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القطاع  ومؤسسات التعليم العالي العالقة بين 

في فلسطين و الخدماتي الصناعيالخاص   
يحيى صالح.د      

 مدير مركز النجاح لالبتكار و الشراكة الصناعية
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 االجندة

 
مركز النجاح لالبتكار و الشراكة الصناعية*   

 

معوقات التعاون بين الجامعة و مؤسسات القطاع *

 الخاص

 

تجربة جامعة النجاح في التعاون  و الشراكةمع *

 القطاع الخاص
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مأسسة العالقة بين الجامعة والقطاعات 

 اإلنتاجية والخدماتية
 

 املهمة األساسية هلذا املركز

 مركز النجاح لالبتكار و الشراكة الصناعية 
An-Najah Business Innovation & Partnerships 

Center (NaBIC) 
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 رؤية املركز
ترسيخ قدرة العمل الجامعي على خدمة  

المجتمع من خالل تعزيز التواصل مع 
القطاعين الصناعي والخدماتي وبما 

واإلبتكار والتطوير  يعزز البحث العلمي
 الصناعي
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 رسالة املركز
نحن قادرون أن نكون أداة رئيسية  

لتطوير الصناعات والخدمات المحلية 
 بما يعزز اإلقتصاد الوطني
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 مهام املركز
 

 مأسسة العالقة بين اقسام الجامعة وبرامجها المختلفة مع
 القطاعات اإلنتاجية والخدماتية

 
 تحفيز الشراكة بين الجامعة وقطاعات االعمال المختلفة لتنفيذ

أبحاث علمية موجهة لتقديم حلول وتنفيذ مشاريع تطويرية وذلك 
 لتأسيس بيئه بحثيه محفزه

 
 تشجيع المؤسسات الفلسطينيه في القطاعات األنتاجيه والخدماتيه

 لتطوير بغض النظر عن حجمها  تبني مفاهيم البحث واالبتكار
 مؤسساتهم
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 مهام املركز
 تحفيز الباحثين في القطاع األكاديمي لمجابهة المشاكل والتحديات

الصناعية والتجارية ، واقتراح الحلول المناسبة المبنية على منهجية 

 علمية وخلفية ريادية سليمة

 

 تأسيس شبكة المجتمع البحثي االبتكاري لتبادل اآلراء وايجاد أرضية

خصبة لتواصل ارباب القطاعات األنتاجيه والخدماتيه مع الباحثين 

او طلبة في /اكاديميين ، طلبة دراسات عليا و)     بانواعهم المختلفه

 (مرحلة البكلوريوس 

 

رصد وتحديد وتجميع قدرات االقسام  على العمل مع القطاع الصناعي 

 

ش العمل الهادفة إلى ربط الجامعة بالقطاعات رعقد المؤتمرات وو

 المختلفة
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 فلسفة املركز يف العمل مع القطاع اخلاص
وللبدء بقوة بالمركز، وقبل مخاطبة القطاع الصناعي، ال بد من تحضير  

أنفسنا بشكل جيد إلختراق القطاع الصناعي وجعله يهرول بإتجاه 

 Win – Win)الجامعة، وذلك ال يتأتى إال من خالل تبنينا لمبدأ 

Relationship ) أي أننا يجب أن نفكر بباقة من الفوائد والخدمات

التي يمكن أن تقدمها الجامعة للقطاع الصناعي لتحفيزة لدعم البحث 

العلمي، وبحيث تصاغ هذه الخدمات بطريقة جيدة تقنع القطاع 

 الصناعي بأهمية تعاونه وبنفس الوقت ال تكلف الجامعة شيئا يذكر
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 ماذا ميكن ان نقدم للقطاع اخلدمايت واالنتاجي ؟

 العرض على القطاع الخاص بإمكانية التدريب شبة المجاني لطواقمه من خالل
ويمكن في هذا المجال دعوة اعضاء الهيئة )دورات تدريبية تعقدها الجامعة 

كما يمكن اإلستفادة من ( يومين تدريب للقطاع الخاص –التدريسية للتبرع بيوم 
الجهد  مشروع تمبوس الحالي والذي يهدف إلى تدريب كوادر الصناعة وتجيير هذا

 لصالح المركز

 

 مشاريع التخرج بطريقة تقنع أصحاب / صياغة موضوع دعم البحث العلمي
 الصناعات أن مردود هذا البحث سيكون لصالح تطوير شركاتهم

 

 تطوير مجلة صناعية تصدر بإسم جامعة النجاح تنشر بها مشاكل صناعية مع حلول
  لها ويمكن أن تستخدم هذه المجلة لنشر إعالنات ترويجية للمنتجات الوطنية

 وخدمات الشركات المختلفة
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 ماذا ميكن ان نقدم للقطاع اخلدمايت واالنتاجي ؟
إنشاء بورتال للنجاح يعنى بالتواصل مع القطاع الصناعي 

 

 منح أية شركة تدعم مشروع تخرج الفرصة للترويج عن منتجاتها

وخدماتها على لوحة إعالنات القسم المعني لمدة فصل مما يساعدها في 
 الترويج لمنتجاتها

 

يمكن ) إستضافة مدراء الشركات في برنامج إذاعي على صوت النجاح
 (قصة نجاح تسميته

 

العلمي اإلعالن عن جائزة تمنحها الجامعة للشركة المميزة في دعم البحث 

 

 تكريم الشركات التي تدعم البحث العلمي في حفل سنوي تقيمه الجامعة
 على هامش حفالت التخرج
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!!ماذا ستستفيد اجلامعة؟  
 توجيه الصناعات نحو تطوير منتجاتها و خدماتها من خالل المساعدة في حل

 مشكالتها
 
توفير دعم للبحث العلمي من مصادر خارجية أخرى متعددة 

 
توفير فرص للبحث العلمي 

 
زيادة فرص أعضاء الهيئة التديسية في نشر أبحاث عملية 

 
تشجيع اإلبتكار 

 
ربط الطلبة بحقيقة وواقع السوق الفسطيني 

 
أبحاثهم ومشاريعهم لحل  توفير فرص عمل للخريجين في القطاعات التي عملوا

 مشاكلها أو تطويرها
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الخاصمعوقات التعاون بين الجامعة و مؤسسات القطاع   

 (التحدث بلغتين مختلفتينن)نقص التواصل ما بين الجامعة و القطاع الخاص 

 

غياب الثقة التبادلة ما بين الجامعة و القطاع الخاص 

 

عدم وجود ثقافة البحث و التطوير، االبتكار و مفهوم الشراكة 

 

نقص الدعم المالي و الفني لتعزيز التعاون 

 

 عدم وجود قوانين و اجراءات فعالة لحماية الملكية الفكرية 

 

االفتقار الجامعات لوجود مراكز و شركات لنقل المعرفة 

 
 



13 

 تجربة جامعة النجاح في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص
 (وحدة شؤؤن الخريجين)شراكة بهدف زيادة التوظيف بعد التخرج 

المراكز العلمية 

 (مركز التدريب العملي)الشراكة في مجال تدريب الطلبة قبل التخرج 

 ممثلين من القطاع الخاص في المجالس االستشاريق القسام كلية الهندسة

 (متطلبات اعتماد االبت)المختلفة 

تنظيم معارض للقطاع الخاص في الجامعة 

 االستعانة بممثلين من القطاع الخاص كممتحنين خارجيين لمشارع

 التخرج و رسائل الماجستير

توفير البيانات و االجهزة الالزمة للطلبة لتنفيذ مشاريع تخرجهم 
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 تجربة جامعة النجاح في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص
 (كلية الهندسة)توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة باديكو الصناعية 

 (كلية الهندسة)توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة االلمانية لالنماء 

 (مركز االبتكار نابك)توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الغذائية 

 و الفوز بمشروع للتدريب العملي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية

 (  التدريب العملياالبتكار نابك و مركز مركز )

 توقيق مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية

 (مركز االبتكار نابك)

 توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة االقتصاد الوطني في مجال حماية الملكية
 (مركز االبتكار نابك)الفكرية 
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 شكرا لحسن استماعكم

 

 

 

 


