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Appel à candidatures pour participer au BOOTCAMP Maroc 2019, EU-
funded The Next Society project 

 

 
 

Participez au BOOTCAMP Maroc 2019, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca du 
18 au 19 Décembre 2019 
 
Vous êtes un jeune chercheur universitaire (MASTER, Doctorant, Post Doc) ou un ingénieur 
souhaitant créer une startup à partir d’une technologie ou un projet de recherche que vous avez 
développé ? Votre startup existe déjà et utilise un résultat de la recherche ou les compétences que 
vous avez acquises lors de votre parcours académique ? Participez au bootcamp de lancement du 
Tech Booster, un programme sur mesure de l’initiative THE NEXT SOCIETY ! 
 
Ce bootcamp vous proposera un accompagnement ciblé de 2 jours, grâce à des formateurs & coach 
professionnels mobilisés pour vous permettre d’identifier les bonnes opportunités de marché et de 
financement pour développer votre projet, d’établir un business model efficace et de bénéficier ainsi 
d’une visibilité locale et internationale. À l’issue du bootcamp, différents prix récompenseront les 
projets lauréats qui seront sélectionnés par un Jury : un accompagnement personnalisé, par R & D 
MAROC pour être soumis au comité d’attribution de « INNOV IDEA » en vue de bénéficier d’un 
financement (jusqu’à 100 000 DH par porteur de projet) ou/et une accélération par une organisation 
partenaire, et la participation à des rencontres de mise en relation dans le cadre d’un salon 
professionnel organisé au Maroc ou à l’étranger. 

 
 
Source : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/opportunities/appel-candidatures-
pour-participer-au-bootcamp-maroc-2019-eu  

  

 
Euneighbours.eu 
December 9th, 2019 

https://www.facebook.com/RDMaroc/?__tn__=K-R&eid=ARBtO4hpzGqZKG5ClADK1gKjDO28gP9n9tKJBMi_xRDbxIK3FB0EK-3crsobwRM5fsvHYq__6mhLyZum&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDK55GckeeMNmBKmfvine8REPIQuHO6XuwzOH4BDwHG-TdhDYbXc3IrTceH8S1g2ivIWr6QrnvGaFZk15WbUnFroPGVz2evhLQlPSIq1EFJ-nkCKm1I3W_RQBE0C5GbWHwaNh0xg1UmcbxRcOr0pkp1rUmjKxFj3MmAbtnt6GOvStVUVHvUAstx_1h72HDCNUaEwrJUn17gcu1HWQDbBy-m0sTQ7RZJJloViUyhGPtG1r5iKa-bsxfWamcmRbzxex-S9KiDqRvhBziPNdl2JXz_JAiEaNfyzN2nikH6UK2rscz6fyX_laEjkeoI3dAdtGqfEVoldYW1bpNZOsCWunE
https://www.facebook.com/RDMaroc/?__tn__=K-R&eid=ARBtO4hpzGqZKG5ClADK1gKjDO28gP9n9tKJBMi_xRDbxIK3FB0EK-3crsobwRM5fsvHYq__6mhLyZum&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDK55GckeeMNmBKmfvine8REPIQuHO6XuwzOH4BDwHG-TdhDYbXc3IrTceH8S1g2ivIWr6QrnvGaFZk15WbUnFroPGVz2evhLQlPSIq1EFJ-nkCKm1I3W_RQBE0C5GbWHwaNh0xg1UmcbxRcOr0pkp1rUmjKxFj3MmAbtnt6GOvStVUVHvUAstx_1h72HDCNUaEwrJUn17gcu1HWQDbBy-m0sTQ7RZJJloViUyhGPtG1r5iKa-bsxfWamcmRbzxex-S9KiDqRvhBziPNdl2JXz_JAiEaNfyzN2nikH6UK2rscz6fyX_laEjkeoI3dAdtGqfEVoldYW1bpNZOsCWunE
https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/opportunities/appel-candidatures-pour-participer-au-bootcamp-maroc-2019-eu
https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/opportunities/appel-candidatures-pour-participer-au-bootcamp-maroc-2019-eu
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واالبتكار البحث مختبرات بشأن عمل ورشة ینظم التكنولوجى االبداع  

 

 
 

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The Next Society"، 
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل ورشة  R2I Lab" بالقریة المركز  بمقر دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في ذلك للمجموعة،  التابع  

 .الذكیة
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى العمل ورشة وتھدف . 

 
 
Source : 
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%2
0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89%20%D9%
8A%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84
%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D
8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/546570.html 

  

 

Gomhuriaonline 
December 18th, 2019 
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« برنامج حول عمل ورشة ینظم «التكنولوجي اإلبداع  «R2I Lab» 
 

 
األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز  

 
المقبل المجتمع» مجموعة مع بالتعاون المعلومات،  وتكنولوجیا االتصاالت لوزارة التابع األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The 

Next Society»، واالبتكار البحث مختبرات» برنامج حول عمل ورشة  R2I Lab» للمجموعة التابع . 
وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر دیسمبر 25 إلى 22 من  الفترة في العمل ورشة وتعقد  

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض . 
تغطي التي األكادیمیة للمؤسسات التكنولوجیا حافظة عروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج من التحقق إلى الورشة ھذه تھدف كما  

دور كذلك بالصناعة،  الفكریة الملكیة وربط الفكریة،  الملكیة وحقوق والتسویق،  االبتكار،  ومحركات األكادیمیة،  األوساط أساسیات،   TTO، 
للشركات التقنیات تقدیم عند النقدیة االعتبارات ومناقشة . 

 
Source : https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2967543/1/-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A--
%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab- 
 

 

m.akhbarelyom 
December 19th, 2019 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2967543/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab-
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2967543/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab-
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2967543/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab-
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2967543/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab-
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2967543/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab-
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« برنامج حول عمل ورشة ینظم «التكنولوجي اإلبداع  «R2I Lab» 
 

 
«R2I Lab» برنامج حول عمل ورشة ینظم » التكنولوجي اإلبداع  »  
 
 

االتي المقال فى األخبار وأحدث أھم زوارنا لكم نعرض : 
« برنامج حول عمل ورشة ینظم «التكنولوجي اإلبداع  «R2I Lab», مساءً  06:27 2019 دیسمبر 19 الخمیس الیوم  
 

المقبل المجتمع» مجموعة مع بالتعاون المعلومات،  وتكنولوجیا االتصاالت لوزارة التابع األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The 
Next Society»، واالبتكار البحث مختبرات» برنامج حول عمل ورشة  R2I Lab» للمجموعة التابع . 
 

وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر دیسمبر 25 إلى 22 من  الفترة في العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض . 

 
تغطي التي األكادیمیة للمؤسسات التكنولوجیا حافظة عروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج من التحقق إلى الورشة ھذه تھدف كما  

دور كذلك بالصناعة،  الفكریة الملكیة وربط الفكریة،  الملكیة وحقوق والتسویق،  االبتكار،  ومحركات األكادیمیة،  األوساط أساسیات،   TTO، 
للشركات التقنیات تقدیم عند النقدیة االعتبارات ومناقشة . 

 
 

Source : 
https://www.emeknes.com/technology/431983/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%
A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab 
  

 
EmNews 
December 19th, 2019 

https://www.emeknes.com/technology/431983/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.emeknes.com/technology/431983/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.emeknes.com/technology/431983/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.emeknes.com/technology/431983/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.emeknes.com/technology/431983/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.emeknes.com/content/uploads/2019/12/19/d8de93d551.jpg
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« برنامج حول عمل ورشة ینظم «التكنولوجي اإلبداع  «R2I Lab» 

 
 

االتي المقال فى األخبار وأحدث أھم زوارنا لكم نعرض : 
« برنامج حول عمل ورشة ینظم «التكنولوجي اإلبداع  «R2I Lab», مساءً  05:26 2019 دیسمبر 19 الخمیس الیوم  

المقبل المجتمع» مجموعة مع بالتعاون المعلومات،  وتكنولوجیا االتصاالت لوزارة التابع األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The 
Next Society»، واالبتكار البحث مختبرات» برنامج حول عمل ورشة  R2I Lab» للمجموعة التابع . 

وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر دیسمبر 25 إلى 22 من  فترةال في العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض . 

تغطي التي األكادیمیة للمؤسسات التكنولوجیا حافظة عروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج من التحقق إلى الورشة ھذه تھدف كما  
دور كذلك بالصناعة،  الفكریة الملكیة وربط الفكریة،  الملكیة وحقوق والتسویق،  االبتكار،  ومحركات األكادیمیة،  األوساط أساسیات،   TTO، 

للشركات التقنیات تقدیم عند النقدیة االعتبارات ومناقشة . 
 

Source : 
https://www.bbcnews1.com/tech/441653/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D
8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab 
  

 
bbcnews1 
December 19th, 2019 

https://www.bbcnews1.com/tech/441653/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.bbcnews1.com/tech/441653/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.bbcnews1.com/tech/441653/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
https://www.bbcnews1.com/tech/441653/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab
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واالبتكار البحث مختبرات“ حول عمل ورشة ینظم التكنولوجي اإلبداع مركز ” 

 
 

 
 

المقبل المجتمع“ مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The Next Society”، برنامج حول عمل ورشة  
“ واالبتكار البحث مختبرات  R2I Lab” الذكیة بالقریة المركز  بمقر دیسمبر،  25 إلى 22 من الفترة في للمجموعة،  التابع . 

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة،  العروض وتطویر واالبتكار،  البحث مشروعات نتائج مناقشة إلى العمل،  ورشة وتھدف . 
األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز  TIEC، تكنولوجیا صناعة تنمیة ھیئة تابع القاھرة،  في الذكیة بالقریة رئیسیة وحدات 4 من  مكون مبنى  

االبتكار منحنى مقدمة في شبابنا لوضع األعمال،  ریادة عقلیة ویعزز  بالحیاة،  نابضة بدیلة،  ابتكار ثقافة ترسیخ إلى یسعى واالتصاالت،  الملعومات  
األعمال مجال في . 

 
Source : https://www.masrawyfm.com/147247/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84/ 

  

 

masrawyfm 
December 21st, 2019 

https://www.masrawyfm.com/147247/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84/
https://www.masrawyfm.com/147247/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84/
https://www.masrawyfm.com/147247/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84/
https://www.masrawyfm.com/147247/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84/
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واالبتكار البحث مختبرات" حول عمل ورشة ینظم التكنولوجي اإلبداع مركز " 

 

 
 

االتي المقال فى األخبار وأحدث أھم زوارنا لكم نعرض : 
ً  02:37 2019 دیسمبر 21 السبت الیوم ,"واالبتكار البحث مختبرات" حول عمل ورشة ینظم التكنولوجي اإلبداع مركز صباحا  

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The Next Society"، برنامج  حول عمل ورشة  
" واالبتكار البحث مختبرات  R2I Lab" الذكیة بالقریة المركز  بمقر دیسمبر،  25 إلى 22 من الفترة في للمجموعة،  التابع . 

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة،  العروض وتطویر واالبتكار،  البحث مشروعات نتائج مناقشة إلى العمل،  ورشة وتھدف . 
األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز  TIEC، تكنولوجیا صناعة تنمیة ھیئة تابع القاھرة،  في الذكیة بالقریة رئیسیة وحدات 4 من  مكون مبنى  

االبتكار منحنى مقدمة في شبابنا لوضع األعمال،  ریادة عقلیة ویعزز  بالحیاة،  نابضة بدیلة،  ابتكار ثقافة ترسیخ إلى یسعى واالتصاالت،  الملعومات  
األعمال مجال في . 

 
Source : https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1 

  

 
bbcnews1 
December 21st, 2019 

https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.bbcnews1.com/business/464863/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
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واالبتكار البحث مختبرات" حول عمل ورشة ینظم التكنولوجي اإلبداع مركز " 

 

 
 صورة ارشیفیة
 
"، ورشة عمل حول برنامج The Next Societyینظم مركز اإلبداع التكنولوجي وریادة األعمال، بالتعاون مع مجموعة "المجتمع المقبل 
R2I Lab"مختبرات البحث واالبتكار  دیسمبر، بمقر المركز بالقریة الذكیة. 25إلى  22" التابع للمجموعة، في الفترة من   

ة نتائج مشروعات البحث واالبتكار، وتطویر العروض التكنولوجیة، التي تقدمھا المؤسسات األكادیمیة.وتھدف ورشة العمل، إلى مناقش  
TIECمركز اإلبداع التكنولوجي وریادة األعمال  وحدات رئیسیة بالقریة الذكیة في القاھرة، تابع ھیئة تنمیة صناعة  4، مبنى مكون من 

ترسیخ ثقافة ابتكار بدیلة، نابضة بالحیاة، ویعزز عقلیة ریادة األعمال، لوضع شبابنا في مقدمة تكنولوجیا الملعومات واالتصاالت، یسعى إلى 
 منحنى االبتكار في مجال األعمال.
 
Source : https://www.elwatannews.com/news/details/4492667 
  

 
Elwatannews 
December 21st, 2019 

https://www.elwatannews.com/news/details/4492667
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واالبتكار البحث مختبرات" حول عمل ورشة ینظم التكنولوجي اإلبداع مركز " 

 

 
 

ً  02:37 2019 دیسمبر 21 السبت الیوم ,"واالبتكار البحث مختبرات" حول عمل ورشة ینظم التكنولوجي اإلبداع مركز صباحا  
المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The Next Society"، برنامج  حول عمل ورشة  

" واالبتكار البحث مختبرات  R2I Lab" الذكیة بالقریة المركز  بمقر دیسمبر،  25 إلى 22 من الفترة في للمجموعة،  التابع . 
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة،  العروض وتطویر واالبتكار،  البحث مشروعات نتائج مناقشة إلى العمل،  ورشة وتھدف . 

األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز  TIEC، تكنولوجیا صناعة تنمیة ھیئة تابع القاھرة،  في الذكیة بالقریة رئیسیة وحدات 4 من  مكون مبنى  
االبتكار منحنى مقدمة في شبابنا لوضع األعمال،  ریادة عقلیة ویعزز  بالحیاة،  نابضة بدیلة،  ابتكار ثقافة ترسیخ إلى یسعى واالتصاالت،  الملعومات  

األعمال مجال في . 
 

Source : https://www.albidda.net/business/2094623.html 
  

 

albidda 
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https://www.albidda.net/business/2094623.html
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واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل ورشة ینظم االبداع مركز  R2I 

Lab" 
 

 
واالبتك البحث مختبرات" برنامج حول عمل ورشة ینظم االبداع مركز  

 
 

مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  " The Next Society"، البحث مختبرات" برنامج حول عمل ورشة  
للمجموعة التابع "R2I Lab واالبتكار . 
 

الذكیة بالقریة المركز بمقر دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في ذلك یأتي . 
 

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى العمل ورشة وتھدف . 
 
 

حمایة وكیفیة الفصول على عامة نظرة: الفكریة الملكیة حقوق وتسویق االبتكار ومحركات األكادیمیة األوساط أساسیات الورشة وتغطي  
االبتكار كتابات عن فضال للشركاء التقنیات تقدیم عند النقدیة االعتبارات كذلك الصناعة ربط في ودورھا الملكیةالفكریة . 

 
عقد  المقرر من حیث .والمحلیین الدولیین الخبراء من والدعم الفریدة التواصل فرص إلى الوصول من المختارون المشاركون الورشة ستمكن  

المھتمة للمؤسسات مخصصة إرشادات لتقدیم فردیة جلسات . 
 
 
Source : https://www.ahlmasrnews.com/944031 
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December 21st, 2019 

https://www.ahlmasrnews.com/944031
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غدا عمل ورشة فى واالبتكار البحث مشاریع نتائج یناقش التكنولوجي اإلبداع  

 

 
 

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون االحد غدا األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ینظم  The Next Society"، حول عمل ورشة  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج  R2I Lab" للمجموعة التابع ، 

 
العروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع نتائج مناقشة بھدف ذلك ویأتى , الذكیة بالقریة المركز بمقر دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في ذلك  

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة . 
  

تكنولوجیا مجال  في األعمال وریادة اإلبداع لتحفیز 2010 سبتمبر في األعمال وریادة التكنولوجي االبداع مركز  إنشاء تم أنھ بالذكر جدیر  
مصر في واالتصاالت المعلومات . 

والثاني مصر في نوعھ من األول ویعتبر العالیة،  المضافة القیمة ذات االبتكارات مجال في عالمي كمنافس لمصر الترویج على المركز ویعمل  
لألعمال األوروبیة الشبكة لدى معتمدًا عضًوا كونھ حیث من وأفریقیا األوسط الشرق منطقة مستوى على والرابع أفریقیا في  EBN. 

 
Source : 
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B
9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%
D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9
%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%
20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9
%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D
8%A7/548915.html 
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https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
https://www.gomhuriaonline.com/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7/548915.html
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 

االتي المقال فى األخبار وأحدث أھم زوارنا لكم نعرض : 
برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» مساءً  01:24 2019 دیسمبر 22 األحد الیوم ,«التكنولوجي اإلبداع» بمركز  

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة فعالیات  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 

البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 

 
 
Source : https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A 
 

  

 

saadaonline 
December 22nd, 2019 

https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.saadaonline.net/tech/1170170/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 

االتي المقال فى األخبار وأحدث أھم زوارنا لكم نعرض : 
برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» مساءً  01:28 2019 دیسمبر 22 األحد الیوم ,«التكنولوجي اإلبداع» بمركز  

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة فعالیات  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 

البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 

 
Source : https://www.albidda.net/technology/2116853.html 
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December 22nd, 2019 

https://www.albidda.net/technology/2116853.html
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 
 
 صورة ارشیفیة
 
 

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة فعالیات  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 

 
البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 
 

Source : 
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A 
-  

 

m.akhbarelyom 
December 22nd, 2019 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2968808/1/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC--R2I-Lab--%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 
برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 
المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة فعالیات  

واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 
البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 
 
Source : https://sabq-sa.com/technology/post-8250093 
  

 

sabq-sa 
December 23rd, 2019 

https://sabq-sa.com/technology/post-8250093
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 
 «التكنولوجي اإلبداع» بمركز «R2I Lab» برنامج حول عمل ورشة
 
 ورشة فعالیات ،"The Next Society المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون ،األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ،االحد البوم أطلق
 .،للمجموعة التابع "R2I Lab واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل
 البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف ،الذكیة بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد
 .األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار
 
Source : https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9% 
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https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%25
https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%25
https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%25
https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%25
https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%25
https://abudhabi-news.com/technology/7412870/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%25
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 

 «التكنولوجي اإلبداع» بمركز «R2I Lab» برنامج حول عمل ورشة
 
 
 ورشة فعالیات ،"The Next Society المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون ،األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ،االحد البوم أطلق
 .،للمجموعة التابع "R2I Lab واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل
بحثال مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف ،الذكیة بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  
 .األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار

 
Source : https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A 
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https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/tech/4410306/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 

 «التكنولوجي اإلبداع» بمركز «R2I Lab» برنامج حول عمل ورشة
 

 :االتي المقال فى األخبار وأحدث أھم زوارنا لكم نعرض
 مساءً  12:07 2019 دیسمبر 23 االثنین الیوم ,«التكنولوجي اإلبداع» بمركز «R2I Lab» برنامج حول عمل ورشة
لیاتفعا ،"The Next Society المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون ،األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز ،االحد البوم أطلق  ورشة 
 .،للمجموعة التابع "R2I Lab واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل
 البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف ،الذكیة بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد
 .األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار

 
Source : https://elbayan-news.com/3007744 
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 

 
برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 

 
التالي المقال في الساعة أخبار أخر لكم نقدم : 

برنامج حول  عمل ورشة  «R2I Lab»  2019 دیسمبر 23 االثنین الیوم بتاریخ الیوم،  أخبار بوابة موقع عن  نقالً  «التكنولوجي اإلبداع» بمركز  
. 

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة عالیاتف  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 

البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 

 
Source : https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A 
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https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.egysaudi.com/tech/6419313/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 
 
 

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة فعالیات  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 

البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 

برنامج حول عمل ورشة الخبر ھذا بخصوص استفسار اى لدیك كان حالة وفى موقعنا تصفح على الیوم العرب زوار  نشكركم  «R2I Lab» 
الیوم أخبار : المصدر األسفل تعلیق ترك او ابالغنا برجاء «التكنولوجي اإلبداع» بمركز  

 
 
 
Source : https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A 
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https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.arabyoum.com/technology/12729455/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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برنامج حول عمل ورشة  «R2I Lab» التكنولوجي اإلبداع» بمركز » 
 
  

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز االحد،  البوم أطلق  The Next Society"، ورشة فعالیات  
واالبتكار البحث مختبرات" برنامج حول عمل  R2I Lab" للمجموعة التابع ،. 

البحث مشاریع نتائج مناقشة إلى وتھدف الذكیة،  بالقریة المركز بمقر  دیسمبر 25 إلى 22 من الفترة في یومین مدار على العمل ورشة وتعقد  
األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار . 

 
Source : https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A 
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https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://masr20.com/tech/2624492/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-R2I-Lab-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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التكنولوجى االبداع بمركز اعمالھ یختتم واالبتكار البحث مختبرات برنامج  

 

 
  
 : 22 من الفترة فى فعالیاتھ بدات حیث , االربعاء الیوم الذكیة بالقریة التكنولوجى االبداع بمركز اعمالھ واالبتكار البحث مختبرات برنامج اختتم
 دیسمبر 25
 
 برنامج حول عمل ورشة ،"The Next Society المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون ،األعمال وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز نظم
 نتائج لمناقشة ,الذكیة بالقریة المركز بمقر دیسمبر  25 إلى 22 من الفترة في ذلك ،للمجموعة التابع "R2I Lab واالبتكار البحث مختبرات"
 .األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع
 
Source : 
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%8
5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8
%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D
9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%
20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8
%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D
9%89/550978.html  
  

 
Gomhuriaonline 
December 25th, 2019 

https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%20%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89/550978.html
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التكنولوجى االبداع بمركز اعمالھ یختتم واالبتكار البحث مختبرات برنامج  
 

 
  

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز نظم  The Next Society"، برنامج حول عمل ورشة  
" واالبتكار البحث مختبرات  R2I Lab" نتائج لمناقشة ,الذكیة بالقریة المركز بمقر دیسمبر  25 إلى 22 من الفترة في ذلك للمجموعة،  التابع  

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع . 
 
Source : https://www.elbayan-news.com/3041448  
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التكنولوجى االبداع بمركز اعمالھ یختتم واالبتكار البحث مختبرات برنامج  
 

 
  
 

المقبل المجتمع" مجموعة مع بالتعاون األعمال،  وریادة التكنولوجي اإلبداع مركز نظم  The Next Society"، برنامج حول عمل ورشة  
" واالبتكار البحث مختبرات  R2I Lab" نتائج لمناقشة ,الذكیة بالقریة المركز بمقر دیسمبر  25 إلى 22 من الفترة في ذلك للمجموعة،  التابع  

األكادیمیة المؤسسات تقدمھا التي التكنولوجیة العروض وتطویر واالبتكار البحث مشاریع . 
 
Source : 
https://www.bbcnews1.com/postn/543131/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-
%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89 
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https://www.bbcnews1.com/postn/543131/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89
https://www.bbcnews1.com/postn/543131/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89
https://www.bbcnews1.com/postn/543131/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89
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