية
توقف بسبب 

 كورونا

 0 0 1 تطوير مشروع طالبي
توقف بسبب 

 ادارية اجراءات 

 0 0 1 بحث ابتكاري

انشغال الطالب 
– بالدراسة  

واالحتياج الي 
جهات تساند 
 االبحاث مادياً 

 --- 14 2 0 مؤتمرات

 ---- 10 1 0 معارض

  347 11 14 جمالي اإل

  % 347 نسبة ما تم تحقيقه من الهدف الرئيسي

  % 78 نسبة ماتم تحقيقه من االنشطة 

 

 شرح / وصف لألنشطة 

 ( iWeekend( والتفكير التصميمي )iDiscovery): ريادة األعمال عملورش 
   ندوة االبتكار بالتعاون مع قسم الجراحة الطبية / انت تقدر / الجديد في مجال األجهزة الطبيةندوة: 

 مسابقات االبتكارمسابقات: 
شمس تحت رعاية ا.د.محمود المتيني رئيس جامعة ختتام فاعليات المسابقة االولي )التمريض يبتكر( بكلية التمريض جامعة عين ا

عين شمس ، ا.د. سحر موسي عميدة كلية التمريض ،ا. د.سحر ياسين وكيلة الكلية لشؤون الطالب ، ا.د سهام جرجس وكيلة  

ا.لبني  الدراسات العليا، وشرفنا بالحضور ا.د وئام محمود نائب مدير مركز االبتكار وريادة االعمال بجامعة عين شمس وحضور

محمود مدير وحدة تطوير مشروع االبتكار وريادة االعمال بالجامعة، وبتنظيم مدير الوحدة د.داليا عبدهللا وحضور اعضاء وحدة 

ولجنة االبتكار بالكلية، حيث اجريت التصفيات النهائية للفرق المتقدمة للمسابقة وكانت منافسة قوية، اثني الحضور علي جميع 

 .ن طالب الكليةاالفكار المقدمة م

في   المركز االول  لىطالب عس للنانو تكنولوجي بطنطا وحصول في الملتقي الخام أربعة طالب مشاركة( 1 مؤتمرات:
 مجال االبتكار واالختراع.

 ( مشاركة عشرة طالب في مؤتمر جامعة عين شمس مابين مشاركين في المعرض ومشاركين في المسابقة   2
 المعرض المقام على هامش مسابقة عين شمس تبتكرطالب في  10مشاركة  معارض:
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 مكتب االبتكار وريادة االعمال ةتقرير عن خط

 للعام األكاديمي جامعة عين شمس  

2021-2022 

 

 (2022 أبريلإلى  2021أكتوبر  1من )

 

 

 

 

 االبتكار وريادة األعمال  الوحدة  واعضاء األنشطة تمت تحت إشراف مدير 

 . iClubوبتنظيم من طلبة الـ  

 

 األنشطة تهدف إلى تحفيز االبتكار وريادة األعمال عند الطالب 

   2022وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة عين شمس تبتكر للعام 
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2021-2022 

 

Faculty: Nursing 

Month: November 

 

# 

Date Duration 

Activity Type 

(Seminar, 

workshop,…) 

Company/University Guests 
Beneficiary 

No. 

Brief 

 (You can also add related link to activity 

e.g., fb announcement) 

1 

16/11/20

21 
1 day 

Seminar about 

Innovation/ 

Creativity "Online" 

  

/ ASU Nursing 

Innovation Hub 

Arbitrators 

Prof/Mohamed El- 

Behery 

(Director of ASU iHUB)   

102  

 

Faculty: Nursing 

Month: December 

# 

Date 
Duratio

n 

Activity Type 

(Seminar, 

workshop,…) 

Company/University Guests 
Beneficiary 

No. 

Brief 

 (You can also add related link to activity 

e.g., fb announcement) 

1 

14-

15/12/2021 
2 days 

Exhibition of ASU 

Nursing iHUB 

  

/ ASU Nursing 

Innovation Hub 

ASU Nursing iHUB 

Members   
48 
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Month: March 

 

Month: April 

 

 

# 

Date 
Duratio

n 

Activity 

Type 

(Seminar, 

workshop,

…) 

Company/University Guests Beneficiary No. 

Brief 

 (You can also add related link to activity e.g., 

fb announcement) 

1 

16/12/202

2 
1 days 

Pitching 

day of 

ASU 

Nursing 

Innovate

s 

  

/ ASU Nursing Innovation 

Hub 

Dr. Mohammed el-

Behery 

Dr. Weaam 

Mahmoud 

Miss/ Lobna 

Mahmoud    

17 

 

# 

Date Duration 

Activity Type 

(Seminar, 

workshop,…) 

Company/University Guests 
Beneficiary 

No. 

Brief 

 (You can also add related link to activity e.g., fb 

announcement) 

1 

14/4/202

2 
1 days 

Pitching day of 

ASU Nursing 

Innovates for 

Researchers 

  

/ ASU Nursing 

Innovation Hub 

Dr. Amany Safwat 

Dr. Ghada Morad 

Dr/ Magda 

Abdelsatar 

Dr/ Dalia Ameen    

13 Whatsapp 


