
Talk Title: Technology Transfer from University to Industry 

Technology transfer is the process of commercialization — or of bringing technologies to the 
marketplace —  from universities, as inventors of technologies, to companies, as users of them. 
The process typically includes; identifying new technologies, protecting technologies through 
patents and copyrights and forming development and commercialization strategies such as 
marketing and licensing to existing private sector companies or creating new startup companies 
based on the technology. 

Prof. Ghorab talk will reveal the current plan of Suez Canal University in its path to improve 
capabilities, qualifications, and efficiency of human resources working in the field of technology 
transfer and how its new policy is encouraging effective connection between scientific research 
and the needs of the Egyptian society. 

 تعاني المنشأت الصناعیة في مصر من اعتمادھا علي شركات و مكاتب تفتقد الى المرجعیة العلمیة والمعاییر الفنیة السلیمة في
 مجال الصناعة المتطورة و لذا تعتمد صناعتنا بشكل كبیر على الخبرات المتراكمة للمتعاملین فى تلك المجاالت بدون أساس

و علي العكس تماما في الدول المتقدمة، یعد البحث العلمى ھو القوى المحركة لھم فى ریادة األنشطة المختلفة. وال  .علمي حقیقي
كونھ قاطرة التقدم لھا، إال أنھ أصبح معیا ًرا تقدر على أساسھ حجم الدول وثقلھا، وعلى ذلك فقد إتجھت میزانیة الدول  یقف عند
و انطالقا من تلك الحقائق،  .، واإلمكانات المادیة، وتوفیر السبل المختلفة لخدمة البحث العلمىإلى تكریس الطاقة البشریة الكبرى

 وأماكن تطبیقھا فى مؤسسات تسعي الجامعات المصریة في الوقت الحالي، الي تقلیل حجم الفجوة بین أماكن إنتاج ھذه البحوث،
العربیة إلى إنشاء قواعد ووحدات  توجھ عام حالي بجمھوریة مصرالمجتمع المختلفة من شركات ومصانع وما إلى ذلك، و ھناك 

عیل دور تطبیقھا، وذلك بھدف تف تختص بفكرة نقل التكنولوجیا بمعناھا الواسع المتشعب، من مصادرھا منبع التجربة، إلى واقع
ن إمكانات مادیة و بشریة في شتي و ایمانا بالدور الریادي لجامعة قناة السویس بما لدیھا م .البحث العلمى فى خدمة المجتمع
الدفع بقاطرة البحث العلمى فى مصر، فما نتائج التعلیم والبحث الجامعى إلى أن یصب فى  المجاالت العلمیة تشارك الجامعة

 عن أھمیة دور جامعة قناة السویس في -رئیس جامعة قناة السویس  –لذا سیحدثنا أ.د/ ممدوح غراب  .النھایة فى صالح المجتمع
الصناعة, و عن استراتیجیة اإلبداع التكنولوجي التي تتجھ الیھا الجامعة. كما سیعرض أھم المشكالت التي  نقل التكنولوجیا الي
و ما ھي أھم أنواع التكنولوجیا التي تتبناھا الجامعة و خطوات التفعیل و سینھي كلمتھ بالتطرق الي الخطة  تواجھنا بھذا الصدد
اة السویس لتنمیة القدرات التكنولوجیة, و كیفیة تفعیل استراتیجیة اإلبداع التكنولوجي في شتي المجاالت قن المستقبلیة لجامعة

 .بالجامعة
 


