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بالصناعةاألكاديميالربط 

كونفرانسعبر تقنية الفيديو 

وثيقة االجتماع



بالمشاركينترحيبيةكلمة / االفتتاح 

.كلمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين✓

.للتكنولوجيا االسكواكلمة مركز ✓

(.مقرر االجتماعايدمو) انتخاب رئيس االجتماع واختيار لجنة الصياغة •

والتطةوير تقرير حول جهود المنظمة العربية للتنميةة الصةناةية والتعةديي مةا مجةال ال  ةو •

ا لفرية  العمة  بيي االجتماةيي الثانا والثالث ومناقشة موقف تنفية  تويةياا االجتمةاع الثةان

الرباط ) العربا لربط االكاديميا بالصناةة وتعزيز االبتكار 

البرنامج الزمني

االجتماع الثالث لفريق العمل العربي 
لربط األكاديميا بالصناعة 

تقنية الفيديو كونفرانسعبر 

ESCWA Technology Center

الكورونابالصناعة في فترة ما بعد االكاديمياربط•

.االسكوا/ واالبتكار ما  التكنولوجياك ير المستشاريي -مري ااحيدر . د.ا

لتنميووة فووي تيعيووت اسووتراتيري لوودور الرامعووة و ووركا ها فووي ت  يوو  اااليسيسووكوجهووود •
.المستدامة

.ايسيسكو/ العلوم والتكنولوجيا مديرية -بامونةائشة .د

.  في مرال الب ث العلمي واالبتكاراأللكسوالتوجهات المست بلية لعمت منظمة •

.الكسو/العلوم وال  ث العلما إدارة –سالا حسي خطاب . ا

.يةمنصة الكترونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنط ة العربإنشاء •

.للتكنولوجياالمدير التنفي ي لمركز االسكوا –كريم حسي . م

بالصناعةاالكاديميامن  أجت بلورة برنامج عربي لربط تضافر الرهود•

.ايدمو/والتطويرال  و  إدارة المكلف بتسيير العم  ما –جلولةياد. د

تقارير المنظمات العربية واإلقليمية

مناقشــــــــة
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( تابع)ة بالصناعاألكاديميات ارير أعضاء اليري  العربي لربط 

مناقشــــــــــــــــة

.بالصناعةاالكاديمياربطفيالعراقيواإلبداعاالبتكارمركزدور•

اةةالصنوزارة–الصناةاوالتطويرال  ثهيئة/متقاةدخ ير–رشيدحميدالدييبهاء.ا

العراق/العراقاواإلبداعاالبتكارلمركزاإلداريةالهيئةةضو،والمعادن

واآلفاقالواقعبين”بالصناعةاإلستراتيريةوعالقتهالرامعيالعلميالب ث•

."المست بلية

مجلسوةض-الرابعةالصناةيةوالثورةوالمستدامةال كيةالمدنماخ يرة،إبراهيمميسون.د

.ملسطيي/العلمالل  ثالقوماالمجلسوةضووالتميـزلإلبداعاألةلىالمجلسإدارة

.الصناعةلخدمةواالبتكارالعلميالب ثتشريعفيالصناعةوزارةدور•
.ل نان/الصناةةوزارة-الجودةومراق ةالموايفاادائرةرئيس-ةايالينا.م

.لبنانفياألعمالوريادةاالبتكارمنظومة•

.ل نان/الصناةيةال  و بمعهدوخ يرجامعاأستاذ-سالمطاللد.ا

“واالبتكارللتكنولوجياالصناعةمرلس“الصناعةفياالبتكارت ييز•

.مصر/والصناةةالتجارةوزارة-واالبتكارللتكنولوجياالصناةةمجلسمقرر-ال ضريحنان.د

.المعرفةاقتصادت  ي /مصرفيالصناعةلدعمواالبتكارالعلميالب ث•

.مصر/والصناةةالتجارةوزارة-المعدنيةللدراسااالت ييمعهدمدير-مطرطهد.ا

مناقشــــــــــــــــة

.الترربة األردنية–آليات ربط  االكاديميا بالصناعة •

.الرقابة والتفتيش ةلى األنشطة االقتصاديةوحدة مدير -الخالديم مد نامع . م

االقتصاديةمساةد مدير وحدة الرقابة والتفتيش ةلى األنشطة -رماضنةة ير .م

.األردن/ وزارة الصناةة والتجارة والتمويي

إجووراءات وزارة التعلوويم العووالي والب ووث العلمووي فووي األردن لرسوور اليروووة بووين مخرجووات•

.التعليم العالي ومتطلبات السوق 

/ العلمةاث وزارة التعليم العالا وال  ة-مساةد األميي العام  للشؤون الفنية -م مد ةقلة الزبون . د

.األردن

أزموة بالصوناعة فوي  وت توداعياتاالكاديميواترربة مملكوة الب ورين فوي مروال الوربط بوين•

(19-كوفيد) كورونا 
.مملكة ال  ريي/ جامعة ال  ريي –كلية الهندسة ةميد–مؤاد األنصاري . د.ا

ترربة تونس في مرال الربط األكاديمي بالصناعة •
بالصةناةة وكالةة النهةو -رئيسة مصل ة بمركز التجديد والتطةوير التكنولةوجا -الزائريسندة.د

.تونس/ والتجديد

امعووة دراسوة حالووة الر-الصووناعية التكووين الرووامعي الصوناعي ودور  فووي ت  يوو  التنميوة •

.الرزا ر-الصناعية 

ا ت قي  مودورها مخ ر تسيير الجماةاا الم لية دير م-التعليم العالا أستاذ -دراوسامسعود . د.ا

.الجزائر/ ال ليدة جامعة -التنمية 

اجهوة فوي ترربوة الرامعوة الرزا ريوة فوي موقراءة / والصناعة االكاديمياالربط بين أهمية •

(.19-كوفيد)كورونا أزمة 

لعلةوم كليةة ا-العلمةا ةميةد مكلةف بالدراسةاا العليةا وال  ةث نائة وباحةث أستاذ -بوزيدةحميد . د

.الجزائر/ بومرداسجامعة -االقتصادية والتجارية 

.آليات ربط الب ث العلمي بالصناعة لخدمة التنمية المستدامة•

.الجزائر/ اسطم ولاجامعة مصطفى -ريغامليكة. د

(  تابع)ة بالصناعاألكاديمياتقارير أعضاء الفريق العربي لربط 

2



(  تابع)ة تقارير أعضاء الفريق العربي لربط األكاديميا بالصناع

ختام االجتماع ، التقرير والتوصيات

مناقشــــــــة

.وتر يدهاالطاقةفيالصناعةدعم•

وزارة-المعدنيةللدراسااالت ييمعهد-والفلزااالتعدييقسممدرس-إبراهيمالرحمية د.د

.مصر/والصناةةالتجارة

.البيئيللتواف للصناعةاألكاديميالدعم•

وزارة-نيةالمعدللدراسااالت ييمعهد-وال يئةالطاقةقسمورئيسأستاذ-الدييسعدةطية.د.ا

.مصر/والصناةةالتجارة

االتالمرفيومتوسطةصغيرةصناعاتلتخريجالنا ئةوالشركاتاألفكاراحتضان•

.المختلية

لتجارةاوزارة-المعدنيةللدراسااالت ييمعهد-التكنولوجيةال اضنةمسؤول-السيدمجدي.ا

.مصر/والصناةة

بيةتدريدوراتخاللمنالمختليةالصناعاتفيوالمهندسينللينيينال دراتبناء•

.ودكتورا ماجستيروبرامج

-دنيةالمعللدراسااالت ييمعهد-الصناةيةوالهندسةاإلدارةقسمرئيس-ةليوةكام م مد.د

.مصر/والصناةةالتجارةوزارة

وتطويرهاالمختليةالصناعةمشكالتل تواالستشاراتوالتطبي يةالب ثيةالمشروعات•

.تكنولوجياودعمها

جارةالتوزارة-المعدنيةللدراسااالت ييمعهد-والفلزااالتعدييقسممدرس-جمعةسعد.د

.مصر/والصناةة

رةالتجاوزارة-المعدنيةللدراسااالت ييمعهد-وال يئةالطاقةإدارةقسم-هاشمربيع.م

.مصر/والصناةة

المركزووهالب ثيةمصرقالعإحدىفيبالصناعةاالكاديمياربطعلىالمصريةالترربة•

..للب وثال ومي

-ةالعلمياألجهزةمركزوةلىالمتخصصةالنوةيةالمجالسةلىالمشرف–القاضاهالة.م.د.ا

.مصر/الهندسيةال  و شع ةورئيسوالتكنولوجياالعلماال  ثأكاديمية

.اعيةالصنوال طاعاتالرامعاتبينالرسورربطخاللمنالعلميالب ثنتا جتثمين•

صناةةالوزارة-التميزوأقطابالتكنولوجيةالم طااقسمرئيسة-اله طاآيتالزهراءماطمة.م
.المغرب/والرقمااألخضرواالقتصادوالتجارة

بالمغرب19-كوفيدبوباءالمرتبطةوالتكنولوجياالعلميالب ثمشاريع•

/والتقنيةللعلومالثاناال سيأكاديمية-والكيمياءالفيزياءقسممدير-بنيوسفاإللهة د.د.ا

.المغرب

واالبتكاروالتطويرالبحثمعالوطنيةالصناعةربطأهمية•
األردن/التكنولوجياونقلاالبتكارخبير–هلسهنزارم

العربيةالدولفيبالصناعةاالكاديمياربط•
الفكريةةضو مجلس إدارة و المنس  العام لالت اد العربا ل ماية حقوق الملكية-الدةجةبخيت.د
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 :تقديم
  

الــــدول  ــ ــ ــنا الصـ بالقطــــاع باالرتقـــاء والتعــــدين الصــــناعية للتنميـــة يــــة العر املنظمـــة دور مــــن انطالقـــا

مـن ـار بت ـز عز و يـة ــأجـلالعر ال نـة الرا الظـروف ظـل ـ و ، املتقدمـة الـدول مــع التكنولوجيـة الفجـوة ردم

ــة ملواج تحــديات مــن يــة العر الــدول ــا وم العــالم ــا ورونــايمــر ــود) 19-وفيــد(أزمــة ج مــن مــر يتطلبــھ ومــا

ــــاذ واتخــ ــــھ ـ ار ــــر ابت ــــةالتدابيـــ ــــةالالزمــ ــ ــــةملحار ائحــ ا ــــذه ــــوثــ البحــ ــــز ملراكــ ــــيق ســ الت ــــة نــ ــــيات لتوصــ ــــذا وتنفيــ ،

ـق لفر ول جتمـاع ـ ع سـا وتأس ، املنظمة نطاق عمل ة شار اس يئة و ية العر الدول الصناعية

ط ر يةعمل املغر باململكة اط الر مدينة عقد ارالذي بت ز عز و ية العر الدول بالصناعة اديميا

ـل ســم2017ابر د ـ عقــد الــذي ط الــر ــق لفر ي الثــا جتمــاع املنظمــة، 2018و جتمــاع لعقــدسعــــىفــان

خــــالل بالصــــناعة ــا اديميــ ط لــــر ــــي العر العمــــل ــــق لفر ــــــرةالفالثالــــث بــــدور 2020/ 23/6 تـ ام لإلســــ ــــاط بالر

وكذلك ار، بت و بداع و التكنولو ر والتطو البحث مجال ي العر والتعاون سيق الت مستوى ع فاعل

يؤدي بما العل بالبحث املرتبط التكنولو ر التطو مستوى معوقاتإرفع وتذليل متطورة ية عر صناعة

التكنول ـع وتطو يـة،نقـل العر الــدول ـ الصـناعة لقطــاع يــعوجيـا طلــبو ـ ع يـة العر الصــناعية ات الشـر

ر ــــو والتطــ ــــ ــ العل ــــث البحــ ــــات مؤسســ ط ــــر لــ ــــي ــ عر ــــامج نــ ل ة ــــ ــ وا ــــورة لــ و ــــة، العلميــ ــــوث البحــ ــــز مراكــ ــــدمات خــ

ة نا ودولية ية عر بتجارب شادا اس الصناعة بقطاع   .التكنولو

  

   :االجتماعأهداف 
 الضو وروناسليط ازمة ظل بالصناعة اديميا ن ب ط الر مية أ ع  ).19-وفيد(ء

 التكنولـــو ر والتطـــو ـــ العل البحـــث مؤسســـات ط لـــر ـــي عر برنـــامج لبلـــورة املناســـبة ليـــات ر تطـــو

ة نا ودولية ية عر بتجارب شادا اس الصناعة  .بقطاع

 الروابط وتوثيق ار بت و التجديد منظومة والرفـعتفعيل ، العـا التعليم ومؤسسات الصناعة ن ب

التنافسية القدرات يةمن العر  .للصناعة

 ــــار ــ بت ــــات منظومــ ن ــــ بــ ــــل الفاعــ يك ــــ شــ ــــات ال املجتمعــ ــــع مــ ــــباب الشــ ن ــــر املبتكــ ــا ــ وخصوصــ ــــادة ــ والر

والصناعية يةو البحثية العر الدول ار بت و بداع منظومة  .دعم

  العر التجــــارب مــــن البحــــثســــتفادة مؤسســــات ن بــــ ط الــــر آليــــات حــــول ــيــــة مــــنالعلـــ والصــــناعة

مختارة تجارب  .خالل
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 :االجتماع محاور
 

  التنمية دمة ار بت و العلمية البحوث ثمارمخرجات واس بالصناعة العل البحث ط ر آليات

 .املستدامة

 التحـ ابـرز ـ ع والتعـرف والصـناعة امعـات ا ن بـ الشـراكة الشــراكةتجـارب ـذه تواجـھ ـ ال ديات

ا ل الالزمة  .والسبل

 البحث نتائج ن تثم التكنولوجية اضنات وا قطاب و العلمية املجمعات إ( دور الفكرة من

و الصنا) النموذج ثمار لالس  .كخطوة

 ــــول حــ ــــة ـ نا ــــة وعامليــ ــــة يـ عر ــــاذج بنمــ ــــاد شـ ــــيالبحـــــثدور س ــناالعلمـــ ــ الصـ ــــدم التقــ ــ ــ ــةـ ــ وآليــ

ما بي  . التعاون

 بالصناعة اديميا ط ر لدعم عية شر ال املنظومة ز   .عز

 مخرجـات ـ إ ـا ل لتحو ـ العل للبحـث القيمة سالسل ا تواج ال حتياجات و واملزايا التحديات

 .صناعية
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  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  

ل ــــة ــ يــ العر ــــة ــ ــــاملنظمــ ــ ـــ ــــدين ــ والتعــ ــــناعية ــ الصــ ــــة ــ لتنميــ
وإداري ــــا مـــ ــــتقالل واســـ ــــة ـــ اعتبار ــــية صـــ ذات ــــة منظمـــ
املعدنية وة لل ية العر املنظمة ام م لدمج يجة ن ت ش أ
ية العر باملنظمة س واملقاي للمواصفات ية العر واملنظمة

ـــ وتضـــم ســـة الرئ املنظمـــة ـــا باعتبار الصـــناعية للتنميـــة
ا ية21عضو عر   .دولة

املنظمة داف   :أ
تنمية • ام س و ي العر الصنا امل والت سيق الت

ي العر الوطن الصناعة ر   .وتطو
ــــناعة • الصـ ــــاالت مجـ ــــ ـ ــي ــ ـ العر الـــــوطن ــــدرات قـ عضـــــيد

ــــزز عــ ــا ــ بمـ س ــــاي واملقــ ــــفات واملواصـ ــــدين والتعــ ــــة والطاقـ
نتاجية و نتاج ر  .تطو

ــ • ـــ ع الصـــــناعية املشـــــروعات وإقامـــــة لـــــدعم التخطــــيط
والقومي القطري ن  .املستو

ــــة • ــ ــ ــ يــ العر ــــية ــ ــ ــ القياســ ــــفات ــ ــ ــ املواصــ ــــع ــ ــ ــ وضــ ــــ ــ ــ ــ ــ ع ــــل ــ ــ ــ العمــ
يل ســ و ــــية العر للمنتجــات تقــان و ــودة ا لتحقيــق

ا  .  تبادل
الــدول • ن ــ و ــا ي و يــة العر الــدول ن بــ التعــاون يع ــ

اتيجية ــ إســ إطــــار ــ ــ وذلــــك املتقدمــــة، والــــدول الناميــــة
ــ ــ ــ ــ ــ ــ املشــ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ العر ــــادي ــ ــ ــ ــ قتصــ ــــل ــ ــ ــ ــ ــاالعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقر ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ك

ية العر القمم   .مؤتمرات
املنظمة   : اختصاصات

ــــة ــ ــ ــ يئــ ا ــــداف ــ ــ ــ ــ أ ــــق ــ ــ ــ تحقيـ يل ــــ ــ ــ ــ ســ ــــ ــ ــ ــ ـ ــة ــ ــ ــ ــ املنظمــ ــــو ــ ــ ــ تتـ
وتنميــة يع التصـ لـة لـدفع الالزمـة ساسـية املتطلبـات
ــــي عر عــــاون وتحقيــــق يــــة العر الــــدول ــ ــ ــة املعدنيــ وة ــــ ال
سـاير ل والتعـدين ية العر الصناعة بمستوى يرتقي شامل

املســتوىالتطـ ـ ع املتالحقــة ـة دار و التكنولوجيــة ورات
ــــال ــــة. العـــ ــ يـ العر ــــدول ــ الـ ــــة ــ بمعاونـ ــــة املنظمـــ ــــتص ــ تخـ ــا ــ ــ كمـ

ــــ ـ ال ــــات العقبـ ــــذليل تـ ــ ــ ـ ــا ــ ـ ل ــــة املتاحـ ــــائل بالوسـ ــاء ــ عضـ
ــــع ــ ــ ووضـ ــــدين ــ ــ والتعـ يع ــــ ــ ــ التصـ ــــال ــ مجـــ ــــ ــ ــ ـ ــا ــ ــ ــ ـ ق طر ض ــــــ ـــ ع
ــــن ــ ــ ــ ــ مــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ وغ ــــودة ــ ــ ــ ــ ــ ا ــــبط ــ ــ ــ ــ وضــ س ــــاي ــ ــ ــ ــ واملقــ ــــفات ــ ــ ــ ــ املواصــ

باإلنتـــ املتعلقــة ـــشــطة ع ــا وم والتعـــدين الصــنا اج
املثال يل   .س

اتيجية .1 ــ بإســ املتعلقــــة والبحــــوث الدراســــات إعــــداد
بالــدول املعدنيــة وة ــ ال وتنميــة الصــناعية التنميــة
يع ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التصــ ــــرامج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياســ ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ووضــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ العر
ــــة الفنيـ ــــدمات ـ وا ــا ـــ ل وتمو ا ــــذ وتنفيـ ـــــا وتخطيط
ــــديم ــ ــ ــ وتقــ ــــا ــ ــ ــ ــ ل ــــة ــ ــ ــ املعاونـ ــــات ــ ــ ــ املقومــ ــــوف ــ ــ ــ لتــ ــــة ــ ــ ــ الالزمـ
ــــات ــ ــ ــ ــ ــ البيانـ ــــدث ــ ــ ــ ــ أحـــ ــــوف ــ ــ ــ ــ ــ وتـ ا ــــدد ــ ــ ــ ــ بصـــ ــــات ــ ــ ــ ــ حـــ املق

ا ــــر ــ شـــ و ا ــــ ــ ــ عنـ ــــات ــ ــــد. واملعلومــ ــ ــ توحيـ ــــى ــ علـــ ــــل ــ والعمــ
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصنـاعيـــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التنميــ ــــط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطـــ ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـــ ــــلوب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ــــة( ــ ليــ التحو ــــناعات ــ ــــة الصــ ــ والطاقــ ــــتخراجية ــ ســ ) و
ا إعـداد مجـال املشورة وتقديم ية العر بالدول

ا  .وتنفيذ
 

ــــن .2 الصـ ــــل امـ والت ــــيق سـ الت ــــق تحقيـ ــــ ـ ع االعمـــــل
املمكنة والوسائل ساليب باستخدام ي  .العر

 

 

ــــي .3 ــ ــ العر ــــاج ــ نتـ ــــودة ــ جـ ــــتوى ــ مســ ــــع ــ رفـ ــــ ــ ـ ع ــــل ــ العمـ
ــــاري ــ ــ ــ التجـــ ــــادل ــ ــ ــ التبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ لت ــــفات ــ ــ ــ املواصـــ ــــد ــ ــ ــ وتوحيــ

العالقة ذات قتصادية شطة  . والتعاون
 

ع .4 املشـار دراسـة ـ يـة العر ـات وا الدول معاونة
املــة، مت بصــورة يــة والتعدي خــاللالصــناعية مــن

ــــة ــ القطاعيــ ــــوح ــ واملســ ــــاملة ــ الشــ ــــناعية ــ الصــ ــــوح ــ املســ
التنميــة فــرص ـ ع والتعــرف يولوجيــة ا واملسـوح
ــــة ــ ــ ــ العامليــ ــــروض ــ ــ ــ العــ ــــيم ــ ــ ــ وتقيــ ــــة ــ ــ ــ املمكنــ ثمار ــــ ــ ــ ــ ســ و

ا وتقييم املشروعات وتنفيذ املعدات  .واختيار
 

ــــناعة .5 ــ ــ ــ الصــ ــــاع ــ ــ ــ قطــ ــــات ــ ــ ــ متطلبــ ــــة ــ ــ ــ تلبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــل ــ ـــ العمـــ
ــا ــ ــ ــ ــ بالبيانــ ــــة ــ ــ ــ يــ العر ــــدول ــ ــ ــ بالــ ــــدين ــ ــ ــ والتعــ ــــة ــ ــ ــ توالطاقــ

ــــا ــ ــ ــ بالتكنولوجيـــ ــــة ــ ــ ــ املتعلقـــ ــــات ــ ــ ــ والدراســـ ــــات ــ ــ ــ واملعلومــ
التطـــــورات عــــة متا خــــالل مـــــن ديثــــة ا والتقنيــــات

الدو املستوى ع قتصادية و والعلمية الفنية
دارة مســـتوى رفـــع ــ ع والعمـــل املجــاالت ـــذه ــ
الـــدول ومســـاعدة القائمـــة الصـــناعة ـــ نتاجيـــة و

ا ع مشار ر وتطو توسيع ية  .القائمةالعر
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شاط .6 ال العرب عمال ورجال ن ثمر املس مع التعاون

البيانـات وتـوف والقـومي القطـري ن املستو ع الصنا

ــــناعية ــ الصــ ــــروع ــ الفــ ــــول ــ حــ ــــم ــ ــ ل ــــناعية ــ الصــ ــــاءات ــ حصــ و

ــــناعة ــ الصـــ ــــدعم ــ لـــ م ــــ ــ بيـــ ــا ــ ــ فيمــ ــــاون ــ التعـــ ــــز ــ ـــ لتعز ــــة ــ املختلفــ

للمشـــروعات ثمار ســـ فـــرص يص ـــ يل ســـ و القائمـــة

 .ديدةا

ــــات .7 ــ ــ والدراســ ــــات ــ ــ واملعلومــ ــــات ــ ــ البيانــ ــــع ــ ــ تجميــ ــــ ــ ــ ــ ع ــــل ــ ــ العمــ

ــا ــ ــ ــ وتحليل ــــا ــ ـ عمل ــــال ــ بمجـ ــــة ــ املتعلقــ ــــادية ــ قتصـ و ــــة ــ الفنيـ

ا شر و ا وتحدي ا يف  . وتص

ــــلة .8 ــ ــ الصــ ذات ــــات ــ ــ املؤسسـ ــــدعيم ــ ــ وتــ ــاء ــ ــ ــ شـ إ ــــ ــ ــ ــ ــــاعدة ــ ــ املسـ

ــــة ــ ــ املعدنيــ وة ــــ ــ ــ ــ وال ــــة ــ ــ يــ العر ــــناعة ــ ــ الصــ ــــة ــ ــ دمــ ــــرة ــ ــ املباشــ

ــــاعد ــ ــ ــ ــ ــ واملســ ــــارات ــ ــ ــ ــ ــ ختبــ و ــــوث ــ ــ ــ ــ ــ البحــ ــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــــلومراكــ ــ ــ ــ ــ ــ نقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة

التنفيـــذ موضـــع ا ووضـــع ديثـــة، ا العلميـــة شـــافات ك

ــــاري  والتجــ ــــادي والعمــــــل. قتصـ ــــة، العاملــ ــــوى القـ ــــة وتنميــ

ا عمل مجاالت شاري اس ة خ ت  .كب

  

ــــؤتمرات .9 املـ ــ ـــ ــة يـــ العر ــــدول الـ مواقـــــف ســـــيق ت

الدول ن ب وار ا شطة أ مختلف و الدولية

بق ــــة ــ ــ واملتعلقــ ــــرى ــ ــ خــ ــــدول ــ ــ والــ ــــة ــ ــ يــ ــاياالعر ــ ــ ــ ضــ

ــــفات ــ ــ ــ واملواصــ ــــدين ــ ــ ــ والتعـ ــــناعية ــ ــ ــ الصــ ــــة ــ ــ ــ التنميـ

س  . واملقاي

والناميــــة .10 يــــة العر الــــدول ن بــــ التعــــاون يع ــــ

ــة ج مــن املتقدمــة الــدول ن ــ و ــا ي و ــة ج مــن

ة ــــ ــ مصـ ــــق ــ يحقـ ــــا بمـــ ــا ــ ــ ـ عمل ــــال مجـــ ــــ ــ ـ ــــرى أخـــ

ية العر  . الدول

ــــؤتمرات .11 ــ ــ املـ ــــد ــ ــ وعقـ ــــة ــ يـــ التدر ــــدورات ــ ــ الـ ــــة ــ إقامـــ

ــ لتبــ الفنيـــــة جتماعــــات و الـــــرأيوالنــــدوات ادل

ــــاالت ــ بمجــ ــــة ــ املتعلقــ ــــب ــ وانــ ا ــــة ــ افــ ــــة ــ ومناقشــ

ا  .عمل

ــــات .12 والتجمعــ ــــات واملنظمــ ــــات يئــ ال ــــع مــ ــــاون التعــ

ــــل ــ ــ تتصــ ــــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ ــ والدوليــ ــــة ــ ــ يــ العر ــــادية ــ ــ قتصــ

ا واختصاصا املنظمة داف بأ ا شط   .أ
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املركز  :رسالة

نــــة  ال ــاء أعضــ مســــاعدة ــــ ــز املركــ ــالة رســ تتمثــــل

جتماع و ــــادية ــ ــ ــــاتقتصـ ــ ــ واملنظمــ ــــيا ــ ــ آسـ ــــرب ــ ــ لغــ ــــة ــ ــ يـ

ــــدرات ــ والقــ دوات ــــاب ــ ســ اك ــــ ــ ــ ع ــــة ــ اصــ وا ــــة ــ العامــ

قتصــــادية و جتماعيــــة بالتنميــــة يــــل للت الالزمـــة

ــــدول ــ الـــ ــــع ــ مـــ ــــو ــ التكنولـــ ــــافؤ ــ ــ الت ــــق ــ تحقيـــ ــــل ــ أجـــ ــــن ــ مــ

ــــل ــ ـــ تحو ــــ ــ ــ ام ــ ــ ــ ســ و ــــالم، ــ العــ ــ ــ ــ ــ ــــرى ــ خــ ــــاطق ــ واملنــ

ع تقوم اقتصادات إ عضاء البلدان اقتصادات

ا والتكنولوجيةاملعارف   .لعلمية

  : ـداف

نـــة ال أعضـــاء مســـاعدة ـــ املركـــز ـــداف أ تتمثـــل

ــــالل ــ خــ ــــن ــ مــ ــيا ــ ــ آســ ــــرب ــ لغــ ــــة ــ جتماعيــ و ــــادية ــ قتصــ

ــــة؛ ــ ـــ وإدار ــــة ــ وطنيـــ ــــم ــ نظــ ــــع ــ وضـــ ــــ ــ ــ ع ــــدرات ــ القـــ ــــز ــ ــ عز

ــــا؛ ــ ــ ــ وتطبيق ــــا ــ ــ ـ وتكييف ــــا ــ ــ ــ ونقل ــــا ــ ــ التكنولوجيـ ر ــــو ــ ــ وتطـ

ــــ ــ ــ ســ وت ــــة ــ ــ للمنطقــ ــــبة ــ ــ املناســ ــا ــ ــ ــ التكنولوجيــ ــــد ــ ــ وتحديــ

ــــ وتحســ ــــا ـ ر ــــلتطو لنقــ ــــاري والتجــ ي ــــانو القــ ــار ــ طــ ن

ــــا ــ ــ ــ ن. التكنولوجيـــ ــــــ ــ ــ ــ تحسـ ــــ ــ ــ ــ ـــ إ ــا ــ ــ ــ ــ ــ أيضـ ــــز ــ ــ ــ املركـــ ــــدف ــ ــ ــ ــ ـ و

للقطاعــات والعلميــة التكنولوجيــة املعــارف مضــمون

عضاء البلدان ى الك   .قتصادية

شطةا   : أل

والتكنولوجيــــــــا • العلـــــــم معلومــــــــات خـــــــدمات

ار بت  و

ار  - بت و والتكنولوجيا العلم مرصد  دعم

دمات  - للتكنولوجياا ة شار  س

التكنولوجيا  - بصار  اس

  

ة • دار دمات وا ار بت  تنمية

التكنولوجيا  - تبادل  )مطابقة(سوق

ار  - بت وحماية القدرات  بناء

والتكنولوجيا  - العلم ار ابت ل تمو ز  عز
 

املنطقة • تكنولو  نظام

ــا  - ــ ــ ــ ــ ــ التكنولوجيـــ ــــق ــ ــ ــ ــ ملرافــ ــــا ــ ــ ــ ــ مـــ ا خيص ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ال

 املحمية

خارجيةست  - بمصادر  عانة

ية  - العر اللغة  تصميم

التكنولوجيا - ب وتدر  صيانة
 

 تمام   :مجاالت

شائية •  الصناعة

الصناعية •  التكنولوجيات

 الطاقة •

 الزراعة •

 املياه •

ديدة • ا  املواد

تصاالت • و املعلومات   تكنولوجيا
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د المنظمة يف جمال البحوث والتطويرتقرير حول جهو  

بين االجتماعين الثاني والثالث لفريق العمل العربي لربط  
 االكاديميا بالصناعة
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 تقرير حول جهود المنظمة يف جمال البحوث والتطوير

االكاديميا بالصناعة لفريق العمل العربي لربط بين االجتماعين الثاني والثالث    
  

  شطة
ان وم موعد

  عقاد

املتعاونة ة ا

  التنفيذ
املشاركة الدول   عدد

صـــــــــــــــــــــطنا اء الــــــــــــــــــــذ نــــــــــــــــــــدوة

التكنولــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــراف س و

الثــــــــــــــــــورةا ضــــــــــــــــــوء ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــي لعر

عة الرا   الصناعية

وت ة/ ب ور م ا

  اللبنانية

1-2/07/2019  

قتصادية نة ال

آسيا ي لغر جتماعية   و

مشاركة الندوة يـة) 11( عرفت عر دولـة

مـــارات" :مـــن ، اشـــمية ال ردنيـــة اململكـــة

ســـــــــية، التو ــــــــة ور م ا ، املتحــــــــدة يــــــــة العر

ســـــــــلطنة العــــــــراق، ــــــــة ور دولـــــــــةجم عمــــــــان،

قطــــــــــــر، دولــــــــــــة ــــــــــــت، و ال دولــــــــــــة ن، فلســــــــــــط

مصـــــــــــــــر ـــــــــــــــة ور جم اللبنانيـــــــــــــــة، ـــــــــــــــة ور م ا

ية   "العر

العلميـــة نــة ل ـــع الرا جتمــاع

للمبــادرة ــعالفنيـة لتطو يــة العر

النانو وتقنيات   علوم

نــــــــــــدوة أعمــــــــــــال مــــــــــــع امن بــــــــــــال

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنا اء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــ

ــــــــ التكنولـــــــو شـــــــراف س و

الصـــــــــــــــــــــناعية الثـــــــــــــــــــــورة ضـــــــــــــــــــــوء

  عةالرا

وت ة/ ب ور م ا

  اللبنانية

2/07/2019  

قتصادية نة ال

آسيا ي لغر جتماعية   و

السادة جتماع ذا أعضـاءشارك

يـة العر للمبـادرة الفنية العلمية نة مـنال

التاليـــــة ،: " الــــدول يـــــة العر مصـــــر ــــة ور جم

ـــــــــــــة ور م ،اللبنانيـــــــــــــةا ـــــــــــــت و ال دولـــــــــــــة ،

ســــــــــل ، ســــــــــية التو ـــــــــة ور م عمــــــــــانا "  طنة

وا س إ   .باإلضافة

ســيق) 19(جتمـاع الت نــة ل

ــــــ الصــــــناعية البحــــــوث ملراكــــــز

ية العر   الدول

جتماعـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــع امن بــــــــــــــــــال

ســـــــــــــــــــــــــــــكوا ملركــــــــــــــــــــــــــــز الفنيــــــــــــــــــــــــــــة

  للتكنولوجيا

اململكة–عمان

اشمية ال   ردنية

31 /07 /2019  

  

وا س مركز

  للتكنولوجيا

أعضــ جتمـــاع ــذا ـــ نـــةشــارك ال اء

ا من التاليـةوخبـراء ية العر ،ردن: ( لدول

، العـــــــــــــــــــــراق ، عمـــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــلطنة ، س ـــــــــــو تــــــــــ

مصــــــر، يـــــا، لي ، لبنـــــان ، ت و ن،ال فلســـــط

تانيـــــــا وا) مور ســــــــ مركــــــــز ـــــــ إ باإلضــــــــافة ،

  للتكنولوجيا
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  شطة
ان وم موعد

  عقاد

املتعاونة ة ا

  التنفيذ
املشاركة الدول   عدد

مجمعـورشة دور حـول تاعمل

ن تـــوط ـــ والتكنولوجيـــا العلـــوم

لتحقيــــــــــــــــــق التكنولوجيـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــل

الـــــــــدول ـــــــــ املســـــــــتدامة التنميــــــــة

ية   العر

ـــــــــــق فر اجتمـــــــــــاع مـــــــــــع امن بـــــــــــال

بـــــــــــــــــــــــراء ـــــــــــــــــــــــاراملعنـــــــــــــــــــــــي ا باالبت

ــــــــادة ور عمــــــــال التكنولــــــــو

  لالسكوا

اململكة–عمان

اشميةردنية   ال

26-28 /11 /2019  

  

ســــــــــــــــــ مــــــــــــــــــن وابـــــــــــــــــدعوة

مركـــــــــــز مــــــــــن استضــــــــــافة و

للتكنولوجيا وا   س

الورشـــــــــــــة ـــــــــــــذه عقـــــــــــــدت

العلميــــــــة معيــــــــة ا بمقـــــــر

عمان بمدينة   .امللكية

مــــــــــن نخبــــــــــة الورشــــــــــة ــــــــــذه ــــــــــ شــــــــــارك

بـراء دول)  12(يمثلـونالباحثـيــنالعربا

ــ يــة ،(    :عر الســعودية ، س تــو ، ردن

، عمـــــــــــــــان ســـــــــــــــلطنة ، العـــــــــــــــراق ، الســــــــــــــودان

ال ، ن املغـربفلسط ، مصر ، لبنان ، ت و

الـــــــيمن يـــــــة) ، العر املنظمـــــــات ـــــــ إ باإلضـــــــافة

ـــــــــــــــــ و وا: ( والدوليـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــ ، ،يـــــــــــــــــدمو

يـــــــة العر املنظمـــــــة ، اليونيـــــــدو ، ســـــــيف اليون

الزراعيــة ــمكتــب،للتنميــة قلي تحــاد

يـــــــــــة العر يـــــــــــةللـــــــــــدول انتـــــــــــل،العر منظمـــــــــــة

للتكنولوجيــــ،الدوليــــة املتحــــدة مــــم ةبنــــك

شــباب تضــم اديـة ر مؤسســات ــ إ باإلضـافة

ن   . املبتكر

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)  20(جتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ل

البحــــــــــــــــــــوث ملراكــــــــــــــــــــز ســــــــــــــــــــيق الت

ية العر الدول   الصناعية

اط اململكة–الر

ية  املغر

الفيديو تقنية عبـر

س ونفرا  

21/05/202  

بـــــــــــــــراء - ا مشــــــــــــــاركة جتمــــــــــــــاع عــــــــــــــرف

يــــــــــة العر الــــــــــدول ــــــــــ وممث نــــــــــة ال      أعضــــــــــاء

 )، العـــــــــــــــــــــراق ، لبنـــــــــــــــــــــان ، س تـــــــــــــــــــــو ، ردن

تانيـــــا مور ، مصـــــر ، ن ،) املغـــــرب فلســـــط

للتكنولوجيــــــــا وا ســــــــ مركــــــــز ــــــــ إ باإلضــــــــافة

املوصل   .العراق/ وجامعة
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  متابعة موقف تنفيذ توصيات االجتماع لفريق العمل العربي لربط االكاديميا
االبتكاربالصناعة وتعزيز   

18/12/2018-17المملكة المغربية  –الرباط   
  

التنفيذ  التوصيات   النتائج  موقف

ن .1 بـ افئة املت املشاركة مية أ ع التأكيد

ة عضـو ـ والصـنا ادي ن القطاع

ــا ــ ــ ــ ــ اديميــ ط ــــر ــ ــ ــ لــ ــــي ــ ــ ــ ــ العر ــــل ــ ــ ــ العمــ ــــق ــ ــ ــ ـ فر

القطـاع ودعـوة ـار، بت ـز عز و بالصـناعة

ــ ـــ ــــاركة للمشـ ـــــي العر ـــــاص ــــاتا اجتماعـ

ق   .الفر

ــــــاص ا ــــاع القطــ ــــة بمخاطبــ ــــة املنظمــ ــــت قامــ

ــــادات ــ ــ ــ ــ ــ تحـــ و ــــناعية ــ ــ ــ ــ ــ الصــ ــــالغرف ــ ــ ــ ــ ــ بــ ــــثال ــ ــ ــ ــ ــ ممــ

قامــــت كمــــا ، ــــق الفر ــ ــ إ لالنضــــمام يــــة العر

ي ــــا الثـ ــــاع جتمـ ــــيات توصـ ــــيم بتعمـ املنظمـــــة

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ بمرئيا ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ موافاتنـ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ـ م ــــب ــ ــ ــ ــ ــ والطلـ ــــا ــ ـــ ــ ــ ــ عل

ــــھ.. ــ ــ ــ ــ ــ توجيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ دائمـ ــــــرض ــ ــ ــ ــ تحـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ واملنظمـ

ـ العر ــاص ا للقطـاع للمشــاركةالـدعوات ي

املنظمة فعاليات     .ضمن

  

الـثالث .2 الكتـل ن بـ امليـة الت العالقة ز عز

ــــناعة(  ــ ــ الصـــ ، ــــ ــ ــ ــ العل ــــث ــ ــ البحـــ ، ــــيم ــ ــ ) التعلــ

ــــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قتصـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعرفــ دور ــــيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتعظــ

ــــث ــ ــ البحـــ ــــالل ــ ــ خـــ ــــن ــ ــ مـــ ــــروة ــ ــ ثـــ ــ ــ ــ ــ ـــ إ ــا ــ ــ ــ ــ ل وتحو

ار بت و ر   .والتطو

ن بــــ العالقــــات عميـــق ــــ ع املنظمــــة تحـــرص

ال ــــيم ــ ــ التعلــ ورة ــــذ ــ ــ املــ ــــل ــ ــ ــــثالكتــ ــ ــ والبحــ ــــا ــ ــ عــ

ــــة ــ ــ كتلـ ــــال ــ ـــ ا ــــة ــ ــ طبيعـ و ــــ ــ ـــ ــــناعة،العل ــ ــ الصـ

قــائم الكتــلوالتعــاون ن خـــاللبــ مــن الــثالث

والفعاليــــاتو الــــورش شــــطة ــــيمعظــــم التـــ

املنظمة ا   .تقوم

  

ــــــث .3 ــ ــ ــ ــ بالبحــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ اصــ ا عات ــــر ــ ــ ــ ــ ــ شــ ال ر ــــو ــ ــ ــ ــ ــ تطــ

ــــار ــ ــ ــ بت و ــــو ــ ــ التكنولــ ر ــــو ــ ــ ــــز والتطـ ــ ــ لتحفيـــ

ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ ــــاون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للتعــ ــــناعية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ ات ــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والتوجــ ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امعــ ــــاثا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بحــ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نحــ ھ

الصنا القطاع ل مشا ل   .التطبيقية

وا ســــ مركــــز مــــع بالتعــــاون املنظمــــة ســـ

حــــول مصــــغرة ورشــــة عقــــد ــــ إ ــا للتكنولوجيــ

ــــال ــ ــ مجــ ــــ ــ ــ ــ ثمار ــــ ــ ــ لالســ ــــزة ــ ــ املحفــ عات ــــر ــ ــ شــ ال

ــــث ــ ــــيالبحــ ــ ــ ــــناعةالعلمـ ــ والصــ ــــا ــ ،والتكنولوجيــ

ــــراء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ ون ــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ الورشـــ ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وعقـــ

ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ جتمـ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ ــــادرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصـ ــــيات ــ ــ ــ ــ ــ ــ نالتوصـ ع

ــــــوث20و19 ــ ــ ــ البحــ ــــز ــ ــ ــ ــ ملراكـ ــــيق ــ ــ ــ ــ ســ الت ــــة ــ ــ ــ ــ نـ ل

دعـــــوة تم وســــ يــــة العر الـــــدول ــ ــ الصــــناعية

ط ــــر ــ ــ ــ ــ ــ لــ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ـ العر ــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفر ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعضـ ــــادة ــ ــ ــ ــ ــ السـ

الورشة ذه ل بالصناعة   . اديميا
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التنفيذ  التوصيات   النتائج  موقف

ار .4 لالبت ق الطر خارطة تنفيذ آلية اعتماد

مصــــفوفة ـــ املتمثلـــة يــــة العر الـــدول ــ  /ـ

مـنالـبــرامج قيبـةح ونـة بــرامج( املت سـبعة

ــــة ــ ــ ــ عــ للمتا ــــامج ــ ــ ــ رنــ و ــــة ــ ــ ــ ــــي) تنفيذيــ ــ ــ ــ ــ ــــموالتـ ــ ــ ــ تــ

قبـــل مـــن ـــق للفر ي الثـــا باالجتمـــاع ا عرضــ

ــــيد ــ. م/ السـ ــ ــ ورد ن ــــ ــــر ياسـ ــــةخبيــ املنظمــ

ــــدين ــ ــ ــ ــ والتعـ ــــناعية ــ ــ ــ الصـــ ــــة ــ ــ ــ للتنميـــ ــــة ــ ــ ــ يـــ العر

  ).مرفق(

ــــة -  يـــ العر ــــة املنظمــ ن ــــ بــ ــــاون التعــ ــار ــ إطــ ــ ــ ــ

و  والتعـــــدين الصـــــناعية ــــةللتنميـــــة منظمـ

ــــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعلـــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيــ لل ــــالمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ ــــالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العــ

و(والثقافــة ســـ س خ) ا بتـــار التعاقـــد تــم

ــــع15/11/2017 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملراجعـــــــــــــــــــــة خبيــ

الدراســـــة ر ايـــــدموالتــــــيوتطـــــو ا أعـــــد

الـــدول ـــ ـــار لالبت ـــق طر خارطـــة حـــول

ية   العر

خ -  ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرض18/12/2017بتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـــ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ

حـول عمـل ورشة عقاد ا خالل الدراسة

والتكن" ــــوم العلـــ ردور ــــو ــ التطـ ــ ــ ــ ـ ــا ــ ــ ولوجيـ

ايدمو" الصنا ن ب بالتعاون ردن

ردن ــــناعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وغرفــ و ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ س وا

ـــــل ل دكتـــــور ــــامج رنـ و ردنيـــــة امعـــــة وا

 .مصنع

توصــية -  ورة املــذ الورشــة عــن ثقــت ان

من )10(رقم مصغر عمل ق فر ليف بت

ــــع ــ ــ ــ مــ ــــاون ــ ــ ــ للتعــ ن ــــارك ــ ــ ــ املشــ ن ــــ ــ ــ ــ ــــر بــ ــ ــ ــ ــ بيـ ا

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خارطـ ــــيح ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتنقـ ر ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطـ ــــــوص ــ ــ ــ ــ ــ ةبخصـ

ار لالبت ق  . الطر

خ -  بتار العمل انجاز  .26/4/2018تم

خ -  ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد 18/12/2018-17بتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عقــ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ

ــــي ــ ـ العر ــــل ــ العمـ ــــق ــ ـ لفر ي ــــا ــ الثـ ــــاع ــ جتمـ

ــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ عز و ــــناعة ــ ــ ــ ــ ــ بالصــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ اديميــ ط ــــر ــ ــ ــ ــ ــ لـ

ية املغر باململكة اط الر ار وتم،بت

ــــة ــ خارطـ ــــات ــ مخرجـ ــــول ــ حـ ــــــرض عـ ــــديم ــ تقـ

حيــث يــة العر الــدول ــ ــار لالبت ــق الطر

مألقى الورد. الباحث ن    ياس
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التنفيذ  التوصيات   النتائج  موقف

ــــارة   ــ ــ ــ ــ ــ والتجــ ثمار ــــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ و ــــناعة ــ ــ ــ ــ ــ الصـ وزارة

ــــاد ــ قتصـــ ــــو ــ ــ ــاالرقــ ــ ــ ــ عرضـ ــــرب ــ ــ املغـ ــ ــ ــ ــ ـ

وصـــدرت التنفيذيـــة طـــة ا ســـياق حـــول

رقمذه  . )8(التوصية

ــــيحيةوت ــ ــ ــ ــ توضــ ــــر ــ ــ ــ ــ عناصــ ــــــرض ــ ــ ــ العــ ــــمن ــ ــ ــ ــ ضـ

ــــة ــ ــ ــ ــ التنفيذيـ ــــة ــ ــ ــ ــ طـ ل ــــة ــ ــ ــ ــ عمليـ ــــوات ــ ــ ــ ــ وخطـ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ اق إ ــــرى ــ ــ ــ ــ ــــةاوجــ ــ ــ ــ ــ ــــيبالدراســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمالـتـ ــ ــ ــ ــ تـــ

ــا وتنقيح ــا ومراجع ـا ر وأصــبحت.تطو

ــــة الدراسـ ــــع مــ ــا ــ تمامـ ــــدة ــــيمعتمـ ــــتالتــ تمــ

ا   .مراجع

  

ــــمل .5 ــ شـــ ل ــــناعة ــ الصــ ــــوم ــ ـــ مف ــــرة ــ دائــ ــــيع ــ توســ

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والقطاعيـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلميـ ــــاالت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ بقيـــ

مــــن العالقــــة ذات ــــات ا ــ ــ ع نفتــــاح و

مختلـــف ـــ للصـــناعات نيـــة امل معيـــات ا

  .التخصصات

امل اعمـــــل ا ــــر شـ مـــــع ــــاون بالتعـ نظمـــــة

ــ ع والكســو و ســ س و وا ســ مــن

ذات ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دائمــ ــــاون ــ ــ ــ ــ ــ ــ التعــ

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالعالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةجمعياتـالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نيــ امل

التخ ــــــف ــ مختلــ ــــ ــ ــ ــ ــــناعات ــ ــ ــــاتللصــ ــ ــ صصــ

ــــاون ــ ــ ــ ــ التعـ ــــذا ــ ــ ــ ــ ـ ــــرة ــ ــ ــ ــ دائـ ــــيع ــ ــ ــ ــ توسـ تم ــــ ــ ــ ــ ــ وسـ

  .مستقبال

  

ــــدة .6 ــ ديــ ا ــــات ــ ــ املقار ــــة ــ ميــ أ ــ ــ ــ ــ ع ــــد ــ التأكيــ

ــار ــ ــ ــ ـــ ــ( لالبت ــ ــ ــ املوجـــ ــــار ــ ــ ـــ بت ــــل ــ ــ ــــام،مثـــ ــ ــ ـــ بامل ھ

ــــة ــ ــ القاعديـ ــــارات ــ ــ ـ بت ــــــن: و ــ ــــفلمــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ إ

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــق) ع ــ ــ ــ ـ الطر ــــة ــ ــ ــ ــ خارطـ ــــات ــ ــ ــ ــ تطبيقـ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ

ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ل ــا ــ ــ ــ ــ ــ ملــ ــــة ــ ــ ــ ــ يــ العر ــــدول ــ ــ ــ ــ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــار ــ ــ ــ ــ ــ لالبت

ــــة ــ ــ ــ التنميـ ــــق ــ ــ تحقيـــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــر ــ ــ ــ أثـــ ــــن ــ ــ ــ مـ ــــات ــ ــ ـــ املقار

  .املستدامة

ــــــب مكتــ ــــع ــ مــ ــــاون ــ بالتعــ ــــة ــ املنظمــ ــــتعقد ــ ســ

ي العر امللتقى املغرب ة الفكر امللكية

ا قبــــل ــــار بت و العــــاملإلبــــداع ــــذا ــة يــ

هللا ــــول بحــ ــــاري ــ ــــيص،ا تخصــ تم ــــ وســ

ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميـــ أ ــــاص ــ ــ ــ ــ ــ خـــ ــــول ــ ــ ــ ــ ــ حـــ ــــور ــ ــ ــــ ــ محـــ

املستدامة التنمية ا وأثر ات   .املقار

  

يـدمو .7 موافـاة عضـاء الدول من الطلب

ــا ــ ــ اديميـــ ــــط ــ ــ ر ــــول ــ حــ ــــاح ــ النجــ ــــــص بقصــ

ــــ ــ ــ ع ــاء ــ ــ بنــ ــــة ــ يــ العر ــــدول ــ الــ ــ ــ ــ ــ ــــناعة ــ بالصــ

يــــدمو، و وا ســــ قبــــل مــــن معــــد نمــــوذج

قص شر يـةو العر البوابـة ـ ع النجاح ص

بالصناعة اديميا ط   لر

ــــــن مــ ــــد ــ العديــ ــــة ــ بمخاطبــ ــــة ــ املنظمــ ــــت ــ قامــ

واملراكـــز ـــات ـــدنا ا و ل العالقـــة ذات

بالصناعة اديميا ط ر حول م بتجار

وتــم التجـارب ـذه مــن بالعديـد وتوصـلنا

ية العر البوابة ع ا ووضع ا يل   ت
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التنفيذ  التوصيات   نتائجال  موقف

ــــناعة   ــ ــ بالصــ ــا ــ ــ ــ اديميــ ط ــــر ــ ــ ــــــل. لــ ــ الفعـــ و

مـــ بالعديـــد ليـــاتتوصـــلنا و التجـــارب ن

بالصـــناعة اديميـــا ـــط ر مـــر. حـــول و

ــــيعرض ــ ــ ــــاســ ــ ــ موافاتنــ ــــــوص ــ بخصــ ــــيكم ــ ــ علــ

تـم ـ ال التجـارب ذه حول حاتكم بمق

ــــم ــ ــ ــ دعــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاعد ــ ــ ــ ســ ل ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــدادتجميع ــ ــ ــ إعــ

ادي ط ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ عر ــــامج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابرنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميـــ

خارطـــــ لـــــورة و ـــــقبالصــــناعة طر يـــــةة عر

ذا ل   .  مرمث

  

اديميــا .8 ــط ر حــول تــوجي إطــار إعــداد

ــــناعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وا( بالصـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ ن ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـــ ــــاون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالتعـــ

يـــدمو النجــــاح) و قصــــص ـــ ع باالعتمــــاد

العــالم، مـن أخـرى نجــاح وقصـص يـة العر

الدول القرار اب أ يةملساعدة   .العر

بالتواصــــــل ــــھ فإنــ ــــية التوصــ ــــذه ــ ــــوص بخصــ

م مــع قـــام ركــزالــدائم للتكنولوجيــا وا ســ

الدراســـات مـــن عـــدد بإعـــداد ورا مشـــ املركـــز

ــــة ــ ــ املنظومـــ ــــول ــ ــ حــ ن ــــي ــ ــ املاضــ ن ــــام ــ ــ العــ ــــالل ــ ــ خــ

عـــدد ـــ التكنولوجيـــا ونقـــل ر لتطـــو الوطنيـــة

ــــة يـ العر ــــدول الـ س،(مـــــن تـــــو ــــان، لبنـ ــــر، مصـ

ــــودان، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ ــــان، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُعمــ ــــلطنة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ــرب، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املغـ

ا ــــور ــ ــ ــ ــ وســ ــــا، ــ ــ ــ ــ تانيــ ــــي) مور ــ ــ ــ ــ ــ ــــوالتـ ــ ــ ــ ــ ـــ إ ــــرق ــ ــ ــ ــ تتطــ

ــــط ــ ـــ ر ــــوع ــ ــــــثموضـــ والبحـــ ــــا ــ ــــياديميـــ ــ ــ العلمــ

موجـودة الدراسـات ذه و ، الصناعة بقطاع

  :ع

ــــفحة ــ ــ صـ ــــــت ــ تحـ ــــي ــ ـــ و لك وا ــــ ــ ــ سـ ــــع ــ موقـــ

  :املركز

 -https://www.unescwa.org/sub

site/44121/resources   

ا يل ت طعأيضاوتم لر ية العر البوابة

بالصناعة   :  اديميا

 https://www.aidmo.org/acaind/       
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التنفيذ  التوصيات   النتائج  موقف

مــارس   ر شـ خــالل حـديثاً اصــدرت وا سـ ان / كمـا

ــــــت2020اذار ــ ــ تحـــ ــــوع ــ ــ ــ املوضـــ ــــــس ــ ــ نفــ ــــول ــ ــ ــ حـــ ــــة ــ ــ ــ دراســ

  :نعنوا

(Suggested Legal and Regulatory 

Framework for Technology  

Transfer System in Syria)  

، والصـناعة اديميـا ن بـ ط الـر موضـوع تناولت

ن الـــــرابط خــــالل مــــن الدراســـــة ــ ــ ع طــــالع مكــــن و

  :أدناه

 https ://www.unescwa.org/sites/www.un

escwa.org/files/page_attachments/syria-

ntto-report-2020-ar_0.pdf 

   https://www.aidmo.org/acaind/       

  

ــار  ــ ــ ــ ــ واوجـــ ــــ ــ ــ ــ ــ سـ ــــز ــ ــ ــ ــ ومركـ ــــة ــ ــ ــ املنظمـــ ن ــــ ــ ــ ــ ــ بـ ــــاون ــ ــ ــ ــ التعـ ي

إلعـــداد ناداًالتـــوجيطـــار للتكنولوجيـــا ــــاســـ إ

ــــع ــ تجميـــ ــــ ــ ــ ع ــــل ــ والعمــ ، ــــاله ــ أعــ ــــدة ــ املعــ ــــات ــ الدراســ

بالصناعة اديميا ط ر حول   .املعلومات
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ية العر املنظمات ر قليميةتقار  و
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حات. د.ا فر حيدر  

ا بت و التكنولوجيا ن شار املس ركب  

آسيا ي لغر جتماعية و قتصادية نة )سكوا( ال  

 
 عام للتكنولوجيا إلينوي د مع من العلمية دارة الدكتوراه ع حاصل حات فر 1992الدكتور

د بر جامعة من املعلومات نظم إدارة تخصص عمال إدارة عام وماجست بدرجة1988جبورت ،

تمتع. امتياز حاتو فر عنبخبـرةالدكتور د الشركخبيـر  عاماً  25تز وقيادي ار بت             . اتمجاالت

أسس جاً لقد اً  مز العمليةقو ة والتجر ة النظر ن املتنوعة ب نية امل تھ س   .خالل

 حات. دانضم عامفر وا س ترقي2011إ ع وحصل التكنولوجيا ر تطو لقسم كبكمدير إ ة

شغلھ الذي ار بت و التكنولوجيا ن شار عامك املس من ا اعتبارً ا ا إ. 2019منصبھ انضمامھ وقبل

ملدة ردن ومية وا القيادية املناصب من العديد وترأس وا، دائرة6س عام مدير ا أبرز سنوات

عام ردنية   .2008حصاءات

 قد ان ذلك، عاموقبل منذ مثمرة نية م حياة حيدر1992بدا ان منراً ومحاضأستاذاً حيث العديد

روزفلت وجامعة للتكنولوجيا إلينوي د ومع ومية ا اغو شي جامعة مثل والدولية املحلية امعات ا

وجا ، عمان ار وجامعة السعودية ية العر اململكة واملعادن ول الب وجامعة ا، مؤتةأمر والبتـراءمعة

ردن ردنية امعة   .وا

 حيث الكمية والطرق قتصاد و العلمية دارة و ة دار املعلومات نظم مجاالت البحثية تماماتھ ا شمل

املاجست رسائل من الكث ع الدكتوراه أشرف   .وأطروحات

 د ان نية، امل حياتھ سنوات مدار مفا. ع عضواً الدوليةحيدر التجارة منظمة ة لعضو ردن دخول وضات

ردنية الشراكة ق وفر ي رد التخاصية ق يةوفر والتكنولوجياورو املعلومات دائرة س تأس ع العمل عد

قطر سرة لشؤون ع   .املجلس

 شورة امل املؤلفات من العديد حات فر الدكتور شر نية، امل حياتھ ا50تفوقطوال م شورةأبحاثبحثاً م

الالكثيـر  إباإلضافة ومحكمة بحاث من والعديد مؤتمرات نوقشت ال العمل وأوراق البحث أوراق من

لقيت علميةأُ وندوات مؤتمرات دارة أنكما. عدة و العمليات بحوث ن جامعي ن مؤلف حات فر   .للدكتور
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ادي ط عدر ما فتـرة بالصناعة   كوروناالميا
حات .د.ا فر  حيدر

ار بت و التكنولوجيا ن شار املس  كبيـر

آسيا ي لغر جتماعية و قتصادية نة  سكوا/ ال

 

 

Abstract : 
  

The rapid growth of the industry, especially amid the fourth industrial revolution and in the 

aftermath of COVID-19, was met by a similar change in perspective in academia, ranging from 

university programs offered to enrollment rates and styles, attendance modes, testing, etc. 

However, the underlying relationships and interactions among scientific researchers and 

universities with the private sector and industry communities represent a critical issue in 

stimulating research, development, and innovation of Arab societies in the new normal. This 

topic is fundamental needs revisiting in light of COVID aftermath. 

 

One of the most important aspects of the broken links has been the change in the working 

modality of researchers within their institutions.  Most researchers in Arab countries belong to 

universities, and their primary responsibilities include teaching. There will be no real progress if 

universities do not actively promote research in their own teams, within their own departments 

and faculties. The action here will necessarily be related to creating internally funded research 

opportunities, both for individuals and teams. Industry on the other hand, and the time of 

COVID, were disrupted severely. Their perspective of R&D, industrial secrets, supply chain, 

delivery chain has changed or is changing while we speak.  

 

It is often claimed that industry expresses little demand for the local university and 

research community to locally-based technical centers. The same holds true for universities. 

There is abundant anecdotal material in various universities showing strong linkages between 

teams and companies, based on long-term relationships and expertise. The situation today is 

different.  On the one hand, there is growth in innovation activities, in all kinds of companies and 

even firms to make them adapt to the new normal. This becomes especially true in the upcoming 

years after the corona virus outbreak is over. On the other hand, innovation surveys indicate a 

low level of interest on the part of the companies in public support for innovation.  Companies 
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mention many reasons for this lack of interest, but two key factors emerge: a lack of information 

on the support schemes, and little involvement in them. 

 

The current COVID-19 pandemic has reshaped a vast array of human activity, and the 

attempts to bridging the gap between academia and industry have witnessed, as a result, new 

approaches and methodologies. Labor, capital, production processes, and consumption patterns 

has changed. Similar change orrured to academia. These can be a response to the two key factors 

causing the aforementioned lack of trust by companies and educational institutions. But the end-

goal remains intact: this gap has to be bridged to bring it to the level prevailing in the 

knowledge-based societies. For example, online teaching and video conferencing were proven to 

be a viable alternative for traditional methods during the pandemic. The vast majority of 

academics are hampered by strenuous teaching hours and industrial workers with restricting 

deadlines .Online tools can be the answer for outreach and learning by academia and industry 

respectively. A growing trend of Massive Open Online Courses (MOOCs) is attracting 

enthusiasts to consider such platforms the tie sealing this cohesive cycle. 

 

Research has also been too narrowly related to the individual promotion of professors.  On 

the contrary, research should be promoted as a collective endeavor, with shared activities and 

common working plans. MOOCs will leverage their material taught into real-world applications 

bringing industrial support to their innovative working plans. New breeds and generations of 

MOOCs and MOOC models is energized by technology and is highly welcomed by the industry. 

So this could contribute to bridging the gap.  

 

In addition, several disregarded solutions to linking academia to the industry are re-

emerging as an aftermath of this pandemic. Young men and women were at the forefront in 

producing innovative ideas that provoked both academia and industry to think and act outside the 

box. Business incubators, techno parks, or high-tech industrial clusters are not necessarily a 

panacea, or at least will probably be less of a solution than was initially thought. However, this is 

not today that these efforts should be abandoned.   On the contrary, these are usually meaningful 

initiatives and, as far as they serve to connect business practitioners, companies, and real 

markets, they should be promoted and supported. Techno parks are also part of a regional 

economy, and they cannot function without developing strong links with actual economic and 

social entities that surround them; thus, they should be included in regional development 

planning and economic programs that support local businesses. 
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 Another important aspect related to the institutional capability to support research is the 

existence of post-doctorate fellowship and grants and industrial cooperation with higher 

education institutions. If present, they are rare in the Arab region and usually involve external  

players. This situation is yet to change. The pandemic demonstrated the need to establish a fluid 

relationship between research and industry to co-op with the new challenges. Those who 

survived its blast are those who successfully migrated theories into practice. The same can be 

expounded on an industrial scale on the same notion. Such a link will enhance the capabilities, 

human and material resources in the Arab region where the pandemic has offered a whole new 

prospect in this regard. 
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Dr. Aicha Bammoun  

Science & Technology Directorate  

ICESCO 

 
 Dr. Aicha Bammoun got her academic qualifications (BSc, MSc, PhD) in the life sciences. 

A considerable part of her professional career has close links a wide range of social and 
environmental issues of nations and international organizations. Since the early stages of 
her career starting in Algeria, she has been involved in research projects and studies 
(drought stress, breeding Program, biodiversity, climate change, socioeconomic issues, 
food security, conservation of biodiversity and its use for sustainable development, 
legislation, policy matters, etc). Her work varied from being a lead person to working 
within multidisciplinary teams. She acted as the focal point for CWANA (Central West 
Asia and North Africa region) and was responsible to provide the national and sub regional 
focal points with best practices and lesson learnt from global project and the transfer of 
results to regional and national levels. At ICESCO, her Science & Technology Directorate 
deals with many groups such as policy makers, scientists, international organizations, 
NGOs and other beneficiary groups e.g. students, professionals as well as academic 
institutions many tasks are assigned to implement each year studies and activities which 
consist on developing clear goals that are consistent with agreed strategies and Action 
Plans for the benefit of Members states. These activities undertaken are in various research 
axes mainly focusing on Science Technology and Innovation and also the support and 
capacity building of scientists and researchers and the interaction between universities, 
research centers and private sector for sustainable development as well as identifying 
priority activities and  monitoring the work plan in a multi-priority environment.  
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ا ا شر و امعة ا لدور ات اس تفعيل سكو س ود  ج

امل التنمية  ستدامةتحقيق
بامون.د شة   عا

التكنولوجيا و العلوم ة  مدير

العالم ـسالميمنظمة الثقافة والعلوم بية سكوـ/لل س  ا

ص  : م
 

والتنميـــةعتبـــر  قتصــادي النمــو لـــة لــدفع الالزمـــة للمعــارف امــا مصـــدرا امعــات ـــور. ا ظ ومــع

ـ إ اجـة ا أصـبحت املعرفة التقليـغييــر اقتصاد امعـاتالـدور ا ت ـ أ إذ ، احـاً إ ـ أك امعـات ل دي

لتلبية ة شر ال املوارد ب لتدر مصدرحيوي إ تتحول أن بل فحسب، ن التلق ع قتصار عدم مطالبة

املعرفةالـمتـزايدالطلب ع القائم قتصاد أسس ا باعتبار ار بت و والتكنولوجيا العلوم  .ع

الدول عد العضاءو والتكنولومن العل البحث مؤسسات ن ب الروابط ز بتعز تم ال دول

التنميــة يحقــق نحــو ــ ع العمــل ســوق واحتياجــات التعليميــة املخرجــات ن بــ التوفيــق أجــل مــن والصــناعة،

وتنمية املعرفية الصادرات سبة ادة وز املعرفةقتصاداملستدامة ع ناملب يكتفاءوتأم  .الذا

يتالءم بما ا داف وأ ا ام م بمواءمة مطالبة امعات ا باتت ديدة، ا مة امل ذه طالع أجل ومن

مســـــتدامالـــــدول  احتياجـــــاتمـــــع اقتصـــــاد ــــة ــــاون,إلقامـ عـ أســـــس إرســـــاء ــــ ـ ع عمـــــل أن امعـــــات ا ــ ـــ ع ــــذا لـ

املعرفة تبادل دف اص وا العام ن القطاع ا ا شر مع اتي   .اس

ــ إ ــالنظر ــو ال اميــة ســ التعــاونتك منظمــة وثيقــة شــددت اديميــة، وســاط ن بــ الــروابط

لعـــام ـــار بت و والتكنولوجيـــا العلـــوم حـــول العلميـــة،2026ســـالمي والبحـــوث العـــا التعلـــيم ـــد تجو ـــ ع

ا الوثيقــة أبــرزت كمــا ــارات، وامل املعــارف ســاب اك خــالل مــن شــغيل لل الشــباب قابليــة ن ــوتحســ إ اجــة

العــام ن القطـاع ن بــ الشـراكة اتفاقيـات مــن ـد املز ذاتوالــخاصإبـرام والتكنولوجيــا العلـوم ع مشــار حـول

قتصادية انات   .م

والثقافـــة والعلـــوم بيـــة لل ســـالمي العـــالم منظمـــة تقـــوم و-و ســـ س حتياجـــات -إ وتوجيـــھ ـــز بتعز

اتالفعلية ولو مواجو ـ عضـاء بالتنميـةلدول جتماعيـة و قتصـادية التنميـة ـط ور التحـديات ـة

املســـتدامة التنميـــة ـــداف أ لبلـــوغ والتكنولوجيـــة، ال. العلميـــة جـــزءاً املعرفـــة إدارة لت شـــ مــــن وقـــد يتجـــزأ

و س س منظمة شطة  . أ

ــ وترسـ العلميـــة، القـــدرات بـــدعم املتعلقـــة شـــطة دعـــم ـــ ع و ســـ س حرصـــت طـــار ـــذا ـــ يخو

تتجســد أن يمكـن ــ ال اتيجيات سـ ووضـع السياســات لرسـم يــات من وضـع ـ إ رتقــاء و املعرفـة أسـس

املستقبل شراف الس مؤسسية بات وترت وروابط أنظمة  . وضع
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حطاب.ا  حسن  سا

العلمي والبحث العلوم   إدارة

والعلوم والثقافة بية لل ية العر   املنظمة

 
 شحاصلة علومع املاجست تصال،عالمادة  و

 ــــقة ــ ســ كم ، ــــ ــ ــ العل ــــث ــ والبحــ ــــوم ــ العلــ إدارة ــــوم، ــ والعلــ ــــة ــ والثقافــ ــــة ــ بيــ لل ــــة ــ يــ العر ــــة ــ باملنظمــ ــــل ــ عمــ

املجتمعات الشاملة التنمية دمة ار بت رو والتطو العل بالبحث ع علمية، مشروعات

ا والعلمية التقنية الثقافة شر و ية، يالعر العر      .لوطن
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لكسو منظمة لعمل املستقبلية ات   التوج

ار بت و العلمي البحث  مجال
حطاب.ا حسن   سا

العلمي والبحث العلوم   إدارة

والعلوم والثقافة بية لل ية العر  الكسو/ املنظمة

 

ص  : م
 

املنظمة عمل ات وتوج ود ج حول عرضاً املداخلة ذه والعلومتقدم والثقافة بية لل ية العر

نة) لكسو( وال ار، بت و العل للبحث ية العر اتيجية س ا م ار بت و العل البحث مجال

الثامنة للدورة ديدة ا لة ا العلمية لكسو لقاءات سلسلة ف والتعر ار، لالبت الدائمة ية العر

وا العل للبحث ي العر اراتللمنتدى بت و املبادرات عن محور خصصت وال املستدامة، لتنمية

وما ورونا أزمة ية لكسو، العر بمنظمة العل والبحث العلوم إلدارة املستقبلة شطة و ا، عد

ة، الفكر للملكية ية العر والشبكة التنمية، أجل من ار لالبت ية العر املؤشرات قواعد تحديث ا وم

اروجائزة بت و لإلبداع العرب، لكسو الشبان ن شـجيـعللباحث واملراكزو واملؤسسات املنظمات

مشروعات ق طر عن ا، تنفيذ الفاعلة للمشاركة ية العر املختلفةمشتـركةالعلمية املتطلبات تل

يع والتص ار بت نحو ة املوج ع واملشار ار، بت رو والتطو   .للبحث
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Eng. Kareem Hassan 

 Director Executive 

ESCWA Technology Centre   

 
 Kareem Hassan is an international innovation expert and sustainability entrepreneur. He 

is currently the Chief of ESCWA Technology Centre (Jordan). Formally he was the 
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الصغيـرة املؤسسات لدعم الكتـرونية منصة شاء   إ

ية العر املنطقة   والـمتوسطة
حسن. م م  كر

التنفيذي  املدير

للتكنولوجيا سكوا    مركز

ص    : م
  

ال قتصادية والظروف الية ا السوق بظروف سم ت ال قائق ا إ بالتغييـر  تتميـزبالنظر

وز  ي، الدينامي عالتكنولو املشار اليوم عت واملخاطر، ن اليق وعدم ات، الشر ن ب املنافسة حدة ادة

بحاجةالصغيـرة بالطبع و قتصاد لتنمية سية الرئ ات املحر م ا مؤسإواملتوسطة دعم

صعدة افة   .ع

ع شر وال القانونية املعلومات توف املؤس للدعم سية الرئ مة امل واملاليةوتتمثل والفنية ية

اتإ إضافة الشر ر وتطو ونمو الدائم شغيل ال أجل من ذلك، إ وما شارات س و ب والتدر التعليم

واملتوسطة ة   . الصغ

الوصول عملية ع سر و يل س دمات،إول وا واملتمثلةإ إضافةاملعلومات الية ا الظروف

ا تقييدً استدعت وال ورونا املناطقبجائحة عض ركة ،إ إضافةل جتما التباعد اطات اش

ع للمشار واحدة ونية إلك منصة شاء بإ للتكنولوجيا وا س مركز واملتوسطةالصغيـرةسيقوم

جميع ع م،تحتوي الالزمةدواتا شاءواملعلومات اإل وإدار عمال ر وتطو ع، املشار وتنفيذ

ا بإ افةإض. وديموم املؤسساتوتوفيـر التدر ذه ر وتطو لدعم ية التمكي ئة   .الب

خالل من تم س شاءحيث يإ ما تحقيق املنصة   :ذه

ات -1 للشر املعلومات إ الوصول ن وحوافزالصغيـرةتحس ة التجار عمال بدء شروط حول واملتوسطة

امل ندات واملس طوات ا حول معلومات عن فضالً ذلك،الدولة، إ وما والتعليمات، ن القوان إلنفاذ ة طلو

شفافية؛ وأك ل أس ة دار جراءات ستكون التا  و

ب، -2 والتدر والتعليم الالزمة، ة والتجار ة شار س دمات ا او توف تقديم وكيفية ق، سو وال رشاد و

ات للشر املالية وافز وا والقروض املنح ع صول  واملتوسطة؛ةالصغيـر ا

ات -3 الشر ذه ل التنافسية القدرة ادة وز الصادرات  ؛يع

ز -4 ات، عز وصاحباتوتحفيـز الشرا ورائدات ار، بت و عمال ادة ر ز عز ع  ؛عمالاملجتمع

املؤسسات، -5 ن ب للتواصل متطورة وشبكة متخصصة، جية ترو خدمات املتعلقةإ إضافةتوف املعلومات

ا عمال؛بدعم ار أف تنفيذ نية امل واملساعدة ديدة ا ات  لشر

املؤسسات، -6 شطة أ نطاق التكنولو ر التطو أعمال رجال ودعم املباشر، جن ثمار س يع

ئة؛ الب  وحماية

ا استعراض -7 قتداء يمكن كنماذج ة النا الناشئة ات   .الشر
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جلول  .د    عياد

سيـ ب لف رامل والتطو البحوث إدارة    العمل

ية العر والتعديناملنظمة الصناعية      للتنمية

 ا للتنمية ية العر املنظمة والتعدينخب   .لصناعية

 املتالقية والتقنيات النانو وتقنيات علوم ع لتطو ية العر املبادرة   .مقرر

 الدوليــة والعالقــات الــدو القــانون تخصــص الدولــة ي/ دكتــوراه الثــا ســن ا القانونيــة–جامعــة العلــوم ليــة

البيضاء بالدار جتماعية و قتصادية ية–و املغر   .اململكة

 العـــا الســـلك يــــر  –دبلـــوم العموميـــةاملاجس لـــإلدارة الوطنيـــة املدرســـة مـــن العامـــة دارة ـــاط –ـــ اململكـــة/ الر

ية   .املغر

 مج ـــــ قتصــــــادية البحـــــوث مـــــن العديـــــد الصـــــناعيةشـــــر التنميـــــة الالتـــــــيلـــــة املنظمـــــة ا للتنميــــــةتصـــــدر يـــــة عر

والتعدين   .الصناعية

 واملتخصصـــة املحكمـــة ات والـــدور املجـــالت مـــن العديـــد ـــ بحـــاث و الدراســـات مـــن العديـــد فشـــر ـــ ال ـــ و

ية  .العر

  اللشراف مـن العديـد ـ واملشـاركة والـورش واملـؤتمرات النـدوات من العديد تنظيم اع الفنيـة يـةقـاءات لعر

البحو  مجاالت الصناعيةوالدولية والتنمية ار بت و ر والتطو   .ث
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ط لر ي عر برنامج بلورة أجل من ود ا   تضافر

بالصناعة  اديميا
جلول . د   عياد

ر والتطو البحوث إدارة العمل سي ب لف   امل

الصناعي للتنمية ية العر والتعديناملنظمة  ايدمو/ ة

ص   : م
  

معظمانط ا تبذل ال ود ا من ،القا املسـتدامة الصـناعية التنميـة تحقيـق يل سـ ية العر الدول

ال ـــع وتطو نقــــل معوقـــات ـــيوتـــذليل العر الصـــنا للقطــــاع يـــــع،تكنولوجيـــا ــــو ع الصـــناعية ات الشـــر

العلميــة البحــوث مراكــز خــدمات تطلــب ا إطــار ــ و ــ، والتعــدين الصــناعية للتنميــة يــة العر املنظمــة مــام

من ة املص اب أ مع ية العر الدول العل البحث مؤسسات ن ب والتعاون سيق والت التفاعل ز عز

ـــــاص وا ــــام العـ ن ــــاع ــالقطـ ــ ـ ع ــــاعد سـ ــــة يـ عر ــــة ـ رؤ ــــم رسـ ــــ ـ مة ــــا واملسـ ط، لـــــر ــــة املالئمـ ــــات ليـ ــاد ــ إيجـ

ــــناعة ــ بالصــ ــا ــ ــ ــــعو،اديميــ ــ ــ ــــناعةيـ ــ والصـــ ــــة ــ العلميــ ــــث ــ البحــ ــــز ــ ومراكــ ــــات ــ امعــ ا ــــن ــ مـــ ــــرب ــ العــ ن ــــدع ــ املبــ

م ــــا أبحــ ــــق لتطبيــ م ــــاعد ج ،ومسـ ــــرو ،والتـــ ــــناعة الصــ ــــ ــ ــذ ــ التنفيــ ــ ــ ــ ح ا ــــع ووضــ ــــاث بحـ ــــذه ــ ــــات ملخرجــ

لل ية العر الدول ي ب املنظمة تمام ا عةوكذلك الرا الصناعية الثورة بلورةدخول إ املنظمة س ،

بالتجــارببرنــ شــادا ،اس الصــناعة بقطــاع التكنولــو ر والتطــو ــ العل البحــث مؤسســات ط لــر ــي عر امج

ـــة النا والدوليــة يــة عالقـــة. العر إلقامــة عمليـــة وخطــوات ة ـــ وا آليــات ر تطـــو نــامج ال ـــذا يتضــمن و

ــ العل البحــث مراكــز ن بــ امليــة الصــناعيةت املؤسســات مــع ــار بت منظومــةو وتفعيــل ــار، بت و التجديــد

يــة عر شــبكة ــون لت دولــة ــل ــ الوطنيــة املنظومــة مــع ــا ط ور ــ املؤس املســتوى ــ ع التكنولوجيــا ونقــل

ــــل والعمــ ــــا التكنولوجيـ ــــل ــــةلنقـ ـ النا ــــارب التجــ ــــيم عمـ ــــ ـ ــل. ع ــ ــاـشــ ــ ــ بت ــــوثجيع البحــ ــائج ــ نتـ ن ــــ وتثمـ رات

عمــالعلميــة فــرص لــق وخــدمات ســلع ــ إ ــا ل لتحو التطبيقيــة امل، القيمــة ورفــع جديــدة للقطــاعل ضــافة

ي العر   .الصنا

التالية   العناصر مناقشة الورقة ح   :تق

ن:    أوال ب ط الر داف   والصناعةاديمياأ

نامج:   ثانيا طال لر ي اراديمياالعر بت ز عز و   .بالصناعة

ط:    ثالثا لر ي العر نامج لل ح املق العمل ق اراديميافر بت ز عز و   بالصناعة

البحـــــث:     مؤسســـــات ن بــــ ط الـــــر آليــــات حـــــول يـــــة العر الــــدول عـــــض مــــن مختـــــارة تجــــارب

  .العلمي

عا التوصيات:   را   عض
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ق الفر أعضاء ر   تقار

بالصناعة اديميا ط لر ي  العر
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 محمد نافع الخالدي. م

قتصادية شطة ع ش والتفت الرقابة وحدة    مدير

ن والتمو والتجارة الصناعة اشميةاململ-وزارة ال ردنية    كة

 والتكنولوجيــا العلــوم جامعــة مــن ائيــة ر ك ندســة تخصــص ندســة ال ــ وس ــالور الب درجــة ــ ع حاصــل

  .ردنية

 ام سية امل   :الرئ

 ــــ الف والـــدعم الفنيــــة املشـــورة وتقــــديم قتصـــادية شــــطة ـــ ع ش والتفتــــ الرقابـــة منظومــــة ر تطـــو

ال ـــــات ا مـــــن ن املعنيـــــ قـــــدرات دواتودعـــــم إعـــــداد ـــــ ن والتمـــــو والتجـــــارة الصـــــناعة ووزارة رقابيـــــة

ســــــيق والت ممكــــــن، وجــــــھ أفضــــــل ــــــ ع صــــــالح إلنفــــــاذ الالزمــــــة القــــــرارات إدارات واتخــــــاذ مــــــع عــــــة واملتا

ن خــــر العالقــــة اب ــــ وأ ـــاص ا القطــــاع ــــ وممث الدوليــــة ـــل التمو مؤسســــة ومــــع املعنيــــة ش التفتـــ

املوالبـرامج ذا املستدامة. جالالداعمة التنمية رامج و ع مشار عة   .ومتا

 بوظيفة والتعدين الصناعية للتنمية ية العر املنظمة سابقا عمل يكما   . أول  أخصا

  
  
 عبیر رماضنة . م

قتصاديةمساعد شطة ع ش والتفت الرقابة وحدة    مدير

ن والتمو والتجارة الصناعة ال-وزارة ردنية    اشميةاململكة

 حاصلة عب ندسة الصناعيةامل ندسة ال ماجست ومةدارة/ ع ا تخصص ندسية ال

ونية شغل لك و  و ة، خ عديدة) 20(تمتلك وتخصصات مجاالت  .سنھ

 ر تطو خب ع الدوإداري حاصلة التجارة مركز من عام- ITCمعتمد من2005منذ معتمد شار مس ،

عام/CBI مةمنظ ئة2007ولندا والب ودة ا معتمد ن مدقق س رئ ،ISO9001،ISO14001ندس م ،

معتمد شار املجلسإدارةمس من ئة والب ودة نعا ندس للم امل عتماد و يل نللتأ ردني

منظمة2018عام من ن مدر حياةيزو ومدرب بدورة اصة ا املواصفة  Life Cycle ”املنتجمجال

Assessment/ ISO14040 عام الصناعية ندسة ال معتمد ف مح ندس م معتمد2015، م مقيً ،  

EFQM  عام املستقبل شراف اس ن مدر مدرب التم ارات,  2019وائز امل ر تطو برامج وشاركت

ة معدار اديميةاملنفذ طانأ بر امللكية ة العسكر ست شرتساند وقد معتمدةأبحاثيا،

ونية لك ومة ا حول عاملية عام .ردنمجالت عب ندسة امل ثالث2020حصلت ع

وشمال جوائز وسط الشرق منطقة عن العاملية يفي قياس جائزةإفر و مختلفة فئات بثالث

عن بية الذ يفي تصالإداري  أفضلس ف مح اري ،ابت العام ذا ل فئةو والتواصل عن الفضية

العام، القطاع وخدمات العامة العالقات ار ةو بت ار بت دارة جائزة فئة عن ة ونز ال

ن ب منافسة عد وذلك ومية ا   .دولة) 17(املؤسسات
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بالصناعة اديميا ط ر ردنية–آليات ة   التجر
  

ال. م ا نافع   ديمحمد

ش والتفت الرقابة وحدة   مدير

قتصادية شطة   ع

رماضنة. م     عبيـر

ش والتفت الرقابة وحدة مدير   مساعد

قتصادية شطة   ع

ن والتمو والتجارة الصناعة   ردن/ وزارة

 

ص  : م
 

 ليا و والصناعة العل البحث ن ب العالقة توطيد مية أ عن موجز شرح الورقة املتبعةتقدم ت

امعة ا العل والبحث التعليم ع عود ال والفوائد بالصناعة اديميا ط لر ردن حالياً

الصناعة قطاع ع عود  .والفوائد

 كيفية ة النا التجارب عض عرض مع املجال ذا ردنية ة التجر الورقة تقدم وآلياتكما

مع العل البحث مراكز ط الورقةر تتطرق كما الصنا تمإالقطاع ال ع واملشار امج ال

ردن والبحثية العلمية املؤسسات عض دور توضيح مع ا   .تنفيذ
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ون . د الز عقلة   محمد

الفنية للشؤون العام ن م   مساعد

العلمي والبحث العا التعليم اشمية–وزارة ال ردنية     اململكة

 عام اليـرموك جامعة من اضيات الر وس الور ب ع  .1991حاصل

 عــــام اليـــــرموك جامعــــة مـــن اضــــيات الر س تــــدر وطــــرق منـــا ــــ اليـــــرموك جامعــــة مـــن عــــا دبلــــوم ــــ ع حاصـــل

1999. 

 عام اضيات الر س تدر وطرق منا اليـرموك جامعة من املاجست ع  .2001حاصل

 الدكتوراه ع عامحاصل م والتقو القياس اليـرموك جامعة   . 2008من

 ا م العمل وورش ية التدر الدورات من العديد  :شارك

 والـ العام القطاع ر تطو وزارة بإشراف القيادية القدرات بناء لومينوس ( USAID)دورة لية  . 2014-ب

 املــــا ب التــــدر ــــد بمع اتي ســـ التخطــــيط ومــــدارس فنـــون للعلــــوماديميــــة –واملصـــردورة يــــة العر

واملصرفية  . 2007-املالية

 ب للتدر الوط د باملع العليا شرافية و القيادية ارات امل  . 2015 -دورة

 العل والبحث العا التعليم وزارة مركز ر و ال كشف  . 2016 –دورة

 ورشـةUK Higher Education System and Qualification Frameworks and Credit Transfer  بـاملجلس

مع بالتعاون ي يطا ال  . UK NARIC  -2018الط

 ورشةPerformance Management و Monitoring & Evaluationي ورو تحاد  2018-بإشراف

 عدة وشارك مناصب عدة  .انتقلد

 شورة م علمية أبحاث عدة   .لديھ

 

 
 

  

  

34



 
  

 

وزار  العلميإجراءات والبحث العا التعليم   ردنة

السوقبيـنالفجوة سر ومتطلبات العا التعليم  مخرجات
ون . د الز عقلة   محمد

الفنية للشؤون العام ن م   مساعد

العلمي والبحث العا التعليم  ردن/ وزارة

ص   : م
 

ط   ر ع العل والبحث العا التعليم وزارة العملعملت سوق وحاجات بالصناعة اديميا

العمل سوق ة املطلو التخصصات نحو الطلبة وتوجيھ التق التعليم دعم خالل  .من

وردو    ملا اتيجيةتنفيذاً ةباإلس شر ال املوارد لتنمية ضة) 2025-2016(الوطنية ال رنامج و

والتعليم بية وال العمل ي وزار مع التعاون و الالوط اصو ا القطاع مع بالتعليمتعاون الوزارة تمت ا

من العديد واتخذت ادةجراءاتالتق ز ا شأ من التقامللتحقـيـنالطلبةإعدادال بالتعليم

ذه ومن العمل سوق ة املطلو التخصصات نحو الطلبة يجراءاتوتوجيھ   -:ما

والتخصصات امج ال  مراجعة

 التخصصا حصر الراكدةتم دمةواملشبعة ت ا ديوان مع  .املدنيةبالتعاون

 الطلــــب تخصصـــاتتـــم اســــتحداث عنــــد امعــــات ا الســــوقجديــــدة مــــن حاجــــات عــــن دراســــة عمــــل

نية امل والنقابات اص ا القطاع مع سيق  .بالت

 يئــة مخاطبــة ــاتــم جود وضــمان العــا التعلــيم مؤسســات ميــعاعتمــاد شــاملة مراجعــة لعمــل

ام العملال سوق بحاجات ا ط ور امعات ا ا تطرح ال والتخصصات   .ج

 امج ــــ ــ ــ ـ ال ــــيم ــ ــ بتقيـ ــــاد ــ ــ عتمـ ــــة ــ ــ يئـ ــــت ــ ــــةقامـــ ــ ــ ــــاناديميـ ــ ــ ـ ال ــــل ــ ــ قبـ ــــن ــ ــ مـ ــــات ــ ــ امعـ ا ــا ــ ــ ــ ـ تطرح ــــ ــ ـــ ال

 .املتخصصة

 خ بتــــار قــــراراً ــا العــ التعلــــيم مجلــــس اســــتحداث9/12/2019اتخــــذ عــــدم امعــــات ا ــ ــ ع للتأكيــــد

ومكر  ومشبعة راكدة  .رةتخصصات

الدراسية طط ا  مراجعة

 جديـــدة تخصصـــات باســـتحداث للبـــدء ردنيـــة امعـــات ا مخاطبـــة يــــز تـــم الدراســـيةوتج طـــط ا

لعـــــام للتخصصـــــات ـــــة املطلو للتخصصـــــات2019واملســـــتلزمات اســـــتحداث طلبـــــات تقـــــديم ــــدم وعـ ،

استح يراد برامج ألي املة مت سوق دراسة إجراء وكذلك واملشبعة، بالراكدة ااملصنفة   .دا
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  محتوى ر تطو ع للعمل امعات ا توجيھ مساتم تتضمن بحيث الدراسية، طط عكسفا ات

نة امل بممارسة وثيقة صلة ذات اكفايات لتحاق ووأخالقيا من ج ر ا تمكن ارات وم كفايات

قليم و املح العمل والعالـسوق  .ي
 

التق التعليم ر  تطو

 ب امعات ا مخاطبة التقتم التعليم ر لتطو ة املعيار جراءات من  .مجموعة

 ــــــس ــ مجلـ ــــق ــ ــــدةوافـــ ــ لعـــ ــــماح ــ ــ السـ ــ ــ ــ ـــ ع ــا ــ ــ ــ العـ ــــيم ــ ــــامجالتعلـــ ــ ــ برنـ س ــــدر ــ بتـــ ــــط ــ ــ متوسـ ــــع ــ مجتمـــ ــــات ــ ــ ليـ

والتطبيقي التق مجال وس الور  .الب

 من ن املجسر الطلبة سبة التق%) 5( إ%) 20(تخفيض بالتعليم ن امللتحق عدد ادة  .لز

 عـــد ـــادة ــز ــ املتوســـط الــــدبلوم برنـــامج ــ ــ ن امللتحقـــ للطلبـــة لــــواء ـــل ل املخصصــــة زئيـــة ا املــــنح د

بواقع املحددة التقنية  .)20(التخصصات

 ــا واملـــ ـــــ الف الـــــدعم لتقــــديم املانحـــــة ـــــات ا مـــــع التقنيـــــةالتواصــــل ـــــد واملعا ليـــــات ال يــــل ــلتأ ـــ

ر تطــو باملختبـــراتجوانــب وتــدر يـــنواملشــاغل ســوقوتحــاملدر حاجــات تناســب ــ ال املنــا ديث

  .العمل

 عالمياملجال

 إعالميةتم خطة وخارجياًل دفوضع داخلياً العمل لسوق ة املطلو بالتخصصات الطلبة ف تعر

التقنية التخصصات نحو الطلبة توجھ ودعم العمل، لسوق ة املطلو غ التخصصات  . و

  

 التق التعليم تواجھ ال العملورالتحديات سوق وحاجات بالصناعة مخرجاتھ  .ط

 يــل وتأ ر لتطــو ا ــ ال ا املــ الــدعم تــوفر ـراتعــدم ااملختبــ ــد وتزو واملشــاغل واملعامــل

زة يـزات باألج التقوالتج للتعليم ة  .املطلو

 التعليم من النوع ذا تجاه السلبية والنظرة املجتمع السائدة  .الثقافة

  ـز ــ تتركيـــ ا ــــل جـ امعـــــات يما التعلـــــ ــ ــ ـ ع ا ــ ـــ ــــاديمام ـالءوعـــــدمـ ــ ــ يمإيـ ـيالتعلـــــ ــ ــ  التقنـ

كبيـرة مية  .أ

  ّي ــ سـ ناعة الصـــ ومـــع ـــاص ا اع القطـــ مـــع ســـيق والت التعـــاون التعلـــيمضـــعف ـــذا وأن ما

العملإيحتاج بمواقع ب  .تدر

 عدد يـنقلة التقاملدر التعليم بمجال م يل تأ  .وضعف
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 تواج ال لتحديات ة ملواج لول التقا التعليم بالصناعةھ مخرجاتھ ط ور

العمل سوق   .وحاجات

 لل واملا الف الدعم لتقديم مانحة ات ج عن التقنيةلالبحث  .يات

 للطلبة املنح ادة نز التقامللتحقـ  .بالتعليم

 ــ ــ ع ـر العمــــل ــ خـــــاللغييــ مــــن ــ ــ التق يم التعلــــ بخصــــوص املجتمــــع ــــ ائدة ــ الســ الثقافــــة

الطلبةموجإعالميةخطة لتوعية م وأولياءة  .أمور

 التخصصـــات بتخفـــيض ا العـــ يم التعلـــ مجلـــس قـــرارات لتطبيـــق امعـــات ا مـــع عـــة املتا

واملشبعة  .الراكدة

 يل ســـ ـــ ـــاص ا اع والقطـــ بيـــة ال ووزارة العمـــل وزارة مـــع الشـــراكة ـــز عز ـــ ع العمـــل

التق التعليم   .دعم
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Dr. Fuad Al-Ansari 
Dean of College of Engineering 
University of Bahrain 

  ACADEMIC DEGREES 
 PhD, Newcastle University, UK, 2009. 
 M.Arch. Architecture and Urban Design, University of Nottingham, UK, 2000. 
 B.Sc. Architecture and Urban Planning, King Faisal University (currently University of Dammam), Saudi 

Arabia, 1994. 
PRIMARY AREAS OF EXPERTISE IN TEACHING & RESEARCH 
1. Urban Transformation with emphasis on water related public open spaces. 
2. Access and accessibility within the built environment. 
3. Informal public open spaces with emphases on social behaviour and process of space formation. 

ACADEMIC EXPERIENCE 
Academic Positions Held Earlier: 
 Teaching and Research Assistant, University of Bahrain, College of Engineering, Department of Civil 

Engineering and Architecture, 1996 – 2000 
 Teaching and Research Assistant (level 2), University of Bahrain, College of Engineering, Department of 

Civil Engineering and Architecture, 2000 – 2009 
 Assistant Professor, University of Bahrain, College of Engineering, Department of Architecture and Interior 

Design, 2009 – now 
  Significant Institutional Duties/Services Rendered 
 Coordinator of the B.Sc. Graduation Projects – Design Stage, University of Bahrain, 2007-2008 
 Head of two strategic initiatives at University of Bahrain (Green Campus Initiative and Investment in the 

infrastructure initiative) 
 Team member of many departmental, college and university levels committees, University of Bahrain 

 PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 Junior Architect - Senior Architect, Mohammed Salahuddin Consulting Services Bureau  (1994 – 1997) 
 Senior Architect – Resident Architect, Gulf House Engineering (1998-1999) 
 Senior Architect - Engineering Office, University of Bahrain (2007-2009) 
 Technical Team Member -  Durrat Al Bahrain Northern Crescent, Bahrain (2008) 
 Technical Team Member – PK Urban Development, Bahrain (2008) Technical Advisor for The Royal 

Institute for Human Development – New Headquarter Building, since 2009 
 Technical Team Member - Public Smart Housing (2009-2010) 
 Technical Team Member - Higher Education Council (2009-2018) 
 Technical Team Member - King Hamad Digital Library, Bahrain (2010-till now) 
 Co-curator for the national participation of the Kingdom of Bahrain at Venice Biennale (2010) winner of the 

golden lion for best national pavilion. 
 Director of Engineering Office - University of Bahrain, Bahrain (2009 - 2014) 
 Journal of Landscape Research - Routledge,  Peer Reviewer (2008) 
 Panellist – Shk. Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award (2012, till now) 
 Panellist – Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa Award for Municipality Work (2011/2012) 
 Organizing Team Member – Bahrain International Symposium (2013) 
 Technical Team Member – King Hamad Prize for Agricultural Development (2014 - 2015) 
 Technical team member of the Seal of Excellence Compaction Organised by Ministry of Industry and 

Commerce – Bahrain (2015)   
 Head of the Technical Team for Best Project Award -  King Hamad Prize for Agricultural Development 

(20116 – till now) 
 Designer and Curator of University of Bahrain Pavilion in Bahrain International Garden Show (2010 [best in 

show], 2012, 2013 [3rd place], 2014 [best in show], 2015 [second place], 2016 [best in show], 2017(out of 
the competition for being part of the organizing design team)) 

 Designer team leader and Curator of the main theme pavilion in  Bahrain International Garden Show 2017 
 Member of the National Petition Committee of tthe Evaluation of Academic Qualifications (2017 – now) 
 Dean of College of Engineering – University of Bahrain (2014, till now)  
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اديميا ن ب ط الر مجال ن البحر مملكة ة   تجر

تداعي ظل كورونابالصناعة أزمة   ) 19-كوفيد(ات
نصاري . د.ا   فؤاد

ندســة ال ــة ليــ   عميـــد

ن                     البحر   جامعة
ص   : م

املداخلـــــة ــ ــــدف ـــ اإ ــ ـــ ع الضـــــوء نســــليط البحــــر مملكـــــة ـــــ ــة املبذولــ امعـــــاتـــــود ا ـــــط ر حـــــول

تــــ ظـــــل ـــــ ــا وخصوصــ الفعالـــــة ــا التكنولوجيـــ نقــــل ــ ـــ إ للوصـــــول ــابالصــــناعة ورونـــ أزمـــــة )  19وفيـــــد(داعيات

املحاور عض مناقشة تم   :التاليةوس

املعرفة -1 اقتصاد لتحقيق ن البحر مملكة والصناعة اديميا ن ب ط الر مية  .أ

التكنولوجيا -2 نقل ن البحر مملكة ود قطاعاتـھو ج بجميـع التعلـيم ر متطلبـاتملواءمتـھتطـو مـع

العمل وسوق  .الصناعة

عمالتنم -3 ادة ور بدا الفكر ورونا ية أزمة ة مواج الوطنية ارات بت يع  .ومبادرات

ما -4 بي التعاون جسور ومد والصناعة اديميا ن ب املتبادلة الثقة  .بناء

والعاملية -5 ية العر التجارب من  .ستفادة

  عامةخالصة -6
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الزائري . د   سندة

مص سة التكنولورئ ر والتطو التجديد بمركز   ة

والتجديد بالصناعة وض ال الة سية -و التو ة ور م     ا

  

 البحثاتصالنقطة و للتجديد ي ورو نامج ال   "2020أفق"وطنية

tenders/opportunities/portal/screen/home-ec.europa.eu/info/fundinghttps://  

  يةةعضو ورو املؤسسة  /https://een.ec.europa.euشبكة

 تحت ذلك و التجديد إدارة نظام وضع كيفية الصناعية للمؤسسات إلدارةملاديمية تأطيــرمرشدة انية

 .innovation.eu/-https://www.improveالتجديد

 إطار ذلك و البحث مؤسسات مع والتعاقد التكنولوجيا م حاجيا بلورة الصناعية للمؤسسات شارة مس

التكنولوجيا نقل التجبيـنبرنامج و بالصناعة وض ال الة ملانيةو التعاونية و  .GIZديد
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بالصناعة اديمي ط الر مجال س تو ة   تجر
الزائر . د   ي سندة

التكنولو ر والتطو التجديد بمركز ة مص سة   رئ

والتجديد بالصناعة وض ال الة س/ و  تو

  

ص   : م
  

العلمي     : البحث

املرتبة   س تو العال"حسب70تصنف ار بت الثانية2019لسنة" مؤشر الرتبة تحتل إذ

الرتبة و ندسة ال و العلوم ر سبة واملركز15بال التقنية و العلمية املقاالت سبة80إنتاج بال

املؤسسات و امعات ا ن ب البحث مجاالت  . للتعاون

و    للتعليم س تو ا تول ال مية يف التص ذا ن التعليميب منظومة تتضمن حيث البحث

س تو العل والبحث أبحاث،39العا بحثية،109،مختبـرات 424مركز مدرسة37وحدات

ومية،13دكتوراه، ح و282.000جامعة باحث23.000طالب و جام   .أستاذ

البحث   نتائج ن لتثم آليات عدة العل البحث و العا التعليم وزارة عتمد خاللو يـعمن ال

الصناعيةع املؤسسات مع والتعاون التكنولوجيا نقل الناشئة، املؤسسات   . عث

ليات ذه ن ب  : من

التنمية - ع ملشار التنافسية  .( Early stage R&D)الصناديق

املبتكرة - ع للمشار مخصصة تنافسية  .(Scale up innovation projects)صناديق

التعاون - ع للبحثاملشار املؤسسات مع  .ية

الدكتوراه - اب أ وخاصة ن ج ر ا توظيف  .يع

عالية - مضافة قيمة ذات منتج ار ابت مة  .املسا

  

الصنا    : القطاع

من   التو الصنا سيج ال ون شغل5.328يت صناعية ا10شركة م ، أك أو 2.350عملة

ليا العاملة. مصدرة ات للشر سبة بال تضمأما ف دمات ا3.002ا م شركة1.072شركة،

ليا   .مصدرة
  

سبة   ب وذلك ات الشر ع توز حيث من ول املركز س املال و سيج ال صناعة قطاع ل % 30شغّ

املنتصبة، ات الشر جملة سبةيليھمن ب الغذائية الصناعة سبة20%قطاع ب انيكية املي الصناعات ، 

الكيم% 12 سبةوالصناعات ب   .  10 %يائية
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دعم   ل يا يضم للتجديد وطنية منظومة ضمن املؤسسات ذه بتوفيـر عوتأطيـر تندرج

لبلورة ة الضرور دمات ا القيمة"جميع و" سلسلة ق سو ال إ التنفيذ و الدراسة من بدءا للمشروع

املشروع التجديد. تنمية منظومة ونات م م أ  : من

ب - ــــــوض ــ ال ــــة ــ الـ او ــــم ــ ضــ ــــدرج ــ تنـ و ــــد ــ التجديــ و ــــناعة ــ و24الصــ ــــة ــ ــ و ج ــــــن)  27(إدارة محاضــ ــــبكة ــ شــ

 .مؤسسات

الصناعية - وامللكية للمواصفات الوط د   .املع

تكنولو11 -  .قطب

و - العل بالبحث وض لل الوط د التكنولوجيا25املع نقل  .مكتب

قطاعية8 - فنية  .مراكز

صناعية11 -  ."Clusters"شبكة
  

ا   سنةعمل ذلك و ا ام م ضمن التجديد إدراج منذ الة لياتتوفيـر ع2010لو من جملة

و املؤسسات التجديد ثقافة التكنولوجياالـحثلدعم استخدام الصناعةعبـر ع ن ب ابط ال توثيق

العا التعليم الدو ومؤسسات املستوى ع ا ان م إثبات و التنافسية ا رقدرا لتطو   .وذلك

ليات ذه ن ب  :من

التجديد - ثقافة ارعبـر دعم لالبت الوطنية املناظرة و للتجديد الوطنية للمناظرة دوري  .تنظيم

برمجةالـحث - ق طر عن العل البحث و العا التعليم مؤسسات و الصناعة ن ب ط الر ع

التكنولو الطلب و العرض حسب شراكة إعبـر ) B2R(لقاءات ونيةمنصة   .لك

ات - الشر و مرافقة التكنولوجيا م حاجيا البحثبلورة مؤسسات مع سوكذلكالتعاقد تأس

ي ملا التعاون برنامج مع بالتعاون التكنولو النقل ية  .GIZمن

الصناعية - املؤسسات التجديد،و مرافقة إدارة نظام عملك ضع خطة تنفيذ و بلورة ذلك

و إلصالح ية قمن املجددةطر ع مشار التصرف و دارة  . ة
 

وس   ف جائحة ة ملواج تحديات من العالم ا يمر ال نة الرا الظروف ،) 19-وفيد(ظل

الص القطاع مع التعاون ز عز ضرورة و التكنولو التطور و العل البحث مية أ ز عت سر ل نا

و  البحث نتائج ق تسو بذلك و رالتكنولوجيا قتصاديالـمنتوجطو سيج ال يجعل مما الطلب مواكبة و

عالية تنافسية قدرة  .ذات
 

ن   ب الدولةالتدابيـر من ا اتخذ ال و الصناعية للمؤسسات ة املوج نائية ست واملساعدات

أزمة تفاقم من د ل املتضررة سية قتصادي" ورونا"التو شاط ال ناف واست  : وإحياء
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جتماعيةتح - ماية ا برامج إطار ذلك و زمة ب س العمل عن ن للمعطل نقدية الت   .و

ن - ح إ البنكية القروض و داءات و الضرائب دفع  .تأجيل

ورونا - ال من املتضررة للمؤسسات للقروض املسندة الدولة ضمان  .آلية

ج - بتحمل الطائرات و السيارات صناعة قطاعات مؤسسات املتعلقةتدعيم ف املصار من زء

املؤسسات و الصناعة وزارة و ة ال وزارة عن املنصوص ة ال ول وتو ب املتصلة باإلجراءات

املتوسطة و  .الصغرى

نتفاع - طلب الراغبة املؤسسات ة ذمّ ع املطالب لتلقي ة معدّ منّصة باآلليات وضع

نائية  .ست
 

ر   ع النجاعة من د مز إلضافة إمضاءةاديميطو وقع ن2020ماياتفاقيةبالصناعة، ب

واملؤسسات الصناعة ووزارة العل والبحث العا التعليم دفع وزارة إ دف واملتوسطة الصغرى

ن الوزارت ن ب شاركية عمل خطة وضع خالل من قتصادي سيج ال نحو والتجديد العل  .البحث

ادة    ر دعم فان ْضعوعليھ، ووَ الوط املستوى ع التكنولو املجال ساعدةعمال مُ أنظمٍة

والتنمية ب التدر برامج وضع ع شراف و ا، ر وتطو ا، ل وتمو ا، توج ع عمل ع؛ املشار لتلك

ق سو ذاتوال ات شر لوجود ساس ر ا ون ي قتصاديتأثيــر سوف النمو ع   .كب
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دراو. د.ا   مسعود

العاأستاذ املحلية–التعليم ماعات ا سي مخبـر التنميةمدير تحقيق ا   ودور

الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م     ا

العلميةالمؤهل   :ات

 املاجست ادة سنة: ش زائر           1997تخطيط ا  جامعة

 د دكتوراه ادة سنة: ولةش اقتصادية زائر2006علوم ا   جامعة

ة دار ام امل    ـ

عدة - الھ بي من ة إدار ام   :  م

البليدة - بجامعة بالدروس لف م قتصاد( أستاذ   8/05/2006ا2001من) لية

البليدة - بجامعة أ محاضر قتصاد( أستاذ  . 20/12/2012ا2006ماي08من) لية

من - ابتداء العا التعليم   21/12/2012أستاذ

البيداغوجية   :املناصب

سنة - من قتصاد لية ب ة التجار العلوم قسم س سنة2000رئ    2005ا

فيفري - من للبيداغوجيا قتصادية العلوم لية عميد غاية2011نائب   2014جوان30ا

العلوم - لية ل العل املجلس سنةعضو من ذاإ 2000قتصادية   .يومنا

سنة - منذ ة التجار العلوم لقسم العلمية نة ا ذاإ 2004عضو   .يومنا

البليدة - جامعة ـ قتصادية العلوم لية ملجلة العلمية نة ال   02عضو

وتدقيق - محاسبة تخصص املاجست ن و الت مشروع س  رئ

الدكتوراه - ن و الت ن دعضو م عمومية( ل أعمال إدارة ، تدقيق و   )محاسبة

ش ال و نتاج العلميةاـ اطات بي   : من

البليدةمخبـر مدير - دحلب سعد جامعة لدى املوطن املحلية ماعات ا   سي

البليدة - جامعة ــ الدراسات و للبحوث التنمية و دارة مجلة   02مدير

ا - التعليم وزارة لدى خب ةلعاـ زائر ا العل البحث امو ا و و الت البحث ع مشار

(PRFU)   

دولية ـ - و وطنية مقاالت نجاز - شر قيد أخرى و محكمة علمية   مطبوعات

تنظيم - ع دولية شراف ملتقيات وتأطيـرعدة مسابقات عدة تنظيم واملشاركة دراسة وأيام

ماعا وا الداخلية وزارة املحليةإطارات    ت

يةعضو - العر الدول بالصناعة اديميا ط ر عمل ق الصناعيةامل: فر للتنمية ية العر نظمة

ية( التعدينو  العر الدول مارس) جامعة ذا2016من يومنا ،إ العرب بـراء ا بقاعدة عضو ،

ت و بال للتخطيط ي العر د   .املع
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ودوره الصنا ام ا ن الصناعيةالتكو التنمية   تحقيق

زائر با الصناعية امعة ا حالة   دراسة
دراو. د   مسعود

العا التعليم املحلية/ أستاذ ماعات ا سي مخبـر   مدير

التنمية تحقيق ا زائر/ ودور  ا

ص   : م
  

ـ تقوم بالغـة ميـة أ ذات برسـالة اليوم امعة اخـتالف والشـعوب مـم حيـاة ا ـ ـا مراحـل ع  تطور

، قتصـادي جتمـا ـ مقتصـرة عـد لـم إذ و حيـث التقليديـة ـداف ع  والقيـام املعرفـة عـن البحـث مـن

س، شمل الرسالة امتدت بل بالتدر ياة نوا ل ل والتقنية ا  من جعل الذي مر والتكنولوجية، العلمية

م امعة واجبات أ و ا اليوم املجتمع تتفاعل أن املعاصرة   .متطلباتھ وتوف حاجاتھ لبحث مع
  

امعـة عتبــر ـا، املعـارف ومسـتودع التنميـة عمليـة ـ ساسـية الـدعائم أحـد ا ـ فضـال ومنبع ـا ع  أ

بــرة لنقـل ساسـية داة م كمـا واملعرفـة، العلميـة الثقافيـة ا سـيق التعـاون  قنـوات فـتح ـ سـا والت

تصـال ـا و ن بي ـ امعـة رجخـا القطاعـات مختلـف و ـاألخص ا ملـا القطـاع و  قـدرات مـن يملكـھ الصـنا

انـات مة وإم للمسـا لـھ وارتباطـھ التنميـة ـ أكبـــر تؤ ـة ج مـن  القطاعـات بقيـة مـع املحـوري قتصـادية

مة خرى  املستدامة، التنمية تحقيق  للمسا الشاملة امعة رسالة بتفعيل إال ذلك يتم وال قتصادية  ا

شـيط ـ البحـث ت ـ ـام حرك ا ن ـو الت و ـ ـتج الـذي .العل ن نتـاج معـدالت رفـع عنـھ ي نوعيتـھ وتحسـ

ديثة والتقنيات ساليب وإدخال شاطات  ا ة، نتاجية ال دار ـ يـؤدي ممـا و ر إ ورفـع تطـو  الصـناعة

ا تنافسية ق عن منتجا ر طر ا وتخفيض املنتجات جودة تطو  .أسعار
  

ا ن ـو خاصـةللت الصـنا و عامـة  الصـناعية التنميـة خدمـة ـ محـوري دور  مـن يلعبـھ ومـا ـام

قتصـادية ميـة و ـ خيـــرة الفتـــرة ـ عاظمـت كبيـــرةأ د بـدأت ال ة اقتصـادية غيـــرات شـ ـ ظـل ـ ا

رة و  ظا الدوليةالعوملة و قليمية قتصادية ترتب التكتالت  حادة، تنافسية أجواء بروز من ذلك عن وما

فضل البقاء و لألقوى ا   .ف
  

الـدعوة ــإن قطــاعإ و امعــة ا ن بــ العالقـة ــالصـناعةتوطيــد ع عــود متبادلــة فوائـد ورائــھ يقــف

الت و ــــ العل البحـــث الصـــناتطـــور التطــــور و ن ـــامعي ا ن التعــــاون ـــو ـــذا ــ، ــ وحيـــوي ــــام بـــدور يقـــوم

نخدمة و الصناعةوت ر تطو الو املشكالت بحث ا،سيـر  عتـرض،و مرافق افة الصناعة تطور و

و إللوصول مث التعاونةيثوقمو حلول ذا ل يمكن كما موضوعية، علمية أسس ع ية مب ـو يل أن
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لاحتياجات عـة التا ات الشـر و املختلفـةالصناعة العمـل مراحـل جميـع ـ يـؤديـا ممـا ـ، عمـلإ ن تحسـ

العامليةامل ا تنافسي و ا موثوقي و ا ودي مرد رفع و الصناعية   .ؤسسات
  

ن العالقة إن امعة ب ـزائرالعلمية البحوث مجال  الصنا والقطاع ا الية تمثـل با  حقيقيـة إشـ

ــا ر الصـــنا أظ النمــو الــوطمعــدالت النـــاتج ــ ا م مســا و مـــنعية ســتفادة و العالقــة ـــذه لتفعيــل و ،

مرمخ تطلب ادفة ال و الواعدة الصناعية التنمية تحقيق و الصناعية رالقطاعات لتطو امعة ا رجات

التحرك املرتبطة ميع دوار محددة خطة إطار  سرعة ات ا ذه ا توطد و   .العالقة
  

الــ والصـناعةـدف امعــة ا عــال ن بـ ط ــر تأ الصــناعيةتــم امعـة عامــةا مؤسسـة ــ تحــتو

واملناجم الصناعة وزارة يونيو  .إشراف ا شاؤ إ قبل2016تم عامة14من صناعية  ،وخاصةمجموعة

ذه ل كة املش املصا محاورتدو .الصناعيةاملراكزدمة ثالثة حول ا ام م   .أساسيةر
  

ب التــدر ــا خــالل: أول التفصــيمــن ــا ــابرنامج تقــدمت ــالــذي التعلــيمإ البحــثوزارة و العــا

امعـــات ا أســـاتذة قبـــل مـــن املقـــدم املـــزدوج ب التـــدر ــ ـ ع عتمـــد الـــذي و ـــ بــــراءالعل ـــوا ن الصـــناعي

العمل ان   .م

ر والتطــو البحــث ــو ي الثــا ا أمــا و الصــنا القطــاع ن بــ كجســر ا بــدور القيــام خـــالل امعـــاتمــن

ة زائر ا البحوث   .ومراكز

ن املحورح بـرة ثالثالتمثل منا شبكة ناء ب ق طر بـراءعن ن ا زائر   .ا
  

لــــدعم ــ ـ العل والبحـــث العـــا التعلـــيم قطـــا ن بـــ و ـــا بي اتفاقيـــات عـــدة ــع توقيـ تـــم طـــار ـــذا ــ ـ و

ــ ــ وط اقتصــــاد ر تطــــو ــــ مة واملســــا نتاجيــــة ا قــــدرا ــــادة ز ــــدف العامــــة الصــــناعية ــــاملجمعــــات تناف

عزباإلضافة الصناعةإ مجال شطة ال قتصادية املؤسسات داخل رالتكنولو والتطو   .زالبحث
  

تت سبق و مما ذه البحثية ورقتنا الية التاإش السؤال تتمثل   :ال

مة مـدى مـا ـ مسـا الصـناعية امعـة ا خـالل مـن الصـنا ـام ا ن متطلبـات تلبيـة التكـو

ر ا القطـاع تطـو ـ ؟الصـنا ات العراقيـل ـ ومـا زائـر ـ والصـعو ن التعـاون  تواجـھ ال جامعاتـالـ بـ

  الصناعية؟ والقطاعات
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جوانــبولإلجابــة بمختلــف ملــام و ــة ج مــن املجــال ــذا ــ تطــرح قــد ــ ال ســئلة و الية شــ ــ ع

ج من دافھ أ تحقيق و ثانيةالبحث ناول. ة ن أن او  ارتأينا ذه البحثية   : التاليةلنقاطرقتنا

املن:    مــــــــــقدمــــــــة ، مية ،   داف

ول  ية:    املحور الصنا ما ام ا ن امعة  وواقعھ التكو زائري  ا   .ا

ي الثا ن دور :    املحور الصنا التكو ام   .الصنا التطور  خدمة  ا

الثالث الص:   املحور امعة ا مة الصناعيةمسا التنمية تحقيق ة زائر ا  .ناعية

ات:    الثالث املحور  ن التعاون  تواجھ ال والصعو امعات ب   .الصناع والقطاعات ا

 .التوصيات-النتائج:   خـــــــــــــاتمة

 

 

 
  

47



 
  

 

 

  

     
دة. د بوز   حميد

باحث لفنائبو  أستاذ م العلميعميد والبحث العليا  بالدراسات

ةلية والتجار قتصادية بومرداس-العلوم    جامعة

الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م   ا

 

  المؤھالت العلمیة

ادة الش الدولة: نوع واملالية:  التخصص  دكتوراه التخرجقتصاد امعة  2006: سنة زائر: ا ا   جامعة

أخرى  ادات الضرائب: ش املتخصصة الدراسات ادة ا+ ش ماركش ا لدى وكيل حسابات+ دة   . وكيل

ية التدر واملتوسطة: الدورات ة الصغ الدائري+ املؤسسات شغيل+ قتصاد   .ال

البحثية املستدامة،: تمامات قليميةالتنمية التنمية واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات التعليم،  . اقتصاديات
 

الوظيفية  البيانات
  

اليـــة ا ــــنائــــب+ باحثأســـتاذ: الوظيفـــة العل والبحـــث العليـــا بالدراســــات لـــف م قتصــــادية-عميـــد العلـــوم ليـــة
ة زائر-والتجار ا بومرداس   جامعة

الســابقة معســكر: الوظــائف بجامعــة قتصــادية العلــوم قســم س زائــر(رئــ لــإلدارة -)ا الوطنيــة باملدرســة –أســتاذ
ش املالية مف بوزارة حسابات–رئ   .وكيل

العلميةال   شاطات

بحث - فرقة س املحروقاتبمخبـر رئ خارج زائري ا قتصاد بوقرة -مستقبل امحمد   .بومرداس جامعة

مجلة - شر عادمدير بومرداس -اقتصاديةأ  .جامعة

ام - ا و الت البحث ع مشار ة زائر ا العل والبحث العا التعليم وزارة لدى  .خب

ر - عمل ق فر يةعضو العر الدول بالصناعة اديميا التعدين: ط و الصناعية للتنمية ية العر  املنظمة
  

إضافية   :معلومات

مذكراتشراف - من العديد الدكتوراهاملاستـر ع ح وأطار املاجست  .رسائل
املقاالت - من والعديد ن كتاب  .شر
داخل - املؤتمرات من العديد بحثية بأوراق الوطناملشاركة   .وخارج
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والصناعة اديميا ن ب ط الر مية   أ

كورونا أزمة ة مواج ة زائر ا امعة ا ة تجر   19كوفيد–قراءة
دة. د             بوز   حميد

باحث العليانائبو  أستاذ بالدراسات لف م عميد

العلمي ة والبحث والتجار قتصادية العلوم  لية

بومرداس زائر/ جامعة   ا

  

ص   : م

امعـــات ا مـــن عـــد تـــوفره بمـــا العـــالم دول جميـــع ـــ قتصـــادي التطـــور و ـــوض وال التنميـــة قـــاطرة

ــا ــ ومـ ــــة علميـ ــــارات كفـــــاءات ـ ابت مـــــن ــــھ ــــراعاتتقدمـ ــــةواختــ ـ النظر العلـــــوم ــــل ـ ــاأوتحو ــ تكنولوجيـ ــــات تطبيقـ ى

حلـوال وتقـدم املختلفـة والصناعية قتصادية القطاعات ا م املحـيطستفيد ـ املطروحـة القضـايا ـل ل

جتما و امعاتقتصادي ا أن ذلك تقاس ، ال أصبحت ابإعداداليوم اطلب اوأساتذ ،..ومبان ا

تقــــاس ــا العلميــــةبإعــــدادوإنمــ ــا ــ طروحــــاتبحو تنميــــةو ــ ــ م ــا ســ ــــ ال املؤسســــات ل مشــــا عــــا ــ ــ ال

  . املجتمع
  

العر امعات ا عد ترق امستوىإيةلم والناشـئةنظيـرا يع التصـ وحديثـة املتقدمـة الـدول

القــائم التفاعــل ذلــك البحــوثبيـــنمــن تصــل لــم وكــذلك ــا، الصــناعية والقطاعــات الــدول ــذه جامعــات

ــــا ــ  العلميـــة ــ فنيــــةإيجـــاد إ املســــائلللكثيــــر حلــــول بحــــوث مــــن مازالــــت الغالـــب ــ ــ ــ ــ ف ـــة، ةالتنمو        مخبـــــر

غالب تخرج امعاتحيانال ا جدران ـلمن ارات و بت من قليلة ات بداعمستو   .او

ورونــا لقــد أزمــة اقتصــادية-19وفيــد-فرضــت تحــديات ــة التنمو ا ا مســتو بمختلــف الــدول ــ ع

الــدولغيـــر واجتماعيــة ــمســبوقة،دفعت نـــي  إ ــت الف افحــة مل عاجلــة تداعياتــھوسسياســيات ــة ،ومواج

  : وتمثلت

ع - نفاق ـةتوسع الوقايـةال مسـتلزمات وشراء وس بالف اصة ا يــزاتوالبحوث وتج

شفيات   .املس

ع - املستحقة ية الضر املدفوعات اتفرادتأجيل   .  والشر

ــــندات - الســ ــ ــ ــ ــة ــ ــ املركز ــــوك البنــ ــــع وتوســ ــــوك للبنــ ــــروض قــ ــــمانات وضــ ــــدة الفائــ ــــعار أســ ــــيض تخفــ

  .السيادية

الدولة - القطاعاتألجور تحمل من االسياحةالعديد م سبة ل أو ـلتحفيــز ، ع ات  الشـر

ودعــــم املـــنخفض الــــدخل ذات للفئـــات مـــادي ودعــــم يجـــارات، وتأجيــــل بالعمالـــة حتفـــاظ

املؤسسات ل الصغرالصغيـرةتمو ية   . واملتنا
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ملواج املح يع والتص زائرة ا امعة كوروناا واء   :ة

العديــــد ـــــور لظ زائــــر ا ــ ـــ ــال املجــ ــا ورونـــ أزمــــة فتحـــــت امعـــــاتاملبــــادراتمـــــنلقــــد ا مســــتوى ـــــ ع

ــة زائر العلميــةا ــات بّ ال مــن ــا وغ ــالتـــي، مت افحتــھســا م و الصــ ــاء الو ــذا مــن أيضــا الوقايــة و

اجيات" ا قتصاديةجتماعية" لتلبية   .و
  

ــــادر  املبـــ ــــذه ـــ ــــت ــــوةتمثلـــ دعـــ ــــ ــ ـ ــــنات ــ ــــةالباحثيــ ــ وطلبـ س ــــدر التـــ ــــة يئـــ ــاء ــ ــ أعضـ و ــــوث البحـــ ــابر ــ مخـــ ــــ ــ ـ

للتقــدم امعــة ا ــ مالــدكتوراه الــوزاراتبمقتـــرحا مــع ســيق بالت البحثيــة املجــاالت خــالل مــن البحثيــة

الصلة توفذات منمع املا الالزم عم تفاقياتميـزانيةالدّ من العديد توقيع تم إذ   .الدولة
  

املبـــادراتـــ ـــذه ـــدفت الوطنيـــةــــيعإ ـــارات أوالتــــيبت اليـــة ا زمـــة افحـــة م ـــ ع ســـاعد

الوطنية ارات بت وتفعيل دعم ا، آثار من ـطإإضافة. التخفيف ر خـالل مـن املسـتدامة التنميـة ـز عز

ــــات ــ واملؤسســ ــــات ــ يئـــ ال يع ــــ ــ ــ و ــــطة ــ ومتوســ ة ــــغ ــ صــ ــــناعات ــ صـــ ــــاء ــ شــ وإ ــــناعة ــ بالصــ ــــار ــ ــ ــ بت ــ ــ ــ ــــانإ ــ احتضـــ

ارات وبت املنتجات ملختلف املح يع التص ع الوطنية الكفاءات يع يـزات،   . التج

املبادرةتمثلت   :مخرجات

ذكية( فتـراالعالج - شادية اس ديثـةو)أدلة ا التكنولوجيـات مـن ة ـّ ال قطـاع  استفادة

ورونا وس ف شار ان من للتقليل  .كأداة

ب - ــارروح عديــد: ت ــور لظ زائــر ا ــ املجـــال ورونــا أزمــة ـــمـــنفتحــت مت ســا ــ ال املبــادرات

جميع الكمامات لصناعة الورشات عشرات رت وظ الطبية، للمستلزمات اجة ا من التقليل

ن ـو الت فقطـاع نــيالواليات، متسـواملؤسامل سـا ، الصـيدالنية العموميـة ن ات  الكمامـات بماليـ

وفق والبدالت ،الطبية ةاملعاييـر الطبية  .املطلو

بصناعةقيام - امعات ا البحثية شفياتمعقماتاملراكز املس ع عت وزّ  .كحولية

ال - ر الذكيةتطو طباءكمامة ط بر يقوم اتف ال ع ي ذ مبوتطبيق  .البعضبعض

للتعقــــيمصــــناعة - شــــفنفــــق املس مــــداخل أمــــام يوضــــع ستعــــ، فــــرق مايــــة مايـــــةـيات وا جاالت

الط الطاقم ل و  .املدنية

عن - للكشف مخابر شاء إ التوسع و للفحص، زة أج ر منفيـروستطو العديد شمل ل ورونا

 .الواليات

طبية - وأدوات زة وأج مواد ر وتطو  .صناعة

ية - حاسو وتطبيقات   .برامج

  .اختـراعبراءات -

وتق - عة متا  .أدوات
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الدراسةخل اإصت م أ النتائج من   : جملة

نعتبــر   - بــ واملؤسســاتالعالقــة امعـات ـاا ضـعيفةلصــناعية يــة العر ــاالــدول ع ــتج ي ــ وال ،

العمل فرص امعاتأمامضيق ا  .مخرجات

ــا - وم يــة العر بالــدول ــاص ا القطــاع مة مســا تــزال زائــر ال شــمةا دعـــموضــعيفة مح ــ جــدا

البح ل العلميةوتمو   .وث

ت - وةأزمةأثب ال ي مستحد ن و ت ا م م واسعة حاضنة عت ة زائر ا امعة ا أن  .ورونا

ن - ــاحث و ن جــامعي مـن كفــاءات ـ ع زائــر ا ـيــنتتـوفر ــوإدار نــة الرا التحـديات رفــع ـ ع قــادرة

الصــنا الســيما املجــاالت واملاليــةإذاــل املاديــة الوســائل ــا ل تــوفرت ــامــا ل ــ وف ت احتضــ و

التفجيـر املجال  .مبادرا

امعـة - الكفــاءاتل ـة زائر وصـنع ا اســتحداث أجـل يــزاتمـن يـتمالتج ـ ال االعلميــة يـــراد اس

ضمان أجل ي"من ذا  ".اكتفاء

القــد ســمحت - بــإبراز ورونــا و أزمــة ة شــر ال املــوارد مجــال ــ تتــوفررات ــ ال التكنولوجيــات وســائل

الب ا  .الدعل

رت - ورونا أظ انيةأزمة التطبيقيإم البحث نحو النظري البحث من نتقال آجال  .تقليص

ســــاتذة حفــــزت - مــــن الوطنيـــــة النخبــــة ــــة زائر ا الدولـــــة ــــنمبــــادرة ــالباحثيــ الباحثيــ نـو الـــــدائم ن

الباحثيـــو املجـــال ـســـاتذة ـــ املستخدميـــن كـــذا و ، ـــام ا ي شـــفا يــــنالوالعلمييــــننـس تقن

خــالل افحــةدالتجنيــمــن م ــ املجتمــع ونــات م جميــع ــا تقــوم ــ ال ــود ا ــ مة للمســا بقــوة

ورونا وس  . )19-وفيد(ف

  

  :التوصيات

 الكفــاءات ــ ع عتمــاد و والصــناعة اديميــا ن بــ وثيــق ســيق وت ــ أك بتعــاون القيــام ضــرورة

يع التص اجل من   .املحلية

  و دراتمبا واحتضانتحفيـز ن الباحث نساتذة الباحث ساتذة و ن الدائم ن  .الباحث

 ط والر امل والت نالتعاون البحوثب ومراكز امعات والقطاعا ية   . الصناالعر
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ر. د    مليكة

  اسطمبومصطفىجامعة

الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م     ا

  

العلمية الت  :املؤ

 ا اســــطمبوشـــ مصــــطفى جامعــــة ، عمـــومي ســــي و اقتصــــاد تخصــــص ، قتصـــادية العلــــوم ــــ الــــدكتوراه / دة

زائر  .ا

 اقتصــــادي تحليــــل تخصـــــص ، قتصــــادية العلــــوم ــــ املاســــ ادة اســـــطمبو ةجــــذونمشــــ مصــــطفى جامعــــة ، /

زائر  .ا

 جا ، نوك و مالية نقود تخصص ، قتصادية العلوم س سا الل ادة اسطمبوش مصطفى زائر/ معة  .ا

 من للدول العديد الوطنية ار بت أنظمة ر وتطو التكنولوجيا نقل يةبرامج واالعر س  .عضاء

 

نيةتجارب   :م

زائرةذأستا با اسطمبو بجامعة   .مساعدة
  

 ا م وامللتقيات املؤتمرات من العديد  :شاركت

تحســــ - ســــبل حــــول ــــي العر الصــــناعةامللتقـــى مـــع الشــــراكة النــــانو( ن تقنيــــات لبنــــان/بيـــــروت -) اســــتخدامات

 ).2017نوفم(

والتعدين - الصناعية ور لل السادس الدو الفجيـرة  ). 2018فبـراير(مارات/  الفجيـرة –ملتقى

زائــــر - ا ــــ العلمـــــي والبحــــث العــــا التعلــــيم ــــل تمو حــــول زائر بــــا الوطنـــــي ســــة–امللتقــــى زائــــر/  ت مــــايو( ا

2018 .(  
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املستدامة التنمية دمة بالصناعة العلمي البحث ط ر   آليات
ر. د   مليكة

اسطمبو مصطفي زائر/ جامعة  ا

  

ص   : م

ـال يحظـى العل تمـام بحــث ــ حــور امل باعتبــاره العـالم دول  مختلــف ــ متــزايد با ةتنميــلل سا

مراكزاملستدامة، ل ش اتيحيث س التخطيط أجل من واملعلومات، والـمعرفة للعلم مصدرا البحث

املرتبطـــة بحـــاث مراكـــز دور ـــ يتج حيـــث مســـتقبلية، وتقـــديرات بـــؤات ت وفـــق القـــائم املســـتدام الصـــنا

الصـناعي البحثية البيانات توفيـر ع القدرة تملك ا أ كما ة، شار واس بحثية ام بم بالقيام امعات ةبا

ــــناعية الصـــ ــــات والتطبيقـــ ــــات والتقنيـــ ــــم العلـــ ــــديم تقـــ ــ ــ ـــ ــا ــ مـــ م دورا لعبـــــــت ــ ــ ـــ العل ــــث البحـــ ــــز فمراكـــ ــــة، الالزمـــ

صــــناعية تنميــــة ــ ــ إ الوصـــول أجــــل مــــن للمـــوارد فضــــل لالســــتخدام ــــ املث الطـــرق عــــن والبحــــث العديـــدة،

  .مستدامة

الصــــإن السياســــات صــــنع صــــعيد ــــ ع الشــــراكة تحقيــــق ــــ ع قــــادرة البحثيــــة ـــز وإعــــداداملراكـ ناعية،

القطــاع، ــذا ــا يواج ــ ال زمــات و املشــكالت ــل اتيجيات التغلــبو اســ دولــة أي ــ ع ل الســ مــن س لــ

ال مجموعة اجمسيـرة عتـرضالعراقيلع ان دون ا ف الصناعية اتيجيةالتنمية عتمدإس تنافسية

ر والتطو البحث ديدة ع ا التكنولوجيات   . وع

نالونحاو  والصـناعةمعرفة من العل البحث ن ب ما الشراكة تحقيق مـنمدى يـة العر الـدول ـ

خــالل مــن وذلــك الــزمن، مــرور مــع ي يجــا ــا ودور ــا فعالي ــد تز ــ وال مســتدامة، تنميــة ــ إ الوصــول أجــل

القـرار، اتخـاذ عمليـة ـمترشـيد أ معرفـة ات وكـذا ـ والتحـديات الصـعو ـالع البحـث تواجـھ ال ـ  خضـم ل

البحث التطور  لتكنولوجيا ائل ال سارع   .وال

ــتكمــن العل البحــث ميــة البحــثفيمــاأ أن باعتبــار الصــناعة، ولقطــاع للمجتمــع يقدمــھ أن يمكــن

قعتبـر  العل القـدرة نقللطر عـام ل شـ والدولـة الصـناعة وإكسـاب ر، والتطـو والتحديث التكنولوجيا

دوليا، املنافسة دورباالعت ع ا ل أصبح جديدة تقنيات ع مـنكبيـر ماد أضافتھ ملا الية ا الصناعة

الصـناعةمميــزات جعلـت عامليــة،تتميــز وخصـائص نافسـية ــب ر والتطـو ـ العل البحـث سياسـات ـز فتعز

ووضـع املسـتدامة، التنميـة عمليـة ـ مة للمسا متخصصة بحثية مؤسسات شاء بإ اما ال يقت الدول

والسياسات  اتيجيات  .س
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رشيد. ا حميد الدين   اء

الصنا/ متقاعد خبيـر ر والتطو البحث واملعادن- يئة الصناعة   وزارة

العرا  بداع و ار بت ملركز ة دار يئة ال   عضو

العراق ة ور      جم

  

العلمية الت  :املؤ

عام - كيمياء علوم وس الور  .1977ب

ع - باحث لقب ع ة1989لحاصل الذر الطاقة منظمة  .من

شاري - اس ي كيميا لقب ع ن1998حاصل العراقي ن الكيميائي نقابة    . من

الوظيفية الت   :املؤ

العل - البحث مجال العراقية–العمل ة الذر الطاقة   .1995- 1979منظمة

والتـــــد - والتخطـــــيط املعلومـــــات أقســـــام الصـــــنمـــــدير ر والتطـــــو البحـــــث يئـــــة ب واملعـــــادن– ار الصـــــناعة وزارة

 . 2016- 1995بالعراق

الصناعية - للبحوث العراقية املجلة ر تحر ومدير العل والتوثيق العلمية الشؤون قسم   . 2019-2016مدير
  

 ا م نذكر الوظيفية شاطات وال بـرات ا  : ابرز

املـو خبـرة - مختلـف ـ ونـات وامل للعناصـر ي الكيميا التحليل الـذريمجال متصـاص ـ تقني باسـتخدام اد

ة ر التطو بحاث وإجراء نبعاث الزما  .و

واملعادن - الصناعة لوزارة العلمية البحوث وتقديم تخطيط مجال  .خبـرة

املعلومات - تقنية مجال الدولية و س س ادة ش ع  .2011حاصل

العرا - بداع و ار بت ملركز ة دار يئة ال ن( عضو العراقي ن ع املخ  ).منتدى

الصناعة - وزارة ن املبدع لتقييم ة الوزار نة ال  .عضو

منـــذ - للـــوزارة ـــ العل شـــار املس الســـيد ا يرأســـ ـــ ال ـــة الوزار بـــداع و والتكنولوجيـــا العلـــوم نـــة 2011مقـــرر

التقاعد  2019ولغاية

جت - و ية التدر الدورات و املؤتمرات من العديد اشارك م  :ماعات

طانيا - بر الذري متصاص مطيافية زة أج شغيل  .1984دورة

العمليات - ندسة ةدورة ندرة(  دار اسطنبول للقيادات) ال البحثية املراكز ة  .2010دار

يا - مال ة ثمار س ع املشار إلدارة والتنفيذ التخطيط اتيجيات اس  .2010دورة

اء - خ ق فر وتاجتماع ب ية العر املنطقة ة الفكر امللكية نظم  . 2019حول

التنميـــة.  - لتحقيـــق التكنولوجيـــا ونقـــل ن تـــوط ـــ والتكنولوجيـــا العلـــوم مجمعـــات دور حـــول عمـــل ورشـــة

ية العر الدول نوفمردناملستدامة ،2019 . 
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عة العراقي في ربط األكاديميا بالصنا واإلبداعدور مركز االبتكار   
حميد.ا الدين   اء

البحث/متقاعدخب الصنايئة ر واملعادنوزارة-والتطو   الصناعة

ار  بت ملركز ة دار يئة ال بداع عضو   العراو

ص   : م
  

ـــــار بت بــــداعمركــــز حيـــــةو ر ــــ وغ ي مـــــد مجتمـــــع منظمــــة ـــــ تـــــألف2016/ 26/1ـــــتأسســــتالعرا و غـــــداد ــــ

ا بـــراءاأعضـــا حـــام والنمـــاذجمـــن اع ــــ خ عــــدد.الصـــناعيةت بلـــغ او يمثـــل) 2300( أعضـــا نو % 80بحــــدودـــاديمي

الشــرائح مــن والبــا م بـــراءمــنخــرى مــ ــاصا وا العــام ن القطــاع ــ ن الشــمالية. واملبــدع املنطقــة ــ فــروع وللمركــز

ية نو وا  . كردستانوإقليموالوسطى

و  منصة ون لي املركز للفئاتدف قأدناهمرجعية سو ل م ومساعد م ملرعاي    .إبداع

براءات .1 الصناعيةختـراعحام   .والنماذج

من .2 اباملبدعون داثةأ وا ادة والر التطبيقية  البحوث

م .3 تقو غية امعات وا املدارس الشباب من ون و ماملو ابداعية أعمال ل عإلتحو  .مشار

من .4 اصالصناعيون وا العام   .القطاع

الســنوات12املركــزأقـام خــالل ــ وط ومــؤتمر ــعمعــرض وحــازر الدوليــة املعــرض مــن العديــد ــ وشــارك املاضــية

جوائز   .ع

ومة ا مع املركز شاطات ابرز   :من

 مشروع اتيجيةتقديم للسنواتس ار لالبت عالوطنية   )  2023-2020( ر

 جائزة مشروع ارتقديم لالبت الوزراء س   .رئ

 النوابإلعداداملباشرة مجلس مع سيق بالت ن و واملو ن واملبتكر ن ع املخ ودعم لرعاية   .قانون

 ات وا التعليم مع عات ادةخرى متا ر ومنحعماللدعم اضنات  .القروضوا
  

كورونـــا م: جائحـــة ـــاديمســـا الفعاليـــاتأ مـــن عـــدد ـــ ـــامركزنـــا البصـــرةـــأبرز لنقـــلتحضيــــر جامعـــة ـــاص ا الوســـط

يع تصــ القادســية ــ و صــطنا التــنفس ــاز ج وتصــميم الفــايروس فحــص نقنعــةنمــاذج العــ وواقيــة

اصطنا تنفس از ج تصميم املوصل جامعة   .و

ــــمومــــن النوعيــــةأ والســــيطرة س للتقيــــ املركــــزي ــــاز ا ملركزنــــا ن بــــ(الــــداعم ملــــنح ــــ العرا ختـــــراعراءاتاملكتــــب

الصناعية  ).والنماذج

خاللالبـراءاتعددإحصائية العرا املكتب لة امل الصناعية عةوالنماذج   سنواتأر

الصناعية النماذج اع عدد خ براءات  ت السنة عدد
54 377 2016 1 

75 388 2017 2 

55 426 2018 3 

91 470 2019  4 

بــــ2019لعــــامإحصـــــائيةــــ املكتــــبختــــــراعراءاتعـــــدد لـــــدى لة ــــ بصـــــناعات% 93بـــــراءة470امل تتعلـــــق ــــا م

ذه% 91 أنووجد .مختلفة م ن البـراءاتمن اديمي الدكتوراه( أ ادة ش حملة م ضرورة) نصف ج مؤشر ذا   و
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سون. د يمم    إبرا

عة الرا الصناعية الثورة وتقنيات املستدامة الذكية املدن   خبيـرة

والتميـز لالبداع ع املجلس إدارة مجلس   عضو

للبحث القومي املجلس ن–العلميعضو فلسط    دولة

 
 التنمية داف أ صميم يقع مجال و املستدامة، الذكية املدن تخصص املعلومات تكنولوجيا دكتوراه

املتحدة لألمم  .املستدامة

 ة الصناعيّ الثورة عن ع الرا ّ الوط املنتدى سة ورئ والتّم لإلبداع ع املجلس إدارة مجلس عضو

عة  . الرا

 التنميةـرةخبي أجل من صاالت تّ و املعلومات تكنولوجيا  . مجال

 من ة عدّ سنوات ا بـرةرصيد املستدامةا واملدن تصاالت و املعلومات تكنولوجيا مجال عة املتنوّ

عة الرا الصناعية الثورة وتقنيات ار لالبت البي والنظام ضري ا ر والتطو والتخطيط الذكية واملدن

نوا س ا ن ب املساواة لتحقيق التكنولوجيا  . ستخدامات

 للتكنولوجيا وا س ملركز ة الفنيّ نة ال ة والدوليّ قليمية و ة املحليّ واملجالس ان الّ من العديد عضو

مؤسسة ومجلس ية العر الدول الصناعية البحوث ملراكز سيقية الت نة وال حدة املتّ لألمم ع التا

برايز أجندة الت لتطبيق ة الوطنيّ نة وال العل للبحث القومي ا2030واملجلس ف بما حدة املتّ لألمم

املستدامة التنمية داف  .أ

 الدولية العلمية واملجالت املؤتمرات من العديد ة البحثيّ وراق شورات م من ة غنيّ مجموعة ا ل باحثة

العا يف التص  . ذات

 ومراجع كمجلةمدقق ة الدوليّ ة العلميّ واملجالت البحوث مؤتمرات م                ومجلةIEEE Accessأ

Sustainable Cities and Societyالدولية املؤتمرات من للعديد اصة ا امج ال ان  .وعضو

 الذكية واملدن عة الرا الصناعية الثورة عن إقليمية وأبحاث دراسات مات مسا ا ومةا ل وا ملستدامة

ونية ن لك س ا ن ب املساواة لتحقيق التكنولوجيا  . واستخدام

 والتكنولوجيا العلوم مجاالت ساء لل املتواصل ا ودعم ة العلميّ ا أبحا عن وائز ا من العديد ع حصلت

ندسة  . وال

 بالتنم اصة ا والدولية قليمية و املحلية وائز ا من للعديد واملرأةمحكم الشباب دور ز عز و جائزة. ية ا م

ال لور وجوائز برايز الت مؤسسة وجائزة للشباب التعاون و -مؤسسة س العلوماليو مجال للمرأة   .الدولية
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وعالق ام ا العلمي بالصناعةھتالبحث اتيجية   س

املستقبلية"  فاق و الواقع ن   "ب
  میسون إبراھیم. د

  المدن الذكیة والمستدامة والثورة الصناعیة الرابعة خبیرة في
 المجلس األعلى لإلبداع والتمیز –عضو مجلس إدارة 

  فلسطین/  عضو المجلس القومي للبحث العلمي
  

ص   : م
  

البحثية واملراكز العل للبحث الداعمة امعات ا ل التقدم ش دعائم سيخ ل ساسية لقاعدة

د من ا بع ي وما املختلفةالعل الدول جتماعية و قتصادية التنمية ة ملس شافات. فع ك عت و

الفاعلة ائز الر أحد العلمية ار البحثية بت و نتاجية ادة وز قتصاد العمل لرفع فرص كما. وتوف

ال البحث آليات تفعيل خالل من املحلية ة التنمو العملية وظ م ل ش و م سا ا دراساتأ ع عم

القطاعاتميدا املؤسسات شطة أل ا نية وغ دمات وا الطاقة وتوليد والتعدين والزراعية   .الصناعية

الدراساتو  ذه ايـر إعمد ومخرجا ا املؤسسات نتائج ذه ل نتاجية شطة ر لتطو

ا أنواع ا بمختلف عمل آليات ن   .وتحس
  

العل البحث ط ر القطاعاتيمثل من ا وغ دمات وا والزراعة والتعدين الصناعة بمجاالت

لغايات ديثة ا التقنيات الستخدام ودافع ودة ا ن وتحس نتاج معدالت لرفع الداعمة ائز الر أحد

للمجتمع القومي الدخل ادة ز مة واملسا التنافسية القدرة ز عتمد. عز املتقدمة الدول أصبحت ولقد

ا الصناعيةع املؤسسات ا تواج ال ل املشا حل أسا م كمسا التطبيقي العل وركيـزةلبحث

اقتصادي تقدم من عنھ تج ي وما الصنا بالصناع .للتطور ادي القطاع ط ر أن ذكره دير ـــــوا ــ ـــ ةــ

توجي ال للمؤسسات الصناعية البحوث م سا حيث واحد، اتجاه ون ساسيةي البحوث ھ

بصورة بحاث ومراكز امعات امعات. كبيـرةا ا العلمية البحوث تؤدي املقابل، املعرفةإو نقل

ار بت العملإو الصناعية. سوق اسب امل ص ي وتت أسعار) 1: (باآل و ديثة ا العلمية املعرفة تلقي

العاملة) 2(مقبولة، القوى من ديدةستفادة ا العلوم مجاالت ة املطلو ارات امل ذات ة املدر

الصناعية،) 3(والناشئة، التنمية لغايات ر والتطو البحث مراكز مخرجات من استقطاب) 4(ستفادة

ا وغ متطورة حديثة صناعات ا ثمار اس يمكن ال القة ا ار امعات. ف ا ستفيد املقابل،

البحوث خاللومراكز من ط الر ذا البحثية،) 1: (من ا شط أل املالية املوارد تدفق ادة فرص) 2(ز

العملية، بالبحوث الصلة ذات الصناعية ل املشا ع م) 3(للعمل ال البحث مجاالت تحديد

احتياجات) 4(الصناعة، مع يتما ل ش ن ج ر وا للطالب العمل وفرص ب التدر فرص ز عز

الصناعة) 5(،الصناعة مدخالت مع يتالءم بما الدراسية املنا ر ذلك تطو إ   .وما
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حول خرى باملناطق مقارنة العلمية بحاث ع نفاق ضعف من ية العر املنطقة ي عا

من. العالم أقل ية العر الدول معظم ر والتطو البحث ثمار س يزال وجو %0.5وال من الرغم ع د،

املتحدة ية العر مارات و السعودية ية العر واململكة واملغرب ومصر س تو من ل ناءات ست عض

سبة( اوح ت العام). %1.0إ%0.6مننفاقحيث شرت دراسة ع ناء منظمة2019و قبل من

حصة فإن املتحدة لألمم عة التا و س والنفاقاليون البحث ع باملجملاملح ية العر الدول ر تطو

و1.9%و1.9%و1.7%بلغت التوا2016و2014و2012و2010لألعوام%2.0، كثافة. ع بلغت كما

تھ س ما جما املح الناتج من ة مئو سبة ك ر والتطو فقط0.59%و0.55%و0.52%و0.49%البحث

التوا ع أعاله عوام آخر . لذات أشارت ن فلسط لإلحصاءو املركزي از ا عن الصادرة حصاءات

العام ح ر والتطو البحث ع نفاق إجما أن بلغ2013الفلسطي شامل61.4قد غ دوالر، مليون

اص ا القطاع سبة. إنفاق ب العا التعليم مؤسسات مت سا ثمار%23حيث س إجما من فقط

عا ما و و ر، والتطو وميةالبحث ا غ املنظمات قطاع أنفقھ الذي املبلغ ا بً تقر سبة(دل ؛)%20.9ب

سبة ب ومي ا القطاع م سا النفقات%56.1فيما ذه  .من

أخرى ة ج للعامعتبـر من أوسلو دليل فة عر تم كما ار، البحث2018بت نتائج من يجة ن ،

يؤدي الذي املتقدم ر صناعيإوالتطو باإلضافةخدمات جديدة قتحفيـز  إة سو ال حديثة أساليب

للرفاه. العمل وتنظيم كحافز ار بت مية أ تدرك ية العر الدول أن السياق ذا ذكره دير وا

وكمة ا ن وتحس ية البي التحديات ة ملواج ووسيلة املتنامي جتما و من.  قتصادي العديد وقامت

بما الدول، ماراتذه و السعودية ية العر واململكة ت و وال وُعمان واملغرب ردن و مصر ذلك

أو ة ار ابت مبادرات باعتماد املتحدة، ية املعلوماتإدراجالعر تكنولوجيا اتيجيات اس أو العلوم ار بت

ا اصة ا تصاالت املنطقة. و دول عض ا ضعيفً ار بت يزال ال ذلك، ار. ومع بت مؤشر ع ناء و

دولة2019للعام) Global Innovation Index - GII(العال احتلت املرتبةماراتفقد املتحدة ية العر

املراتب36 س وتو السعودية ية العر واململكة وقطر ت و ال ا تل التوا70و68و65و60عامليا . ع

معظ أن إال النتائج، ذه من الرغم العامو ا ترتي وظا م انخفاضا لت ية العر الدول 2019م

بالعام مصر. 2018مقارنة أن ن ح ا ففي مرات من ت حس قد ولبنان تقدم(واملغرب مصر رت أظ حيث

بـ العال ا عامي13ترتي ن ب ما السعودية)2019و2017مرتبة ية العر واململكة ت و ال دول أن إال ،

س قدو وتو وقطر املح ُعمان الناتج مستوى نفس ذات خرى الدول مع مقارنة أقل أداء حققت

العام. جما من وظا م تقدما ردن حققت نما بمقدارإال  2018العامإ 2017و وتراجع عادت ا أ

العام7 العام2019مراتب ذكره. 2018عن دير ن وا تضم ظة ال وح يتم لم نأنھ فلسط

ارالعال بت   .مؤشر

ــــات القطاعـــ ــــو نمـــ ــ ــ ـــ ع ــل ــ وســـ ــــر مباشــ ل ــــ شـــ ــــؤثر يـــ ــار ــ ـــ بت و ر ــــو والتطــ ــــث البحـــ ــ ــ ـــ ــــعف الضـــ ــــذا ــ إن

يـــــة العر ــــدول الـ ــ ـــ الضـــــعف. الصـــــناعية ــــذا ـ عـــــود ـــــو وضـــــعفإ املنطقـــــة ــــ ـ املضـــــطرب ـــــ السيا ــــع الواقـ

ــا سياســ وجـــود وعــــدم ــــار بت و العلميـــة لألبحــــاث املــــا ـــل وتوثيــــقالتمو فــــظ داعمــــة ن وقـــوان ة ــــ وا  ت
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ــ وال قليميــة و املحليــة ــة الفكر ل امللكيــة شــ و مت امعــاتكبيـــر ســا ا ن بــ املرجــو التعــاون إضــعاف ــ

الھ أش ش الصنا العام .والقطاع ذا ل ورونا جائحة مت وسا وما 2020كما الفجوة ذه توسيع

ــــ وماليــ ــــادية اقتصـ ــــار آثــ ــــن مــ ــا ــ ــ عل ــــالمترتـــــب العـ دول ــــع جميــ ــــ ــ ع ــــة ــ وتنمو ــــافة. ة اإلضــ و ــــره، ذكــ ــــدير ــ ــوا ــ ــ إ

العامــــة القطاعـــات ـــ ع حــــتالل ســـلطات ا تفرضـــ ـــ ال القيــــود مـــن ي عـــا ن فلســــط فـــإن أعـــاله، املعيقـــات

ثمار ســـــ انيـــــات إم يضـــــعف ممـــــا اصـــــة ـــــط وا ر انيـــــة إم ــ ـــ ع ــلبا ســـ يـــــؤثر بـــــدورة والـــــذي عمـــــال وقطـــــاع

ب ادي ارالقطاع بت و ر والتطو لألبحاث القطاعات ذه ل تمو خالل من   .الصناعة

التفاعل من عالية درجة لتحقيق مناسـبة آلية وجود ضرورة اً وا أصبح فقد ذكر، ما ع ناء و

ومن نتاجية القطاعات ن و علمية، ودراسات أبحاث من ھ يجر وما ، ادي القطاع ن ب ابط وال

ال قطاع ا م ما صناعةأ بي وأوثق أوسع عاون مجموعة. لضمان الدراسة ذه سلط مر، ذا وإلنجاح

التالية احات ق   :من

مد .1 لة وطو شاملة خطط والصنالتحفيـزوضع ادي ن القطاع ن ب الدائم والتفاعل التعاون

وإقليميا وطنيا شيطھ وت ار بت و العل البحث  .مجال

القو  .2 واملحسن الوط ن املستو ع ة الفكر امللكية ماية الالزمة ن  .ان

ادي .3 القطاع ط ر يع لغايات ية العر الدول البحثية ات ل الالزم املا الدعم توف

 .بالصناعة

امع .4 با تجرى ال التطبيقية البحوث مية بأ الو شر و شري ال املال رأس ا باه ن م اتتوسيع ودور

ق سو إ إضافة املجتمع، قطاعات ر ودوليااملنتوجاتتطو وإقليميا محليا اعات خ و  .البحثية

عمال .5 و نتاج و الصناعة لقطاعات التطبيقي انب ا نحو العليا الدراسات أبحاث وتوجيھ  .يع

من .6 الصنا والقطاع امعات ا ن ب واملعلومات ات ا تبادل منتحف ة ا لذوي السماح خالل

و محددة مساقات س بتدر الصناعة ن ومن/العامل امعات ا للطلبة وندوات محاضرات إلقاء أو

الصناعية ات الشر العل التفرغ إجازة قضاء من امعات ا س التدر يئة ألعضاء السماح خالل

كة مش ع مشار ع  .للعمل

البا .7 ن ب التواصل يل أعمالس من مباشر ل ش و ستفادة من م لتمكي الصناعية شئات وامل ن حث

والتعليمية البحثية باألعمال ا ط ور الصناعية شئات  .امل

ية .8 العر للدول العامة السياسة ا وا دفا ر والتطو البحث  .جعل
 

تؤدي والصنا ادي ن القطاع ن ب التبادلية العالقة القإإن ر الدولتطو الصنا طاع

جتمابدورهوالذي الواقع حسن و قتصادية لة ال دفع و ة التنمو ة املس ع كب ل ش يؤثر

العمل فرص د ز ا. و ط ر ع ية العر الدول عمل أن ضرورة منھ بد ال اديلقطاعومما ن

جتماعية و قتصادية املنفعة لغايات   .ةالشامل والصنا
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عا. م   لينا

ودة ا ومراقبة املواصفات دائرة س   رئ

الصناعة اللبنانية–وزارة ة ور م    ا

 

 ـ ا ز نـدسم دبلـوم يـاء ـ معمقـة دراسـات ودبلـوم غذائيـة صـناعات اختصـاص ر  املنتجـات وجـودة وكيميـاء ف

ة، يو  ا

 خ وح 2004 تموز  منذ الصناعةوزارة موظف نـدس وظيفـة اسـتلمت حيـث ،ھتار  وحاليـاً  غذائيـة صـناعات م

س وظيفة ودة،مراقبةو  املواصفات دائرة رئ  ا

 يةدورات عدة  املشاركة مة تدر ع وتنفيـذ خطـط وضـع ـ واملسا ـ عمـل وورش مشـار إ ترمـي م تفـا ومـذكرات

ره وتطو الصنا بالقطاع  .رتقاء

 ومة مفوض ي املجلس لدى ح  . 6/11/2013منذتمادلالع اللبنا

 ـان مثـل ـان عـدة ـ عضـو س مؤسسـة ـ الفنيـة ال نـة اللبنانيـة، واملواصـفات املقـاي عـة الوطنيـة ال  ملتا

نة الغذاء سالمة املتعلقة املواضيع ي، للدستور  الوطنية ال   الغذا

  

60



 
  

 

الصناع وزارة اردور بت و العلمي البحث يع   ة

الصنا   عةدمة
عا. م   لينا

ودة ا ومراقبة املواصفات دائرة س   رئ

الصناعة   لبنان/ وزارة
ص     م

الصناعة وزارة واتخاذ: رسالة شيطھ وت تنميتھ ام س و الصنا القطاع شؤون العناية

والق بالشؤون املتعلقة نظمة و ن القوان تطبيق ع ر الس كما الشأن ذا الالزمة ضاياالتداب

  .الصناعية

ا أعلن ال لبنان الصنا للقطاع املية الت ا لرؤ اتيجية إس دافا أ الصناعة وزارة وضعت

دف2015عام ال يرا الذي ارات بت و بحاث دعم داف ذه ن ب من ار) "  9(، بت و الصناعة

التحتية ية لعام" والب املستدامة التنمية   . 2030من

التاليةع املجاالت ار بت يع ع الصناعة وزارة   :مل

ي: أوال والقانو شر ال   :املجال

املادة عديل إ الرامي القانون مشروع إلقرار مارك وا املالية وزارة مع بلقاءات ا قيام خالل من

ا) 5( بة ضر من ر والتطو بحاث نفقات إعفاء ة الدخل بة ضر قانون   .لدخلمن

والتنظيمي:ثانيا ي   املؤسسا

ودة  . أ ل التحتية ية  الب

 داري ار بت أو نتاجية العمليات أو املنتج ار بت و العل البحث يتطلب

اعتماد ة وج معتمدة مطابقة تقييم يئات و مواصفات من ودة ل تحتية ية ب وجود

ة املطلو املعاي مراعاة لضمان ،. 

 ل لالعتماديرتبط ي اللبنا املجلس الصناعيةCOLIBACمن البحوث د  IRIومع

املركز( ، ختبار ، الصناعية ولوجيا امل ، ش التفت ، املطابقة ادات ش إصدار

، الصنا للتحديث ي ورو ي ،)ا...اللبنا الصناعة  بوزارة

 يتوCOLIBAC ا:اعتماد ادات ش املانحة يئات اص،ال يأ املانحةال ئات

أنظمة ادات ودة،ش املنتجاتا ادات ش املانحة يئات دمات،ال مختبـرات وا

عتماد ادات ش اف ع تبادل إ باإلضافة ، ش التفت يئات ، واملعايرة الفحص

ارجية، ا عتماد يئات  مع
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 قامCOLIBACلالست لبنانية مختبـرات سعة شيح ب خيـرة برنامجونة من فادة

الكفاءة لالعتمادProficiency Testing اختبار ي العر املجلس يديره ARACالذي

خ بتار مشارك  ،12/9/2019كعضو

 إنCOLIBACوالذي نظيمھ ب يتعلق الذي املرسوم صدور لعدم نظرا حاليا فاعل غ

فيھ ن واملستخدم العام املدير ن بتعي باملباشرة  . سمح

 

الصنااملجلس  . ب ر للتطو شاري س   العلمي

 مؤسساتية مجموعة عن عبارة ا–صناعية–علمية–و م م اديمية أ طبية

الكفاءات وتحف ا وتحدي املحلية الصناعة ر بتطو تتعلق ال القضايا مواكبة

، الصنا املجال  لإلبداع

 خ بتار الصناعة ر وز قبل من إطالقھ دفظل6/3/2020تم ورونا  :أزمة

زة -1 أج مثل ورونا من املجتمع حماية إ دف ال املنتجات من اجات ا تقييم

شطة ال غ الطبية زة ج و صية ال ماية ا ومعدات صطناعية التنفس

املنتجات ذه املرتبطة ولية واملواد املعقمة  .واملواد

نوعي -2 ملراقبة املنتجات ذه ل معاي نوضع لتأم وذلك محليا، ا يع تص وجودة ا

املستوردة املنتجات عن والنواقص  .البدائل

 

اللبنانية   . ت الصناعية البحوث إنجازات  : LIRAبرنامج

 عام  ،1997تأسس

 للبحوث الوط واملجلس ن اللبناني ن الصناعي وجمعية الصناعة وزارة عليھ شرف

، لبنان مصرف يمولھ و  العلمية

 ا فيھ اصة،شارك ا امعات وا اللبنانية  امعة

 ارات بابت الصناعة رفد ع واملبدع الق ا الشباب تحف إ نامج ال ذا دف

يقام حيث ن الصناعي احتياجات ع بناء وذلك ، نتاجية والطاقة التنافسية عزز

ا سنو ومعرض ،" يعا" مؤتمر املن ذا  ل

 العام مند عيي بالصناعات2018تم تتعلق ع مشار لتقييم البـرنامج ذا

ة( الغذائية الثانو املنتجات من ستفادة لونھ، حسب تون الز مضيات،فصل ل

من قليلة كمية ع عتمد زراعية قبة الغرفة، حرارة درجة ع التفاح عصيـر تركيــز

ار) املياه بت و الفرادة ع يرتكز التقييم أن علما املقدمة، ع  .املشار
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خالل: ثالثا من شري ال  :املجل

  

 عام الصناعة لوزارة العام املدير الصناعة2017إعالن ار بت اعتماد ضرورة عن

وم مف من نتقال و لبنان" اللبنانية وم" صنع مف لبنان" إ  ،"ابتكر

 صطنا اء للذ الوطنية اتيجية س  ،2050-  2020إنجاز

 املتحدة مم رنامج و اليونيدو مثل الدولية املنظمات مع والشراكة والتواصل التعاون

ي والتعدينUNDPنما الصناعية للتنمية ية العر واملنظمة ي ورو تحاد AIDMOو

بـرات، ا ونقل املستجدات ع لالطالع ا  وغ

 مؤت املثال يل س ع املؤتمرات شطةاملشاركة لبـرمجة ومنت س ا ناشيونال مر

حلوال قدم و الصناعة ر وز برعاية يقام الذي ة لفة" الصور تخفيض ل ملشا تقنية

بداع، ارو بت و نتاجية ن وتحس  نتاج

 مجال امعات ا مع الوزارات عاون تحف إ دف الكتـرونية منصة املشاركة

  (Public Academic Cooperation)بحاث

 

   

63



 
  

 

  
 

   
 

    
سالم. د.ا    طالل

جام الصناعيةوخبيـر أستاذ البحوث د    مع

اللبنانية ة ور م    ا

 خبرة التعلیم 
مشارك ندسة—أستاذ ال لية زة، اللو سيدة ]حالياً -م2015[ لبنان- جامعة

مساعد ندسة—أستاذ ال لية زة، اللو سيدة ]م2015 -م2008[ لبنان-جامعة

زائر املاس—أستاذ ليون،برنامج يةجامعة ضراءب سا- GBBVا ]حالياً -م2011[ فر

 التعليم 
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Innovation and Entrepreneurship Ecosystem in Lebanon 

لبنان عمال ادة ور ار بت  منظومة
سالم. د.ا   طالل

د مع وخب جام   استاذ

الصناعية   لبنان/ البحوث

  

   Abstract :   
 

Lebanon is considered a forming ground of entrepreneurs in the region. According to the 
Global Entrepreneurship Monitor.itis characterized by a high rate of early-stage entrepreneurial 
activity (TEA) with around 15% of the working-age population (Ministry of Economy and 
Trade, 2014). However, there is absence of a national entrepreneurial and innovation ecosystem 
supported by the local authority. Lebanese startups are facing a competitive environment, and 
there is a need to improve the innovation performance as a key factor contributing to 
entrepreneurship success and to the development of economic competitiveness factors (Jneid, 
2015). The aim of this paper is to review the existing infrastructure of Lebanon for innovation 
and entrepreneurship growth. It also identifies the essential elements to generate growth and 
build a strong entrepreneurship ecosystem. 

The term Entrepreneurship ecosystem was first introduced in 2010 as a set of individual 
elements that combine in complex ways allowing regions to grow, improve job creation and 
economic stability(Isenberg, 2010). In Lebanon, small and medium enterprises (SMEs) 
constitute more than 95% of companies and more than 50% of employment. There are several 
initiatives to support small and medium enterprises (SMEs) and boost innovation and 
entrepreneurship. These can be categorized as follows: 

- Research, innovation and training centers and programs: Several initiatives to assist 
entrepreneurs with resources they need to start and grow their businesses. In this 
category, we can cite the Centre for Innovation and Technology (CIT) which is division 
of the Industrial Research Institute (IRI), established to secure sustained support and 
innovation to the manufacturing industry. We can also make reference to LIRA 
(Lebanese Industrial Research Achievements Program) which is a national program 
aimed at building effective cooperation between industry, academia and research centers 
to address the research and development needs of the Lebanese industry and to empower 
the industrial sector with innovations leading to the promotion of competitiveness and 
productivity. 

- Financial tools: Several funding options are still available on the market today. The 
institutions require a business plan, prior to making any investment or releasing funds. 
There are wo choices for fun ding: 

-  
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o Microcredits: consist of micro and small loans that range between $1,000 and 
$15,000 for start-ups, employees and micro-entrepreneurs. In this category, we 
can find Al Majmoua, which is a Lebanese non-profit microfinance institution 
that focuses on supporting micro-entrepreneurs, particularly women. 

o Subsidized loans: to support SMEs operating in key sectors such as: tourism, 
industry, agriculture and computer technologies. The subsidized loans are 
provided by commercial Lebanese banks and it cannot exceed $10M with a term 
from 5 to 7 years. 

o Credit guarantees: is a form of insurance to covers the lender’s cost in case the 
borrower defaults. In this category, we can list Kafalat program that provides loan 
guarantees of $400,000 in average in industry, tourism, agriculture and high 
technology, based on feasibility studies that demonstrate the sustainability of the 
proposed business activity. 

o Central Bank Incentives: Loans of maximum $200,000 are granted to 
entrepreneurs to finance Research and Development ventures and stimulate 
productive private sectors. 

o Seed, Venture Capital and private equity financing: VCs are available in Lebanon 
to help growing the innovation in exchange for equity ownership by bringing in 
their expertise and networks while sharing the risk. One of the most active in the 
Lebanese context is Berytech fund that targets mainly start-ups in the acceleration 
phase and that have the ability to scale up seamlessly. 

o Crowd-funding: Crowd funding exploded onto the internet a few years ago. Many 
platforms exist to engage the crowd to co-fund projects and startup ventures. In 
Lebanon, startup companies can raise funds on the condition of reaching $20,000 
as a minimum capital amount. For example, Zoomaal is a crowd-funding platform 
that supports creative projects in the Arab world to get funding for their work. 

- Business development services: range from incubation to interventions and include 
competitions and trainings. Berytech, Beirut Digital District (BDD) and Business 
Incubation Association in Tripoli (BIAT) are good examples of active local incubators 
and business development centers offering the environment for the creation and 
development of innovative start-ups. These include supporting entrepreneurs through 
incubation and business support by funding, mentoring, training, networking, innovation 
management, competitions and access to international markets. 

- Market access: Some Lebanese institutions assist SMEs to better access local and 
foreign markets. The Investment Development Authority of Lebanon (IDAL) provide 
incentives such as financial exemptions and cash subsidies. The Euro-Lebanese Centre 
for Industrial Modernization (ELCIM) managed by the Industrial Research Institute (IRI) 
addresses industrial requirements from various sectors covering all aspects of the 
manufacturing and marketing activities. Lebanon Soft Shore cluster also managed by IRI 
aims at promoting the Lebanese software industry internationally.  

In addition to the above, many NGOs provide grants and capacity building programs to Lebanese 
SMEs.  
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In order to create an entrepreneurial economy in Lebanon based on the existing infrastructure, 
Lebanon should apply the following9 key principles for creating an Entrepreneurship 
Ecosystem(Isenberg, 2010):  

1- Stop imitating  Silicon Valley; 
2- Shape the ecosystem around local conditions; 
3- Engage the private sector from the start; 
4- Favor the high potentials; 
5- Get a big win on the board; 
6- Tackle cultural change head-on; 
7- Stress the roots - “fishing  when  the  fish  are there, not when the weather is good”; 
8- Don’t over-engineer Clusters; 
9- Reform legal, bureaucratic, and regulatory frameworks. 
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الصناعةتحفيـز  ار   بت

ار"  بت و للتكنولوجيا الصناعة   "مجلس
ضري . م ا  حنان
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التالي املحاور الورقة ناول   : ةست

ة - اتيجية داف -الرسالة–الرؤ  .س

اتيجية - والصناعةإس التجارة ار وزارة  .الصنالالبت

ار - بت  .العالمؤشر

 .العامليةالتنافسيةمؤشر -

ارالصنا - بت  .جائزة

التكنولوجيا - ق سو و نقل و/ مكتب  .تاي

ضراء - ا الصناعة دعم  .مشروعات

ر  - يع ل نعمالوادمشروعات  .املبتكر

ونقل - ن لتوط القيمةالتكنولوجيامشروعات سالسل ر  .وتطو

 خاتمة -
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مطر. د.ا   طھ

املعدنية للدراسات ن التب د مع   مدير

والصناعة التجارة ية–وزارة العر مصر ة ور   جم

  :الوظيفة

 الفلزاتأستاذ ر وتطو بحوث بمركز ديدية ا والسبائك   مصر-الصلب

 مجلس س بمصرإدارةرئ الفلزات ر وتطو بحوث   )سابقا(مركز

 بايطاليا ة املصر التعليمية البعثة ومكتب الثقا املكتب  )سابقا(مدير

العلمية الت   : املؤ

 الكيمياء العلوم وس الور الشرف1987ب مرتبة مع جدا جيد عام حلوان-بتقدير جامعة العلوم،   .لية

 ا العلوم مصر- 1991لكيمياءماجست حلوان، جامعة العلوم،  لية

 الكيمياء العلوم فلسفة مصر-1996دكتوراه حلوان، جامعة العلوم،  لية

 قتصاد روما-2011ماجست ايطاليا2جامعة جاتا، ف  تور

 املتقدمة التكنولوجية العلوم الدولة    2002جائزة

والوظيفي العلمي   :التدرج

 د مع لمدير ابر منذ املعدنية للدراسات ن من. 2020التب الفلزات ر وتطو بحوث بمركز الوظائف تدرج

يونيو منذ باحث مساعد1988مساعد باحث باحث1991، ح2010 أستاذ،2003مساعدأستاذ،1997،

الفلزاتن شعبة س رئ مجلس2013، س رئ يوليوإدارةثم سم25ح2016املركز   .2018د

 الستكمال بايطاليا نو بتور البوليتكنيك جامعة زائر1995-1993 الدكتوراه أبحاثعمل كعالم عمل كما

سا بفر بنا واملناجم املواد علوم د ان. 2000بمع بمدينةأستاذو ميلون ارني بجامعة زائر باحث

املتحدة بالواليات سلفانيا ب بوالية ج س كيةبي سم -مايومر   2005د

 ة الف انتدابھ ق2012-2009تم وم ة املصر التعليمية والبعثة والعل الثقا للمكتب كمدير للعمل

بايطاليا مصر سفارة   ثقا

والصناعية العلمية معيات وا يئات ال   املشاركة

للنانو .1 ية العر الرابطة ية-تكنولو مؤسس العر العل البحث مجالس  )2009(اتحاد

تكنولو .2 والنانو املواد ندسة و علوم رابطة ن ية-أم العر العل البحث مجالس  )2019-2015(اتحاد

النانو .3 ملبادرة العلمية نة ال وعضو الصناعية البحوث ملراكز ة املصر از رت للتنميةاملنظمة -نقطة ية العر

والتعدين يةجامعة - الصناعية العر  الدول

مجلس .4 ديديةةإدار عضو ا للسبائك ة املصر ليةو الشركة ال حلوان-مجلس جامعة العلوم  لية

والفلزات .5 للمعادن ة رار ا ة للمعا ة املصر معية ا إدارة مجلس  eg.org-www.ehtsعضو

العلماء .6 لشباب ة املصر ملانية الرابطة س رئ ونائب   www.genys.orgfree.comمؤسس
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مصر الصناعة لدعم ار بت و العلمي   البحث

املعرفة"  اقتصاد   "تحقيق
مطر. د.ا   طھ

املعدنية للدراسات ن التب د مع   مدير

والصناعة التجارة    مصر/ وزارة

ص  : م
 

واملخط شود امل العلالتحول الباحث روج لھ معط املختلفةنتاجقطاعاتإلھممن

والصناعة للمجتمع قيقي ا باالحتياج العل البحث اتيجيات اس ط منأقبحور كث ملموسا واقعا

التحول. املجتمعات ذا عزى منإو ميةالتأكد ضةأ تحقيق العلم ودور املعرفة اقتصاد

عن املؤداة دمات با والر اقتصادياتاقتصادية ن تحس ق املنتجنتاجطر أو دمة ا   .وجودة

ا م ونذكر الغرض ذا ل ية العر مصر ة ور جم املبادرات من عدد ن تدش تم الواقع ذا ومن

املثال يل س   :ع

 العلماء ط لر جسور نمبادرة ن املصـر ةاملتميـز املصر العلمية باملدارس املتقدم العالم

التخ والتكنولوجيانفس العل البحث اديمية أ من ل تمو و  صص

 ـات ا مـن فرقـا ـون ت ـ وال ـ املح يع التصـ عميق يقـلاديميـةمبادرة ال عـدد والصـناعة

ذات الصـناعات ن لتـوط اء شــر عشـرة ــةعـن اتيجية ولو يصـلسـ ـل تمو و مصــر ـــ 15 إ

وال العل البحث اديمية أ من جنيھ  .تكنولوجيامليون

 ــــالم ــ عـ ــــادرة ــ ــــــث/ مبـ الباحـ ــا ــ ــ ـ خالل ــــن ــ مـ ــ ــ ــ ـ يق ــ ــ ــ ـ وال ــــنع ــ للمصـ ــــث ــ ــــرةباحـ ــ ــــةفتــ ــ لدراســ ــــنع ــ املصـ ــــ ــ ـ

مــع اك باالشـــ خـــرج و ــار بت و ر التطـــو مـــن تخـــدماملختصيــــناحتياجاتــھ عمـــل بخطــة باملصـــنع

اقتصاديات من وتحسن املصنع ر  .نتاجتطو

 العائــــدإعــــادةمبــــادرة ــاء العلمــ شــــباب ــــذب ــــلنــــدماج وتمو ــــارج ا مــــن مين ــاأبحــــا ـــ ط ور

التكنولوجية والتنمية العلوم صندوق من واملمولة  .بالصناعة

 دف وال ة املصر والصناعة التجارة بوزارة التكنولوجية املراكز شاء إمبادرة تمإ مراكز

ا القدرات ورفع رالصناعات لتطو املختلفة  .الصناعات

ا برامج بت ل تطبيقتمو للعلماء يح ت وال التطبيقية واملشروعات م مخرجاتر مأبحا ارا وابت

التكنولاملجاالت والتنمية العلوم صندوق من واملمول املختلفة والتطبيقية  .وجيةالصناعية

  

  

71



 
  

 

 

  
 

Dr. Abdelrhman Ibrahim 

Tabbin Institute for Metallurgical Studies 

EGYPT  

Education 
January2012 – 
May 2016  

Doctor of Philosophy in Ferrous Metallurgical Engineering  
National University of Science and Technology, Moscow Institute for 
Steel & Alloys «NUST MISiS»Metallurgy of steel and ferroalloys 
department,Moscow, Russia, May 2016. 

September 2004 - 
May 2008  

Master’s Degree in Ferrous Metallurgical Engineering 
Faculty of Engineering, Al-Azhar University, Metallurgical Engineering 
Department, Cairo, Egypt, 2008  

September 1998 - 
May 2003  

Bachelor’sDegree in Metallurgical Engineering 
Faculty of Engineering, Al-Azhar University, Metallurgical Engineering 
Department, Cairo, Egypt, 2003, General Grade: Very Good 

WorkExperience 
2004 to present Tabbin Institute for Metallurgical Studies (TIMS)  

El Tabbin, Iron & Steel St., P.O.Box:109 Helwan, Cairo, Egypt.Postal 
code:11421 
Mining & Metals department (Ferrous metallurgy) 
Position: 2004-2009, Research engineer 
2009 -2016, Assistant lecturer 
                  2016 to present, Lecturer 
www.tims.gov.eg    E-mail: info@tims.gov.egTel. : +20227155170 

Trainer/Instructor Suez Steel Company, Egypt.  
Course title: Steelmaking Production from Electric Arc Furnace 

SulbSteel Company, Kingdom of Bahrain 
Course title: Secondary steelmaking-ladle treatment and its quality 
control 

Researches and Publications 
 Effects of Basicity and Temperature on Phosphorus Distribution between Slag and Metal in Basic 

Oxygen Converter. 
 Dust generation and treatment for recycling in electric arc furnace”  
 Analysis of dephosphorization process in steelmaking from metallized raw materials with high 

phosphorus content 
 Analysis of dephosphorization process in steelmaking from metallized raw materials with high 

phosphorus content 
 Estimation of environmental impact of steel production processes for Misr Steel Company in Egypt 
 Manganese partitioning between slag and liquid metal in LD converter 
 Study of management and saving of energy consumption in the Egyptian industries 
 Parameters Affecting the Phosphorus Distribution Between Slag and Liquid Metal in BOF 

 
Projects & Scientific Programs: 

 Study of the phenomenon of alkalis sediments in blast furnace in the Egyptian Iron and Steel Company. 
 Participating with the ROMELTCenter, Moscow Institute for steel and Ferro alloys, Russian Federation, 

for using the Romelt technology to producing pig iron from poor Egyptian Iron ores at Egyptian Iron 
and Steel Company. 

 Rapporteur of the first session of the Fourth Forum "Environmental Studies and their Roles in Securing 
the Working Environment - Occupational Safety and Health", 25 May 2017, Tabbin Institute for 
Metallurgical Studies, Cairo, Egypt.   

72

http://www.tims.gov.eg
mailto:info@tims.gov.egTel.


 
  

 

ا وترشيد الطاقة الصناعة   دعم
يم. د ابرا الرحمن   عبد

والفلزات التعدين قسم   مدرس

املعدنية للدراسات ن التب د   مع

والصناعة التجارة    مصر/  –وزارة

ص  : م
 

التق العرض ييتضمن ع   : ديمي

مصر - للطاقة العام د   املش

الطاقة - الك اس كثافة ع معتمدا الصناعات يف   تص

املختلفة - الصناعات وعامليا محليا الطاقة أداء مؤشرات   مقارنة

الوطنية - الصناعات العاملية الطاقة إدارة نظم وتطبيق الطاقة كفاءة ن تحس   فرص

الطاقة - الك اس وترشيد ةإدارة املصر والصلب(الصناعة ديد ا صناعة  )نموذج

و  - ا وترشيد الطاقة العل البحث اديمية وأ الدولة املوارددور من ستفادة عظيم

للطاقة  املحلية
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البي للتوافق للصناعة اديمي   الدعم
الدين.د.ا سعد    عطية

ئة والب الطاقة قسم س ورئ   أستاذ

املعدنية للدراسات ن التب د   مع

والصناعة التجارة    مصر/ وزارة

ص    : م
 

 ئة الب ع فاظ ا مجال املركز شطة  أ

 الطاقة ترشيد مجال املركز شطة  أ

 ختباراتالفحص خيصالتالفةالغ و ال تجديد غرض البدنف )للغاليات  قياس/ حص

 امات/ السمك ال ى/ كشف يدروستاتي  ختبارال

 والطاقة ئة الب نظم متطلبات مع للتطابق ات الشر يل  ISO, 14001 ISO 50001تأ

 ب ئةمجاالتالتدر والب  .الطاقة

 النظيفة التنمية ع    CD4CDM, CDM, NAMAS مشار

 مكتبنظف نتاجدراسات ام، ةالبيل املصر الصناعات إتحاد ، 

 وترشيد إدارة الكدراسة العلاس البحث اديمية أ ة، املصر الصناعة  .الطاقة
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Pr. Magdy El Sayed Ali Elsayed 

Tabbin Institute for Metallurgical Studies 

EGYPT  

EDUCATION 
 1998 - 2001          Sohag University              
                                Faculty of commerce, accounting department 
 2007- 2008          Cairo University                  
 Diploma of feasibility studies from the Faculty of Economics and Political Science 
 Diploma of Accounting and Auditing from the Faculty of Commerce, Cairo University 
 Diploma of Total Quality Management, -Tabbin Institute for Metallurgical Studies, 

Ministry of Commerce and Industry -2016 
 Master of Total Quality Management, Tabbin  Institute for Metallurgical Studies, 

Ministry of Commerce and Industry -2018 
Experience 

 

 Front office cashier in waves resort in Hurgada from 21/7/2001 till          30/9/2003 
 Credit in waves resort in Hurgada from 1/10/2003 till                                 20/4/2004   
 Accounting in El Tibia Hotel from 5/8/2004 till 30/8/2005 
 YAT Professional Diploma in Accounting  
 Microsoft Certificate of Excellence        
 Basic business skills Acquisition (BBSA) Sep 05 – Nov05               

Sponsored by the future Generation foundation (FGF)  
 Oct 05 – Oct 08 Accounting in Mohamed Hussein Abdlatif for accounting 
 Sep 08 – Nov 08 Manual Accounting Financial Analysis & Banks 
 Sep 08 – Nov 08 Peach Tree Accounting Application 
  Sep 08 - Nov 08 Computerized Accounting by using excel XP  
 Dec 16 - Dec 27 - Course of statistics and data analysis 
 Course of feasibility studies 
 Accounting in Tabbin Technology Incubator from 15/4/2006 till now . 
 Member of the Office of Technology Transfer and Marketing 

Exhibitions and Conferences 
 Participation in workshops on business incubators at the Academyof Scientific Research  
 and Technology 
 Participation in the exhibition of Egypt invent  
 Participation in the Iron and Metal Industries Exhibition 
 Participation in an Exhibition of waste Management and Recycling Technology 
 Participation in the First International Conference for the Development of Technical Education 

and Training in Sharm El Sheikh- Novamber2015 
 Participation in the Conference Occupational safety and health and the maintenance of work -

2017  
 The Egyptian International Conference of Metal Casting in Sharm El Sheikh (EGY Cast )27 – 30 

October 2017 
 International Conference on Operation and Maintenance in Arab Countries Cairo 18-20 November 

2018 
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ة صغ صناعات ج لتخر الناشئة ات والشر ار ف   احتضان

املختلفة املجاالت   ومتوسطة
السيد.ا   مجدي

التكنولوجية اضنة ا   مسؤول

املعدنية          للدراسات ن التب د   مع

والصناعة              التجارة   مصر/ وزارة

ص  : م
 

سنة ن التب حاضنة شاء أ للتنمية1998تم جتما الصندوق ن اضنات(ب ل ة املصر معية ) ا

املعدن للدراسات ن التب د ومع لية تمو ة شغيلكج عن مسئولة ة وكج اضنة ا ملوقع مانحة ة كج ية

اضنة مثلواستطاعتا دمات ا من العديد تقدم أن اضنة   :ا

 للمشروع ز مج ان  .م

 دوى ا التكنولوجيةقتصاديةدراسات ات الشر س وتأس السوق   .ودراسات

 ل التمو ع صول ا واملساعدة ة املطلو اخيص إصدارال يل  . س

 ب شارات الفالتدر س وو اكالفنية  .املعارض ش

دورات، ستة اضنة ا نفذت حوااستقبلتوقد ا تنفيذ450ف تم ، وقد99مشروع مشروع

املتخارجة املشروعات عدد عدد82بلغ القائمة واملشروعات ، إشغال17مشروع سبة ب  . %100مشروع
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عليوة. د امل   محمد

قسم س الصناعيةدارةرئ ندسة   وال

املعدنية للدراسات ن التب د والصناعة–مع التجارة   وزارة

ية العر مصر ة ور   جم

قتصاد-  :التحصیل العلمى ند(الدكتوراه   . 1976،)ال

سفك-      الكبار(دبلوم ب وتدر .1969،)عليم  

الف(دبلوم-          .1968،) التعليم

ندسة-      ال وس الور قوى (ب ا اني .1967،)مي  

الية ا دارة :  الوظيفة قســــم س ــــودة،و  رئــــ ا تأكيـــــد ومــــدير الصـــــناعية، ندســــة ملركـــــزالتنفيــــذياملـــــديرال

التكنولوجية والتنمية يع التص املعدنيةدراسات للدراسات ن التب د   .مصر/ بمع
العلمية ة ا   :  مجاالت

العاملةتخطيط9/1 القوى   :وتنمية

 مصر ب، للتدر املركزى از   )1972-1967(ا

 مصرالوظيفيللتعليمالدواملركز   )1970-1969(للكبار،

 مصر ب، والتدر العاملة القوى   )1990-1972(وزارة

 ب التدر ر لتطو الدولية العمل منظمة مصراملمشروع ،)1977( 

  

س9/2 امالتدر والعلياللدراسات ( ا   :) ولية

 التكنولوجية امعة با واملعادن نتاج ندسة   )1987-1977( العراق-قسم

 ق الزقاز الفنية( ).1999-1988(جامعة ر التقار نتاجية–كتابة   ).قياس

 املعدنية للدراسات ن التب د   ).ن -1990(مع
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الصناعات ن ندس وامل ن للفني القدرات   بناء

ودكتوراه ماجست رامج و ية تدر دورات خالل من   املختلفة
عليوة. د.ا امل   محمد

قسم س للدراساتدارةرئ ن التب د مع الصناعية ندسة وال

والصناعة املعدنية التجارة   مصر/ وزارة

ص  : م
 

ي التقدي العرض   : يتضمن

الصناعة - ب   التدر

الصناعة -   التعليم

ا - د مع خدماتدور من ا يرتبط وما الصناعة دمة والتعليم ب التدر من ل ن   .لتب
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Dr. Saad Gomaa Mohamed 

Tabbin Institute for Metallurgical Studies 

EGYPT   

Research Experience and Education: 
  

    Oct. 2015 – until date         Researcher and Lecturer, Mining and Metallurgy Engineering Department, Tabbin Institute for 
Metallurgical Studies, (TIMS). Tabbin, Cairo, Egypt. 

Sept. 2016 – Aug. 2017      Research Professor, Nano Energy  Materials and Processes Laboratory. School of Chemical 
Engineering, Yeungnam University, Gyeongsan, South Korea. 

Sept. 2015 – Aug. 2016      Research  Assistant,  Energy  Materials  Lab  "EML",  The 
American University in Cairo, New Cairo, Egypt. 

Degree Subject taken Board/College/University Duration %Marks 
B. Sc. Chemistry Faculty of Science, Cairo University, 

Fayoum Branch, Fayoum, Egypt 
1999-2003 84.03 

M. Sc. Physical, Analytical 
and Inorganic 
chemistry (Spcl.) 

Faculty of Science, Helwan 
university, Helwan, Egypt. 

2007-2009 Awarded 

Ph.D Chemistry (Material 
Chemistry-Nano 
Technology) 

Chemistry Department, National 
Taiwan University. Academia Sinica 

2011-2015 A+ 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
Eng. Rabie Omar Hashem Khalf 

Tabbin Institute for Metallurgical Studies 

EGYPT   

PERSONAL PROFILE 
Qualified Chemical Engineer graduated from Faculty of Engineering, Cairo University.  10 years’ experience spent in 
Tabbin Institute for Metallurgical Studies (TIMS). My job includes the following subjects; trainer & teaching 
(steam system - chemical reaction   engineering - transport phenomena) and in the Field of Environmental 
measurements, energy Audit & consultant for industrial companies – EIA. 
EDUCATION 

 B.Sc. in Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Cairo University, 2003 
 Graduation Project:  Gas to Liquid Production (G.T.L) 
 Postgraduate in Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Cairo University.  

o Diploma in chemical engineering from Cairo University 2010 
o Pre master in chemical engineering in Cairo University  
o Pre master in (Energy Conservation & Management) from TIMS. (Grade Very Good) 

WORK EXPERIENCE 
 Working in a can manufacturing and filling company as a Production Engineer 2004 
 Working in home care company as a production manager   2005 
 Working in Al-Faris international plastic company as a consultant         2006 
 Working in pharaoh fibre as a production manager                  2007 
 Working in plastcentre as a general manager    2008 - 2009 
 Working in Tabbin Institute for Metallurgical Studies (TIMS)               2009 – Now 
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و  والتطبيقية البحثية الصناعةاملشروعات مشكالت ل شارات   س

تكنولوجيا ا ودعم ا ر وتطو  املختلفة
اشم. م يع   ر

ئة والب الطاقة إدارة جمعة.د    قسم   سعد

والفلزات التعدين قسم   مدرس

د نمع املعدنيةالتب والصناعة-للدراسات التجارة   مصر/ وزارة

  

ص  : م
 

العرض يالتقديمييتضمن   : ع

العلعر  - البحث اديمية أ من وممولة مقدمة مشروعات، ثالثة ا وعدد البحثية للمشروعات ض

ــــانوني نـ ــــواد مـ ــ ــ تحضـ مجـــــال ــــ ـ ــا ــ والتكنولوجيـ ــــوم العلـ ــــاو وصـــــندوق مجـ ــــ ـ ــي ــ التطبيقـ لالســـــتخدام

الفائقة واملكثفات يوم اللي ات  .بطار

املخل - مــن شــط ال ــون الكر مــن فائقــة مكثفــات يع لتصــ تطبيقــي لالســتخداممشــروع الزراعيــة فــات

شـركة و ول ـ الب بحـوث ـد مع مـع بالشـراكة ، ة Crystal advanced technologyالتجـاري املصـر

 .سبانيةEnvirohempsوشركة

ــ مشـــروع - ــ املح يع نتــــاج التصــــ ووزارة للبحــــوث القـــومي املركــــز مــــع باالتفـــاق أيــــون يــــوم لي ـــة لبطار

ي ر  .ا
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مح. م.د.ا القاالة الدين جمال    مد

العلمية زة ج مركز وع املتخصصة النوعية املجالس ع اديمية–املشرف أ

ندسية ال البحوث شعبة س ورئ والتكنولوجيا العلمي مصر–البحث ة ور جم

ية   العر

 املجــالس ــ ع مركـزاملتخصصــة النوعيــةاملشـرف ــ ع املشــرف العلميــةو ــزة اديميــة -ج والتكنولوجيــا أ ــ العل البحــث

ة تماملصر خھح 2019س   .تار

  البحوثرئاسة ندسيةشعبھ املركزال أداره مجلس وعضو سمالقومي، د منذ   .2020مايوح 2015للبحوث

  ندسةرئاسة ال البحوثاملدنيةقسم ندسيةشعبھ عام(ال   ).2015ح2010منذ

 لل التم مركز ع   2018 - 2014للبحوثالقوميباملركزالتطبيقيةعلوماملشرف

 املعامل شبكھ ع املشرف ةنائب التم) مركزي معمل67( املركز مراكز تم( و مراكز   )2018ح-2016) ( خمس

  اضنة رئاسة املياهالتكنولوجية ا خھ-2017(العذاب تار   )ح

 مجلس للعلومإدارةعضو التم   2018-2011للبحوثالقوميباملركزالتطبيقيةمركز

 و املدنية ندسة ال شارات اس وحدة س رئ ةنائب خھ2012عاممنذ( للبحوثالقوميباملركزاملعمار تار   ).ح

 ن وأم املدنية ندسة ال شارات اس ةوحدة   ).2012ح2002(للبحوثالقوميباملركزاملعمار

 نةعضو ندسية ال ة ال شار باملركزالعلس خھ2012(للبحوثالقومييا تار   )ح

 ورجال ن ثمر املس مكتب  ).2016-2013(للبحوثالقوميباملركزعمالعضو

 العلميةالعلميالتم يئات ال و ان بال ات املشار   و

املقـاالت مـن كب عدد ةشر ـ املجـالتاملتم مـن عـدد مثـلالدوليـةعلميـا، التخصـص أNATUREعاليـھ مدرسـھ، سسـت

ه كب بخواصإنتاج علميھ ةخرسانات ـ املـوادمتم املاجسـتأشـرفت،املتقدمـةباسـتخدام رسـائل مـن ـ كب عـدد ـ ع

املركــز وخــارج داخــل ، ســباحــث.القــوميوالـدكتوراه املشــروعاترئ مــن حاصــلةلعــدد ، املمولــة واملحليــة يــة ــ  جن ع

اع، ـــ خ بـــراءات و علميـــھ دوراتاصـــلةحجــوائز مـــن ـــ كب عـــدد ـــ اتيجيھوالقيـــادةع مـــنأالســـ ـــ كب عـــدد ـــ وشـــاركت

  القوميةاملشروعات

 امات و إس عامھ القومي للمركز التكنولو ندسية الشعبةالتحول   .مثلخاصة ال

 نـــــواه القـــــوميورئاســـــةوضـــــع بـــــاملركز تكنولوجيـــــھ حاضـــــنھ والوصـــــولمختصـــــة،للبحـــــوثأول امليـــــاه، بأحـــــدالعـــــذاب

نــاةاملشــروعات اضــنةــذهاملت ــ ا عاقــدإ ــاتتنفيــذيتوقيــع ا أحــدي املركــزالســياديةمــع وتمثيــل ــالقــومي،

التعاقد  .ذا

 البحـــــوث شـــــعبھ مـــــن املشـــــروعات مـــــن عـــــدد ـــــ ندســـــيةتب الشـــــعبال للمســـــاملختلفـــــةو ـــــا الصـــــنالالنتقـــــال توي

قيو  سو  .ال

 عدد س باملركز4تأس مـوادللبحـوث وميالقـمعمل البنـاء، مـواد اختبـار و صـناعھ ر يـةلتطـو م ـ املسـتخدمة النـانو

البناء ديثةمواد وتم.  ا ق، ر ا الختبارات مومعمل موتأثي زة بأحدث وإمداد التج  . مختلفة خارجيةبتمو
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قالع إحدى بالصناعة اديميا ط ر ع ة املصر ة   التجر

البح للبحوثمصر القومي املركز و و   ثية
القا. م.د.ا   الة

العلمية زة ج مركز وع املتخصصة النوعية املجالس ع  املشرف

البحوث شعبة س ورئ والتكنولوجيا العلمي البحث اديمية أ

ندسية     مصر/ ال

ص     : م
 

ــــر    للبحــــوثعتبـ القـــــومي ـــــاملركـــــز بح كيـــــان ـــــ ــأك ــرــ مصـــ ـــــھ ور ھيــــةالعر جم شـــــر قـــــوي يضـــــم ،و

عــھتتجــاوز ،وثمانمائــة أالف أر بحــوث يئــھ ــباإلضــافةعضــو يئــةا الطــواقماملعاونــة ال ــةو وعــدد.دار

داخــل109 عــھ قســم شــعبھأر التخصصــاتــعشــر ندســيةمختلــف الطبيــةوالزراعيــةوالصــناعيةوال

ا   .وغ

ــ   ــ ـ القـــــومي ــــز املركـ توجـــــھ ــــرعـــــواموقـــــد ــــرة العشـ املشـــــروعات خيــ ــــق لتطبيـ التحـــــول ــــو ــــةنحـ  البحثيـ

ةو العديدة مباشراملتم دور العل للبحث ليصبح الصنا التطبيق ا لنقل ، ن البحث ا عل قام ال

قضــايا حــل الصــناعاتالصــناعةــ ــ ــ املح ــون امل ســبھ عميــق و شــاء،املختلفــة، ــھوإ ار ابت صــناعات

تصبح ةوطنيھ   .شاملھصناعية ضةل رك

لتنفيــذ   التكنولــو للتحــول للبحــوث القــومي للمركــز اتيجيھ اســ خطــھ وضــع تــم ـــاملبــادرةوقــد ال

خالل2011منذأطلقت ا لتنفيذ ع، من،السابقةسنواتر ، سيھ رئ وغايات محاور اا م  :أ

طوات.1      ل تقييم ،ال السابقةعمل ا اتخاذ   تم

 شــام حصــر للوصــولعمــل للبحــوثلقاعــدةل ــةبيانــات ار الصـــناالقابلــة بت للتطبيــق

املراكز مستوي امعاتالبحثيةع ا   .بالدولةو

 ق سو لل ا م مالئم و ما   )دوليا- إقليميا-محليا(اختيار

 ماية ة ا  IP)(   الفكر

 الالزمـةالدراسـاتإعـداد  scaling up processثـ مـن صـنا النصـف الصــناللتحـول م

 .املختارةللمنتجات

 علمية دراسةأعداد  techno-economic study تفصيليةاقتصاديھ–جدوى

 قيةدراسات  .سو

طوات اتيجية التنفيذيةا   :لإلس

 رجال  .العلميةاملراكزإدارةمجلس الصناعةتواجد

 ن بــ اتصــال مراكــز ــالصــناعةخلــق العل البحــث اص skills & competence( و ــ لأل

وتقييم ا TICOاملراكزأداءاملتواجدين شا ما   )و
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 وإطـالق اديميـا ن بــ تحالفـات ــل نمــاذجالبحثيـةللمخرجــاتالصــناعةوتمو ملرحلــھ وصـلت ــ ال

نصفأوليھ  .صناعيةاو

 ق طر عن التكنولوجيا لنقل املناسب املناخ   :خلق

  ــــ ك ال و العلمــــي البحــــث بمســــتوي ــــرتقــــاء ــــھ بحــــاثع ار فــــرصالتطبيقيــــة البت عاليــــھ

ق سو  :ال

و- ـــــزةاملعامــــل ،قاعـــــدةعمـــــل : ج شـــــاملھ ـــــزهبيانـــــات ج ديثـــــة بـــــاال ،أمـــــاكنوا ا تواجـــــد

بـــادل ب وســـتفادةوالســـماح املعامـــل ـــزةمـــن ـــج ـــة مســـتوى ع ور م للمشـــروعاتا

 .املختارة

ن- والبـــــاحث ــآليـــــاتوضــــع: العلمــــاء املـــــواردمحـــ وتـــــدب ، ن املبتكــــر و ين ـــــ املتم دخـــــل لرفــــع دده

معالالزمة املالية بالتعاون و ، ثمار س قانون بتفعيل ادات الز ذه  . الدولةل

 ادي الر ثماري س الفكر    Entrepreneurial motivationخلق

 أطالق منذ الواقع ارض ع القومي باملركز انجازه تم ملا   )2011( املبادرةتقييم

 شــــــاءتــــــم التكنولوجيــــــاإ نقــــــل وTICOمكتــــــب ــــــدوى دراســــــاتإلعــــــدادمكتــــــب، ــــھا التوجــ ،

اضـــــنات مــــن( التكنولوجيـــــةل ــأه شـــ م تحـــــت14و2016حاضـــــنھ سحاضـــــنھ شـــــاء،)التأســـــ  إ

العلمــي ــ للتم مراكــز شــاء،خمســھ املعامــل إ ــةشــبكھ مؤسســا67وتضــماملركز ــا مركز معمــال

اع امستوى ع   لتخصصاتمعظم

 سيةاملراحل كة الرئ   :الصناعةمعاملش

حتضان   : مراحل

صنا - ك شر وجود مع حتضان مرحلھ املياه العذاب مشروعات ثالث ما. يوجد احد

مارس البحربوحدة 2020انت مياه يومي3 سعةاعذاب مكعب   .م

التحالفات -   :مرحلھ

ندسية الشعبة - منال ن تحالف ك االطاقةتحالفاتمأشر تدعم اديميةال البحثأ

ةالعل   .املصر

املحاملتجددة الطاقةتحالف - املنتج يع تص عميق   .وتحالف
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 الصنا املستوي ع ا تطبيق تم   :منتجات

العديــدعديــدةمشــروعات ـــ بالفعــل املجــاالت طبقــت ندســيةمــن ال الشــعبة القـــوميـــ للمركــز

  :للبحوث

الطائرات إنتاج - ووقود وفا ا بذور من يوي ا   .الوقود

ه - اس املةوحده   .مت

ن - الطبيةاكسسوارإنتاجتوط زة راحيةاملناظ( ج اا   .)وغ

تكنولوجياإنتاج - باستخدام مصري شم يةان م   .الكفاءةلرفعنانو

يةخرسانھإنتاج - م الكفاءة نانو قعالية ر ل   .مقاومھ

املراكبثالجا - شمسيھ   .ت

زراعيھ - ومنتجات اعشاب   .مجففات

الصنا - الصرف مياه ھ معا   .محطات

مياه - عقيم الشمسيةوحدات   .بالطاقة

ر - لت مضاد   .سمدةمنتج
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راء. م الز بطيفاطمة ال   آيت

ار بت و التنافسية وأقطاب التكنولوجية املحطات قسم سة   رئ

الص الرقميوزارة قتصاد و والتجارة ثمار س و     ناعة

 عامة ارات   :م

  مـــع التواصـــل ـــ ع عة الســر والقـــدرة ، الـــيقظ ســتماع و التحليليـــة ـــارات امل مـــن الــتمكن ، التكيـــف ـــ ع القــدرة

الذات ع ي الذ  .عتماد

 باقية س و ار بت و املبادرة  .روح

 التعليمي   :املستوى

  ا ندسة م اطدبلوم بالر للمعادن للعليا الوطنية املدرسة من املعلوماتية ندسة ال  لدولة

الرقمي - قتصاد و والتجارة ثمار س و الصناعة   وزارة

التكنولوجية -1 املحطات قسم سة اروأقطابرئ بت و للصناعة - التنافسية العامة ة  املدير

ام امل م   : أ

ا - ذا ل عة التا ع املشار انجاز بع  لقسمت

- ، الدولية املحافل الوزارة  تمثيل

- ، القسم ذا ع بمشار تتعلق ال املؤتمرات فعاليات  املشاركة

ومشــــــ - التعــــــديالت اح ــــــ اتاق املـــــــدير طــــــرف مــــــن ــــــا إطالق تــــــم ــــــ ال ع املشـــــــار إطــــــار ــــــ جديــــــدة ع ار

 القطاعية،

للقسم - ن ع التا ن املوظف  .تأط

ودع -2 ار بت مجمعات ة مص سة اررئ بت و التنافسية اقطاب  م

ار بت و التنافسية وأقطاب التكنولوجية املحطات للصناعة–قسم العامة ة  املدير

ام امل م   : أ

شـــــاء - إ برنـــــامج ـــــ ع ، التنمـــــوي للبحـــــث املخصصـــــة يـــــات والب التكنولوجيـــــة يـــــات الب ر وتطـــــو ـــــز عز

امعات ا مع شراكة ار بت  .مجمعات

أقطاب - إحداث ادعم ع مشار بع وت ا ل وتمو ار بت و  ،.التنافسية

املعلومات  -3 ونظم املوارد ة مدير ، املعلومات نظم ر تطو ة بمص ، دولة ندس م  إطار

م امأ   : امل

ة - املص ذه ل عة التا ع املشار انجاز بع  .ت

بعة - املت ع املشار شطة أ تخص ال ة الدور ر التقار  .إعداد

ب -4  التدار

عملتلق - مخطط إعداد كيفية حول ن و ت  Business planي

ة - ار بت ع املشار سي و إدارة كيفية حول ن و  .ت

التفاوض - تقنيات محوره ب   .تدر
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سور ا ط ر خالل من العلمي البحث نتائج ن   تثم

الصناعية والقطاعات امعات ا ن   ب
بطي. م ال آيت راء الز   فاطمة

الت املحطات قسم سة اررئ بت و التنافسية وأقطاب   كنولوجية

الرقمي قتصاد و والتجارة ثمار س و الصناعة   وزارة

ص   : م
 

ساسـية   انتـھ وم بـاملغرب الـوط باالقتصـاد ـوض ال ـ والتكنولـو العل البحث مية أل نظرا

مشـ وضــع مـن بــد ال ـان املقــاوالت، تنافسـية لتحقيــق انـات الر ــم أ مـن ــ عت مــنحيـث تمكــن وأوراش ع ار

الصناعية والقطاعات امعات ا ن ب سور ا ط ر خالل من البحث ذا نتائج ن  .تثم

ــــات   ــ ــ واملنظومــ ــــاوالت، ــ ــ املقـ ــــن ــ ــ مـ ل ــــ ــ ــ شـ ت ــــة ــ ــ مالئمـ ــــادية ــ ــ اقتصـ ــــيو ــ ــ سوسـ ــــة ــ ــ منظومـ ــــاء ــ ــ نـ ب ــــر ــ ــ مـ ــــق ــ ــ تعلـ و

التطــور أقطــاب مــن وكــذا التقنيــة، واملراكــز امعــات ا ومــن ع، املشــار حــام ومــن ،الصــناعية، التكنولــو

داخل العمل وفرص القيمة خلق ع عام ل ش قتصادي املحيط ديناميكية إطالق من سيمكن مما

ــز عز و ــة، والفكر الصــناعية امللكيــة وخلــق التنمــوي، البحــث ــز عز و ــار، بت ــق طر عــن يــة املغر املقــاوالت

املبتكر  الناشئة املقاوالت خلق وكذا املبتكرة عمال ادة  .ةر

تكنولوجيـــة   تحتيــة يــات ب س تأســـ ــ ع ـــا عمل ــ امعــات با الـــوزارة تمــام ا تجســد مـــر يتعلــق. و

التاليةخصوصا ع   :باملشار

ار بت   )Cités de l’Innovation(مجمعات

ار بت و التنافسية   )Clusters(أقطاب
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يوسف. د.ا ب لھ   عبد

والكي ياء الف قسم والتقنية-مياءمدير للعلوم ي الثا سن ا اديمية   ا

ية املغر   اململكة

  
عبد - عاملھحصل س بار جامعة من الدكتوراه درجة ع يوسف  1983ب

امس - ا محمد جامعة ، العلوم لية ، ياء الف بقسم  أستاذ

دائم - اديميةعضو عامبأ منذ والتكنولوجيا للعلوم ية املغر ي الثا سن  . 2006 ا

النظم - ونمذجة املكثفة املادة ختصاصات لقطب الوط سق  .امل

املكثفة - واملواد حصائية ياء للف ية املغر معية ا س  رئ

املكثفة - للمادة ية املغر املجلة ر تحر س  رئ

تمام - ذات سية الرئ يوسفاملوضوعات ب لھ  : لعبد

 ديـــــدةنمذجـــــة ا املــــــواد ـــــاة وتحـــــوالتومحا س املغنــــــاط ، املتجـــــددة املكثفـــــة؛التطــــــورللطاقــــــة املــــــادة الــــــنظم ـــــ

حصـائية يـاء الف ـ ـرج ا ي الـذا والتنظـيم ـو .املعقـدة مشـارك و شـور  400 مـنألكثــرمؤلـف وفصـول م ـ بح

ونحو واملحادثـات 100 كتب والـدعوات وراق مـن العديـد ذلـك ـ بمـا دوليـة ملـؤتمرات تقـدي ـ .عـرض شـارك

أو الدولية رئاسة املؤتمرات من العديد اعبرآتلعدة تنظيم  .خ
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اء بو املرتبطة والتكنولوجيا العلمي البحث ع   مشار

  باملغرب19-كوفيد
يوسف. د.ا ب لھ   عبد

ي الثا سن ا اديمية أ ، والكيمياء اء الفيـز قسم   مدير

والتقنية   املغرب/ للعلوم

   

ص   : م
 

ورونـا   ـاء و ـ تف إثـر ـ ع وصـعبة بة عص ظروف حاليا العالم ش التصـدي19ـوع أجـل ومـن

، بــــاملغرب ــا ـ مخاطر مـــن ـــد وا ائحـــة ا ـــذه ل جتماعيـــة و قتصـــادية و ية ـــ ال الســـلبية اســـات ع لال

العل والبحث العا والتعليم ، امل ن و والت الوطنية بية ال وزارة سـنقامت ا اديميـة وأ ، ـة ج مـن

وفيد اء بو مرتبطة والتكنولو العل للبحث ع مشار بإطالق أخرى، ة ج من والتقنيات للعلوم ي  الثا

  . باملغرب 19

حول   ي املغر والصنا العل املجتمع من الفاعلة ات ا عبئة إ البحثية ع املشار ذه دف

اء الو ذا املتعلقة يتماملواضيع ال وفق، ا اءتنفيذ الو ذا ومخاطر تتما عقالنية وستخص. خطة

وس ـ ف ضـد املعركة املتقدمة التكنولوجيات واستخدام أساسية مواضيع عدة البحثية ع املشار ذه

وإنتاجــــا يعا تصــــ ــــزةورونــــا، ومجموعـــــاتلألج ، صــــطنا التــــنفس ــــزة أج مثــــل، العــــالج ــ ـــ املســــتخدمة

وفيدختب ة ملحار صطنا اء والذ اضية الر النمذجة من ذلك إ وما  19 ار،

نتـــاج   سالســـل عطيـــل و ، الـــوط قتصـــاد قطاعـــات مختلـــف ـــ ع ـــاء الو تـــأث افحـــة مل ذلـــك ـــل

قتصادي نتعاش ة،وطرائق متغ ندسة اء الو  .،والبطالة،وإدارة
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ل. م   سھنزار

التكنولوجيا ونقل ار بت   خبيـر

اشمية ال ردنية    اململكة

 لســــــھ عمــــــل نــــــزار نــــــدس مــــــنخبيـــــــراحاليــــــاامل للعديــــــد التكنولوجيــــــا ونقــــــل ــــــادة والر ــــــار الوطنيــــــةالبـــــــرامجلالبت

قليميــة لســھ. و نــدس امل عمــل ذلــك العــامقبــل العلميــ 2018خــالل معيــة ا ــ ــ العل للتواصــل شــاراً ةمس

ردن نزار  كما.  امللكية ندس امل انتداب ردنية تم امللكية العلمية معية ا أول 2011 أيارمن ـانون ـ إ

ـــــار كخبيــــــر  2017 التكنولوجيـــــالالبت واـــــ ونقـــــل ســـــ عمـــــانللمركـــــز ـــــ ـــــ،ردن–تكنولوجيـــــا ع عمـــــل حيـــــث

من أنظمة العديد ر وتطو التكنولوجيا نقل للدول برامج الوطنية ار يةبت واالعر س   .عضاء

 لســوقــد نــدس امل خــاللھعمــل مــن نتاجيــة ــز عز برنــامج التاليــة؛ الوطنيــة امج ــ ال ــ ــ22ع موزعــة مركــزا

ومركـــــز ، ردن أنحـــــاء ـــــي بـــــداعجميـــــع معيـــــةرد ا ـــــ ـــــار بت ومكتـــــب الصـــــناعية واملؤسســـــات ن ندســـــ للم

امل خــالل. لكيــةالعلميــة مــن اديــة الر ع املشــار ودعــم واملتوســطة، ة الصــغ ع املشــار دعــم ــ إ امج ــ ال ــذه ــدف و

املبتدئة ع املشار واحتضان ق، سو وال ة، الفكر وامللكية ار، بت   .دعم

 نــزار نــدس امل عــنبخبـــرةلســھ يتمتــع ــد تز نيــة البحـــث20م مؤسســات ن بــ تنظيميــة روابــط س تأســ ــ عامــا

الصلةوا ذات امج وال إدارة. لصناعة حـول كة مشـ بحثيـة ع مشـار ـ عمل نالــمياهكما ـ و الـري ـ ـة املعا

وفيـــــة ا املســـــتوىامليـــــاه ـــــ بـــــيض،قليمــــــيع البحـــــر لـــــدول وفيـــــة ا امليـــــاه عمـــــل مجموعـــــة ـــــ عضـــــوا ـــــان و

 . املتوسط

 مجا الدولية واملؤتمرات املجالت علمية أبحاثا الصناشر والتلوث البي ثر وتقييم املائية املوارد   .الت

 ردنيةاح امعة ا من املدنية ندسة ال املاجست درجة ع   .صل
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ار بت و ر والتطو البحث مع الوطنية الصناعة ط ر مية   أ
لسھ. م   نزار

التكنولوجيا ونقل ار بت  ردن/ خب

  

ص   : م

طإن الوطنيةتح ر الصناعة شاطاتديات الوطالبحثمع املستوى ع ار بت و ر والتطو

ل ش م لةكبيـر سا التنافسيةدفع القدرة ورفع قتصادية العملو التنمية فرص خلق

نت وقد،للشباب العالقة بر ا ع الدول  من العديد ذه ا وع فعالي شود تحقيق  دور امل امل  الت

القطاعات ن نتاجية الصناعيةب دمية و اديمية البحثية املؤسساتو وا ة من و   .أخرى  ج

وس ف شار ان إ19 - وفيدإن أدى العالم حول وصناعاتاملستجد قطاعات معينةانتعاش

ديد ا الواقع ب الوطس املستوى القطاعاتع من واسعة حة شر نالك أن تأثرتالصناعيةإال

البقاء أجل من اليوم تصارع و   .سلبا

اديميا باال الصناعة ط ر ع عمل ال الوطنية امج ال دعم فان دعموعلية، ردف وتطو

ل الوط الصنا القطاع مستوىومساعدة ن وتحس وض عل والعمل نتاجخطوطمالئمة نتاج

الص من ن املواطن احتياجات مع ناسب ي بما ا اًأأصبح ساسيةناعاتلد م املنافسةمراً من ليتمكن

  .العامليةسواقودخول

ْضع   ووَ الوط املستوى ع التكنولو املجال عمال ادة ر دعم فان ساعدةوعليھ، مُ أنظمٍة

والتن ب التدر برامج وضع ع شراف و ا، ر وتطو ا، ل وتمو ا، توج ع عمل ع؛ املشار ميةلتلك

ق سو قتصاديوال النمو ع كب تأث ذات ات شر لوجود ساس ر ا ون ي   .سوف
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   ةير علا ل و دلا  ةعانصلاب ايميدا طر 
   ةدلا تيخب .د

   ماعلا قسملاو  ةر ادإ سلجم وضع

   ردن / ةر كفلا ةيكلملا ل و ق ةيام ير علا داحتالل

   

ص   : م

 

ــــة و العلـــــم   ــ البحـــــث و املعرفـ ــ ـ ــــة مـــــن العل ــــان ميـ ـ ــــدور  يأخـــــذ أن بم ــــادي الـ ـ ــ الر ــ ــــة ـ ــــدات قمـ  جنــ

يــــة ن الســــليم املســــار ذاك إذ ،العر ــــر مســــتقبل لتــــأم والقادمــــة و اضــــرةا لألجيــــال زا ر تطــــو ــــ م ــا ســ و

املسـتدامة التنميــة ة اسـتمرار ن فيمــا وثيقـة عالقـة نالــك أن لنجـد ،ضـمان ــ التقـدم بـ ن و التق  ارتبــاط بـ

ــ التقـــــدم بـــــأدوات عناصــــره ـــ ، و العل ـــــون  الـــــذي و التكنولــــو  و الفكـــــري  بـــــداع عمليـــــة نتـــــاج رـيــــخ  ـــــذا ي

ــار ــار فاإلبــداع . بت بت ا و فــاعال دورا يأخــذان أصــبحا و ــات ــ ضــرور  تحديــدا و قتصــادي النمــو محر

ــنا ــا الصـــ ـــ ن م ــ باإلضـــــافة ، نتـــــاج وتحســـــ ـــ ري  الـــــدور  إ ـــــو ــ ا ـــــة ـــ ــ القائمـــــة التحـــــديات مواج ــــع ـــ  الوضـ

ن   .الرا

ية فجوة وجود معضلة ننكر ال إذ      ـ والتقدم التكنولوجيا عالم  حقيقية عر  بالـدول  مقارنـة التق

ــ ، املتقدمـــة ـ ـــون  مـــا وأك اجــــة ملســـنا أننـــا نجـــد ي يـــل لالنتقـــال املاســـة ا ل التكنولـــو ل ــ و فاعـــل شـــ ــ  ع

ــ نطـــاق ـ ة خـــالل أك ـــ ــ ورونـــا جائحـــة ف ـ ـــي قتصـــاد نقلـــت ال ــ الصـــنا التقـــدم و العر ـ  طـــوات الـــوراء إ

ــ و النظــر إعــادة اســتوجبت عديــدة طــط لوضــع مليــا التفك اتيجية ا ديثــة ســ ــ ا  و شــكال تختلــف وال

ــ التقليديـــة الطـــرق  عـــن مضـــمونا ــ لضـــمان للسـ ــ و املســـتدامة التنميـــة لـــة ســ ـ ا ال ــ تـــنعكس بـــدور ــ  ع

ــــع ــــادي الوضــ م و قتصــ ــــ ــ ســ ــ ــ ــ ــ ــــى الســ ــباث بخطــ ــ ــــو  ةتـــ ــــدم نحــ ــنا تقــ ــ ند صــ ــــ ــ ســ ــ ــ ــــة ا ــــة املنظومــ  و التقنيـــ

ن الوضـع نا فنجـد .صناعيا املتقدمة بالدول  اسوة التكنولوجية ـة عـن تمخـض ومـا الـرا ـي العـالم تجر  العر

ت ورونا جائحة خالل اجة اث ة ا تمام قدما للم امل  التكنولوجيا يل والتوجھ العل بالبحث لال

ــ التقـــدم و ــ ــــروج و التق ــ العنايــــة و التقليــــدي الفكــــر بوتقـــة مــــن ا ـ ــــار أك  العنــــان اطــــالق و بــــداع و باالبت

ـــــي لشـــــبابل املبـــــدع للفكــــر ط والتوجـــــھ العر ات لـــــر ـــــاص القطـــــاع و الشـــــر ــا ا ــ البحـــــث بمراكـــــز عمومـــ ـــ            العل

ــا مــــن ســـتفادة و ــ ــ مخرجا ـ ع العمــــل الوقــــت ــــذات و امج، ــــ ال وتبــــادل املعلومــــات تبــــادل عمليــــة يل ســــ

التكنولوجيــاالداخليــة عــالم ــ ــياملتطــورة العر الــوطن  ثمــار محصــلة مــن ســتفادة مــن ذلــك يمنــع وال .ــ

ي الواقع مع يتعارض ال نحو ع املتقدمة الدول  وسلوكيات تجارب ل و العر ر يتصف ش بداع بالتطو  و

ار بت   . و

ــــور       ثــ ــــاؤل  و ســ ــا ال ــ ــا نــ ــ ــ مـــ ــ ــــة  ــ ــــة ليــ ــ الداعمـــ ــ ــــاه للســ ــــدم باتجــ ــــو تقــ ــ تكنولـــ ــ ــ ي  تق ــــ ــ ــــة ي لـــ  ال

ــــادية م قتصـ ــــا سـ ــ و ــ ــنا التقـــــدم ـ ــ ل الصـ ي شـــــ ــــار ــــع شـ ــــة مـ ــــاتا افـ ــــة ـ ــــة  ؟ املعنيـ ــ ولإلجابـ ــ ـ ــــذا ع  ـ

ســـاؤل  ـــا النمـــوذج ـــ النظـــر إعـــادة مـــن البـــد ـــان ال ـــي للواقـــع ا ر صـــالحيتھ مـــدى و العر نتقـــال للتطـــو  و
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ـــا بوضــعھ الواقـــع ذلــك أن نجـــد حيــث!  جديـــد يــل ـــ و املعاصـــرة املســتجدات ملواكبـــة افيــا عـــد لــم ا  ال

سارع ل ت يك ، كب ش اتالصع عن نا ا ال املعوقات و و ي عاملنا يواج ن الوضع  خاصة العر  و الرا

ب تأخر من قھ ما ص ان ستطيع لذا ، ورونا جائحة س ـ النقاط عض ن ـي واقعنـا تالمـس ال  و العر

ا التعاطي ستوجب ل مع   : التا النحو ع ، عل و منطقي ش

اتيجية ططا ووضع التعليم بمخرجات العناية وجوب-1 يل س  التوجھ خالل من القادم الدرا ل

انب للعناية ووالتكنولو التق التقدم تدعم ال العلمية بالتخصصات ع الذي ادي با ،

جانب عقدخر من و العلمية ات ا تبادل و ية العر امعات ا ن ب ي شار ال العمل ع ث ا

العمل ورش و   .املؤتمرات

ومــــات حــــث وجــــوب -2 يــــة ا ــ التقليــــدي العمــــل مرحلــــة مــــن لالنتقــــال العر ــ  خــــالل مــــن العمــــل مرحلــــة إ

ــــائل ــــة الوسـ ونيـ ــــبل وتحـــــديث لك ــــة السـ ــــذلك الالزمـ مة لــ ــــا ــ للمسـ ــ ــــة خلـــــق ـ ــــال ســـــاس اللبنـ  لالنتقــ

وسبة عالم ا باملجتمع يل ا س مة و رلت سعيا املعلومات تكنولوجيا ومعطيات أدوات توف م  طو

ــي الفكـر جديــداملتقـدم الفكــر مواكبــة باتجـاه العر و مــا ـل لتبــادل ولة الســ و املرونـة عطــي ممــا ،

ية العر الساحة مستوى الفاعلة،ع املبادرات تب ضرورة الشأنو  .ذا

ذات ـ العمـل الوقت و ة الطاقـات و للمـوارد مثـل سـتغالل ع شـر ـة و املاديـة ال ـ الفكر  لشـ ال

ة ــ ر ساســية الرك ــ القائمــة الصــناعية املنظومــة لتطــو  تمامــا ــ إذ ،متقدمــة تكنولوجيــة أســس ع

س ذلـك أن ء لـ ـ سـ بال ـ يحتـاج و ال اتيجية خطــط إ ند فاعلـة إسـ ـ لفكـر سـ ي وا شــار وعمـل

ي ا من متنوعة واقعية لعناصر وعر  العنايـة بتـداءا فيجب ، واعد ملستقبل السليم تجاه تب شأ

ة الثقافية بالتنمية ر إ دف ال:  الفكر ن ، الفـرد لـدى الفكـري  الـو تطو  الثقـا املسـتوى  تحسـ

  . التعليمية طر  التقنية و التكنولوجية دوات إدخال و املبدع الفكر خلق و

شاء و العل لبحثبا أك العناية ضرورة -3 افة املختصة املراكز إ اأطيا ب يل ف س ا و م ا و م  تحف

ومي الدعم توف و اص و ا ا ا ر ل لتطو انية القدرة يوفر ش  املتقدمة دوات و الزمنية و امل

ــ البحـــث و التعلـــيم قطـــاع أن فنجـــد .تقنيـــا ــ مـــا ســـتوفيا لـــم العل ــ حق ـ ض و الطبي ـــ  أن حيــــث ، املف

ر ـــ ملمـــوس تراجـــع نالـــك اص تطـــو ـــ ـــ البحـــث أدوات و أ اث عـــدم و العل ـــ  التقـــدم بمواكبـــة ك

ـــ ـــ التكنولـــو و التق مـــال و ، الدوليـــة الســـاحة صـــعيد ع ـــات عـــالم مـــن الســـتفادةل الســـ إ  النظر

ــ البحــــوث ونتـــائج ة دمــــة عمليـــة أغــــراض أجــــل مــــن املختلفــــة العلـــوم مجــــاالت ــ شــــر يــــك ، ال  عــــن نا

عــدام انــب ا ي ا ــ  العنايــة لعــدم باإلضــافة ، الفكــري  بــداع جانــب تنميــة و العلمــاء و للعلــم ال

ـا و التعليميـة املؤسسـات بمخرجات ل توج ناسـب الـذي السـليم بالشـ  السـوق  و املجتمـع حاجـة و ي

ن عـدد و العلميـة البحـوث ع نفاق معدالت سب أن لنجد.  العم ـي الـوطن ـ البـاحث  جـدا العر

ية الدول  بمعدالت مقارنة متدنية   . الغر
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ـــار دعـــم و للعنايـــة التوجـــھ -4 ـــ بـــداع و بت ــ خـــالل مـــن ، الصـــعد افـــة ع ـ  حـــث و املبـــدع الفكـــر تحف

ــي الشــباب ــار العر اع و لالبت ــ امــات أن شــك ،فــال خ ة ا شــر ــا إال متــوفرة ال شــكيل تحتــاج أ  و لل

 . الصياغة إعادة
 

انب تمام ضرورة أيضا -5 ة ورفع عالمي و التوعوي  با  ملرحلـة لالنتقـال املجتمـع وحـث الفكـر سـو

يل  ) . ميديا السوشيال(  جتما التواصل منصات و عالمية املنصات خالل من التكنولو ا
 

ي العمل يع و لتفعيل التوجھ -6 شار ن فيما ال ات ب ن و الصـناعية الشر ـ البحـث مراكـز بـ  ، العل

ـ ايجابيـا يـنعكس الـذي مـر راكـزامل تلك مخرجات من ستفادة خالل من ات تلـك حصـول  ع  الشـر

ـ ـار ع اعـات و إبداعيــة أف ر و متقدمـة اخ ـا تطــو  اخــر جانـب ومـن التكنولوجيــة، و التقنيـة منظوم

ـ ل و بجديــة للعمــل املراكــز تلــك تحف ــا عمليــة تطبيــق مــن تلمســھ ملــا دؤب شــ ــ زـيــك لاو ، ملفرزا  ع

ئة وصديقة تنافسية قدرة ذات متطورة جديدة وجياتكنول عتمد ال نتجاتامل  .للب
 

ية بالدول  حري  -7 اتف أن العر ار و بداع جانب إعطاء ع للعمل تتعاون  و تت ة مية بت  املطلو

ــــوف و ــ ــــة تـ ــ ئــ ــــبة الب ــ ــــــالق و املناسـ ــــان إطــ ــ ــــدرات العنـ ــ ــــة للقــ ــ القــ ــــوال ا ــ ــــة وصـ ــ ــــاركية لعالقــ ــ ــــتم شـ ــ ــــادل يــ ــ  تبــ

ـــ طـــالع واملعلومــات يـــة التجـــارب ع ـــار العلمـــي البحـــث مجـــال ـــ العر بت  الصـــنا والتطـــور  و

ط الوطنيـــــة جمار ـبـــــلا تطبيـــــق ومراحـــــل اديميـــــا الصـــــناعة لـــــر ــا خـــــروآ باال ــا اليـــــھ التوصـــــل تـــــم مـــ ــ  تقنيـ

ــ التطـــور  ملرحلــة لالنتقـــال وصــناعيا شــود التكنولـــو و التق ــون  قـــد و ،امل ـــاد خـــالل مــن ذلـــك ي  ج

ــ ــ ــ للعمـــــل املنظمـــــات و يئــــاتال و الـــــدول  مســـــتوى  ع ــ ــ ع ـــ ك ــ ال ـــ ــ البحــــث ع ـــ ــ و العل ـــ طـــــط تب  ا

ر ئـــة لتـــو الســـ و بـــدا الفكـــر لتطـــو ـــار مناســـبة ب ـــالق لالبت  إيجـــاد مســـئولية يتحمـــل الـــذي ا

ديثـــــة الطـــــرق  و ســـــاليب ة لرفـــــع املؤديـــــة ا انـــــب ةيـــــفاعلو  ســـــو ــ ا ـــ ـــادي و العل  الـــــذي مـــــر ، ــ

تظر يجعلنا ية الدول  جامعة دور  تفعيل ن سيق أوسع صعيد ع العر ما للت  .ا
  

ـــ -8 انـــب بجديـــة النظـــر يجـــب أخـــر صـــعيد وع شـــر ل  و املبـــدع للفكـــر الضـــمانات تـــوافر مـــدى و ال

ع و املبتكــر للشــباب ــ ـــان ميــة مــن الضــمانات تلـــك عــد اذ ، املخ م أن بم  حقـــوق  حمايــة ــ ســا

مســ الــذي مــر الفئــة تلــك يع ــ ا ــ و ــ ع تحف ــ م املؤلــف و املبــدع و املخ ــ ــ وغ ــث نحــو ع  ي

ــــعور  ــ ــ ــــتقرار شـ ــ ــ ــــان و سـ ــ ــ ــ و مـ ــ ــ ــ ــــدما السـ ــ ــ ــــــق دون  قـ ــ ــــاه قلـ ــ ــ ــــرقات تجـ ــ ــ ــــداءات و السـ ــ ــ ــــنة و عتـ ــ ــ  القرصـ

ونيـة ي نـا و ، لك يــة للمنظمـات الفاعـل الـدور  يـأ ـ العر ـ ال انـب ـذا ع  ذلــك مـن نجـد إذ ؛ ا

ــــي تحـــاد ـــة امللكيــــة حقــــوق  مايـــة العر ــ فيقــــع:  الفكر ـ          بــــدا الفكــــر بجانـــب العنايــــة عاتقــــھ ع

ــــار و ــ اص و بت ن ــــــ ــــائم ــ القــ ــ ــ ــــة ذلــــــك ع ــ الفكر ــــة امللكيــ ــــوق قــ ــــمانات ضــ ــــوف ــــمن ،وتــ  فيضــ

ع ـــ ل أن للمخ اعـــھ بـــراءة ـــ ـــ أصـــوليا اخ ـــي الـــوطن مســـتوى  ع  اي يمنـــع و حقـــھ يحفـــظ ممـــا العر

قوق  و املؤلف حقوق  ايضا ذلك من و ، قرصنة أو اعتداء ـة العالمـات و الصـناعية ا  وقـد ، التجار

م و التكنولوجيـــة التعامـــل ســـبل تحـــاد ـــذا طــور  ـــ العلميـــة املـــؤتمرات إقامـــة ــ ســـا ـــ تحـــث ال  ع
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ـار و بـداع ـ بت ـ التقــدم يواكـب وجـھ ع شــاركية للفعاليـات باالضـافة ، التكنولـو و التق  و ال

امعات مع ملالع ورش ث العا التعليم ووزارات ا ـ جيـل خلـق ع ل  التقنيـة بالتخصصـات ع

مة لھ انت اخر جانب من و .التكنولوجية و ية الدول  حث  فاعلة مسا ر العر عات لتطو شر  ال

ــا ــــات و التقــــدم و بــــداع ملرحلــــة التقليــــدي الطــــور  مــــن نتقاليــــة املرحلــــة و يتواكــــب بمــ  تجــــارب محا

ــ ـــــض ذلـــــك ومـــــن ، املتقدمـــــة دول الــ ــ ا ـــ ر ع ــ القانونيـــــة النصـــــوص تطــــو ـــ ــ ال ـــ يل ع ـــــ  بـــــراءات ب

اع قوق  و خ ة العالمات و الصناعية ا عات لسن باالضافة ذلك، غ ا وما التجار شـر ـ ال  ال

ا من ع الضمانة توف شأ ل املبتكر و املبدع و للمخ ذات حقوقھ امل يحفظ ش  نـعيم الوقت و

ل القرصــنة و عتــداء و تقليــدلا ــ التقــدم مــع يتوافــق شــ ــروج التكنولــو و التق  الفجــوة مــن ل

ــ ــ ـ ي ال ــــا ــا عــ ــ ـ ــــالم م ـــــي العــ ــا العر ــ ــــة تكنولوجيــ ــــدول  مقارنـ ــــة بالــ ــــون  ، املتقدمـ شـــــرعات ــ ــــة ال  او القائمــ

ل قد السابقة ر وتحتاج عائقا ش ل للتطو ش   . يع و تحف عامل ل

منح -9 واجازة ـ العل البحـث حقـل ـ قدما للس الوطنية واملراكز واملؤسسات يئات لل اخيص ال

ـ ال املصـاعب و املعوقات وتذليل النافسية تھ سو ورفع الصنا نتاج ر بتطو املتعلق خاصة

املطلوب النحو ع املطلق و امل ال شاط ال ممارسة دون   .تحول

ن خــذ يجـــب ار ـيــخأ و       يـــة التجـــارب بــارعت عـــ ــة العر ـــ النا ندت ال  و التكنولوجيـــا يـــل اســ

ر قامت انب بتطو طھ ادي ا م نحو ع التق بالتقدم ور شـاء سـا ـ التقـدم يواكـب جيـل بإ  العل

ـ القـدرة لديـھ و املتقدمـة الدول   ر و سـتفادة ع  و اقتصـاديا و صـناعيا الـدول  تلـك إليـھ توصـلت مـا تطـو

   .  لوجياتكنو 
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