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�ة بـــ�ن  ب العامليـــة النا��ـــة �ـــ� الـــشراکة ســـ�ثما اســـة إ$ـــ  التعـــرف ع!ـــ  �عـــض التجـــا ر(ـــدفت الد ر ر

ـــات وال ـــة �ــــــ� نمــــــوذج حاضــــــنات 1عمــــــال ا/.امعـــ ــــا$� واملتمثلـــ ـــيم العــ ــــ� مجــــــال التعلـــ قطــــــاع ا/;ــــــاص �ــ

ب �ـــ� تفعيـــل اســـ�ثمار حاضـــنات  را/.امعيـــة، وتحديـــد Jليـــات املقHIحـــة لالســـتفادة مـــن (ـــذه التجـــا

اســة  ر1عمـال ا/.امعيـة �ـ� مجـال التعلـيم العـا$� باململكـة العرQيـة الـسعودية، ولتحقيـق أ(ـداف الد

ناملــن[\ الوصــفي املقــار لألدبيــات والوثــائق املتاحــة، و�ــ� ضــوء مــا توصــلت إليــھ اسـتخدمت الباحثــة 

اسـة تــم وضــع عــدد مـن التوصــيات واملقHIحــات؛ أ(م^ــا سـتفادة مــن 1طــر التنظيميــة املتبعــة : رالد

fع الـشراکة بـ�ن ا/.امعـات والقطـاع ا/;ـاص، وeـd.يع القطـاع ا/;ـاص  رعامليا والkl تبij علghا مشا

�ب بالــشراکة مـع ا/.امعــات، و إقامــة ا�m!ـ� والــد رو$� ع!ـ  ســ�ثمار �ــ� مجـال التعلــيم العـا$� والتــد

ع ل^ــا �ــ� اململکــة،  وشــراtات دوليــة مــع ا/.امعــات العامليــة واملراکــز وا/�اضــنات الدوليــة الفتتــاح فــر

gvم ��  ش عمل ومحاضرات عن تجا رواستقطاب الشرtات واملؤسسات التعليمية املتم�xة لتقديم و ر

عات مجـ ة املــشر وال سـ�ثمار املـشHIك مـع ا/.امعـات والzليــات واملعا(ـد، وتحـس�ن الكفـاءة �ـ� إدا ر

نـة الlـk يتمتـع gvـا القطــاع  ووeـشغيل^ا، وسـتجابة الـسرfعة الحتياجـات 1فـراد واm.تمـع �ــ� ظـل املر

ات وســــتجابة الـــسرfعة أليــــة مــــش اtل را/;ـــاص �ــــ� التحــــرك وســـتفادة مــــن الفــــرص واتخـــاذ القــــرا

ئة   .رطا

ب العامليـــة التجــــ،ســـ�ثمار،  الــــشراكة:الeلمـــات املفتاحيـــة ــا$�،را  حاضـــنات 1عمــــال ، التعلـــيم العــ

  .ا/.امعية
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ABSTRACT 

This study aimed to identify some successful global experiences in the 
investment partnership between universities and the private sector in 
the field of higher education represented in the university business 
incubator model, and to identify the proposed mechanisms to benefit 
from such experiences in activating the investment of university 
business incubators in the field of higher education in the Kingdom of 
Saudi Arabia. The study used the comparative descriptive approach of 
the available literature and documents. In light of the findings of the 
study, a number of recommendations and suggestions were developed; 
the most important of which are: taking advantage of the 
internationally adopted regulatory frameworks on which establishing 
partnership projects between universities and the private sector are 
built, encouraging the local and international private sector to invest in 
the field of higher education and training in partnership with 
universities, and establishing international partnerships with 
international universities and international centers and incubators to 
open branches in the Kingdom. The study also recommended 
attracting distinguished educational companies and institutions to 
present workshops and lectures on their experiences in the field of 
joint investment with universities, colleges and institutes, in addition 
to improving efficiency in project management and operation, and 
rapid response to the needs of individuals and society in light of the 
flexibility that the private sector enjoys in moving, taking advantage of 
opportunities, making decisions, and responding quickly to any 
emergency problems. 

Keywords: Partnership, Investment, Global Experiences, Higher 
Education, University Business Incubators.  
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  : مقدمة

لا(تمـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدو املتقدمـــــة بـــــدعم وتطـــــو�ر الـــــشراكة بـــــ�ن جامعا�gـــــا والقطـــــاع 
ا التنافــــ��k إقليميــــا وعامليــــا، وقــــد ظ^ــــر  ا/;ـــاص، لتحــــس�ن أوضــــاع^ا قتــــصادية، وتحــــس�ن مركز(ـــ
مـــؤخرا ا(تمـــام مxIايـــد بإ�ـــشاء شـــرا�ات طو�لـــة 1مـــد بـــ�ن ا/.امعـــات ومؤســـسات القطـــاع ا/;ـــاص؛ 

ضايا اجتماعيــة واقتـــصادية مختلفــة، وتحقيــق التنميـــة الــشاملة، و�ـــ� ضــوء ذلـــك gvــدف معا/.ــة قـــ
ـــات والقطاعـــــــات �نتاجيـــــــة، وم�gـــــــا مـــــــدن  ــــاذج للـــــــرQط بـــــــ�ن ا/.امعــــ ت عـــــــدة آليـــــــات وصـــــــيغ ونمـــ زبـــــــر
ــــس�ندة إ$ــــــ   ـــk، والتجمعــــــات الــــــصناعية املــ ـــز التم�ــــــx البح�ـــ ــــدائق البحــــــوث، ومراكـــ التكنولوجيــــــا، وحــ

ــــنات 1عمــــــال التكنولوجيــــــات العاليــــــة، وممــــــرات  ـــا، وا/�اضــــــنات التكنولوجيــــــة، وحاضــ التكنولوجيـــ
ات، وغ�H(ـــا ولعـــل تبjـــi تلـــك النمـــاذج للـــرQط بـــ�ن . را/.امعيـــة، وال�ـــHامج املـــشHIكة، ومراكـــز س�ـــشا

ة ع!ــ  تمو�ـــل  ̂ــا تتحــو إ$ــ  جامعـــات قــاد را/.امعــات وتلــك املؤســسات �ـــ� �عــض بلــدان العـــالم جعل ل
ت (ـذه ا/.امعـات تـ رنفس^ا ذاتيا، وصـا

ً
Qاحـا  Qاحـا كث�ـHة كمـا تـدر الـشر�ات واملـصا�ع والبنـوك أ در أ
ً ً

ر ر
  ). Ciferri &. Lommbardi, 2014, 20(للمسا(م�ن فghا 

روملا /�اضنات 1عمال ا/.امعية من دو كب�H �� تحقيق التzامل ب�ن ا/.امعات والقطاع 
� ب، فقـد توج^ـت العديـد را/;اص �� التعليم العا$� سواء �� مجال البحث العل¬k أو التعليم والتـد

̂ـــا، حيــــث eـــسا(م حاضــــنات 1عمـــال ا/.امعيــــة �ـــ� تأســــ¯س ونمــــو  لمـــن الــــدو لالســـ�ثمار فghــــا ودعم
اد 1عمال من خالل مجموعة من ا/;دمات  عات الناشئة بzافة مجاال�gا، ودعم ر واملشر املالية، (و

ـــة، الق �ة واملعلوماتيــ ــــة، الفنيـــــة، ا�mاســـــ²ية، س�ـــــشا �²يـ ـــة، التد �ــ ر�دا ر ــــس�يةر ـــة، اللوجـ ، وال )انونيــ
ة عامـة لـدعم  ريقتصر (ذا الدعم ع!  مجال اقتصادي مع�ن �� مجتمع ما، حيث إg³ا �gدف وQـصو
Qط اm;رجـات �ـسو  د ال²شر�ة، و ق�ادة 1عمال وde.يع واس�ثمار بتzار و�بداع، وتنمية املوا ر ر ر

� شــــil اm.ـــاالت قتــــصادية، العمـــل، وتطـــو�ر الــــنظم التعليميـــة، واملــــسا(مة �ـــ� خدمـــة اm.تمــــع �ـــ
ع الذي تدعمھ وتحتضنھ، أو املzان الذي تقام فيھ ا/�اضنة أو  ووتختلف أنواع^ا حسب نوع املشر

ـــــا  �ــــــادة، (حــــــسب ا/;ــــــدمات الlــــــk تقــــــدم^ا، أو طبيعــــــة ملكي·gـ ـــرتبط ). 166م، ص2021زعثمــــــان؛  وتــــ
تباطــــا وثيقـــا حيـــث أg³ــــا الـــدا عم الـــرئ¯س لــــشر�ات رحاضـــنات 1عمـــال ا/.امعيــــة بالقطـــاع ا/;ـــاص ا

ات إ$ــ  منتجـــات  لة عـــن تحو�ــل بتzـــا روم«ــشآت القطـــاع ا/;ــاص املتوســـطة والــصغ�Hة و¹ـــ� املــسؤ و
مرتبطة بأ�شطة القطاع ا/;اص، و�ـ� املقابـل يقـوم القطـاع ا/;ـاص بتمو�ل^ـا ودعم^ـا ماليـا وتقنيـا، 

تباط^ـا با/.امعـات يمنح^ــا ا/;�ـHة �1اديميـة و1سـس العلميــة و شـراف العل¬ـk علghـا مــع ركمـا أن ا
ستفادة من �مzانات املادية والتكنولوجية وال²شر�ة املتاحة با/.امعات . 

ــــنات  ـــع �ـــــ� إ�ـــــشاء حاضـ ولـــــذلك أولـــــت اململكـــــة العرQيـــــة الـــــسعودية ا(تمامـــــا بالغـــــا بالتوســ
افـــ  Hعت�ــe والتكنولــو¼�، كمــا kوالعل¬ـــ kــjللتطــو التق kـــرك 1سا½ــ��mــا اg³وzر1عمــال ا/.امعيــة ل دا ر

قتصاد،  xع مصادر الدخل وتحف�fا من أجل تنوgا من أولو�ا�g·وداعما م^ما لر�ادة 1عمال، وجعل
حيـــث يمك�gـــا مـــن خـــالل حاضـــنات 1عمـــال ا/.امعيـــة دعـــم بتzـــار وإيجـــاد الفـــرص العمـــل وeعز�ـــز 

اد 1عمــال والطلبــة املبــدع�ن وأ¾ــ� مــة واملنــاخ ا/.يــد لــر ات وتــوف�H الب¯ئــة الال والــصاد ز اب 1فzــار ر
املبتكـــرة، وإتاحـــة الفرصـــة ل^ـــم بـــإطالق العنـــان إلبـــداع^م �ـــ� �افـــة اm.ـــاالت اm;تلفـــة، وذلـــك ســـعيا 

�ة    . 2030ؤلتحقيق 1(داف املرسومة �� الر
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اسة وأسئلf'ا   :رمشeلة الد

�ة بــ�ن ا/.امعـــات ا/�zوميــة و القطــاع ا/;ـــاص eعــد وســيلة م^مـــة  رإن الــشراكة ســ�ثما
كب�ـH ممـا لـدى مؤسـسات اm.تمـع مـن مم�ـxات وإمzانـات لتطـو�ر كفـاءة الفـرد بمـا لالستفادة �شzل 

Åعـــود بـــالنفع عليـــھ وع!ـــ  مجتمعـــھ و�توافـــق مـــع تجـــاه العـــال¬k �ـــ� تقلـــيص عتمـــاد ع!ـــ  ا/.انــــب 
ا/�zـــومي �ـــ� تمو�ـــل مؤســـسات التعلـــيم العـــا$� والتوســـع فghـــا و تقـــديم بـــرامج أ�اديميـــة ذات كفــــاءة 

ا�gـا الlــk تقـدم^ا للطلبـة مـع متطلبـات ســو العمـل، لـذلك فـإن التعــاو وجـودة عاليـة ت�نا نسـب م^ا ق ر
ًب�ن قطاع التعلـيم ا/�zـومي والقطـاع ا/;ـاص �ـ� التعلـيم العـا$� سـواء �ـ� البحـث العل¬ـk أو التعلـيم 

fع مؤسسات التعليم العا$� جانب تقتضيھ املص�Æة الوطنية وتوج^ھ  �ب أو دعم إ�شاء مشا روالتد ر
تبادلة ب�ن القطاع�ن وال^دف املشHIك املتمثل �� بناء �سان املنتج الفعال والذي يمثل املصا/Ç امل

   )18ه، ص 1429القحطا�ي ، .( اللبنة 1ساسية لبناء الوطن

د ا/.امعات ا/�zومية �� اململكة فرصة م^مة تزامنـا  روfعت�H (ذا النوع من س�ثمار ملوا
(ـا عـدم مـع التوجـھ السـتقاللي·gا خاصـة خـالل  زالفIـHة ا/�اليـة مـع مـا تواج^ـھ مـن تحـديات جمـة أبر

�ـــادة  ديـــاد الطلــب جتمــا�Ë ع!ــ  التعلـــيم العــا$� النــاجم عــن  زكفايــة الطاقــة ســ�يعابية ن�يجــة ال ز
تفـاع عــدد خر�Ìـ� الثانو�ـة باإلضـافة إ$ــ  تـد�ي مخرجـات التعلـيم العــا$�  رمعـدالت النمـو الـسzا�ي، وا

ـــــا مـــــــع متطلبــــــــات  ــــــدم توافق^ــ ــــيم العـــــــا$� Åغلـــــــب علghــــــــا وعـ قســـــــو العمـــــــل، حيـــــــث أن مخرجــــــــات التعلـــ
�ـــة والـــسو بحاجـــة إ$ـــ  تخصـــصات علميـــة وتقنيـــة و¾ـــ�ية، إذ وفقـــا  قالتخصـــصات النظر�ـــة و�دا ر

ة التعلـــــيم  ا رإلحــــصائية و ــــ1437( ز مــــن التخصـــــصات ��ـــــسانية % 71.2بلغــــت �ـــــسبة ا/;ـــــر�ج�ن ) (ــ
نة بالتخصصات العلمية وال�Ïية وال �ة مقا رو�دا تقنية، وعدد ناث �� تلك التخصـصات أك�ـH ر

ة التعلــيم (رمــن الــذ�و ا رو ، فبالتــا$� لــ¯س أمــام تلــك اm;رجــات إال eغي�ــH مــسار مـــستقبل^ا )(ـــ1437ز
اسـة تخصـصات أخـر مطلوQـة �ـ� سـو العمـل ات متنوعـة ود قالـوظيفي واك�ـساب م^ـا ى ر ول�Æـد مـن . ر

�·gا  راكة وde.يع^ا مع القطاع ا/;اص �� �افة  إ$  توسيع نطاق الش2030ؤذلك سعت اململكة �� ر
  .اm.االت بما فghا التعليم بzافة أشzالھ

و�تطلـب التـصدي لتلــك التحـديات شـراكة حقيقيــة بـ�ن ا/.امعـات والقطــاع ا/;ـاص مــن 
ــا$� تحــــت مظلــــة حاضــــنات 1عمــــال ا/.امعيــــة، وتفعيــــل دو (ــــذه  ـــيم العــ رخــــالل ســــ�ثمار �ــــ� التعلـ

ــا يتوافــــق مــــع ســــو العمــــل الــــسعودي، ا/�اضــــنات �ــــ� تطــــو�ر التخصــــصا قت وال�ــــHامج التعليميــــة بمــ
بحيث Åستفيد القطاع ا/;اص من ا/;�Hات الkl يك�سgÐا خر�جو برامج^ا املتخصصة، مما Åسا(م 

  . �� تنمية اm.تمع اقتصاديا واجتماعيا

رولـــدو البحـــث العل¬ـــk �ـــ� إحـــداث التغي�ـــH واملـــسا(مة �ـــ� عمليـــة التنميـــة والتطـــو�ر فـــإن   
اســــات Åعت�ــــH أمـــرا م^مــــا لتحديــــد 1طـــر النظر�ــــة وا/.وانــــب العمليـــة ملبــــدأ الــــشراكة بــــ�ن إجـــر راء الد

fع التعليميــة  �ب ودعــم املــشا رالقطـاع�ن �ــ� التعلــيم العــا$� بمجــاالت البحــث العل¬ـk والتعلــيم والتــد ر
�ة بـــ�ن ا/.امعـــات والقطـــاع  رتحـــت مظلـــة حاضـــنات 1عمـــال ا/.امعيـــة �ـــأنموذج للـــشراكة ســـ�ثما

ب العاملية وستفادة م�gا   . را/;اص من خالل استعراض �عض التجا

اسة �� السؤال التا$� ب : رلذا تتÆ;ص مشzلة الد ركيف يمكن ستفادة من �عض التجا
�ة بــ�ن ا/.امعــات والقطــاع ا/;ــاص �ــ� مجــال التعلــيم العــا$� : رالعامليــة �ــ� تفعيــل الــشراكة ســ�ثما

  :، و�تفرع عنھ 1سئلة التاليةحاضنة 1عمال ا/.امعية أنموذجا



 
تجارب عالمية في الشراكة االستثمارية بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال 

 حاضنات األعمال الجامعية أنموذجا: التعليم العالي وسبل االستفادة منها
أمل بنت ابراهيم الحماد                              / أ
   العزيز بن سالم النوحعبد/ د

 

 

454 

�ة ب�ن ا/.امعات والقطاع ا/;اص ��  -1 ب العاملية النا��ة �� مجال الشراكة س�ثما رما التجا ر
  مجال التعليم العا$� تحت مظلة حاضنات 1عمال ا/.امعية؟ 

�ة ب�ن ا/.امعات   -2 ب العاملية �� تفعيل الشراكة س�ثما رما سبل ستفادة من التجا والقطاع ر
  ا/;اص �� مجال التعليم العا$�؟ 

اسة   :رأ>داف الد

�ة بــــــ�ن  -1 �ــــــ� مجــــــال الــــــشراكة ســــــ�ثما ــــة  ب العامليــــــة النا��ــ رالتعــــــرف ع!ــــــ  �عــــــض التجــــــا ر
تحــــت مظلــــة حاضــــنات 1عمــــال  ا/.امعــــات والقطــــاع ا/;ــــاص �ــــ� مجــــال التعلــــيم العــــا$�

  .ا/.امعية
ب العامليــة �ـــ� تف -2 �ة بـــ�ن رالتعــرف ع!ــ  ســبل ســـتفادة مــن التجــا رعيــل الــشراكة ســ�ثما

  . ا/.امعات والقطاع ا/;اص �� مجال التعليم العا$�

اسة   : رأ>مية الد

�ة بـــ�ن  -  اســـة �ـــ� أ(ميـــة موضـــوع^ا واملتعلـــق بتفعيـــل الـــشراكة ســـ�ثما رتكمـــن أ(ميـــة الد ر
ًالقطــاع ا/�zــومي املتمثــل �ــ� ا/.امعــات والقطــاع ا/;ــاص ســواء �ــان املــس�ثمر ا/;ــاص 

 kــÔب حيــث مح!ــ� أو أجن� ر�ــ� التعلــيم العــا$� �ــ� مجــاالت البحــث العل¬ــk والتعلــيم والتــد
قeس·gدف تطو�ر برامج eعليم عا$� تتواكب مخرجا�gا مع متطلبات سو العمل وتكسب 

ات املطلوQة لوظائف املستقبل    .را/;ر�ج�ن امل^ا

اســـة مرجعـــا للبـــاحث�ن �ـــ� مجـــال ســـ�ثمار �ـــ� التعلـــ -  ًتأمـــل الباحثـــة أن تzـــو (ـــذه الد ر يم ن
 .�شzل عام والتعليم العا$� �شzل خاص كبديل من بدائل تمو�ل التعليم العا$�

�ة بمجال التعليم العا$� ��  -  ب الشراكة س�ثما رقد تفتح آفاقا أوسع لالستفادة من تجا ر
 . لالدو املتقدمة؛ لتنوfع أساليب الشراكة مع القطاع ا/;اص

ــــا$� بامل -  ـــيم العـ ــــشzل خطـــــوة نوعيـــــة لتطـــــو�ر التعلــ ملكـــــة وجعلـــــھ أك×ـــــH ا�ـــــÖ.اما مــــــع قـــــد eـ
  . احتياجات اm.تمع ومتطلبات التنمية

اسة   :رحدود الد

ب العامليـة : ا
@دود املوضوعية -  التجرQـة 1مر�كيـة، التجرQـة الـص¯نية، التجرQـة (ر�عض التجـا
دنيـة �ـ� الــشراكة ) راليابانيـة، التجرQـة ال^نديـة، التجرQــة املال�xيـة، التجرQـة الHIكيـة، التجرQــة 1

ـــا ــــال التعلـــــيم العـــــا$� وســـــبل ســـــتفادة م�gــ ـــ� مجـ �ة �ــ ـــال ا/.امعيـــــة : رســـــ�ثما حاضـــــنات 1عمــ
 . أنموذجا

اســـــة �ـــــ� العــــام ال[.ـــــر : ا
@ــــدود الزمنيـــــة -  ـــذه الد يأجر�ـــــت (ـ  -2021(ــــــ املوافـــــق 1444 -1443ر
2022 .  

اسة   :رمصطc@ات الد

�ة -  و�Qن القطاع ا/;اص ) س�ثمار العام(ن(و أوجـھ التعاو ب�ن ا/�zومة : رالشراكة �س�ثما
ـــــة والتنظيميـــــــة ) ســــــ�ثمار ا/;ــــــاص( �ـــ ــــل م�gمــــــا ال²ــــــشر�ة واملاليــــــة وإلدا ـــات �ــ رلتوظيــــــف إمzانـــ
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والتكنولوجيـــة واملعرفيـــة ع!ـــ  أســـاس مـــن املـــشاركة، حlـــi يـــتمكن اm.تمـــع مـــن مواكبـــة إشـــباع 
 ).89، ص 2018 �� يوسف، 26ت، ص.ب�Hو وشاتلو، د(حاجاتھ العامة وجتماعية 

�ة اجرائيـــــــاوjعــــــرف Qحيـــــــة بــــــ�ن القطـــــــاع : ر الباحثــــــة الـــــــشراكة �ســــــ�ثما ــــراكة  راتفاقيــــــة شــ
أفــراد أو شــر�ات أو مؤســسات أو (ًا/�zـومي املتمثــل �ــ� ا/.امعــات وQــ�ن القطــاع ا/;ـاص ســواء �ــان 

fع التعلـيم العـا$� والبحـث العل¬ـk وتطـو�ر )جامعات محلية أو أجن²ية ر، eس·gدف س�ثمار �ـ� مـشا
قذات مواصفات عاملية وتخصصات مطلوQة �� سو العمل، وH�;Öe �افة �مzانات برامج eعليمية 

�ـــة لتحقيــــق عوائـــد ماليــــة  راملاديـــة وال²ــــشر�ة والتنظيميـــة والتكنولوجيــــة واملعرفيـــة والقانونيــــة و�دا
 .وÙشر�ة واجتماعية /.ميع 1طراف

ات، وتقدم ال�Hامج بأg³ا مؤسسات خدمية متzاملة ت�بع ا/.امع: حاضنات 8عمال ا
�امعية - 
fع^م  رو�1ـــشطة وا/;ـــدمات للطلبـــة ا/;ـــر�ج�ن وتـــوجgh^م نحـــو الر�ـــادة وبتzـــار، وإقامـــة مـــشا
�ة  �gــا وتنمي·gــا وتطو�ر(ـــا، حlــi تــتمكن مـــن البقــاء وســـتمرا رالــصغ�Hة واملتوســطة وكيفيـــة إدا ر

�اديـــة، بمــا يكفــ fع  (م وتحو�ل^ــا إ$ــ  مــشا روالنمــو، ومــساعد�gم ع!ــ  تطــو�ر أفzـــا ر ل ل^ــم فرصـــا ر
 ).134م، ص 2020املساجدي؛ ا/.ر�ا�ي؛ ج�Hان، (أك�H للنجاح 

 منظومــة متzاملــة ذات كيــان :وjعـرف الباحثــة حاضــنات 8عمــال ا
�امعيــة إجرائيـا بأk'ــا
اد  عات التعليميـــة الlــــk ي«ــــشgÚا ر عايـــة ودعــــم املــــشر وقـــانو�ي eعمــــل تحــــت إشـــراف ا/.امعــــة تتــــو$   و ر

ائــــدات 1عمــــال والطلبــــة ا/;ــــر� ج�ن وغ�ــــH(م ومــــساعد�gم وذلــــك ب�ــــH�;Ö �افــــة الوســــائل املاديــــة رو
�ن �� اm.االت العلمية اm;تلفة، كما  روالتكنولوجية والعلمية املمكنة وما توفره من خ�Hاء ومس�شا
eــسÛ  إ$ــ  تطــو�ر البحــث العل¬ــk وال�ــHامج التعليميــة مــن أجــل إيجــاد فــرص عمــل لألفــراد مــن خــالل 

  . السعوديقمواكبة متطلبات سو العمل 

اسات السابقة   : رالد

 �nيMاظم؛ الرJ اسة العبيدي؛ اسة ا$  إلقاء الضوء ع!  إ�شاء حاضنات ):م2020(رد ر (دفت الد
اسـة إ$ـ   ، وقـد توصـلت الد ب �عض الـدو ر1عمال �� قطاع التعليم �� العراق وستفادة من تجا لر

� �ـ� العـراق (ـو عـدم تـوف�H التمو�ـل نتائج أ(م^ـا أن أو$ـ  مـشا�ل ا/�اضـنات �ـ� قطـاع التعلـيم العـا$
ف املؤسسات املالية من �قدام ع!ـ  �قـراض لعـدم تـوافر الـضمانات الzافيـة مـن  م ل^ا وعز والال ز

  .قبل ا/�zومة

اسـة املـساجدي؛ ا
�رMـاTي؛ جUــEان  اسـة إ$ـ  eــسليط الـضوء للتعـرف ع!ــ  ): م2020(رد ر(ـدفت الد
�ـــادة 1عمـــال، وتـــم اســـتخدام ردو حاضـــنات 1عمـــال ا/.امعيـــة �ـــ� توجيـــھ الطل ربـــة ا/;ـــر�ج�ن نحـــو 

أن ل�Æاضنات : املن[\ الوصفي التحلي!� وستقراÜي، وتوصل البحث إ$  عدد من ست«تاجات م�gا
ات و�بـــــداعات  ـــائج البحــــث العل¬ــــk وبتzــــا ـــHة حيـــــث eــــسا(م �ــــ� توظيــــف نتــ ـــة كب�ـ را/.امعيــــة أ(ميـ

عات منتجة، كما أg³ا eسا(م د ال²شر�ة وحل مشzلة العاطل�ن عن ووتحو�ل^ا إ$  مشر ر �� تنمية املوا
  . العمل

اسة عبد ا
@سPب  اسة إ$ـ  تفعيـل الـشراكة بـ�ن ا/.امعـات املـصر�ة ): م2020(رد ر(دفت (ذه الد
اســـة املــن[\ الوصـــفي . ومؤســسات اm.تمــع �ـــ� ضــوء تجا(ــات العامليـــة املعاصــرة رواســتخدمت الد

اســــة أ(ــــم  تجا(ــــات العامليــــة املعاصــــرة فghــــا، ثــــم طــــرح الباحــــث رلتحقيــــق أ(ــــداف^ا، وعرضــــت الد
: مجموعـــة مـــن املقHIحـــات الlـــk يمكـــن أن eـــسا(م �ــــ� تفعيـــل تلـــك الـــشراكة �ـــ� ســـبعة جوانـــب، و¹ــــ�
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ا/.امعة املنتجة، ا/.امعة املقاوالتية، مراكز التم�x البح�k، الشراكة البحثية، الكرا½ـ�k البحثيـة، 
اسات البي«ية   .رحاضنات 1عمال، الد

اسـة إ$ـ  التعـرف ع!ـ  كيفيـة تطـو�ر حاضـنات ):م2019(اسة املyدي؛ محمود؛ عwـ� رد ر (ـدفت الد
ضـع اسـHIاتيجية مقHIحـة لتطـو�ر  SET Squared 1عمـال با/.امعـات املـصر�ة ع!ـ  ضـوء خ�ـHة و، و

، واســتخدم البحـث املــن[\  SET Squared حاضـنات 1عمـال با/.امعــات املـصر�ة ع!ـ  ضــوء خ�ـHة
اســــة، وتوصــــل البحــــث إ$ــــ  أ(ميــــة دو حاضــــنات 1عمــــال الوصــــفي ملالءم رتــــھ لطبيعــــة وأ(ــــداف الد ر

�ب با/.امعات   . را/.امعية �� الرQط ب�ن مؤسسات البحث العل¬k ومراكز التد

اســة العتي{ــ|  ب تمو�ــل التعلــيم العــا$� �ــ� ):م2018(رد اســة إ$ــ  التعــرف ع!ــ  تجــا ر (ــدفت (ــذه الد ر
وتحديــد Jليــات املقHIحــة لالســتفادة . ا، واليابــان وأســHIاليال�عــض الــدو املتقدمــة أمر�zــا، وQر�طانيــ

اسة  ب �� تمو�ل التعليم العا$� �� اململكة العرQية السعودية، ولتحقيق أ(داف الد رمن (ذه التجا ر
ـــا  ـــائق املتاحــــة، و�ــــ� ضــــوء مـ ـــار لألدبيــــات والوثـ ـــفي التحلي!ــــ� املقـ ناســــتخدمت الباحثــــة املــــن[\ الوصـ

اسـة تــم وضـ ة سـتفادة مــن رتوصـلت إليـھ الد ورع عـدد مــن التوصـيات واملقHIحـات؛ وتمثلـت �ــ� ضـر
ــــة الـــــسعودية وإشــــــراك  ــــا$� �ـــــ� اململكـــــة العرQيـ ــــيم العـ ـــل التعلــ ب �ـــــ� تنوfـــــع مـــــصادر تمو�ــ رتلـــــك التجـــــا
ـــا  ــات 1عمــــال و1فــــراد �ــــ� تمو�ــــل التعلــــيم وeــــس^يل �جــــراءات الب�Hوقراطيــــة بمـ املؤســــسات وقطاعــ

  . وجلب املس�ثمر�نdÅ.ع ع!  س�ثمار �� التعليم

ابــا ودنانجايـــا  اســة ثPب�Eيود رد اســة إ$ـــ  ) Thipperudrappa; Dhananjaya,2017(ر رو�gـــدف الد
ــا$�  وتحليــــل وضــــع .الكــــشف عــــن مف^ــــوم الــــشرا�ات بــــ�ن القطــــاع�ن العــــام وا/;ــــاص �ــــ� التعلــــيم العــ

اســــة  املــــن[\ رالتعلــــيم العــــا$� للــــشرا�ات بــــ�ن القطــــاع�ن العــــام وا/;ــــاص �ــــ� ال^نــــد، واســــتخدمت الد
اســــة إ$ــــ  النتـــــائج التاليــــة ـــ�ن القطــــاع�ن العـــــام : رالوصــــفي التحلي!ــــ�، وتوصــــلت الد تقــــوم الــــشراكة بـ

ة  روا/;ـاص بمجموعـة مـن �جـراءات ل^ـدف مـشHIك اسـ�نادا إ$ـ  1دوار واملبـادئ املتفـق علghـا بــصو
ً

ة مؤســسات التع. متبادلــة . لــيم العــا$�ركمــا أن الــشراكة بــ�ن القطــاع�ن العــام وا/;ــاص فعالــة �ــ� إدا
�ادة عدد ا/.امعات واملؤسسات والzليات   . زو

اسات السابقة   : رالتعليق ع�w الد

اسة ا/�الية من حيث           اسات السابقة مع الد رتتفق الد   : ر

ب الـــسابقة �ـــ� تفعيـــل الــشراكة بـــ�ن القطـــاع العـــام والقطـــاع :  ال^ــدف-1 رو(ـــو ســـتفادة مـــن التجــا
ن ا/;ـاص �ــ� مجــال التعلــيم العـا$ اســة العبيــدي وآخـر و� مثــل د اســة عبــد ا/�ــس¯ب، )م2020(ر ر، ود

اسة العتيkÔ )م2019(   ).م2018(ر، ود

اسة-2 ن : نو(و املن[\ الوصفي املقار مثل: ر من[\ الد اسة املساجدي، وآخر ود اسة )م2020(ر ر، ود
ن  اسة العتيkÔ )م2019(وامل^دي وآخر   ). م2018(ر، ود

اسـا اسـة ا/�اليـة عــن الد روتختلـف الد اســة ر رت الـسابقة مـن حيــث املوضـوع، كمـا أن الد
�ة ب�ن ا/.امعات والقطاع ا/;اص ��  را/�الية eسÛ  إ$  تقديم مقHIحات لتفعيل الشراكة س�ثما

fع التعليمية �ب وإ�شاء املشا رالتعليم العا$� �� مجاالت محددة و�¹ البحث العل¬k والتعليم والتد   . ر
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اسات السا   : بقةرأوجھ �ستفادة من الد

اسـة وم�ـHرات إجراgãــا،  راملـساعدة �ـ� تحديـد املـشzلة وتوضـيح أ�عاد(ـا، وQيـان أ(ميـة الد
ب العاملية   .روستفادة من �عض التجا

اسة   : عرض مناقشة النتائج/ رGطار املفا>ي�| للد

�ة  :ل�جابة عـن الـسؤال 8و: أوال ب العامليـة النا��ـة �ـ� مجـال الـشراكة سـ�ثما رمـا التجـا ر
  �ن ا/.امعات والقطاع ا/;اص �� مجال التعليم العا$� تحت مظلة حاضنات 1عمال ا/.امعية؟ب

ب  ــــن حاضـــــنات 1عمـــــال ا/.امعيـــــة وÙعـــــض التجـــــا رولإلجابـــــة عـــــن الـــــسؤال 1و �ـــــستعرض نبـــــذة عـ ل
ب ¹ــ�  التجرQـة مر�كيـة، التجرQــة الـص¯نية، التجرQـة ال^نديــة، ( رالعامليـة الرائـدة فghــا، و(ـذه التجـا

دنيةال   ). رتجرQة اليابانية، التجرQة الHIكية، التجرQة 1

  : مقدمة

إن فكرة حاضنات عمال التكنولوجية ل¯ست جديدة ول¯ست وليدة اليوم، حيـث Åعـود 
�خ أو$  حاضنات 1عمال إ$  العام  لكما بدأت دو العالم ومنذ سنوات عدة باالتجاه نحو . 1959رتا

!ـ  بنــاء مؤسـسا�gم وشـر�ا�gم الـصغ�Hة ا/;اصـة لغـرض ترجمــة تحف�ـx الـشباب وا/;ـر�ج�ن ا/.ـدد ع
(م وخ�ــHا�gم وابــداعا�gم التكنولوجيــة إ$ــ  واقــع ولzــي تzــو منتجــا جديــدا �ــ� الــسو مــع خلــق  قافzــا ن ر

، (فرص عمل جديدة وفتح آفاق واسعة �� التنمية التكنولوجية للبلد   ). 5م، ص 2015يالش�يو

lأو$  الدو ال Ççلوفيما ي!� جدو يو  : لk بدأت بإ�شاء حاضنات 1عمال حو العالمل

قم  رجدو    ) 1(ل

  لأمثلة ع!  بداية إ�شاء ا/�اضنات �� مجموعة من الدو من إعداد الباحثة

  Tشأة ا
@اضنات
  البداية  الدولة  املنطقة  التص«يف

الواليات املتحدة 
  1مر�كية

  1940 -1959  أمر�zا الشمالية

  1964  فر�سا
و  1971  بر�طانيا ردو أو   Qال

  1983  أملانيا
  1982  اليابان

لالدو املتقدمة 
  صناعيا

قدو شر آسيا   ل
  1987  الص�ن
 1991  ال^ند

  قآسيا والشر 1وسط
  2002  تركيا
دن   1988  ر1
  1995  مصر

  1998  املغرب

  لالدو النامية
  لدو عرQية

  2008  السعودية
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ن،  (:ا
	دمات ال�| تقدمyا ا
@اضنة ا
�امعية بر>وم، ) (٦١٢م، ص ٢٠٠٦وخليل وآخر
ع ): 83م، ص 2014 وتقـدم حاضــنة 1عمــال جميـع أنــواع ا/;ــدمات الlــk تطلgÐـا إقامــة وتنميــة مــشر

  :صغ�H أو متوسط وeشمل

�ـــــة  -1 إقامــــــة الـــــشر�ات، ا/;ــــــدمات، ا�mاســـــ²ية، إعــــــداد الفـــــوات�H، تــــــأج�H (را/;ـــــدمات �دا
è/املعدات، إ(. 

�ة  -2 ـــــــدمات الــــــــــسكرتا ــــة ا(ر خـــ ــــف معا/.ــــــ ــــــس�ندات، واجبــــــــــات موظــــــ ـــــــصوص، تــــــــــصو�ر مــــ لنـــ
ـــــالت  ــــيم املراســــ ـــــتقبال وتنظــــ ــــت، اســــ ـــاكس �نHIنــــ ــــــات، الفـــــ ــــــتقبال، حفــــــــظ امللفـــ ســ

è/املات التليفونية، إzوامل.( 
ة (ا/;دمات املتخصصة  -3 ات تطو�ر املنتجات، التعبئة والتغليف، ال�ـسع�Hة وإدا راس�شا ر

è/سو�قية إe املنتج خدمات .( 
لساعدة �ـــ� ا/�ـــصو ع!ـــ  التمو�ـــل مـــن خـــالل شـــر�ات تمو�ـــل أو املـــ(ا/;ـــدمات التمو�ليـــة  -4

è/ة، إHعات الصغ�  ).وال�Hامج ا/�zومية لتمو�ل املشر
�ب، ا/�اسب J$�، املكتبة، إ/è(ا/;دمات العامة  -5  .)ر1من، أماكن تد
 ).تقديم النÇÏ واملعونة السرfعة واملباشرة، إ/è(املتا�عة وا/;دمات الd;صية  -6

  

قم     خدمات حاضنات 1عمالأ(م) 1(رشzل 

ـــــــــصدر( ــــــــرابط: املـــــ ـــــــــ  الـــــــ ــــــــــشآت الـــــــــــــــصغ�Hة، ع!ــــــ ـــــــــدة للم«ـــــ ـــ ــــــــز جــ �ة، مركـــــــ ــــــــــ�ثما ـــــــــــرص ســـــ ة الفــــ رإدا : ر
sa.org.jcci.www( 

  

  خدمات 
الحاضنا

 ت
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  :ردو ا
@اضنات ا
�امعية �� دعم التعليم والبحث العل�|

ــــة تخصــــــصا�gما؛  ــــk بzافــ ــــاالت التعلــــــيم والبحــــــث العل¬ــ ــنات ا/.امعيــــــة مجــ تــــــدعم ا/�اضــــ
الر�ð �� اm.تمعات، كما eعد ا/�اضنات ا/.امعية بمxïلة �gيئة للب¯ئة ربوصف^ما من أسس التطو و

عات و1فzــــار �بداعيــــة للطلبــــة، والlــــk يــــتم إتاح·gــــا وeعز�ز(ــــا بآليــــات  واملــــساندة والداعمــــة للمــــشر
عا�gم ا/.ديــــدة ـــذه ا/�اضــــنات �ــــ� .ومتzاملــــة، لــــضمان نجــــاح مــــشر  وتتمثــــل املــــدخالت الرئ¯ــــسية ل^ـ

ات املبــدع�ن مـــن خر�Ìــ� ا/ ر.امعـــات؛ ل^ــذا eعمـــل ا/�اضــنة �ـــ� إطــار الـــتعلم الــسرfع ع!ـــ  دعــم امل^ـــا
ة ع!  ستمرار، والنمو �� املستقبل، مع  رو�بداعات وتحف�x(ا ، فضال عن إعداد �وادر قو�ة قاد
�ســ^ام �ــشzل كب�ــH �ــ� حــل مــشzلة تــد�ي مــستو�ات 1داء املñــk؛ مــن خــالل تــوف�H مز�ــد مــن فــرص 

�ب؛ وفــــق مبـــا ردئ واســــHIاتيجيات وأدوات وتقنيــــات الـــتعلم الــــسرfع؛ و�تج!ـــ  دو ا/�اضــــنة �ــــ� رالتـــد
 ،kيحتاج^ـا �ـ� واقعـھ العل¬ـ kـlا/;دمات لھ من جميع ا/.وانـب ال Hعايتھ وتوف� راحتضان الباحث و

، 177-174م، ص2006ا/;طيب؛ معاÅعـة، (وامداده بالطاقة املستمرة؛ لغرض التنمية املستدامة 
   ). 602م، ص��2017 أحمد، 

ـــل ع!ــــ  إيجــــاد دو جديــــد Åــــسا(م �ــــ�  رباإلضــــافة إ$ــــ  أن حاضــــنات 1عمــــال ا/.امعيــــة eعمـ
ا مــن الطلبـــة و  �ة و وeــشغيلية m;رجا�gــ رالتنميــة قتــصادية، فòــe kـــسا(م �ــ� تــوف�H فــرص اســـ�ثما
�ــادة 1عمــال، وeــÖ;ر التكنولوجيــا ا/�ديثــة  رالبــاحث�ن و1ســاتذة، و تــوفر ب¯ئــة مناســبة لالبتzــار و 
fع ع�H خمس مراحل  ا�gم ع!  تنظيم املشا رإلعداد الطلبة الشباب للمستقبل من خالل تطو�ر قد ر

ـــادة 1عمــــال، و تطـــــو�ر : رئ¯ــــسية ¹ــــ� �ـ ب النا��ــــة، وتحديــــد الفــــرص ومجــــاالت  رالــــتعلم مــــن التجــــا ر
fع �ة ا�mتملة، وتنفيذ 1فzـار واملـشا اسة الفرص التجا ات واملوا(ب الd;صية، ود رالقد ر ر وذلـك . ر

fع، حيــث يــتم مــنح الطلبــة املعرفــة  ات تنظــيم املــشا رمــن خــالل مــن[\ eعلي¬ــk مــستقب!� لتطــو�ر م^ــا ر
fع ونمــاذج 1عمــال وتحليــل احتياجــات الــسو مــن  قوا/;�ــHات الlــe kــسمح ل^ــم بكيفيــة تطــو�ر املــشا ر

�ة  ات ال�سو�ق والتنمية التجا رأجل توف�H املنتجات وا/;دمات املطلوQة، وeعز�ز م^ا Ùي مؤسسة د(ر
  ).  114 -113م، ص 2021م، �� صال�ó، 2021للمستقبل، 

اق، (و�gدف ا/�اضنة ا/.امعية إ$     ): 206م، ص 2014زعبد الر

�²ية ع!  توط�ن التعلم السرfع �� مواقع^م -  س ا/.امعات واملعا(د التد رمساعدة املدا  .ر

ــــ -  ـــــى ســـتفادة مــ ـــــن وقتـــصادي�ن علـ ـــن الHIبو�يـ ن نتائــــــج 1بحـــاث التــــــي مـــســـاعدة الباحثيـــ
ــم وقتصاد  ينفذوg³ا �� حاضنـــات ومراكـــز البحوث للتعلـــم الســـرfع gvـــدف تطو�ـــر التعليـ

 .فـــي اm.تمع

ــــتعلم  -  ـــــــات م�ــــــســـرعة الــ ـــــــى تحو�ـــــــــل مؤســــــســـا�gم إلـــــــــى منظمــ اد 1عمــــــال علــ ـــســـاعدة ر –ومـــ
 .الل إ�شـــاء حاضنـــات التعلـــم الســـرfع �� تلك املؤسســـات من خ-منظمـــات فائقـــة التعلم

�ة -  رQط املؤسسات التعليمية بالقطاعات قتصادية والصناعية والتجا  .ر

ـــتخداما�gا  -  ـــز اســ ــ ة تكنولوجيــا وeعز� ـــدو املتطـــــو ــا مــن الــ ــ ــــي نقـــــل التكنولوجيـ راملــســـا(مة فـ ل
  .يـة البناء الHIبووتطبيقا�gـــا بما يخدم عمليــ

ب  ر�عــد التعــرف ع!ــ  نبــذة مختــصرة عــن حاضــنات 1عمــال ا/.امعيــة ي«بöــ� اســتعراض التجــا
�ة ب�ن ا/.امعات والقطاع ا/;اص �� التعليم العا$� تحت مظلة  رالعاملية �� مجال الشراكة س�ثما

  :حاضنات 1عمال ا/.امعية



 
تجارب عالمية في الشراكة االستثمارية بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال 

 حاضنات األعمال الجامعية أنموذجا: التعليم العالي وسبل االستفادة منها
أمل بنت ابراهيم الحماد                              / أ
   العزيز بن سالم النوحعبد/ د
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ب الدو 8جن ية وا�@لية �� مجال حاضنات  لتجا   : 8عمال ا
�امعيةر

  :  تجرMة الواليات املتحدة 8مر�كية-1

ىتحتـل ا/.امعـات 1مر�كيــة بـصفة عامـة موقعــا قياديـا بـ�ن ا/.امعــات 1خـر �ـ� مختلــف  ً ً

ردو العــالم، وذلــك ملـــا تقــوم بــھ مـــن دو (ــام �ـــ� حيــاة اm.تمــع 1مر�zـــي، ولعــل أ(ــم مـــا يم�ــx معظـــم  ل
واسع ع!ـ  اm.تمـع، حيـث إن مثـل (ـذه ا/.امعـات تجـر بحوثـا ا/.امعات 1مر�كية (و انفتاح^ا ال

ً ي
اعيــة وغ�H(ــا مــن مواقــع  شــ^ا لـصا/Ç كث�ــH مــن املؤســسات الـصناعية والز ع^ــا و ر�ـ� مخت�Hا�gــا ومزا رو ر

ً، كمــا تبــذل الواليـات املتحــدة 1مر�كيــة ج^ــودا كب�ــHة �ــ� )3م، ص2014العر�قــي، (العمـل �نتاجيــة 

ة والبحــث العل¬ـk وQــ�ن القطـاع ا/;ــاص، وeعمــل ا/.امعـات فghــا ع!ــ  الـرQط بــ�ن ال�ـHامج التخصــصي
وeعت�ـــH حاضـــنات . إ�ـــشاء عالقـــات eعاونيـــة مـــع مؤســـسات اm.تمـــع وQخاصـــة املؤســـسات الـــصناعية

ـــر النمــــاذج 1مر�كيـــــة �ــــ� مجـــــال الــــشراكة بـــــ�ن جامعا�gــــا و بـــــ�ن القطـــــاع  ـــال ا/.امعيـــــة مــــن أبــ ز1عمـ
تباط^ا با/.امعات ومن ثم ل^ا دو ا/;اص، حيث إن أ(م ما يم�x حاضنات  ر1عمال ا/.امعية (و ا ر

�اديـــة �ـــ�  عات  جـــال أعمـــال وأ¾ـــ�اب مـــشر ركب�ـــH �ـــ� إعـــداد ا/;ـــر�ج�ن مـــن الطـــالب �ـــ� أن يzونـــوا  ور
د(ـا الطبيعيـة بمـا  راm.تمع، ألg³ا تحدث تنمية ع!  أسـس علميـة ¾ـ�يحة تحـافظ ع!ـ  الب¯ئـة وموا

�ة وديمومة التنمية    ).393م،ص 2018ا(يم، إبر(ريضمن استمرا

  : رTشأة وتطو ا
@اضنات 8مر�كية

ديـــاد  زeعــود فكـــرة ا/�اضـــنات إ$ـــ  g³ايـــة ا/;مـــس¯نات �عـــد g³ايـــة ا/�ـــرب العامليـــة الثانيـــة وا
ك عــام  رالبطالـة، وقــد ظ^ــرت أو حاضـنة أعمــال Åعرف^ــا العـالم �ــ� نيو�ــو  Mancuso`sم �ـ� 1959ل

Batavia Industrial center^عرفÅ ا العالم إ$� اليوم، عندما قامت عائلة بتحو�ل مقر ل �أو حاضنة
شـرك·gا �عــد أن توقفـت عــن العمـل إ$ــ� مركــز لألعمـال يــتم تـأج�H وحداتــھ اm.^ـزة باألثــاث واملعــدات 
ات ل^ــم، والقـت (ــذه  عا�gم مــع تـوف�H النــصائح وس�ـشا راملكت²يـة لألفـراد الــراغب�ن �ـ� إقامــة مـشر و

ثـم ان�ــشرت ).,p231 Ogutu, Kihonge,2016(  )10، مم2020كـردي، (الفكـرة نجاحـا كب�ـHا 
Ùـــي، ولقـــد تزايـــد أعـــداد حاضــــنات  ر�عـــد ذلـــك �ـــ� العديـــد مـــن دو العـــالم وخاصــــة دو �تحـــاد 1و ل ل
ل1عمال �� دو العالم �شzل كب�H جدا ملا القت من نجاح، و�� السنوات 1خ�Hة اتج^ت معظم دو  ًل

ـــش�H العــــالم إ$ــــ  فكــــرة ا/�اضــــنات ا/.امعيــــة لت«ــــ ـــة وeــ ـــ  اقتــــصاد املعرفـ شيط الــــصناعة القائمــــة ع!ـ
( حاضنة ، و�� العام) 200( �حصائيات إ$  أن عدد ا/�اضنات �� بداية الثماني«يات �ان ال يتعدى 

حاضـنة بمعـدل نحــو  ) 7500( لتزايـد أعـداد ا/�اضـنات �ـ� جميـع دو العــالم حيـث بلغـت )  م2011
س؛ أحمـــد ، (حاضـــنة ) 2500( ًســنو�ا ، تـــرتبط م�gـــا با/.امعــات  % 33 ) ( 227م، ص 2013وعيـــدار

Monkman ،2011,p33 ( ا عام)صل عدد حاضنة أعمال ��  ) 1250( إ$  ما يز�د عن ) م 2014( وو
ديــاد) Sarfraz, 2014,p420( الواليــات املتحــدة 1مر�كيــة  و(ـــذا . ز، ومــا يــزال عــدد ا/�اضــنات �ــ� ا

 �Ûـا وخـصوصا صـا�g·اك العالم أل(مي ي �ـ� التنميـة قتـصادية ريؤكد إد (ا ا�mـو رالـسياسات لـدو ر
  . وجتماعية

: حاضنات تكنولوجية: وقد تنوعت حاضنات 1عمال بالواليات املتحدة 1مر�كية ما ب�ن 
مــن مجمــوع ا/�اضــنات و¹ــ  تــرتبط با/.امعــات واملعا(ــد التعليميــة وeــشHIك مــع % 27تمثــل حــوا$  

�ـــ� أ(ـــداف^ا، حاضـــنات ذات أ(ـــداف تـــص«يعية محـــددة �عـــض حاضـــنات 1عمـــال العامـــة وا/;اصـــة 
ـــــل  ــــھ تكنولـــــــو¼� متخـــــــصص % 10التخــــــصص تمثــ ـــــنات ذات توجـــ ( مـــــــن مجمـــــــوع ا/�اضــــــنات، حاضــ

، حاضـنات مـن النــوع املـشHIك تـصل �ــسب·gا %9وتبلـغ ...) تكنولوجيـا حيو�ـة، وتكنولوجيـا معلومــات 
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، وتقـــوم ا/.^ــات ا/�zوميـــة ، وeــشHIك املنظمــات غ�ـــH ا/�zوميــة وا/.^ــات ا/;اصـــة �ــ� تمو�ل^ــا16%
ات  سـ�ثما Hربإ�شاء وتمو�ـل معظـم (ـذه ا/�اضـنات، ب¯نمـا يقتـصر دو القطـاع ا/;ـاص ع!ـ  تـوف� ر

عات  ، (ووا/;�ــHات باإلضــافة ا$ــ  تمو�ــل �عـــض املــشر ومــن ثـــم ). 198 -197م، ص 2014قعبــد الــراز
رلــدو �1ــادي¬k �ـــ� بــدأت تن�ــشر حاضــنات 1عمــال ا/.امعيــة كنقطــة تحو�ليـــة لبنــاء جــسر يIــHجم ا

ف  وال«ـــشاطات العمليـــة، وذلـــك ألن توجـــھ الطلبـــة نحــــو مـــستقبل^م الـــوظيفي يتـــأثر و�تفاعـــل بــــالظر
عات الصغ�Hة واملتوسطة  والبي�ية ا�mيطة، وQدأ يتم الHIو�ج ل^ما ملا تقوم بھ من دو �� دعم املشر ر

ة ع!ـــ  أســـس علم يــة ســـليمة مـــع إمzانيـــة روالــشر�ات الناشـــئة وتـــوفر ل^ــم الـــدعم واملـــساعدة واملــشو
ــا Åـــساعد ع!ــــ  دعـــم قتــــصاد ا�m!ـــ� وتحقيــــق التنميــــة  تطبيـــق نتــــائج أبحـــاث ا/.امعــــة العلميـــة ممــ

د(ــا  م، 2018إبــرا(يم، ( رقتــصادية وجتماعيــة وذلــك وفــق آليــة تح¬ــk الب¯ئــة وتحــافظ ع!ــ  موا
  ). 396ص 

  : قطر تمو�ل ا
@اضنات 8مر�كية

ى�كيــة مــن[\ eعدديــة تمو�ــل ا/�اضــنات �ــ� املــستو تحــادي ت�بــع الواليــات املتحــدة 1مر
رومـــستو الواليـــات واملـــستو ا�m!ـــ ، حيـــث تقـــوم املـــستو�ات �تحاديـــة وحzومـــات الواليـــات بـــدو  ى ى

ات املــــستمرة ل^ــــا ـــ�ثما مــــة والــــدعم وسـ رئ¯ــــ��k �ــــ� دعــــم ا/�اضــــنات وتــــوف�H وســــائل التمو�ــــل الال ز . ر
�اضـــنات إال أن القطــاع ا/;ــاص بمـــا �ــ� ذلــك ا/.امعـــات وQــالرغم مــن (يمنــة ا/�zومـــة ع!ــ  دعــم ا/

س �ــ� تطــو�ر ا/�اضــنات �ــ� العديــد مــن الواليــات 1مر�كيــة ئـ̄ـ  ,Allahar( را/;اصــة Åــس^م �ــشzل 
Brathwaite, 2016, p79.(  

( وتتعـدد ا/.^ـات والو�ـاالت وال^يئـات الlـk تقـوم بتمو�ـل ودعـم حاضـنات 1عمـال ع!ـ  النحـو التـا$� 
ايدي،  زايدي،    ). 32م، ص 2012مفتاح، ز

 . %51لحاضنات عامة حzومية ال �gدف للرQح تمو من ا/�zومة وتصل �سب·gا   -أ 
، و¹ـ� حاضـنات �gـدف إ$ـ  %20حاضنات تمول^ا املؤسسات التعليمية تصل �سب·gا   -ب 

 .ت«شيط التنمية قتصادية �� اm.تمعات ا�mيطة
�ة أو حاضـــنات خاصـــة �gـــدف للــــرQح يتـــو$  اقام·gـــا وتمو�ل^ــــا ج^ـــات   -ج  رخاصـــة اســــ�ثما

ـــر�ات صـــــناعية وتـــــصل �ـــــسب·gا  ـــوع ا/�اضـــــنات املوجـــــودة % 8مجموعـــــة شــ مـــــن مجمــ
 .بالواليات املتحدة مر�كية، وg�  ¹دف لنقل وتطو�ر �عض التكنولوجيا ا/;اصة

لتمـــو مـــن منظمـــات غ�ـــH حzوميـــة وج^ـــات % 16حاضـــنات مـــشHIكة التمو�ـــل �ـــس·gا   -د 
 .ىخاصة أخر

ــــو %�5ـــــسبة تـــــصل   -ه  ــــن (يئـــــات خاصـــــة �الكنـــــاÜس أو الغـــــرف مـــــن ا/�اضـــــنات تمـ ل مـ
�ـــة أو �عـــض ا/.اليـــات غ�ـــH أمر�كيـــة 1صـــل، و(ـــدف^ا يتمثـــل �ـــ� تنميـــة �عـــض  رالتجا
ـــل لفئــــــــات  ـــــرص عمـــــ ــــــوف�H فـــ ــــــصة أو تــ ـــة املتخصــ ــــــصناعات التقليديـــــ عات والــ ــــــشر واملــ

 .  اجتماعية �عي�gا

  :أدوار ا
@اضنات ا
�امعية �� الواليات املتحدة �مر�كية

fع ا/.ديــدة القائمــة ع!ــ  املعرفــة، و¹ــ� تركــز eعــد حاضــنات 1عمــ رال ا/.امعيــة مــن املــشا
سـيلة  ئـ¯س ع!ـ  توليـد ونقـل املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة مـن ا/.امعـات إ$ـ  الـشر�ات، و و�ـشzل  ر
ــــل دو ا/�اضــــــنات ا/.امعيـــــــة  ــــة، و�تمثــ ـــــوث ا/.امعيــــــة وeعز�ــــــز قتــــــصاديات ا�mليــ رل�ــــــسو�ق البحـ
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 , Al-Mubaraki & busler,2013, p 21) ( ,2015, p126 Puķīte(�ـ� بالواليـات املتحـدة 1مر�كيـة 
Geipele :(  

ـــن   .1 ـــ  تحو�ل^ـــــا مــ ـــل ع!ــ رعايـــــة وتنميـــــة 1فzـــــار �بداعيـــــة و1بحـــــاث التطبيقيـــــة والعمــ
Hع صغ�  .ومرحلة البحث والتطو�ر إ$  مرحلة التنفيذ، من خالل إقامة مشر

�ادة الدخل   .2  .للمنظمة الراعيةزeسو�ق البحوث، ونقل التكنولوجيا، و
fع لــدى اm.تمــع  .3 رايجـاد فــرص عمـل �ــ� اm.تمــع ا�m!ـ�؛ ممــا Åعـز منــاخ تنظــيم املـشا ز

�!�mا.  
  .eس^يل نمو 1عمال وبتzار التكنولو¼�  .4
ــــصناعة ا�mليــــــة، eعز�ـــــز التنميــــــة قتـــــصادية، وتنوfــــــع  .5 بنـــــاء أو eــــــسرfع النمـــــو �ــــــ� الـ

�!�mقتصاد ا.  

� �ب، والرQط الشبzي، وeعز�ز تنمية املؤسسات الناشئة، خدمات ر تقديم املساعدة التجا رة، والتد
 !�mنجاز، ا/;دمات القانونية والتعاو ع!  الصعيدين الدو$� واة  نتصال، ادا  .ر

�ة بالر�اض، ( أسلوب jشغيل ا
@اضنات   :)233م، ص 2003رالغرفة التجا

عات الصغ�Hة إعداد  مـة إل�ـشاء وeـشغيل وتتو$  ال^يئة العليا لدعم املشر اسـات الال زالد ر
ضع برامج ال�شغيل ل^ا بالت«سيق مع ا/.امعات والشر�ات الك�H بحيث يتم eشغيل  ىا/�اضنات و و
عات  مjــk /�ــضانات املـــشر وا/�اضــنات �ــشzل اقتــصادي يحقـــق عائــد لÆ.^ــات املمولــة وتـــضع حــد  ز

   .تخرج �عد(ا للعمل �شzل مستقل

  :  ثالث مستو�اتنو�تzو ال^يzل التنظي¬k ل�Æاضنة من

ة .1  .رمجلس �دا
 .الÆ.نة التنفيذية .2
  .مدير ا/�اضنة .3

  : زوفيما ي�w عرض ألبر ا
@اضنات 8مر�كية التا¤عة ل�cامعات واملعا>د العلمية

  :حاضنة جامعة اوسFن للتكنولوجيا .1

تباطـــا وثيقـــا بجامعـــة أوســـIن وجامعـــة 1989تأســـست (ـــذه ا/�اضـــنة �ـــ� عـــام  تبطـــت ا  وا
ً

ر ر
�الـة ال  ألـف قـدم مرÙـع، 75، وتقـدم ا/�اضـنة عـدة eـس^يالت م�gـا مـساحة NASA فـضاءوتكـساس و

�²يـــة، إمzانيـــة التوصـــل لــشبكة تمو�ليـــة  �ـــة، بـــرامج تد ات إدا راس�ــشا ر م�gـــا مzونـــة مـــن أفـــراد  % 65ر
 شــركة من�ــسبة �ــ� آن واحــد و(نــاك سياســة تخــرج 30نبالقطــاع ا/;ــاص، وعــادة مــا يzــو ل�Æاضــنة 

 شــركة جديـــدة ســـنو�ا، 10-15، مـــع اســتقبال مـــن )ســـنوات ع!ــ  1ك×ـــH 3البقـــاء با/�اضــنة (رســمية 
لوeعت�H حاضنة أوسIن منظمـة ال eـس·gدف الـرQح ولك�gـا تـدار ع!ـ  أسـاس تجـار وتمـو ذاتيـا، وتبلـغ  ي

 ألـــف دوالر مـــن 50 ألـــف دوالر أمر�zـــي Åغطghـــا دخـــل ا/�اضـــنة مـــن مبانghـــا و 600م�xانيـــة ا/�اضـــنة 
  ).252م، ص 2019 املصراeي،( املعونات العامة 
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 : حاضنة معyد ماساشوس�س لبحوث التكنولوجيا ا
@يو�ة .2
The Massachusetts Biotechnology Research Istitute (MBRI)  

 وتم إ�شاء حديقة علـوم نا��ـة فيـھ باإلضـافة إ$ـ  1984رتم إ�شاء (ذا املع^د �� دو شسHI �� عام 
�ب مركز لالبتzار وكال(ما يدار ككيان بالقطاع ا/; راص و�قدم (ذا املع^د ال�Hامج التعليميـة والتـد

ق مليــو دوالر، وتمـو (ــذه �1ـشطة مــن عوائـد حقــو امللكيــة 3,5وتـصل م�xانيــة (ـذا املع^ــد حـوا$�  ل ن
عات الناشــئة الــذي ي�بعــھ باإلضــافة إ$ــ  مــنح  ومــن عمــالء (ــذا املع^ــد وصــندو ســ�ثمار �ــ� املــشر ق

�ــة بالر�ــاض، (اص والت�Hعــات القطــاع العــام واملــشرف�ن مــن القطــاع ا/;ــ م، ص 2003رالغرفــة التجا
209 .(  

لينا .3   : وحاضنة مركز بن كر�ج �� جامعة شمال Jار

The Ben Craig Center (Bcc) at University of North Carolina   

ث  رحيث Åعت�H مركز بن كر�ج منظمة غ�H (ادفة للرQح eعمل كحاضنة أعمال /.امعة نو
لوت، و¹ــــ� أ لينــــا شــــا ر�ار احــــدة مــــن أو$ــــ  ا/�اضــــنات و لينــــا الــــشمالية و ـــة �ار وقــــدم حاضــــنة �ــــ� واليـ و

لوت وQنـك تحـاد . املرتبطة مع ا/.امعة لينـا شـا ث �ار روالناتجة من ثمرة التعـاو بـ�ن جامعـة نـو و ر ن
جال 1عمال، وeشمل ا/;دمات الkl تقدم^ا تلك ا/�اضنة �ة : رالوطkj وكبار  رتوف�H ا/;دمات �دا

ـــيم عمليـــــــات  ــــــرامج الــــــــتعلم و تنظــــ جـــــــال 1عمـــــــال، و تقــــــــديم بـ fع و  رتــــــــصال بـــــــ�ن أ¾ـــــــ�اب املــــــــشا ر
�ب ع!ــ  تطــو�ر 1عمــال مـن خــالل التفاعــل غ�ــH الرســ¬k مــع ا/;�ــHاء  راm.تمعيـة، باإلضــافة إ$ــ  التــد
جـال 1عمـال، حيـث تـتم عمليـة تمو�ـل  شادية و التوجghية مع كبـار  راm;تص�ن، وتوف�H الندوات � ر

ـــا ا/�اضــــنة مــــن خــــالل  لينــ ث �ار ـــار للــــشر�ات العميلــــة، باإلضـــــافة إ$ــــ  أن جامعــــة نــــو وســـــوم �يجـ ر ر
ــا ماليـــا كب�ــــHا، (ــــذا فـــضال عــــن ا/;ـــدمات العي«يــــة املقدمـــة مــــن قبــــل  لوت ا/�اضــــنة تقـــدم دعمــ رشـــا

ــــدمي ا/;ـــــــدمات امل^نيـــــــة  ــــوع�ن و مقـــ ة و املـــــــوج^�ن املتطـــ ــــضاء مجلـــــــس �دا ــــضان، ( رأعـــ م، 2016رمـــ
 ). 31ص

 Delta V (MIT)  عyــد ماساjــشوس�س للتكنولـــو�ªاملــسرعة التعليميــة مـــن م .4
)Forbes.com( 

اد 1عمـــــال مـــــن الطـــــالب لبنـــــاء أعمـــــال مـــــستدامة قابلـــــة  ـــو برنـــــامج مـــــسرع eعلي¬ـــــk لـــــر وو(ــ ّ

ـــھ مخـــــــصص . للتطبيـــــــق �ب وتوجيــــ ـــا ع!ـــــــ  تـــــــد رو�حـــــــصل طـــــــالب مع^ـــــــد ماساeـــــــشوس�س للتكنولوجيــــ
ــــ� مدي ـــــل، وتمو�ــــــل مــــــن خــــــالل ال�ــــــHامج الــــــصيفية �ــ ــــف، وفــــــرص للتواصـ ك ومع^ــــــد ومكثــ رنــــــة نيو�ــــــو

 دوالر أمر�zــي مــن التمو�ــل 20000مــا يــصل إ$ــ  )  Delta V ( وتــوفر .ماساeــشوس�س للتكنولوجيــا
ع  ً دوالر أمر�zــي شــ^ر�ا لتغطيــة نفقــات املع¯ــشة ، 2000، و ) قــائم ع!ــ  �نجــاز(و�ضــا�� لzــل مــشر

�ــ� ض للمـس�ثمر�ن  �ـشzل خــاص (ــذا ال�Hنـامج موجــھ  .MIT Demo Days ووفرصـة لتقـديم العــر
  .للشر�ات الناشئة �� مراحل^ا 1و$ 

ـــk ت�بــــع  ـــ�ن مــــن خــــالل اســــتعراض التجرQــــة 1مر�كيــــة تم�ــــx ا/�اضــــنات ا/.امعيــــة الlـ و��بـ
جود تنوع �� مجاال�gا وا(تمام gvا تمثل �� إ�شاء مكتب لتوثيق (ذه  ا/.امعات واملعا(د العلمية، و

َّ
و

ا مـــن قبــل ال واليـــات وا/�zومــة الفيديراليـــة وا/.امعـــات الــشرا�ات ومـــن خــالل الـــدعم اm;ــصص ل^ـــ
لواملعا(د حil استطاعت (ذه ا/�اضنات أن تث²ت وجود(ا وتمو تzلف·gا ال�شغيلية ذاتيا، وتحقق 
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 iـlـا حg·عاي عات ودعم^ـا و (ـا �ـ� إ�ـشاء املـشر Qاح eعود ع!  املسا(م�ن فghـا، ذلـك فـضال عـن دو رأ ور ر
  . مر�zيeستقل عن ا/�اضنة مما Åس^م �� دعم قتصاد 1

  : التجرMة الصPنية-2

اســـــة  ب الدوليــــة ا/.ــــديرة بالد �ــــ� إقامــــة ا/�اضــــنات مــــن التجــــا رeعــــد التجرQــــة الــــص¯نية  ر
 kلـــة ا/.امعـــات ومؤســـسات البحـــث العل¬ـــzا ع!ـــ  سياســـة إعـــادة (يg·اتيجيHIوالتحليـــل إذ بن¯ـــت اســـ

قتصاد، ولقد �ان gvدف تحو�ل تجا(ات العلمية والبحثية النظر�ة إ$  تطبيقات �� الصناعة و
ة العلــوم والتكنولوجيــا الــص¯نية دو كب�ــH �ــ� ذلــك، حlــi غــدت  ا رل�Hنــامج 1مــم املتحــدة �نمــاÜي و ر وز

 1988ىتحتل املzانة الثالثة ع!  مستو العالم �عد الواليات املتحدة وأملانيا ولقد �ان ذلك �لھ عام 
ن، ( وقد قامت حzومة الص�ن �� ).  90م، ص 2014، �� بر(وم، ١٤٦ص   م،٢٠٠٣والسنو�ي واخر

والlــk تــم بنــاء عناصــره الرئ¯ــسية TORCHي بإعــداد برنــامج قــومي مركــز Åعــرف ب 1988بدايــة ســنة 
�ـــة لل�gــــوض بالبحــــث العل¬ــــk وتطـــو�ره و¹ــــ� تقو�ــــة وت«ــــشيط عمليــــة : رع!ـــ  أســــاس ثــــالث نقــــاط محو
وإتمــــام تحــــديث وتطــــو�ر �بــــداع التكنولــــو¼�، وتنميــــة وتطــــو�ر التكنولوجيــــا العاليــــة، وتطبيقا�gــــا، 

فــع املـستو التكنولــو¼� للمنتجـات الــص¯نية، وتـم تنفيــذ برنـامج  ىعمليـات التـص«يع و  ع!ــ� TORCHر
ىاملستو��ن املركز وع!  املستو �ل إقلـيم �ـ� الـص�ن، وذلـك عـن طر�ـق التوسـع �ـ� إقامـة ا/�ـدائق  ي

ــــــة  ــــــــــل ا/;اصــــــ ـــــــرامج التمو�ــ ـــــــــة وQـــــ ــــــنات التكنولوجيـــ ـــــــصراeي، ( وا/�اضــــــ وeــــــــــــش�H ). 11م، ص 2019املـــــ
 حديقة تكنولوجية خالل ال�سعينات، ون�Ç �54حصائيات إ$  أن (ذا ال�Hنامج قد أدى إ$  إ�شاء 

ـــوQر ( حاضــــنة �465ــــ� إقامــــة  ـــق )  م2002حlــــi أكتـ جميع^ــــا تقر�بــــا حاضــــنات تكنولوجيــــة، ممــــا حقـ
ً

،(للـص�ن املركــز الثــا�ي �ــ� العــالم �ــ� عــدد ا/�اضــنات �عــد الواليــات املتحــدة  م، ص 2005 يالــش�Hاو
ايدي، مفتاح، 80 ايدي،  ز، ��    ). 33م، ص 2012ز

ع يطلــق  ة إ$ـ  (يzلــة ا/.امعــات الـص¯نية الlــk تمــت مـن خــالل مــشر ووكـذلك تجــدر �شــا ر
ع "عليــھ  ائـــدة، وذلــك للــدخو إ$ــ  القـــر  "211ومــشر ع لتطـــو�ر مائــة جامعــة صــ¯نية  ن، و(ــو مــشر ل ر و

فـــع كفـــا. الواحـــد والعـــشر�ن ائـــدة رو�gـــدف (ـــذا ال�Hنـــامج إ$ـــ   ضـــع^ا �ـــ� مzانـــة  رءة (ـــذه ا/.امعـــات و و
جيا كذلك ًومتقدمة داخليا �� الص�ن، وع!  املستو العال¬k خا رً و(ناك عدد كب�H من ا/.امعـات . ى

عات خارج إطار ا/.امعة،  و�� الص�ن تمتلك شر�ات خاصة gvا تقوم بتقديم ا/;دمات وعمل املشر
 شـركة داخـل ا/�اضـنات 30تلك الدولة م�gا  جامعة �� بك�ن لد�gا شر�ات خاصة تم57مثال (ناك 

  ). 158م، ص 2010سماي، (�� الص�ن الشعبية 

  : مزايا ا
@اضنات الصPنية

ـــــو¼� -1 ـــا : التخــــــصص التكنولـ ــــا التكنولــــــو¼� ودعم^ــــ ــــx معظــــــم ا/�اضــــــنات الـــــــص¯نية بطا�ع^ــ تتم�ـــ
�¼ م، 2013صــا/Ç،  (.رللمؤســسات الlــe kــستمر �ــ� مجــال التكنولوجيــا خاصــة ســ�ثمار ا/;ــا

  ).12ص 

: لتتفــــق ا/�اضــــنات الــــص¯نية �ــــ� ذلــــك مــــع الــــدو الــــصناعية حيــــث تتــــضمن: الــــشzل القــــانو�ي -2
ــــشر�ات خاصــــــھ  ــــھ لـ ـــة وحاضـــــنات تا�عـ ـــنات تا�عــــــھ للدولــ ــــنات غ�ـــــH (ادفـــــھ للـــــرQح وحاضــ ا/�اضـ

أس مال مخاطر   ).12م، ص 2019املصراeي، (روحاضنات ملك 
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 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد
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  :أنواع حاضنات 8عمال املوجودة �� الص�ن

�ـاظم، ) (  lalkaka & bishop,2000, p99: ( ديـدة مـن ا/�اضـنات �ـ� الـص�ن أ(م^ـاتوجـد أنـواع ع
  ): Lalkaka , 2002, p173) (79-78، ص 2014

 وتتخصص �ل حاضنة من ا/�اضنات بمجال مع�ن : حاضنات 8عمال ذات 8غراض ا
	اصة-1
سـية دعـم الــشر�ات زوeـشمل حاضـنات دعـم التـصدير و¹ـ� مـن أبــر 1نـواع �ـ� الـص�ن وظيف·gـا 1سا

ـــــــة  ــــة �التكنولوجيــــــــا حيائيـ ــــصص تكنولوجيــــ ــــصدير، وحاضــــــــنات تخــــ ــــــلعا معــــــــدة للتــــ الlــــــــk ت«ــــــــتج ســ
  .وتكنولوجيا املعلومات والب¯ئة والفضاء وا/�اسوب وال�Hمجيات

و(ـــدف (ــذا النـــوع مـــن ا/�اضــنات (ـــو جــذب املـــس�ثمر�ن 1جانـــب :  حاضــنات 8عمـــال الدوليــة-2
fع^م داخل ال ة رgvدف إ�شاء مشا ج^ا فقد قامت بإ�شاء حاضنات �� موسـzو وسـنغافو رص�ن وخا ر

اد 1عمـــال ع!ــ  نتقـــال إ$ــ  ا/;ـــارج، وكــذلك eـــستخدم �ــ� دعـــم دمـــج  وواململكــة املتحـــدة ملــساعدة ر
ة العـامل�ن  فـع قـد �ب و fع 1جن²يـة مـع مثيال�gـا الـص¯نية الlـk تر�ـد التعـاو �ـ� مجـاالت التـد راملـشا ر رر ن

 . ونقل التكنولوجيا

وتÆ.ـأ الـص�ن إ$ـ  إقامـة (ـذا النـوع : حاضنات 8عمال التكنولوجية املرتبطة بمؤسسات كب�ـEة -3
fع الكب�ـHة، وeـشمل حاضـنات  رمن ا/�اضنات من أجل تطو�ر سلع وخدمات محددة تحتاج^ا املشا
ـــة شــــنغ^اي  ـــنات مواقــــع البــــاحث�ن الــــصناعي�ن، وتHIكــــز (ــــذه ا/�اضــــنات �ــــ� مدينـ ا/.امعــــات وحاضـ

�Qن مع الس�Û وQك�ن، eستوعب �ج نتائج أبحاث الطلبة املتد ر ا/;ر�ج�ن واملؤ(ل�ن علميا وفنيا، وتر و
  . إ$  eسو�ق^ا

 أقيمـت (ـذه ا/�اضــنات �ـ� مدينــة تيـانيج�ن �gـدف إ$ــ  eعز�ـز اشــHIاك : حاضـنات أعمـال ال<ــساء-4
fع الصغ�Hة gvدف تخفيض �سبة البطالة والفقر  .رال«ساء �� املشا

ـــــوة �ــــــــ� الEUنـــــــامج ــــــصي¶| لc@اضــــــــنات نقـــــــاط القــ ـــــماي، ( الـ املــــــــصراeي، ) (160 -159م، ص 2010ســ
 ): 12م، ص 2019

ال توجــــد دولــــة �ــــ� العــــالم الثالــــث اســــتطاعت : ً .ــــم ال�ــــHامج الــــص¯نية çــــ;م جــــدا .1
�� (ذه الفHIة القص�Hة من )  حاضنة465(لxIام بإقامة (ذا العدد من ا/�اضنات 

ا)  سنة فقط12(الزمن  س�ثما Hة رواستطاعت توف�Qن مليـو 150حـوا$� (ت املطلو
  ). دوالر أمر�zي

ـــن الــــشر�ات والوظــــائف .2 يرجـــــع ا/;�ــــHاء (ـــــذا إ$ــــ  الثقافـــــة : ًإيجــــاد عــــدد كب�ـــــH جــــدا مــ
�ة املرتفعة لألفراد ة والطاقة �دا رالص¯نية الkl تتم�x بالقد   . ر

ا/�اضـنات الـص¯نية سـا(مت �ــ� إحـداث eغي�ـH ثقـا�� كب�ــH، حيـث قـام (ـذا ال�Hنــامج  .3
 سد الفجوة ب�ن 1بحاث املمولة من جانب الدولة و1بحـاث الlـk يمول^ـا ال!;م ��

  .القطاع ا/;اص
ـــادل ا/;�ــــHات  .4 ن��ــــت ا/.معيــــة الــــص¯نية ل�Æاضــــنات �ــــ� إحــــداث عمليــــات نقــــل وتبـ

  .يوتأ(يل عدد كب�H من مدير ا/�اضنات
راســتطاع ال�Hنــامج الــصيkj ل�Æاضــنات التطــو والــتعلم مــن 1خطــاء واختيــار أفــضل  .5

ساتاملم  .را



 
تجارب عالمية في الشراكة االستثمارية بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال 

 حاضنات األعمال الجامعية أنموذجا: التعليم العالي وسبل االستفادة منها
أمل بنت ابراهيم الحماد                              / أ
   العزيز بن سالم النوحعبد/ د
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ايـــدي، مفتـــاح، ( نقـــاط ضـــعف الEUنـــامج الـــصي¶| لc@اضـــنات  زايـــدي،  بر(ـــوم، ) (35م، ص 2012ز
  ):90م، ص 2014

ــــــة  .1 ـــــامج القــــــــــومي للتنميــــ ـــــــــة لل�Hنـــــ ــــنات ع!ــــــــــ  التبعيـ ـــــــصيkj ل�Æاضــــــ ـــامج الـــ ـــــــز ال�Hنـــــــ يرتكـــ
ات ا�mلية   .رالتكنولوجية مما ال ي�يح الفرصة لتنمية العالقات مع �دا

حـــدات، و¹ـــ� املبـــا�ي والب«يـــة 1ساســـية ل�Æاضـــنات، وعـــدم الHIك�ـــx الـــشديد ع!ـــ  الو .2
عات   .وتنمية ا/;دمات الkl تقدم للشر�ات، من خدمات فنية وخدمات إقامة املشر

عات املوج^ة إ$  1قليات .3   .وضعف (تمام باملشر
ة ا/;دمات �� ا/�اضنة يتم دو مراعاة تzاليف ا/;دمات .4 نإدا  .ر

  :  تجرMة الyند-3

تبطــت بمعا(ــد التعلــيم العــا$� 1991ات �ــ� ال^نــد منــذ عــام بــدأت فكــرة ا/�اضــن رم، وقــد ا
اد 1عمال وبتzار، وقد تأسست منذ ذلك ا/��ن  fع ر ة �� ال^ند، و�gدف إ$  احتضان مشا والبار ر ز

و(جمعيـــة بتzــــار والتنميــــة  م، وأ�ــــش�ت مؤســــسة �1991ــــ� عــــام ) راملع^ــــد ال^نــــدي للعلــــوم، بنغــــالو
ة . ��1992 عام )  دلIITkò(جيا بتzار ونقل التكنولو اتھ NSTEDروقد نظم مجلس إدا ر جميع مباد

�ـادة 1عمـال �ـ� إطـار برنـامج شـامل  ات -رلدعم بتzـار و بتzـا H�;Öـeة الوطنيـة لتطـو�ر و ر املبـاد ر
)NIDHI .( ة دعــم ا/�اضـــنات اســية وســـ�ثمار ) ومراكــز التم�ــTBIx(رeــشمل (ــذه املبــاد ر، واملــنح الد

اد 1عمـال1و$ـ�،  �ب لـر وواملـسابقات الكـشفية، واملـسرعات، وQـرامج التـد ة ودائــرة 13كمـا أن . ر ا ر و ز
�ـــــ� ال^نـــــد  ــــنات، و�وجـــــد  ــــنات 284حzوميـــــة مركز�ـــــة تـــــدعم ا/�اضـ  حاضـــــنة شـــــملت �ـــــل مـــــن ا/�اضـ

  ).Sharma & Vohra, 2020, P8-10(ا/�zومية وا/;اصة 

  : تجرMة اليابان-4

تعلي¬ـــk وقيـــام ا/.امعـــات �ـــ� اليابـــان �عمليـــة الـــرQط ركـــزت اليابـــان ع!ـــ  إصـــالح النظـــام ال
والتحالف فيما بي�gا، وكذلك مع القطاع 1عمال، ونجد أن ا/.امعات �� اليابان ل^ا استقاللية عن 
Qــــــط اm;رجــــــات  د(ــــــا ال²ــــــشر�ة، و ـــو�ر موا ــــة وتطـــ ـــا التعليميــ ــــزة ا/�zوميــــــة �ــــــ� تطــــــو�ر برامج^ـــ ر1ج^ــ ر

إ$  توقيع اتفاقيات مع قطـاع 1عمـال أ�ـشأت بموجgÐـا قا/.امعية �سو العمل، واتج^ت ا/.امعات 
 kـlلتحقيق ا/.ـودة التعليميـة ال Hادية /.يل الشباب، كما اتج^ت إ$  وضع معاي�� رمنظمات أعمال 

�ـادي �ـ� اليابـان  رeعز �بـداع وبتzـار والر�ـادة، ممـا سـا(م �ـ� خلـق جيـل مبتكـر و  2011حـسن، (ز
ــــ� أبــــــر اســــــHIاتيجيات ). 145م، ص �2020ــــــHان، ، �ــــــ� املــــــساجدي؛ ا/.ر�ــــــا�ي؛ ج135،ص  زوفيمــــــا ي!ــ

  : الشراكة ب�ن ا/.امعات واقطاع ا/;اص �� اليابان

م، ص 2008معاÅعة، ( الEUامج املشEFكة ب�ن ا
�امعات ومؤسسات Gنتاج ا�@لية: أوال
177:(   

ش برامج     �²ية رالو �²يـة بـرامج   تـم إ�ـشاء :Internships    رالتد  بـ�ن مـشHIكة رتد
) WG ) (  Working Group(م تـم إ�ـشاء /.نـة eـس¬i 1997عـام  ففـي ,اليابانيـة واملـصا�ع ا/.امعـات

ن عضوا يمثلو ا/.امعات واملؤسـسات 15مؤلفة من ) TIT(للتكنولوجيا  برئاسة مدير مع^د طوكيو 
 kتو�و(ا#ـ�وجامعـة  ) Hitachi( وشـركة ) NTT(  وشـركة  ) Sony( �نتاجيـة �ـ� اليابـان مثـل شـركة 

اسـة ا$ـ  الÆ.نـة (ـذه (ـدفت وقـد. للعلوم وغ�H(ا مـن املؤسـسات �نتاجيـة و ا/.امعـات  القـضايا رد
ضع Jليات املناسبة  ا/.امعة ب�ن املشHIكة ، و ضع التوصيات املناسبة لز�ادة التعاو وواملصنع، و نو
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جة بتzار عند(م و أطلـق ع!ـ   �ب طلبة ا/.امعات �� املشاغل واملصا�ع لرفع د رلتد (ـذه ال�ـHامج ر
، وتختلف مدة ال�ـHامج املقدمـة مـن خمـس سـنوات إ$ـ  سـ«ت�ن و ا/.امعـة الlـInternships kعند(م 

$�k الطـاب فghـا ثـالث سـنوات يتلقـى فghـا العلـوم النظر�ـة،  اسة فghا إ$  خمـس سـنوات يمـ رتمتد الد
  . Internshipsثم ي«تقل إ$  املصنع ملدة س«ت�ن متواصلت�ن ضمن برنامج 

  :لشراكة مع ا
�امعات العامليةا :ثانيا

جيـة وQـاألخص ا/.امعـات   ريوجد eعاو مشHIك ب�ن الصناعات اليابانية وا/.امعات ا/;ا ن
ة الHIبيــة والعلــوم اليابانيــة فــأن املؤســسات الــصناعية اليابانيــة . 1مر�كيــة ا روحــسب إحــصائيات و ز

د ن مليـــو دوالر لـــصا/93Ç مبلـــغ 1986-1991قـــد أنفقـــت �ـــ� الفIـــHة مـــا بـــ�ن  فـــا ر جامعـــة (ا   Harvard ر
وحlــــi يــــتم نقــــل نتــــائج البحــــوث مــــن . 1مر�كيــــة مقابــــل خ�ــــHات وQحــــوث لــــصا/Ç الــــشر�ات اليابانيــــة

وعندما يتم إنجاز البحث العل¬k �� . قا/.امعة إ$  قطاع الصناعة فال بد من حماية حقو املبدع�ن
فــة تتعلــق ا/.امعــات الوطنيــة؛ فــان بــراءة خIــHاع eعــود أمــا للباحــث أو للدو ولــة ضــمن معــاي�H معر

ـــا إلتمامـــــھ  ـــس^يالت الlـــــk حـــــصل علghــ ـــث أو ال�ــ م، ص 2013ابرا(ي¬ـــــk، (بالـــــدعم الـــــذي تلقـــــاه الباحــ
%ي، )(64   . ,Aung) 1997 () م2011را/�ا

  : املناطق الصناعية التكنولوجية: ثالثا

ــــة �ــــــ� اليابــــــان ــــ� خدمــــــة اm.تمـــــع واملؤســــــسات �نتاجيـ ـــة �ـ ــ  دو ا/.امعـــ  رومـــــن 1مثلــــــة ع!ـــ
ـــــــة ــــــة وا/�zومــ ـــــــ�ن ا/.امعـــ ــــة بـ ــــــشراكة ســـــــــHIاتيجية املت¯نـــــ ـــــصناعة  والــ ــــاطق للــــ واm.تمــــــــع إ�ـــــــــشاء منـــــ

  ):182 -180م، ص 2008معاÅعة، ( )Aung, 1997( والتكنولوجيا مثل 

نوeــس¬i وادي ســيليzو اليابــان وتقــدم eــس^يالت لتملــك ): Kanagawa( منطقــة �اناجــاوا  - 
عات الـــــصناعية و�1ا ا&ـــــ�k وإقامـــــة املـــــشر و1  66ديميـــــة والبحثيـــــة، وقـــــدد تأســـــس فghـــــا ر

م 1989 مركزا، وافتتح فghا عـام 885جامعة و�لية وعدد مراكز البحوث فghا ما يز�د عن 
 i¬ـسe Hىمنظمـة ك�ـ) Kanagawa Science Park ( ـدف^ا 1و تقو�ـة الـشراكة مـا بـ�ن) لو

 . املؤسسات �نتاجية و �1اديمية
ات ): Tohoko Intelligent cosmos plan( منطقة تو(و�و  -  ا رتأسست بتمو�ل من عدة و ز

نو جامعــات وطنيــة وخاصــة و�gــدف إ$ــ  ت«ــسيق ج^ــود التعــاو بــ�ن القطاعــات الــصناعية 
 . و�1اديمية وا/�zومية �� منطقة تو(و�و

eـــسوميzان ): Kansai Science City(مدينـــة �ا�ـــساي للعلـــوم  -  رتأســـست داخـــل جامعـــة 
)Ritsumeikan (م، و�قـــوم ع!ـــ  إعـــداد �1869قـــة تأســـست عـــام و¹ـــ� جامعـــة خاصـــة وعر

fع الkl تتقدم gvا املؤسسات �نتاجية �� املنطقة   . رالبحوث واملشا

  : تجرMة تركيا-5

نتــھ بالواليــات املتحــدة  رإن نظــام ا/�اضــنة �ــ� تركيــا لــ¯س قــديما كمــا (ــو ا/�ــال عنــد مقا ً

وQا، فقد وجدت اm.معات العلمية مع سن قانو منا ن1مر�كية وأو طق تطو�ر التكنولوجيا �� عام ر
ــــو�ر التكنولـــــو¼� مـــــصطÇÆ . م2002م والئحـــــة تنفيـــــذ(ا �ـــــ� عـــــام 2001 نوfعـــــرف قـــــانو منـــــاطق التطـ

ـــ� عـــــام  ـــشأة تقــــدم خـــــدمات مكت²يــــة للـــــشر�ات : "م ، بأنــــھ2011ا/�اضــــنة الـــــذي تمــــت إضـــــافتھ �ـ م«ــ
د املاليــــة  رالر�اديــــة ، ودعــــم املعــــدات ، والــــدعم �دار ، و ا/�ــــصو ع!ــــ  املــــوا ل ـــاطر ي ـــة مخـ ، ومواج^ـ
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�ة وخدمات الدعم الفkj املقدمـة تحـت سـقف واحـد �ـ� يـد واحـدة، وخاصـة لتطـو�ر  ر1عمال التجا
fع الشابة وا/.ديدة    ).،KOSGEB , 2012"(راملشا

د ال²ـشر�ة  �ب املـوا ة الـشركة eعمـل كمركـز احتـضان لتـد ر وQاالس�ناد إ$  الواقع فـإن إدا ر ر
fع ا/.ديــدةوتطــو�ر الــشر�ات املبتكــرة �ــ� املنط و�وجــد �ــ� تركيــا ثالثــة أنــواع مــن . رقــة، وتطــو�ر املــشا

�ة، وحاضـنات ا/.امعـات، حاضـنات : ا/�اضنات املرتبطة با/.امعات و�¹ رحاضنات 1عمال التجا
  : ومن 1مثلة ع!  �ل نوع ما ي!� ) Yazici ؛Bastug؛ Birden, 2020, P6(خاصة داخل ا/.امعات، 

�ة-1   :ر حاضنات 8عمال التجا

�ــادة 1عمــال  ع البيانــات العامــة لرصــد  رشــاركت تركيــا �ــ� مــشر لألو مــرة �ــ� عــام ) GEM(و
�ـــادة 1عمــــال ل¯ـــست مــــصط�Æا قـــديما بال«ــــسبة لHIكيــــا . 2006 ًلـــذلك، فــــإن  ً  Karadeniz, and(ر

Ozdemir, 2009, p40 .( مجــاال جديــدا �ــ� تركيــا، ومثــاال ع!ــ  تلــك Hعت�ــÅ إال أن مجــال ا/�اضــنات
 واحــــدة مـــن أفــــضل حاضـــنات 1عمــــال �ـــ� العــــالم، تأســـست عــــام Cyberparkحاضـــنة ا/�اضـــنات، 

نالتا�عــة ل^ــا ، �ــ� ظــل قــانو  ) Bilkent Holding( وشــركة ) Bilkent(  باالشــHIاك بــ�ن جامعــة 2002
 ). Bilkentموقع جامعة . (مناطق تطو�ر التكنولوجيا

  :  حاضنات ا
�امعات-2

وذلك من خالل قيام العديـد . و قتصادي للبلدرeسا(م ا/.امعات بدو أسا½�k �� النم
من ا/.امعات بإ�شاء حاضنا�gا للمسا(مة �� النظام البي)k لر�ادة 1عمال ونقل املعرفة إ$  العديد 

�ـــ�ش ، . (مـــن الـــصناعات  جامعـــة تمتلــــك 193 مــــن أصـــل 47و�وجــــد �ـــ� تركيـــا ) 319، ص 2012رأود
د 1ساسية /�اضنات ا/ Ùـع رحاضنات، وتصنف املوا اد 1عمـال gvـا إ$ـ  أ �ـد ر ر.امعات الkl يـتم تز و و

ئ¯سية �¹ د ال²شر�ة واملالية والتنظيمية والتكنولوجية: رفئات  ومن 1مثلة ع!  (ذا النوع من . راملوا
    :)Özdemir, 2016, P6(ا/�اضنات 

 ، وتــم ARI Teknokentل والــذي Åعمـل �ــ� إطـار جامعـة إســطنبو التقنيـة :ITU Cekirdek  -أ 
ـــث أفـــــضل مركـــــز 2012ه منـــــذ عـــــام راختيـــــا وQـــــا وثالــ رم ثـــــا�ي أفـــــضل مركـــــز ل�Æاضـــــنات �ـــــ� أو

ن العــــال¬k الــــدو$� ، الــــذي يقــــار و�ــــصنف مراكــــز UBIل�Æاضـــنات �ــــ� العــــالم، حــــسب مؤشــــر 
�ــادة 1عمــال �ــ� ا/.امعــات الرائــدة �ــ� العــالم ؛  Bastug؛ Birden, 2020, P6. ( راحتــضان 

Yazici .(  
ـــــا   -ب  ــــو�ر التكنولوجيــــ ــــز تطـــــ ـــــبghة با/�اضـــــــــنة أ�ـــــــــشأ(ا ):TEKMER(مراكـــــ ـــــ� مؤســـــــــسات شــــ  و¹ــــ

KOSGEBـدف .  �� العديد من ا/.امعات �� تركياg�)TEKMER ( إ$ـ  مـساعدة 1+ـ;اص �ـ�
اد أعمـــال، وكــــذلك  �ب �ــــ� اm.ـــاالت العلميـــة والتكنولوجيــــة ليـــصبحوا ر وا/�ـــصو ع!ـــ  تـــد ر ل
ــــع �1ــــــــشطة  ـــــو�ر وتنوfــــ ـــــ� تطـــ ـ ـــــث والتطــــــــو�ر؛ للمــــــــساعدة �ــ �gــــــــدف إ$ــــــــ  eــــــــسو�ق ج^ــــــــود البحـــ

 ,Akçomak, 2003(نقتــــصادية �قليميــــة وeعز�ــــز التعــــاو بــــ�ن ا/.امعــــة والــــصناعة 
P15)(Mahmood, 2015, P153, & Jamil & Ismail .(  

  :  حاضنات خاصة داخل ا
�امعات-3

نeعد مراكز التعاو ب�ن ا/.امعات والصناعة الkl يتم إ�شاؤ(ا داخـل ا/.امعـات، (يا�ـل 
اسـات الlـk يـتم إجراؤ(ـا  ̂ـا عـن نجـاح الد رلضمان التعاو ب�ن ا/.امعة والصناعة، وتكـشف وظائف ن

د و�gدف (ذه املراكز إ. �شzل مشHIك ر$  املسا(مة �ـ� تـوف�H مجـاالت مثـل ا/�ـوافز ا/�zوميـة واملـوا
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fع للطـالب والقطـاع ا/;ـاص  ة املـشا �ة والبحـث العل¬ـk وإدا رال²شر�ة والتعليم وا/;دمات س�شا ر ر
)Birden, 2020, P6 ؛Bastug ؛Yazici .(ــذا النــوع مــن ا/�اضــنات)  مركــز : ومثــال ع!ــKWORKS :

 �ـ� املركـز Accelerationوfغطـي برنـامج . .امعات والصناعة �� تركيـانو(و أحد مراكز التعاو ب�ن ا/
 .ً أسبوعا12عملية توجيھ مكثفة مد�gا 

دن-6   : ر تجرMة 8

دن عــــام  ر�انـــت أو تجرQــــة �ــــ� مجــــال حاضــــنات 1عمــــال �ــــ� 1  وقــــد �انــــت eــــس¬i م1988ل
دنيـــة للتكنولوجيـــا  QحيـــJTG رباm.موعـــة 1 ة عملـــت ع!ـــ  دعـــم ر ، و¹ـــ� حاضـــنة أعمـــال تكنولوجيـــة 

 Hعمــــال عـــن طر�ــــق تــــوف�fع الر�اديــــة ذات (تمامــــات التكنولوجيـــة لإلســــ^ام �ــــ� نمـــو ب¯ئــــة  راملـــشا
ادت ع!ـــ   fع ا�mتـــضنة لفIـــHة  �ـــة واملاليـــة وال�ـــسو�قية للمـــشا زاملقومـــات الفنيـــة و�دا ر  ســـنوات، 10ر

�اديــا ســا(مت �ــ� تــوف�H مــا يIــHاوح بــ�ن 13وقــد تخــرج م�gــا  عا  ر مــشر  فرصــة عمــل، وقــد 900 – 800و
ف الlـــk 2001توقفـــت (ـــذه ا/�اضـــنة عـــن العمـــل �ـــ� عـــام  ا�gا املاليـــة ا�mـــدودة والظـــر و �ـــس²ب قـــد ر

والتجرQــــة الثانيــــة �ــــ� مجــــال احتــــضان 1عمــــال �ــــ� ). 181م، ص 2016قطــــاف، (أحاطــــت باملنطقــــة 
دن �انـــت �ـــ� عـــام  ــنة أعمـــال مـــن قبـــل ملتقـــى ســـيدات 1عمـــا1996ر1 ل �ـــ� م حيـــث تـــم ا�ـــشاء حاضـ

دن    ). 10م، ص2005الع�ن؛ التل^و�ي، (ر1

دن   حاضنات Åعمل معظم^ا �� مؤسـسات أ�اديميـة 8رو�بلغ عدد حاضنات 1عمال �� 1
  :)181م، ص 2016قطاف، (وجامعية، ونذكر من بي�gا 

  .حاضنة 1عمال التكنولوجية �� جامعة فيالدلفيا - 
اعية  -  دنية الصناعية �� ا/.امعة –رحاضنة 1عمال الز   .ر1

  .حاضنة امل^ندس�ن واملؤسسات الصناعية �� ا/.معية العلمية امللكية - 
اد الشباب جامعة ال�Hموك -    .وحاضنة أعمال الر

ـــات وتـــــصاالت  -  ــــوم  – iPARK حاضـــــنة تكنولوجيـــــا املعلومــ اm.لـــــس 1ع!ـــــ  للعلـ
  .والتكنولوجيا

 -  xللتم� k¬مع الر�ادي �1ادي.mموك–حاضنة أعمال اHجامعة ال� .  

دن وخدما�gا وأ(داف^ا   :روفيما ي!� نبذة عن �عض حاضنات 1عمال ا/.امعية �� 1

دنية -1   ):2م، م2019دمحم، (ر مركز �بتeار والر�ادة �� ا
�امعة 8

عات  �ب الzــوادر ال²ــشر�ة املتخصــصة ودعــم وتنميــة مــشر وÅعمــل املركــز ع!ــ  تأ(يــل وتــد ر
ومتا�عـــة eــــÖ.يل بــــراءات خIـــHاع ونقــــل التكنولوجيــــا التكنولوجيـــا واملعرفــــة القائمـــة ع!ــــ  بتzــــار 

ج^ـا واملـسا(مة �ــ� دعـم �ـشاطات التعلــيم  ربالت«ـسيق مـع ا/.^ـات املعنيــة بـذلك داخـل ا/.امعــة وخا
�²يــــة  عايــــة �افــــة ال«ــــشاطات التعليميــــة والتد �ب واستكــــشاف املوا(ــــب والطاقــــات ودعــــم و روالتــــد رر

f. والبحثية ع التخرج املتم�xة وتطو�ر(ا ا$  منتج قابل لل�سو�ق ركما Åعمل املركز ع!  احتضان مشا
دنيــــــــة ـــــستو ا/.امعــــــــات 1 ع ع!ــــــــ  مــ رونفـــــــراد باملــــــــشر ى اســــــــات . و ـــعبة الد ــــتحداث شـــــ ــــد تـــــــم اســــ روقــــ

دنيـة الر�ـادي�ن �ـ� مختلـف  �ب �عد ملس ا/�اجة املاسة لتأ(يـل طلبـة ا/.امعـة  روالتخطيط والتد ر
ـــاالت العلميــــة والعمليـــــة ملواكبــــة التطـــــو و نـــــة راm.ـ ات الفرديــــة لـــــدى الطلبــــة مقا راملنافــــسة �ــــ� امل^ـــــا ر

  .  بأقراg³م �� ا/.امعات ا�mلية والعاملية



 
تجارب عالمية في الشراكة االستثمارية بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال 

 حاضنات األعمال الجامعية أنموذجا: التعليم العالي وسبل االستفادة منها
أمل بنت ابراهيم الحماد                              / أ
   العزيز بن سالم النوحعبد/ د
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   ):16م، م2019بر(م، (  حاضنة 8عمال �� جامعة بEFا-4

م �ـ� حـرم ا/.امعـة ��2018 جامعة البIـHاء عـام ) سيق)( SIQ (تم ا�شاء حاضنة 1عمال 
�ــــة �عميــــد�gا ومــــدير حاضــــنة 1عمــــالنبالتعــــاو بــــ�ن �ليــــة العلــــوم املاليــــة و  و�gــــدف ا/�اضــــنة .ردا

�اديـة قابلـة للتطبيـق ذات قيمـة مـضافة �ـ� 1سـواق،  fع  fع الطلبة وتحو�ل^ـا ا$ـ  مـشا رلتطو�ر مشا ر ر
fع ت«تòــk بمــسابقات عــرض  �²يــة وتفاعليــة مكثفــة أل¾ــ�اب املــشا رباإلضــافة إ$ــ  اقامــة مخيمــات تد ر

fع ع!ـــ  /.ـــان مختـــصة يقـــوم ع!ـــ   نأثر(ــــا تـــوف�H مـــنح تمو�ليـــة ابتدائيـــة بالتعـــاو مـــع منظمــــة رللمـــشا
fع للمـساعدة �ـ� اطالق^ـا ¼� ال^ولنديـة ألفـضل املـشا ة التعـاو ا/;ـا ا ك املن²ثقـة مـن و رسـبا ر ر نر  وقــد .ز

�اديـــة واعــدة يــذكر مـــ�gم شــركة تzلـــم  �²يــة أفـــضت إ$ــ  شــر�ات  Ùـــع مخيمــات تد رأقامــت ا/�اضــنة أ ر ر
�²يــة مبتكــرة . قسوُالناشـئة وشــركة تــوكن ماسـHIز وشــركة مــ روeـسÛ  ا/�اضــنة ا$ــ  تطـو�ر نمــاذج تد

  . eعمل فيھ ع!  مزج الطلبة من مجاالت أ�اديمية مختلفة م�gا التقنية و1عمال

صة عمان من  ّو�تzو قطاع التعليم �� بو ر  م�gـا تخـتص �ـ� التعلـيم ا/.ـام�Û 5 شـر�ات 6ن
�Ûاحــدة فقـــط تخــتص �ـــ� التعلــيم مـــا قبــل ا/.ــام اق (ثـــل �ــ� وتتم. والعــا$� و را�mفظـــة الوطنيــة لـــألو

  ): 5-3م، ص 2010املالية، 

ـــان ال^ــــدف م�gــــا ا�ــــشاء جامعــــة 1989والlــــk تأســــست عــــام : شــــركة البIــــHاء للتعلــــيم -1  م، و�ـ
لم تـم تحو�ل^ـا ا$ـ  جامعـة مختلطـة، لتتحـو �عـد ذلـك ا$ـ  شـركة 1999للبنـات، و�ـ� عـام 

أسمال^ا 2004مسا(مة عامة عام   .ينارد/ن مليو س^م16رم و�بلغ 
ات التعليميــــة -2  برأســــمال 1990والlــــk تأســـست عــــام : رشـــركة فيالدلفيــــا الدوليــــة لالســـ�ثما

ه  ة جامعة فيالدلفيا ا/;اصة/ن مليو س^م15رقد  . ردينار ومن غايا�gا ادا
ه 2004الlــk تأســست عــام : شــركة ســراء للتعلــيم وســ�ثمار -3 ن مليــو 15رم برأســمال قــد

ة جامع/س^م  . ة سراء ا/;اصةردينار ومن غايا�gا ادا
قــاء للتعلــيم وســ�ثمار -4 ه 1991والlــk تأســست عــام : رشــركة الز ن مليــو 12ر برأســمال قــد

قاء 1(لية/س^م ة جامعة الز ردينار ومن غايا�gا ادا  . ر
 . الشركة العرQية الدولية للتعليم وس�ثمار -5

ســـــــوم الــــــــساع ــــيم مــــــــن  ــــــاع التعلـــ ـــــرادات ال�ــــــــشغيلية ملعظـــــــم شــــــــر�ات قطـ ات روتتمثـــــــل �يــ
اســية، وإيــرادات مرافــق ا/.امعــات الlــk تقــوم بتقــديم ا/;ــدمات اm;تلفــة واملــساندة للطــالب . رالد

ئ¯ـــسي�ن (مــــا ســـوم الــــساعات خـــالل فIــــHة : روfعـــود النمــــو �ـــ� �يــــرادات ا$ـــ  ســــ²ب�ن  تفـــاع أســــعار  را ر
تفاع عدد الطلبة �� �عض الشر�ات اسة، وا رالد   . ر

ب العامليـــة �ـــ� تفعيـــل الـــشراكة مـــا ســـب: Gجابـــة عـــن الـــسؤال الثـــاTي: ثانيـــا رل ســـتفادة مـــن التجـــا
�ة ب�ن ا/.امعات والقطاع ا/;اص �� مجال التعليم العا$�؟   رس�ثما

�ة بــ�ن ا/.امعــات  رولإلجابـة ع!ــ  الــسؤال الثــا�ي يــتم التعــرف ع!ـ  واقــع الــشراكة ســ�ثما
�ـــ� اململكـــة العرQيــــة والقطـــاع ا/;ـــاص �ـــ� التعلـــيم العـــا$� تحـــت مظلــــة حاضـــنات 1عمـــال ا/.امعيـــة  

ب العامليــة لتطو�ر(ــا وتفعيل^ــا �ــ� مجــال  رالــسعودية وتقــديم �عــض املقHIحــات لالســتفادة مــن التجــا
fع التعليمية �ب وإ�شاء املشا رالتعليم العا$� فيما يتعلق بالبحث والتعليم والتد   . ر
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�ة ب�ن ا
�امعات والقطاع ا
	اص �� التعليم العا/�  تحت رواقع الشراكة �س�ثما
  : مظلة حاضنات 8عمال ا
�امعية اململكة العرMية السعودية

د ال²ــشر�ة الوطنيــة �ــ� اململكــة العرQيــة الــسعودية مــن أ(ــم مــس·gدفات  رeعت�ــH تنميــة املــوا
�ـة اململكـة  �ـة املـستقبلية لالقتـصاد الـسعودي و(ـذا مــا أكدتـھ ر ؤالر ، وقـد حظيـت التنميــة 2030ؤ

�zومة متمثلة �� خطط^ا سHIاتيجية، فاإل�سان السعودي (و ال²شر�ة �عناية فائقة من قبل ا/
ــــة �ــــــشzل جــــــاد  ســـــيل·gا �ــــــ� آن واحـــــد، وتتجــــــھ ا/�zومـ و(ـــــدف التنميــــــة قتـــــصادية وجتماعيــــــة و

  .لالس�ثمار �� ال×Hوة ال²شر�ة فkò أساس التنمية الشاملة

�ة اململكة  ات ال²ـشر�ة2030ؤ و�� س²يل ذلك، خصصت ر ، وfـسÛ  ر برنامج لتنمية القـد
ات تمكنھ من املنافسة عامليا، من خـالل eعز�ـز القـيم، وتطـو�ر  ال�Hنامج إ$  أن يمتلك املواطن قد

ً
ٍ ر

ف ات املـستقبل، وتنميـة املعـا ات 1ساسية وم^ـا رامل^ا ر و�ركـز ال�Hنـامج ع!ـ  تطـو�ر أسـاس eعلي¬ـk . ر
ل املـــستقب!� قمتــ�ن لÆ.ميــع Åــس^م �ــ� غــرس القــيم منـــذ ســن مبكــرة، وتحــض�H الــشباب لــسو العمــ

ات املــواطن�ن ع�ــH تــوف�H فــرص الــتعلم  را�m!ــ� والعــال¬k، وeعز�ــز ثقافــة العمــل لــد�gم، وتنميــة م^ــا
ــــو�ر وتفعيـــــل الــــــسياسات  ـــال، مرتكـــــزا ع!ـــــ  تطـ �ــــــادة 1عمــ ــــاة، ودعـــــم ثقافـــــة بتzـــــار و ــــدى ا/�يـ مـ

ً
ر

�ادة اململكة  �ة ( رواملمكنات لتعز�ز    ).2030ؤموقع الر

ـــــة ـــا وقــــــد حرصــــــت حzومــــــة اململكـ ـــــH�;Ö �افــــــة 1دوات الداعمــــــة والlــــــk مــــــن أ(م^ـــ ــــ  eـ  ع!ــ
ئ¯ـــسيا �ـــ� تحقيـــق التنميـــة املـــستدامة مـــن خـــالل سياســـا�gا  ا  حاضـــنات 1عمـــال، حيـــث eعلـــب دو

ً ً
ر ر

سـليمان؛ " (قطاع امل«شآت الـصغ�Hة واملتوسـطة"الداعمة ألك�H قطاع باململكة العرQية السعودية 
  ). 223م، ص 2020عبد القادر، 

 حاضـنة أعمـال �ـ� 68يـة أ�ـشأت حzومـة اململكـة العرQيـة الـسعودية عـدد وكخطوات عمل
�ب  ات والتمو�ــل وال�ـسو�ق والتــد رمختلـف منـاطق اململكــة لتقـوم بــدو مباشـر يتمثـل �ــ� س�ـشا ر ر
fع الـصغ�Hة  روا/.وانب الفنية والقانونية واللوجس�ية وغ�H(ا من برامج الدعم الkl تحتاج^ا املـشا

 حاضـــنة أعمـــال م�gـــا eعمـــل تحـــت مظلـــة 35ا �ـــ� التنميـــة املـــستدامة، كمـــا واملتوســـطة لتقـــوم بـــدو(
اد 1عمـــــال  fع ر ــــشا ــــا احتـــــضان ودعـــــم مـ ــــة وم^م·gـ ـــات الـــــسعودية واملنظمـــــات غ�ـــــH الرQحيـ وا/.امعــ ر

عا�gم  مـة لت¯ــس�H وإنجـاح مــشر ات الال �ـة وتقــدم ل^ـم س�ــشا وبتzا ز ر ). 1م، م2018الز(يميــل، (ر
ـــــنات بــــــدو غ روأيــــــضا تقــــــوم ا/�اضـ

ً
ـــ� التنميــــــة املــــــستدامة، يتمثــــــل �ــــــ� 1�عـــــــاد  �ــــــH مباشــــــر Åـــــــس^م �ـــ

ـــذه 1دوار مـــــن قبـــــل ا/�اضـــــنات، أطلقـــــت حzومـــــة . قتـــــصادية وجتماعيـــــة والب¯ئـــــة ـــدا ل^ــ وتأكيــ
ً

سليمان؛ عبد القادر، (ناململكة شبكة ا/�اضنات؛ لتzو املظلة الرسمية لzافة حاضنات 1عمال 
  ).224م، ص 2020

  : ت ا
�امعية �� اململكة العرMية السعوديةزأمثلة ألبر ا
@اضنا


@اضنات التقنية  برنامج بادر -1:  

ة حاضنات 1عمال �� العالم العرÙي، و(و تـا�ع ملدينـة امللـك عبـد العز�ـز  ريصنف �� صدا
 مــدن بأنحــاء 7 حاضــنات أعمــال �ــ� 8، أطلــق 2008عــام » بــادر«للعلــوم والتقنيــة، ومنــذ أن تأســس 

 شـــركة 300وتقــدر أعـــداد الــشر�ات الناشـــئة املتخرجــة �ـــ� ال�Hنــامج بـــأك×H مــن . متفرقــة مــن اململكـــة
ـــا مجتمعــــة �ـــــ� الفIـــــHة مــــن  ـــئة تقـــــدر إيرادا�gــ �ـــــال2.1 بنحـــــو 2018 إ$ـــــ  2010ناشـ زومـــــن أبـــــر . ر مليــــار 

�ــ� مجــال التقنيــة ا/�يو�ــة، و  ) Stability Lab( خــالل الفIــHة املاضـية » بــادر«الـشر�ات الlــk دعم^ــا 
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)Foodics ( مجــــال تقنيـــة املعلومــــات، و �ـــ� )Morni (  وكــــذلك شــــركة ،klــــ� مجـــال الــــدعم اللوج¯ـــس�
  ).  13م، م 2019مجلة قتصاد، ) ( التحكم الذ�ي(

  ): موقع اJاديمية سدايا( أJاديمية سدايا -2

 �Ëصطناات ال^يئة السعودية للبيانات والذ�اء  " سدايا"رأ�اديمية سدايا �¹ أحد مباد
ديميــة طو�ــق، والlــe kــس·gدف دعــم وتطــو�ر الكفــاءات الوطنيــة �ــ� مجــال البيانــات بالــشراكة مــع أ�ا

نوالذ�اء صـطنا�Ë مـن خـالل قيـادة العديـد مـن ال�ـHامج و�1ـشطة الواعـدة واملتنوعـة بالتعـاو مـع 
ــــصناعة  ـــات والـــــذ�اء صــــــطنا�Ë لــ ـــا$� البيانـــ ا/.^ـــــات ا�mليــــــة و�قليميـــــة والعامليــــــة الرائـــــدة �ــــــ� مجــ

ات وا ات �ـ� مجـال الــذ�اء . قلكفـاءات لـسو العمـلرالقـد ات طو�ـق لبنـاء القـد رو¹ـ� واحـدة مــن مبـاد ر
2030صطناعية لوظائف  .  

موقـع أ�اديميـة ( )موقـع مجلـة قتـصاد اليـوم) (Apple Developer Academy( أJاديميـة أبـل -3
   :)طو�ق

 وتحاد السعودي تم افتتاح أ�اديمية أبل �� السعودية �شراكة ب�ن شركة أبل العاملية،
ة ب«ـت  نز ممثلة بأ�اديمية طو�ـق، بالـشراكة مـع جامعـة 1م�ـHة نـو رلألمن السي�Hا�ي وال�Hمجة والدر و

ات، دعمـا /.^ـود تمكـ�ن املـرأة . عبد الرحمن ًوالkl ستخـصص �ـ� مرحل·gـا 1و$ـ  للم�Hمجـات واملطـو ر ُ

�ة  �ادة معدالت توظ2030ؤو�صالحات جتماعية ال!;مة لر وeعمل �1اديميـة . يف ال«ساءز، و
ات واملصممات الطموحات لتأس¯س شر�ات  �ب لرائدات 1عمال واملطو رع!  توف�H 1دوات والتد ر

ات تركـز علghـا و¹ـ�iOSناشئة وإيجاد العديد من الوظـائف �ـ� مجـال تطبيقـات الــ  : ر، ع�ـH عـدة مـسا
ات    . امل^نيةرال�Hمجة، وتطبيقات 1عمال وال�سو�ق، والتصميم، وامل^ا

د الــــسعودية للط�ــــEان -4 ة وأJاديميــــة أكــــسفو ر شــــراكة بــــ�ن جامعــــة 8م�ــــEة نــــو موقــــع ا�اديميــــة (ر
د السعودية للط�Hان   ): رأكسفو

د  ـــــسفو ـــــد الــــــرحمن وأ�اديميـــــــة أكــ ــــت عبــ ة ب«ــ ـــو ــــHة نــــ ـــة 1م�ــ ـــاف جامعــــ ـــــت شـــــــركة أوقـــ روقعـ ر
�ب تطبيقيــــة نالـــسعودية للط�ــــHان اتفاقيــــة شــــراكة �gــــدف إ$ــــ  eعــــاو الطــــرف�ن �ــــ� إعــــداد بــــرامج ر تــــد

ات الط�ـــHان، الــــضيافة ا/.و�ـــة وغ�H(ــــا  ضــــية،  .ـــو زمتخصـــصة �ـــ� مجــــال الط�ـــHان �ا/;ـــدمات 1 ر
�ب eعاو�ي للطالب والطالبات الراغب�ن �� (ذه التخصصات  كما تحتضن املدينة .روتوف�H فرص تد

ة مقرا دائما للمرحلة التحـض�Hية لطـالب �1اديميـة  ا/.امعية /.امعة 1م�Hة نو
ً ً

�ـ� مدينـة الر�ـاض ر
 Hم2021بدءا من ش^ر نوفم� .  

  ): موقع جامعة عفت( Jلية 8عمال بجامعة عفت -5

ـــال �٢٠٠٥ــــ� العــــام  َّم، eعاونــــت جامعــــة عفــــت مــــع �ليــــة مكــــدونا لألعمـ
ِ)McDonough 

School of Business ( ج تــاو نالتا�عـة /.امعـة جـو �ـ� واشــنطن دي ) Georgetown University(ر
ة 1عمـال ½ـ�k ع!ــ  تأسـ¯س قــس ومـن (ــذه القاعـدة القو�ــة تــم ). Business Administration(رم إدا
َّإ�ـــشاء �ليـــة 1عمـــال  ُ)College of Business ( ـــذه ٢٠١٣، و�ـــ� عـــام �٢٠٠٩ـــ� العـــام) تـــم تجديـــد 

ات البحثية  اد من القد ه قام بتعز�ز امzانيات جميع أقسام الzلية كما  رالشراكة، 1مر الذي بدو ز ر
fسلzل من الطا   .رلبات وأعضاء (يئة التد

�ة بـ�ن ا/.امعـات والقطـاع ا/;ـاص حديثـة �ـ�  رولzو تجرQة اململكة �� الشراكة س�ثما ن
fع  �²يـة والبحـوث العلميـة وإ�ـشاء املـشا رمجال التعليم العا$� فيمـا يتعلـق بالعمليـة التعليميـة والتد ر
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ب العامليــة الرائــدة �ــ �ــادة رالتعليميــة، فالبــد مــن طــالع ع!ــ  التجــا ز� (ــذا اm.ــال وكيــف ن��ــت �ــ� 
فـع مـستو جودتـھ وعوائـده املاديـة واملعنو�ـة وال²ـشر�ة واقIــHاح  ىان�ـشار (ـذا النـوع مـن سـ�ثمار و ر

  .  �عض السبل لالستفادة م�gا

ب العاملية   : رسبل �ستفادة من التجا

  سبل �ستفادة  التجرMة

  8مر�كية

ـــ -1 ـــة �ــــشzل أسا½ـــــ�k �ـ � حــــل املــــشكالت جتماعيـــــة مــــسا(مة ا/�اضــــنات ا/.امعيـ
�البطالــــة والز�ــــادة الــــسzانية �ــــ� مقابــــل ضــــعف الطاقــــة ســــ�يعابية ملؤســــسات 
�ـــــادة املـــــصادر التمو�ليـــــة ســـــواء  ـــد ال�ـــــHامج التعليميـــــة، و ًالتعلـــــيم العـــــا$�، وتجو�ــ ز

  .لÆ.امعات او للقطاع ا/;اص

ة التوســع �ـــ� إ�ــشاء ا/�اضـــنات ا/.امعيـــة �ــ� مختلـــف اm.ــاالت خاصـــة التعليميـــ -2
�²ية   .روالتد

أ(ميـــــة مـــــسا(مة التمو�ـــــل ا/�zـــــومي وعـــــدم عتمـــــاد �ـــــشzل ك!ـــــ� ع!ـــــ  القطــــــاع  -3
ات وخ�ــــHات  را/;ـــاص �ــــ� تمو�ــــل ا/�اضــــنات ا/.امعيـــة، وســــتفادة مــــن اســــ�ثما

  .القطاع ا/;اص

  .إ�شاء حاضنات جامعية ممولة من ج^ات خ�Hية لفئات خاصة �� اm.تمع -4

5- gـــا الن تمــــو نفــــس^ا ذاتيــــا مــــن ا/�ـــرص ع!ــــ  تطــــو�ر ا/�اضــــنات ا/.امعيــــة و�g·ليئ
ا�gا   .رخالل اس�ثما

  .eشغيل ا/�اضنات �شzل اقتصادي يحقق عائد لÆ.^ات املمولة -6

�ــــاالت عامليــــة �ـــــ� مجــــاالت متخصـــــصة  -7 وتفعيــــل شــــراكة ا/�اضـــــنات مــــع مراكـــــز و
  . قمطلوQة �� سو العمل

  .de.يع الت�Hعات واملنح و1وقاف لدعم ا/�اضنات -8

عات الناشئة التا�عة ل�Æاضنة لتمو�ل^اقإ�شاء صندو اس�ثمار �� ا -9   .وملشر

د ال²ـــشر�ة مــــن  -10 رالتوســـع �ـــ� إ�ــــشاء حاضـــنات جامعيــــة (ـــدف^ا ســــ�ثمار �ـــ� املــــوا
fع الطالبية وتقديم^ا للمس�ثمر�ن �ب والتعليم ودعم املشا رخالل التد  . ر

إ�ـــشاء مكتـــب لإلشـــراف وتوثيـــق الـــشرا�ات بـــ�ن ا/.امعـــات والقطـــاع ا/;ـــاص �ـــ�  -11
  . العا$�مجال التعليم 

  الصPنية

إعادة (يzلة ا/.امعات ومؤسسات البحث العل¬k لتحو�ل تجا(ات النظر�ة إ$   -1
  .تطبيقات عملية تخدم الصناعة وقتصاد

أ(مية توجھ ا/.امعات المتالك شر�ات تمول^ا من خالل ما تقوم بھ مـن خـدمات  -2
عات   . وومشر

طـر التنظيميــة والقانونيــة توحيـد الــشzل القــانو�ي ل�Æاضـنات ا/.امعيــة، وQنــاء 1 -3
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  سبل �ستفادة  التجرMة

  .قالkl تنظم^ا وتحفظ حقو املشارك�ن فghا

fع^م  -4 رإ�ـــشاء حاضـــنات دوليـــة /.ـــذب املـــس�ثمر�ن مـــن خـــارج اململكـــة إل�ـــشاء مـــشا
ة العـامل�ن ونقـل  فـع قـد �ب و رداخل وخارج اململكة �� مجاالت مختلفة م�gـا التـد رر

  .التكنولوجيا

طالة �� اm.تمع ع�H تأ(يل 1فـراد إ�شاء حاضنات جامعية �gتم بالقضاء ع!  الب -5
  .ق�� تخصصات مطلوQة �� سو العمل

  .إيجاد أك�H عدد ممكن من الشر�ات والوظائف من خالل ا/�اضنات -6

  .يتأ(يل مدير ا/�اضنات ونقل وتبادل ا/;�Hات ب�ن ا/.امعات والقطاع ا/;اص -7

ــــنات  -8 ـــــشغيل ا/�اضــــ ة وeـــ ــــ� إدا ـــــات �ــــ ســـ ـــــاع أفــــــــضل املما رالــــــــتعلم مــــــــن 1خطــــــــاء اتبـــ ر
ات   .روس�ثما

 .عدم الHIك�x ع!  املبا�ي ع!  حساب ا/;دمات -9

نة وإتاحة الفرصة ل�Æاضنات ا/.امعية إلقامة شـرا�ات مـع ا/.^ـات ا�mليـة  -10 واملر
  .والعاملية

  الyندية

  .التوسع �� إ�شاء ا/�اضنات ا/.امعية -1

 . .م الدعم ا/�zومي ل�Æاضنات ا/.امعية -2

ات  -3 �ادة رإ�شاء مجلس Åعij بدعم �افة املباد ات الg� klتم باالبتzار و روس�ثما ر
عمال ومن ضم�gا ا/�اضنات ا/.امعية.  

  اليابانية

  .القيام �عمل تحالفات جامعية والرQط ب�ن ا/.امعات وكذلك مع قطاع عمال -1

ش عمل تجمـع أعـضاء يمثلـو ا/.امعـات واملؤسـسات �نتاجيـة  -2 نأ(مية إقامة و ر
J ضـع اسة القـضايا املـشHIكة، و ولد �ب طلبـة ا/.امعـات �ـ� ر رليـات املناسـبة لتـد

 .سنوات الك�ساب ا/;�Hة املناسبة) 3- 2(قطاع عمال لفHIة طو�لة 

ــــسات  -3 ــــــة ومؤســـ ـــ�ن ا/.امعـــــــات العر�قـ ــــــاطق التكنولوجيـــــــة بالتعـــــــاو بــــ نإ�ـــــــشاء املنـ
fع ك�ـH �إ�ــشاء ا/.امعـات التطبيقيــة املتخصــصة  ى�نتـاج، والlــk تحتـضن مــشا ر

  .عليميةواملعامل واملعا(د الت

  الEFكية

fع التا�عة ل^ا -1 fع الشراكة واملشا د ال²شر�ة العاملة �� مشا رتطو�ر املوا ر   .ر

تحديـــــد حتياجـــــات اللزمـــــة إلقامـــــة الـــــشراكة بـــــ�ن ا/.امعـــــات والقطـــــاع ا/;ـــــاص  -2
  .وتوف�H(ا

 .  العال¬UBIkلدخو املنافسة العاملية ألفضل ا/�اضنات وفقا ملؤشر  -3

ـــل ا/.امعــــ -4 د نإ�ــــشاء مراكــــز eعــــاو داخـ ـــوا ــتم بتــــوف�H ا/�ــــوافز ا/�zوميــــة واملـ رات �gــ
  . ال²شر�ة
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  سبل �ستفادة  التجرMة

دنية   ر8

د ال²ـــشر�ة  -1 �ب وتنميـــة املــوا رتوجــھ كث�ــH مـــن ا/�اضــنات ا/.امعيــة إ$ـــ  دعــم التــد ر
fع التخرج وتحو�ل^ا ملنتجات  .رواحتضان مشا

ـــــــة  -2 ـــــوائز التمو�ليــ ــــــع ا/.ــــ ضـــ fع و ـــــشا ــــة أل¾ـــــــــ�اب املـــ �²يـــــ ـــات التد و إقامــــــــة اm;يمــــــ ر ر
fع الفائزة   .رللمشا

  : لتوصيات واملقEFحاتا

ات ا/�ديثـة �ـ� مختلـف اm.ـاالت، �ـ�  -1 رeعز�ز املركز التناف��k لÆ.امعات ومواكب·gا للتطـو
دحــــام ســــو التعلــــيم العــــا$� بالعديــــد مــــن ا/.امعــــات والzليــــات ا�mليــــة والعرQيــــة  قظــــل ا ز

  .والدولية
fع الــــ -2 ـــا مــــشا شراكة بــــ�ن رســــتفادة مــــن 1طــــر التنظيميــــة املتبعــــة عامليــــا والlــــk تبjــــi علghـ

  .ا/.امعات والقطاع ا/;اص
نطالع ع!  أفق التعاو ب�ن ا/.امعـات والقطـاع ا/;ـاص وأسـاليبھ وتطبيق^ـا �ـ� اململكـة  -3

 .وفق ما يتما#�i مع احتياجات اm.تمع وتوج^ات ا/;طط وال�Hامج و .م التمو�ل
ع إقامـة شـرا�ات دوليـة مـع ا/.امعـات العامليـة واملراكـز وا/�اضـنات الدوليـة الفت -4 وتـاح فـر

  .ل^ا �� اململكة
تطو�ر مؤسسات التعليم العا$� ا/�الية بzافة أنواع^ا وتحديث برامج^ـا وحـل مـشكال�gا  -5

ة  ب العامليــــة �ـــــ� إدا ـــا ـــن العقبـــــات الlــــk تواج^^ــــا مـــــن خــــالل طــــالع ع!ـــــ  التجـ روا/�ــــد مـ ر
  .ا/.امعات ا/;اصة وكيفية مواج^·gا للتحديات

ــــــوان�ن الداعمــــــــة للــــــــش -6 ـــــــاع ا/;ــــــــاص تطــــــــو�ر واســــــــتحداث القــ ــــ�ن ا/.امعــــــــات والقطـ راكة بــــ
  .قبتفاصيل^ا وضمان حقو جميع 1طراف

�ب  -7 رde.يع القطاع ا/;اص ا�m!ـ� والـدو$� ع!ـ  سـ�ثمار �ـ� مجـال التعلـيم العـا$� والتـد
 .بالشراكة مع ا/.امعات

ش عمــل ومحاضـرات عــن  -8 راسـتقطاب الـشر�ات واملؤســسات التعليميـة املتم�ــxة لتقـديم و
gvم �� مجال س�ثمار املشHIك مع ا/.امعات والzليات واملعا(درتجا .   

ستفادة من أساليب التمو�ل الذاتية اm;تلفة لÆ.امعات ا/;اصة -9. 
عات وeشغيل^ا، وسـتجابة الـسرfعة الحتياجـات 1فـراد  -10 ة املشر وتحس�ن الكفاءة �� إدا ر

نــــة الlــــk يتمتــــع gvــــا القطــــاع ا/;ــــاص �ــــ� التحــــرك و ســــتفادة مــــن وواm.تمــــع �ــــ� ظــــل املر
ئة ات وستجابة السرfعة ألية مشا�ل طا رالفرص واتخاذ القرا   .ر

  : مEUرات >ذه املقEFحات

لية مشHIكة بـ�ن الدولـة واm.تمـع يجـب ع!ـ  جميـع القطاعـات  -1 وÅعت�H مجال التعليم مسؤ
�ـــــادة فعاليتـــــھ؛ ألن ذلـــــك (تمـــــام  ـــھ، و(تمـــــام برفـــــع مـــــستواه و زو1فــــراد املـــــشاركة فيــ

جابيــــا ع!ـــ  قطاعــــات الدولــــة وأفـــراد مجتمع^ــــا ومؤســـسات القطــــاع ا/;ــــاص؛ يـــنعكس إي
 .حيث أن مخرجا�gا eعد مدخالت ل^ذه القطاعات

Åشzل التعليم ا�mرك الـرئ¯س للتنميـة قتـصادية �ـ� الدولـة؛ لـذلك البـد مـن سـ�ثمار  -2
ى وتحقيق 1(داف املشHIكة   .ؤفيھ ومشاركة جميع القطاعات �� تطو�ره لتوحيد الر



 
تجارب عالمية في الشراكة االستثمارية بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال 

 حاضنات األعمال الجامعية أنموذجا: التعليم العالي وسبل االستفادة منها
أمل بنت ابراهيم الحماد                              / أ
   العزيز بن سالم النوحعبد/ د
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  املراجع

  :املراجع العرMية: أوال

ياملـردود الHIبـو /�اضـنات 1عمــال ا/.امعيـة ع!ـ  تحقيــق ). م2018. (إبـرا(يم، خديجـة عبـد العز�ــز
اســة اس�ـــشرافية(التنميــة املــستدامة �ـــ� مــصر  . مجلــة �ليــة الHIبيـــة بجامعــة أســـيوط). رد

  . 34اm.لد . العدد ا/;امس

أس املــال ال²ــشر لتحقيــق التنميــة املــستدامة ر دو ا/.).م2013. ( ابرا(ي¬ـk، ناديــة يامعــة �ــ� تنميــة  ر
ــــة املـــــــسيلة( ـــة حالـــــــة جامعــ اســـ ة). رد ــــشو رســـــــالة ماجــــــست�H غ�ـــــــH م«ــ ة . ر ـــــسم علـــــــوم �دا رقــ

�ــة، جامعــة فرحــات  روال�ــسي�H، �ليــة العلــوم قتــصادية وعلــوم ال�ــسي�H و العلــوم التجا
  . ، ا/.زائر1- سطيف –عباس 

�ـة مقHIحــة إل�ـشاء حاضـنات للمعرفـة الHIبو�ـة با/.امعــات). م2017. (أحمـد، (يـام عبـد الـرحيم . ؤر
�Ûاسات �� التعليم ا/.ام   . مصر. نالعدد السا�ع والثالثو. رمجلة د

ــــوفم�H 27. (بـــــر(م، حـــــسام ـــادي�ن -حاضـــــنات 1عمـــــال �ـــــ� ا/.امعـــــات). م2019 نـ  دعـــــم للـــــشباب الر�ــ
ا�gم ـــHا: رواخHIاعــــا�gم وابتzـــــا : را�mـــــر. ر ¾ـــــ�يفة الدســـــتو.حاضـــــنة عمـــــال �ـــــ� جامعــــة بIــ

دن، تم اسHIداده من الرابط. اللوk��f، نضال لطفي    .https://cutt.us/AH1VV: ر1

�óسمة فت�ي ). م2014. (بر(وم، fلھ البطالة لر�ـادzردو حاضنات 1عمال والتكنولوجيا �� حل مش
اســــــة حالــــــة ــــال قطــــــاع غــــــزة د ـــال ا/.امعــــــة �ســــــالمية �غــــــزة: ر1عمـ fع حاضــــــنة أعمـــ  رمــــــشا

ن ( ك-ومبــــادر ة).رســــبا ســــالة ماجــــست�H غ�ــــH م«ــــشو ر  قــــسم اقتــــصاديات التنميــــة، �ليـــــة . ر
ة، ا/.امعة �سالمية، غزة   . رالتجا

ـــان ایـــــف؛ شـــــاتلو، غوتيـــــھ ـــHو، جــ ـــk التحتيـــــة وا/;ـــــدمات العامـــــة، الÆ.ـــــوء ا$ـــــ  ). ت.د. (ب�ــ ـــل البjــ تمو�ــ
س املــستفادة مــن ا/;�ــHات ا لفر�ــسية �ـــ� واملــشاركة بــ�ن القطــاع�ن العــام وا/;ــاص، الــدر

جاء العالم ة التج^�xات واملواصالت و�سzان الفر�سيةرشil أ ا ر، و انية . (ز رمنال ا/�لو؛ 
  ).عبد هللا، ترجمة

%ي، ف^ــد العراÙــي مــة البحــث العل¬ــk والتنميــة). م2011. (را/�ــا قــة عمــل مع^ــد مــام الــش�Hاز .زأ ي و ر
اسات   : واشنطن: رالدو$� للد

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1004.htm 

ض 1حــــالم، الــــسعودية حلــــم الــــشر�ات الناشــــئة مجلــــة ) م2019/ ينــــاير/ 7. (رحاضــــنات وثمــــار �ــــ� أ
ة عن غرفة الشرقية   /https://aliktisad.com.sa/2019/01/3768: رقتصاد الصاد

ـــHات قتــــصادية الدوليــــة).  م2011. (حــــسن، صــــالح عات دعــــم وتنميــــة املــــ: التطــــو�رات واملتغ�ـ وشر
  .الصغ�Hة /�ل مشا�ل البطالة والفقر، دار الكتاب ا/�ديث، القا(رة

ة �بداعيــــة لÆ.امعــــات). م2006. (ا/;طيــــب، أحمــــد محمـــــود؛ معاÅعــــة، عــــادل ســـــالم نمـــــاذج : ر�دا
ا للكتاب العال¬k. حديثة   .عمان: رجدا
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اق؛ (نــاء، نــو الــدين رخليــل، عبــد الــر ال �ــ� دعــم �بــداع ردو حاضــنات 1عمــ). م2006 ابر�ــل 18. (ز
ــــل  للـــــدى املؤســــــسات الــــــصغ�Hة �ــــــ� الــــــدو العرQيــــــة، امللتقــــــى الــــــدو$� حــــــو متطلبــــــات تأ(يــ ل

  . لاملؤسسات الصغ�Hة واملتوسطة �� الدو العرQية

�ــــة مــــستقبلية ل�Æاضـــنات البحثيــــة با/.امعـــات الــــسعودية �ــــ� ). م2016. (رمـــضان، عــــصام جـــابر ؤر
(ـــرمجلـــة �ليــة ال. ضــوء متطلبــات اقتـــصاد املعرفــة  ا/.ـــزء 170العــدد . زHIبيـــة، جامعــة 1

  .مصر. الثالث

ــــدي، أبوســـــفيان؛ مفتـــــاح، فاطمـــــة  ايـ زايـــــدي، عبـــــد الـــــسالم،  ــــنات ). " م2012 ابر�ـــــل 19-18( ز حاضــ
fع الناشـــــئة ــــ� دعـــــم ومرافقـــــة املـــــشا (ـــــا �ـ ـــال التقنيـــــة ودو ر1عمــ ب -ر ـــا ــــا، (رعـــــرض تجــ مال�xيـ

ل!  الـوطij 1و حـو اسـHIاتيجيات ، امللتق") الص�ن، فر�سا، الواليات املتحدة 1مر�كية ل
قلـــة،  رالتنظـــيم ومرافقـــة املؤســـسات الـــصغ�Hة واملتوســـطة �ـــ  ا/.زائـــر، جامعـــة مر�ـــاح، و

  .ا/.زائر

. حاضنات ومسرعات 1عمال وأثر(ا ع!  الشر�ات الناشـئة). م2018 مايو 30. (الز(يميل، إبرا(يم
شة عمل مقدمة �� غرفة الر�اض   : ¾�يفة الر�اض. رو

https://www.alriyadh.com/1685554  

ـــادر، فيـــــصل عـــــوض ـــق ). م2020. ( ســـــليمان، أمـــــل ع!ـــــ�؛ عبـــــد القــ ــــنات 1عمـــــال �ـــــ� تحقيــ ردو حاضـ
عات الـصغ�Hة  والتنمية املستدامة باململكة العرQية السعودية بالتطبيق ع!  قطاع املشر

ـــــطة ـــــة. واملتوسـ ـــة والبي�يــ �ـــ اســـــــات التجا ـــــة للد ـــــة العلميـ راm.لــ ـــا1ع, 11مــــــج. ر ة ، جامعـــــــة قنــــ
ة باإلسماعيلية، مصر-السوfس    .ر �لية التجا

ـــنات التكنولوجيـــــة �ــــ� دعـــــم املؤســـــسات الـــــصغ�Hة واملتوســـــطة). م2010. (ســــماي، ع!ـــــ� . ردو ا/�اضــ
�ة    .جامعة املدية. نجو.  العدد السا�ع-رأبحاث اقتصادية وإدا

Hش��عبد السالم  ،kÔمضان؛ الدو�  ،k�½عا). م2003. (رالسنو ت الصغ�Hة وحاضنات 1عمال واملشر
  .  لي²يا، الطبعة 1و$ –يدار الكتب الوطنية، بنغاز

، عــــاطف إبــــرا(يم ـــة). م2005. (يالــــش�Hاو ب عامليــ ، دار رحاضــــنات 1عمـــــال، مفــــا(يم مبدئيــــة وتجــــا
fع، مصر. العلوم   .زلل«شر والتو

، حس�ن فرج  ردو ا/�اضنات التكنولوجية �� تحقيـق اقتـصاد املعرفـة).  م2015أكتوQر . ( يالش�يو
ة قــة عمــل مقدمـة �ــ� امللتقــى العرÙــي حــو .ومـن خــالل تحو�ــل فzــار بداعيـة ا$ــ  ثــر ل و ر

ـــــة الـــــــصناعية تحـــــــت شـــــــعار  ــــصناعية والتكنولوجيـــــــة �ـــــــ� التنميــ رeعز�ـــــــز دو ا/�اضـــــــنات الـــ
ة افد أسا½�k لتعز�ز ثقافة املباد را/�اضنات    . لي²يا: طرابلس. ر

ب العامليــــةســـبل ترقيــــة حاضـــنات عمــــال �ــــ�). 2013. (صـــا/Ç، طب¯ــــب " ر ا/.زائـــر ع!ــــ  ضـــوء التجــــا
اسـة حالــة حاضــنة قلــة، غردايـة، غــواط رد ة". رو رســالة ماجـست�H غ�ــH م«ــشو جامعــة . ر

قلة  �ـة وعلـوم ال�ـسي�H، قـسم علـوم –رقاصدي مرQاح و ر �لية العلـوم قتـصادية والتجا
Hسي��ا/.زائر. ال.  
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i¬ســـل ،�óاســـة ردو حاضـــنات 1عمـــال ا/.امعيـــة �ـــ�). م2021. (صـــال fع الناشـــئة د فقـــة املـــشا ر م ا  ر ر
مجلة العلوم قتصادية وال�سي�H والعلوم  . -حالة  حاضنة جامعkl املسيلة وQومرداس 

�ة   . 124 -109، صص1:  العدد41: اm.لد. رالتجا

تفعيل الشراكة ب�ن ا/.امعات املصر�ة واملؤسسات اm.تمعية �ـ� ). م2020. (عبد ا/�س¯ب، جمال
، جامعــة لمجلــة �ليــة الHIبيــة عــدد يوليــو ا/.ــزء 1و. العامليــة املعاصــرةضــوء تجا(ــات 

  . بkj سو�ف

ي اق، فــو زعبــد الــر �ــة : اشــzالية حاضــنات 1عمــال بــ�ن التطــو�ر والتفعيــل).  م11/9/2014-9. (ز ؤر
   .مستقبلية

قـــة عمــــل مقدمـــة �ــــ� املـــؤتمر الــــسعودي الــــدو$� . يحالـــة حاضــــنات العمـــال �ــــ� قتـــصاد ا/.زائــــر رو
�ادة 1عمال/ ـــي الــشـــر 1وسـط: ر.معيات ومراكز  ــو بيـــئة داعـــمـــة لـــر�ـــادة 1عمـال فـ . قنحـ

  . الر�اض: اململكة العرQية السعودية

Ç/ـ�، فـاÛيQحاضــنات ). م2020. (العبيـدي، إل^ـام؛ �ـاظم، إيمـان؛ الر xـومي �ـ� تحف�ـz�/ردو الـدعم ا
اسـات قتـصادية، .  الب¯ئة العراقية1عمال �� قطاع التعليم العا$� �� رمجلة شـعاع للد

  . 85 -64، ص 1، العدد4اm.لد 

ب �عـض الـدو املتقدمـة ). م2018. (العتيkÔ، حسناء لتجا �ـ�  ).أمر�zـا، بر�طانيـا، اليابـان، أسـHIاليا(ر
اm.لــــة  مجلــــة العلــــوم الHIبو�ــــة والنفــــسية،. تمو�ــــل التعلــــيم العــــا$� وســــبل ســــتفادة م�gــــا

ن، اm.لد الثا�يالعرQي   . وة للعلوم و�شر 1بحاث، العدد ا/;امس والعشر

انيــــــة دمحم ـــادة،  �ـــ ــــد؛  رعثمــــــان، أنجــــــم أحمــ ــــائز ). م2021. (ز ـــة لتعز�ــــــز ر�ــ واقــــــع حاضــــــنات التقنيــــــة �آليـــ
اســـة تطبيقيـــة ع!ـــ  حاضـــنات التقنيـــة :قتـــصاد املعر�ـــ� باململكـــة العرQيـــة الـــسعودية ر د

ة، مج اm.لة الع. التا�عة ل�Hنامج بادر    .3ع ، 41ررQية لإلدا

ب العامليـة و�قليميـة  .")2014 ابر�ـل 13-12. (العر�قي، آمال عبـد الو(ـاب أحمـد رنمـاذج مـن التجـا
شة عمل، جامعة eعز" �� مجال الشراكة ب�ن القطاع ا/;اص واملؤسسات البحثية    . رو

س، أحمـــد نجـــم الـــدين، أحمـــد، أشـــرف محمـــود ة حاضـــنات رتـــصو مقIـــHح إل). "م2013. (وعيـــدار ردا
ســات العامليــة، مجلــة �ليــة الHIبيــة، جامعــة ب�gــا،  را/.امعــات بمــصر �ــ� ضــوء أفــضل املما

  .315 – 0209، ص ص 95، العدد 24اm.لد 

حاضنات عمال، ملتقى تجرQة ). م2005ن �انو الثا�ي  10 -8.( الع�ن، وجدان؛ التل^و�ي، الساكت
د�ي، عمان، 1 رسيدات عمال وامل^ن    .17 -10دن، ص ص ر

�ة والـصناعية بالر�ـاض امل«ـشآت الـصغ�Hة محر�ـات أساسـية لنمـو ). م2003أكتـوQر : (رالغرفة التجا
قـــــة عمـــــل مقدمـــــة إ$ــــ . اقتــــصادي م«ـــــشود ـــدى الر�ـــــاض قتـــــصادي (رو نحـــــو تنميـــــة " منتــ

 . ، الر�اض، اململكة العرQية السعودية"اقتصادية مستدامة

ـــــــد الـــــــــسيد ـــــــردي، أحمـــ ـــــوQر 8. ( كــ ـــنات 1عمــــــــــال). م2020 أكتـــــ ـــــــرابط. حاضــــــ ــــــــن الـــ ـــــــHIداده مـ : تـــــــــم اســـ
1102877/posts/ahmedkordy/users/com.kenanaonline://https  
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ات املــستقبلية للقطـاع ا/;ـاص �ـ� التعلـيم ال). (ــ1429. (دمحم بـن سـعيد. القحطـا�ي عـام �ــ� رسـ�ثما
ــــــسعودية ـــــة الـــ ــــة العرQيــــ ة.اململكـــــ ـــــــشو ــــــــH م«ــ اه غ�ـ ــــو ــــالة دكتـــــ ــــ سـ ر  ر ـــــــة . ر ة الHIبو�ــ رقـــــــــسم �دا

  .ىوالتخطيط، �لية الHIبية، جامعة أم القر

fع الناشـئة �ـ� العـالم �سـالمي ). م2016. ( قطاف، أحمد رفعالية حاضـنات 1عمـال �ـ� تنميـة املـشا
ب دن، دو مجلـس : رقراءة �� تجا لمال�xيـا، مـصر، 1 فعاليـة حاضـنات . نالتعـاو ا/;ليÌـ�ر

fع الناشـئة �ـ� العـالم �سـالمي مجلـة قتـصاد والتنميـة، العـدد . ر1عمال �� تنمية املـشا
  .، مخ�H التنمية ا�mلية املستدامة، جامعة املدية5

اق املالية دن �� التعليم العا$� 1(!� والشرا�ات). م2010. (را�mفظة الوطنية لألو سم ق. رتجرQة 1
اسات والبحوث دن. رالد   .ر1

ــــــات). م2019 نـــــــوفم�H 27. (دمحم، أشـــــــرف ـــــنات 1عمـــــــال �ـــــــ� ا/.امعـ ـــادي�ن -حاضــ  دعـــــــم للـــــــشباب الر�ــــ
ا�gم دنيــة: رواخHIاعــا�gم وابتzــا . ر¾ــ�يفة الدســتو. رمركــز بتzــار والر�ــادة �ــ� ا/.امعــة 1

ـــــر ــــــــ ــــــــ ــــــــي: را�mــ ـــــــــ ــــضال لطفــــــ ــــــــ ــــ��k، نـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــرابط. اللوfـــ ــــــــ ـــــن الـــــــ ــــــــ ــــــHIداده مــــــــــ ــــــــ ــــم اســـــــــ ــــــــ ـ ـــــــ دن، تـــ : ر1
https://cutt.us/AH1VV.   

�ة ة الفـرص سـ�ثما رمركز جدة للم«ـشآت الـصغ�Hة، إدا �خ . ر م ع!ـ  8/10/2021رتـم اسـHIجاعھ بتـا
  www. jcci.org.sa  :الرابط

ردو حاضــنات 1عمـــال ا/.امعيــة �ـــ� ). م2020.( املــساجدي، خالــد؛ ا/.ر�ـــا�ي، نــصر؛ ج�ـــHان، عــامر
�ادة 1عمال اسات الHIبو�ة والنفسية. رتوجيھ الطلبة ا/;ر�ج�ن نحو  . راm.لة الدولية للد

  . املركز الديمقراطي العرÙي أملانيا برل�ن. 9 العدد

ب الـــدو العرQيـــة والـــدو 1خـــر ). م2019 ســـ²تم�H 21. (املـــصراeي، ســـاملة مفتـــاح ىاســـتعراض تجـــا ل ل ر
عات الــصغر واملتوســـطة ىالنا��ــة �ــ� مجــال حاضــنات 1عمـــال وتنميــة وتطــو�ر املــشر  .و

قة ع عات الصغر واملتوسطة رو �ادة 1عمال �� تطو�ر املشر ىمل مقدمة �� مؤتمر دو  و ر ر
kÔقتصاد اللي  .جامعة مصراتة. �� 

ـــالم ب دوليـــــة حـــــو بــــــ�ن ا/.امعـــــات وقطاعـــــات �نتــــــاج ). م2008يوليــــــو . ( معاÅعـــــة، عـــــادل ســ لتجـــــا ر
قــة عمــل مقدمــة ملــؤتمر الــشراكة بــ�ن القطــاع�ن العــام وا/;ــاص. وا/;ــدمات نظمــة امل. رو

�ة وجامعة ال�Hموك   . 194 -149ص ص . رالعرQية للتنمية �دا

ـــــستقبل ــــــسة دÙــــــــي للمـــ ــــــع مؤســ ــــــات. موقــ ـــــالب ا/.امعــ ــــدي طـــ ـــ  أيــــ ـــال ع!ـــــ ـــــادة 1عمـــــ �ـــ : رإعــــــــادة ابتzــــــــار 
https://cutt.us/xaZCm  

أ�اديمية أبل �� السعودية شـراكة متم�ـxة تتما#ـ�i مـع ).  م2021/ يوليو/ 8. ( موقع قتصاد اليوم
�ة    https://cutt.us/xz04c :2030ؤر

  /https://developeracademy.tuwaiq.edu.sa: تم اسHIداده من الرابط. موقع أ�اديمية طو�ق

�ة    /https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp: 2030ؤموقع الر

د السعودية للط�Hان   :رموقع ا�اديمية أكسفو

 https://www.oxfordsaudia.com/blog/princesnorauni/  
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  https://academy.sdaia.gov.sa/about.html: تم اسHIداده من الرابط. موقع أ�اديمية سدايا

  : موقع جامعة عفت

https://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/About/Impact/Partnerships/Pages/Acade
mic-Partnerships.aspx  

ة التعليم ا رموقع و   : ز

aspx.About/Pages/aboutministry/aboutus/ar/sa.gov.moe://https  
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