
ومبادرات غرفة صناعة عمانبرامج

ربط القطاع الصناعي مع قطاع الجامعاتفي مجال

و األبحاث، وقطاع التعليم و التدريب المهني
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منظومة غرفة صناعة عمان

التربية و 
التعليم

التعليم و 
التدريب 
المهني

ليالتعليم العا
البحث 
العلمي
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المحاور الرئيسية لبرامج و أنشطة 

غرفة صناعة عمان

الربط مع
قطاع 

الجامعات 
واألبحاث

التدريب
م و التعلي

المهني، و
التشغيل

تطوير الطاقة
ةاإلنتاجي

الجودة 
والبيئة

ترويج 
الصناعة 
الوطنية 
محلياً و
 ً دوليا
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غرفة صناعة عمانبرامج 

مجالفي 

الربط بين القطاع الصناعي و قطاع الجامعات

واألبحاث

4



محور الربط بين القطاع الصناعي و قطاع

الجامعات واألبحاث

اعيبرنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصن

2010منذ العام •

لصناعيمسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة في القطاع ا

2013منذ العام •

تأسيس مكتب نقل التكنولوجيا

2016منذ العام •

EENانضمام الغرفة لشبكة المشاريع األوروبية

2017العام •
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طاع استراتيجية الغرفة في مجال الربط مع ق

الجامعات واألبحاث

تطوير مشاريع 
البحث العلمي 

التطبيقي

إكساب الطالب 
الخبرة العملية و 
تطوير قدراتهم

تحسين جودة 
المنتجات

تطوير االبتكار 
الصناعي
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خفض الكلف والهدر
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رفع مستوى مشاريع 
التخرج الهندسية
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القطاع الصناعي

تطوير خطوط اإلنتاج 
وعمليات التصنيع



إنجازات برامج ربط القطاع الصناعي مع

قطاع الجامعات واالبحاث
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سية برنامج ربط مشاريع التخرج الهند

بالقطاع الصناعي

عدد المشاريع التي 
شاركت 

مشروع64

عدد الطالب

198

عدد المصانع

مصنع34
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لمنفذة مسابقة مشاريع التخرج الهندسية ا

في القطاع الصناعي

عدد الجوائز التي 
3منحت خالل 

دورات
جائزة13

9

هندسة 
6, صناعية

هندسة 
2, كهربائية

هندسة 
2, ميكانيكية

هندسة 
3, كيميائية



مبادرات ومشاريع غرفة صناعة عمان

مجالفي 

التعليم والتدريب المهني والتشغيل
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توجه الغرفة االستراتيجي في مجال

والتدريب المهني والتشغيلالتعليم 

يمالتعلموضوععمانصناعةغرفةاستراتيجيةأولتلقد•

وذلككبيرةوأهميةأولويةوالتشغيلالمهنيوالتدريب

النقصمواجهةعلىالصناعيالقطاعمساعدةبهدف

هلةوالمؤالمدربةاألردنيةالعاملةااليديتوفرفيالحاصل

ليمالتعمخرجاتبينالحاصلةالفجوةسدفييساهموبما

ناعيالصللقطاعالمتخصصةواالحتياجاتالمهنيوالتدريب
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ية اللجان  الرسمية المشتركة مع وزارة الترب

والتعليم ومؤسسة التدريب المهني  

يرلتطوتهدفوالتيالرسميةاللجانمنعددفيالمشاركة
:منهايذكرالمهنيوالتدريبالتعليممنظومة

ي لجنة دراسة إعادة هيكلة تخصصات التعليم الثانوي الصناع•
.لوزارة التربية والتعليم

ة لجنة تطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بوزار•
.التربية والتعليم

.لجنة دراسة واقع قطاع التعليم والتدريب المهني•
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اإلنجازات و النتائج التي تحققت لغاية 

تاريخه من خالل أعمال اللجان

(10)الىتخصص(25)منالصناعيالثانويالتعليمتخصصاتتخفيض←
.الصناعيالقطاعأولوياتمعيتوافقبماتخصصات

خاصةالالصناعيالثانويالتعليمبرامجلتطويرمقترحةخطةوتقديماعداد←
الخطةتضمنتوقددينار،مليون(20)بتقدربموازنةوالتعليمالتربيةبوزارة

المدارسمشاغلتطويرالتعليمية،المناهجتطوير):أهمهامنيذكرمحاورعدة
.(التعليميةالكوادرتطويرالمهنية،

ةالثانويالنفيسابنمدرسةلتطويرمشروعلتمويلطلبوتقديماعداد←
التدريبوالتشغيللصندوقالطلبتقديمتمحيثللتميز،نموذجالتكونالمهنية
لتطويردينارمليون(1.5)بمقدارتمويلعلىللحصولوالتقنيالمهنيوالتعليم

.المبانيوصيانةوتجديدوالمعداتوالتجهيزاتالمشاغل
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والتشغيلالتدريب 

غيل لدى قامت غرفة صناعة عمان بتقديم مقترحات مشاريع للتدريب بقصد التش
:المصانع لكل من 

.صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني•

. GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي •

وقعت غرفة صناعة عمان خالل شهر اب الماضي مع اتحاد الصناعات الدنماركي
.«TOTلتدريب مدربين من القطاع الصناعي »اتفاقية حول مشروع 

ضمنت وقعت غرفة صناعة عمان مؤخرا مذكرة تفاهم مع جامعة البلقاء التطبيقية  ت
هيل دخولهم بشكل رئيسي القيام بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطالب الجامعة لتس

.لسوق العمل

14



والتشغيلالتدريب 

البحثدعمصندوقمعبالتعاونمؤخراعمانصناعةغرفةأطلقت
نولوجياوالتكللعلوماألعلىالمجلس/الصناعةفيوالتطويرالعلمي

(رفالمحتالتدريب)الهيدروليكألنظمةالحديثةالشركةوأكاديمية
التيالمتخصصةالفنيةالدوراتمنمجموعةلتنظيممشروعا
فيالعاملينوالفنيينالمهندسينمنمشارك135تدريبتستهدف
:التاليةالفنيةالمجاالتيغطيوبماالصناعي،،القطاع

.  Pneumatic Systems–األنظمة النيوماتيكية •

 Hydraulic Systems.  -األنظمة الهيدروليكية •

PLC–أنظمة التحكم المنطقي المبرمج •
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شكراً 
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مسؤولة االرشاد و الدعم الفني

دائرة التنمية الصناعية

برنامج االبتكار الصناعي
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Industrial Innovation 
Program
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المؤشر العالمي لالبتكار

19

أفضل الدولادإقتصأكبر اراالبتكمؤشرالدولة

11سويسرا

2236السويد

31811هولندا

417المتحدة األمريكيةالواليات

553المملكة المتحدة

63512الدنمارك

73715سنغافورة

84513فلندا

944ألمانيا

104021إيرلندا

Top 21 



ةمؤشر االبتكار العالمي للدول العربي
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لماذا في غرفة صناعة عمان

رزان الخزاعلة. م 22

سهولة الوصول الى القطاع الصناعي

شبكة اتصال قوية مع قطاع الجامعات و األبحاث و الجهات الداعمة

EENالعضوية في شبكة المشاريع األوروبية 

عضو في الشبكة الوطنية لمكاتب نقل التكنولوجيا

جامعاتبرامج الغرفة المتخصصة في مجال الربط بين القطاع الصناعي وقطاع ال



أهداف البرنامج

دة تطوير الصناعة الوطنية وزيا
تنافسيتها

بناء شراكة حقيقية بين قطاع
( القطاع األكاديمي)األبحاث 

والقطاع الصناعي

تحويل األبحاث العلمية الى 
خدمات و منتجات للقطاع 

الصناعي

ةتتجير العروض التكنولوجي
في اكساب الباحثين خبرة عملية

القطاع الصناعي

رزان الخزاعلة. م 23



مميزات البرنامج

.إمكانية المشاركة في البرنامج على مدار العام

.العمل على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والقطاع األكاديمي لتعاون مثمر

.مالي للمشاريع المشتركة بين المصانع والباحثينفرصة دعم الحصول على 

.انالوصول الى القطاع الصناعي من قبل الباحثين بشكل يسير من خالل غرفة صناعة عم

.عقد مذكرات تفاهم مع الجامعات والمراكز البحثية لمأسسة سبل التعاون

رزان الخزاعلة. م 24
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الباحثين

مراكز االبداع و االبتكار

مكاتب نقل التكنولوجيا

الجامعات
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الطلب من

المصانع

العرض

من
قطاع

األبحاث

مقترح مشروعتقديم

الجهات الداعمة

و الممولة

برنامج 

االبتكار
الصناعي



4P’sأنواع االبتكار 

منتج
Product

العمليات
Process

رؤية المنتج
Position

نموذج 
Paradigm

رزان الخزاعلة. م 27



القطاع الصناعي

رزان الخزاعلة. م 28

تقديم طلب من قبل المصنع

(  المصنع)تعبئة نموذج المشاركة في البرنامج •

دراسة الطلب من قبل غرفة صناعة عمان

التواصل مع مقدم الطلب لمزيد من المعلومات•

تحديد الفئة المستهدفة من الباحثين



قطاع الجامعات و األبحاث

تقديم طلب من قبل الباحث

(الباحث)تعبئة نموذج المشاركة في البرنامج •

دراسة الطلب من قبل غرفة صناعة عمان

التواصل مع مقدم الطلب لمزيد من المعلومات•

تحديد الفئة المستهدفة من المصانع

رزان الخزاعلة. م 29



حلقة الوصل

30

البحث عن أفضل مرشحين من الفئة المستهدفة

تهدفة و يتم التواصل عن طريق غرفة صناعة عمان مع أفضل المرشحين من الفئة المس•
عرض الفكرة

ربط المصنع مع الباحث

مقترح عقد اجتماعات بين الباحث و المصنع لبحث كافة التافصيل و التوافق على•
المشروع

تقديم مقترح مشروع

يتم تقديم مقترح المشروع لغرفة صناعة عمان وتقوم الغرفة بدارسته•

البحث عن دعم مالي

شروع و تقديم المساعدة للمصنع و الباحث على اعداد طلب للحصول على دعم مالي للم•
الربط مع الجهات الداعمة ذات العالقة

متابعة الطلب

تقديم الطلب للجهة الداعمة و المتابعة حسب الالزم من قبل جميع االطراف•



قصص نجاح

رزان الخزاعلة. م 31



استثمارتحويل المعرفة إلى 



ولوجياالمحاور الرئيسية لمكتب نقل التكن

جذب الطلب من القطاع 
الصناعي المحور األول

ية من تتجير العروض التكنولوج
قبل قطاع األبحاث يالمحور الثان

تطوير التعاون في مجال 
البحوث التطبيقية المحور الثالث



القطاع الصناعي

الباحث

ة تقييم الفكرة و إمكاني1.يامكتب نقل التكنولوج

تتجيرها

البحث عن شركاء2.

تقييم

مفاوضات

اتفاقية الحفاظ على

سرية المعلومات

اتفاقيات شراكة

يحدد فيها حقوق و 

وواجبات الطرفين



نموذج طلب مشاركة في البرنامج

المصانع•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP
wqL4cIZe4U6TI1EJGVGw_YprF2UrM62bIj4NQt_L

fGmZSA/viewform

الباحثين•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE
qWANFsKbZ6xzN0gJMi3aCphKM4_SPkHNuPXps

T7u4l2HQg/viewform

رزان الخزاعلة. م 35

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPwqL4cIZe4U6TI1EJGVGw_YprF2UrM62bIj4NQt_LfGmZSA/viewform
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شكراً 
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مسؤولة االرشاد و الدعم الفني

دائرة التنمية الصناعية 

177فرعي 4643001

razan@aci.org.jo
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