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ملخص

تم عقد ورشة العمل اإلقليمية "حوكمة مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية" في الخرطوم ،السودان
بتاريخ  24-22تشرين األول/أكتوبر  2018وبتنظيم مشترك مع المنظمة العربية للتنميه الصناعية والتعدين،
والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،واتحاد مجالس البحث العلمي العربية ،ومركز البحوث
واإلستشارات الصناعية بالسودان ،ومدينة أفريقيا التكنولوجية ،وبرعاية كريمة من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ووزارة الصناعة والتجارة في جمهوريه السودان .وشارك في هذه الورشة نخبة متميزة من الخبراء
والعلماء والباحثين من  13دولة عربية (األردن ،تونس ،الجزائر ،المملكة العربية السعودية ،السودان ،العراق،
عمان ،فلسطين ،الكويت ،ليبيا ،مصر ،المغرب ،واليمن) .تم في هذه الورشه تسليط الضوء على واقع مجمعات
ُ
العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية والدور الذي تلعبه في تعزيز اإلقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق اهداف
التنمية المستدامة عن طريق الجمع بين البحث وتطوير اإلبتكار واإلحتضان التكنولوجي والتدريب.
كما تم عرض الدراسة التي أعدها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا حول "متنزهات العلوم والتكنولوجيا عربيا ً
وعالميا ً" والتي تطرقت إلى تعريف عام لمتنزهات العلوم والتكنولوجيا وأهدافها وغاياتها ومعايير ونماذج
الحوكمة واإلدارة ،والﺨﺪمات التي تقدمها ،اضافة الى دور متنزهات العلوم والتكنولوجيا كأحد عوامل النجاح
الرئيسية لتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات من أهمها؛ دعوة الدول العربية الي توجيه خططها وانشطتها
في مجاالت البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو احتياجات القطاع الصناعي بشكل مباشر وتفعيل دور
الحاضنات التكنولوجية فيها ،والعمل على بناء المدن التكنولوجية في الدول العربية واستغالل االمكانيات
الموجودة في بيئتها الصناعية والجامعات والمراكز البحثية .كما تمت االشادة بهذه الدراسة وضرورة استكمالها
وتعميمها على الدول العربية لالستفادة منها.
_______________
مالحظة :طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي.
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 -1المقدمة
 .1تم عقد ورشة العمل االقليمية "حوكمة مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجيه" في الخرطوم – السودان بتاريخ 24-22
اكتوبر  /تشرين اول  ،2018وبرعاية كريمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية
السودان.
 .2في الجلسة االفتتاحية ،والتي شارك بها رئيس مدينة افريقيا التكنولوجية ا.د اسامة عبد الوهاب ريس ممثال لمعالي وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،وم .صالح الجغداف مدير ادارة البحوث والتطوير ممثالا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،ود.حيدر
فريحات مدير ادارة التكنولوجيا من اجل التنمية ممثال للجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي اسيا (االسكوا) ،ود.عائشة بامون ممثلة
للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،تم التأكيد على اهمية عقد مثل هذه االجتماعات واللقاءات لتبادل الخبرات وضرورة
التعاون العربي في مجال مجمعات العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية لما لها من دور في االنتقال الى اقتصاد المعرفه،
والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
 .3شارك في هذه الورشة نخبة متميزة من الخبراء والعلماء والباحثين من الدول العربية ومن داخل السودان وناهز عدد المشاركين
في حفل افتتاح الورشه حوالي ( )190شخص .وعلى مدى ثالثة ايام ناقش المشاركون من ( )13دوله عربية وهي األردن  ،تونس
 ،الجزائر  ،السعودية  ،السودان  ،العراق  ،سلطه عمان  ،فلسطين  ،الكويت  ،ليبيا  ،مصر  ،المغرب  ،واليمن  )26( ،ورقة عمل
باالضافه الى مداخالت بالفيديو كونفيرانس لكل من أ.د .بريان سليمان خبير النانو تكنولوجي من بريطانيا الذي تحدث حول التطبيقات
الصناعية لتقنيات النانو و د .منيه الجندوبي من قطب الغزاله في تونس التي تحدثت حول تجربة حاضنة قطب غزاله في تونس.
 .4كما تم عرض الدراسة التي اعدها مركز االسكوا للتكنولوجيا حول "متنزهات العلوم والتكنولوجيا عربيا ً وعالميا ً" ،والتي
ناقشت أهداف وغايات ومعايير ونماذج الحوكمة واإلدارة لمتنزهات العلوم والتكنولوجيا والخدمات التي تقدمها .كما ناقشت دورها
في تحقيق اهداف التنمية المستدامة اضافة الى عرض عدد من االمثلة وقصص النجاح لعدد من هذه المجمعات عربيا ا وعالمياا ،كما
تطرقت الى الدراسة التحليلية التي اشتملت عليها الدراسة من حيث نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص في الدول العربية ،وكيفية
النهوض بمكامن القوة وتحويل التحديات الى فرص ،وبالتالي زيادة فرص النجاح لهذه المجمعات في تحقيق االهداف المرجوة منها.
 -2النتائج والتوصيات
 .5تمخضت عن هذه الورشه عدد من التوصيات ،من اهمها:
 اإلشاده بتقرير مركز االسكوا للتكنولوجيا الذي تم عرضه في الورشه حول "متنزهات العلوم والتكنولوجيا عربيا اوعالميا ا " ودعوة المركز الي تنقيحه وإستكمال بعض البيانات ،ووضعه في الصيغة النهائية بعد األخذ بمالحظات
الخبراء بالورشة  ،وتعميمة علي الدول العربية
 العمل علي وضع آليات واضحه للحوكمة في مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية وفق المعاير الدوليةللحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية وحسب متطلبات كل دولة
 دعوة الدول العربية الي توجية خططها وانشطتها في مجاالت البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو إحتياجاتالقطاع الصناعي بشكل مباشر وتفعيل دور الحاضنات التكنولوجية فيها
 العمل على بناء المدن التكنولوجية في الدول العربية واستغالل االمكانيات الموجودة في بيئتها الصناعيةوالجامعات والمراكز البحثية
 الدعوة إلعداد دراسات تشخيصية للتجارب العربية في مجال الحاضنات التكنولوجية القائمة ومجمعات العلومواإلستفادة منها
 دعوة ا لدول العربية الستحداث وتطوير التشريعات المحفزة علي تشجيع البحوث العلمية التطبيقية التي تودي اليدعم الحصول علي براءات االختراع وتسويقها
 تعزيز التواصل بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار المحلية ونظيرتها في الخارج،واإلطالع علي التجارب العالمية في مجال الحاضنات التكنولوجية ومجمعات العلوم لإلستفادة منها
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حث القطاع الخاص في الدول العربية لإلستثمار في مجال الحاضنات التكنولوجية والتركيز علي اإلستثمار في
اإلبتكار كونه األساس نحو إقتصاد مبني علي المعرفة
دعوة الدول العربية الي اإلهتمام بإمكانيات الشباب العربي غير المستقلة في بيئه العلم واإلبتكار وإحتضان افكارهم
والعمل علي وقف نزيف العقول العربية للخارج.
 -3ملخص عن الجلسات والنقاشات

أ -الجلسة االولى
 .6ادار السيد نائل الملقي المسؤول الوطني في مركز االسكوا للتكنولوجيا الجلسة االولى في هذه الورشة والتي تم عرض للدراسة
التي اعدها مركز االسكوا حول "متنزهات العلوم والتكنولوجيا عربيا ا وعالميا ا" .حيث قدم الملقي شرحا ا عن اهداف هذه الدراسة
والغاية من هذه الجلسة وهي االستماع ألرآء الخبراء المشاركون والحضور بهدف أثراء الدراسة واستكمال بعض المعلومات وتحديد
اهم االمور الواجب ادراجها ضمن الدراسة لتكون مرجعا ا للدول العربية والمؤسسات العربية في تفعيل وتطوير وانشاء مجمعات
العلوم والتكنولوجيا .كما اكد ان من االهداف التي تلعبها هذه المجمعات/المتنزهات العلمية هو ربط القطاع الصناعي بالقطاع
االكاديمي والتي تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خالل خلق فرص العمل للشباب والحد من الفقر وتحسين الحياة
المجتمعية ،وايجاد الحلول العملية لعدد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 .7شارك في هذه الجلسة عدد من الخبراء العرب والذين يمثلون اصحاب المصلحة في مجال مجمعات العلوم والتكنولوجيا
وحاضنات االبتكار وهم أ.د .طه مطر ،رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات ،مصر ،وأ.د/ .مأمون احمد محمد ،المعهد الملكي
بستوكهولم ،السويد ،وأ.د .خالد عجمي سكر ،عميد كلية الهندسة الكيماوية بالجامعة التكنولوجية ،العراق ،والمهندسة ريم سعيد ،أمينة
الرابطة العربية للحاضنات التكنولوجية ،تونس ،وأ.د ,نور الدين السالمي ،وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تونس ،ود.
حسن المساوي ،من المؤسسة المغربية لالبداع والتقدم العلمي (مصير) ،المغرب.
 .8قدمت مستشارة مركز االسكوا للتكنولوجيا السيدة سيرين دويري عرضا ا عن الدراسة ،حيث تطرقت الى انطالقة فكرة إنشاء
متنزهات العلوم والتكنولوجيا ومراحل تطورها من مبدأ ايجاد بيئة مثالية ونظاما ا مثاليا ا إلنشاء ونمو األعمال والتقنيات واالبتكارات
من خالل توفير بيئة قريبة من المؤسسات األخرى ذات الصلة وتقديم الدعم المناسب والخدمات في مكان واحد ،والتي تقوم بدعم
التعاون ومشاركة األفكار بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات العلمية .كما اشارت الى اهداف انشاء
مثل هذه المجمعات من وجهة نظر اصحاب المصلحة (القطاع الحكومي ،القطاع الخاص ،القطاع االكاديمي ،والمجتمع) اضافة الى
مساهمة هذه المجمعات في االقتصاد المحلي .وقد اعطت السيدة دويري عددا ا من االمثلة حول هذه المجمعات والموجودة في عدد من
الدول العربية ،كما تقدمت بشرح وافٍ عن ابعاد الحوكمة؛ مثل الوضع القانوني ،والملكية ،ورأس المال ،ومقاييس االداء ،والنطاقات
التكنولوجية والمجموعات المستهدفة ،واصحاب المصلحة ،الخ.
 .9وأشاد المعقبون بالدراسة ،واشاروا الى ان هناك بعض النقص في المعلومات والناتج عن صعوبة الوصول اليها حيث ان هناك
الكثير من المعلومات الغير منشورة على المواقع االلكترونية الرسمية .كما اكدوا دعمهم للدراسة واستعدادهم بالتواصل مع مركز
االسكوا للتكنولوجيا في سبيل توفير المعلومات الدراجها بالدراسة .ذكر أ.د .نور الدين السالمي ،وكيل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،تونس اإلنجازات التونسية في مجال متنزهات العلوم والتكنولوجيا وأضاف أن االحصائيات المتوفرة بالدراسة بحاجة الى
تدقيق .أشاد أ.د .طه مطر ،رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات ،مصر بالدراسة وأضاف أن هناك ضرورة للتواصل مع الجهات
المعنية لتنقيح المعلومات وتدقيق نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص .ذكر أ.د/ .مأمون احمد محمد ،المعهد الملكي بستوكهولم،
السويد قصص نجاح المنتزهات في السويد وأهمية إيجاد قصص نجاح لمتنزهات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي والتعاون
فيما بينها باالضافة الى أهمية قرب مراكز البحوث والمراكز العلمية والشركات الناشئة من بعضها البعض .أضافت المهندسة ريم
سعيد ،أمينة الرابطة العربية للحاضنات التكنولوجية ،تونس أن الدراسة قدمت قراءة للوضعية الحالية لمتنزهات العلوم والتكنولوجيا
في الوطن العربي وأن هذه الدراسة تبرر الحاجة لعمل دراسة تحليلية أعمق عن متنزهات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي.
ذكر أ.د .خالد عجمي سكر ،عميد كلية الهندسة الكيماوية بالجامعة التكنولوجية ،العراق التجارب لحاضنات االعمال في العراق التابعة
للوزرات والجامعات لتضمينها داخل الدراسة .أضاف د .حسن المساوي ،من المؤسسة المغربية لالبداع والتقدم العلمي (مصير)،
المغرب أن هناك حاجة للقيام بورش عمل لتبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية لتجاوز التحديات ونقاط الضعف المذكورة
بالدراسة.
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ب -الجلسة الثانية
 .10أ.د .أسامة الريس ،رئيس مدينة افريقيا التكنولوجية ،السودان ،ادار الجلسة الثانية حيث قدم ايجازاا عن دور المدن التكنولوجية
ومدينة افريقيا التكنولوجية في تنمية ودعم االبداع واالبتكار وبالتالي دعم االقتصاد الوطني وحل الكثير من المشاكل االقتصادية
والتنموية في الدول العربية.
ا
 .11قدم أ.د .فتحي المنصوري ،االمين المساعد التحاد مجالس البحث العلمي العربية عرضا عن االستراتيجية العربية للبحث العلمي
والتكنولوجي واالبتكار ،اضافة الى الخطة التنفيذية لهذه االستراتيجية العربية.
ا
 .12وقدم أ.د .حسبو عبد الباقي محمد ،من مدينة افريقيا التكنولوجية ،السودان عرضا عن االبداع واالبتكار حيث اوضح اهميتهم
كأداة تنافسية في القطاع الصناعي.
ا
 .13أ.د .محسن شكري ،الرئيس السابق ألكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،مصر عرضا تطرق فيه الى اهمية دور مجمعات
العلوم والتكنولوجيا في تنمية ودعم االبداع واالبتكار في الوطن العربي ،حيث اعطى عدد من التعريفات واالهداف لهذه التجمعات
واهميتها وعدد من االمثلة.
ت -جلسة العمل الثالثة
 .14ناقشت الجلسة الثالثة عدد من المواضيع ،حيث تحدث د .اسامة الريس حول ريادة األعمال واالبتكار وآفاق مجتمع المستقبل،
ود.إبراهيم عبد الرحيم  -المجلس األعلى لإلبداع والتميز  /فلسطين عن العالقة بين القطاع العام والخاص مع القطاع األكاديمي ،كما
تحدث د .سميح العماري – مركز البحوث الصناعية  /ليبيا حول مبادئ الحوكمة وأهميتها في تحسين األداء واالستدامة ،اضافة الى
م .هدى بغلي  -بومرداس  /الجزائر حول دور الحاضنات التكنولوجية الهجينة في دفع المشاريع الريادية كبوابة للتنمية التكنولوجية
واالقتصادية .د .أيمن عبد الرحمن محمد أبو جبل – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تحدث حول أجبتي إلستراتيجية االبتكارات
الصناعية واألكاديمية والمنصات السحابية التكنولوجية ،وحول حوكمة مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية تحدث م .محمد علي
بنمحمد – وكالة النهوض والتجديد بالصناعة  /تونس .وأدار الجلسة ا.د فتحي المنصوري /اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ود .
عائشة بامون  /ايسيسكو.
ث -جلسة العمل الرابعة
 .15ادار الجلسة الرابعة ا.د مأمون احمد محمد – المعهد الملكي ستوكهولم  /السويد حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع حول
تقنيات النانو تكنولوجي وعدد من التجارب في الدول العربية ،حيث شارك عدد من الخبراء من الدول العربية في هذه الجلسة حيث
شارك د .مصطفى الخشيني – وادي السيليكا  /السعودية/ ( MASCIR) - ،د .حسن المساوي  -المؤسسة المغربية لإلبداع والتقدم
العلمي  ،د .سحر مصطفى احمد – معهد بحوث البترول  /مصر ،ا.د عبد الهادي قشيوط – مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات
التكنولوجية  /مصر. ،د أحمد عبد العزيز – الجامعة األلمانية  /مصر ،ود .عبد المطلب عتمان – وزارة التجارة والصناعة  /مصر،
ومن خالل  Video conferenceشارك د .بريان سليمان  /بريطانيا.
ج -جلسة العمل الخامسة
 .16ادار هذه الجلسة د.حيدر فريحات  /االسكوا والتي تمحورت حول الحاضنات والمجمعات التكنولوجية في عدد من الدول العربية
 ،حيث تمت مناقشة التجارب العربية في عدد من الدول العربية .التجربة العمانية عرضتها االنسة سعاد بنت سرور بن مبارك
البلوشية – مجلس البحث العلمي ،والتجربة التونسية حول شبكة األقطاب التكنولوجية وشبكة محاضن المؤسسات عرضتها المهندسة
ريم سعيد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اما التجربة المصرية فتم عرضها من قبل ا.د طه مطرمدير – مركز بحوث
وتطوير الفلزات ،تجربة الحاضنة التكنولوجية لصناعة الجلود في السودان تم عرضها من قبل م .السني حامد إبراهيم  -جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،اما تجربة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية في حوكمة مجمعات العلوم وحاضنات األعمال
التكنولوجية في الجزائر فقد تم عرضها من قبل د .خروب نبيل – مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ،كما تم عرض التجربة
االردنية حول الحاضنات من قبل السيدة سيرين الدويري – مديرة الحاضنة في  / iPARKالجمعية العلمية الملكية.
 .17في نهاية االجتماع ق دم د .اسامة الريس مندوب راعي االحتفال الشكر لجميع المؤسسات التي شاركت في تنظيم هذه الورشة
االقليمية وأشاد بالجهود المبذولة من الجميع النجاح هذه الورشة .كما تقدم بالشكر الى جميع المشاركين والمتحدثين من خبراء
ومندوبين وممثلين عن المؤسسات الوطنية واالقليمية.
***************
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حضور ورشه عمل حوكمة تجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية العربيه

الجهة

التلفون

الرقم االسم
.1

ريم محمد أحمد إبراهيم

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0912270598

.2

زبيدة عثمان الحاج

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0923410814

.3

د .ماجدة ابكر عثمان

المركز القومي للبيئه

091290023

.4

د .ساميه عبد القادر

المركز القومي للبحوث

0912133339

.5

د .بكري محمد الحاج

مجمع اللغه العربية

0918103045

.6

مروة محمد كرار

0111599885

.7

مجدي حسن كرم هللا

التعليم العالي

0912963810

.8

سوسن محمد الحسن

المركز القومي للبحوث

0912173564

.9

الذاكي زكريا سليمان

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0121557532

 .10رنا محمود حسن محمود

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0908203455

 .11ايمان محمد علي خليل

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0991004040

 .12عائشة آدم طه إبراهيم

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0915510995

 .13عمر الكردفاني

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0912319819

 .14مصعب عثمان أحمد حمد

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0123477395

 .15عباس عبد هللا عوض هللا

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0924889810

 .16ريان عبد هللا أحمد

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

 .17د .فتحي عبد المجيد منصور

المركز القومي للبحوث

0912295408

 .18هند الزين مكي

المركز القومي للبحوث

0912281381

 .19د .حفيظه عبد القادر

جامعة الخرطوم مجمع اللغه

0912654277

العربيه
 .20د .ندي الجيلي عبد الباقي

جامعة سنار

0113537218

 .21هاشم احمد الحسين

جامعه السودان

0111517257
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 .22د .نجوي عبد اللطيف حمد

جامعه السودان

0122271819

 .23د .إبراهيم عثمان عبد

األمين العام

0912304546

الرحمن
 .24د.ناصر احمد عمر

جامعه سنار

0912298190

 .25أسماء ادريس محمد احمد

قناة الخرطوم

091939592

 .26هيثم الفاضل

قناة الخرطوم

0910100963

 .27اكرم عبد الرحمن احمد

حاضنة أمن المعلومات

0910345665

 .28يسرية الشيخ عبد الرحيم

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0907405068

 .29وفاء عبد الفتاح سيد أحمد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .30هزار مصطفي

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .31ام الحسن عبد المنعم ياسين

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0921503192

 .32سارة عيسي بابكر عيسي

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0912195013

 .33إيمان الطيب عكاشه

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .34هويد نيال محمد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .35فاطمه إبراهيم الرشيد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .36لؤي عوض بخيت

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .37عاتكه اسامه سمساعه

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .38ب .صالح عبد اللطيف

جامعه السودان

0123608383

0912250312

محمد
 .39محمد حسين عبد هللا

جامعه السودان

0122572766

 .40أحمد عادل حسين

الجهاز القومي للتشغيل

0123104227

الخريجين
 .41تهاني السر آدم

اتحادي البحث العلمي العربية 0123777760
091811200

 .42امير حمزه الحاج

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .43عبد السالم أحمد الهزاع

معهد الكويت لالبحاث العلميه 009594944488

 .44د .بكري موسي عبد الكريم

الجامعة الوطنيه
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 .45د .اسامه حسن

FACRC

 .46د .العوض فتح الرحمن

جامعه السودان للعلوم

0912475280

والتكنولوجيا
 .47رفعت احمد حسن

شركة إداره – بنك الخرطوم

0912110800

 .48اميمة عمر عبد الرحمن

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0122372072

 .49خسناء محمد أحمد

وزارة الزراعه والغابات

0912413199

 .50والء هاشم عبد هللا

وزارة الزراعه والغابات

0908340022

 .51عمر عبد الرحمن العبيد

جامعه البطانه

0123213921

احمد
 .52متوكل محمد أحمد داؤد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

012302550

 .53عبد الغني إبراهيم محمد

جامعه النيلين

09227798129

 .54أيناس المغيرة حمد

مركز البحوث والدراسات

0912625103

الصناعيه
 .55أحمد عبد القادر صالح

الهيئه العليا للتدريب

0124562407

موسي
 .56اسامه محمد عوض محمد

وزارة التعليم العالي

09184811649

السر
 .57محمد قسم هللا

وزارة التعليم العالي

 .58د .هدي عبوهاب عبد

وزارة التعليم العالي

الرحمن
 .59نسيبه كمال محمود

الجهاز القومي لتشغيل

0123102733

الخريجين
 .60نهله مجذوب محمد نور

وزارة الزراعة  -التمويل

0990565123

االصغر
 .61اشراقة طالب هللا

0913878466

 .62عبد االله بشير محمد
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 .63نجاة طه حسن

المركز القومي للبحوث

 .64د .ايمن عبد الرحمن ابو خيل جامعه السودان

0913878466
0117249362

 .65عبد القادر محمد الحسن

اللجنه الوطنيه

0912847585

 .66وفاء حسين احمد

اللجنه الوطنيه

0912119778

 .67د .حسن عبد هللا باسواد

جامعه سسيون اليمنيه

0908207821

 .68عز الدين بيلو محمد

وزارة التعليم العالي

0911352584

 .69القاسم علي القاسم

المركز القومي للبحوث

0123004334

 .70د .خالدة احمد طمل

التعليم العالي تنميه المجتمع

012345240

 .71مالك عبد هللا المهدي

جسع

0181009001

 .72د .عماد حسن كنوزي

مدينة أفريقيا التكنولوجيه

0912387107

 .73د .يامون عاتتيه

اإلسكو

00677275871

 .74سعاد سرور البلوش

مجلس البحث العلمي سلطنة

0096895922588

عمان
 .75سحر مصطفي احمد

معهد بحوث البزو  -مصر

01146674253

 .76بخيت الهادي أحمد خلف هللا

جهاز تشغيل الخرجين

0912395724
0912667450

 .77عاصم إسماعيل محمود
 .78منى محجوب محمد صالح

جامعه الخرطوم

0912149607

 .79مصطفى محمد

المركز القومي للبحوث

0912141859

 .80جمال النيل عبداله

وزارة الضمان والتنمية

0121136842

اإلجتماعية
 .81نضار عثمان خليفة عمر

جامعه السودان للعلوم

0911703479

والتكنولوجية
 .82عواطف أحمد محمد أمين

المركز القومي للبحوث

0912165437

 .83علي بني محمد

وكالة النهوض بالصناعة

0021966460236

 .84مناهل عبدالواحد علي محمد

المركز القومي للبحوث

0118226689

النباتات الطبية
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 .85المعز شمس الدين محي

مدينة إفريقيا التكنولوجية

01230733396

الدين
 .86نادية السيد محمد سعيد

إدارة التخطيط – وزارة

0923227779

التعليم العالي
 .87د.فيصل رشيد ناصر

المنظمة العربية للجنة

0900918559

الزراعيه
 .88السفير عمر عبدهللا المواوي

سفير اليمن

0999900728

 .89المستشار الثقافي أحمد

المستشارالثقافي

0994455774

الربيعي
 .90فرح ابو القاسم محجوب

المنظمة العربية للتربية

0918212687

والثقافي
 .91سلمى إسماعيل عطا المنان

وزارة التعليم العالي

0922586960

 .92مي أحمد حامد عبد السيد

مدينة إفريقيا التكنولوجية

09122035202

 .93بشير محمد المطفى

وزارة التعليم – متحف العلوم 099676345

 .94مشاعر عبدالعظيم

إتحاد مجالس البحث العلمي

0121328231

 .95إنتصار صغيرون الزين

جامعه الخرطوم

0912154227

 .96سيف الدين محمد األمين

جامعه السودان  -الزراعه

0912343989

 .97د .من السيد علي حسين

دائرة األبحاث

0961818830

 .98نائل عبد

مركز األسكوا للتكنوجيا

 .99محسن محمود شاكر

مصر العربية – المركز

0100505747

القومي
 .100د .مصطفى الحسني

شركة

0096659879955

 .101إبراهيم عبدهللا

مديرعام

0598095895

 .102ريم سعيد

وزارة التعليم العالي والبحث

098366161

العلمي
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 .103د .م داليا احمد محمد عثمان
قاضي

مركز البحوث واإلستشارات

0912190036

الصناعية

 .104الزين الذاكي منوفل محمد

هيئه البحث العلمي واإلبتكار

0123840121

 .105جابر محمد بشير السماني

مركز البحوث واإلستشارات

0123591575

الصناعية
0926610933

 .106ناهد محمد أحمد قرشي

التعليم العالي

 .107عبداإلله موسى علي

هيئه الطاقة الزرية

 .108عبدالباقي يوسف عبدالباقي

جامعه السودان

0911931232

 .109عيسى إبراهيم كمال

اكادمية السودان للعلوم

0912297863

 .110بسمات عبدهللا أحمد

مصرف اإلدخار

09122053583

 .111جميلة عبدهللا

مصرف اإلدخار

0123716713

 .112عمر عبدالرحمن ابزبكر

MOFA

013418643

محمخد
 .113امنة احمد سعد

وزارة المالية والتخطيط

0912227131

االقتصادية
 .114د.جمال تاج السر الشيخ

جامعة وادي النيل

0912387452

الفكي
 .115د.مامون أحمد محمد

المهد الملكي للتكنولوجيا

0046705588158

 .116م.باغلي مدني

جامعة بومرياس الجزائر

0021354210859

 .117م.سرين وديري

الجمعية العليا الملكية

0096799205030

 .118عباس محمد مجزوب

الهيئة العربية االستشارية –

0912396783

1

الجزائر
 .119تيسير عوض الكريم حسن

جامعه السودان

0929491655

 .120عزه عز الدين الدين عبد هللا

معهد أبحاث النباتات

0111993300

 .121سعيد محمد سعيد

إتحاد مجالس النباتات الطبية

0912664724
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 .122أسماعيل أحمد موسي عبد

مجلس مهني الحاسوب

0912357663

هللا
 .123حاتم عبد الماجد محمد

اتحاد مجالس البحث

0912393928

 .124د.عياد هلول

المنظمة الوبية للتنمية العليا

0021266219688

 .125د.هالة عبد الغني

جامعه بخت الرضا

0912129867

 .126د.مجدي عبد االلة محمد

جامعه شندي

0922232003

9

عباس
 .127د.ازاهر حسن صديق محمد

بنك البركة ودة التمويل

012726698299

االصغر
0923227779

 .128نادية محمد سعيد

MOHE

 .129د.محمد ابوبكر طالب

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .130احمد المعتصم محمد خير

السحينين العالمية

0917279001

 .131إيهاب ادم عبد هللا احمد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0926354889

 .132منيرة الفاتح ادم الهادي

جامعه السودان للعلوم

0928318414

والتكنلوجية
 .133أعناب عبد الرسول عبد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0904400666

الباقي
 .134د.احمد موسي

جامعه السودان المفتوحة

0912397734

 .135احمد الطيب محمد أحمد

جامعه المناقل

0123625576

 .136م.خالد الضو حاج الزين

مدينة أفريقيا التكنولوجية

012364414
0963009999

 .137حسني محمد عبد المنعم حامد
 .138غادة محمد احمد أبراهيم

جامعه امدرمان االسالمية

0912650479

 .139نازك نور الدين عملر

وزارة االعالم واالتصاالت

0912977600

 .140د.ندي محمد عثمان

اكاديمية العلوم الهندسية

0122151416

والطبية
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 .141ندي حامد طالب

المركز القومي لبحوث الطاقة 0122218540

 .142محمد عبد الباقي

مصرف االدخار

0911628489

 .143محمد ماهر علي الفضل

مصرف االدخار

0912291812

 .144مصعب حسن عفيفي

مصرف االدخار

0915000100

 .145د.جملية نور الدائم الطيب

جامعه النيلين

0123112983

 .146السني حامد أبراهيم محمد

حاضن الجلود -جامعه

0994927710

علي

السودان

 .147منال عبد هللا محمد عبد هللا

المركز القومي للمعلومات

0912187007

 .148مصطفي أحمد علي

مركز األسسكو للحوار

0917594475

والتنوير الثقافي
 .149علي المرزوق

الطاقة الشمسية

 .150ميادة الفاتح التجاني

مصرف االدخار

 .151أشراقة حمزة

التعليم العالي

 .152الطاهر عبد القادر حسن

المركز القومي للبحوث

0912295031

 .153محمد رحمة هللا

دائرة االبحاث

0912158735

 .154سميح الهادي ابو سعد

مركز البحوث الصناعية –

0021892621514

لبيا طرابلس

4

العهد القومي لجمهورية

0020127061243

 .155محمد عبد المنطلب عثمان

0918674537

مصر
 .156د.ماذن مهدي

وكيل التعليم العالي

 .157نور الدين

وكيل وزارة التعليم العالي-

0096773747202
6
0021698333618

تونس
 .158مالك نصر مالك

الهيئة العربية لالستشمار

 .159عوض هللا عبدهللا عبد المولي المرصد السوداني  -وزارة

0912365644
0918277789

التعليم العالي
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 .160خالد حسن محي الدين

الجهاز القومي لتشغيل

0118973923

الخرجين
 .161صالح محمد علي

دائرة حاضنات التكنولوجية

0912305316

 .162مؤمن محمد عثمان

رائد الحاضنات التكنولوجية

0911246002

 .163حسن بشير االمين

المركز القومي للبحوث

0912699350

 .164عبد الحفيظ محمد عبد

جامعه الزعيم االزهري

0928809281

الحفيظ
 .165عمار سمساع

مدينه أفريقيا التكنولوجية

0912431694

 .166الطيب العقيل الشيخ

جهاز تشغيل الخريجين

012374663
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