
في فلسطینالبتكار ونقل التكنولوجیااتأسیس شبكة 

مقدمة

االقتصاد القومى يفى ظل التنافسیة العالمیة و دور االبتكار واالختراعات ونقل التكنولجیا ف
فيوالتكنولوجيوالعلميالثقافيالتعاونلروحوفقا,.ل القومىدخللدول وتأثیرة على معدل نمو ال

المعاییروتحسینالوطني،االقتصادنموفيوالتطویرالبحثألھمیةوإدراكایا،التكنولوجنقلمجال
علىوالتكنولوجيالعلميالتعاونوتطویرتعزیزفيورغبة- للمعیشةواالقتصادیةاالجتماعیة

.المتبادلةوالمنفعةالمساواةأساس

التبادل للمعلوماتاس اسعلىشبكة لالبتكار و نقل التكنولوجیا في فلسطین سوف تتأسس
والتواصل والربط بین العاملین والمھتمین  والصناعةالشبكةونقل المعرفة بینالتكنولوجیة

.نقل التكنولوجیا وریادة االعمال واالبتكاروالمستفدین فى

:الشبكةمؤسسى

:قام كل من

منسق برنامج تمبوس في جامعة النجاح الوطنیة-الدكتور عماد بریك .1
منسق المراكز العلمیة في جامعة النجاح الوطنیة- ر جالل الدبیك الدكتو.2
منسق مكتب تمبوس في فلسطین- الدكتور نضال الجیوسي .3

لالبتكار ونقل التكنولوجیا وتعتبرالكیانات السابقة للذكر ھى المؤسسة لشبكة لالبتكار شبكةبتأسیس 
.في فلسطینونقل التكنولوجیا



والصناعةالشبكةونقل المعرفة بینالتكنولوجیةالتبادل للمعلوماتاساس ىعلالشبكةتأسست
نقل التكنولوجیا وریادة االعمال والتواصل والربط بین العاملین والمھتمین  والمستفدین فى

.واالبتكار

ة االختراعات العلمیوتسویقاالعمال االبتكاریةتطویرفيالمساعدةمھام الشبكة تتمثل فى: المھام
.البحوثومراكزالفنیةوالمعاھدالجامعاتفيوالتكنولوجیا

:تھدف الشبكة الى:األھداف

الصناعات،مختلفبینوكذلكوالصناعةالعلومقطاعبینالتكنولوجیانقل
جدیدة عالیة التكنولوجیامنتجاتوتسویقتطویرفيللتعاونشركاءعنالبحث.
الجامعاتالمؤسساتفيالتكنولوجیانقلكزامرإنشاءتشجیع.
وتطویروالبحث،االبتكارفيمختلف المؤسسات والمنظماتبین التعاون

جدیدةالالتكنولوجیا
المجتمع اإلقلیميداخلالفكریة ونقل التكنولوجیاالوعي بحقوق الملكیةرفع
في مجال التعلیم لنقل التكنولوجیاالممارسات الجیدةوتشجیع ونشردعم

لمنظمات و مكاتب نقل وبناء القدرات التحسین المستمرزوتعزیالعالي
.في المنطقةالتكنولوجیا

انشاء في للمساعدةومبادئ توجیھیةووضع معاییرتقدیم المشورة، والتشاور
.الجامعاتفينقل التكنولوجیالمكاتب

وطنیا ودولیانقل التكنولوجیابین وكاالتاالتصاالتتسھیل
والممارسات ونقل التكنولوجیاعن المعاییرللحصول على معلوماتاطارتوفیر

األعضاء من المنظماتبینوالبرامج المؤسسیةوالمھنیةالجیدة،
في الجامعات في مجال التعلیم العالينقل التكنولوجیافي مجالتیسیر البحوث
الدولیةوالمنظمات الشبكات األخرىمعالمنطقةوتعزیز مصالحالمنطقةلیتمث.
فى ادارة التكنولوجیا، ونقل التكنولوجیا والمساعدةتقییمبشأناتتقدیم خدم

لملكیة الفكریةا
نقل التكنولوجیا، ومنح في عقودصةالمختصالمحامینتدریب مدربین من

مفاوضاتوالالتراخیص
األوساط األكادیمیة والصناعةبینعالقة عملتطویرتسھیل
محلیةعلى تطویر انتاجیتھا و تطویر تكنولوجیات جدیدة  مساعدة الصناعة ال.
 المساعدة فى تسویق التكنولوجیا و نقلھا من الجامعات الى المجتمع و الصناعة.

:الشبكةعضاءأ



تسویق التكنولوجیاو مكاتبالتكنولوجیا،نقلمراكزواالبتكار،التكنولوجیاھم مراكز
لھمالتيتاالشبكأعضاءو. التكنولوجیانقلمجالفيالمنظمات التى تعملمنوغیرھا
التي األجنبیةالمنظماتمعوكذلكوالمحلیة،واإلقلیمیةمختلف الجھاتمعوثیقةصالت
التكنولوجیاطلباتوالجدیدةالتكنولوجیاحولالخاصةالمعلوماتتمتلك 

: عمالء الشبكة/المستفدین 

والصناعیةاألكادیمیةوالمؤسساتالكبرىركاتوالشوالمتوسطةالصغیرةھم الشركات
لتكنولوجیاالترویجفيالمتخصصینواألفرادوالتطویر،الجامعاتالبحثومعاھد

. شركاءعنوالبحثالمعلومات

:مجلس االدارة

البروتوكول،یتم تشكیل مجلس ادارة الشبكة لالبتكار ونقل التكنولوجیا من ھذاتنفیذلغرض
ویقوم مجلس ادارة . و مدیرى مكاتب نقل التكنولوجیا للكیانات المؤسسة للشبكةالسادة ممثلى ا
:الشبكة بالتالى

.التعاون الدولى االقلیمىمجاالتتحدید.أ
.اتفاقیة التعاونمذكرةلتنفیذالمواتیةالظروفتھیئة.ب
.والمشاریعالمشتركةالبرامجتنفیذودعمتسھیل.ت
.البروتوكولھذافيالصلةتذااألنشطةفيالمحرزالتقدمدراسة.ث
مقترحاتفيالتعاون والنظرالثنائیة وتطویروالتنمیةالبحوثعنالناشئةالخبراتتبادل.ج

.لزیادة التعاون فیما بعد
.المشلركة فى صیاغة سیایة االبتكار وریادة االعمال.ح
مل یقوم مجلس االدارة باالجتماع مرة على االقل سنویاً لمناقشة ومتابعة خطة الع.خ

الموضوعة

:الدائمیناالعضاءمجلس ادارة الشبكة

ممثلة بمكتب تمبوس و المراكز العلمیة في الجامعة) منسق الشبكة( جامعة النجاح الوطنیة
مركز النجاح لالبتكار و الشراكة الصناعیة

مركز الجامعة االسالمیة لالتصال الصناعي و المجتمعي
ار و نقل التكنولوجیامركز جامعة بولیتكنیك فلسطین لالبتك

وحدة جامعة الخلیل للربط مع الصناعة
مركز الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة لالبتكار و تنمیة األعمال 



خدمات الشبكة

فيالتكنولوجیةللمعلوماتوالترویجشركاءعنالبحثتنفیذیتم: الموقع االلكترونى.أ
:التالیةاألدواتخاللمنالشبكة

القواعدمنوتتألفوالطلبات،التكنولوجیاعروضمنمشتركةبیاناتقاعدة
.فلسطینمنمختلفةمناطقفيوالشركاءاألعضاءلجمیعالمحلیة

الفنیةاالستدامةعلىللحصولطلبات/ عروضمنتحقق-التكنولوجیاتقییم
.التكنولجیالنقلواالستعداد

یتم الدخول علیة بدون اى المعلومات ویعتبرمصدراإلنترنتعلىالشبكةموقع
.التكنولوجیاوالطلبات لعروضبیاناتقاعدةعلىحتويیومفاتیح

دوریة العضاء الشبكة عن طریق وضع المعلومات عبر معلوماتیتم ارسال
فيعرضتوالتيجدیدة،مالمحالوالحالیةالنشاطاتحولالموقع االیكترونى 

.اإلنترنتشبكةعلىموقع
الشبكةفيشركاءوأعضاءكلبینالتواصل.
 والعمالءالشبكة وأعضاءللشركاءعملوورشالمؤتمراتاالعالن عن.
التكنولوجیانقللشبكةالدولیةاتوالمنظمالشبكةبینالتعاون-الدوليالتعاون.

تحدیات وایضاً الجدید فى نقل التكنولوجیا المشاكل والعقد مؤتمر سنوى لبحث .ب
.واالبتكار
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