تقرير عن خطط مكاتب االبتكار وريادة االعمال
بكليات جامعة عين شمس للعام األكاديمي
2021-2020
(من  1أكتوبر  2020إلى  1أغسطس )2021

األنشطة تمت تحت إشراف مديري المكاتب الفرعية لمركز االبتكار وريادة األعمال
وبتنظيم من طلبة الـ .iClub
األنشطة تهدف إلى تحفيز االبتكار وريادة األعمال عند الطالب
وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة عين شمس تبتكر للعام 2021
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 -2كلية األلسن (الهدف 1200 :طالب)
النشاط

عدد األنشطة الموضوعة

عدد األنشطة المحققة

عدد المستفيدين

ورش عمل

4

1

13

ندوات

4

2

682

مسابقات

1

1

21

مؤتمرات

0

3

124

معارض

0

1

2

اإلجمالي

9

8

842

نسبة ما تم تحقيقه من الهدف الرئيسي

%70

شرح  /وصف لألنشطة
ورش عمل :ريادة األعمال ( )iDiscovery
ندوات :ندوتان عن ريادة األعمال
مسابقات :مسابقات االبتكار
اختتمت فعاليات المسابقة األولى لالبتكار تحت شعار "ألسنيون يبتكرون" ،والتي عقدت بكلية األلسن جامعة عين شمس
تحت رعاية أ.د.محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ،وأ.د.عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب،و أ.د.أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو ث ،وأ.د.سلوى رشاد ،عميد كلية األلسن ،
وإشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ،وأ.م.رضوى قطيط ،مدير وحدة االبتكار وريادة
األعمال بكلية األلسن ،جامعة عين شمس ،حيث استقبلت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية ،د.ماجد غنيمة ،أستاذ الهندسة ورئيس
وحدة االبتكار وريادة األعمال بجامعة عين شمس .وخالل الفعاليات ،قام المتسابقون ،وعددهم سبع ،بتقديم عروض ألفكارهم
االبتكارية المتميزة ،وقد فاز بالمركز األول ،على مستوى الدراسات العليا ،مشروع "دفتر" لصاحبته الباحثة /يمنى بريقع
والذي يعد برنامج من برامج الترجمة الشفهية بمساعدة الحاسو ب ) (CAI Toolsوالوحيد ال مُصمم خصيصًا للترجمة
التتبعية ومساعدة المترجم التتبعي على تقديم محتوى دقيق وبنتائج أفضل من الطريقة التقليدية ،كما فاز بالمركز الثاني على
مستوى الدراسات العليا كل من الباحث/عم اد سعد وفادي سامي مناصفة ،حيث تقدم كل منهما بفكرة قاموس متخصص
مبتكر ،األول يخدم متعلمي اللغة اإليطالية بتقديم محتوى قاموس اصطالحي إيطالي-عربي ،والثاني بتقديم محتوى قاموس
متخصص في مصطلحات البورصات وأسواق المال .
أما على مستوى مرحلة الليسانس ،فقد فازت بالمر كز األول الطالبة /إسراء جمال على فكرتها المبتكرة لتعليم اللغات غير
الالتينية مثل العربية واليابانية باستخدام كروت مبتكرة وأفالم متحركة تربط شكل الحرف بصوته .كما فاز بالمركز الثاني
كل من فريق ، Titansوفكرة موقع تقديم خدمات للمترجم الحر ،مناصفة مع فريق  YPCأو القاموس الروسي البسيط
والذي يهدف إلى تطوير برنامج قاموس عربي -روسي يخدم كل من متعلمي اللغة الروسية من العرب والمترجمين من اللغة
الروسية وإليها .
مؤتمرات )1 :مشاركة عدد  17طالب في مؤتمر جامعة عين شمس ما بين مشاركين في مسابقات المؤتمر ومشاركين في
المعرض الم قام على هامش المؤتمر
 ) 2المشاركة في منتدى شباب الباحثين السابع بعروض قدمها الفائزين في مسابقة االبتكار األولى في جلسة خصصت
لالبتكار في  30مارس .2021
 )3مشاركة لجنة االبتكار ،ممثلة في رئيس الوحدة واثنين من الباحثين في قسم اللغة اإلنجليزية المتقدمين للمشاركة في
مسابقة عين شمس تبتكر في المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة اإلنجليزية بعنوان "األيديولوجيا واألخالق وعلم الجمال" في
جلسة بعنوان "الجامعات واالبتكار :العلم اإلنسانية وعالقتها بريادة األعمال" في  27مايو

معارض :مشاركة اثنان من أعضاء لجنة االبتكار في المعرض المقام على هامش مسابقة عين شمس تبتكر
صور لألنشطة
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