املشروع البحثي 2015/308

ورشة عمل

من أجل شباب جامعي متميز يف مهارات
التفكري واإلبتكار واإلبداع
وأثر ذلك على إنتعاش اإلقتصاد الوطين
يف رحاب األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

(اإلسكندرية  -ابوقير – يومى اإلثنني والثالثاء املوافقني  15و 16يونيو ) 2015
معهد النقل الدولى واللوجستيات – اإلسكندرية

ويقينااً مننا كاديميميننن عن ا ن ننا ة ننا ايننيمم كانمنني إلننة مننا كدي ننةا كتماننيمين كد ننميام عيتإل مننيا كدعننيد
عإن عياإلنني شنند مكننات كد اننما كت ألننيمو دممنناا ةكدمك ننم كدااياننص د مشنناةنيس كدأل ن يام ةكدم ةا ن ن
عمي يعه إلذه كاخيام ما مةا إ أليمو ةك مينص ةإلاو ص ممين ة اما كدمة ا
وإمياناً منا كاديميمينن عن ا إمخني اينيمم كانمني بنما كدعناكمم كد ي يميننا منئ نة يا عيانن يذعنن

ةمك مم د مشني كداينيموا ة نص ن كتعنمكإل ةكتع دنياا انةب يد انج كدخناي يا كدمرنياكس كداييمينن

كد ص ؤإل را تا اعي كيي را كديم ين عد ثان ةك مكا ةعمني يكانم م يدنج خممنن كدم منئ كدمك نص
ةي ةكاا مئ إك يي يس أاةكم كديم .

لذلك!
ننإا كاديميميننن ياننيمإلي عد ن

خننا أا دننةا مننا أةكا ن كد يميننيس كدمأل ناين كد ننص ك بننا د نام

إمخني عناكمم اينيمم كانمنني بنما مميإل رني كدم كااننينا ةمنا ثنا اناا مننا خنل كدمشناةإل كدعكثن

( )308/2015إ خيذ م مةنن ما كت اكءكس كد م يذين معمؤإلي عإذا كهلل عةاشن كانمي كد ن مكنا
عألممإلي

تواريخ ذات أهمية
اول ابريل 2015

اإلعالن األول عن التقدم بأوراق بحثية

 14ابريل 2015

اإلعالن الثانى عن التقدم بأوراق بحثية

 31مايو 2015

الموعد النهائى لتقديم األوراق البحثية

 2يونيو 2015

اإلعالن عن قبول األوراق البحثية

 8يونيو 2015

إعالن برنامج ورشة العمل

 15،16يونيو 2015

تنفيذ ورشة العمل

السادة املخاطبون و املستهدفون
ما أ

كايم كدأليدح كدييا ة مدمي دةاشن كانمي ما كايم كدم يح كدم ةج ن

كةائ م يما يا كدمنةم مة ره دد ما ياغج
يري اةكء ع اميا ةا ن عكثين كة
عاغع ه إلذه ن

كبةا ييدييس ةاشن كديم ة كدمشيادن

كدممي شن كة كتا ميإل عمةا كى ااةاا شاي ن كا يع مي

نمةكا ةاشن كديم ةاةب ةك ين إمكام كدةاشن عع ي ن منةم شخألين امح ده

عيدكبةا ةكدمشيادها ةعمةا إلذه كدع ي ن دا يامح اكم عيدمخة  .ةإلذك كت اكء إلة ما أ
م يا مكدا دةاشن كديم

ةميا ن أنمكم كدايمم ة كدايمكس كدمشياديا

كدةاشن ماعاي.

أهداف ورشة العمل
أا دةا ةاشن كديم

األن ايمم ةمم مى ن م مخ يا د ايء اةكم انمي كدمألايا ة

كدياج ة كا يمج د عيم كا ديا ة كت لإل ن
كدمؤاايس كد ي يمين ذكس كد ة ه كداييمى

كد ميم
خايم

إلذك كدمبميا ةشاح ممى أإلمين

لائ اةكم كانمي ا مئ ة يا كدمميخ

كتا ثمياى كدلاا د ش يئ ة يميم اةح اييمم كانمي عيا كدشعيج عرمب كايم كم ل ن ين ن
كا كدألمينيس كدأل يام كد

اةب دةا إل كدملذ ة كدمخاج كدةكيم د يي

كت أليم كدة م

كدمألاى .إلم مي معيشا إلة كا ثميا كدثاةم كدعشاين كدمألاين ةكي يم كديم د ميئ.

حماور ورشة العمل
دننةا ةاشننن كديم ن مننا أاعيننن مكننيةا رننمب إد ن إداننيج كدمشننياديا ميا ننن ةثياننن عايننيمم أانمنني

ةمايع ن مئ اةكم أنمي مي كيا دلا يمم ما خع كا را .ة دنةا ةاشنن كديمن منا أاعينن مكنيةا دمني

ي ص ةكدم يام كدما رم ن ما د ممرمي:

احملور األول :دراسات اجلدوى اإلقتصادية:
كامةكإل كدم يممم د مشاةنيس ةكدممكيي ةكدايةم كد ص كي عد مةإل.



كد ياب ن



ميم ماكان كد مةى ةكدماكك كدمخ ن كد ص ما عري.



كخ ييا أ ب كدشاةنيس عمي ي مياج مئ كتمديمييس كدم يكن.



ميا ن كدمشاةنيس كدأل يام ة مكةكإلي.



إ اكء ماكايس مةى معماين د مشاةنيس.



كدم يب ن عيا كدمأليما كد مةي ين كدم يممم ةكخ ييا أ ري د ن.

احملور الثاني :التفكري النمطي واإلبداعي:


كد ينناب ن ن م ننيإليا كد ديننا كتعننمكنص عإن عننيا أمننه خنناةج نننا كدمن دةبا ننص كننيا
أا كد ديا كدمم ص إلة كتعايء ن





كد ياب ن

كدكيالس كد ميمم ن

ةبيري كدايعم.

أا كد ديا كتعمكنص يي ص أدثا ما ك أة إ يعن دمشد ن مي؟

أا ي ا مريام كداؤك مكاميً نمي يمةا كةدت عميذك ةدميذك ةديب ةم ةأيا؟
ميا ننن أا تكد ديننا كتعننمكنص عادننيا خيمننم مكخ ن د ن نناما يثننةا نمننممي ننة اه





كد اةب كدممياعنت.
كد ياب عبناةام نة ا نما منا كدا نم ةكد نة ا كدم انص كتي نيعص دبناةام الممنن
دإلم يج كتعمكنصا يد ة ا كدم اص يم ئ كد ام دإلعمكإل.

كد ينناب ن ن اننميس ةخألننياي كدمعننمنيا ةممرنني (كتي يعيننن – كد بننة – كد ننيؤ –
كدمثيعام – كدامام ن



كد ياب ن

إألمكا كدكدا – كالا عأليا عيدمشيد د اي).

مية يس كد ديا كتعمكنص ةدي ين كد ج ن يري.



ميا ننن أا كد ي ننيا كا ب ن إلننة كدننذو يادننم ن ن مرننياكس كدخ ننم ةكتعننمكإل ةك ن



ميا ننن أا كد ي ننيا ما نناة ن ننا ممي ننن كد دي ننا كتع ننمكنص ةكد خ ننص ن ننا كد دي ننا

كدمشدلس ةديس كدك
كدمم صا ةكدامام ن





كد ياب ن

أة كد ايا.

كد ين مئ ما اع م رة كدمييدا.

أايديج م مةنن د ممين كد ديا كتعمكنص.

أا ي ا مريام كد ديا كدمي م د ةألة إد كد ميما ال كد ديا كدا عص كدريما.

أا ي ا ديب ن اا كد دينا كتعنمكنصا عإن عنياه ةدينمكً ا دنيا إع ديايننا ة ةدينمكً
دك ة كدمشدلس كدم ة ين.

احملور الثالث :املشروعات الصغرية:


يايب نم ين كت ألي ةكماكت أإلمي ري ص كدكييم كدي مين ةكدشخألين.



كميم نميألا كت ألي كد يي ةمعيماه.



كد ياب ن

أشدي كت ألي ةأمةكنه.



ي ا مرياكس كت ألي كد يي ةممياا ري ص كامش ن كدمد ب عري.



را أإلمين مريام كتمأليس ة عيم كدةألييي كدخيألن عرذه كدمريام.
مية يس نم ين كت ألي ةدي ين مةك ر ري.



كد ياب ن



كا خمكا مرياكس كدياض كد يم يمي اةا عه ما ناةض.



إماكت نل ن كت ميإل عيم ين كت ألي .

احملور الرابع :خربات مستفادة من رواد ألعمال:


ييا م مةنن ما اةكم كانمي عما خع كا را إد كدمش اديا.



كد ياب ن

أاعيج كدم يح ةكد ش



كد ياب ن

مرياكس ألمئ كدااكا.



كد ياب ن

مرياكس كتمكام كدذك ين.

ص مشاةنيس اةكم كانمي .

اللجنه المنظمة
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عضو هيئة التدريس معهد اإلدارة العليا

لإلتصال:
كاديميمين كدياعين د ي ةا ةكد دمةدة يي ةكدما كدعكاى
ميرم كدما كدمةد ةكد ة ا ييس

مي نعم كدميألاا مييم ا ي.ج 1029
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