
 

 

 

 

 

مشروع البرنامج الزمني (اجندة الورشة ومخطط )  

 22/10/2018 :االثنين

 09:30 – 08:30 التسجيل  -

 10:00 – 09:30 مراسم االفتتاح 

 10:30 – 10:00 استراحة 

الكفيلة لتطوير  والسبل : مفهوم وواقع حوكمة الحاضنات التكنولوجية في الدول العربية  جلسة العمل األولى

 ادائها 

 مركز االسكوا للتكنولوجيا  –الجلسة :م/ نائل  الملقي / المدير الوطني  إدارة

 ، االردنiPARKمديرة الحاضنات  -المتحدث الرئيسي: السيدة سيرين الدويري

 المتحدثون :

 مصر.  -رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات -ا.د. طه مطر  -1

  -الجمعية العلمية الملكية  -  نائب الرئيس للتواصل العلمي  األردن -ا.د. حنان عيسى ملكاوي  -2

 .  األردن

 المغرب.  -MaScirمؤسسة مصير  عام مدير -  ا.د. نوال الشرايبي -3

 .  العراق –الجامعة التكنولوجية   -سكر  ا.د.خالد عجمي -4

 تونس–أمين الرابطة العربية للحاضنات التكنولوجية  -ا.د .محمد نجيب المنصوري  -5

10:30 – 12:30 

مجمعات العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية ودورها في تعزيز  أداء: مؤشرات جلسة العمل الثانية

 القائمة على المعرفة .االقتصادات  

 : رئيس مدينة افريقيا التكنولوجيةالريس  أسامةد. 

 (وايدمو المتحدثون : )يتم تحديدهم من قبل المدينة  

12:30 – 14:00 

 15:30 – 14:00 استراحة غداء

     

 

المنظمة اإلسالمية للتربية 
 والعلوم والثقافة

اتحاد مجالس البحث العلمي 
 العربية

مركز البحوث واالستشارات 
 الصناعية

المنظمة العربية للتنمية  مركز االسكوا للتكنولوجيا مدينة إفريقيا التكنولوجية
 الصناعية والتعدين

   ورشة العمل حول
العلوم والحاضنات التكنولوجيةحوكمة مجمعات   

واالجتماع الثالث للجنة العلمية الفنية للمبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو 

 والتقنيات المتالقية
2018/ 10/ 24- 22الخرطوم  –جمهورية السودان   



 االجتماع الثالث للجنة العلمية الفنية للمبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو والتقنيات المتالقية 

 (  نالصناعية والتعدي)المنظمة العربية للتنمية 

15:30 – 18:00 

 23/10/2018 الثالثاء:
تشبيك أواصر التعاون بين قطاع : إسهامات مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية في جلسة العمل الثالثة

 الصناعة واالكاديميا .

 وااليسيسكو والتعدين  إدارة الجلسة  : المنظمة العربية للتنمية الصناعية

 المتحدثون : )يتم تحديدهم من قبل ايدمو وايسيسكو(

 

 

09:00 – 11:30 

 12:00 – 11:30 استراحة 

والحاضنات التكنولوجية وتخطيط حوكمتها في الدول : تطوير أداء مجمعات العلوم جلسة العمل الرابعة

 العربية .

 االستشارات الصناعيةوادارة الجلسة : اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ومركز البحوث 

 ( يدمو او يتم تحديدهم من قبل االتحاد والمركز) :المتحدثون

12:00 – 14:00 

 15:30 – 14:00 استراحة غداء

للجنة العلمية الفنية للمبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو والتقنيات المتالقية )تكملة االجتماع الثالث 

 )المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (االجتماع(.
15:30 – 18:00 

 24/10/2018 األربعاء:
وحوكمة مجمعات العلوم  وإدارةالتجارب العربية الناجحة في مجال تخطيط  :جلسة العمل الخامسة

 والحاضنات التكنولوجية 

 (يتم تحديدها الحقا من قبل ايدمو وايسيسكو واسكوا رة الجلسة : )ااد

09:00 – 11:30 

 12:00 – 11:30 استراحة 

 ) البيان الختامي( عرض ومناقشة التوصيات -

 13:00 – 12:00 الختام -

 


