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المنظمة العربية للتنمية 

 الصناعية والتعدين

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية  منظمة المرأة العربية

 التونسية

 
 الملتقى العربي حول " تعزيز دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية في التنمية الصناعية "

  "ثقافة المبادرةتحت شعار " الحاضنات رافد أساسي لتعزيز 

  2015أكتوبر   14 -12تونس، 
 

 البرنامج 
 

 

 12/10/2015ثنين اإل  :اليوم األول

 التسجيل 9:00 – 08:00

 جلسة االفتتاح: 10:00- 09:00

 كلمة ترحيبية المهندس نور الدين طقطق المدير العام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

  مدير عام منظمة المرأة العربيةكلمة سعادة السفيرة مرفت تالوي / 

 لمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينكلمة السيد عادل الصقر/ مدير عام ا 

  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزير  السيد موالي حفيظ العلميكلمة معالى 

 بالمملكة المغربية

  والطاقة والمناجم )الدولة المستضيفة(كلمة معالي السيد زكرياء حمد وزير الصناعة 

  تقديم الدروع  

 ةـــــــاستراح 10:30 – 10:00

               الجلسة األولى                                                             
 ور عبد الرحمان بن عنترمقرر الجلسة : الدكت                                رئيس الجلسة : المهندس الصادق بجة

 ورقة عمل حول تجربة وكالة النهوض بالصناعة و التجديد في مجال حاضنات المؤسسات      10:50 – 10:30

 المهندس / نور الدين طقطق

   الحاضنات الصناعية والتكنولوجية ودورها فى التنمية الصناعية  11:10 – 10:50
 تعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية وال 

 

 الحاضنات الصناعية والتكنولوجية فى الوطن العربي : حالة دراسية        03:11 –01:11
 المملكة األردنية الهاشمية –الشركة األردنية لإلبداع 

  المهندس / محمد العموش 

إلبداعية الى دور الحاضنات التكنولوجية في تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل األفكار ا     05:11 –03:11

 ثروة
 ليبيا –وزارة الصناعة 

 الدكتور / حسين فرج الشتيوي
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 تعزيز دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية في التنمية الصناعية    01:21 –05:11
 الجمهورية التونسية–القطب التكنولوجي ببرج السدرية 

 األستاذ/ محمد نجيب المنصوري

 مناقشة أوراق عمل الجلسة األولى                         12:45 –12:10

 غذاء على شرف المشاركين  15:00 –12:45

 الجلسة الثانية                                                              
 المهندس / محمد العموشمقرر الجلسة :                      األستاذ الدكتور / طارق محمود سامىرئيس الجلسة : 

 
 تجربة حاضن مراكش الجامعي       02:51 –00:51

 المملكة المغربية  -مراكش –جامعة القاضي عياض 

  األستاذ/ محمد خالدي 

 حاضنات األعمال التكنولوجية مدخل لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر     04:51 –02:51
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-امعة بومرداس  ج- جامعة البويرة

 ،  األستاذ الدكتور  عبد الرحمن بن عنتر الدكتور عبد الرزاق حميدي 

 دور التكنولوجيا النووية في التنمية الصناعية في الدول العربية    00:61 –04:51
 تونس  –الهيئة العامة للطاقة الذرية 

 ياألستاذ الدكتور / صالح الدين التكريت 

 مناقشة أوراق عمل الجلسة الثانية              16:30 –16:00

 قرطاج ( –زيارة الضاحية الشمالية لتونس ) سيدي بوسعيد  19:00 –16:30

 13/10/2015ثاء الالث  :ياليوم الثان

 

  جلسة عمل                                                          
 األستاذ الدكتور / صالح الدين التكريتيمقرر الجلسة :                      أحمد طه / األستاذ رئيس الجلسة : 

           
 الجمهورية التونسية –ورقة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم  09:20 – 09:00

 المهندس / الصادق بجة 

 دور حاضنات األعمال فى التنمية الصناعية بدولة الكويت   09:40 – 09:20
 الكويت  -الهيئة العامة للصناعة 

 الدكتور / عبد هللا سعد الهاجري

 الحاضنات الصناعية والتكنولوجية ودورها في دعم باعثي أفكار المشاريع      10:00 –09:40
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-جامعة امحمد بوقرة 

 الدكتور / الطيف عبد الكريم

 لحاضنات التكنولوجية فى دعم اإلقتصاد المبني على المعرفةدور ا   10:20 –10:00
 ليبيادولة  –وزارة اإلقتصاد 

 المهندس / رمضان سليمان المرهاق

 تفعيل دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية فى مجال التنمية المستدامة 10:40 –10:20
  جهورية مصر العربية –معهد التبين للدراسات المعدنية 

 لدكتور / طارق محمود سامىاألستاذ ا

 (دراسة حالةدورحاضنات األعمال في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة )      11:00 –10:40
 جمهورية مصر العربية  -حاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية  

 األستاذ الدكتور / عالء الدين زهير

 مناقشة أوراق عمل الجلسة  11:30 –11:00
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 إستراحة  12:00 –11:30

 الجلسة الختامية 12:45 –12:00

 غذاء على شرف المشاركين 14:30 –12:45

 زيارة ميدانية للقطب التكنولوجي ببرج السدرية  17:30 –14:30

 14/10/2015األربعاء   الثالث:اليوم 

  زيارة المدينة العتيقة بتونس  15:00 – 08:30

 

 

 

 

 
 


