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 :مقدمــــــة
 

"اإلسهام في تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ومشروع النهوض باللغة  مشروع في إطار تنفيذ   
ورشة عمل حول " بتنظيم(، العلميإدارة العلوم والبحث ) والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة قامتالعربية" 

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور تحت رعاية ، "مدن العلوم والحدائق العلمية العربية
رية واللجنة الوطنية المص، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيابالتنسيق والتعاون مع و ، أشرف الشيحي

 .جمهورية مصر العربية –، بالقاهرة2015نوفمبر  12-10خالل الفترة وذلك  ،للتربية والعلوم والثقافة
حلقة  باعتبارها ،حث على أهمية الحدائق العلمية ومدن العلومت التي لياتاآلكآلية من  الورشةهذه أتي تو 

الوصل بين القطاعين العام والخاص والجامعات في مجال البحث العلمي، حيث تنتقل التجارب ونتائج البحوث 
مة بإتاحة ي تنميتها المستداالعلمية إلى منتجات منافسة تدعم النمو االقتصادي الوطني واإلقليمي، وتساهم ف

وتشد أزر الشركات حديثة التكوين بإنشاء شراكات قائمة على أسس  ،لخّريجي الجامعات جديدة فرص عمل
 االبتكار واالستمرارية.

عربية أهمية تعزيز الجهود ال على تأكيدالورشة العمل حول مدن العلوم والحدائق العلمية العربية إلى  هــــــدفت
في مجال البحث والتطوير والتحسيس بأهمية االقتصاد القائم على المعرفة ومدى أهمية عائداته في تنمية 

ها والتقدم مدن العلمية وحدائقال العالمية الناجحة في مجالالعربية و  من التجارب باالستفادةالمجتمعات العربية، 
هتم بذلك بعد، التي لم ت ها، وتشجيع استحداث الفضاءات العلمية بالدول العربيةالعلمي واالقتصادي الناتج عن

مؤّشرات عربية موحّدة خاصة بقياس أداء مدن وحدائق العلوم بالدول  وضعهذه الورشة إلى  هدفتكما 
حدة و وحث األقطاب التكنولوجية وحاضنات المؤسسات واألعمال بالدول العربية على تبّني مؤشرات م ،العربية

للعلوم والتكنولوجيا في المجالين االقتصادي واالجتماعي، لهدف بلورة سياسات تؤسس لمجتمعات عربية علمية 
 متكاملة.

امتخص ا( خبير  28) ينوعشر  يةثمانمشاركة  ورشة العملوقد شهدت     ومؤسسات وجامعات جهات يمثلون ص 
 ،ودانوالس موريتانيا، مصر، تونس، لبنان، فلسطين، األردن،: وهي عربية، دول( 7) سبع: دول( 8) يثمان من

 .، مستشار البنك األوروبي لالستثمارالدكتور جاك فانديرمير، يمثلها لوكسمبورغ: وهي أجنبية،( 1) ودولة
 (.مرفق قائمة بأسماء المشاركين)
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 2015نوفمبر  10اليوم األّول: الثالثاء 
 :الجلسة االفتتاحية

 

، صفوان الحكيم األستاذقّدمها  ،الجلسة االفتتاحية بكلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تهلّ است   
األستاذ  ،تحيات معالي المدير العام للمنظمةنقل فيها ، علمية بإدارة العلوم والبحث العلمي مشروعاتمنّسق 

مدير إدارة العلوم والبحث ، حسن البدري مسعادة األستاذ الدكتور أبو القاسو، الدكتور عبداهلل حمد محارب
لفعاليات  افتهاعلى استض مهورية مصر العربيةا جكر  اش التوفيق والنجاح، كلّ  لورشة العمل اهمات، وتمنيّ العلمي

 .هذه الورشة
األستاذ  ،لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلميبالحاضرين، وقّدم شكره  صفوان الحكيماألستاذ ب كما رحّ 

العربية  ا رغبة المنظمة، مؤكد  ووضعها تحت سامي إشرافهورشة لهذه ال تهرعايعلى  الدكتور أشرف الشيحي،
الت التربوية المشترك لخدمة قضايا األّمة العربية في شتى المجا العربيالتعاون  تعزيزة والثقافة والعلوم في للتربي

 والعلمية والثقافية.
وطنية اللجنة الو، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياالجهات المشاركة والمساهمة كلماتها وهي:  ألقتثّم 

 .والبنك األوروبي لالستثمار، المصرية للتربية والعلوم والثقافة
 

 عصام خميسجلسة العمل األولى: إشراف األستاذ الدكتور 
 

حدائق ومدن لالتجارب العربية الناجحة حول  ضوئية عروض( 3) ثالثةتقديم  األولىجلسة العمل  تشهد   
 العلوم فيها:

 " البحث أكاديمية برعاية المتخصصة التكنولوجية للحاضنات القومي البرنامج العرض األّول بعنوان 
منّسقة البرنامج القومي للحاضنات  ،األستاذة الدكتورة هالة حامدي"، قّدمته اوالتكنولوج العلمي

البحث  تّم فيه التعريف بالبرنامج القومي ألكاديمية ،بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياالتكنولوجية 
 لعلميةا المخرجات ربطالذي يهدف إلى  ،للحاضنات التكنولوجية المتخّصصة العلمي والتكنولوجيا

 لكلت حلول يجادإ خالل من مصر تواجهها التي والتحديات بالواقع لةالمموّ  عاتو والمشر  لألبحاث
 ويقوم ،واقتصادية جتماعيةا تنمية إلحداث محاولة في ،وتكنولوجي علمي ساسأ على قائمة التحديات

لتي تقوم ا القومية والحمالت المبادرات، واالبتكار التشاركي، و التخرج مشروعات دعم على البرنامج هذا
لقابلة ا العلمية التكنولوجية بها السلطات المصرية والمتمثلة في الدعم المالي للمشروعات والبحوث

 .تدعم النمو االقتصادي للبالد وتحفيزها لبعث مؤسسات ناشئة ومنافسة ،للتطبيق
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 " ألستاذ ا قّدمه، "العربية والحدائق العلمية المدن تميز لنموذج رئيسية مالمحالعرض الثاني بعنوان
 إلى هفي أشار :الدكتور أسامة عبد الوهاب الرّيس، مدير عام مدينة إفريقيا التكنولوجية بالسودان

 خالل من تطويرهاو  العربية االقتصادات تنمية في واستغاللها العربية العلمية االبتكارات تشجيع ضرورة
 مكانياتاإل في والنظر التكنولوجية، المؤسسات أداء قياس على والمساعدة العلمية، الحدائق استحداث
 لتطوير لةمحاو  في والتكنولوجيا، المعلومات لقطاع التحتية والبنية البشرية الموارد وخاصة المتاحة،
 التطبيقية هجالمنا بين الفجوة تقليص على والعمل المجال، في تتم التي والبرامج الدراسات وفق أدائها

 .االقتصادية والمؤسسات بالجامعة العلمية والبحوث

 " ولوجيةالتكن والتطبيقات العلمية األبحاث مدينة في ستثماريةاال منطقةال العرض الثالث بعنوان ،"
 البحاثا مدينةب االستثمارية للمنطقة التنفيذي المديرعبد الهادي قشيوط،  األستاذ الدكتورقّدمه 
لتكنولوجيا لمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات ا اإليكولوجيأبرز فيه هيكلية النظام  :باإلسكندرية العلمية

باإلسكندرية وحاضنات المؤسسات الصناعية فيها، مشير ا إلى أّن النظام التعليمي والنظام االبتكاري، 
هي  لمدينةاوالمزايا المقّدمة من الدولة والتي تتمتع بها  االقتصادي النظامالموّفرة لهم مع  التحتية البنيةو 

ة. كما تّم اقتراح مؤشرات أداء لمؤسسات العلوم والحدائق االقتصادات القائمة على المعرف ركائزمن أهم 
 ة.بحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المصريالعلمية العربية والتي تتوافق مع تجربة مدينة األ

 جلسة العمل الثانية: إشراف األستاذ الدكتور عصام خميس
    

 التاليين: وهما ( ضوئيين2رضين )عي هذه الجلسة تقديم تّم ف   
 " الدكتور  األستاذ"، قّدمها مدهشة تجربة العلوم جعل كيفيةالتجربة التونسية: العرض األّول بعنوان

كليتها وهي تّم فيه التعريف بمدينة العلوم بتونس :خالد الهاني، مدير عام مدينة العلوم بتونس
د تمكين تنمية المعرفة ونشرها قص واألهداف التي ُبعثت ألجلها والمتمثلة في والفضاءات المتاحة بها

تحسيس العـموم وتعويدهم على التعامل مع الطرق و  من االستفادة من العلوم، المهتمينكافة 
 .بعث إطار للحوار بين العلم والمجتمعو  ـــات العلميـة،افواالكتش

 " لرئيسيةا األداء مؤشرات: ماهي المصلحة صحابأ تحليلو  االستراتيجية نواعأ العرض الثاني بعنوان 
، الستثماريلالدكتور جاك فانديرمير، مستشار البنك األوروبي "، قّدمها  العلمية؟ التكنولوجية لألقطاب
 الستحداث منه ع اتشجي األوروبي االستثمار بنك يقّدمها التي والتسهيالت الضخمة التمويالت فيه وأبرز
نشاء حدائق كما قّدم التجربة الفرنسية لمدن العلوم وال .األوسط والشرق إفريقيا شمال بدول علمية حدائق وا 

ة ، والتجربة التركية الناجحة في استحداث مدن وأقطاب علميغرونوبلبالعلمية وبالتحديد المدينة العلمية 
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مشير ا  ،في تنمية االقتصادات لهذه الدولمن أحد العوامل الرئيسية هذه التجارب  تكنولوجية، معتبر ا أنّ 
 مؤشرات األداء الرئيسية التي استندت عليها كلتا التجربتين.إلى 

 الدكتور جاك فانديرمير: إشراف نقاش ةحلق
 

بعد مناقشات ، و والثانية األولىالعروض الضوئية التي قّدمت خالل الجلستين قام الخبراء المشاركون بمناقشة 
 المشاركون بالتالي:مستفيضة، أوصى 

العربي فيما بينهم ودراسة الممارسات العالمية  الوطنإنشاء منحة االبتكار لتدريب علماء  .1
 الرائدة.

ستقطاب العقول العربية المهاجرة واستغالل كفاءاتهم في مشاريع وضع آليات وسياسات ال .2
 عربية بحتة.

لوضع و  وحدائق العلوم العربية العلميةتحديد مجموعة عمل قاّرة لصياغة نموذج التميز للمدن  .3
  ألدائها، موّحدة وصياغة وصيانة مؤشرات

 البتكار التقني للباحثين الشبان بالوطن العربي،الإلبداع و دعم الجائزة العربية  .4

 تفعيل االتفاقية العربية لتسجيل براءات االختراع العربية. .5

 2015نوفمبر  11 األربعاء: الثانياليوم 
 الدكتور جاك فانديرميرإشراف : الثالثةجلسة العمل 

 

 :في هذه الجلسة تمّ    
 " مخطط نموذج العمل التجاريتقديم "(The Business Model Canvas)  للخبراء المشاركين من

 ح أهمّ بشر  قد قام هذا األخير، ولالستثمارالدكتور جاك فانديرمير، مستشار البنك األوروبي قبل 
ات حتى يتمّكنوا من وضع مؤشر  على كيفية العمل على هذا النموذجوتدريبهم  هذا المخطط خصائص

 .خاصة بأداء مؤسسات العلوم والحدائق العلمية العربية

   ( عمل، 2توزيع الخبراء المشاركين على مجموعتي ) ت كّل مجموعة العمل على وضع مصفوفة تولّ و
 خططمالتي تراها مناسبة لقياس أداء مؤسسات العلوم والحدائق العلمية، استناد ا إلى  بأهم المؤشرات

مدن  التركية والفرنسية في مجال المؤشرات الخاّصة بالتجربتين ومصفوفتي نموذج العمل التجاري
 العلوم والحدائق العلمية العربية.
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 الدكتور جاك فانديرميرإشراف : الرابعةجلسة العمل 
 

  التي وضعها فريقي العمل، وهي التالية: المؤشرات ةمصفوف ومناقشة هذه الجلسة عرضتّم في 

 (Group A) فريق العمل األّول
 KPI’s for Arab STP’s مؤشرات األداء الرئيسية لمدن العلوم والحدائق العلمية العربية ر.م

 .Laws and Legislation for Science park .مدن العلوملقوانين وتشريعات   .1

 .Incentive to companies .للشركات المقّدمة حوافزال  .2

 .Number of Productivity Companies .الشركات المنتجة عدد  .3

 .R&D Expenditure .اإلنفاق على قطاع البحث والتطوير  .4

 .Number of Funded Companies .تمويلها التي تمّ  الشركات عدد  .5

 .Number of contract .عقود العمل عدد  .6

 .University-Industry collaboration .والمؤسسات الصناعية الجامعات بين التعاون  .7

 .National Company-company collaboration .التعاون مع الشركات الوطنية  .8

 .International Company-company collaboration .التعاون مع الشركات العالمية  .9

 ةزيار خالل من المعرفة على يحصلللون ذينال الجامعيين الطالب عدد  .10
 .مدينة العلوم

Number of undergraduates students that get 
knowledge through visiting the park. 

 .Number of Training .يةالتدريب الدورات عدد  .11

 .Number of Conferences .عدد المؤتمرات  .12

 .Investment to improve infrastructure .التحتية البنية لتحسين االستثمار  .13

 .Number of Active incubators .النشطة الحاضنات عدد  .14

 .Number of Spin off (as output of incubators) عدد الشركات الناشئة كمخرج من الحاضنات  .15

 .Number of staff annually .سنويا الموظفين عدد  .16

 .Number of job creation .المتاحة العمل فرص عدد  .17

 .Number of startup companies .الناشئة الشركات عدد  .18

 .Number of applied licenses .التطبيقية التراخيص عدد  .19

 .Number of applied patent .التطبيقية االختراع براءات عدد  .20

 .Number of registered patent .المسجلة االختراع براءات عدد  .21

 .Number of Problem solved by Science park .العلوم حديقة طريق عن حلها والمشاكل التي تمّ العوائق  عدد  .22

 .Number of innovative product .المبتكرة المنتجات عدد  .23
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 .Number new Project .عدد المشاريع الجديدة  .24

 .Number of Scientific articles .عدد المقاالت العلمية  .25

 
 (Group B) الثانيفريق العمل 

 KPI’s for Arab STP’s مؤشرات األداء الرئيسية لمدن العلوم والحدائق العلمية العربية ر.م

 .Incentives provided for the management company .الشركة دارةإل المقدمة الحوافز  .1

 .Incentives provided for the companies .للشركات المقدمة الحوافز  .2

 .R&D Expenditures of Companies .نفقات الشركات على البحث والتطوير  .3

 .Domestic R&D income of companies .عائدات البحث والتطوير على الشركات المحلية  .4

 .Export Data of Companies .الشركات من المصدرة البيانات  .5

 .Incubation Programs .حاضناتال برامج  .6

 .Technology Transfer office Services .والخدمات التكنولوجيا نقلمكاتب   .7

 .University-Industry Collaboration .والقطاع الصناعي الجامعات بين التعاون  .8

 .Public-Private Sectors Collaboration .والخاص العام القطاعين بين التعاون  .9

 .The total number of scientific journals .العلمية المجالت عدد  .10

 .المبتكرة البرامج دعمو والتطوير البحث مشاريع عدد  .11
The total number of projects from R&D and innovative 
support programs. 

 .والدولية المتحصل عليها الوطنية الجوائز العلمية عدد  .12
The total number of national and international 
science award received. 

 .The total number of patent applications .االختراع براءات طلبات عدد إجمالي  .13

 .The total number of patent certificated .المصادق عليها االختراع براءات عدد إجمالي  .14

مشللللاريع البحث والتطوير واالبتكار كنتيجة للتعاون بين  عدد إجمالي  .15
 .الجامعة والقطاع الصناعي

The total number of R&D and innovative projects as 
the result of university-industry collaboration. 

 عائدات مشاريع البحث والتطوير واالبتكار كنتيجة للتعاون الدولي.  .16
Funds received from R&D and innovative projects as 
the result of international collaboration. 

 .واالبتكار والتطوير البحث مجال في الدولي التعاون عائدات  .17
Funds received from international R&D and 
innovative collaborations. 

 .والطلبة والموظفين األكاديميين عدد إجمالي  .18
The total number of academic staff/students in 
circulation. 

 اضناتوح والتقنية التكنولوجيا نقل مكاتب بإدارة العاملين عدد إجمالي  .19
 .والتطوير البحث ومراكز المؤسسات

The total number of full-time people working within 
the management of technology transfer offices, 
techno parks, incubation centers and technology 
development centers. 

 لىع والتدريب واالبتكار التكنولوجيا دارةإو المشللللاريع  عدد إجمالي  .20
 .البرامج دارةإ

The total number of entrepreneurship, technology 
management and innovation management 
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training/certificate programs organized out of the 
university-oriented 

شركات العاملين عدد إجمالي  .21  راكزوم العلمية الحدائق في المتفرعة بال
 .التكنولوجيا تطوير ومراكز احتضان

The total number of people employed in spin-off 
companies in techno parks, incubation centers and 
technology development centers. 

 والتصلللللاميم/  المنفعة ذات النماذج/  االختراع براءات عدد إجمالي  .22
 .المسجلة الصناعية

The total number of patent/ utility models/ industrial 
designs registered. 

 .Number of conferences and workshops .العمل وورش المؤتمرات عدد  .23

 .Number of funding programs .الممولة البرامج عدد  .24

 
 2015نوفمبر  12 الخميس: الثالثاليوم 

 الدكتور جاك فانديرميرإشراف : )الجلسة الختامية( الخامسةجلسة العمل 
 

 مؤسسات  الخاصة بقياس أداء مصفوفتي المؤشرات وناستكماال  للجلسة السابقة ناقش الخبراء المشارك
لمشاركون خلص او ، توحيدهاالعمل على و العمل،  االتي وضعها فريق العلوم والحدائق العلمية العربية
 :ةإلى مصفوفة المؤشرات التالي

PROPOSED KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR ARAB SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS 

No. OUTPUT IMPACT 
DESCRIPTIVE INDICATORS 

1. Number of jobs within the park Number of foreign employees (incl diaspora) 

2. Total number of companies in the STP Annual FDI by foreign companies in STP 

3. Combined revenues of entreprises within STP Combined value of exports by entreprises with STP 
MANAGEMENT OF THE STP 

4. Total FTE employed by STP-company FTE working in TTO's, Incubators/Accelerators 

5. Occupancy rate of constructible area Annual income per sq.m. built 

6. Total revenues (excl grants) of STP-company Net operating income of the STP company 

7. Total of subsidies and grants Total of foreign/intern'l subsidies and grants 

8. Number of visitors Foreign visitors 
RELATIONSHIPS BETWEEN PARK RESIDENTS 

9. Number of collaborative research contracts Shared space as % of total build area 

10. Value of contract research agreements Number of "co-owned" articles + IPR 
INTELLECTUAL OUTPUT 

11. Number of articles that originate from the STP Citation index score / references 

12. Applications/registration for IPR (patent, utility, TM) License revenues 
BUSINESS AND EMPLOYMENT CREATION 

13. 
Number of companies created per year 

Number of companies going public / Equity value at 
exit? 

14. Number of jobs created by firms in STP Number of local graduates employed in the park 

15. Number of firm existing the park Number of companies that had to cease business 
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 مؤشرات قياس أداء مدن العلوم والحدائق العلمية العربية
 التأثير المخرجات ر.م

 مؤشرات وصفية
1.  .عدد العاملين األجانب .عدد الوظائف داخل حدائق العلوم 

2.  االستثمما  األجبيي الميارتر الوتبون من قيل الشتركات األجبيية فيقيمة  .حدائق العلوم عدد الشركات في إجمالي 
 .حدائق العلوم

3.  .القيمة اإلجمالية لصاد ات الشركات داخل حدائق العلوم .حدائق العلوم المجمعات داخل دخلإجمالي  

مؤسسات العلوم والحدائق العلميةدارة إ  
4. قت  .ن بكامل الوقت داخل حدائق العلوميلعاملا إجمالي  مل الو كا عاملين ب عدد ال مالي  قل  فيإج تب ن كا بات تم حاضتتتت ال

 .الثكبولوجيا
5.  الدخل الوبون لكل مثر مربع.  .داخل حدائق العلوم قواممعدل إرغال األ 

6.  .حدائق العلوم فيلشركات ادخل  إجمالي .حدائق العلوم باسثمباء المبح فيلشركات ا مداخيلإجمالي  

7.  .االعانات تالمبح الخا جية إجمالي .إجمالي اإلعانات تالمبح 

8.  .عدد الزتا  األجانب .المحليين عدد الزتا  

صحاب المصلحة داخل حدائق العلومأالعالقة بين   
9.  .المواحة مشثركة كبوية مئوية من المواحة اإلجمالية لليباء .المشثركة لألبحاثعدد العقود  

10.  .المشثركة + حقوق الملكية الفكرية األبحاثعدد  .قيمة عقود االتفاقيات 

 اإلنتاج الفكري
11.  .مؤرر االقثياس / المراجع .صد ت من خالل حدائق العلومأعدد المقاالت الثي  

12. براءات  / الفكريتتةتطييقتتات / توتتتتجيتتل حقوق الملكيتتة  

 .االخثراع، تالثوجيالت الثجا ية
 .الثراخيصعائدات 

عمال وخلق فرص العملاأل  
13.  الخرتج؟صيحت عامة / حقوق المواهمين في أ الثيعدد الشركات  .المبشأةالشركات عدد  

14. حدائق  فيعدد الوظائف الموتتتتثحدنة من قيل الشتتتتركات  

 .العلوم
 .المحليين من حدائق العلوم عدد الخرجين

15.  .عدد الشركات الثي اضطرت إلى الثوقف عن العمل .عدد الشركات القائمة داخل حدائق العلوم 

 
 بالتالي: هذه الجلسةختام  في كما أوصى المشاركون

 إنشاء مجال في الناجحة والعالمية العربية التجارب من العربية الدول استفادة تعميم على العمل ضرورة .1
 ،العلوم وحدائق مدن وتمويل وتطوير

ضرورة تعميم هذه المؤشرات على جميع الدول العربية وخاصة التي لم تتمكن من المشاركة في فعاليات  .2
 ورشة العمل، 

ياس ق بالدول العربية على تبّني مؤشراتحث األقطاب التكنولوجية وحاضنات المؤسسات واألعمال  .3
ثرا ضعتاألداء التي وُ  امج تشريك خبراء ورشة العمل في البر و ها، ئومواصلة العمل عليها لتطويرها وا 

 ذات العالقة الستكمال العمل على هذه المؤشرات.واألنشطة 
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 :زيارة ميدانية للقرية الذكية بمصر
 

 زيارة ميدانيةالمشاركون ب قام بالقرية الذكية، السيدة منى فرانسيس، مديرة العالقاتبالتعاون والتنسيق مع    
 .جمهورية مصر العربية-بالجيزة ،للقرية الذكية
 عبارة وهي ،2001 عامال خالل تأسست، قطاع خاص %80و حكومية %20 مصرية شركةهي  القرية الذكية

قطاع بال المرتبطة والجامعات الحكومية والمؤسسات المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لشركات تجمع عن
 %15 من المشروع يتكون، و كيلو متر مربع 2,78أي متر مربع ( 2784600)تها تبلغ مساح .الصناعي

العلمية  شركاتلل مجمع أّول ويعد. تجميلية ومساحات خضراء مساحات الباقية من المساحة %85و نيمب
 جمهورية مصر العربية. في واالقتصادية

 يصل نأ المخطط ومن موطن شغل 40000وتوفر حالي ا  شركة 160 من أكثر على احالي   القرية الذكية تحوي 
 .2016 عامموطن شغل خالل ال 100000

 من ،للقرية ريالمعما التصميم مع التوافق مراعاة يجب ولكن القرية الذكية في البناء أو التأجير للشركات يمكن
 االتصاالت ومراكز العمال خدمة شركات إحدى وهي xceed شركة نذكر: في القرية الذكية المعروفة الشركات
 اكل،، وشركة أور العالمية مايكروسوفت شركةو ،المصرية االتصاالت وزارة اأيض   الذكية القرية في ويوجد

 واألكاديمية ،النيل جامعة مثل علمية جامعاتو ،غزاله أبو طالل مجموعةو وشركة نوكيا، ،فودافون شركةو
 فق الترفيهية.من المرا وغيرها رياضيه مالعب على أيضا وتحتوي ،البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.convertworld.com/ar/area/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9.html
http://www.convertworld.com/ar/area/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9.html
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 جدول األعمال 
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First Day: Tuesday 10 November 2015  

 

Program Item Time 

- Arrival, Reception & Registration 08:15-09:00 

Opening Session Time 

- Welcome Speeches by: 

 ALECSO, Mr. Safwan Al-Hakim 

 European Investment Bank, Dr. Jacques Van der Meer 

 Minister of higher education and scientific research, Mrs. Naiima Charif on behalf 

H.E. Prof. Ashraf Al-Shehhi 

09:00-09:30 

Pause For Ten minutes 09:30-09:40 

First Session 

Moderated by: Dr. Isam Khamis 
Time 

- The national program of specialized technological incubators sponsored by the 

Academy of Scientific Research and Technology, Mrs. Hala Hamidi, Academy of 

Scientific Research & Technology 

09:40-10:10 

- The major features of the ideal model for the STP’s, Dr. Ousama Rayyes, General 

Manager of Africa City of Technology  
10:10-10:40 

- Investment Zone in SRTA – CITY (Investment in knowledge), Dr. Abd- Hady 

kashyout Executive Director of the investment area of City of Scientific Research and 

Technological Applications 
10:40-11:00 

Coffee Break  11:00-11:20 

Second Session 

Moderated by: Dr. Jacques Van der Meer 
Time 

- Tunisian Experience : How to make science an amazing experience for all, Prof. 

Khaled Hani, Managing director of Tunis Science City 
11:20-12:50 

- Strategy types and Stakeholder analysis: which KPI’s ?, Dr. Jacques Van der meer 12:50-13:20 

- Discussions  13:20-14:30 
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Second Day: Wednesday 11 November 2015 

 

Program Item 

Time 
Third Session 

Moderated by: Dr. Mohamad Ramadhan 

- Short overview of the outcomes Tunis workshop; Business Model Canvas KPIs, Dr. 

Jacques van der Meer 
09:00-09:20 

- Group assignment: selecting KPI 

 Business model related KPI’s 

 Real estate related KPI’s 

 Social-Economic KPI’s (e.g. Business creation; Access to finance ; …) 

 Scientific activity, laboratories, equipment 

 Technological Development and Transfer 

 Visibility and reputation 

09:20-11:40 

Coffee Break  11:40-12:00 

Fourth Session 

Moderated by: Dr. Jacques Van der Meer 
Time 

- Discussion of the selected KPI’s 12:00-14:00 

 

 

Third Day: Thursday 12 November 2015 

 

Program Item 
Time 

Fifth Session  

- Review of key performance indicators for Arab STP’s and formulation of the final list of 

KPI’s. 
08:30-10:15 

Visiting Science Park Time 

- Experts visit to the smart Village, Cairo 11:00-13:30 
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 قائمة بأسماء المشاركين
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 ر.م الدولة االسم واللقب الصفة البريد االلكتروني
Khaled.hani@cst.rnu.tn 

Tel : +21671753415 
  .1 تونس أ.د. خالد الهاني مدير عام مدينة العلوم بتونس

rayis@hotmail.com 

Tel: +249912306775 
 أ.د. أسامة الريس بالخرطوممدير عام مدينة إفريقيا التكنولوجية 

 السودان
2.  

mohamedali1999@yahoo.com 3 د.علي محمد علي مدير مركز البحوث بمدينة إفريقيا التكنولوجية بالخرطوم.  
 

mohamedzeidane@gmail.com 
Tel: +22236342198 

+22246020087 

  .4 موريتانيا محمد األمين أحمد زيدان التعليم العاليمكلف بمهمة بوزارة 

aghandour@cnrs.edu.lb 
Tel: +9613768854 

+9614409845 

باحث في المركز الوطني لالســـــــــتشـــــــــعار عن بعد بالمجلس الوطني 
  .5 لبنان د. علي جواد غندور للبحوث العلمية

abumakhou@yahoo.com .6 فلسطين أ.حامد حسن عبداهلل دار أبو مخور رئيس قسم النشاط العلمي في وزارة التربية والتعليم.  
blakiris@hotmail.com 7 األردن د.محمد سليمان سلمان السعودي أمين عام مجمع اللغة العربية األردني.  

 أ.د.سعيد شلبي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيانائب  -

 مصر

8.  
essam_khamis@mucsat.sci.eg 9 أ.د. عصام خميس رئيس مدينة االبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.  

nelbadri@zewailcity.edu.eg 
 للعلوم زويل مدينة-الحيوية الطبية العلوم قســـــــــم ورئيس أســـــــــتاذة

  .10 نجوى البدري أ.د. والتكنولوجيا

yasser1967@yahoo.com 
ســـــــــتــاذ بمــدينــة لى للمراكز والمعــاهــد البحثيــة واألعأمين المجلس األ

  .11 د. ياسر رفعتأ. االبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

aabdelkhalik@gmail.com 
أكاديمية البحث  –المشـــرف على الحمالت القومية والمراكز االقليمية 

 العلمي والتكنولوجيا
  .12 أ.د. عمرو فاروق عبد الخالق

wmeldegwy@hotmail.com 13 وائل الدجوىأ.د.  رئيس مجلس إدارة شركة سيجمان.  

mramadan79@gmail.com 
-المشـــــــرف على المرصـــــــد المصـــــــري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

  .14 رمضان عبد السالم رزقد. محمد  والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية

hala.ahmedy.asrt@gmail.com 
قة البرنامج القومي للحاضـــــــنات التكنولوجية،   ثالبح أكاديميةمنســـــــّ

  .15 أ.د. هالة حامدي والتكنولوجيا العلمي

haiamhelmy@gmail.com 
-نائب المشرف على المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

  .16 د. هيام حلمى ابراهيم  والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية

Hady8@yahoo.com 
-مدينة االبحاث العلمية  –المدير التنفيذي للمنطقة االســـــــــتثمارية 

 اسكندرية
  .17 أ.د. عبد الهادى بشير قشيوط

hisham_elshimy@pua.edu.eg 18 أ.د. هشام الشيمى جامعة فاروس –بكلية الهندسة  ذ مساعداألستا.  

radwan.amro@gmail.com 
رئيس قســـــــــم إدارة البحوث واالبتكـــار بـــأكـــاديميـــة البحـــث العلمي 

  .19 د. عمرو رضوان والتكنولوجيا

anaim@smart-villages.com دارة تنمية رئيس قطاع التسويق والمبيعات شركة   .20 . أحمد نعيم أ يةالذك القرى وا 
ygdessouky@yahoo.com  21 .د. ياسر الدسوقىأ البحريكاديمية العربية للعلوم والنقل األ.  

egnatcom@egnatcom.org.eg 
  .22 أ.نعيمة سيد شريف فةللتربية والعلوم والثقامديرة إدارة العلوم باللجنة الوطنية المصرية 

  .23 أ.أحمد صابر بكر اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

 

mailto:Khaled.hani@cst.rnu.tn
mailto:rayis@hotmail.com
mailto:mohamedzeidane@gmail.com
mailto:aghandour@cnrs.edu.lb
mailto:blakiris@hotmail.com
mailto:anaim@smart-villages.com
mailto:ygdessouky@yahoo.com
mailto:egnatcom@egnatcom.org.eg
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 ر.م الدولة االسم واللقب الصفة البريد االلكتروني
  .24 أ.انتصار محمد مرسي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة
  .25 عبد الفتاح تاجي أ.سمير اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة
  .26 أ.عزة عبد العزيز الجندي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة
  .27 أ.نسرين نبيل اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

 الخبراء الدوليون
j.vandermeer@eib.org ( مستشار البنك األوروبي للتنميةEIB) 28 لوكسمبورغ د. الدكتور جاك فان ديرمير.  

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومممثل 
Hakim.safwen@gmail.com 

Tel : +21658388303 

منســـــــق مشـــــــاريع علمية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
 إدارة العلوم والبحث العلمي

  .29 أ.صفوان الحكيم

 

file:///D:/Safwen_ALECSO_2015/مدن%20العلوم%20والحدائق%20العلية/j.vandermeer@eib.org
mailto:Hakim.safwen@gmail.com
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 صور فعاليات ورشة العمل
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فعاليات اليوم األّولصور   
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الثانيفعاليات اليوم صور   
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الثالثفعاليات اليوم صور   

  

  

 
 

 


