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 كوريا الجنوبية والصين في دراسة مقارنة للحدائق العلمية الجامعية

 الجامعات املصرية فيفادة منها وإمكانية ال 

 إعداد                                               
  (1) د. محمد أحمد حسين ناصف                                                 

 ملخص الدراسة
أهلللليد ئ لللل دئ لللل يةد لللل  دائ    لللل دد-فللللودائاللللل دائق  لللل د–تمثللللحدائقلللللايةدائ  م لللل د

وائتطب للةودوهللودائم للت  دائتللودن لل دئ لل وحد،لكلللأدبوحداللحودقملل دأ للبق دائقلللايةد
ئب لل اداتلتدلل بدائ للا ود، للودأ،للاد، م لل ود   لل د لل د لل  دائ  م لل دأاًلل مدأهلليد ئ لل د

دت ق زه دائكب  د، ود ج  دائتك ائاج  دائف ي  .
إحدأهلليد لل دام للزدائقلللايةدائ  م لل دهللادايتب منلل دائال للةدمم لل مىدائ  لليدوائم  فلل دفللود
ائج    تدو  اكزدائبقثودا ثدائم  ف دواإلنت ج  دائبقث لل دائكث فلل ودوفللودنفللادائاللل د

اإلنت ج لل دائبقث لل دتقلل دتدلل تدائ لل ق تدويجلل  داه،ملل  دئتقا  نلل دإئللودتا للىدهلل  د
د  تج ت.

ئ لللدانت لل تدائقلللايةدائ  م لل دانت لل يامدوا،لل  مدفللود   لليدبو دائ لل ئيد   لل دم لللدائ جلل  دد
ائكب للل دائللل  دا  لللسدواب دائ للل  تاحدفلللودائاتاللل تدائمتقللللأدفلللودائ دللل دائثللل نود للل دائ للل حدد

 دائ لل ئيدن للحدائتج يلل ودوائ مللحد، للودإن لل ادنمللا  ددائ  لل   ودو لل دولتنلل دتقلل و د   لليدبود
د   مسدئااب دائ   تاحد، ودأي ن .د

ئ لدق ن دقاي  دائج اي  دوائد  د  د   دائلو دائكث  أدائتودا وئ دإل  لل دنمللا  د
دDaeduckئللااب دائ لل  تاحودوأن لليتدقاي لل دائج اي لل دأو دالا لل د نلل دالا لل دباكلللو د

اإلن  ادوافتت ان دئ  مللحدفللودأوا لل دائ للب     توددودوتيداتنتن اد  د  ا  1973، مد
وفللودائدلل  ودو للىدتب للودائدلل  د،  ،لل دائبلل  دائمفتللا ودقلل حدإن لل ادائقلا لل دائ  م لل د

دجزاامد  ده  دائ   ، .د1988، مددZhongguancunجانجانت احد

 
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املساعد كلية الرتبية ــــ جامعة الزقازيق(  (1
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وا،لللتط ، دائقللللا ت حدفلللودقلللحد للل دقاي للل دائج اي للل دوائدللل  دأحدتق  للل داههللللاتد
دلويدقب  دفودتقا دائمجتم   دإئود جتم  تد   ،  دوتك ائاج  . لل ودوأ،نمت د 

وأش يدائب اثدإئودم ضدائجنابدائمد   دفود ج  دإن لل ادائقلللايةدائ  م لل د ثللحد
 لك للل داهمقللل مدائ  م للل دوائتطب  للل تدائتك ائاج للل ودوائ   للل دائ ق للل ودوواب دائتك ائاج للل د

دم إل،م ،    .
ئخب تودقحد  دقاي  دائج اي  دوائدلل  ودوتا للحدإئللودول مدائب اثد تق  حد   يحد

م للضدائ تلل يتدائتللودا،للتف بد  نلل دائب اللثدفللودو للىديق لل دإلن لل ادائقلللايةدائ  م لل دفللود
د د .

ولللل مدائب الللثد ليا،للل د   ينللل دتق    للل دئخب تلللودقلللحد للل دقاي للل دائج اي للل دوائدللل  ود
ن لل ادم للضدوتا حدإئودم للضدائ تلل يتودائتللودا،للتف بد  نلل دائب اللثدفللودو للىديق لل دإل

ائقلايةدائ  م  دفود د دفود للااد بلل أدقللحد لل دقاي لل دائج اي لل دوائدلل  ودونلل وتد
دائمجتمىدائمد  .
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د
A Comparative Study of University Scientific Gardens 

In South Korea and China 

and the Possibility of Benefiting from It in Egyptian universities 

 

Prepared buy 

Dr.. Mohammed Ahmed Hussein Nassif 

 

Abstract: 

The science parks, nowadays represent the most distinguished 

mechanism for relating theory to practice, while this issue remained 

for a host of decades as a problematic one. Once again, Science parks 

importance comes out from its being a solid basis for reconstruction 

of national economy relying heavily upon intensive technology.   

 What mostly distinguish Science parks is its being closely 

connected with sources of science and knowledge in universities and 

research centers, where it enjoys an extended pool of knowledge and 

intensive production of research. At the end of the day, this bulk of 

knowledge is to be at the disposal of varied firms and businessmen to 

be transferred into real products and goods. 

 Science parks started to widely spread in the majority of 

world countries, especially after the great success achieved through 

the silicon valley in U.S.A in the middle of 20th century.  

 Science that time, so many countries allover the world tried 

hard to establish similar models of that American experience on their 

territories.  

 South Koria and China are amongst those countries which 

tried to establish models of Cylicon Valleys. For example, South 

Koria started establishing the first science park, labeled as (Daeduck 

Park) in 1973. This park has been totally accomplished by end of 

1970s. When China adopted the open-door policy, the establishment 

of (Zhongguancun Park) came as a part of that policy. These two 

parks in both South Koria and China achieved their goals and 
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contributed too much in the transformation of the two countries into 

being industrial and technological countries. 

 In the current study, the researcher referred to some efforts 

relating to this topic in Egypt, like the "City for Scientific Research 

and Technology Applications", The Smart Village and Technology 

Vally in Ismailia, Egypt.  

 At the end of this study, the researcher compared between the 

two experiences of both South Koria and China, out of which he 

reached at some results. Based on these results a sort of vision has 

been put down for establishing science parks in Egypt, with 

consideration of the particularities of the Egyptian context 
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دراسة مقارنة للحدائق العلمية الجامعية في كوريا الجنوبية والصين 

 فادة منها في الجامعات املصريةوإمكانية ال 
 

 اإلطار العام للدراسة: ــ الخطوة األولى
 مقدمة:

أحدكلل وادنتلل يتدمقللالنيدون   لل تنيدوا تكلل ياتنيددائ  م ادوائب اثاحدا يدم ئم دياوبد
إ دق نلل ده لل  دد؛م  لللدائم لل  دئ لل وحدما  لل دأيضدائاالللىودونللحدهلل ادائق لليدد، للوتطبللةد

 للل  دائتطب لللةدد و لللددوتفدلللحد للل  دننلللايدائ    للل دأودات تكللل يدقب للل أ ددز   للل  ددفجلللاأ دد بايملللمد
د.ائق  تيائاالىدفيدائف  يد

ائثلللايأدائتك ائاج للل ودوت للللمدائت   للل تدائقلكثللل ود للللأتدهللل  دائفجلللاأدو لللىدننلللايد
ننلل تد؛دف  لللدائاللل دائق  لل فلليدوداتللودقلل بتدأحدتت شللود ف لل ئمدد ائز    دتً ةدش ئمد

م لللددأيدمد1839،لل مدفلليدتطب  نلل د لللأدودغ لل دأنللسدمد1727،لل مددائ م لليفك أدائتدا  د
دمد1876تطب  نلل د،لل مدد لللأغ لل دأنللسددمد1820وننلل تدفكلل أدائت  فللاحد،لل مدد. ،  للمدد112

تطب  نلل دد لللأغ لل دأنللسددمد1922قلل ئظدننلل تدفكلل أدائت  فز للاحد،لل مدد .،  للمدد56م لللددأي
وقلللل حددمد1939وننلللل تدفكلللل أدائ  ب لللل دائ ي لللل د،لللل مدد .،  للللمدد12م لللللددأيدمد1934،لللل مد

فلللليدم لللللد،للللت دأ،للللاامودوننلللل تدفكلللل أدائبط ي لللل دائ م لللل  ددأيدمد1945تطب  نلللل د،لللل مد
د.(1)    د  دننايه ائخم     تودوتيدتطب  ن دم لد،

د؛ائالللل دائق  للل فللليدئ للللدت شللل دائفجلللاأدائز   للل د للل  دات تكللل يدويللل  دتطب  لللسد
ائ يةد   دائ    لل دوائتطب للةودفيدأ،نم ددائتيو ئظدمفًحدننايدائكث  د  داآلئ  تد

الجامعـات أو دخلـت  ،دخلت الجامعات التي "الحدائق العلمية"ومن أهم هذه اآلليات 
وأ لللللبق دائ  لللللل دول  للللل د للللل  دائقللللللايةدائ  م للللل دممللللل دتًلللللمسد للللل دشللللل ق تدد،إليهـــــا

فبمجللل بدننلللايدائ    للل دأود.دو  للل و، تدويللل  دائج   للل تدو  اكلللزدائبقلللثدوائتطلللا  
وت مللللحد، للللودت للللا  سددووتقائنلللل دإئللللود  للللتتدوائفكلللل أدائجلكلللللأودتت  فنلللل دهلللل  دائ لللل ق ت

د.اتودامت ن دأحدتق ةد  دويااد ئظدائ يحدائاف  د؛ميلدود، ، 
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  للل ادفللليدديإحد  للل ادائم  فللل د للل د للل  دائبقلللثدوائتطلللا  دهلللادائمقللل  دائ ي  لللد
اتلتدلل بدائجلكلللدوتطللا   ودو لل دللليدفن لل  دا جلل د  قلل دئللل تدائم  فلل دائ    لل دونتلل يتد

ا ج د  ق دئت ا  دائت  وحد لل  دائب ئتلل  دائمخت فتلل  دودائبقامد ىدائمم ي، تدائتج ي  ود
ه،ملل  ودوه لل دكبلل زدبويدائقلللايةدائ  م لل دقلليباأدئت ا لل دائب ئ داهك بام  دائ  م  دوي ئلل دا

د.(2)وز  بأدف  ئ تسدوه ادائت  وحد

 با دمإب لللل  د لللل دا تبلللل دتقا للللحدائن  كللللحدائدلللل  ،  دإئللللودأن للللط دالتدللللدد وغ ئبللللمد
 لللل دأهلللليدائطلللل جدف ،  لللل دئت للللج ىداتلتدلللل با تدائمق  لللل ودداواالللللمددائتك ائاج لللل دائف ي لللل 

و تاافللةد ئللظد للىد،  ،لل تدائتك ائاج لل دوائ  للامدائام  لل ودوتتًللم دهلل  دائ ا، لل تد لل د
تللاف دأ لل ك دهمقلل مددوائتلليدوإن  ادالايةد، م  دوتك ائاج لل دأ، ،يائ   ، تدم تحد

وغ  هلللل د لللل دأن للللط ددوائدلللل  ،يواإلنتلللل  ددوائتك ائاج لللل دائف ي لللل ودواهن للللط دائت   م لللل 
وائتج ي لل ودو لل دأشللن داه ث لل د، للود ئللظددووائخللل  تداإلباي لل دواإل،للت حد: ثللحدوائللل،يد

ودو لك لل دائ  للامدت للتاي دفلليدSophia Antipolisف ن لل دفلليدالا لل د للاف  دأنت بللائاد
د.(3)ت كااحفيددHsinchuوالا  ده  اددTskubaائ  م حد

ائال للةدمم لل مىدائ  لليدوائم  فلل وددإحد  دأهيد  لل ئيدائقلللايةدائ  م لل دهللادايتب منلل 
ائج   للل تدو  اكلللزدائبقلللامودا لللثدائم  فللل دائكث فللل دوائ  مللل ادوائبللل اثاحودفللليد مث للل د

وأ للللبحدايتبلللل ةدائقلا لللل دم ئج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللامدأالللللدأهلللليد  لللل ك  دأودشلللل وةد
نج ان ودو  دأشن دهلل  داهنملل ةد لل دائقلللايةدائ  م لل د لل دا للمودم ئقلللايةدائج    لل ود

د أ، ،لل  ددايةدائم   لل دبا للحدائج   لل دنف للن دأودملل ئ   د  نلل ودوت تملللدا،تملل بمدائقلللادوهللي
د، ودائج    دقمدليدئ قدا د، ودائم  ف دوائل،يدائم تم دئم  و، تن .

وق  ،للللأدئ  للل مدات تكللل يودل  للل دائقللللايةدائ  م للل دائج    للل د ت دللل  دائم للل ف د
ائمللايبدودداإلنتلل  دوائت للا ةوفلليدداه، ،لليم ،تب يهلل دائ   للحدد؛ائمت ن لل د لل  دائم لل و، ت

و متللللل دتق  لللللةدائت   لللللحدوائتطلللللا  د للللل د للللل  دن لللللحدد دوات تكللللل ي.ئ م  فلللللدداه، ،لللللي
 ل للل دفللليدئ افللل ادممنللل مدائج   للل تدد؛ائتك ائاج للل د للل دائج   للل دإئلللودلطللل  دائدللل  ، 

دائمجتمى.
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 تلل حدفلليد م لل دئنلل دأودالل مدائج   لل دائتفلليد دت للىدائقلا لل دائ  م لل دائج    لل دإ لل د
ا لل ،لد، للودات،للتف بأد لل د زاالل دائلل يدد  ن ودو  تب دائمالىدائ   للبدائمفتلل  دال  بدجلمد

ائقلا لل د لل دن ا لل دفيدائت  ي د   دائج    د  دن ا  دوائ  ق تدوائم  و، تدائ  يم د
أ لل  ودوئز لل بأد،لل ، دن لللحدائتك ائاج لل دمدللف د  للتم أودوز للل بأد  للل دائ جلل  د   للل د

ئ م للل و، تدائتك ائاج للل دائكث فللل دوائتك ائاج للل دائف ي للل د ت للللبأدائتخددللل تودم ئ  لللب د
وتتمتللىدائ لل ق تدبا للحدائقلللايةدممم للزاتدياي لل دت لل ،لد، للودا تدلل يدبويأدائت م لل ود
وائت  للل يدائم  ،لللبدئ ملللاايبدائب للل   ودوائ  لللحدائ للل  ىدئ تك ائاج للل .دوئللل ئظداتمللل دائنللللتد

اف  دائف  لللل دائ  ف لللل دئتطللللا  دائم لللل ي ىدتللللدفلللليدئ قلللللايةدائ  م لللل دائج    لللل دديائ ي  للللد
ائم تملللأد، للودائج   لل ودوئم لل ،لأدائج   لل تدائبقث لل د، للودأباادوددائتك ائاج لل دائ  يملل 

د.(4) ل  دائمجتمىدمدايأدأفًحفيد ن  ن د

فلليدإئللودتقتلليد،لل مدد  دائج   لل دوائقلا لل دائ  م لل دتلل بيإحدائ  للل دائ ،للم  د للد
ئ  ل دائ ،للم  دت للتط ىدائج   لل دأحدتلل ل دم للاأدائتف ،حد   دائط ف  ودو ىدوجابده  دا

،ت  ي دف ن دأودتكللاحد  للئائ د،لل دت م تنلل دوتطا  هلل ودائتيدداتج  دت   يدائم  ي ىفيد
ًم ددو  د   ده  دائ  ل  تت   للحد نلل دائم ، لل تدائتلليددامت دائت  تد، ودائك ف  أا

د.(5)وائ  ق تدبا حدائقلا  د ىدائج    

 دأحدائج   لل تدويقواداه للاا دات،للتثم ي  د تانلل تد لل وي  دإلن لل ادئ لللدلبلل د
ف ئج   لل تدتدتجلل  دائ  ملل ادوائمن ل،لل  دد  دائف ي  ؛تجم  تدل يم د، ودائتك ائاجدأي

ت لللتف لد  نللل دائ لللل ق تدائتللليددإنمللل دت ملللحد، للللودتائ للللدائم  فللل ودإئلللوداإلل للل يدفق لللبود
تبلل ةد لل  دقللحد لل دائج   لل دئ يددائمق طلل د نلل ود ئللظدإئللودج نللبداآلللل يدغ لل دائمب شلل أد

د ائج   لللل تدتتلللليل دإاج   لللل دفلللليدإئللللودأحدائبقللللامدد Jaffeف لللللدأكلللللد جلللل فوددوائ لللل ق ت.
د ت لللامد نللل دائ للل ق تودو  قللللد ئلللظد، لللودأحدائج   للل تدتمثلللحد تانلللمدائتللليددم ت ت ا،للل ت

د.(6)ائلواي داتفت ا   دائخ   دم ئتجم  تدائتك ائاج  دائف ي  فيدئ غ ا دد  نممد

ائكث للللل د للللل دائليا،للللل تد، لللللودأحدشللللل ق تدائتك ائاج للللل دائف ي للللل د اتدائدللللل  ددددوأكللللللت
ئ  لل دئنلل ددائتلليددددائب لل ادوات،للتم ايدأكبلل دمتث لل د لل دائ لل ق تدفلليددم ئج   لل تدق نلل دف  للتن دد
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ددا تكلل ييد ثحده  دائدلل  ودوأحدائ لل ق تدائم تبطلل دم ئج   لل تدتكللاحد  شللق دإئللودتق  للةدأباادد
تفت لللددائتلليددددأفًحودونمادئ مب   تدمدايأدأ،  ودوتز لللدقث فتنلل دائتدلللك   د،لل دت للظدائ لل ق تد

هللل  دائم لللزأودوقللل ئظدنجللللدأحدائ للل ق تدائم تبطلللل دم ئج   للل تدت فلللةدأكثللل د للل دغ  هللل د، للللودد
وائم ، للللل تددددودائم ت للللل ي  د للللل دائ طللللل  دائخللللل  ددد:د ثلللللحدددودت  يدو دللللل بيدائلللللدددائم  ا للللل ت

دائقتا   ودوائك   تدائتك ائاج  د   ين دم ئ  ق تدغ  دائم تبط دم ئج    ت.د

نجلللل زاتددن للللحدائتك ائاج لللل ودوو للللىداإلدفلللليددئ ج   لللل دداه، ،لللليددوإئللللودج نللللبدائلللللويدد
ددائبقث للللل دأ للللل مدائ للللل ق تدولطللللل  دائدللللل  ، ودوا تكللللل يدأ،مللللل  دجلكللللللأدتتدلللللحد تطب  للللل تد

 ج  داه،م  ودإئودج نبد ئظدق للسودكت لل  د، للودائج   لل دأحدت للنيدم للتحددفيددائتك ائاج  دد
ةددتطلللا  دأن مللل دات تكللل يدائمق  للل ودوي، اللل دات تكللل يدواإل للللا دبا لللحدائقللللايدفللليددددجلللاه يد

ات تكللل يدو لللل  تددددت لللنحد،م  للل تدائتللليددددم ئب  للل دائتقت للل دددائ  م للل ودوإ للللابدائمجتملللىدائمق للليد
د.دئ  تك يدبا،يدفيدتكا  د  ئ د  يم ودو   خدل  دفيدد م دا  ،لددائ  م دائمً ف ؛د

ًللل  د   للليدهللل  ددائدللل  ،يدبو دائغللل  ددفللليددوهللل اد للل دتق لللةدم ئف لللحدد ودا لللثد 
 للود  ، لل  ددقث لل د لل دجاانبنلل ودمق للثدأ،للف تد،لل دننللايد  دفلليددددجلل ييدائ ملل   دئتطللا  دد

  لللل  تدئ ت   لللل ودو  اكللللزدئ تم للللزودوتجم للللل تدد لللللحدوالللللايةدئ   لللللامودواددد:د  للللتقلل د لللل د
ائلللللو دائ  ي لللل ود  زائلللل دهلللل  دائمبلللل بياتددفلللليدد لللل  ،  د  للللت لأدإئللللودائتك ائاج لللل دائف ي لللل .دود

ودوائ تلل يتددأكثلل د  للسدنللا،يدددقملليدتت لليدمطلل مىددودالكثلل دائتج يلل وددود لاالل دائط  للةوددفلليدددد د،ما للمد
زائلل د تاا لل  ددددا، لل د لل دائم   لل دوائم  وفلل د،لل دإنج زاتنلل دولللليتن د، للودتق  للةدا ت اللل تدند

ائ لكللللد للل دا لللا دائ للل ئيددفللليددو لللئ   دم ئ  لللب دإئلللود للل دكتط بلللسدائ نلللاضدم ئ للللياتدائ  ي للل دد
د.د(د7)دوائت    د

  لل  أدائ مللادفلليدودف لللدفطلل دائم للئائاحدإئللودأهم لل دائقلللايةدائ  م لل د دلل دفيدود
ودويللللأتد دللل دتتاجلللسدنقلللاد  للل ادم لللضدائقللللايةدائ  م للل ودوائتك ائلللاجيداتلتدللل بي

تق  لللللةد ئلللللظودوت  للللللدائم ط للللل دفللللليدئ بللللللاددتدائكث للللل د للللل دائ للللل اياتدوائمبللللل بياتواتخللللل 
ائبلااللل دمملك للل د بللل ي دائ  م للل ودلللليدفللليد،لللم  ددوائتللليائدللل  ،  دمملك للل د للل  دائ للل  ود

فلليده دإن لل قدد لللأتقا دا،من دإئود لك  داهمق مدائ  م  دوائتطب   تدائتك ائاج لل ودوللللد
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 لاالللل داهئف لللل دائث ئثلللل دا  لللللدفلللليد ادائ   لللل دائ ق لللل دإن للللددإ لللل ف دإئللللو لاالللل دائت لللل     تود
 دللللل ودوقللللل ئظدقللللل حدوابيدفللللليداتجللللل  دإن للللل اداللللللايةد، م للللل دفللللليدائمق وئللللل دائث ن للللل د

دائمبلل نيودوي لللداتنتنلل اد لل دمد1997 د،لل مدإن لل قدد لللأائلل يدداإل،م ،    ائتك ائاج  دفيد
د. اإلباي  دئ م  و دتال دتم  مد

ائتلليددتدت لودإئود  للتا دائخبلل أددفنيودوتب م ه دائمد   وو ىد آئ دائجنابد
ا جلل دإئللود ز لللد لل دفلليدد قلللوبأمدداامتلل د   ينتنلل دمغ  هلل د لل دائخبلل اتودوت للحدجنللابمد

دائتطا  دوائ ما.

 مشكلة البحث:

د:ك يتتمثحدأهيد   ه دائم ت  دف م د
، لل دئم شلل دائت  ف لل  دداتل للي   لليدائ قلل يزدفلليدد ك حد جمحدأبااد دلل د لل  فمد -1

فلليد م دأب دإئودادائن د، ودن  ةد  خفً دد؛2014/2015ائ  مدفيددائ  ئمي
د:(8)  دأهمن دوائتيه  دائ ق يزد

د103  شلل د للل  تدائبقللثدوائتلللي بد لل دائم للتا دفلليدت اجىدت ت بد د د -أ
د.ائتاائي، ودد(2014/2015(دلللد)2013/2014)ائ     دفيدد124إئود

 لل د لل  دد111ائم قللزدفلليددائ لل ئي  ش دجابأدائت  لل يدفيدت ت بد د ددك ح - 
د.2014/2015بوئ د، مدد144

إئلللودد96  شللل دتطلللايداه،مللل  دوات تكللل يد للل دفللليدانخفلللضدت ت لللبد دللل د - 
د.ائتاائي، ودد2014/2015ود2012/2013اه،اامدفيدد113

و،م   داإلنتلل  دوائتطللا  ددوائمق   دائ  ميوجابدنا د  دائ زئ د   د  اكزدائبقثد -2
د.(9)  د  دائمج تتودفكحد  نم دا محدم تحد  ت حد، داآل  قثفيد

،لللبد لل اااتدات تلل ا دائمم االل د لل د تتللبددإجملل ئيانخفللضدندلل بد دلل د لل د -3
د38ودا للثد  لل د2009   ينلل دم لل مدد2010 لل  د،لل مددائمدلل يد لل اااتدات تلل ا د

فلليد،لللبد لل اااتدات تلل ا دائمم االل ودوددإجملل ئي لل دد%11.8 لل ااأدا تلل ا د   للب د
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ائ لل مدزابد،لللبد لل اااتدات تلل ا دائمم االل دئ مدلل    د لل دائمت تللبداهج ب لل دنفللاد
د.(10)  ااأدا ت ا د16إئود

 األسئلة اآلتية:في ضوء ما سبق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة في و 
د  داه،ادائ     دئ قلايةدائ  م  ؟د -1
دقحد  دقاي  دائج اي  دوائد  ؟دفيد  دائاالىدائ اه دئ قلايةدائ  م  دائج     د -2
دئن ؟ددائ  ميائم  ين ؟دو  دائتف   ددبوئتيات ت تد   دود  دأوجسدائت  مسد -3
 لللاادفللليدائج   للل تدائمدلل   دفللليد لل دائ ق للل دائم ت الل دئتف  لللحدائقللللايةدائ  م لل د -4

دقحد  دقاي  دائج اي  دوائد  ؟دد ب تي

 :بحثأهداف ال
ائت لل تد، للود  ه لل دائقلللايةدائ  م لل دمدللف د،  لل ودوائقلللايةدائ  م لل دائج    لل دمدللف دد -1

دد؛دائج   للل تدودكنللللتدإئلللودائللل يةد للل  ددادجلكللللمددد د   للل ود للل د  ط لللةدأننللل دتمثلللحدتاجنلللمد
ويلل  دتطب  لل تدهلل  دائم  فلل ددددودائمجتمللىدفلليددم ،تب يهلل دأهلليد دلل بيدائم  فلل دوات تكلل يدد

ائ لل ق تدوائم لل و، تداإلنت ج لل دوائدلل  ،  ودوملل  ديق لل دللللدتكللاحددفلليددوات تكلل ياتدد
د د .دفيددئب  ادم ضدائقلايةدائ  م  دائج     دد دأ، ،مد

 ادائقلللايةدائ  م لل دوتطا  هلل ودد جلل  دإن للدفلليددتق  حد ب ت  د لل دأهلليدائخبلل اتدائ  ئم لل دد -2
ت ز للزدائتاجللسددفلليدد دلل ددفلليددامتلل دأحدن للتف لد  نلل ددائتلليددددوا،تخ  دم للضدائللليواد

 ب ئتللسددددائمدلل يدددائجلل   يدييللةدائت  لل يددفلليددنقللادإن لل ادم للضدائقلللايةدائ  م لل ودئت للنيدد
نت ج للل دائبقث للل دئ ج   للل تدائمدللل   د للل د للل  دائتطب لللةددووال لللسودوات،لللتف بأد للل داإلد

تمثللحدا  لل دائلل يةداه، ،لل  ددائتلليدددد لل د لل  دائقلللايةدائ  م لل دددودائاالللىدفلليددائمب شلل دئنلل دد
دو، ئيداإلنت  دوائد  ، .ددود   د، ئيدائم  ف د

ائت م لل داتلتدلل با وددفلليددامتلل دأحدت للامدمللسدائقلللايةدائ  م لل دائج    لل ددائ يدددد   حدائلويد -3
 لل ق تددودوت لللايدائم للايأدئ دائدللغ  أدوتاف  دائكث  د  دف  دائ مللحودوي، الل دائ لل ق تدد

دتق  ةدننً دالتد با دا     .دفيددا نيدائ يددوائم  و، توداه  د
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ددب،لليدائج   لل تدو  اكللزدائبقللامد لل د لل  داه للاا دفلليددتق  حدبويدائقلايةدائج     دد -4
ت لللللل ن ددائتللللليدددد    لللللحدت لللللا ةدنتللللل يتدائبقلللللامدوات،ت للللل ياتدفللللليددت لللللابد،  نللللل ددائتللللليدد

ائ دلل  أدئ كث لل د لل دائم لل و، تدواه،ملل  وددائج    تودوائ ، ا د،ااادما   داه لللدأودد
دامثحد دليدب حدقب  دئ ج    تدو  اكزدائبقام.دائ يدداه  د

 :أهمية البحث
د:فيتكم دأهم  دائبقثد

ائب ئلللل دائ  ي لللل دفلللليدفنللللاد لللل دائما للللا، تدائجلكلللللأدد؛أهم لللل دائما للللا دنف للللسد -1
كللزا ددتئج    لل دفإن لل ادائقلللايةدائ  م لل د،للااادائج    لل دأودغ لل داد.وائمدلل   

د   يدائب بدائ  ي  .فيدمايدائمنلدفيد
ن لللللحدائتك ائاج للللل دوتطا  هللللل ودفللللليدك قللللللدائبقلللللثد، لللللودبويدائقللللللايةدائ  م للللل د -2

دتطا  دائمجتمى.فيدوتام  ن ودوتك  فن د ىدائب ئ دائمجتم   ودوت ز زدبويه د
ائتلليددائ ًلل  دوهللياطلل  دائبقللثد ئ لل د لل د ئ لل تدائلل يةد لل  دائ    لل دوائتطب للةود -3

إاج بدا ا دئن د، ود لايد، للابدما  لل ودا للثدت  للتحدائقلللايةدفيدا يدائ  م اد
ائ  م  دمتحد ايه دوأناا،ن د ئ لل د لل د ئ لل تدييللةدائ    لل دملل ئتطب ةود لل د لل  د

،لل ئيدائاالللىودفلليداكللزدائبقث لل دائبقث لل دئ ج   لل تدوائم ددئإلنت ج لل دائفللاييدائتطب للةد
د اا،ط دائ  ق تدوائم  و، تدائ  يم دم ئقلا  .

ك قلدائبقثد، للودائ  ملل دائكب لل أد لل دوياادتجم للىداهملل اتدائم للئائ د،لل د،م  لل د -4
 لاكتللسدفكلل أدأودا تكلل يودوهلل  د  للئائ  دائبلل اث  دوائ  ملل اودفلليداإلنتلل  ودف إلنتلل  د

ا جلل دفلليد ق تدوائدلل  ، ودوقللحد ئللظدكتيدتقا  ن دإئود  تتودوه  د  ئائ  دائ 
ا ج دإئود  ئلل دا  لل  دفيدإئودائم  ودوه  د  ئائ  ديج  داه،م  .دوقحد ئظد

دو  ززأدئ بقثدواإلنت  دوه  د  ئائ  دائقلا  دائ  م  .

 :(11)منهج البحث

دائتلل ي خيائب لللدفلليدا تخلمدائب اثدائم نتدائم  يحدميم  ب دائمخت فلل ودوائمتمث لل د
، لللدائقلللكثد،للل دتلل ي  دائ لل ه أد ا لللىدائليا،لل ودوقلل ئظد، للللدت لل و دن لليأدائقللللايةد
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 جلل  دفلليد، لد، ضداهب   تدائم   لل أدفيدائم  ين ودوائب لدائا دبوئتيفيدائ  م  د
ائم  ينلللل ودوقلللل ئظددبوئتلللليفلللليدئ  م لللل ودو، لللللدبيا،لللل دوالللللىدائقلللللايةدائ  م لللل دائقلللللايةدا

م  لللدائتق  للحددالليتيائتاجللسدنقللاد  لل ادالللايةد، م لل ودللليدفلليدائجنابدائمدلل   دائمقلللوبأد
ن لليأدوتطللايدائقلللايةدفلليد   حدأهيدائ ا دوائ اا حدائث  ف لل دائملل ل أدفيدائمتمثحدفيدائث  

ائم  ينلللل ودوقلللل ئظدم لللللدائم  ينلللل دائتف لللل    دئتقلكلللللدأوجللللسدائت لللل مسددبوئتلللليفلللليدائ  م لللل د
ائ ن الل دفلليدودد.أهلليدائ تلل يتائم  ينلل ودوتف لل  د ئللظدوا،للتخ  ددبوئتلليفلليدات للت تدود

د د .فيد   ادائ ق  دائم ت ا دئب  ادالايةد، م  دفيدا ن دائ يددم لدائت ب دايتي

 حدود البحث:

ج اي لل ودقاي لل دائفلليدا تدلل دائبقللثد، للودبيا،لل دالا لل دباكلللو دد:الحدود المكانيـة •
فلللليدم ،تب يهملللل دملللل كايأدائقلللللايةدائ  م لللل دائج    لللل دد؛ائدلللل  فلللليدوجانجانت للللاحد

دوأكث هم دشن أ.دوائلوئت  
دوت لل و دائخبلل أد، للود جما،لل د لل دائ ًلل ا فلليدا تدلل دائبقللثد: لحــدود المجاليــةا •

قللحدبوئلل ودوننللايدائقلللايةدائ  م لل دوتطايهلل ودفلليد،  ،لل دائبقللثدوائتطللا  دد: ثللح
م ئج   للللل تدوائ للللل ق تودوا  للللل  تداه،مللللل  دبا لللللحدائقللللللايةودوإبايأدو، لتنللللل د

دائقلا  دوت   من .

ئت لللل مسدأودت لللل ي دداوا تلللل يدائب اللللثدقللللحد لللل دقاي لللل دائج اي لللل دوائدلللل  ودن لللل مد
تللزا ددتائ  وتد   نم دوي  د د ودفمدلل داتللوداآلحدبوئلل د  قز لل ودو ث نلل دائدلل  د

ائلل يددي لل داتللود،نلللدل  للبوداه لل بوئلل د  قز لل داتللوداآلحودوقلل ئظدق نلل دقاي لل دائج اد
دائم  ين دأكث دل م دوف يلأ.دبوئتياج حدإ ت ن  دات،تف بأد  د

 مصطلحات البحث:

دكاجلدائكث  د  دائت   ف تدئ قلايةدائ  م  ودو  دأهمن :

ــدائق العلميـــــة تعـــــ ف  ــا Science Parkالحـــ    مللللل تدكللللللك ه د د:بأنهـــ
هللادز لل بأددائ ي  لليهلللفنيددSpecialized Professionalsد تخددللاحد قت فللاحد
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للل وأد جللتم نيود ت ز للزدل  فلل داإل لللا دوائم  ف لل د لل  دأ،م ئنلل دائتج ي لل دائم تبطلل د لل ئظود
تق  للةدهلل  داههلللاتودوتقفللزدفلليدوق ئظدائم ، لل تدائ  يملل د، للودائم  فلل دوائم لل ،لأد

دوائقلا  دائ  م  دوتلك دتلفةدائم  فلل دوائتك ائاج لل د لل  دائج   لل تدوائم ، لل تدائبقث لل 
د.(12)واه،ااج دوي  دائ  ق ت

تقلللللبدائتلللليدد لللل دهلللل ادائت   للللتدامتلللل دأحدن للللت تتدم للللضدائ    لللل داه، ،لللل  
د د يصدائقلا  دو،م تن :

د.ائمق يتطا  داتلتد بد -أ
ائت ق للزد، للودت ز للزدائ  للل د لل  دائج   لل تدوائم ، لل تدائ  م لل د لل دن ا لل ود - 

دو  ،  تدائد  ، دواإلنت  د  دن ا  دأ   .
داهوئا  دئألن ط دائ  يم د، ودات تك يدوائتك ائاج  .دت طي - 
دت لايد ل  تدائ  م دائمً ف دئ   ق تدوائم  و، تدبا حدائقلا  . -ب

تدلللم يدائقللللايةدائ  م للل دفللليداهوئا للل تد للل  دهللل  دائ    للل دفللليدوات لللت تد
دأنم ةدائقلايةدائ  م  .فيدداقب  مدد تائلدت ا،مدائتيددهيوائ م   تد

 للودائتك ائاج لل دائف ي لل دائم ، لل تدائمب  لل د،د:ق العلمية بأنهـاُتع ف الحدائكما 
د:(13)ف ئقلا  دائ  م  دتمثحد ب بيأدت تمحد، ودوائتلو ح؛

أود  قللللزددائ لللل ئيئلللللكن د لللل تدي،للللم  دوت للللغ    د للللىدج   لللل دأود  نلللللدئ ت  لللل يد •
دئ بقام.

تنلللتدإئللودت للج ىدونمللادائ لل ق تدائ  يملل د، للودائم  فلل دوغ  هلل د لل دائم  ملل تد •
دائقلا  .فيدائم  م د، بأد

،للب حدن للحدائتك ائاج لل دوائمنلل ياتدائتج ي لل دفلليدئلكن دون ف دإباي لل ودوت مللحد   لل ةد •
دائمالى.دددفيئ م  م تد

المملكــــة فــــي قدمتــــع ةمعيــــة الحــــدائق العلميــــة الــــذ   تع يــــح الحديقــــة العلميــــة
 : UK Science Park Association's (UKCPA)(14)تحدةالم
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ًللل حدددد:دهـــي   لحديقـــة العلميـــة ا   بللل بيأدئلللل،يدائم للل و، تدائتج ي للل دون لللحدائتك ائاج للل ودواات
ًللتدوائللتمت وددفلليددددائم لل و، ت  لل ئظدامتلل ددددوهلليد لللاكتن وداتللودتدللحد نلل دإئللود  للتا دائ 

، للودائم  فلل ودوئنلل ديوامللةد، م لل دو،م  لل ودوي،للم  دوغ لل دددد دل يمللمددد دتج ي لل ددد دا،تب يهلل د  لل و،مد
ددائ للل ئيدائج   للل تدو  ، للل تدائت  للل يدددد:د ثلللحدددودي،لللم  د لللىد  اكلللزدائ  للليدوائم  فللل دوائبقلللثد

 وائم  م تدائبقث  .د
 International Science Park:  ( 15) الدوليــة للحــدائق العلميــة   الجمعيــةتع يــح  

Association's (IASP)  

د ودو دللمم دأ، ،للمدا تم للزمدد و مت ك تد خطةدئنلل دتخط طللمدد ب نيد:هيالحديقة العلمية 
تلللل،يدتطلللا  دائ للل ق تدوائم للل و، تدائ  يمللل د، لللودائتللليددوت للللايدائت لللن  تدوئ بقلللث

د:م آلتيوتت يددوائ  امدوائتك ائاج  ودو ل  تدائل،يد
أوددوائجلل   يدائ لل ئيأودائت  لل يددائ  مي، ل دت  للا د ىدإال د  ،  تدائبقثد •

دأكث .
ت ل لللل دوتطللللا  دائج   لللل تد لللل د لللل  دائ لللل اك دائدلللل  ،  دفلللليدديئنلللل دبويديي  للللد •

دنمادائم  و، تدائجلكلأدوت ل  دائتطايداتلتد بي.فيدوائم  ،لأد
 للل  دائج   للل دويللل  دتطلللا  دون لللحدائتك ائاج للل ودوائمنللل ياتدائتج ي للل دفللليدئنللل دبويد •

د.دائم ،  تدائد  ،  
دل لل يداإلب،يدائت م  داتلتد با دائ  يم د، للودائتك ائاج لل دئ مجتمللىدأودفيدئن دبويدد •

دف س.دتاجلائ يد

ــا: لللل ييد، لللودتبللل ب ددت للل وني  للل و د دويعـــ ف الباحـــث الحديقـــة العلميـــة بأنهـ
ائم ف  د   د جما، د  داهم اتدأودائ لل ق اودكتمتللىدقللحدملل تد لل نيدممجما،لل د لل د
ائمم لللزاتدتدتتلللاف دئلللل داآل للل   ودوتتللل  دائف  للل دئكلللحد للل نيدئ ،لللتف بأد للل د م لللزاتد
اهملل اتداه لل  ودمملل داق للةدائف يلللأدئجم للىداهملل اتدائم لل يق د لل دن ا لل دوئ مجتمللىد

د.   دن ا  دأ   د

د
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 سات السابقة:الدرا
تفعيـ  الشـ اكة نـين الجامعـات فـي دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة  -1

 :(16)والقطاع الخاص

فلليد دبويد لك لل دائم للظد،بلللدائ ز للزدئ   للامدوائت   لل دإاًلل دهلللف دائليا،لل دإئللو
ائليا،لل د،للب حد ئللظودت  وئلل دفلليدودودائبقثلليوائ طلل  دداإلنت جيب،يدائ  اك د   دائ ط  د

وأهم تللسودوق ف لل دات،للتف بأد لل د خ ج تللسددائ  مللي لل دائجاانللبدائمت   لل دم ئبقللثددا،لللبمد
تقلللا دبوحد ئللللظودوت  وئللل دائليا،لللل دم للللضدائتلللليددودوائم اللللل تاإلنتللل جيائ طلللل  دفللليد

نم   ده  دائ  اك د   د   هلدائبقامدائمق   دوائ  ئم لل دوائ طلل  دائخلل  ودوتاجنلل تد
دوائتللليائ طللل  دائخللل  ودفللليدائبقلللثدوائتطلللا  دفللليدت   للل دائ   ،للل دائام  للل دئ   لللامدوائ

ودوت ز للزدائ لللياتدائت للا    دوائبقثلليداإلنتلل جيتنلتدإئودتال ةدائ  ل د   دائ ط ،  د
دئم ،  تدائبقثدوائتطا  .

ب،لليدفلليدائ ن الل د  دلل دائليا،لل دإئللودم للضدائ تلل يتدئتف  للحدبويدائملك لل دفلليدود
لتد، ودتااف دلاا،لدائم  ا لل تودوتبلل ب دائ  اك د   دائ ط  دائخ  دوائج    تودوأك

ائ لل اك تد للىدفلليدودوتا،للىدائملك لل داإلنتلل جيون لل دائم  ا لل تدوائب  نلل تد للىدائ طلل  د
  اكللزدفلليدكللتيدت ف لل ه دائتيددائ ط  دائخ  ودوأكلتد، ودأهم  دت ا ةدنت يتدائبقام

دائبقامدوائج    ت.

ائتللليددائجنلللابدوائخطلللة  للل حدفللليددائقللل ئي لللىدائبقلللثددائ للل م  وتتفلللةدائليا،للل د
 جلل  د  لل ادائقلللايةددفلليدد   نلل دائمم كلل دائ  ي لل دائ لل ابا ددددكث لل د لل دائلللو دو لل ائو لل تن د

أحددفلليددودوتخت لل د، نلل ددائ  يلليدائللام ددفلليدد لل دائخبلل اتدائ ايلللأددددائ  م لل دأود لللحدائت   لل ودوهلليد
فللليدديقلللزد، لللودبيا،للل د بللل ت  دأج ب تللل  دهمللل د بللل أدقلللحد للل دائدللل  دوقاي للل ددددائقللل ئيدائبقلللثدد

ائج   لل ددفلليددددئتدللبحدأباأدييللةد لل  د،لل ئيدائم  فلل د مللث مددد؛د،لل ادائقلللايةدائ  م لل دوتطا  هلل دتيد
دائ  ق تدوائم  و، ت.دفيددددنت  د مث مدو  اكزدائبقامودو، ئيداإلد

د
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الحاضــنات التكنولوةيــة والحــدائق العلميــة وامكانيــة اســتفادة الجامعــات الع اقيــة  -2
 :(17)االقتصاد خدمة المجتمع والتطور في منها 

 لل دد؛تبلل ئن دقث لل د لل دبو دائ لل ئيدائتلليددت قلللدائليا،لل د، للودائجنللابدوائم لل ي ى
ًلل نن ددائتلليددددائم لل و، تدائدللغ  أدوائمتا،للط دأجللحدب،لليد تتللااف دف نلل داهفكلل يدائطماالل ودواات

ددئتق  لللةدمماا تنللل ودا لللثدا،لللتط ، دا  للل  تداه،مللل  دأحدت للللمدئ مجتملللىد  للل ي ىدلا للل د
دل بيأد، ودات،تم ايدوائتطاي.د

وت  وئللل دائليا،لللل دأهلللليدأنللللاا دائق  لللل  تودو لللل دأهمنلللل دا  لللل  تدائم لللل ي ىدائ   لللل ودد
وائقللللللايةدائ  م للللل ودوا  للللل  تداه،مللللل  دائ لو للللل ودوائق  للللل  تددددودوائق  للللل  تدائتك ائاج للللل د

وأشلللل يتدائليا،لللل دمإاجلللل زدددد ا لللل  .دائمفتاالللل ودوائق  لللل  تدائمتخددلللل ودوائق  لللل  تداتفتد
دد:د ثللحدددود جلل  دائق  لل  تدوائقلللايةدائ  م لل دفلليددئللودم للضدائتجلل ي داهج ب لل دوائ  ي لل ددشلللكلدإد
ودو دلللل وددوف  للللط  دددودو  ئ ز لللل ودوائ لللل ابا دددودوائدلللل  دددودوأئم ن لللل دددودوي  ط ن لللل دددودوف ن لللل دددودأ   تلللل د

دوائ  اج.د

وأكللللتدائليا،للل د، لللودأهللليد،اا لللحدنجللل  دائق  للل  تدائتك ائاج للل دوائقللللايةدائ  م للل دد
دداههللللاتدوائ ق للل دئنللل  دائق  للل  تودوات ت للل يدائدلللق حدئ م للل و، تدو للل دأهمنللل :دو لللا دد

ًلللل نن ودوبويدائت لللل    تدوائ للللاان  ودوبويدائج   لللل ددائتلللليدد نجلللل  دائق  لللل  توددفلللليددكللللتيداات
د  دأهمن :دو  دائ ت يتدوتا   دإئود جما، د

دائ  يلليائللام دفلليدكللزا دهلل اداتهتملل مددوتزابداهتم مدائ  ئيدمإن  ادائق    تود •
دئ غ ا .دا قلوبمد

ت تملللد،م  لل دائت م لل داتلتدلل با دائ للامد، للودائق  لل  تدائتك ائاج لل دوائقلللايةد •
د.ائ  ميت تبةدم ئج    تدو  اكزدائبقثدائتيددائ  م  

،م  للللللل دائ ملللللللادفللللللليدوائتطلللللللا  ددائ  مللللللليئ بقلللللللثددوللللللللاي ددوا لللللللح دده للللللل  دبوي د •
د.اتلتد بي

ًللل ا ددفللليددددائقللل ئيدوتت للل مسدائليا،للل دائ للل م  د لللىدائبقلللثدد ًللل  د نمللل د للل دل ت  وئنللل دئ 
ا لللثدتمثلللحدائق  للل  تدأهللليد   للليد للل د  للل ئيدائقلا للل دددد؛دائق  للل  تدددوهللليدائقللللايةدائ  م للل دد
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أحدائليا،للل ددفللليدد للل دجاانلللبدائليا،للل دائق ئ للل ودوتخت للل د، نللل دددد دائ  م للل ودوهلللاد للل دامثلللحدج نبلللمد
، للودبيا،لل دائقلللايةدائ  م لل ددددائقلل ئيدالل  دك قللزدائبقللثددددفلليدائ  م  دت  وئ دف للةدائق  لل  تودد

 ق وئلل دئ ،للتف بأددفلليددو ئللظدددد؛د للىد دلل دددم ضدائلو د اتدائ  وتدائمت  يي دإئودالد لل دفيدد
د د .دفيددتطا  دائاالىدفيدد  دبيا، ده  دائخب اتداهج ب  د

لـى مكونــات البيئـة، دراسـة حالــة لحديقـة صــوفيا  القـائم ع   التكنولــوةي طبيعـة التجديـد    -3
 : ( 18) أنتيبوليس 

ودمد1969ك جللللىدتلللل ي  د لك لللل د للللاف  دقملك لللل دئ   للللامدوائتك ائاج لللل دإئللللود،لللل مد
ئ   للللل تد لللل  داإلل لللل يدد ائاتالللل تدائمتقلللللأدنما جللللمدفلللليددائ لللل   تاحددوابيواتخلللل تد لللل د

دووائب ئلل دواتلتدلل بد:ودوتلليدتخطلل ةد لك لل د للاف  دقمتلل حداجمللىد لل  وائت م لل دوات تكلل يد
   ادهلل  دائملك لل د لل دائقتا لل دأود لل دفيدوئيدتك دائمب بيأددودوائف اح.وائ  امددووائبقث

دLaffittiائم لللنايدتف تلللوددائف ن للليائ طللل  دائ للل مود لللحد للللأتدممبللل بيأدشخدللل  د للل د
وئك لللسدتمتللل دم ئف لللحد للل دإشللل ا دأمللل اتدد؛إل  للل دائم للل و دفق لللبفللليدئللليدافكللل دائللل يد

ا للللثدجمللللىدائكث لللل د لللل دائ لللل ق تدائمتف للللل ودوللللل مد لللللويد   للللةدأ لللل  دقث لللل أدف للللسود
ودويللللأتد وت ا،لللمدد ئملك للل د لللاف  دكبللللودأكثللل دات للل ،مددجللل  دائم  مللليئ م للل و ودويللللأدائم

   لل دائ لل ق تداه   ت لل د اتددائ لل ق تدائام  لل داهج ب لل دتللل حدإئللودائملك لل دمتث فلل د
دائتك ائاج  دائف ي  .د

الا لللل د للللاف  دئ ج لللل داإلل  م لللل دئ ت م لللل د  لللل و دودا،تبلللل تدادمد1974،لللل مددددفلللليود
وداودوات لللل  د  لللل ا دائقلا لللل دقث لللل مد لا  لللل دد   لللل و،مددSofia Antipolisأنتبللللائ اد

ودا مللللحد2كلللليد23 لللل دا لللل ب ددأيد فلللللانمدد750.5دمد2008،لللل مدفلللليدوأ للللبق د  لللل اتن د
د30.000ينلل دودلطلل  دائبقللثدوائتطللا  ودفلليد  نلل دد%40شلل ق ودا مللحدد414با  نلل د

د:وهيدوائملك  فيدل ل د،  ل لدأ، ،  دد،  حودوه   
تكللاحدللل م أدئ ت م لل ددائتلليددددواتتدلل تتدددودئكت ون لل تدواإلدددوداآلئلليدا للمحد، للامدائق ،للبدددد:األول

دونمادائم ط  .د
د.د د ودوو   دإئود  تا د تم زدن ب  دتطايتدتلي ج  دائتيدد، امدائق  أدوائدق ودد:دالثاني 
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دائ  امدائطب    دوائب ئ  .دد:دالثالث 

ئ لللدب  لل دائج   لل تدو   هلللدائبقللامدإئللودائقلا لل دم للاأودوأ للبحده لل  دللل مد
دونطلل جدائقلا لل دوقلل ئظدائكث لل د لل د   هلللدائبقللامدائمتخددلل فلليدج   لل تدت مللحد

وداتلللودائ  مللليئ بقلللثددائ لللا يوأهللليدهللل  دائم ، للل تدج   للل دنللل اد لللاف  ودوائم نللللد
  دائ للل ق تودأ لللبق دائقلا للل دائ  م للل د لللاف  دأنت بلللائ ادقمللل دو لللفن دأاللللدأ لللق

دئمن ياتدائتك ائاج  دائف ي  .د ا     دد أ بق د  جممد

ت  وئنلل دإلاللل دائخبلل اتدائمنملل دفلليددائق ئيوتت  مسدائليا، دائ  م  د ىدائبقثد
دالل ئتيدائقلل ئيت لل و دائبقللثدفلليدالل  دكف ن لل ودفلليدإن لل ادوتطللايدائقلللايةدائ  م لل دفيد

ديه . ج  دإن  ادائقلايةدائ  م  دوتطادفيدكاي  دوائد  د

 :(19)والسويد لعلمية، دراسة لحالة ك  من فنلنداتدوي  الحدائق ا  -4

 ثللحدن لل مدد،لل ئمي لل داتللاحدئللل دائتك ائاج لل د لل تدمين ملل د اتدتاجللسدد غ ئبللمد
ائبلل اااتدوأن ملل دائ   ،لل تودوي للببدهلل  دائخدلل يصدوغ  هلل ودفللإحدائتك ائاج لل دتم للحد

فلليدودفللإحدائتلللو حدأ للبحدنلل ه أدشلل ي  دوي ئتلل ئيمب  تنلل ودفلليدإئللودأحدتكللاحد، ئم لل د
د ج  دائتك ائاج  ود    د   دائ  ق تدائ  يم د، ودائتك ائاج  دائف ي  .

ئ م تجللل تد، لللودأ،للل ادد، ئم للل مدد  لللةدأ،لللاالمدئ تك ائاج للل داخدائ للل ئميإحدائطللل مىد
ن طلل د للغ  أدئ غ الل ودواتللودفلليدائم  ف دائتك ائاج  ودوييم دق نلل دائ لل ق د تخددلل د

تلللتمت د للل دائب للل ادوائ ملللادف تللل   د،  نللل دأحدتتجلللسدنقلللادائتللللو حودوأحدتخللللمد،م اهللل د
هلللحدقلللحدائ للل ق تدت لللتط ىدأحدتثبللل دد؛، لللود  لللتا دائ للل ئيودوه للل دتثللل يدلًللل  د نمللل 

ئكث لللل د لللل دائ لللل ق تد بلللل اادا، للللودائلللل غيد لللل دأحد؟دودائ لللل ئمي د، للللودائم للللتا دنف للللن
إتدأنللسدللللدتااجننلل دد؛ائ لل ئميللل بي  د، للودا،للتغ  دائفلل  د، للودائم للتا ددو لللك   

ف د لللانف  دم ئ للللبدام لللضدائ  بللل تداه للل  د ثلللحد،للللمدتلللااف ديأادائمللل  ودو،للللمدتلللاد
دااتدائتاز ى...دائ .ودو،لمدتاف دل ائلوئيوي ئخب أدائك ف  دئ  محدفيدائك 
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ائتاجلللسدنقللللادفللليدقلللحد للل دف   للللادوائ لللا لدفللليدئقللللايةدائ  م للل دفقلللصدافللليدود
ائب للللك ودوقللل حد،للللبدفللليد،تخًلللىدئ ليا،للل دائتللليددائتللللو حودتللليدتقلكللللد،  للل دائقللللاية

م لل د   نلل تدوف لل أد،لل دهلل  دد15الا  د  دائ ا لودد16ائقلايةد الا  د  دف   لللاودوج 
ائقلا لل ودو،لللبدفلليدائقلايةد    د  دكت  ةدم ئ  يأدوائتطايودو،لبدائ  ق تدائ    لل د

ائ لل ق تدائلوئ لل د لل د   نلل ودو،لللبدائم ت لل ي  ودو طللةدائتلللو حدإحدوجلللتودو،م  لل تد
تنلتدإئللودب،لليدائ لل ق ت.دوتلليدتق  للحدائب  نلل تدوقلل حدائتيددودواهن ط يائلوئائت ا ةد

أحداللللايةدائ لللا لدأاللللمد للل دا لللثدائ  للليأد،للل دائقللللايةدائف   لاللل ودد لل دأهللليدائ تللل يت:
دق ئظد، بأدأ غ د  ن د  دا ثد،لبدائ  ق تدائ     .دوهي

داإتدأحد،لللبمددالللايةدائب لللك ؛فلليدو، للودائلل غيد لل دائتاجللسدائ لل مدنقللادائتلللو حد
دا،للت ات ج  دئ تلللو حدم ئف للحودقملل دأحد،لللبمد لل دهلل  دائقلللايةدئلللكن د طلل دأودإداجللل ددل لل  مد

 ت لللبأدائج  لل  تودئلاللسد،لللبد قلللوبد لل دائ لل ق تدأاًللم دد لل دهلل  دائقلللايةدا قلللوبمد
بف لل دلا لل دتجلل  دائتلللو حودوأحدائقلللايةدد، للودأحدت طلليدائ لل بيأدم ئف للحائ لل ق تددوهللي
دائ ا ل.فيدائتلو حد  دائقلايةدنقادد ف   لادأكث دتاجنمدفيد

ت  وئنللللل دئلللللب ضدائ ًللللل ا دفللللليددائقللللل ئيائ للللل م  د لللللىدائبقلللللثددائليا،للللل وتت للللل مسد
ئ ليا،لل دائق ئ لل وددائ  لل يد  لل اداإلملل يدفلليدائمتدلل  دم ئقلللايةدائ  م لل ودوهللاد لل دا للنيد

أحداهتمللل مدائليا،للل دائق ئ للل دك دلللبد، لللوداتهتمللل مد ليا،للل دفللليدوئك نللل دتخت للل د، نللل د
  لل ادائقلللايةدائ  م لل دوتطا  هلل ودوإ ت ن لل دفلليدقحد  دقاي لل دائج اي لل دوائدلل  دد ب تي

د د .فيد   ادم ضدائقلايةدائ  م  دوتطا  ه دفيداإلف بأد  ن د

 :(20)مدخ  ندي  لتطوي  الحدائق العلمية، دراسة لحالة لكوريا -5

 جلل  دائبقللثدوائتطللا  ودوا،للتنلف دفلليدئج اي لل د طلل دمماالل دو   دقاي  دا
 للل د جتملللىد تخ لل دإئلللود جتملللىددائكللاييدهلل  دائ   ،للل دإاللللامدن  لل دنا، للل دئ مجتملللىد

امت دتد  فسد م دائلو دائمت ل  ودوق حد  دأهيديق يزدهلل  دائخطلل دإن لل ادائقلللايةد
 دشلللل ، د، للللل دمد1973ائ  م لللل ودوق نلللل دائبلاالللل داهوئللللودئ  لللليأدهلللل  دائقلللللايةد،لللل مد

د لك  دبااجاح.فيدإن  ادالا  دباكلو دفيدائقتا  د
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د؛ئ لللدق نلل دائ ق لل دوا للق دئللل دائقتا لل ودأنللسدتد لللكحد،لل دائبقللثدوائتطللا  
إن لل ادائقلللايةدائ  م لل د  لل د ط للىدائ للب     تود لللأتد طلل دفلليدفللإئودج نللبدائ لل و د

د؛وإن للل ادج   للل تدجلكللللأودوائت ق لللزد، لللود  اكلللزدائبقلللثدووا،للل  دئتطلللا  دائج   للل ت
ئت لللتحدهللل  دائكت للل د للل دائج   للل تدوائم  هللللدائبقث للل دن طللل داتنطللل جدائق    للل دنقلللاد

إن  ادائقلا  دائ  م  دباكلو ودانت  لل دج   تلل حدإئللودائقلا لل ودفيدائت لمودو ىدائ  و د
ائبقث للل دد للل د  للل ا داهيضدئألغللل اضد%48وتللليدتخطللل ةدائقلا للل ودوتللليدتخدللل صد

واه،ملللل  دائتج ي لللل وددئإل،للللت حد%8ئأل لللل ك دائمفتاالللل دوائخًلللل ااودد%43وائ  م لللل ود
فللليدواجنللل دائقلا للل دائتللليددوا،لللتط ، دائقتا للل دائتغ لللبد، لللودائكث للل د للل دائدللل   

د؛كث لل د لل دائم ، لل تدوائم  هلللدائبقث لل داتنت لل  دإئللودائقلا لل ائائبلاا د ثحد،لللمديغبلل د
هلل  دائم ط لل دائ  ف لل دفلليدو لل  دإ ت ن لل تدائق لل أدود،لل ا ئب للله د،لل دائ   للم ددان لل مد
د ئظدائال .فيد

ئ بقللثدوائتطللا  دائكث لل دد ائاللل دائق  لل دنما جللمدفلليدوت تبلل دالا لل دباكلللو د
 للل دن ا للل ودوييلللةدائم ، للل تدائبقث للل د للل دج   للل تدو   هللللدمقث للل دم للل ئيدائدللل  ، د

فللليدات تللل ا دأكبللل د اللللىدئبللل اااتدد وائتجللل يأد للل دن ا للل دأ للل  ودوتمثلللحدائقلا للل دا ئ لللمد
د لللل ائللللليج تدائ  م لللل دائمت ل لللل دد ويد  مللللحد نلللل د،لللللبد للللخيد لللل دائبلللل اث  دودكاي لللل ود

 جلل  دن للحدائتك ائاج لل دائف ي لل د لل دفلليدائم ج ت  دوائلقتايا ودوا   دإنجلل زاتد  ما،لل د
دقاي  .فيدوتام  ن ددوائكث  د  دائلو دائمت ل  

لو، ودائ غيد  دأحدائب ضدا   دإئللودوجللابدائ لكلللد لل دأوجللسدائ دللايد وهلل اددلللللل
إن لل اد  ئلل دت   م لل دمقث لل د،للت   ودتدلل  دفلليدأحدائم  و دللدنجللحددلللللدإتدمب  ي ددأ   د

د.بوئي، ودأنن د جمىدمقامد

االرتقاء بالتنمية االقتصادية اإلقليمية، دراسة تحليليـة في دور الحدائق العلمية  -6
 :(21)والمخاط ة ن أس المالفي على النمو الوظي لتأثي هاانية ميد

إحدائتكللت تداتلتدلل با دئ  لل دل  لل أد، للودلط ،لل تدائتك ائاج لل دائف ي لل ودوإحد
كلل حد جلل  دائتك ائاج للل دائف ي لل دهلللاداهشللن ودوه للل  دل للل دأ،لللب  دإلن لل ادائتجم للل تد



 دراسة مقارنة للحدائق العلمية                  أمحد حسني انصف                  د/ حممد

 م 2015اكتوبر  –العدد الثالث  والدولية جملة الرتبية املقارنة  257 

وائللل يةد لل  دائملللل  تودائ    لل ودداهكلللليوائتكللت تداتلتدللل با دا للثدات،لللتف بأد لل د
دوتلفةدائم  ا  تد   داهف ابدوائ  ق ت.

إنمللل دت ملللحددمللل ادوائمن ل،للل  دإئلللوداإلل للل يدفق لللب؛إحدائج   للل تدتدتجللل  دائ  
ت لللتف لد  نللل دائ للل ق تدائمق طللل د نللل ودوت قللللدائكث للل د للل دائتللليدد، لللودتائ للللدائم  فللل 

ائللللواي داتفت ا للل  دفللليدائليا،للل تد، لللودأحدائج   للل تدأ لللبق دتمثلللحدبوايللل د نمللل د
د  نمللمدد  تانللمددادائم  دائب   دق ئظائخ   دم ئتجم  تدائتك ائاج  دائف ي  ودوأ بحديأ

نملل دئ غ الل دئ    ،لل   د  د تان تدائتق ئف تدائتك ائاج  دائف ي  ودوتبلللودهلل  داه للايد 
ديق  دنت يتد  ما، دو،    .فيدودوداتلتد بيت ز زدائتطايدفيدائ ك دك غباحد

:دائ  للل مد للللويدائق  للل  توداألولئ للللدأ ن لللئ داللللايةدائبقلللامدئتق  لللةدهللللف  ود
فلليدوي، الل دنمللادائ لل ق تدوتطايهلل ودوت  لل  دن للحدائم  فلل دائج    لل دوات،للتف بأد  نلل د

د.اإلل  ميداتلتد بيئ تطايددا:دأحدتكاحدا فزمدالثانيهدف أما الدا،ت ط  دائ  ق ت.

ئ لدأبتدائقلايةدائ  م  دإئودتق  ةدت م  دالتد با د ق  لل ودوهللاد لل دامتلل دأحد
ودو لل دأجللحدتق  للةداتلتدلل بيئم ت  دائتلهايدد،  ى دد،  ،ي ددك   دإئ سد، ودأنسداح د

دوهللاداه للل دوت ملللحدائقلا لل د، للودتطللا  دائ للل ق تدوي، كتنلل د؛اتلتدلل بيهلل ادائ مللاد
داد بدتق   سد  ي دائقلا  .ائ يد

أحدائتجم لل تداتلتدلل با دللللدد: لل دأهمنلل دووتا   دائليا، دإئودم ضدائ ت يت
ودقمللل دأحدائتجم للل تدف ي للل دائتك ائاج للل دلللللداتلتدللل بيائ ملللادفللليدد يي  للل  دد تكلللاحد،لللببمد

دائثم ن   تدواتودأوا  دائت      ت.دا،تقا تد، ودائاالىدماا دفت أد

التوةــــع نحــــو حــــدائق التقنيــــات فــــي حديقــــة ةونجونتســــوة العلميــــة ودورهــــا  -7
 :(22)الفائقة

ئت قللةدملل ئثايأدائتك ائاج لل دد؛ للخم مددات قلدائليا، د، للودأحدائدلل  دتبلل  دجنللابمد
دوتق  للةدهلل ادائنلللتفلليدائف ي  ودوق ن دائقلا  دائ  م  دجانجانت احد  دأهيداآلئ لل تد

دائد  .فيدم ،تب يه دأللمدوأكب دالا  د، م  د
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ائاتاللل تدائمتقللللأدفللليددائ للل   تاحددئلللاابي دئ للللدأيابتدائدللل  دأحدت ،لللادشلللب نمد
سد للل دقلللحدأنقللل ادائ للل ئيودوإحدق نللل د   للللك دئلللددائ للل   تاحددوابي للللدجللل  داه   ت للل ودف

دوابيا  لللسدائللل يددهللل ادائمجللل  دئللليدتق لللةدنفلللاد  لللتا دائ جللل  فللليدائتج يللل دائدللل    د
ائاتاللل تدائمتقللللأودو ئلللظدك جلللىدإئلللودائ لللا دوائ اا لللحدائث  ف للل دئ مجتملللىدفللليددائ للل   تاحد

 جلل  دائ   ،لل دواتلتدلل بودو   و لل دفلليد   لل ددائ مائيو  دأهمن دائ   مددوائد  ي
د.اتلتد بي دئفت اتدما   دئ م   تدائتق يدائلوئ

دائدلل  يائمجتمللىدفلليدداتلتدلل بيوت لل  دائليا،لل دإئللودائ   لل دائ ا، لل دوائتقللا د
 لل دفتلل أدائثم ن   لل تود، للل  دأم  لل دائدلل  د  ن  جنلل دائم للنايد ائبلل  دائمفتللا ددا لللامد

إ،لللللل بأده ت لللللل دن لللللل مدإبايأدائ  للللللامدفلللللليدودويلللللللأتدائدلللللل  دمد1982ئإل لللللل   د،لللللل مد
أحدائت ق للزدائ لللكلد، للودد ئتق لل  دييللةدائبقللثدم تلتدلل بودويلللادوا للقمدد؛ك ائاج لل وائت

اات  جلل تدائ للاجودو، للود للاادهلل اددتطللا  داف لللداتلتدلل بد ب شلل أودو  بلليائبقللثدوائ
فلليدائتقللا د لللأتداآل لل  دت   لللد، للودائقلا لل دائ  م لل دجانجانت للاحدئتًللط ىد لللويه د

ودويلللأتدائقلا لل دائ  ملليائ ناضدم ئمجتمىد  د   دائتطب للةدائمب شلل دئ تلل يتدائبقللثد
تًللليدأكبللل د،للللبد للل دائ للل ق تدائدللل    دوائ للل ق تد ت للللبأدائج  للل  تودوقللل ئظدأكبللل د

 جلل  دائبقللثدوائتطللا  دون للحدفلليدك بام   ودو،لل دج   لل تد لل    دت مللحد،لبد  داه
دائتك ائاج  دائف ي  .

جانجانت احود لللأتدائقلللايةدائ  م لل دت ت لل دفيدتق ةدائ يددو ىد لاا دائ ج  
وأهللليددوقلللحدأيجللل ادائدللل  ود تمت للل دم ئ   ،للل دائتفًللل    د للل دائقتا للل دائدللل    فللليد

دائم تم .دئقتا يا   ئمن داإل،ف اد  دائً ايبدوائل،يد

ودفللإحدجانجانت للاحدوائقلللايةداه لل  ود و، ودائ غيد لل دت ي خنلل دائ دلل  دن للب  د
أاًلللم ددوئك نللل دأل  للل د؛ ئللليدتلللزوبدائدللل  دف لللةدمياللللمدأنلللاا دائتك ائاج للل دوأكث هللل دت لللل مد

 ئ للللل تد،م  للللل دوإباي للللل دتلي ج للللل دئ تاجنللللل تدائ لللللال  ودوق نللللل دممث مللللل دل لللللااتدا ا للللل د
د.ائد  يئ لتد بد

د
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 األدنيات الت بوية:في الحدائق العلمية الجامعية  الخطوة الثانية ـــ

أوييلل دأحديأادائملل  دائملل بيدفلليد لاالل دائثللايأدائدلل  ،  دفلليدك حدائتدايدائ  ييد
دهيودوي ئ ليدائلل يدتتللاف دف للسديقواداه للاا داتلتد بيئ  ماداه، ،يدهادائمق  د

ودوا،لللتم تدهللل  دائ  للل أد،للل يلأدفتللل أد للل داتلتدللل بي جتملللىدا لللتط ىدأحداق لللةدائ ملللاد
،م  لل دائت م لل داتلتدلل با ودفلليدتت اجللىددائملل بيائللز  وداتللود لللأتد،اايلللديأادائملل  د

و  دليدَتَط ىداتلتد بكاحدوأ ق  دائ محدإئودائبقثد، د،اا للحدأ لل  دللل بيأد، للود
د.ائم بيادائم  دمدايأدأكب د  ديأداتلتد بيبفىدائ ماد

ودننللل تدبيا،للل تدون   للل تدقث للل أودت قللللد، لللودائم  لللي  تدللل دائ للل حدفللليدود
جلكلللود،لل  تدد، ملليننللايدا للحدفلليدودوتب للايد ئللظداتلتدلل بيائ مللادفلليدبويدائت  لل يد

م لتدلل با تدائت  للل يودوأكللللتدهللل  دائليا،للل تدوائ    لل تد، لللودأحد،اايللللدائت  للل يدتفلللاجد
.دائملل بي ئللظديأادائملل  دفلليدنتلل  دمملل داإل، دلل د  لل د لل د،   لل ددأي،اايلللدداكث لل مد

تق  للةدفلليدوئ لللدئفلل دهلل ادائتاجللسدائجلكلللداهن لل يدإئللودأهم لل دائمللاايبدائب لل   دائمت  ملل د
إلبيا دأهم للللل دائم  فللللل ودوأننللللل دت مثلللللحدائ لللللاأدد ائ ملللللاداتلتدللللل بيودوفلللللتحدائبللللل  دوا،للللل مد

دائق     ودويأادائم  دائمتجلبدائ يدامت كسدائمجتمى.

يأادائمللل  دائب للل  دنت جللل دئكت مللل تد،للللبد للل داتلتدللل بك  دئ للللدتب لللايد لللل حد
فلليدأ ث  دشائتزودوي ت ودو لل ي د  للا ودوبك  للاحودو  لل   .دقملل دأحدائكت ملل تدائقلكثلل د

وداتلتدلل بي،م  لل تدائ مللادفلليدفلليدن   لل تدائ مللادأ،لل بتداكت لل تدبويدائتلل اكيدائم  د
 لل دلم ن   لل تددائثلل نيائ دلل دفلليدويدف د    ددلللللدف لدأ، بتدن    تدائ مادائقلكث 

دBarroودويلل يودLucasودوئاقلل ادRomer لل د لل  دقت ملل تديو لل ددائم  يائ  حد
ودوأ للبحدائتلل اكيداتلتدلل بيئ  مادديي  يههم  دائم  ف داإلن  ن  دقمقلبددات،تب يللللد

د.(23)ائم بيئت اكيديأادائم  دد  ااز مدداامثحد، د مدفيدائم  د

هلللللادائ  للللل مددائمللللل بيائ للللل ييد، لللللوديأادائمللللل  دداتلتدللللل بيوإ ادقللللل حدائ  للللل مد
ودويأادائ لل ئيودو   لل دائت  لل يدائت   ملليئ لل ئيدائ لل حدائ  لل   ودفللإحدائ  لل مددائمقللاييد

،لل ئيدفلليدفد،لل ئيداهئف لل دائث ئثلل .فلليددائمقللاييدائ لل تتد، للسودا  لللدائ  لل مدفلليدائملل  دائم  د
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فلليدقملل دقلل حدائقلل  دد وتد، للت   دد وتدأكلللكائاج  دد د با داهئف  دائث ئث ودئيدَا لدائد ا دالت
م ،تبلل يدأحدتطللا  دائم  فلل ددم ه،لل ا؛د ، ئيداهئف لل دائث ن لل ود للحدأ للبحدائدلل ا د   ف لل د

د.(24)وائث  فيدوائ  ت يدداتلتد بيا  لدل ،لأدئ تطا  د

متزاكلللدئمفنللامداتلتدلل بدائم تكللزد، للودائم  فلل دئللل دائ ًللا دائت افةد ئللظد للىدود
ائلللللو دائمت ل لللل دوائ    لللل د، للللودالللللد،للللاااودا للللثدأ للللبق دائم  فلللل دممث ملللل دائمللللايبد

ئتق  لللللةدائ مللللاودوتقائللللل دبك    ت لللل داتلتدللللل بدائجلكلللللدنقلللللاداه، ،لللليدد،للللت ات جياإل
بتدائثللايأد، للودائللت  يدوتائ لللدائم  فلل ودوللللدأدائمب لليدائفكلل يدات،تملل بد، للوديأادائملل  د

وداتلتدلل بيتق  للةدائ مللادفلليددأ، ،لليائتك ائاج لل دإئللود  للايأدبويدات تكلل يدق  دلل د
  ، لل دإئللود  اغنلل د نلللتدائقفلل حد، للودائلل و ددأيتتط للىدائتلليددوقيالللدأهلليدائ    لل 

  يلليدو قفللزد، للودداجتملل ،ي  لل خدفلليد لا ودوتطا  د  تا داإلدوائ محفيدائت  ف   د
د.(25)ه دائق   داتلتد با دوائفك   يو دائمب بيأود م دل  ف دت اب

 النشأة والتطور: ـــ أوالً 
 الواليات المتحدة األم يكية:في دالسيليكوة  واد  -1

 Siliconددائ لل   تاحددد د لل  دائبلل اث  د، للودأحدإن لل ادوابيداتلل بداتللاحده لل  دإجملل د

Valleyامثللحدأو دالا لل ددددائم  لليد م لل   تدائ لل حددفلليددائاتالل تدائمتقلللأداه   ت لل ددفلليددودد
فلليدددد د نمللمددد،لل   مدائ لل   تاحددددوابيدفلليددتق للةددائلل يددددائ لل ئيودوقلل حدائ جلل  دائمبنلل دفلليدد، م لل دد

انت  يده ادائ ما  د،للااادبا للحدائاتالل تدائمتقلللأدأود  يجنلل ودوييللةدائكث لل وحد لل  دانت لل يدد
ودوي للل امد، لللوددائ للل   تاحدددوابيدفللليددتق لللةددائللل يددددائج   للل تدوائم  هللللدائبقث للل دويللل  دائ جللل  د

ائاتالل تدائمتقلللأداه   ت لل دأود  يجنلل دللللدتي،لل  د  مللا  ددفلليدد ئللظودفللإحدائقتا لل تد،للااادد
ئ للللداتجلللسدائم لللئائاحد،للل دتي،للل ادائقللللايةدددد، للللد  للل اداللللاي نيدائ  م للل .دددائ للل   تاحدددوابيد

د.ائ    تاحددوابيدإئود ق وئ دتك ايدنما  ددويط جدقث  أددائ  م  د

ود ملل دق نلل دد لل دقللحدأنقلل ادائ لل ئيد   لللك دئللسدائ لل   تاحدددوابيئ لللدجلل  دنجلل  د
ًللحد ئللظد لل د لل  داه،للم ادفلليددئنلليدمماالل تدد أم  اهلل د، للوددائتلليددددتي،لل ادشللب سدئللسودوات

ًللخم د ثللحدالل يأدائ لل   تاحدد  Siliconودوجز لل أدائ لل   تاحددSilicon Alley  لل ي  نيدائ
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Islandودوش  ةدائ لل   تاحددSilicon Stripeتلل كااحددفلليددائثم ن   لل تددفلليددودوهللاد لل دالللمدد
ًللم دددد،لل غ فايأدفلليدد ودوقلل ئظددائ لل   تاحدددوابيد دأن لليتد د، للل د فتلل أدائثم ن   لل تودونفللاددفلليددأا
ت لللدائقلا لل ددددوائلل يدائ لل   تاحوددددإن لل ادوابيدفلليددائدلل  د، للل  دشلل ، ددفلليددالللمددددادائ لليد

دأالدأهيد   ئمس.ددZhongguancunائ  م  دجانجانت احد

:دلاا،للللد،ملللحد اات للل د(26)ودوهلللي تلللاف د، للل د  لللزاتدائ للل   تاحددوابيو تمتلللىد
لللاأد،مللحدن للط دوف ، لل د اتدجللابأد، ئ لل ودوائ تلل يتدائ  يملل دودو  نلل ودوقث فلل دائم  فلل ود

ات فئدائمخ م أدو ت   حد ىدائف حودوي ئ د،مللحد فتاالل ودائ يدد، ودائجلايأودوائم  خ
وج    تدو  ، لل تدمقث لل دتتف ،للحد للىدائ لل ق تدو  ، لل تدائدلل  ، ودوائت لل وحد للىد

ائمجتمىودوا  أد اتدجللابأد، ئ لل ودوي  لل دتقت لل دفيد دوقحدائم  م تدائجن تدائقتا  
دوودو قللل    ا،لللتثم ييد للل  دد  للللأدئتت  ،لللبد لللىدائم للل و، تدائتج ي للل دو لللزوبأد للل أا

دو  ت  ي  .دووش ق تد ق ،ب دووي اث  

دوابيوي للللللدأكثللللل د للللل دندللللل دلللللل حد للللل دائت م للللل دوائتطلللللا  ودأ لللللبحد جملللللىد
ئكت ون لللل تدك قللللزد، للللودت   لللل دائم  ا لللل تدواإليدائلللل دوتالللل دق ئ فاين لللل فلللليدائ لللل   تاحدد

أكثلل د لل د،للت د تتدشلل ق ودفلليدائمجن   دائمتدلل  د نلل ودكانلل دل املل د   للاحدشللخصد
د.(27)    يدبوتيد  دائمب   تد  يتيكز لد، ودد و ائلدي  مد

ددائ لللل   تاحددئللللاابيئ لللللدقلللل حد ادللللا دائاتالللل تدائمتقلللللأد، للللودفلللليددملللل يز دبوي 
يتن دائت  ف   ودإئللودج نللبدائقف حد، ودللفيدائتك ائاج  دائقلكث دائف ي  ودقم د، ،له د

ئكت ون لللللللللللل تدائلل  لللللللللللل د جلللللللللللل  داإلفلللللللللللليدللللللللللللل بدائ لللللللللللل ئيدق للللللللللللسدائ لللللللللللل   تاحدددأحدوابي
Microelectronicsائتدلل  ىدئ  لكلللد لل دائدلل  ، تودفيد دتك ائاج  دد ودوأ بحدأ، ،مد

  لل ادالا لل دفلليدئكللحد لل دك غللبددمسدقت  ا ددو ث تمدد   تاحدنما جمد ائ يدوابدئ لدأ بحود
ائتك ائاج لل دفلليد، وداهلحددامثحد  قزدائ  ئيددئ  لك د  دائز  حدائاابي، م  ودونحد

د، لللودأنلللسدقللل حدوياادائتم لللزدائ للل   تاحدوابيددائف ي لل ودو   للل دقث للل د للل دائلاي،للل  دإئللو
ده   أ.ائ  ابدافيدا  تسدائاتا تدائمتقلأدائ يد

د
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 دوافع إنشاء الحدائق العلمية: -2

ائلللوافىدئتي،لل ادائقلللايةدائ  م لل ود، للودائلل غيد لل دفلليده لل  دا ت فلل تد نملل د
د اللللللل د  للللل دائتللللليدد،للللل  جدائتغ للللل اتداتلتدللللل با دواتجتم ، للللل فللللليدد تطايهللللل دجم  لللللم

ودو لل دأ ث لل دهلل  دات ت فلل تدأحد   لليدائم  لليائ للب     تدوائثم ن   لل تد لل دائ لل حد
ائمم كللل دائمتقللللأدوأئم ن للل دتللليدفللليديللل دو   للل دودأويدفللليدائقللللايةدائ  م للل دوائتك ائاج للل د

ئ  للحدائتك ائاج لل دإئللودائم لل و، تددائ لل ئيإملل يدا جلل د  ، لل تدائت  لل يدفلليدتطا  هلل د
دقللحد لل دقاي لل دوائ  ملل حودا للثدق نلل فلليدائدغ  أدوائمتا،ط ودو، ودائ   ضد  د ئظد

ائ   للللحدائق ،لللليدوياادتطللللايددهلللليائق جلللل دإئللللودإننلللل ادائم قز لللل د لللل دائملللللحدائكبلللل  د
دائقلاية.

قللحد لل دائمم كلل دائمتقلللأددفلليدده لل  دت لل مسدقب لل د لل  دأ،للب  دن لليأدائقلللايةدائ  م لل ددود
أكلللتدائ   ،لل د، للودأهم لل دن للحد لل ا تدائتك ائاج لل دائماجنلل دإئللوددددائلللوئت  ق تلل ددفلليددوأئم ن لل ودفد

ائب ئلل دائمق  لل دوائلل وامةدائ ا لل دفلليددفلليددئلللويه دائكب لل ددددادن لل مددد؛دائم لل و، تدائدللغ  أدوائمتا،للط د
ًللغةدتجلل  دائتقللا دإئللودائلل د فلليدد  قز لل ددددلطلل  دائدلل  ، ودو، للودائ  لل ضد لل د ئللظودقلل حدائ

ائمتدلل ،لأدددداهيا لليديدائب ئلل دائق ئ لل ودوأ،لل  يددكث لل د لل دائلللو ودا للثدات ت لل جدوائتخ لل دفللد
 لل ددددقللحدفلليددائم للت بحددفلليددئ ت م لل داتلتدلل با ددددادأ للبق دتمثللحدتنلكلللمدددوائتلليدائملللحدائكبلل  ددفيدد

ا جلل دإئللودبف لل دلا لل د لل دائقتا لل دائم قز لل ودوت للتف لد ملل ددفلليددددكاي  دائج اي  دوائ  م حودوهيد
تكللا  دائملللحدائجلكلللأوددفلليددوغ  هلل ددددقث لل د لل دائلللو داه لل  د ثللحدائاتالل تدائمتقلللأدفلليددالللمدد

إحد  نلل  تدائ  ملل حدوقاي لل دددداكللزدائبقللثدوائتطللا  د لل ي دائ   للم .دائقتا  لل ودو  دددون للحدائم لل ي  د
 لل دائخطللةدائ لل    دئتطللا  دائم لل مةددددادائج اي  دمخدا دتطا  دائقلايةدائ  م لل دقلل حدجللزامد

ًلل   د ائقلللايةدائ  م لل ودإئللوددتتجللسدنقللادإن لل اد  للتام  تدجلكلللأدق   لل دائم افللةد للىددائتلليددددائق
د.د(د28)دج نبدج    تدجلكلأدو  اكزدمقث  دوتك ائاج  ودو   ك د دقاي د ت ن  تدقب  أد

و لل ددوتكملل دوياادإن لل ادائقلللايةدائ  م لل ائتلليدداه،للب  دوبد  ،ودو  لل وحدوال د
د:(29)أهمن 
دت جىدائقلايةدائ  م  د، ودتكا  دش ق تدتك ائاج  دجلكلأ. -أ
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ت نحدائقلايةدائ  م  دائ وامةد   دائم ، لل تداهك بام لل دوشلل ق تدائقلا لل ود - 
دائتق   د  د   دتقا حداهفك يدإئود  تج تدجلكلأ.دوي ئت ئي

د لل دائتك ائاج لل داج  نلل ددهلل  دائقلللايةد  للتا دفلليدتمت للظدائ لل ق تد -  فلليد،لل  م
دم    دائ  ق تودو ب  دمم ت بحد   ج.

  ج  دائتك ائاج  دائف ي  .فيدود    دتخ ةده  دائقلايةدف  د،محدجلكلأد -ب

 

 م اح  تطور الحدائق العلمية: -3

ك ق د   يدائب اث  دأحدتطايدائقلايةدائ  م  دللد  د ث مد  ااحدأود ث للل د
د:(30)وهيأج   د  دائتطايد

ئمجلل ويأدئنلل ودا للثدئ ج   لل دإئللودائم لل مةداداوق حدامثحدا تلابمدالجي  األول:  -أ
ه،م  ودوائ  ق تدائمبتليلل ودوائخللل  تدائتج ي لل دوائق جلل دتتااجلدا    تدا

إئللللودائبقللللامدائ  يملللل د، للللودائتك ائاج لللل ودوائق جلللل دإئللللودي، الللل دائم للللتثم   د
ويجللل  داه،مللل  ودوه للل داجلللبدأحدت ملللحدائقلا للل دقم ط للل دتك ائاج للل دل يمللل د

هلل  دائم ا لل دتًللط ىدفلليد، للودائ  لليودوأ للبق دائج   لل دو  اكللزدائبقللامد
تطللا  دائقلا لل ودوئكلل دئلليدتمت للظدائج   لل تدوتد  اكللزدفلليددائ ي  لليم ئلللويد

ائج لللحداهو د للل دفللليدفدودوئللليدا لللمحدئنللل د للل ئظ؛الا للل د، م للل دأيائبقلللامد
 لل دد؛ائقلايةدق حدائت ق زد، ودش اك دائقلا  د ىدائج    دو  اكللزدائبقللام

ائج   لل تدو  اكللزدفلليدأجحدائقدا د، وداهفك يدائجلكلللأ.دف تلل يتدائبقللامد
بدأحدتجلللدم   نلل دإئللودائ لل ق تدائجلكلللأدوائم لل و، تدائم   لل دات تكلل يداجللد

د،ااادبا حدائقلايةدائ  م  دأود  يجن .
ــ   -  ــانيالجي  لل دائقلللايةدائ  م لل دم ئتاجللسدنقللادائ للاجوددددائثلل نيدات لليدائج للحدد: الث

 للل دائج   للل ددددائ  مللليدهللل  دائم ا للل دتقدلللحد، لللودائلللل،يددفللليددددائقلا للل ون للل دد
هلل  دائم ا لل وددفلليددائم ا لل داهوئللوودوائ للاأدائق ،للم ددفيددو  اكزدائبقامدقم دق حدد

جلللل اتد لللل داه،مللللل  دائتج ي لللل ودوا،للللتج   دائقللللللايةدائ  م لللل دئمتط بلللل تدهللللل  دد
ائقلا لللل وددفلللليدداه،ملللل  ودو ئللللظد تللللاف  د  لللل ةد لللل دائت للللن  تد، ئ لللل دائجللللابأدد
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تداه،ملل  دائتج ي لل دم ئ  ملل ددودوييللةد للل  دوائم  فلليدددائتك ائللاجيدوت للن حدائتلللفةدد
ًلل ف د لل دائق  لل  تدائمبتلل أدئ  لل ق تدائجلكلللأودئ لللدقلل حدوا للقمد أحدائج للحدددد دائم

م اأدائ اجدأكث د لل دائج للحداهو ود للىدا،للتم ايدددد د  دائقلايةدق حد لفا،مدددائث نيد
دائ  اك دائ ا  د   دائقلايةدوائج    تدو  اكزدائبقام.د

ـ نلل مضدداًلل يد لل دت للىدالللايةدائج للحدائث ئللثدبا للحد جتمللىدد غ ئبللمددالجيــ  الثالــث:-جــ
م ئق  أودك   دإئ سد، ودأنللسد ثلل  دئ   للل تدائتف ،  لل د للىدقللحدائ لل ق ادائفلل ،   ود

لك ه د قت فلللاحد بللل ااد ب،للليدات تكللل يودفللليدوأ لللبق دائقلا للل دائ  م للل د   مللل دكللل 
 تدوب،يدائ  ق تدائ  هً ودوائنلتدهادز  بأدللل وأدائمجتمللىودوأ للبق دائج   للد

دتدكتجزأد  د تان تدائقلا  دائ  م  .داو  اكزدائبقامدجزامد

إحدائج للحدائث ئللثد لل دائقلللايةدائ  م لل د  تللزمد ت لللايد للل  تد ت   لل دم ت تكلل يد
ودإ ادأ ا  دإبايتنلل دتكللاحدائقلا لل دللل بيأد، للود  للةديوامللةدوتك   مدد وت ا،مدد أكث دات  ،مد

واه،ملل  دأكثلل د لل دائج  لل  دائ لل م   ودواتدلل تتد لل  دأكبلل د،لللبد متلل د لل دائ لل ق اد
وتللللف  دائج   للل تدو  اكلللزدائبقلللامدم لللاأدإئلللودبا لللحدائقللللايةدائ  م للل ودقمللل دأل  للل د

دائكث  د  دائج    تدالايةد، م  د    د ن د  تملأد، ودإنت ج تن دائبقث  .

كم دك قلدائج حدائث ئللثد لل دائقلللايةدائ  م لل د، للودأهم لل د  لل ادشلل اك دلا لل د لل  د
ائتللليدد للل مدوائخللل  د، لللودائملللل دائطا لللحودا لللثدكلللتيداتتفللل جد، لللودائ للل اياتائ طللل  دائ

ائقلا لل د لل د لل  دللل اياتد  للت ق ودوت فلل داه،ملل  د اا،للط دشلل ق تدتلل  يدائ مللحدفلليد
 جما،لل د تخددلل د لل دائ لل ق تدفلليد تخددلل ودو متلل دأحدت للت يدهلل  دائ لل ق تد

د  دأ ق  دائمد ئح.د(دأودتكت مدائت تحد)،  ابمد

 وددتفلل ، يكلل يدئ ج للحدائث ئللثد لل دائقلللايةدائ  م لل دهللادا تكلل يدإحدف  للف دات ت
ودوتم للحدات تكلل ياتدأحدت نلل دت ا  يوج  دد، ميودا تمحد، ودتاجسد،  ابيتاجسد

ئ قلا لل دئلليدا لللده لل د جلل بد للف ددائقًلل يدك ت جلل دئنلل  دائتفلل ، تدائان ف لل ودفلل ئمالىد
دئ  ج  .د أ، ،  ددم ليد  دأ بحد،   مد

د
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د

     :Science Parkماهية الحديقة العلمية  ـــ اثانيً 

 وعالقتع بغي ه من المفاهيم: ،مفهوم الحديقة العلمية –1

إحد دلللللط حدائقلا للللل دائ  م للللل دئلللللسد  ابفللللل تدقث للللل أد ثلللللحداللللللايةدائتك ائاج للللل د
Technology parksوالايةدائ  امدوائتك ائاج  ددScience and Technology 

parksودوالا للل دائبقلللامدResearch parkودواللللايةدات تكللل يدInnovation 

parksودو  اكلللللزدات تكللللل يدInnovation centerودو  اكلللللزدائ  لللللامدوائتك ائاج للللل د
Science and Technology centersلك لل دائ  للامدد ودوأا  نللد Science cityود

و دلللط حدائقللللايةدائ  م للل دامتللل دأحداط لللةد، لللودقلللحدهللل  دائمدلللط ق تدأودمدلللايأد
د.(31)ائمدط ق تأبجدا تمحد، ودقحده  د

تدقللحدأنقلل ادائ لل ئيودودفلليديلل دودودأويدفلليدوتاجلللد،لللأدأنللاا د لل دائقلللايةدائ  م لل د
هحدقللحدبوئلل دئنلل دتلل ي  د خت لل د،لل داه لل  وددان  مددكاجلدت   تدواالدئن  دائقلاية؛

 خت فللل د للل دائقللللايةدائ  م للل ودوئنللل د فنا نللل ددلللللدملللايتدأشلللت تمددقث للل أمددكمللل دأحدبوتمد
ائمم كلللل دفلللليدائمثلللل  دا للللتخلمد دللللط حدائقلا لللل دائ  م لللل ددائخلللل  د نلللل ودف  للللود،للللب ح
 Technologyودو  قللزدائتك ائاج لل دTechno poleائمتقلللأدولطللبدائتك ائاج لل د

centerودأودالا لل دائتك ائاج لل دTechnology parkأئم ن لل ودقملل دأحد دللط حدفلليدد
الل تدائاتفلليدد واهكثلل دشلل ا،مدد هللاداهكثلل دا،للتخلا مددScience parkائقلا لل دائ  م لل د

ائمتقلأداه   ت  ودو بلللودأحدائ  ،لليدائم للت  د لل  دهلل  دائمدللط ق تدائمخت فلل دهللاد لل د
ت امدمسدم ئف حد  دب،يدائخللل  تدوائم تجلل تد اتدائتك ائاج لل دائف ي لل ودوتللاف  دائفلل  د

دائمثم د   دائج    تدولط  دائد  ، .دائم ، يئ ت  وحد

 The Internationalوللللللل  دائم  مللللل دائ  ئم للللل دئ قللللللايةدائ  م للللل د

Association of Science parkد:ئ قلا لل دائ  م لل د، للودأننلل د ودلللل  دت   فللمد
    ا لل دتنلللتدإئللودتي،لل ادوت م لل دائم لل و، تدائمب  لل د، للودائتك ائاج لل دائم تبطلل د
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ئ  لللل ق تدبا للللحدداإلباييد، للللوداهلللللحدميالللللد  اكللللزدائخبلللل أدائت   لللل ودقملللل دت لللللمدائللللل،يد
د. ائقلا  

امتلل دأحدت لللمدئ مدللط حودإتدأنللسد لل دائممتلل دأحدندللحددائتلليددددئت لللبدائت   فلل تدددادون  مد
ددوائتلليدإئللود   للود لل دا بلل د،لل د  ه لل دائقلا لل دائ  م لل د لل د لل  دائت لل تد، للودأهلليدأهلللافن دد

د:(32)اآلتيدفيددامت دتقلكله د
دأحدتخ ةدف  د،مح. -أ

ًمد -  د  دائ  ق تدوتل،من .د أحدت  ئدم 
دن .وائ  ق تدوائم  و، تدائ  يم دف  تدأحدت يةد   دائج    - 
دأحدت جىدوتل،يدائتك ائاج  دائمت ل  . -ب

فللليديللل دهلللاد فنلللامداتقللل بدائقللللايةدائ  م للل دودأويدفللليدداأكثللل دائمفللل ه يدانت للل يمددإحد
ائقلا لل دا للثدكلل  ددااًلليدأكثلل د لل د،للت  د،ًللامددوائلل يودUKSPAائمم كلل دائمتقلللأد

د:(33)ائ  م  دتنلتدإئو
وا  لللل  تداه،مللل  دائ  يملللل د، لللودائ مللللاددوائم لللل و، تدائ  هًللل ت لللج ىدوب،للليد -أ

دائمتزاكلدئ م  ف .
ف د  ئلللل دت لللل ،لد، للللودتطللللا  داه،ملللل  دائتج ي لللل دائكب لللل أود لللل د لللل  دائللللل،يداتللللاد - 

د لا .ت ل سد  اكزدات تك يدواإلائ يددائخ يجي
ئنللل ديواملللةدي،لللم  دو،م  للل د لللىد  اكلللزدإ للللا دائم  فللل دوإنت جنللل د ثلللحدائج   للل تود - 

دوائم اكزدائبقث  .دائ  ئيو  ،  تدائت   يد

تج ي لل دل يملل ددئن ادائمفنامودفإحدائقلا  دائ  م لل دتمت للظدم ئًلل ويأدأ،ملل تمدد دومب مد
 د، للود نلل  دائ لل وةدامتلل دائ  لل دإئ نللدفيدالا  دتدأي، ودائم  ف ودوئن ادائ ببدفإحد

دأنن دالا  د، م  .

 الحديقة العلمية: فلسفة-2

ودف ئقلا للل د(34)ن للليتن دإئلللودن   للل د  زااللل دائتكتلللح دفللليدت لللت لدائقللللايةدائ  م للل د
دكتجمىدف سدأودكتيدتجم ىدائ لكلد لل داهملل اتودكتمتللد ىدقللحد  نلل دممم للزاتدائ  م  د ت ح 
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ائالللل دل مللل دقب للل أدو نمللل دئألمللل اتداه للل  ودوتتك  لللحدهللل  ددنفلللادفللليددكث للل أودو  مثلللح
داهم اتدف م د   ن د  دأجحدتق  ةدأهلاتدائقلا  .

وهللودتمثللحدائم  فلل دوات تكلل يودد؛ائج    تدو  اكللزدائبقللامد:ائقلا  دتاجلفيدف
ائتلليدت قللا دائم  فلل دوات تكلل ياتدإئللود  تجلل تودويجلل  دد؛وتاجلدائ لل ق تدوائم لل و، ت

تقتًلل دائم لل و، تدائتلليدد؛ك دامث للاحدائثلل وأدوائملل  ودوتاجلللدائق  لل  تائلل د؛اه،م  
تخطللةدوتًللىدائم لل ك  وددائتلليدد؛ لللاكتن ودوتت نلللد  ، كتنلل دوب،منلل ودوتاجلللداإلبايأدفلليد

؛دائلل ك دودو اجلدائم ت لل يوحدائ  ئميوييم ددائت ا ةدائمق يفيدد؛و اجلدائمتخدداحد
يشللل باتدوائ دللل يحودوتاجللللدائ لكللللد للل دائم ، للل تدائ  نان للل دوائمق ،لللب  ودا لللل احداإل

 الللىدواالللودفلليدبيا،لل تدائجلللو ...دقللحدهلل تادكاجلللوحدفلليدوائ لل ق تدائمتخددلل د
اهبوايودو لل دفلليدا لمدقحد لل نيدئر لل د لل دكت لل  د،  للسدأحدا للامدمللسودو قلللمدائتك  للحد

د. ليدكتق ةدائ ج  دغ ئبمد

ًللم   د لل  دائ لل ق تددددائ ،للميدوغ لل ددددائ ،للميدددإحد  للةد  ئلل د قفللزأدئ تبلل ب د ئ م  فلل دائ
تق  لللةد  لللتا  تددفللليددا لللنيددددوائللل يدوقللل ئظد للل  دائ للل ق تدوائم  مللل تدائبقث للل دوائج   للل تودد

ئالا،نلل ددددادهللادف يلللأدأ لل  د لل دفاايلللدائقلللايةدائ  م لل ودن لل مددداتجتملل ،يد، ئ لل د لل ديأادائملل  دد
 خت فلل ودو جلل تتدتك ائاج لل ددددائم  فلل د لل دلط ،لل تدفلليددإملل يد جما،لل د لل دائممث لل  دقث دفلليدد

د.د(د35)دئ  تك يدوائتطا  دد،  م مدد دت لمدف  مد

، للودت للج ىدائتاا للحدائف لل  د لل  دائم لل يق  دائمخت فلل  وددفيددو  قلللدهلل ادائتاجللسدائف  للد
د ئللللل،يدددد؛دئتم قللللزدائمللللاايبددد،  ملللل مددد دوت لللج ىدائ للللليأد، للللودات تكلللل يودو للللاف دهلللل ادائتكتللللحدف  للللم

فللليددائتك ائاج للل دون  نللل د للل د اال نللل داه للل   ودوج  نللل د،لللن  دائم للل  دئ  للل ق تدوائم للل و، تدد
د ئللل،يدائ لل ق تدوائم لل و، تدائ    لل ودويدللف د،  لل ودفلل حدائقلا لل دددد دائقلا لل ودقملل دت لللمدف  للم

د الىدواال.دفيددئ  لياتدائ  م  دوائمن ي  ددتمثحدتكت مد

   د لل دو،لل يحدتق  للةدائجللابأدوائتم للزدبا للحددوت تبلل دن   لل دتكتللحدائمزاالل ود ئ لل دأودو،للد
 لللدأحددددتق  للةدأهلللافن ودوتق للةدتال لل تدائمجتمللىد  نلل ودفلل دفلليددتلل جحدائقلا لل ددددف كلليدائقلا لل ودد

ملل تددددأيدهحدتخلل   ددددق فلل ؛دددقللحدائمم ي،لل تدبا للحدائقلا لل د لل داهملل اتدفلليددتتق ةدائجللابأدد
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  تاد ئلللظد، لللودأباادد، لللودم  للل داهمللل اتدائم للل يق ودو لللددد د،للل دائ  للل مدممن  لللسود،للل  ل د،للل بمد
دائ محدواإلنت ج  .دفيددائا ا دميباين دإئود  تا دائتم زدفيددت غبدائتيددائقلا  د

د:(36) لد  دتااف دائ     دائت ئ  ده  دائف  ف دف دت جحددوئكيد
دواهن ط دائتج ي  د)ائت ا ة(.دوائت  ي د   د   مةدائبقثدوات تك ي -أ

دت محدقمق ق تدئ  تك ي.د؛وائ   ااتتاف  دأ  ك دمب    د فتاا دئ ت ز د - 
دويج  داه،م  .دو االىدج ام دئ   م ادائ  ئم    - 
 ئت    دائا ا دوائق ق .د؛ائجم ،يشبت تدائ  حد -ب

 الحدائق العلمية: أهداف-3

تت لللبداههلللاتد لل دوياادإن لل ادائقلللايةدائ  م لل ودوييملل دتخت لل دهلل  داههلللاتد
ت  لللليدف للللسدائقلا لللل ودائلللل يدداتجتملللل ،يت للللت تدائ لللل  جددان لللل مدده لللل  ؛دالا لللل د لللل د

د:(37)واههلاتدائم جادتق   ن ودو مت دتقلكلد جما، د  داههلاتد  دأهمن 
ائقلا لل دأوددفلليدد لل ق تدائك ي لل ددامثللحدن للحدائم  فلل د لل دائج   لل دو  اكللزدائبقللامدإئللودائد -أ

كت لل  د، للودائقلا لل دائ  م للل ددائتلليدددداتللود لل ي دائقلا لل دون فلل د لل دائانلل ي داه، ،لل  د
ائ  للل مد نللل ودفلللإبايأدائم  فللل دوا،لللتثم يه د للل دائمنللل مداه، ،للل  دإلبايأدائقلا للل دائ  م للل ودئ للللدد

أد لل دد،لل دائللل،يدوائم لل نلددد د،لل دهلل  دائم  فلل ودويقثللددد دب  لل دائ لل ق تدإئللودائقلا لل دمقثللد
ائقلا لللل ودو، للللوديأ،للللن دتللللااف ددفلللليددائجنلللل تدائ  م لللل ودو لللل داإل ت نلللل تدائن ي لللل دائمتللللاف أدد

دتطا  دإنت ج  ده  دائ  ق ت.دفيددت نيد ب ش أدائتيددائم  ف دائ ا،  د
ائم ط لل د لل ددفلليددو لل دأهلليدأهلللاتدائقلا لل دأننلل دا  لل  دئكللحدائم لل و، تدوائدلل  ، تدد - د

ائقلا للل دوالللله ودو ئلللظد ت للللايدائخلللل  تدوات،ت للل ياتدوائلللل،يدئكلللحددفللليدداائنللل ودوئللل ادد
دائم ط  دائمق ط دم ئقلا  .دفيددائ  ق تد

ددئمق  لل د،للت ات ج  تداد ق لل ودو لل دللليدائج    لل دئتا،لل ىداإلدامتلل دأحدت لللمدائقلللايةدائ  م لل دائد - د
ائملللحددفلليددتنلللتدإئللود  للةدائ لل وتدتزبهلل يدائدلل  ، تد اتدائتك ائاج لل دائ  ئ لل ددائتلليدد

  ط لل دائ  للاموددودإل لل يدائم  فلل ودد ودهحدتدللبحد تم للزأدو  للنايأود ثللح:ددت للدائتلليددددواهللل ئ يد
ًللل ف ودوت للل ودأحداتلللاحدئنللل د   لللحددددو  ط للل داإل للللا .د وتجللل  دونللل ي د اتدل مللل د 
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،لللت ات ج  تددودوإدائبقثللليداه،للل اد، لللودتق  لللةدائتم لللزددفللليدد م لللزأودوت تمللللدهللل  دائم  لللحدد
دائل،يدائ  م.د

ائمق  لل دائم فدلل  د،لل ددئ  لل ق تدددد دامت دئ قلللايةدائ  م لل دأحدت لللمد للل  تدتكم   لل دوب،مللمد -ب
تقتلل  ددائتلليددددإ دامتلل دأحدتجلللدائم لل و، تدائدللغ  أدوائمتا،للط دائخللل  تدددائ لل ق داهم؛د

ًللحددائتلليدددد للل  تدائللل،يدائقلايةدائ  م  ودا ثدتاجلددفيددإئ ن دد فلليددت للمحدئنلليد ت ق للزدأف
تق  لللةددفللليددنفلللادائالللل دت لللنيددفللليددودوائبقلللثد،للل دت م للل دات تكللل ياتودوداه للل يد،م نللليدد

باي لل دأودائف  لل ودد خت لل دجاانللبدائ مللحد،للاااداإلدفلليددتف ،للحدأكبلل د لل  د خت لل دائممث لل  دد
  بلل ددكملل دت لل ودائقلللايةدائ  م لل دإئللودت  لل  د،م  لل دائتاا للحد لل  دائ لل ق تد   لل دائ د

د.د(د38)دئتق  ةد ز لد  دائت  وحدوائف يلأدد؛دائقلا  ددد  د

د:(39)ائ   ةداآلت  فيدأهيدأهلاتدائقلا  دائ  م  ددLowgrenو  خصدئاج حد
ويوامطن د ىدائدلل  ، دون للحدائتك ائاج لل دد(HEI)دائ  ئيت ززد  ،  تدائت   يد •

دوائج    تدإئودش ق تدائقلا  .دائ  ئي  د  ،  تدائت   يد
دت ز زدتكا  دش ق تدجلكلأدل يم د، ودائتك ائاج  . •
د لأتدتق دإش اتدوي، ا داهك بام   .ائتيددب،يدائ  ق تدائم بث  دائ  شئ  •
د.ت جىدنمادائ  ق تدائق ئ  دائ  يم د، ودائتك ائاج   •
دتق  ةدائت  وحد   دائ  ق تد  دأجحدتق  ةد ز لد  دائ ما. •
د.تق   دأبااداتلتد بدائمق ي •
د  ةدف  د،محدجلكلأد ب ش أدوغ  د ب ش أ. •

 موقع الحديقة: ـــ اثالثً 

إحدتقلكللللدائماللللىدائم  ،لللبدهلللادائمط لللبداهو دإلن للل ادالا للل د، م للل ودوي للللد
 للللد للل دو لللىد طللل ددائقلا للل دائ  م للل ودت،لللت  مد،  نللل دائتللليددائقدلللا د، لللوداهيض

ما   داه لدئتطا  دائ لياتودوئًم حدائ  للحودو،للنائ دائا للا دإئللودائمالللى.دو لل دللليد
 لللللللدئ مالللللللىدأحدك بلللللليداههلللللللاتددف  ت لللللل يد الللللللىدائقلا لللللل دأ لللللل دملللللل ئ داههم لللللل ودفلللللل 

ئتزو لللدد؛ا،تبلل ي دتللاف  داهيضدوائت للن  تدائف  لل دوائان ف لل فلليدو ًللىددو،للت ات ج  اإل
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ائم ط  دمآئ  دأود،م   داإل لا دوائت م  دائتك ائاج  دواتلتدلل با ودوتللاف  د للل  تدن للحد
ئت للن حدائا للا دإئللودائطلل جودوهلل  دق نلل دأ للايدا ا لل ودقملل دأحدللل  دائمالللىدد؛ متلل زأد

د. أ، ،  دداا  لد  زأدقب  أدوأ  مددائ  ئي  دائج    تدو  ،  تدائت   يد

 أدتقتلل  دإئللودو،لل يحد اا لل تد اتدإحدائ لل ق تد،للااادق نلل د للغ  أدأودقب للد
وائ للل ق اداهكللل بام   ودولللللددوائخلللل  تدو  لللل يدوو ايبكنللل دوكفللل اأدت يطنللل دم م ينللل 

د اتاحد  دائد بداتنت   د  د ت حدآل  دبا حدائاتا دائااالأدأودا تغ جد ئللظدولتللمد
دك فلل دائ ملل اد لل دائم لل يق دأودائت   للحد للىدائ لل ق ت.دو لل دللليدائلل يدداه لل د؛مللا  مد

د.(40)ادبحد الىدائقلا  دأالدأهيدأ،ب  دنج ان 

فيدوف مللل دكت  لللةدم ئم للل ف د للل  دائج   للل دوائقلا للل دائ  م للل ودف  ت للللد ب لللزدوجللل 
Adams & Jaffeأحدتك ئ  داتتد تتدائمت    د    ةدائبقثدوائتطللا  دتز لللد للىدد

أحدنجلل  دشلل ق د لل ددWallstenز  بأدائم  ف د   دائج    دوائقلا  ودو ا حدوائ للت د
 لل دائج   لل دوائم  هلللدائبقث لل دوائ لل ق تدات تك ي لل دفلليد د لل دكلل تبةدم  ينلل دائجغ اغ ئبللمد

ق ملل دق نلل دألللل  دإئللودائج   للل ددائ  جقلل ودا للثد للل دائمفتلل ضدأحدائقلا لل دائج    للل 
ك نلل دائج   لل دأكثلل دلللليأد، للودائتجلل و دوائتف ،للحد  نلل .دقلل ئظدتملل حدائقلا لل دائ  م لل د

د.(41)بيج دائلقتايا ددئق   ي  ن دف  د،محدأفًحدد ائماجابأدبا حدائج    دأودل  بمد

د%44، للودأهم لل دائ  للل دائال  لل د لل  دائج   لل دوائقلا لل دفللإحداللاائودداوتيك لللمد
أيج ادائ  ئيد   يأد، للودأيضدتم كنلل دائج   لل ودوأحدفيدقلايةدائ  م  دائم ت  أد  دائ
نف للسودوئلل اد   للوددائجلل   ي لل دائقلللايةدائ  م لل دل يملل دم ئف للحدبا للحدائقلل مدد27%

 ئلللظدأحدائقللللايةدائ  م للل دائم   للل د، لللودأيضدتدتم كنللل دائج   للل دأودئ  للل د اجلللابأد
 للل دائقللللايةدد%48ودفللليكث د للل دئ  للل دئنللل د للل  دم ئج   للل دائجللل   يبا لللحدائقللل مد

  نلل دتب لللد،لل دائج   لل دد%28ائ  م  دإ  دأنن د     دبا حدائج   لل دأودمجاايهلل ودوأحد
  دائقلايةدتب لد،لل دائج   لل دمم لل ف دد%11مم  ف دتدتز لد، ود م  دق  ا ت اتود

ف للةد لل دائقلللايةدتب لللد،لل دائج   لل دمم لل ف دتز لللدد%4وداق  للا ت دد20-5دتتلل او د لل 
د.(42)ا ا ت دق د20، ود
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ل، للودائلل غيد لل دأهم تللسدلللللللدوتجللليداإلشلل يأدإئللودأحد الللىدائقلا لل د للللدتدامثللحددلللللل
م ئليجلل داهوئللودهلللادائا للا دإئللود لللاايبددإحد لل دكنلليدائ للل ق ت  للزأدقب لل أدئ  للل ق تود

وإل  لل دائلل وامةد للىدد ئظدائم  ا  تدوائم  يتدواإلنت ج لل دائبقث لل دئنلل وفيدائج    دمم د
ائج    تودوللدتكاحده  دائلل وامةدي،للم  دوللللدتكللاحدغ لل دي،للم  ودإتداهك بام   دفيد

تطايهلل ودوتًللم د لل د  ئنلل دفيدم  ادائ  ق تدودفيدأحده  دائ وامةدمتحدتيك لدت نيد
امتللل دأحدائتللليددا للل ،له د، لللودإاجللل بدائق لللا دئكلللحدائم لللت تد  نملللمدداائ للل ق د دلللليمد

ه تاداهك بام   دئلكنيدائ للليأد، للودي،لليد  للت بحدائ لل ق تودوتقلكلللدقم دأحددتااجنن .
دامت دأحدتق ةدئن دل م د ً ف د، ودائمل دائ   بدوائب  ل.ائتيددائم  و، ت

ا،تب ينلل دأحدللل  دائمالللىدفلليدو ىدأهم  د الىدائقلا لل ودإتدأنللسداجللبدأحدنًللىد
فلللليدواللللل دتداًللللم دتق  للللةدائتاا للللحدوائت لللل وحدائمط للللا د لللل  داهن للللط دائمخت فلللل د

ف ن للل دئللللكن دف  لللةدئ ت  للل ةد للل  دفللليدنجللللدأحداللللايةدائ  لللامددائقللللايةدائ  م للل ودفملللث 
ودو  لل ،لأداهملل اتد، للوداتتدلل  دق فلل داهن للط دبا للحدائقلا لل ود خت لل داهملل اتد

ائبقللثدواه،ملل  دئ  لل ددلطلل ،يهحددابلل دتقللا دبوحد ئللظودون لل مد، دأيائف لل  ودوتلل ئ حد
ائتلليددائتيك لللد، للودائ  ملل دائمًلل ف فلليددا،لل مدبويمدودفإحد، ودو، يحداإل  ت  يي  دت   لا د

د.(43)ت تتد  دتق  ةدائت  وحد   نيد

ه ادائ ما  د  دائت   ةدوائ ليأد، وداتتد  دوائفنلليدئمخلل وتدقللحدملل تد لل د
م إل للل ف دإئلللود نللل ياتد متللل زأدئ تاا لللحد   نمللل ودتج لللحدائ جللل  دوتق  لللةداهمللل اتود

دبويدإبايأدائقلا  .دايتي  دائم قلدتق   سودوه  ددااههلاتدأ  مد

 : الجامعة والحديقة العلمية:ارابع

شللنلتن دائج   لل دقمفنللامدوت  لل يوداكت للب د للىدائتلليددو للىدائتطللاياتدوائتغ لل ات
ودوتق  لللةدائفكللل دائ   لللي تللل حدات ت للل زددفنلللي للل ويدائلللز  د جما،للل د للل دائ لللم تود

إ تللل ننيدفللليدوائم  فللل دائما لللا،  ودقمللل دأننللل د تللل حدإلنتللل  دائم  فللل دون  نللل دئمللل دهللليد
اكت للبتن دائج   لل دائتلليدداتنتبلل  دإئللودأحدهلل  دائ للم تدائًلل وييدا،ت    ن ودإتدأنسد  د

 ن  لل ددتأتدك بغلليكفك أودو ق وتتدائقفلل حد، للودهلل  دائ للم تدقمقلللبدئنا لل دائج   لل ود
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دفنلللي،للل دا   للل د نمللل دوجاه  للل ودوهلللودأحدائج   للل دئللليدتاجللللدئللل اتن دأوداتلللودئ   للليود
  لللللئائ تن دائ ا  للللل دتجللللل  ددهللللليوجللللللتد للللل دأجلللللحدائمجتملللللىدمدلللللف د   للللل ودوهللللل  د

د.(44) جتم ن 

 لااللللل دائ دللللل دائقللللللكثودو  نللللل دفللللليدوقللللل حدئ نلللللايد،للللللأدتغ للللل اتداجتم ، للللل د
ا قلل دائتدلل  ىودوننللايدائطب لل دائا،للطوودائفتاا تدائجغ اف لل دوازبالل بدا قلل دائتجلل يأدود

بفللىدائج   لل تدفلليدوتب للايد فنللامدائلوئلل دائ ا  لل ودقللحدهلل  دائ اا للحدقلل حدئنلل دائفًللحد
إنتلل  دائم  فلل دون  نلل ودفلليددت للنيددئكلليئ خ و د  د،زئتن ودا ثدا  كلل دائفكلل دبا  نلل د

د.(45)   ادائمجتمىدائجلكلفيد  ايأدأ، ئ بدا،تخلامدائم  ف دفيددوائم  ،لأد

د؛اتلتدلللل بي،م  لللل دائتطلللا  دفللليدوت  للللدائج   للل تدائ للللامدأاللللدأهلللليدائ    للل د
وهملل :ددوئلللكن ودو ئللظد،لل دم  للةدائ  لل مد لللوي  دأ، ،لل   فيدئ ،تف بأد  دائت اكيدائم  د
مجال التكنولوةيا الفائقـة، وأة تكـوة حاضـنة في لالنتكار  اأة تكوة الجامعة مصدرً 

ت تكلل يدائتك ائاج لل دداوقاحدائج    تد دليمدد.مجال التكنولوةيافي للش كات الناشئة 
ائف ي لل ودفللإحد ئللظدافلل ضد، للودائج   لل دأحدتطللايدللللياتن دائبقث لل دمدللف د  للتم أودوأحد

ل  ملليدحدائتك ائاج لل ودوب،لليداتلتدلل بداإلتطا  دائد  ، تدوائم  و، تدون فيدت نيد
تطب للللةدائتك ائاج لللل دائف ي لللل دفلللليدودو  لللل ،لأدائم لللل و، تدوائ لللل ق تدائ  شللللئ دوائ للللا ي

وا،لللتثم يه .دوقاننللل دا  للل  دئ  للل ق تدائ  شلللئ د اتدائتك ائاج للل دائف ي للل ودف للللدأ، للل د
إن لل ين ودفلليدائج    تدنف ن دائكث  د  دائ  ق تدأود، وداهلحدأ،نم دم تحدقب لل د

ت غ حدهلل  دائ لل ق تدفيدائ  ااتداهوئودئن ودوش يق دفيدوتائ دي، كتن دواً نتن د
ائتلليددوائمااهللبدائمتم للزأدفلليدت،للتغ  دائتلل اكيدائم  دد؛ ودوإت الل دائف  لل دأ   نلل وإبايتنللد

نلل وتدأ لل  دتفًللحدفلليدت  لليدائتلليددتمت كن دائج    تودقملل دأحدائكث لل د لل دائ لل ق ت
هحد ئللظدا  للحد لل دائمخلل م ددان لل مددا  لل  تدائقلا لل دائت م لل دئ ج   لل ت؛ائللل ا دإئللود

دائ  شئ .امت دأحدتااجنن دائ  ق تدائتيددائمقتم  

م للضدق  لل تدوأل لل مدفلليدتقتلل  دإئ نلل دائقلللايةدائ  م لل دل يملل دائتلليددإحدائم  فلل 
ائج   لل ود ثللحدائ  للامدوائن ل،لل دوائف ز لل ادوائب ائللاجيدوائدلل لئ دوائطللب...دائلل ودوهلل  د
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ائم  فلل دامتلل دا،للتغ ئن د لل دلبللحدائ لل ق تدبا للحدائقلا لل دائ  م لل دوقلل ئظد  يجنلل ود
تقللا دهلل  دائم  فلل دإئللود  للتتوداق للةدئنلل دوئ ج   لل داتللودت للتط ىدهلل  دائ لل ق تدأحد

ائج   لل د، للودإنتلل  د   فلل دفلليدودوئك د ئظدكتاللل د، للودلللليأدهلل  داهل لل مداقب  مددب  مد
ئ ج   لللللل تدداجلكلللللللأودوائ للللللليأد، للللللودات تكلللللل يدواإل لللللللا .دوهلللللل ادائ مللللللا  دجلللللل ا دجلللللللمد

فلليدد أ، ،لل  دداويمدوئألكلل بام   دائ لل     د نلل د   لل دائمن ل،لل  دوائ  ملل اودهنللسداملل قنيدب
  ىدائث وأ.دو، ل  دكتيدائ   دإئودائم  ف د، ودأننلل دللل وأودو للتيدائقتلليد، للودائ  ملل اد

ود  للل د للل  دللللليتنيد، لللودإبايأدائم للل ي ىودفلللإحدهللل ادائللللويدادلللبحدهلللاداآل للل د نملللد
ائلل ك دا تبلل وحدأودك  لل وحدإئللودات تكلل يددئ ملللك   قلل ئظدد و  تبلل دهلل ادائ مللا  دجلل اممد

امتلل دأحدتللتيدإبايتنلل دمم نج لل د قلللبأودإحدائقلا لل دائ  م لل دت للززد لل د، للودأنللسد،م  لل د
د.(46)لاأدائت   يد لدائفا ودائم تم أد

ائاتالل تدائمتقلللأدايتب منلل دملل ئ  امدفلليدوتبلل  دتجلل ي دائقلللايةدائ  م لل دائ  جقلل د
اهوئ لللللل دأودائج   لللللل تدائن ل،لللللل  ودفت قللللللزتدائتطللللللاياتدائم قانلللللل داللللللا د ا،للللللط ود

دوا لللثدتللل تبةدمللل ئ  امداهوئ للل دوائج   للل تدائن ل،للل  دائ لللم ئ  ؛ دو،لللت نفايبودوق يوئ  لللد
ق ئ فاين للل ودا لللثدكاجللللدوفللل أد للل دفللليد ا،لللط ودوج   للل د،لللت نفايبدفللليددMITد: ثلللح

إ لا، لل ودوج   لل تدو   هلللدمقللامدتقفللزد، للوددأاًللم دتك ائاج لل ودائمللانف  دائملل ه   د
دتطا  دائقلايةدائ  م  .

د أكبلل دئًللم حدائقدللا دد و تلل حدوجللابدائم ، لل تدائبقث لل د للم دائقلا لل دف  للم
، للود، للابدائبقللثدوائتطللا  د لل د  ، لل تداه،ملل  دائ ز  لل دو لل دائجنلل تدائقتا  لل ود

تدائ  للل بأدواتئتلللزامداللللايةدائت   للل دتلللل،يدتكلللا  دشلللبت فللليدهحدائب ئللل تدائ للل يلأدداون للل مد
فللللإحدهلللل ادكللللل،يدفلللل  دائم  هلللللدائبقث لللل دئ قدللللا د، للللودد   لللل بأداه،ملللل  ؛دائًللللم ي

دائت  للات.

ويدللايأد،  لل دفللإحدوجللابدائم ، لل تدائبقث لل دو  ، لل تداه،ملل  د للم دا للزد
نجلل  دفلليدد  نمللمددابويمددئللودن للااد، للل تد ن  لل دوشخدلل  دتلل بيإدواالللدكلل بيفلليدجغ ا

ت تللل ضدائتللليدد دائ للللياتدائب للل   د، لللود غ ئبللل دائدللل   وت م لللددو،م  للل تدن لللحدائت   للل 
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فلليدا،تثم يه ودا ثدا ابدائتاا للحد لل  د   هلللدو  اكللزداهمقلل مدو  ، لل تداه،ملل  د
قاننلل دأ للق  د  ، لل تداه،ملل  دأودائتلليددم للضداها لل حدإئللودائدلل تدائ خدلل  

د   هللللللدو  اكلللللزداهمقللللل م.فللللليدائ للللل   احدئللللللكنيد لللللىدأ،للللل ت تنيدأودألللللل اننيدائ للللل م   د
 لل  د لل دأ لل  تدالللايةدائ  لليدفلليدو تت للبدهلل ادائلل مةد لل دائت لل وحدأهم لل دقب لل أد

دوائت    دتط ةد،  سدت م  دالا  داهمق م.

الللايةدفلليدوت لل  د بلل اتد،لكلللد لل دائقلللايةدإئللودأحد جلل بدانللل   دائج   لل تد
ائقلا لل .دإتدفلليدإئللودالللدقب لل دممتط بلل تد  ، لل تداه،ملل  دفيد   ادأم دتفيدا نيد

يوامللةدول  لل دو  للتلا  د لل  دائج   لل تدو  ، لل تداه،ملل  دئتق  للةدغ الل تدأحدإالل ازد
داقب لل مددا ملل دكتط للبدلللليمددئلو دائمت ل  ؛افيد وداتودكب ود  دائمن مدائ  ل دد أكث دمماامد
أحدتًللط ىد نلل دإبايأدائقلا لل ودوائجنلل تدائقتا  لل دائم للئائ ددك بغلليائتلليدد لل دائجنللاب
د.(47)ائ  ميوائبقثددائ  ئي، دائت   يد

دو مت دأحداي  دائت لل وحد لل  دائ لل ق تدويلل  دائج   لل تدو  اكللزدائبقللثدأشللت تمد
اقلللبد لل داجللبد، للودقللحدملل تددوي،للميف لللداتللاحدائت لل وحد لل د لل  د، لللدد خت فلل ؛

ودم إل لل ف دإئللودأودوبيدي،للمياحدائت لل وحدغ لل د،م للسدتجلل  دائطلل تداآل لل ودوللللداتللد
وللللداتللاحددائبقث لل دوشلل ق تدائدلل  ، دواإلنتلل  .تبلل ب داهفلل ابدوائبلل اث  د لل  دائم اكللزد

 لل دج نللبدد ائت  وحد  د   دت لايدات،ت  ياتودأودإج اادمقامد  ت ق دتمللا دغ ئبللمد
إئللودائم  فلل دإت الل دائف  لل دأ لل مدائ لل ق تدئ ا للا دفلليدوللداتللاحدائت لل وحددائ  ق ت.

،لللنائ دفللليدوائقدلللا دقللل ئظد، لللودب،للليدائج   للل دوائم اكلللزدائبقث للل ددوونتللل يتدائبقلللام
و للللللا دائ لللللل ق تدإئللللللودائمتتبلللللل تدوائم   للللللحودواًللللللايدم للللللضدائبلللللل ا تدائت   م لللللل د

    للحدفلليدت  منلل دائج   لل تدأود  اكللزدائبقللثودو ئللظدائتلليددوائملل تم اتدوائ لل م  يات
دتما حدائج    .فيدا نيدد  بيادا دائج    دو  اكزدائبقثد، ود    حد

شلل ق تن ودوتكللاحدفلليدتلللي بدملل  دائج   لل دفيدكم دامت دأحدت نيدائ  ق تد
ف  لل دلم  لل دأحدتت لل تدائ لل ق تد، للودللللياتدهلل تادائطلل  دائلل ك د لل دائمقتمللحدأحد
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تلللي بدفلليدائم للت بحودقملل دامتلل دئ ج   لل تدأحدت للنيدفلليداتانللااد لل دائ لل     دئلللكن د
دئ دبقاادأكث دا،تج م دئ تطا  .ائ  ق تدويفىدقف اتنيدائمن   ؛دفيدائ      د

 لل دا للمودملل ئتان  دائم للت  دئ  لل     ددوهللي للايأدأ لل  د لل د للايدائت لل وحد
Mutual employment of peopleد  زبوجللمدد ودمم  للودأحداتللاحدائ   للحد انفللمد

ئج    دوائ  ق ودف  محدئل دقحد  نم دم للضدائاللل .دف لل ق دأي ت للاحدئل دقحد  دا
Ericssonالا للل دإكللللوحدفللليدأكبللل دشللل ق ددوهللليودIdeonد، لللودايتبللل ةدللللايددوهللليود

دأيفملل د للل  دهللل تاداهشللخ  دائللل ك دا م للاحدئلللل دائطللل ف  ددLundمج   لل دئانللللد
 د لل  دائم ، للت  دئل دائج    دوائ  ق ودادبحده تاداهف ابدو،   دف  ئ دئ  حدائم  فللد

د.(48)  د ق دائم ، ت  د  مدفيدمط    د ئ  ودتدبد

وائدللللايأداه  لللل أدئ  للللحدائم  فلللل دهللللادائت لللل وحدائمب شلللل د لللل  دائ لللل ق تدويلللل  د
د:د(49)ائج    ودو قلمده ادائت  وحدمط   ت  د خت فت  دوهم 

تدئم  ل لل داه للايدائم تبطلل دمم للت ىدائبلل اثاحد لل دائ لل ق تدوائج   لل د:داجتماألولى
د،للل دائ ملللح    للل د ئتا للل حدائبقلللثدوائتطلللا  دإئلللود  لللتا دأفًلللحد للل دد؛   لللمددفًللل م

ائمت تبدوائم   حودوهتلل ادكللتيدتائ لللدنلل وتد اات لل دفيدائجابأدوائتم زودفنيدكت  يقاحد
دئ  حدائم  ف د  د   داتتد تتدائمتثف .داجل

تلللك ه دائ لل ق تدوائج   لل دإل   د  ،  تدجلكلللأودفيد:دائت  وحدمط    د ب ش أدلثانيةا
ا للثدتتقلللدائ لل ق تدائكبلل  ددIdeonالا لل دفلليدوداقلمدهلل اد، للود،للب حدائمثلل  ود   مد

دشبت دائكف اأدائ    دهجنزأدائمقما .فيددAyis, TAT, Sony, Ericson ثح:د

ل لل دأحدأن للط دن للحدائتك ائاج لل ددددو قلل يدائللب ضدأحده لل  دااتملل تمد  لل دددد دغ ئبللدائتلليددددلللللل
لتفلل ، تدائج   لل د للىدالللايةدائ  للامدددد لل تقلللمدد ًلل اده ئلل دائتلللي ادم  لللمدددلللللل ددادللللدتقللا دأ،

ا للل ودددد دتج ي لل ددد د،لل دائطلل  دوائم للل هتدائليا،لل  ودوييمللل دت لل ،لهيد، لللودأحدكتاجنللاادتاجنلللمد
ئ بقامدوز لل بأدب للائنيودو لل دللليدفن لل  دل للةد تزاكلللد لل دددد  يجيدإئودائقدا د، ودتما حدد

إئلللودمب  للل دائبقلللامدائج    للل ودو، لللوددددائ للل بيدامتللللدأل هللل ددددأحدهللل  دائتللليل  اتدائتج ي للل دلللللد
د.د(د50)دكت   د، ودائج    دأحدت امد ن دمدف د،   دائتيددائمن مد
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 الش كات داخ  الحديقة العلمية: ـــ اخامسً 

 لل دأجللحدأحدتدللبحدائقلا لل دللل بيأد، للودجلل  دأكبلل د،لللبد متلل د لل دائ لل ق تد
ف للللدا  للل دائ للل ق تدبا لللحدائقلا للل دائ  م للل دد جللل  دائتك ائاج للل دائف ي للل ؛فللليد   للل د

ف لللدأ،فلل دهلل  ددوللللد  قتنلل دائقتا لل تد زاالل دقث لل أ؛م هتم مدقب  د  دلبحدائقتا لل تود
ائ  ق تد لل دائًلل ايبدئفتلل اتدما  لل ودقملل دتقدللحدائ لل ق تد، للود  لل ا دقب لل أد لل د

 دإ ادق نلل دائ لل ق تدت للتقةدهلل ادإلل  لل د  لل ي  ن ودو ت لل ا دائللب ضد،ملل دداهيا للي
دائل،يودوق  دامت   دأحدنق  د  د،  ، دائت   حد ىده  دائقلاية.

ق تدبا للحدائقلا لل دا للنحد،م  لل دئ ليا،لل تداتلتدلل با ودفللإحدتكتللحدائ لل دد ووف للمد
د ودوت للت حدأ،للااجدائ م ئلل دائملل ه أ.ن للحدائم  فلل ودوإئللودت  لل يدائ مللحد، للودأ،للاد، م للد

 جلل  دائتك ائاج لل دائف ي لل ودفلليدهحدائقلللايةدتًلليدائكث لل د لل دائ لل ق تدائ    لل دداون لل مد
ودهلل ادإئللودج نللبدلللليأداتلتدلل بيفإننلل د،للت مادمدللايأدج لللأد  للتف لأد لل دهلل ادائتكتللحد

ائللل يددئقلا للل د، لللودإل  للل ديواملللةد،م  للل د لللىدائم ، للل تدائت   م للل دوائبقث للل وداه للل ا
د.(51)اتج  دائتطا  دوائتق   دائم تم فيدا تحد  زأدتلفىد

إحدلليأدائقلا  دائ  م  د، للودجلل  دائكث لل د لل دائ لل ق تد، ئ لل داهبااودكتاللل د
نلل د لل دائج   لل ود، للودجللابأدأباادائقلا لل دو،للم تن ودو،م هلل ودو ال نلل دائمتم للزودول ي

إحدد لللليدائمب لللليد، للللودائم  فلللل .وجللللابأدائب  لللل دائتقت لللل ودوبيجلللل دنًللللتداتلتدلللل بدائمق
ائ  ق تدت   يده  دائ    لل دجم  نلل دلبللحدأحدتتخلل دل ايهلل دم ئللل ا دإئللودائقلا لل دأمدتود

 للل د لللايتن ددأحدا لللتف لواأاًلللم ددائقلا للل دالللي  احدفللليدوحدإن للل اد ت تلللبديدف ئللل ك دا للل د
دايتب منيدمم اكزدائبقثدوائج    ت.دايدائ    دو ال ن ودو  

كت للل  د، لللودائ للل ق تدائتللليددواللللبدقث للل د للل دائبللل اث  د جما،للل د للل دائ اا لللح
اهفلللللل ابدود:ديأادائملللللل  دائللللللاف  ودوهلللللليدوائتك ائاج لللللل دأحدتمت كنلللللل دقم ا لللللل تدئ  جلللللل  

  للللللاتداإلنتللللل  دائمتطلللللايأودوائم  فللللل دائتك ائاج للللل ودودائمتللللل حدائم  ،لللللبودودائمللللل ه   ود
وائمق ،لللب دو   فللل داه لللايدائم ئ للل ودوائ لللليأدائت لللا    ودوائم  فللل داإلنت ج للل ودو   فللل د
ك ف للل دإبايأدشلللئاحدائ للل     ودو   فللل د،  للل دمللل إلبايأ.دوإئلللودج نلللبد ئلللظداتلللاحدئللللكن د
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اااتودوأن مللل دن للل مدائبللل دد: ثلللحدوائ للل ئمي للل تدلا للل د لللب ضداهن مللل د اتدائتاجلللسد
فلللليد، ئم لللل دأاًللللم ددودوأحدتكللللاحدائق للللايدائ   ،لللل تودف ئتك ائاج لللل دتم للللحدإئللللودائتطللللايد

ف للللدأ لللبحدائتاجلللسدنقلللادائتللللو حدا مثلللحدنللل ه أدشللل ي  داتلللود للل  ددوي ئتللل ئيمب  تنللل ود
د.(52)ائ  ق تدائ  يم د، ودائتك ائاج  دائجلكلأد

غ  أدوغ  هلل د لل دوإئودج نبدائج    تدو   هلدائبقامدوائ  ق تدائكب  أدوائدللد
  لل  دتفلليدائمالىد لويدف ،حدفيد تان تدائقلا  دائ  م  ودتًط ىدش ق تدائخل  تد

فن للل  دائ للل ق تدائ  نان للل ودوشللل ق تدائمق ،لللب وددائ ملللحودوتت للللبدشللل ق تدائخلللل  ت؛
،للللت ات ج  دوئنلللل ادائ للللببدفمللل دائمنلللليد لللمن دإئللللودإد.وشللل ق تدائتدللللم م تدائن ل،للل  

دوي ن  تدائمالى.

أحد ج بدتااجلدائ  ق تدبا حدائقلا  دتدا تحد للم ن دا    لل دو   دائب اثد
تق  للةدأهلللافن د، للودائلل غيد لل دتااجلللدائكث لل ددفلليددائ لل ق تدتف للحددددئ ج انلل ودوقث لل د لل 
ت للللك دبويدائقللللايةددفللليددددائ  م للل ودإئلللودج نلللبدأحدائلللب ضداغللل ئيد  نللل دبا لللحدائقللللايةدد

ئ م ط للل دوئ لوئللل دددد دامثلللحدنج الللمداللللد اتلللسددفللليددائ  م لل ودو  تبللل دأحدوجلللابدائقلا للل دائ  م للل دد
 لللدلبللحدوجللابدائقلا لل دائ  م لل دأحددددكتح.دإحده  دائ  لل أدغ لل د للق ق د ليجلل دقب لل أودفلل د

تخطللللل ةدبل لللللةدئكلللللحد،   للللل دو تانللللل تدائقلا للللل ودومب  للللل دائ للللل ق تدددد:داتلللللاحده للللل  د
و للللل دلللللليأدائج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللامد،للللاااددددودأحدت مللللحدددامتلللل ائتلللليددددوائم لللل و، تد

  دأودائ   ب د  نلل د، للودت لللايدائللل،يدوائم لل نلأودو للل دتللااف دائللل،يددائماجابأدبا حدائقلاد
  ددواإلنفلل جد، للودهلل  دائم لل و، تودو للل دائ للليأد، للودت للا ةدائم تجلل تودقللحدهللدددائملل بيد

د ف لن .دأ ايد قلبأدئ ج  دائقلا  دأودإد

 حاضنات األعمال: ـــ اسادسً 

ت للامد لللويد، لللدائقلللكثد،لل دائقلللايةدائ  م لل وداجللبدأحدنلل ق د  ، لل دأ لل  ود
 لل دائقلا لل دائ  م لل ودداأودجللزامدد  لل دتكللاحدشلل  تمدد ودوهودغ ئبللمداإلل  ميائتطا  دفيد نيد
،م  لل دفلليدت للنيدائتلليددBusiness incubatorحاضــنة األعمــال التجاريــة د:وهللو

ات تك ي للللل دوي، كتنللللل ودوت للللللايددائت م للللل دم لللللتحد ب شللللل د للللل د للللل  دب،للللليدائم للللل و، ت
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تللللاف  دائب  لللل دائتقت لللل داه، ،لللل  دفلللليد،للللت ات ج  دئ م لللل و، تودوت للللنيداإليشلللل باتداإل
ئب لل ادالا لل د، م لل ودإ دد لل دتكللاحدهلل  دائق  لل  تدنللااأمدد ئ م لل و، تدوائ لل ق تودوغ ئبللمد

 لل دا لل  د لل دد يلل دا ئ للمدودأويدفلليد لل دكبلللأدات،للتثم يد لل دهلل  دائق  لل  تودو اجلللدد غ ئبللمد
 لللمدإيشلل باتد نملل دوأ، ،لل  دئ  مللحدتدوائتلليا  لل  دئأل،ملل  دائتج ي لل دائ    لل ودد900

ف  لللل د،مللللحدقللللحد،لللل مد لللل د لللل  دد40.000وتكللللا  دائثلللل وأودقملللل دكللللتيدتائ لللللدنقللللاد
د.(53)ائق    تدواله 

ًلل ودوت مللحدق للاأدباف لل دئ  لل ق تداإل لا، لل دائجلكلللأددود تائلللدائق  لل  تدشلل ق تدن ه
تللليددائتللليددددهللليدائ لللاجودوأكثللل دائق  للل  تدف  ئ للل ددفللليدد للل د للل  د  للل ،لتن د، لللودائ جللل  دد

ت للتمحد، للوددددئكلليد،للت ات ج  د،  ،لل  دأو،للىدد لل دإددداجللزامدقانلل ددائتلليدددديلل ودودتطا  هلل دبا للحدأويد
  ، دائخ  للللل دبا لللللحداإلل للللل ي.دوأكثللللل ددودو   هللللللدائبقلللللثدوائدلللللدائجللللل   يدأن لللللط دائبقلللللثدد
 لل اك ددل لل يودوتق للةدائداإلدفلليددت للامد، للودا،للتغ  د  لل مةدائ للاأددائتلليددددهلليددد دائق    تدنج اللمد

وئنلللل ادائ للللببودتقلللل و دائق  لللل  دت لللللايد للللل  تد ن  لللل دددد لللل  دائ طلللل ،  دائ لللل مدوائخلللل  .د
ئلللل ئظدتقلللللبد  لللل ك  دائ بللللا د لللل د لللل  دددد د تخددلللل ودوتقلللللبد،للللالن دائم للللتنلتودومب للللمد

دلللصودو متللل دأحدنتاللللىدائتاجلللسدنقلللادتق  لللةد  لللتا  تدأ، لللود للل دائجلللابأداإلباي للل وددائتخد
ت للل ،لدائ للل ق تدوتلللل،يدائم للل و، تدات تك ي للل داتلللوددائتللليددددوب،للليدائخلللل  تدئ ق  للل  تد

د.(54) د   مدد دت ا    ددادك ، ااد  قزمد

لللللللدتتب  هللللل دم لللللضدائجنللللل تدائتللللليددويدللللل تدائ  للللل د،للللل داههللللللاتدائت ما للللل 
فللإحدائق  لل  دت  لللد  ، لل دتج ي لل د ت ،لل دئت لللايدد بلل بياتداتاتًلل ح؛فلليدد ائم لل هم

ائخلللل  تدائ   للل دوائمتخددللل دئ زتينللل د للل دأ لللق  د  للل و، تداه،مللل  ودوت للل  د
إئللودت  لًلل تددائم  لليائ  للابداه  لل أد لل دائ لل حدفلليدتجلل ي دم للضدائلللو دائمت ل لل د

ائ  يمللل د، لللودات،لللتثم ياتدائ   ي للل دويللل  داههللللاتدد تدائم للل و،د قتم للل د للل  دييق للل د
إ دداتلتدلل با دواتجتم ، لل دائ لل    ؛دم  لأدائمل دئق    تدائت   لل د لل دا للثدائت م لل 

كللل ب دائقللل  د، لللودييق للل د  للل و، تدائق  للل  تد للل دلبلللحدائجنللل تدائم لللئائ د،للل د
تتدا،للتثم يد، للود  لللد اف نللمددتيج   دتدكتمت احد تآئ دغ الل تنيدإبايتن دإئودلبا د  
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دون لل دل  فلل دائمبلل بيأدد؛ جلالل دئ م افللةدائمت الل .دو لل دائم لل فىدغ لل دائمب شلل أدئ ق  لل  ت
د.(55) دائ م ئ دائم ه أدوشبسدائم ه أدتانائتيددواجت ا دائد  ، تدائخل   

تج ملللسدائتللليددو لل دا لللثدائمبللللأدفلللإحدا  للل  تدائت   لل دت للل ودئتللل ئ حدائتقللللا ت
 ئلللظدايتفللل  دائتكللل ئ  دائث  تللل ودوت  للل دفللليد د  للل و، تداه،مللل  دئلللل دانط لنللل دمملللد

دائف لللللليائا للللللا دإئللللللوديقوادائملللللل  ودولدللللللايدائب للللللوداه، ،لللللل  ودو لللللل  دائللللللل،يد
ائمتخدللصودونللليأدائمنلل ياتداإلباي لل دائمت الل د لل  دائت   لل  د،  لل ودون للحدائم  ا لل تد

للللدت تلل ضدائت   للحد للىدبوايلل دائلوئلل ودهلل ادائتلليدد،لل داه،للااجدائم  للابأودوائت   لللات
للللدكلل جيد،لل دائ يددائخب أدائ  م  دوائت    د د بيد  ف دإئودائ م  دم ئتاا حد ىدم إل

مدللف ددوجللابدائق  لل  دملل ئ   د لل دج   لل دأود  قللزدئألمقلل م.دوا للثدإحدائق  لل  ت
فإحدائ  و دم ئ لل اك د للىد  ، لل تدد بيأد، ودتي   دجم ىده  دائخل  ت؛،   دغ  دل

  ازيأودوإ  امدتق ئف تدواتف ل  تدإل،  بدم ضداهن ط دئم ، لل تدأ،ملل  د تخددلل د
أ لللق د للل دائمم ي،للل تدائ للل يلأ.دولللللدأ لللقود للل دائم تللل بدا ت للل يد اللللىدائق  للل  د
 لللم د  للل مةدتلللتيدت م تنللل دئتقف لللزداهن لللط داإلنت ج للل دوائخل  للل .دمق لللثداتفلللحد ئلللظد

و،للبحددووائب للوداه، ،لل  دووا،للتثم يدائم  للآتدائم لل ،لأددول  تدائف  لل ائا ا دإئودائخللد
ائتاا للحد للىداه،للااجدائم  للابأ.دويدللف د،  لل دت تبلل دائق  لل  تدن جقلل دإ ادأف قلل د

د:(56)ك يدف م 
ق نلللللل دائتلللللليددائم لللللل و، تفلللللليدتائ لللللللد، يلللللللاتد   ،للللللب د لللللل دات،للللللتثم ياتد •

دمقً نتن .
فتلل اتدز   لل دفلليدئ مللحدوفلل  دادوتخلل  تد،لللبد   ،للبد لل د  ، لل تداه،ملل   •

د   ائ .
ت ز لللزدائت م للل دائم لللت لأدإئلللود لللل  تد، م للل دوت   للل دجلكللللأد لللم دائم ط للل دأودد •

دائجن دأودائلوئ دائم    .د

اً ن دوت م  دائكث  د لل دائ لل ق تودوتخ جلل دفيدئ لدنجق دائقلايةدائ  م  د
ف لللةودد13 د ملللاد،للل ااتودوف للل  دشللل ق د للل د800 للل داًللل ن دائقللللايةدائ  م للل د
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ن لليتدف نلل ودوئلليدكتلل  دائم ط لل دائتلليددائقلللايةدائ  م لل فيدائ  ق تدائ  جق ددييىددوي ي
د.(57)ف ةد%10ك ن د،ا د

 إدارة الحديقة والتوةع نحو التدوي : ـــ اسابعً 

لللللللليأداإلبايأد، للللللودت للللللج ىدإبايأدفلللللليده لللللل  دون فلللللل دإباي لللللل دئ قلا لللللل دتكملللللل د
ائم ، لل تدوائج   لل تودقملل دأحدائم  ا لل تدوتب بئنلل د لل  دائم ، لل تدائمخت فلل ودويلل  د

فللليدت للل ،لدائم ، للل تدائتللليددإبايأدائقلا للل داجلللبدأحدتلللاف دائفللل  دئ م لللايأدواإليشللل ب
د.د،م   دائ ما

إحدإبايأدائقلايةدائ  م  دت محد، ودتف  حدائلل وامةد لل  دائج   لل دو  ، لل تدائت  لل يدد
  دن ا  دوي  دائ  ق تدوائم  و، تد  دن ا لل دأ لل  ودوقلل ئظد لل  دائ لل ق تددائ  ئيد

ائقلا لل دائ  م لل دفلليدم ًللن دائللب ضد لل دن ا لل دل ن لل ودو لل دللليدتدللبحدون فلل داإلبايأد
اههم للل ودولللللد، للللدم لللضدائبللل اث  د   ينللل د للل  دالا للل د للللايأدوأ للل  دغ للل دفللليدغ الل د

  دائ للللبد للل دائم افلللةد   ينلللل د للللايأودوأكللللواد، لللودأحدائقلا للل دائمللللايأدت لللتخلمد لللد
ائقلللايةدغ لل دائملللايأودإئللودج نللبدأحد لللك دائقلا لل دائ  م لل دت للىد،  للسدفلليدم ئ لل ق تد

إبايأدائمللاايبدائب لل   ودوإبايأدائم  فلل د   لل د للىدائ لل ق تدائجلكلللأدفلليد  للئائ  دقب لل أد
د.(58)ائقلا  فيد

ددت ط نلل ودتتفلل وتدائتلليدددد لل دائخللل  تدئ م ، لل تددد دوت لللمدإبايأدائقلللايةدائ  م لل دم فللمد
ًلللم دد ئ  للل وتدائت للل     دوائت   م للل دائ للل يلأد، لللودائدللل  لدددد د للل دا ئللل دإئلللودأ للل  ودتب لللمدأا
م ضداها لل حدئ لل ق تد لل دائ طلل  دائخلل  ددفيددإبايأدائقلا  ددددوتاقحوددأودائمق يدددائام يد

ًلليد مث لل  د،لل ددائلل يدددد، للودأحدتكللاحد  للئائ دأ لل مد ج للاداإلبايأد ائقلا لل د لل ددددللل م يدا
د.(59)  ،  تدت   م  دويقث  دو   ،  دأود ل   د

 :(60)هاجب على إدارة الحديقة أة تتواف  فيوي
دائبقثدوائتطا  .فيدائ ليأد، ودائقدا د، ود  ه   د -1
دائ ليأد، ودت ا ةد  تج تن دو ل  تن د اتدائ  م دائ  ئ  . -2
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وائمنللل ياتداإلباي للل دئ  للل ق تدويللل ه صددو لللليأد، لللودتلللاف  د بللل اتدائت لللا ةائ -3
دت ازه دت ظدائماايب.ائتيددائ  ق تدائدغ  أدو تا،ط دائقجيد

 جتمللللىدا للللمحدمقم الللل دأ،لللل ايدائم تجلللل تدوائ م  لللل تد لللل د لللل  دفلللليدداتنت لللل ي -4
د،بحدأ   .دميي  اااتدا ت ا ودأودائق ا، د

ًللدت ًلليدإئللودائقلا لل ودفملل دائتلليددا ت  يدأوديفضدائ لل ق تفيدائق   د -5 د وييدائ
ب للا دائقلا لل دللل بيأد، للودأحدتتجلل و د للىدفلليدت غللبدائتلليددأحدتكللاحدائ لل ق ت

دها  دائقلا  .
ائ  بأدمدللايأدي ز لل ود ثللحدا ت لل يدا،لليدفيدها  دوا ق د    د ن دا ب د، ن د -6

دائقلا  دأودي زه دأودأ، ا دإبايتن .
ئ ت م لللل ددائمجللل تتدائم ئ لللل ودوئلللللكن د طللللةفلللليدإبايأدئللللكن د بلللل اتد  للللنابد نلللل د -7

دتلتد با .ا
أودد للل ئيب،لليد للل دجنللل تد  للت  أدوبك    ت للل دو اتدنفلللا دللللا د ثللحدجنللل دب،للليد -8

د  ،  د،  ،  دأودج    د ق   .
ئلالللسدن للل أد  لللت ب   دم  للللأودوئلالللسد للل ا  داتخللل  دد ن لللطمدداتتًلللم داإلبايأدل يللللمد -9

دائ  اياتودوئسد،  أد  نابد ن دو قت   .
د؛ نللبدشلل ق تد للل  تدف  لل إئللودجدوتتًم دن ب د، ئ  د  د  ،  تدا،ت لل ي   -10

دائجابأ.فيد ئظدائم   حدو  ،  تدائتقتيدفيدمم د

دائ جللابأدوات،تملل بود للحدإحدقث لل مدد وأن يتدإبايأدائكث  د  دائقلللايةدائ  م لل دئج نللمد
مللسدئجلل حدئ جللابأدد:األولدلايةدائ  م لل دإئللودل للم  دأود لل ف  و لل دائبلل اث  دا  لليدائقللد

وجللابدئج لل دئ جللابأدفلليدتدكاجلللدمللسد ئللظودقملل دأحدائ ًلل  دئ  لل دد:والثــانيوات،تملل بود
 للل دلللليأدهلل  دائ ج لل د، للودتطب للةد،  ،لل دائجللابأدوات،تملل بددهلليوات،تملل بدم للليد لل د

، لللودأن لللط دائقلا للل ودو لللل د دللللال تن ودو لللل دللللليتن د، لللودج لللحد،  ،للل دائجلللابأد
دائقلا  .فيدحدائ  ق تدائ     دتتب سدقد وات،تم بدننجمد
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فللليدوت لللتمحد،م  للل دات،تمللل بد، لللودا،تبللل ياتدف  للل دو،  ،للل  داجلللبدأحدتا لللىد
ودوه لل دك ث لل دائللب ضدت لل قتتدائ نلل ييات،تب يودقم دت ل دهلل  دات،تبلل ياتد، للودائ لل ايد

هلل  دائ جلل حدأمدت.دفلليدائقلا  دأحدت  ي دفيد دإ ادق حداجبد، ودائ  ق تد نم د،م د
ائللل ا دإئللودائقلا لل دأحدتدللبحدفلليدشلل ق دت غللبددأيج  دات،تملل بدأحدتجبلل دو مت دئ 

تللليدائللل صدائتللليددئج للل دائت  للل ةودوتدلللبحد  ز للل دم ه،لللادوائ اا،للللدائ   للل فللليددا،ًلللامد
د.(61)اه، ،يتيق دائقلا  دون   ن دفيد،  ن د

ت لل  د   لليدائليا،لل تدإئللودأحدائ لللياتدائمبتلل أدئ تا،للىدوائتلللو حدتتاللل د، للودود
،للاجدفلليدتيدتطا  ه دائتيددا،تغ  دائخب اتدوائكف ااتفيدوائم تثم   ددائملك   لليأد

دائ مح.

ئ م تجللل تدوائ م  لللل تد، للللودددد، ئم لللل مددد دئ تك ائاج للل داخ للللةدأ،لللاالمدددائ لللل ئميدإحدائطللل مىدد
ودائ غيد لل دأحدئ تك ائاج لل د لل اااتودفللإحدائ لل ق تدائ  يملل ددائتك ائاج  ودو، دددائم  ف أ، ادد

م لللللببدتطلللللا  دبك    ت للللل دددد؛د، لللللودائتك ائاج للللل دائجلكللللللأدامتللللل دأحدتتاللللللىد   ف للللل دبوئ للللل د
اجللللبدأحدت  للللىدائ لللل ق تدائجلكلللللأدائ  يملللل د، للللوددائتلللليددددائتك ائاج لللل ودوهلللل ادأالللللداه،للللب  د

ائتك ائاج لل دم ئتاجللسدنقللادائتلللو حدائمبتلل د لل دأجللحدائمز لللد لل دائ مللادوائتطللا  ودو لل دأجللحدد
ئ تاجلللسدنقلللادائتللللو حدهلللادددد للل وييدأحدتللزبابدلللللياتن د، لللودتق  لللةدائت  ف للل  ودو،لللببد  لل دد

ائلل يدددداه لل دددائلللو دائدللغ  أودفلليددائكث لل د لل دائلللو د   لل ددفلليدد لل  داه،للااجدائمق  لل دد
ئتدلللبحدهللل  دائ للل ق تدلللل بيأد، لللودأحدتخللللمد،م اهللل د، لللودددد دأ، ،للل  ددداداج لللحدائتللللو حدأ للل مد

د.دائ  ئميدائم تا د

و  دأهيدم جدتلو حدائقلايةدائ  م  دأحدتكاحدل بيأد، ودأحدتجلل  دائ لل ق تد
وائ  ق تداهج ب  دإئللودائقلا لل ودقملل دافتلل ضدأحدائقلا لل دت للامد ت للن حدد ائ  شط دبوئ  د

لللللدت للل ،لد، لللودن لللحدائم  ا للل تدد ف ئ للل ق تدائ  شلللط دبوئ للل دد ت؛اا لللحد للل  دائ للل قائت
مدلللايأدأ،للل  دوأ،ملللةدئ  للل ق تدائمق  للل ودممللل دا للل ،لدائ للل ق تدائمق  للل د، لللودائ ملللاود

 لل دائ لل ق تدائلوئ لل دائكب لل أدداوئكلل دئأل،لل دفللإحد   لليدائقلللايةدئلللكن د،لللبدل  للحدجللل د
د.(62)وائ  ق تد ت لبأدائج    ت
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اتللاحد لل دائدلل بدت  لل يدتلليل  اتدائقلا لل د، للودتطللايداإلل لل يدأودائلوئلل ودوللللد
ائتلليدد،لللبدائ لل ق تد: ثللحدوو للىد ئللظدامتلل دي لللد جما،لل د لل دائم شلل اتدئب لل حد ئللظ

،لللبدودتلليد   قهلل ودائتلليددج  تن دائقلا لل ودو،لللبدائانلل ي دائ  تجلل د،لل د ئللظودوائممت كلل ت
ودبا للحدائقلا لل دائ  ملليو ل دقف اأدائبقثددوائج    تدو  اكزدائبقامدبا حدائقلا  

دأودائ ك دك  جىدإئ ني.دائماجابك ،لبدائخب اادود

بيجلل دد: ثللحدووه   دم ضدائم ش اتداه   دت ل د، ودنج  دائقلا  دائ  م لل 
ل للل يدأودائمجتملللىدق لللسدأودقلا للل دائ  م للل د،لللاااد، لللود  لللتا داإلا  تنللل دائائتللليددائ لللن أد

د.(63) دي  دائ  ق تدائ     ده   ودوبيج أا  نمددائ  ئميائم تا د

ــة ـ الخطــوة الثالث ـــ ــي  الكــور  النمــو    ـ ــة ف ــة وتطوي هــا، "حديق ــاء الحــدائق العلمي نن
 ":ادايدوك نمو ةً 

 سياسة قومية للبحث والتطوي :  ـــ تبنيأوالً 

ودل ،لل دقاي لل دائج اي لل دو لل تدائقلل  د لل  دائ  م نيم لدائتق يد  دات،ت م يد
فتلللللل أدفلللللليد لللللل دائدلللللل اي تداتلتدلللللل با دداودو، نلللللل دقث لللللل مد1953-1950ائكللللللاي ت  د

  لللل دائ للللت    تودوأبيقلللل دقاي لللل د لللل ويأدوأهم لللل دو للللىد طلللل دشلللل    ودو،  ،لللل د تك 
دم للاأدفلليطللا  دللللياتن دائتك ائاج لل ودوت للنيدتفلليدت للنيددئ  نللاضدملل ئ  امدوائتك ائاج لل ؛

د.(64)ائ ا ينماداتلتد بد

فلللليدد أ، ،للل  دد قاي للل دقلللل حد تانلللمدفللليدائاج لللل دإحدتطلللا  دائ للللياتدائ  م للل دوائتك 
ن للةدد  قللزيد،  ، دائتطا  دائ ا   د   دأوايحدائ ت    تودوللدا ط   دائلوئ د لللويد

د:(65)هيدوتم دإئودل مد  ااحائتيدده ادائمج  ودو مت دت   يده  دائجنابفيد

ئكاي  دهللادو للىداه، ،يدوق ن د ىد لاا دائ ت    تودوق حدائنلتدالم حلة األولى: 
،للت ات ج  د تتم لل دقاي لل دإاه،لل ادئ  نًلل دائدلل  ،  ودوئتق  للةدهلل ادائنلللتودو لل  د

  لل اد   لل دفلليدئ  لللياتدائ  م لل دوائتك ائاج لل ودوتمثللحد ئللظد؛دئز لل بأدا،للت    ن د لل دشلل   
وتطللا   ودوقلل ئظدائت ق للزددائمن لليت   يدائفيدتقت  د ق   دئ   امدوائتك ائاج  ودوائتا،ىد

د، وداكت   دائتك ائاج  داهج ب  .
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 جللللل  دائ  لللللامدفللللليدد– ئلللللظدائالللللل دفللللليدد–ئ خ ف للللل دائًللللل  ف دئكاي للللل دداون للللل د
وائتك ائاج  ودف لللديقللزتدهلل  دائم ا لل دمدللايأديي  لل  د، للودن للحدائتك ائاج لل دوا،للت  ابه د

  تدلل دائ للب     تودوق نلل دائاتالل تد لل دائلللو دائمت ل لل دوا،للتم دهلل ادائا للىداتللود
ائمتقلللللأداه   ت لللل دوائ  ملللل حدوي للللضدائلللللو داهويي لللل د ثللللحدأئم ن لللل دوف ن لللل د لللل دأهلللليد

دن حدائتك ائاج  دائقلكث .فيدا،تملتد،  ن دقاي  دائتيددائمد بي

للدواتخلل تدائلوئلل د ل  لل د ط للىدائ للت    تدلللل ،لللأد طللااتدأ، ،لل  دئللل،يد،  ،لل ددللللل
ائاج لل ودويقللزتدهلل  دائجنللابد، للود  لل اده  كللحدإباي لل دو  ، لل تدتطللا  دائ  للامدوائتك 

 Technology promotionمقث لل ودوأ للليتدائقتا لل دللل ناحدت للج ىدائتك ائاج لل د

lawودوق ئظدأن يتدوزايأدائ  امدوائتك ائاج لل د1967، مددMinistry of Science 

and Technologyاهن للط دفلليدئتًىدأ،ادهلل  دائ   ،لل دائجلكلللأودئتق  للةدائت لللمدد
دائ  م  دائتك ائاج  .

دائل،لللللتاييدوداه،للللل ادمد1972لللللللمدلللللل ناحدتللللل و تدائتك ائاج للللل دائدللللل بيد،للللل مد
وت م لللل دتك ائاج لللل د للللل  ،  ددئتلللل و تد   مللللليائمط للللا دئنلللل  داإلجلللل اااتودوقللللإج ااد

دد   ،ب ؛ ئكللحدشلل ق ودقملل ددمقثيأئز  دائقتا  دائكاي  دائ  ق تدائكب  أدمإل   د  قزم
د.(66)،ط دوائدغ  أد ت   يدجم   تدمقث  أو  دائ  ق تدائمتاد

ئ  لل ق تودأ للبق دائ لل ق تدائكب لل أدتمت للظددائقتللا ي للاادهلل اداإلئللزامدفلليدود
ئ  لللليأدائم باللل ددان للل مددائااللللاتدائبقث للل دمللل ئتطايدائ للللكل؛د  اكلللزدمقث للل ودوات لللم دهللل  د

تج  نلل دللل بيأد، للودتجن للزدهلل  دائاالللاتدائبقث لل ددوائتلليائف ي لل دئم  لليدهلل  دائ لل ق تود
داائج   لل تدقث لل مدفلليداج للحدائبلل اث  دائلل يددميفًللحدائت   لل تدائبقث لل دوائبلل اث  وداه لل 

  دك ج وحدت،تخلامدهلل  دائم اكللزدائبقث لل دائت م لل دئ  لل ق تودقملل دأحدهلل اداإلجلل ااد لل د
نت ج لل د لل دن ا لل دتقا للحدائ لل ق تدائكب لل أدإئللودشلل ق تد لل  ،  دإفلليدشللينسدأحدا للنيد

دويقث  د  دن ا  دأ   .

 Agency ofنفللادائاللل ودأن لليتدقاي لل دوق ئلل دائ  للامدوائتك ائاج لل دفلليدود

Science and Technologyودويقللزتدهلل  دائاق ئلل د،م نلل د، للودإن لل اد،  لل  د لل د
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ائبلاالل دإئللودفلليدائم  هلدائبقث لل دتقلل دي، الل دائقتا لل دائم قز لل ودوهلللف دهلل  دائم  هلللد
 لل دائلللو دائمت ل لل ودوت ف لل ددائكاييدتت  ،بد ىدائمجتمىدائتيدد بدائتك ائاج ن حدوا،ت  ا

ئتق لللل  دائ لللللياتد؛دR&Dائ لكلللللد لللل دائم لللل و، تدائ  يملللل د، للللودائبقللللثدوائتطللللا  د
ائتك ائاج  دائمق   ودوأ للبحده لل  دت ق للزدشلللكلد، للودييللةدائبقللثدوائتطللا  دم ئ   ،لل د

د.ائكاييدائد  ،  دئ مجتمىد

هلل  دائ   ،لل ودفلليد  قز لل ددوتمثحده  دائم ا  د لاا دائتاجسدنقللادائلل دالثانية:الم حلة 
و ائلل دائقتا لل دائم قز لل دئ للازاياتد لل ا  تدقب لل أودئتدللبحدقللحدوزايأد  للئائ د،لل د

وزايأدائتجلل يأودوائدلل  ، ودد: جلل  دائ  للامدوائتك ائاج لل ود ثللحفلليدت ف  دوتطا  د،  ،تن د
نفادائاللل دتت لل وحدهلل  دائللازاياتد للىدفيدائزيا، ودودوائم  ا  تدواتتد تتودوائب ئ دود

وا،للتم تددوائتك ائللاجيت ف لل د  لل و، تدلا  لل د   لل دملل ئتطا  دفلليدم ًللن دائللب ضد
د.(67) ت ه  دائم ا  داتود  تد دائت    

ن للحدائتك ائاج لل دوتام  نلل دبا للحدفلليدئ لللدأبيقلل دائقتا لل دائكاي لل دأحداإل،لل ا د
اتلللودكلللتمت دد  قز للل ؛د، لللودائتقلللا دنقلللادائللل دائكلللاييدكاي للل د  هلللاحدم لللليأدائمجتملللىد

إمللل يدائ   ،للل دائ ا  للل دفللليدتي،للل اد  ئللل دتك ائاج للل دوم  للل دفللليدائجم لللىد للل داإل،لللن مد
إ،طلللل اد للل ا  تدقب لللل أدئ م لللل مةدفللليدئ بقلللثدوائتطللللا  ودو للل دللللليد للللأتدائقتا لللل د

ت قلللللد، للللودائتاجللللسدائجلكلللللدئ مجتملللللىدائتلللليددوائمق  لللل تودو،لللل دائت لللل    تدوائ للللاان  
داتودتدادبحد ئظد ا ىدشظ.د؛ائكاييد

إئللودجمللابدائمجتمللىوددائكاي لل دأحدائم قز لل دائ لللكلأدتلل بيئ لللدأبيقلل دائقتا لل د
ئ غ الل ودو لل دللليد لللأتدائقتا لل دداإم يدائم قز  د، تاحد قلوبمدفيدوأحدائت لمدائم  ابد

وائمق  لل تد  قز لل ودإلت الل دائف  لل دئألللل ئ يددنقللادائلل دائتلللي جيتلللي دأهم لل دائتقللا د
  للئائ  د ب شلل أد،لل دائ نللاضد  اتللسودوإحدقلل حددأحدتلل نضودوئ دللبحدقللحدإل لل يد  للئات

إملل يد طلل دلا  لل دئ مجتمللىدقتللحودوأت الل دهلل  دائم ا لل دائف  لل دقلل ئظدفلليد ئللظدكللتيد
ت ف لل د،  ،لل دائ  للامدوائتك ائاج لل ودوأ للبحدفلليدئ  طلل  دائخلل  دأحداًللط ىد لللويد نلليد

دةده ادائنلت.وا حدتج  دتق  د جتم يه   دا ا د
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ــة:  ــة الثالثـ أم  للل دائتللليدد للللأتدائم للل يق دائ ا للل دئ قتا للل تدائمق  للل دواهلللل ئ يدالم حلـ
،  ،لللتن دائخ  للل دمللل ئ  امدوائتك ائاج للل ودوقللل حدائنللللتد للل دهللل ادائتا،لللىدهلللادتق للل  د

قاي لللل ودون للللحدائتك ائاج لللل دوات تكلللل ياتدإئللللودائ لللل ق تدفلللليدإنت ج لللل دائبقللللثدوائتطللللا  د
د.(68)ائدغ  أدوائمتا،ط 

ا لللثدأ لللبق دقاي للل ددئكاي للل ؛دائق   للليوت مثلللحدهللل  دائم ا للل د لااللل داتنطللل جد
قث لل د لل دفلليد  للتااه د لل دن   تنلل دائ  يملل دفلليدتمت ظدل ،لأدتك ائاج  د ت ل لل ودل  بلل د

 يهلل ودوشللنلتدهلل  دائفتلل أدلمدتد،  ، دائ  امدوائتك ائاج  دتلل تيئ لد لأدائلو دائمت ل  .
نف جدإئود  للتا دييملل د؛دا ثدو   د  لتتداإل نف جد، ودائبقثدوائتطا ت  نيداإل

لقاي  دائلو دائمت ل  ودويلأتدفيدافاجد   يد  دهادل ييد إئللودج نللبداتهتملل مد   للحددلللللل
لللدائتك ائاج للل دائمت ل للل د  جللل  دائ  لللامدفللليدت قلللزد، لللود  للل ادائ للللياتدائام  للل دائكاي للل دللللل

ا للثدأ للبحدئللل ددئمجلل  ؛هلل ادافلليدوائتك ائاج لل ودوهلل ادهللاد لل دام للزدائخبلل أدائكاي لل د
د  دائ  م ادوائب اث  دوائم اكزدائبقث  دائمتخدد .داكاي  دل ،لأدقب  أدجل د

تطلللللا  دائب  للللل دائتك ائاج للللل دفللللليدئ للللللدنجقللللل دقاي للللل دائج اي للللل د ليجللللل دقب للللل أد
ائمج تتدائ  م  دوائن ل،  ودول  لل دائقتا لل د لللويدفيداه، ،  ودوتطا  دلاأدائ محد

فلليدائلل زمدئتي،لل اد   لل دتقت لل ددائ ،للميهلل ادائمجلل  د لل د لل  دت لللايدائللل،يدفلليدملل يزد
 ج تتدائد  ، دواتتد تتودوتلي بدائ م  ودو،  ، دائت ا ةد لل دن ا لل ودوقلل ئظد

فلليدن دائت  ف لل  دئز لل بأدلللليتد؛ائ ا  لل دئ  لل ق تدائكاي لل د لل دن ا لل دأ لل  دداإلبايأدب،لليد
د.ائ  ئميائ اجد

ود1998،لل مدفلليدفدد، للودائبقللثدوائتطللا  ؛م ي  مددوت فةدائقتا  دائكاي  دأ ااتمد
أن لللللط دائبقلللللثدوائتطلللللا  دفللللليدت    لللللاحدواحدد2.96ل  للللل دائقتا للللل دم ،لللللتثم يد ب للللل د

R&Dللاحدد974وزايأدائ  للامدوائتك ائاج لل دفلليدودوي غلل دا،للتثم ياتدائبقللثدوائتطللا  د   
ائقتا لل ودوتقتللحدوزايأدائلللف  دائم تبلل دائث ن لل دفلليدأ للبق دأكبلل د  للتثم دواحودويلل ئظد

   للاحدواحودوجلل اتدوزايأدد476نف جد، ودأن ط دائبقثدوائتطللا  دا للثدأنف لل داإلفيد
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ائم زئللل دائث ئثللل دوائ ام للل د، لللودفللليدائدللل  ، دوائملللاايبودووزايأدائم  ا للل تدواتتدللل تتد
د.ائتاائي

ائبقللثدوائتطللا  دتدا للحد،لل داه لليدفلليددو، للودائلل غيد لل دأحد  للل دات،للتثم ي
إتدأحددودوف ن لللللل ؛وأئم ن لللللل دووائ  ملللللل حدوائاتالللللل تدائمتقلللللللأدد: ثللللللحدو ائمت ل لللللل د لللللل  ،  د

ائ للليأدفلليدائمخ جلل تد  زائلل د لل  ف دإ اد لل دلاينلل د نلل  دائلللو ودو ئللظدم للببدائلل  صد
 لل   دإ اد لل دلللايحدأاًللم ددائدلل  ،يدائ للا ي، ودات تك يدواإل لللا ودقملل دأحدائن تللحد

اتلتدلل بدفلليدم للضد ئ لل تدتبلل ب دائم  فلل دفلليد ت للظدائلللو ودهلل ادإئللودج نللبدائلل  صد
فللليدئ ،لللتثم يددائ لللا يودوئم  ئجللل دهللل  داه لللايودأ لللليتدائقتا للل دائ للل ناحدائ لللا ي

 Law of National Science andد(69)د1991،للل مدد ائ  لللامدوائتك ائاج لللد

Technology Advisory.د

تلليدقاي لل دإ اد لل دفلليد  دنلل تتد،  ،لل دائتطللا  دوائتك ائاج لل دو، ودائ غيد  د 
ائلللو دائمت ل لل د ثللحدائاتالل تدائمتقلللأودإتدأننلل دإ ادل  لل دم ئملللأدفلليد    ي هلل ددل  ،للن 

ا،للتغ لن دتطب للةدهلل  دائ   ،لل دنجلللدأحدقاي لل دللللدا  لل دإنجلل زاتدائتيددائز    دائ د  أد
أحدتللل نضدقلوئللل دشلللبسدد،  مللل ودف للللدا،لللتط ، دقاي للل د للل  دأللللحد للل دندللل دلللل حد

 ت ل  ودوأ بق دائب وداتلتد با دوائ  م  دوائتك ائاج  دف ن دت بسدإئودالللدقب لل د لل د
دقث  د  دائلو دائمت ل  .فيدهادل ييدم ئف حد

 : أهداف سياسة العلوم والتكنولوةيا:اثاني

اللللللبتداتا للللل دقاي للللل دائج اي للللل دأيي للللل دأهللللللاتدئ   ،للللل دائ  لللللامدوائتك ائاج للللل د
د:(70)وهي
د.   فيتاجسدد يد   ،يإل   ده تحد -1
دو  ةدون ي دجلكلأ.دوتطا  دائد  ، تد اتدائتك ائاج  دائف ي   -2
دائ  امدوائتك ائاج  .فيدتطا  دائ   ، دائ ا   دئ   مدات تك يد -3
د.تا، ىدل ،لأدائ  امدوائتك ائاج   -4
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تائللللللدائم  ف للللل دائتللللليددنت ج للللل دوائكفللللل اأدك قلللللزدائنللللللتداهو د، لللللودتق للللل  داإل
 ليج دقب  أدئن تحدائلللو دائمت ل لل دد أ بحد    نمددائد  ،يهحدائن تحددان  مددائ ا   ؛
د ادل ملل د ًلل ف د أحدقاي لل دتائلللدإنت جللمدفلليد.دو للىد ئللظدكتمثللحدات للت تد   نلل د  لل  ،  د

نلللتدائقتا لل دائلللو دائمت ل لل ودوئنلل ادائ للببدت  خفًلل ودوقفلل اأدألللحودم ئم  ينلل د للىد
وائت ق لللزد، لللودائدللل  ، ددونت ج للل دائمًللل ف دئ دللل  ، تدائ  يمللل إئلللودت  للل يدائ  مللل داإل

دودوات تك ياتدائتك ائاج  .ائم  في اتدائتاجسد

 للل دداو، لللودائللل غيد للل دأحدائدللل  ، تد اتدائتك ائاج للل دائف ي للل دتدتخ لللةد،للللبمد
ا ئلل دقاي لل دائج اي لل ودامتلل دأحدتخ للةدهلل  دائ ط ،لل تدفلليدائانلل ي دائجلكلللأودإتدأنللسد

دووائ  ملل ادوائمن ل،لل  د:ود ثللح ، ئ للمدد ائد  ،  دون ي دجلكلأد   لل دئ مت  ملل  دت   مللد
دوائ م  دائمن أ.

وئتق لللل  دائ   ،لللل دائ ا  لللل دات تك ي لللل دئ   للللامدوائتك ائاج لللل ودأبيقلللل دائقتا لللل د
ائ للليأدتا،لل ىدل ،لللأدائ  للامدوائتك ائاج لل ودودئد؛ لل حدو تللاازحددا تكلل ييد مد لل ويأد  لل ادن للد

اجللبد، للودائقتا لل دأحدت فلل د،  ،لل دلا لل د دائ  ئم لل .د،لل وأد، للود ئللظود، للودائم  ف للد
هلل  دائ   ،لل ودوإاجلل بد،لل لدفلليدميهم لل دات،للتم ايددائللا،يئت م لل دد؛ئ   للامدوائتك ائاج لل 

دئ م  ف  دائمق   دوائ  ئم  .د جتم ي

 :Daeduck Science Parkحديقة دايدوك  ـــ اثالثً 
 النشأة:   -1

تب تنلل دائقتا لل دائكاي لل ؛دف لللدتاجنلل دائتيدد إم يد،  ، دائ  امدوائتك ائاج فيد
فللليداتخللل  دلللل ايدمإن للل ادأو دالا للل د، م للل د ط لللىدائ لللب     تدنقلللادفللليددهلل  دائ   ،للل 

ود ددلل دائقتا لل دمد1973،لل مدفلليدالا لل دباكلللو دئ   للام.دفدوهلليكاي لل دائج اي لل ود
 National Centerئ   للامدوائبقللثددائ للا يئتطا  دائم قللزدد2كيد27ائكاي  د   ا د

for Science and Researchلك لل دفلليدقي،لل ادإلن لل ادالا لل د، م لل د للخم دد 
د.Taejon(71)ت اجاحد
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ممبلل بيأد لل دائقتا لل ودوهللاددددالليتيد لاالل داه لل ددفلليددددئ لللدقلل حدإن لل ادائقلللايةدائ  م لل 
ا للثد لللأدهلل ادددداه لل دقلل ئظداتللود لاالل دائت لل     ت؛دالا لل دباكلللو ودوا،للتم ددفلليدد لل دالللمدد

ائن ئلل تدأحدتبلل بيدمإن لل ادائقلللايةدائ  م لل د للل،يدأ لل مدددد دائتغ لل ودوأ للبحد ت اللمدفلليددائتاجللسدد
دوق ئظدائج    ت.دووائمق   دوائقتا  دائم قز  د:  

و،للةدقاي لل دفلليد لك لل دتلل اجاحودوت للىدتلل اجاحدفلليدباكلللو دئ   للامدت للىدالا لل د
دداهيا لليدئاجللابدقث لل د لل ددددادن لل مدددائ  م لل ؛دددائج اي  ودوتيدا ت  يده  دائملك لل دئب لل ادائقلا لل 

،للل داللللوبدائ للللودائم ت لللبد كاي للل دائ لللم ئ   ودقمللل دأحددددادي  دللل دائلللثم ودقمللل دأننللل دت لللىدم  للللمد
كلالللل ودقملللل دتلللليد  لللل اد للللةد لللل دشللللبت ددتلللل اجاحد  ت للللودئ للللبت تدائ  للللحدائ ي  لللل  دوائ للللتظدائقلد

ودوقلل ئظدتلليدت لل   دد،لل ا دئ  للحدائم  ا لل تد لل  دتلل اجاحدودددم؛د1995نت ن دف يةدائ  ، د، مدداإلد
د.د(د27)دمد2004لط يدف يةدائ  ، د ائ      دئ يةدائملك ت  د، مد

دو لل  د طلل دئت  لل يدائقلا لل و دمملل ويدائاللل ودوَدداوزابتد  لل ا دائقلا لل دقث لل مد
 لللل د  لللل ا دد%48وات،للللتف بأد لللل دائم لللل ا دائ  ،لللل  دائمخددلللل ودفللللتيدتخدلللل صد

%د8ئأل للللللل ك دائخًللللللل اادائمفتااللللللل ود%د43اهيضدئألغللللللل اضدائبقث للللللل دوائ  م للللللل ود
ائم ا للل دفللليدحدود للللأدائ ملللدمد1978،للل مدفللليد،لللت حدواه،مللل  دائتج ي للل ودودهغللل اضداإل

  نلللدأن للئ :دائتيدداهوئود  د   ادائم  هلدائت   م  دوائبقث  ودوق حد  دأهيدائم  هل
هلللدائبقللامدئ م ت لل دوائمللاابودو   دائكللاييدائبقللامدائكاي لل دئ م لل ك  دوائ  للامودوائم نلللد

ئكت ون لل تودقملل دتلليدن للحدأو دج   لل دإئللود الللىدائقلا لل د،لل مدائكاي لل دئ تدلل تتدواإل
د.(73)مد1980

تتدللحدملل ئمانف  دد ه  دائم ا لل دائمبتلل أودواجنلل دائقتا لل دائكاي لل د لل  ممدفيدود
ق نللل ددف للللدأيابتداتنت للل  دإئلللودائقلا للل ؛ائتللليددائم ، للل تدائبقث للل ائللل ك دا م لللاحدفللليد

ودوقلل نااد   ي لل  دئ نت لل  دإئللود، ا فيد   يدائم  هلدوائم ،  تدائبقث  د اجابأد
 نلل دائت  لل يدداف مداوئيدات د تاددوائال د  ط  دي ف   ئظدفيدت اجاحودا ثدق ن دت اجاحد

ائم  ،لللبدأودائث  فللل دائم  ،للللب ودأودائب  للل دائتقت للل دائتج ي لللل دائم يمللل ودوئللل ئظدشللللج  د
تمائنلل دائقتا لل د، للوداتنت لل  دإئللودائقلا لل ودائتلليددائقتا  دم للضدائم ، لل تدائبقث لل 
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ك ائاج لل د، للوداتنت للل  دوائتدتمائنلل دوزايأدائ  للامدائتلليددوأجبلل تدم للضدائم  هلللدائبقث لل 
دو ئظدئت ج ىدائم ،  تداه   د، وداتنت   دإئوده   .دك ئظ؛

داه، ،لللليدائقلا لللل د، للللودائبقللللثدفلللليديقللللزتدائم ا لللل داهوئللللودود  ت؛دهحدائدلللل  
ائبلاالل دق نلل د   ملل تد،  لل ودل يملل د، للودائبقللامدائ    لل ودن  لل دفلليدد   يدائم  هللل

وقلل ئظدائ لكلللد لل دائم  هلللدائخ  لل ودإئودالا لل دباكلللو ودد، ا  ال ن د  دائ   م د
ا للثدأ للبحدد؛ ق  لل ددا،للت ات ج  تدتغ لل مد دإئللودائقلا لل دتغ لل تداههلللاتدواإلو للىداتنت لل 

وتق  للةددووائبقللامدائتطب   لل دوائتك ائللاجيات تكلل يدوائتطللا  دد:، للود اتهتملل مد  دللب د
فللللليدودإئلللللودج نلللللبدائت لللللا دوائ للللل ئميدائ لللللاجدائمق للللليفللللليدد  لللللتتد تم لللللزدك  لللللودلبلللللاتمد

ويدللف د،  لل ودأ للبق دائقلا لل د لاالل دا    لل دئ   لل  دد.ائم لل و، تدوتق  للةداهييلل  
د وائم تكلللللللزأد، لللللللودائبقلللللللثدد كب للللللل أد للللللل دائم  مللللللل تدات تك ي للللللل دائمت ل للللللل دتك ائاج للللللل 

د.(74)وائتطا  

شلللج  دوزايأدائ  لللامدوائتك ائاج للل دم لللضدائم ، للل تددو ت للل دو لللىد لااللل دائثم ن  
دجللليوإ ددSamsungكب للل أدائت م للل دئ للل ق تد   للل دقبللل  د ثلللحد،   لللانتدائبقث للل دائ

L.G.ودو جما،لللللل دهلللللل نناادHanhwaئ نت لللللل  دإئللللللودالا لللللل دباكلللللللو دأالللللل مدائ مللللللحدد
  لللل د  تدلللل دد ودوئ لللللدتغ لللل دائا للللىدتلللللي ج  د،لللل ا فلللليد،للللبا،  ودتلللل يق  دأوتبهلللليداه

ائقلا للل دلللللدتطلللايتدأن لللئ دالللا دائتللليددحدائم ، للل تدائت   م للل هو ئلللظددائثم ن   للل ت؛
وائم لللتا  تدائث  ف للل دوائتج ي للل ودإئلللوددوم لللتحدقب للل ودوتق للل  دائب  للل دائتقت للل دائ لللت   

د: ثللحدو،لل ا ائم ط لل دائجلكلللأد   ينلل دم ئ   للم دفلليدج نبدتاف دائ لكلد لل دائمم للزاتد
  لل ادفلليدوجابأدائناااودو  دليد لللأتدأ،لللابدقب لل أد لل دائ لل ق تدائكبلل  ددول  داتزبا مد
ائقلا لل دائ  م لل دباكلللو ودوتزاكلللتدأ،لللابه دمدللايأدقب لل أودفللزابدفلليد لل دئنلل دوالللاتدمقث
د.(75)1995ش ق د، مدد52ودإئود1985ش ق د، مدد13،لبه د  د

، لللوددائتقلللا د للل دائت ق لللزدائك لللياهن لللط ودا لللثدتللليدفللليدوه للل  دتغ للل دقب للل د
ائم لللل و، تدائ  يملللل د، للللودائبقللللثدوائتطللللا  دف للللةودإئللللودائم لللل و، تد اتدائدللللبغ د

،لللبدواجلليدائم لل و، تدائم تملللدفلليد ئللظدإئللودنمللاده يللحددوأب دي لل دوائدلل  ،  وائتج 
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اه،لل ادفلليدد للحدهللاد ب لليد ، للااي  ددا، ودائقلا  ودإئودج نللبدأحدهلل ادائ مللادئلل ادنمللا د
ت امدمسدنخب د تم زأد  دائج    تدوائم  هلللدائبقث لل دبا للحدائ يددوائ  مي، ودائبقثد

 دقب لل أ.دإ دامتلل دائ لل ق تدئنلل دتلليل  اتدإاج   للددتق  نلل ائتلليددائقلا لل ودقملل دأحداهييلل  
 لللل د لللل  دتللللاف  ددو اايبهلللل دئمااجنلللل داات  جلللل تداهج لللل  دائ  ب لللل دئ قلا للل دأحدتثلللل يد
أ للبق ددإحدائقلا لل د:ودوت ف ىدائ لللياتدائبقث لل ودو متلل دائ للا ائ  ئي  ،  تدائت   يد

دتمت ظدقحد  ا  تدات،تم ايد،اااد  دائ  ا  داتلتد با دأوداتجتم ،  .

 تطوي  الحديقة:  -2

 تود، للللل  دأل مللل دائقلا لللل دائ  م لللل دائ للللب     دفللليدك نللل دأو د  ا لللل دئ تطللللا  د
  ط لل دتلل اجاحودوق نلل دائخطلل د،بلل يأد،لل د ق وئلل د  ما،لل د لل دائقتا لل دفلليدباكلللو د

  ي دائ   م .دوتمث لل دأهلليداههلللاتدائ ي  لل  دئ تطللا  دإلل   د لك  د)الا  (د، م  د
د:(76)ك يدف م 
دائقللل بيفللل ئ  حدد؛دئ ئتقللل جدممدللل تدائللللو دائمت ل للل .تك ائلللاجي  لللةدأ،للل اد -أ

د، ودتطايدائ  امدوائتك ائاج  .دوائ     دل يي د
ودوائ لل ق تد   د   هلللدائبقللامدوائج   لل تد لل دن ا لل دوائ  ل تت ز زدائ وامةد - 

و ئللظد لل د لل  دإل  لل دائم  هلللدائبقث لل دد؛نت ج لل د لل دن ا لل دأ لل  دائدلل  ،  دواإل
دوتق  ةدائتف ،حد   نم .دو ئ دوائج    تائف  د

وائتطا  د  ئ  د  دائت امودوت للتمتىدم ئ لكلللددائ  ميإل   د لك  دئ   امدوائبقثد - 
دائ  ملليمتالىدأحدهلل  دائملك لل د،للت ززد لل دقفلل اأدائبقللثد  دائت ن  تودو  دائ

قاي لل دائج اي لل ودو،للتكاحدللل بيأد، للودا،للتثم يدائمللاايبدائم بالل دفلليددوائتك ائللاجي
فللليدوائب للل   دات،لللتثم يداه ثلللحودقمللل دأننللل د،لللتخ ةد  ئللل دمقث للل دغ للل د  لللبال د

دئ نً د جتم   دش    .د ودو،تكاحدأ، ،مدائكاييدائمجتمىد

تطللا  د   هلللدائبقللامدد:ائت ق للزد، للوفلليدوئللود لل دائتطللا  دتمث لل دائم ا لل داه
دوبا للحدائقلا لل ودوتطللا  دائم   للحدائ  ملليوائج   لل تودوائتجن للزاتداه، ،لل  دئ بقللثد

ده  دائم ا  .فيدئ غ ا دداقب  مددائقتا يويفىدقف اأدائ      ودوق حدائلويد
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دوجنلللابدقب للل أد تودا لللثد للل  ئ دويللللأتدائم ا للل دائث ن للل د للل د  تدللل دائت للل     د
 دأجللحدت ب لل د تط بلل تد للدد؛الا  دباكلللو فيد نلتدإن  اد   و، تد اتدت    د، ئ  د

اًللل ن داه،مللل  ددهللليهللل  دائم ا للل دفللليدنجللل زاتد.دوقللل حد للل دأهللليداإلائ لللاجدائمق لللي
ا للثدامتلل دئ  لل ق تدائمبتليلل دأحدد؛ائتك ائاج لل ودوالا لل د  لل و، تد لل دم لللدائقًلل ن 

ج لل دائجلكلللأودقملل دو لل  دائخطللةدئتتللائودائقلا لل دتاجللسدجنابهلل دإئللودت للا ةدائتك ائاد
ئتق  لللةدألدلللودبيجللل ددجم لللىدأنقللل اد لك للل دتللل اجاح؛فللليدتطلللا  دائم للل مةدائدللل  ،  د

د، ودائم  ف  دائ  ئم  .دائ دبحدل بيمددائكاييدائم تتدفيدائجابأدفيد مت  د

 جللل  دفللليدوت تبللل دالا للل دباكللللو دأو د  ط للل دلا  للل دت فللل د  للل و، تدي  باللل د
ق سودقللحد ئللظددائكاييدق حدئن دتيل  د ب ش د، ودتطا  دائمجتمىدد ائاجيائتكائتطا  د

ددولللا يكتق للةد للل،يد ب شلل د ه ي لل دد  لل دائقتا لل ودوا،للتط ، دائقلا لل دأحدت لللمدف  للم
دل  م  دوائ ا   .ئ ت م  داإل

 الحديقة:في دور الجامعات  ــــ ارابعً 

وائدللل  ، تدا تبللل دإحد  للل ادشلللبت دئ ت للل وحد للل  دائج   للل تدو   هللللدائبقلللامد
نجللل  دائقلا للل ودو مت نللل دا لللت  دائ لللليأد، لللودائت م للل دائم لللتلا  ودفللليدد ا ،لللممدد،للل   مد

و مت نلللل د لللل دت لللل  ىدائ للللليأد، للللودتق  للللةدائت م لللل دائ  يملللل د، للللودائتك ائاج لللل ودوت للللامد
هلل  دائ ًلل  ود لل د لل  د  لل ادائلل وامةدفيددائجاه يدائج    تدو   هلدائبقامدم ئلويد

دنت  .ائبقثدو  ،  تدائد  ،  دواإلد،  تائ ا  د   د  د

د؛ائمتم للزدائ لل ئيوت تبلل دالا لل دباكلللو دائمتلل حدائاا لللدئ للاأدائ مللحد اتدائت  لل يد
ق للللسودا للللثددائكللللاييدائمجتمللللىدفلللليد لللل دام لللل دبيجلللل دائلللللقتايا دد%10إ دا مللللحد نلللل د

ئجللل  دائ  لللا دائمتم لللزأودوائلللليج تدائ  م للل دائ  ئ للل .دئ  لللل تدد أ لللبق دائقلا للل د ت نلللمد
ئ ط لللل تدائب للل   د اتدد وا لللقمدداإحده للل  دت ق لللزمددأن لللط دائقلا للل .فللليدد م  لللمدهللل تادج
و  اكلللزدائبقلللامد نللل ودوهللل  ددوج   للل تدائقلا للل فللليدو نللل ياتدائبقلللثددائ للل ئيائت  للل يد

تدلل ىدائتفللاجودوتق للةدات تكللل ياتودائتلليددائكت لل دائب لل   دتمثللحدم ئف للحدائكت لل دائق جلل 
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ائ مللاودوب،لليدائم لل و، تد اتددفلليو  لل ،لتن ددوتطللا  دائ لل ق تدائدللغ  أدفيدوت نيد
د.(77)ائتك ائاجيائتاجسد

قاي لل ودوأ للبحدفلليدئ لللدأ للبق دالا لل دباكلللو دأكبلل دتجمللىدئ بقللثدوائتطللا  د
مودقلل حد2008،لل مدفلليدفد   لل تدو   هلللدائبقللثدبا للحدائقلا لل .ه لل  دتااجلللدقب لل دئ ج

 لل تدبا للحدائقلا لل دإئللودودوو حد،لبدائج   اتا   دد مقث  ددا  قزمدد66ائقلا  دكاجلدفيد
ودوائن ل،لل .دوزابدوائتك ائاج لل دائق ا لل دوائ  للامدد: جلل  فلليد، دج    تدت محدجم   ن د

دوائتك ائاج لل د: جلل  فلليدشلل ق ودت مللحد   منلل دد980ائقلا لل دإئللود،لللبدائ لل ق تدفلليد
 جلل  دفلليد  د جمحدائ  ق تدائ     د%د10وائن ل، ودوأ بحددووائتك ائاج  دائق ا  

لا للل دباكللللو ودوو لللحد لك للل دتللل اجاحدمللل ئ   د للل دافللليددائق ا للل د اجلللابمدائتك ائاج للل دا
ودامثلللحدائبللل اثاحد  انفلللمدد41.638ائ للل ق تدبا لللحدائقلا للل دإئلللود،للللبدائملللانف  دفللليد

د.(78)  ني.ده ادإئودج نبدائكث  د  د   هلدائبقامدائخ   د44%

 تان للل دوللل مدأكبلل د  نلللدئ بقللامودوهلللاد  نلللدائبقللامدائكاي لل دئ تدلل تتد
وللل مد  نلللدقاي لل ددبيجلل دائلللقتايا .دالل   ي لل دد ، ئمللمدد360ود لل د  لل نيد ، ئمللمدد1.256

 لل دام لل دائلللقتايا ودو ب لل دد339 لل د  لل نيدد ، ئمللمدد682 لل د ت  لل  دئبقللامدائط للل دائ ي  د
دودوهلللادالللاائي،للل ئيمدد7.200هللل  دائم ، للل تديدئ   مللل ادائللل ك دا م لللاحدفللليدائ للللبدائك لللد

 لل دام لل دبيجلل دائلللقتايا ود   ملل دد%23.5 د لل  دهلل تادودو للد%د لل دائ لللبدائك للي42.7
 للل دائق  للل   د، لللودبيجللل دائم ج لللت  ودوتاز،للل داهن لللط دائبقث للل دئنللل تادد30.9%

وائط لللل دائ ي للل وددووائك م للل ادواتتدللل تتد: ثلللحدوائ  مللل اد، لللودائكث للل د للل دائمجللل تت
د.(79)و  دإئود ئظدووائ  امدائب ائاج  ودوائن ل، دائم ت ن ت  

وئك نلل دد دائج    تدوائم  هلللدائبقث لل دف للة؛تً  دائقلا  دائ  م  دباكلودوتدت 
م للللضدائمت تللللبدائقتا  لللل د اتدائدلللل  دمين للللط دائقلا لللل ودوقلللل ئظدأاًللللم ددت تًلللل  

 ملل دامتلل دائقلا لل د لل دتللاف  د،للت دل  للبدئ  لل     دد؛تجم لل تد،للت   دو   هلللدت   م لل 
ا للثداق لل دللل ناحدإبايأدد؛ائدلل  ،يدئإلنت  د وئك دائقلا  دئيدتاف د ت نمددائقلا  .فيد
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 ثلللحدهللل  داهن لللط د للل دأجلللحدام اللل دائقلا للل د للل دأحددمد1993ائقلا للل دائدللل بيد،للل مد
دتدبحد  ط  د   ،  د   ئ دم ئم ال ت.

 لل  دائم  هلللدائبقث لل دداالل ب دد وف ملل دكت  للةد بلل اااتدات تلل ا دائمق  لل ودنجلللدت  ف للمد
فلليد،لللبد لل د لل اااتدات تلل ا دائمق  لل ودوددائخ   دوائم  هلدائ ا  لل د، للودتق  للةدأكبلل 

ودت للل  دائم  هلللدائخ  لل دمط بلل تدت للج حد لل اااتدا تلل ا دأكثلل د1996-1995،لل مد
ت للج حدفلليد لل دائم  هلللدائ ا  لل ودوزابتدأن للط دائم  هلللدائخ  لل دوائ ا  لل دم ،للتم ايد

 لل اااتدات تلل ا ودإتدأحدائم  هلللدائ ا  للل دت نلل دقفلل اأدأ، لللود لل دائم  هلللدائخ  للل ود
 قللللد ئلللظد، لللودأحدائم  هللللدائ ا  للل دت قلللزد، لللوداهن لللط دائبقث للل دائم لللت  أدما  للل دو 

اهجحودوائماجن دنقادائمد ق دائ ا   ود   م دت قللزدائم  هلللدائخ  لل د، للوداهن للط د
ائبقث لل دائماجنلل دإئللودهلللتد لل  دوهللاد دلل ق دائ لل ق ودم إل لل ف دإئللود ئللظودق نلل د

ااتدات تللل ا دائلوئ لللل د للل دائم  هلللللدائت لللج حدئبلللل افلللليدد ائم  هللللدائخ  للل دألللللحدن للل ممد
،لللت ات ج تن د، لللود لللل اااتد للل د ئللللظدأحدائم  هللللدائخ  للل ديقللللزتدإدائ ا  للل ودو تًلللح

ات ت ا دائمق   ود   م دا وئلل دائم  هلللدائ ا  لل دأحدتز لللد لل د لل اااتدات تلل ا دائمق  لل د
دئبقث لل د، للونفادائال ودقم دأحد   هلدائبقامدائخ   دت قزدأن للطتن دافيدوائلوئ  د

د.(80) ب ش أددائتك ائاجينت جن د ج تتد     دئتق   دإ

امت نلللل دإاجللللل بدائبلللللكحدائف للللل  ددقلللليد؛ول  لللل د   هلللللدائبقلللللامدائخ  لللل د للللل ئظ
و، للودائ  لل ضد لل د ئللظودتنلللتد   هلللددائتك ائاج لل دائم للتايبأد لل دائخلل ي .ئ للاايباتد

ائم  ف لل د للىدائبقامدائ ا   دإئوداتيت  ادم ئ لللياتدائتك ائاج لل دئأل لل ودم إل لل ف دإئللود
فلليدائمجلل تتدائتك ائاج لل دمدللف د   لل ودواتللودفلليدد اه لليداه لل  دائمت ل لل د لل  ،  د

ت ج حد  اااتدات ت ا دائ ا  لل ودت نلل د   هلللدائبقللامدائ ا  لل دز لل بأدل  تلل دو  للتم أود
دئ غ ا .د  تييجقمدد    م دتي  د   هلدائبقامدائخ   دو  مد

 الحديقة:في الش كات والمش وعات  ـــ اخامسً 

تللللل حدائتلللليدد،لللللبدائم لللل و، تفلللليدت تللللبد، للللودتطللللايدائقلا لللل دز لللل بأده ي لللل د
   للاحدبوتي(دد375   للاحد واح د)د382.5وزابداجلليداه للاا دائم للتثم أدإئللوددوائقلا لل 
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ودوا  للللل دائ للللل ق تدائم لللللئائ د،لللل د  للللل و، تدائقلا للللل د ب  للللل تد،للللل مدمد2000،لللل مد
حدواحودو للل دلللليدف للللدا  للل دائ للل ق تدلفلللزاتده ي للل ود   لللادد500و للل  دإئلللوددمد2000

 لل أودو لل دائمتالللىدأحدتقلللمدز لل بأدد36فمتا،للةدل ملل د ب  لل تدائ لل ق دللللدتًلل ، د
د.(81)2005ت    احدواحد، مدد6اجيدائمب   تدتدحدإئودفيده ي  د

 الحديقة:ت والمش وعات في تزايد أعداد الش كا -1

قاي لل د اجللابأدفلليد لل د جمللحدائ لل ق تدوائم لل و، تد%د7.1ئ لللدأ للبحدائ للامد
ودوهللل ادهلللادأ، لللودت ق لللزدا ب شللل مدد تللل اجاحودو  تبطللل دم ئقلا للل دائ  م للل د نللل دايتب ملللمدفللليد

ودويلللللأتدتلللل اجاحدتدللللبحد  ط لللل د،لللل ا ئ م  لللل تدائبقللللثدوائتطللللا  د لللل ي دائ   للللم د
د ودئ لللل ا دإئلللودائم ط للل د ج  مللل ودويللللأتدائكث للل د للل دائ للل ق تداهج ب للل دت للللمد، و لللم

ودمد2004قللل حد،للللبه د  نللللك دف لللةد،للل مدائتللليددوقللل ئظدائكث للل د للل دائم  هللللداهج ب للل 
أحد،لللبد لل اااتدأاًللم ددو لل دائمتالللىدم.2015،لل مدداإئللود، لل   د  نلللمدد،لبه دوو ح

ودو لل دائمتالللىدأحدتق للةدمد2004فلليدات ت ا د، تً ، د،  د  اتد،م دق حد،  سد
د.(82)2015، مدد ل  ،  دد يلممدائمب   تدائتك ائاج  دئ قلا  دوئملك  دت اجاحد

إ ددإئللودالا لل د، م لل د ت لللبأدائانلل ي ؛دتغ لل ده تللحدباكلللو د لل د لك لل دئ   للامد
امت نللل دإنتللل  دوت لللا ةدائم تجللل تدائتك ائاج للل ودوه للل  د لللل  تد تب بئللل د للل  دقلللحد للل د

ائتلللليددفب  ملللل دتملللللدباكلللللو دائملك لللل دم ئ لللللياتد؛الا لللل دباكلللللو دوائملك لللل داهمد تلللل اجاح 
:دائ للت د ثللحدوائت    ودتمله دت اجاحدمي،ب  دائ االل د، ئيدائد  ،يائ مادتمت ن د  د

فلليدإ دامتلل دتبلل ب دائم ف لل د لل  دائقلا لل دوائم لل مةداه لل  ددائج لودوائخل  تدائث  ف لل و
دئتق  ةدائت م  دائم تلا  دئإلل  ي.د؛ائملك  

 حضانة األعمال التجارية: ـــ اسادسً 

:دلبللحدائقًلل ن ودوهلليدواًلل ن داه،ملل  دائتج ي لل ه لل  دأييللىد طللااتدئب نلل  تد
دائتخ  .داوأل  ادائقً ن ودوي لدائقً ن ودوأ   مد



 دراسة مقارنة للحدائق العلمية                  أمحد حسني انصف                  د/ حممد

 م 2015اكتوبر  –العدد الثالث  والدولية جملة الرتبية املقارنة  296 

د؛وائمت تللبدتقلل دائ ، الل دائمتثفلل دوائم   للحفلليددتــتم م حلــة مــا قبــ  الحضــانة
ائقلا لل ودفت للامدائمت تللبدائمختدلل د  للل  داج للبدائم لل وئاحدأفكلل يهيد،لل دأ،ملل ئنيدإئللودف

من دإئلللللودائج   للللل تدوائم  هللللللدائبقث للللل دئبقلللللثدائفكللللل أدائقلا للللل د ت   منللللل دوت للللللافللللليد
ائم ا لل دائمبتلل أد لل دفيددائم بينفادائال د ت لايدائل،يدفيدوتطا  ه ودوت امدائقلا  د

د؛ئأل،مللل  د و، لللل  دكللتيدتطلللا  دائفكللل أدوتقا  نلل دإئلللود  لللتتدئتدللبحدنما جلللمددوائقًلل ن 
د.(83)امت ن داتنًم مدإئودأالدائق    تدائ ب  د،  أدئأل،م  دق  ق تد  ،لأد

ائق  لل  د لل د،لل ت  دإئللودل للل ودو  لللمددفلليددويدف د،   ودت تم دائ  ق دائد ،لأدد
حد  لل فتنيدو نلل ياتنيدئ  لل ق تدائدلل ،لأدأل لل ادفتلل أددادحدوأ،لل ت أدائج   لل تدوائبلل اثدائملللك ود

ًللل ن ودوتقدلللحدائ للل ق دائدللل ،لأد لللىدد ًللل ن د، لللود  نللل  تد للل دم للللددائق انتنللل ادفتللل أدائق
ا  ،لدائ  ق د، للودن للحدائتك ائاج لل ودو  لللمدئنلل دت للن  تددددودإيش بيدائقً ن ودوهاد  ن  تدد

ودو  لللمدئنلل دقلل ئظدم للضدائخللل  تدائ  م لل ودوق ف لل ددائ مللا جيدنتلل  دد؛دئ ا للا دإئللوداإلدكث لل أد
وت لللحدائ للل ق دائدللل ،لأدم للللددودد دو، ئم للل ددد داإلبايأدوات،لللتثم يودوقللل ئظدق ف للل دائت لللا ةد ق  للل د
ًلل ن د، للوداتدلل  دبايلليدم ئقلا لل د ددودتااجننلل دائتلليددددئ تغ للبد، للودائم للت تددد؛دانتنلل ادفتلل أدائق

ًلل اده ئلل دائتلللي ادفلليدد    هلللدائبقللامودوت للحددفلليددائج   لل تدوائبلل اث  ددم ئت لل وحد للىدأ،
ًلل ن ؛دددائقلا  دتل،يدائ  ق دو   ي  ن د  د اتللودتدللبحددددل مدإئود ماد،لل ااتدم لللدائق

ًللج دوأ للبق دللل بيأد، للوددائ لل د ق دللل بيأد، للودات،تملل بد، للود اتنلل ودوتكللاحدللللدنملل دون
دتقمحدائم ئائ  دق    .د

اط لللبد للل دددد دو، لللل  دكتخطلللودإنتللل  د  للل و، تدائ للل ق د، للل أد  كللل  دبوتيد،للل ا  د
تكللاحدائتلليدد تب ش دائ محدممدلل ن ن دو  لل ي  ندائ  ق دائتخ  د  دائقً ن ودمم  ودأحد

  لل مةد   لل دم  لللأدإئللودالللد لل د،لل دائقلا لل ود للىدفلليدأودد ائقلا لل دغ ئبللمدل  بلل د لل د
ت لللايدائت للن  تدوائللل،يدوائمت م لل دوائت  لل يدائم للتم دئنلل ودوت لللايدفلليدا،للتم ايدائقلا لل د

دائم ايأدائف   دواإلباي  دوائتج ي  .

د

د
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 إدارة الحديقة: ـــ اسابعً 

ن للليتدالا للل دباكللللو دقجلللزاد للل دائ   ،للل دائ ا  للل دائكاي للل دئ بقلللثدوائتطلللا  ود
تائلل ددي د  قز لل داإلبايأودو لل دلللَدداتللود ئللظدائاللل دبوئلل مددتللزا تدوق نلل دقاي لل دائج اي لل د

دMinistry of Science and Technology (MST)وزايأدائ  للامدوائتك ائاج لل د
دوفتت انلل د اا،للط دجنلل زدائقتلليدائمق لليادائتخطلل ةدئب لل ادائقلا لل دائ  م لل ودوإبايتنلل دم للل

 Office of Managing the Daeduckإلبايأدائقلا للل دد أن للليد تتبللمدائلل يد

Science Park (OMDSP)(84).د

 ط للللىدائ للللب     تدواتللللود  تدلللل دائت لللل     تودوا،للللتم دائا للللىدقلللل ئظد  لللل دد
تختللل يدائتللليددهللليو للل  دهللل  دائفتللل أدق نللل دائ للل اياتدت تخللل د اا،لللط دائلللازايأودفللل ئازايأد

دتل حدإئودائقلا  .ائتيددائج    تدو  اكزدائبقام

فلليددو ىدأوا  دائت      تودتغ لل داه لل دمدللايأدج ي لل ودا للثدأ للبحدن لل مداإلبايأدد
ل لل يددكللتيدانتخلل  دالل كيداإلدنللحدهلل ادائتغ  لل ددفلليددمدللايأدقب لل أودوددد دتد  قز لل دكاي لل دائج اي لل دد

م لللدأحدقلل حدت   لل نيدكللتيد اا،للط دييلل اددددودائمق  لل  دو،ملأدائملك  د ب شلل أد اا،للط دائ لل  ب  دد
 للىدهلل  دائ   ،لل دددد دائجمناي لل ودوتلليدانتخلل  د جلل ئاد ق  لل دئنلل د لل ا  تدقب لل أودوتم شلل مد

إبايأددفللليددت لللامدملللسدوزايأدائ  لللامدوائتك ائاج للل ددائللل يدددد  قز للل دتللليدإئغللل ادائللللويددائخ  للل دمللل ئ د
 Semi-governmentsائقلا لللل دائ  م لللل دباكلللللو ودوتلللليدإن لللل ادوق ئلللل دشللللبسداتا  لللل دد

Agencyت للمود   قللزدائ  لل بأددددHeadquartersائاللل ددفلليدد .دوأ للبق دهلل  دائاق ئلل د(د85)د د
دوتطا  ه د  ئائ  دق    .ددودائم ئائ د، دإبايأدائقلا  دددهيددائق   د

 التقييم: ـــ اثامنً 

د وف لللمدداشللليحد طللل دالا لل دباكللللو دلللللدنفلل تد  جللل  ودوتللليدقللحد:دإامتلل دائ لللا 
ئتًلللليددوف لللللدتلللليدتطللللا  داهيضدائمخددلللل دئ م ، لللل تدائت   م لللل دوائبقث لللل دئ خطلللل ؛

دائكللاييدئكت ون لل تودوائم نلللد  نلدمقامدقاي لل دئ تدلل تتدواإلد: ثحدو   هلد   ال 
دائ  ملللللليدت لللللللمدائبقللللللثفلللللليدأ،للللللنم ددوائتلللللليد؛وغ  هلللللل دوائمت لللللللمدئ   للللللامدوائتك ائاج لللللل 

 لل دائ لل     د، للودد12.000دئقللاائيائللب بودقملل دتلليدتللاف  دائم للت دفلليددوائتك ائللاجي
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ائمخددلل دئ قلللايةدداهيا لليائاللل دنف للسدتملل دام الل دفلليدائ قللادائم  للابدم ئخطلل ود
ائخً اادواه  ك دائمفتاا داتودتق دائًغةدائ لكلد  دلبللحدائمطللاي  دائتجلل ي   ود
وئ لد،مق دائ لل وتدئقلا لل دباكلللو دائ  م لل دأحدتللاازحد لل  د  ئلل تدائ مللحودوائم للت ود
وتقلل فعد، للود  لل ا دن  فلل ده بيلل دوج املل ودوتلليدتطللا  دائم افللةدائتج ي لل دوائت   م لل د

%د للل د84ودو  طللل داآلحدنقلللاد  لك للل دتللل اجاحد،للل م مدفللليد نللل دل يمللل دقائتللليددوائث  ف للل 
  لل ك دائقلا لل دفلليد  ط لل دتلل اجاحودوأشلل يد   لليدائم  ملل  دفلليدائقلا لل دائ      دفلليد

د.د(86)أنن د ت حدج لدئ ق  أدواإلل   

ائقلا لل دت   لل تد ت ا،لل ودول  لل د ت للا  ن دئ لللدمللايتدائم ، لل تدائبقث لل دفلليد
د623ائخللل  ودو قللل د تتلللبدإبايأدالا للل دباكللللو دأحدائقلا للل دا  للل دون  نللل دئ  طللل  د

  نلل  تدد8.142 لل ااأدا تلل ا دقاي لل ودم إل لل ف دإئللودد4.125  ااأدا تلل ا د لل د جمللا د
ئ االل دد  ت للل مدد ئكت ون لل تدن   للمدئ تدلل تتدواإلدائكللاييدكمب للات ودقملل دمللايدائم نلللد

 Timeتاز للىدائاللل دد) بلل ب دTDXت للمودتللودب دإكللاددائت  فللاني فلل ت حدائتاز للىد

Division Exchangeدقلللحد ئلللظدج لللحد للل دقاي للل دوااللللأد للل دأو د1982(د،للل مد.
   لليدئ نلل ت ودقملل دمللايتددأتا لل ت تيائ لل ئيدللل بيأد، للودإنتلل  دن لل مدفلليد، لل دبو د

ائقلا لل دفلليدأجنللزأداتتدلل تتدائخ ا لل د تك ائاج لل دف ي لل ودوأ،للنم دائم  هلللدائت   م لل د
 لل دائكفلل اأد لل دد للن باتدائ  م لل د، للود  للتا د،لل  مدائدالل   يت لللايد لل  ج  د لل دفلليد

د م ئبلللللمدد6.190قللللل حده للللل  ددمد1998،للللل مدفللللليدائللللللقتايا ودودداللللل   ي للللل دد343  للللل نيد
ئ   للللامددائكللللاييدوقلللل حدئ م نلللللددو  تق لللل  د بلللل ا تدائبتلللل ئاي اادوائم ج للللت  دوائلللللقتايا د

د.(87)ه ادائمج  فيدوائتك ائاج  دائف ي  دبويد نيد

ئ   لللامدوائم للل ك  وددائكلللاييد  نللللدائبقلللامدد: ثلللحدومقث للل دأ للل  دوأبايتد   هللللد
 ي لل ودو  نلللدقاي لل دئ م ت لل دوائمللاابودو  نلللدقاي لل دهمقلل مدائط للل دائدائكللاييدوائم نلللد

دئكت ون لل تود لل ا تدتلي ب لل دوت   م لل دم ئت لل وحد للىدائج   لل تدائمق  لل وئ تدلل تتدواإل
دودو  لللللوحد لللل د ويداج للللمدد  مد ئلللظدإئللللودتيه لللحد،لللللبد للل دائ  ملللل ادائمللل ه   دتلللليهدوأب 

دئ م  ك  دائلوئ  .د ائكف اأدوف مد
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فلليدائتدلل  ىودتطللايتدائدلل  ، تدم لل ، دقب لل أدفلليد ث نلل د ثللحدائلللو دائقلكثلل د
كاي لل دائج اي لل د لل  دائث للل  د،لل  دائم  لل  ودونت جلل دئلل ئظودأ للبق دقاي لل دائج اي لل د

د  دائم  ا  ت.م ضد ج تتدتك ائاجفيدئكت ون  تودود   ، داإلفيدلاأديي    د

ودويفلللىدقفللل اأدللللاأدائ ملللحدائتك ائلللاجيل  للل دقاي للل دائج اي للل د تطلللا  داه،للل اد
دوائدللل  ، د:فللليائللل زمدئ ب  للل دائتقت للل ددائقتلللا يائن ل،للل  دوائف  للل ودوتللليدت للللايدائلللل،يد

ئز للللل بأدد؛واتتدلللل تتودوتلللللي بدائ مللللل  ودواإلبايأدائ ا لللل دئ  لللل ق تدائكاي للللل دائج اي لللل 
ئللل،يددائ للا يت للتحدائمج للاددمد1982،لل مدفلليد.دودائ لل ئميائ للاجدفلليدلليتن دائت  ف   د

ائلوئللل دفللليدودا لللم احد لللانف  د للل دائم لللتا  تدائ   للل داائتك ائاج للل د للل د، للل   د،ًلللامد
إئللودتطب لللةدائ   ،للل دائتك ائاج للل ودولللل مددوقلل ئظد للل  ،   دو، مللل اودو نللللتدائمج لللا

دقاي  دائج اي  .فيددائتك ائاجيائتطا  دفيد لويدا ،يد

 القوى والعوام  الثقافية: ـــ اتاسعً 

إن لل ادفلليد بلل أدقاي لل دائج اي لل دفلليدأللل تدائتلليددتت لللبدائ للا دوائ اا للحدائث  ف لل 
دائقلا  دائ  م  دباكلو دوتطايه ودو  دأهيده  دائ اا ح:

، لدائقلكثد، دن لليأدائ لل ه أددائت ي خي، بأد  دا ن دائ   حد: التاريخيالعام   -1
 لل د لل د  ا تنلل داهوئللودإئللود ا ىدائليا، ودوق ئظد  ااحدتطايه ودوتطللايدائقلا

إئللودج نللبدد. وات لل ،مدداائث ن لل دوائث ئثلل ودا للثدأ للبق دائقلا لل دأكثلل دتطللايمددائم ا لل 
قلا للل دوتطايهللل د للل د للل  دن للليأدائفللليدقللل حدئلللسدبويدقب للل ددائتللل ي خيأحدائ   لللحد

بيا،لل دقاي لل دائج اي لل دئ  لكلللد لل دنملل   دائقلللايةدائ  م لل د لل ي دقاي لل ودو   لل د
ائاتاللللل تدائمتقللللللأودوا،لللللتخ  دم لللللضدائلللللليوادفللللليددائ للللل   تاحدوابيددتج يللللل 

الا لل دباكلللو ددوهلليإن لل ادأو دالا لل د، م لل دفلليد،لل ،لتدقاي لل دائتلليددوائمبلل ب 
د ا ىدائليا، دائق ئ  .

بويدقب لل دو لل ل ددائ   ،لليأحداتللاحدئ    للحددائطب  لليك حد  د: اسيالسيالعام   -2
ات،تبلل يدأحدقاي لل دفلليدإن لل ادائقلا لل دائ  م لل دوتطايهلل ود   لل دإ ادو لل   دفلليد

تللللزا دبوئللل د  قز لللل ودو،لللل بأد للل داتللللاحدئ  اا للللحددت ط لللىدائ للللب     تدفلللليدك نللل د
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تللليل  دهللل ادائ   لللحدإمللل يدائللل  يدائم قز للل .دويللللادفللليدائ   ،للل  دبويدمللل يزدو للل ل د
د:ك يف م دد وا ق

ودف لللداتخلل تدائقتا لل د ،  ،لل  دداكلل حدللل ايدإن لل ادائقلا لل دائ  م لل دباكلللو دللل ايمد -أ
ل ايدإن لل ادائقلا لل دائ  م لل ود   لل دم لللداتملل  د، للودائكث لل د لل دائتجلل ي د

فلليدامتلل دأحدتًللط ىدمللسدائقلللايةدائلل يددائخ يج  ودواتًحدئنلل دائلللويدائبلل يز
فلليدودون حدائتك ائاج  د  دائلللو دائمت ل لل دوتام  نلل دكاييدائتطا  داتلتد بد

دكاي  دائج اي  .
إن للل اد جتم للل تد،م ان للل دفللليدقاي للل دائج اي للل دفللليديغبللل دائ للل بأدائ   ،للل   د - 

ودوتكللاحدئنلل  دائملللحدائ للليأد،لل ا ود لل ي دائ   للم د   فلليجلكلللأد اتدملل مىد
،للل دائ   لللم ودوتلللاف  داآلتتد للل دفللل  ددائ لللت ني، لللودتخف للل دائًلللغةد
دائ محده   ادائمجتمى.

،ت ماداائنلل ود لاالل دائتيددأحداتاحدإن  اده  دائقلايةودوائتجم  تدائ م ان   - 
بايأدإلو لل دللليداتللاحدد؛  قللزيددائلل إئللودائ  لل مددائم قللزيدئ تقلل  د لل دائ  لل مد

فللليداتخللل  دائ للل اياتدبوحدائ جلللا دإئلللودائ للل ط دائم قز للل دأد، لللودائ لللليدائقلا للل د
د.، ا 

تف  للحدائ  للل د لل  دائج   لل تدو  اكللزدفلليددملل يز ددبوي ددائ   ،لليكلل حدئ    للحد -ب
ائبقللثد لل دجنلل دوائقلا لل دائ  م لل دمملل دتًللمسد لل دشلل ق تدو  لل و، تد لل د
جنلللل دأ لللل  ودف  للللل  دانتنلللل دإن لللل ااتدائقلا لللل ودقلللل حده لللل  د،للللزوتد لللل د

دائ   ،للياتنت لل  دإئللودائقلا لل ودفجلل ادائ لل ايدفلليد اكللزدائبقللامدائج   لل تدو 
   حدج    داتا   دق    دإئودائقلا  ودوقلل ئظدن للحد،لللبد لل د  اكللزدائبقللثد

نج  دائقلا  ودو للىدننللايدفيددا، ،لدقث  مدائ يددائت م  دئ لوئ ودوهاداإلج اا
فلللليد للللاابيدائ جلللل  د لللللأتدائج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللامدت لللل  د،لللل ديغبتنلللل د

نت للل  دإئلللودائقلا للل دأودفلللتحدفللل و دئنللل ده للل  ودفلللزابد،للللبدائج   للل تدبا لللحدات
ائقلا لل دإئللود،لل دج   لل تودوتًلل ، د،لللبدائم  هلللدو  اكللزدائبقللامد،لللأد

د  ات.
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ب للا دائ لكلللد لل دائ لل ق تدائقتا  لل دفلليددملل يز ددبوي ددائ   ،لليوقلل حدئ    للحد -ه
   حدج    داتا  لل دو جما،لل د لل دداإئودائقلا  ودفكم داتخ تدائقتا  دل ايمد

ائم  هلدائبقث  دإئودائقلا  ودف لدا تخ دل ايد م لحد   للحدائ لكلللد لل دائ لل ق تد
ئلللفىدائ لل ق تداه لل  دإئللودد؛ت للج  يائكاي لل دائكب لل أدإئللودائقلا لل ودقللإج ااد

نجللل  دائقلا للل ودفللليداتخللل  د طلللااتد م ل للل ودوقللل حدئنللل  دائخطلللاأدبويدقب للل د
 دائكث لللللل د للللللل دائ للللللل ق تد  دتتًللللللحود،للللللل ي،و، للللللل  د للللللللأتد للللللاابيدائ جلللللللد

داتئتق جدم ئقلا  د،اااد  دبا حدقاي  دأود  د  يجن .وائم  و، تدنقاد
 لاالل دفلليدإبايأدائقلا لل د   لل دفلليددقب لل  ددبوي ددائ   ،لليوقلل ئظدقلل حدئ    للحد -و

ائم لللئائ د،للل دائتخطللل ةدوإبايأددهلللياه للل ودفك نللل دوزايأدائ  لللامدوائتك ائاج للل د
ئا ىداتللود  تدلل دائت لل     تودفتخ لل دائللازايأد،لل دائقلا  ودوا،تم ده ادا

فلليدوت قلل دهلل  دائم للئائ  دئ مجلل ئادائمق  لل ددو  للئائ تن د،لل دإبايأدائقلا لل 
دقاي  .فيد  قز  د ت اجاحود    د ىدائتاجسدائ ا دنقادتطب ةدائ 

ائللل يددائ للا ين لل دائ لل بأدائ   ،لل احدإئلللودائقلا لل د، للودأننلل د  للل و دقاي لل د -ز
  لل ادائ لللياتدائام  لل دفلليدئ لللود لل د لل  دبويدائقلا لل داتفللحدئنلل دائ نللاضدوا

د ج  دائتك ائاج  دائف ي  .فيدائ لكلد  دائمج تتد    دفيد
ن للليأدوتطلللايدفللليددقب للل  ددئ للللدقللل حدئ  اا لللحداتلتدللل با دبوي د: االقتصـــاد العامـــ   -3

ات،تبلل يدأحدائقلا لل دائ  م لل دفلليدائقلا لل دائ  م لل د)باكلللو (ود   لل دإ ادو لل   د
تنلللللتدائلوئلللل د لللل دويايللللسدإئللللودتق  للللةدائ مللللاددو  لللل و دالتدلللل بيدمدللللف د،  لللل 

دوتطا  دائمجتمى.دواتلتد بي

د:ك يو تًحدتيل  ده ادائ   حدف م د
ن لللليأدائقلا لللل دائ  م لللل ود   لللل دوأحدفلللليددوا للللح ددبوي دداتلتدلللل بيكلللل حدئ    للللحد -أ

ئكاي للل ودوقللل ئظدم للللددائ  مللل نيم للللدفتللل أداتالللت  دداقللل حد  نللل يمددائكلللاييداتلتدللل بد
ودوننلل تدائقلللايةدائ  م لل دقآئ لل دامتلل د لل د1953-1950ائق  د   دائكللاي ت  د

 لل د لل  دلللليتن د، للودتطب للةددنتلل  دوت م لل داتلتدلل بدائمق للي؛  ئنلل دز لل بأداإل
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نت ج لل دائبقث لل دئ ج   لل تدو  اكللزدائبقللامدإئللودودوتقا للحداإلائ  مللينتلل يتدائبقللثد
د.التد بي  تتد

د التدلل با دد م ،تب يهلل د  لل و،مدد؛ب،لليدائقلا لل فيددم يز ددبوي ددلتد بياتك حدئ    حد - 
كللاف داآلتتد لل دفلل  دائ مللحده  لل ادقاي لل ودو خفلل د لل دالللأدائبط ئلل دائم ت لل أد

د ئظدائال .فيد
د غ ئبللمددوهلليب ا دائكث  د  دائ لل ق تدائكب لل أدإئللودائقلا لل ودفيدأ،نيده ادائ   حد - 

ال دإئللودتطللا  د  تج تنلل ودوهللاد لل دنفادائفيدش ق تدتبقثد، دائ يحودوتنلتد
ت ل للسدائلل يددامت دأحدكتق ةدبا حدائقلا  د  د   دات،للتف بأد لل دائللل،يدائكب لل 

ائج   لللل تدوائم  هلللللدائبقث لللل دبا للللحدائقلا لللل ودإئللللودج نللللبدأحداإلنت ج لللل دائبقث لللل د
ئ ج   للل تدوائم  هللللدائبقث للل دتمثلللحدف  للل د،  مللل دئمثلللحدهللل  دائ للل ق تدئتق  لللةد

د نم د  د   دم ان دئم تج تدجلكلأدغ  د  بال .دا ت ال تدالتد با 
ننللايدائق  لل  تدبا للحدائقلا لل ودفقًلل ن دفلليددملل يز ددبوي دداتلتد بيك حدئ    حد-ب

دئ مجتمى.داتلتد بي لاكتن دوي، كتن دا  تحد م ن دئ م ت بحدفيدائم  و، تد
ــ   -4 ــاعيالعامـ ن للليأدائقللللايةدفللليددقب للل  ددقللل حدئ  اا لللحداتجتم ، للل دبوي دد:االةتمـ

د:ك يائ  م  دوتطايه ودواتًحدتيل  ده ادائ   حدف م د
فللليدقاي للل دئ   ،لللتن دائ ا  للل ددتب للليفللليددقب للل  ددبوي دداتجتمللل ،يكللل حدئ    لللحد -أ

د  ده  دائ   ، .داتمثحدائقلايةدائ  م  دجزامددوائتيائبقثدوائتطا  ود
تف  لللحدائ  لللل د للل  دائج   للل تدفللليدداقب للل مددااتجتم ، للل دبويمد  ي،للل دائ اا لللحد - 

ائقلا لللل ودفلللليدنت ج لللل دقث لللل ودويلللل  دائ لللل ق تدوائم ، لللل تداإلوائم ، لللل تدائب
ودوتًلل ف دق فلل دو ئظد  د  ط ةد  ويأدائت ايد   دائم ،  تداتجتم ،  

دائجنابد  دأجحد   اد  ت بحداه  دائكاي  .
ئتللاف  د ز لللد لل دد؛، ودائم ئائ  دقب  أمدد   ي، دائ اا حداتجتم ،  د غاممد - 

ودواتيت لللل ادمم للللتا دائم   لللل ودوز لللل بأدفلللل  دائتلللللي بددفلللل  دائ مللللحدئ  للللب  
تللاف  داآلتتد لل دفلل  دائ مللحوددفلليددئ  لل     ودوي ئف للحدقلل حدئ قلا لل دبويدقب لل دد
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ج للحدائقلا لل دتق للوددائلل يددددوتلللي بدائ لل     ودوز لل بأدائ اايلللداتلتدلل با وداه لل د
دقب  ودويلأتدائل،اأدإلن  ادائمز لد  ده  دائقلاية.دداجتم ،يدم ات امد

ـ الخطــوة ال ابعــة ـــ ــة وتطوي هــا، فــي  الصــينيالنمــو    ـ ــاء الحــدائق العلمي ــة نن حديق
 :اةونجونتسوة نمو ةً 

 سياسة قومية للبحث والتطوي : ـــ تبني أوالً 

دملللسدفللليداجلللبدأحداقتللل  ائللل يددائ للل  ةدامثلللحدائ ملللا  دائ لللاف تيكللل حداتتقللل بد
دواتجتم ،  ودوق ئظد طةدائت م  .دوواتلتد با دوائ   ،  د:ائمج تتفيدائد  د

جمناي لل دفلليدك ن دائمق وتتداهوئودئا للىد طلل دائ   ،لل دائت   م لل دائام  لل د
ن ختسدائقتا لل دائ لل ا،  د لل داتتقلل بددالتد بيائد  دائ  ب  دنت  دأ، ا دتخط ةد

 للل دئ  للل   ودون للل دائقتا للل دائدللل    د  تزدأوا للل د م للل    تدائ للل حدافللليددائ لللاف تي
أوا للل دائ لللب     تودوئ للللدفللليد للل ا تدائكبللل  دم تلتدللل بدائمخطلللةداتلللوداللللل داإل

اتب للل دائلوئللل د،  ،للل دائ للل ط أدائم قز للل دوات،تمللل بد، لللودائللل اتوديافًللل دات،لللتثم يد
، للل  دهجلل تدائقتا لل دائدلل    د،  ،لل دد ائمب شلل ودللليدتغ لل دائماللل دجلل ي  دداهج بللي

ودو ئللظدم ئ للم  د،لل ئميدإل  ملليئمدلل ق دن لل مدا تكلل يددائللام يائقفلل حد، للودات تكلل يد
د.(88)أل ئ يد      فيددأدائمب ش دد اهج ب داتئتلف  تد خم د  دات،تثم يد

اتلللللوددددR&Dودتللللليدلدللللل دن للللل ةدائبقلللللثدوائتطلللللا  ددائ لللللاف تيدم تبللللل  دائ ملللللا  ددو
ائثم ن   لللل تد، للللودائم ، لللل تدائت   م لللل ودا للللثدقلللل حدائ  ملللل ادكنتمللللاحدمإنتلللل  د طبا،لللل تدد
أك بام لل دأكثلل د لل دت لل  لدنملل   ودوئلليدت للتفلدائت م لل داتلتدلل با د لل د   لليدهلل  دائبقللامودد

،م  للل تدائدللل  ، دو للل دلللليدإئلللوددفللليددوئللليدتدلللحدم إلنت ج للل دائبقث للل دإئلللود  ا للل دائتطب لللةدد
ائ للب     تودللل يدجللل دقب لل داللا د ائبقللثدأمداتلتدلل ب دوانتنللوددفتلل أددفيدد  ا  دائت ا ة.دود

-Openدد1982،للل مددددئإل للل  دائم لللنايد ائبللل  دائمفتلللا ددددائدللل  يدهللل ادائجلللل دم ئب نللل  تدد

door Programئت ز لللللزدائت م للللل دددد؛دمللللل ئ  امدوائتك ائاج للللل دددائ للللل ا،يد ودونللللل ب دائقلللللز دد
دد؛دإ،للللل بأده ت للللل دن للللل مدإبايأدائ  لللللامدوائتك ائاج للللل دفللللليدداتلتدللللل با ودوي لللللله د للللللأتدائدللللل  دد

د.د(د89)دم تلتد بددائ  ميدئتق   دييةدائبقثد
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ائ لل ااتداه  لل أدللللدغ لل دفنلليددفلليددإحدنمةدائتطا  دائخ  دمإنت  دائم  فلل دائ  شللئدد
 دمللللليحدائ  للللليددئقتا للللل دائدللللل   د للللل دإبيا داددد دائ للللل اد،للللل دائم  فللللل دوائتك ائاج للللل ودوانط للللللمد

ف لللدشللج  دائقتا لل ددددت للتقةدائ ، الل دواتهتملل م؛دائتلليددددنت ج لل داهوئللودوائتك ائاج لل دهملل داإلد
تكلللا  دائثللل وأدائم  ف للل ودوأحدت لللنيددفللليددائج   للل تدائبقث للل د، لللودأحدت لللنيدم لللتحد ب شللل دد

وت للامدائج   لل تدمدللف د،  لل دوائبقث لل ددددتطللا  داتلتدلل بدائمب لليد، للودائم  فلل .دفيدد ب ش أدد
دداتجتمللل ،يدوائت للللمددددواإلل  مللليدددائ لللا يدتطلللا  داتلتدللل بددفللليدد  نللل د   للل دمللليبوايد نمللل دد

ائدلل  ودفللإحددفلليددوز لل دائت  لل يددددZhou jiزاهللادجللوددددئألكلل باميددد دووف للمدددائتك ائللاجي.دواإل لللا دد
ائاج للل ودوت للللايددائ  م للل دائتك دددي، اللل دات تكللل يودوإ،للللابدائبقلللامدفللليدد نللل مدائج   للل تدتكمللل دد

وت للللا ةدنتلللل يتددددودن للللحدائتك ائاج لللل ددد:د ثللللحدددودائخللللل  تداتجتم ، لللل دفلللليدد،للللن   تدائمنملللل دداإلد
د.د(د90)دائبقامد

مدللايأدقب لل أد  لل د ط للىدائثم ن   لل توددائخلل يجيئ لدانفتق دائد  د، للودائ لل ئيد
إئللللودداه لللل ي، للللودن للللحدائتك ائاج لللل د لللل د ام نلللل ددوائتطللللا  دول  لللل د،  ،لللل دائبقللللثد

ت ف لل دفلليدئ  للنمااددوائم للتثم   داهج نللب؛ائدلل  ودولللل  دت للن  تدقب لل أدئ  لل ق تد
دئ د  دنقادائتك ائاج  دائ  ئم  دائجلكلأ.دئ ايدائتاجسداد ئ لد لادوا قمدده  دائ   ، .

ائ لل ااتداه  لل أودقلل حده لل  د لل دا لل  د لل دأئلل د  قللزدئ بقللثدوائتطللا  دفلليد
R&Dخت لللللل دائ   ل لللللللدفلللللليدلبأدائج  لللللل  تدتلللللليدتي،  للللللن د اا،للللللط دائ لللللل ق تد ت للللللدد 

ائدلل  ودو  للغحدائدلل   احدائ  يلللوحد لل دائ مللحدفيدائد  ،  د اتدائتك ائاج  دائف ي  د
هللل  دائم اكلللزودوئللل ئظدفلللإحدفللليد   للل دائاتاللل تدائمتقللللأد  اكلللزديف  للل دد؛ائخللل ي فللليد

ل  م للل دون للليدات تكللل يداإلدائ للل ئميااتمللل تتدائتطلللايدائم لللت  د للل  دشلللبت تدات تكللل يد
د.(91)    دأ بق دوا،لأدائد

تقا لللحد طتنللل دائماجنللل دئدللل ئحدفللليدو  للل د لااللل دائثم ن   للل تود للللأتدائدللل  د
نفللادائاللل ودا وئلل دائدلل  دفلليدائ  امدوائتك ائاج  دإئللود طلل د اجنلل دنقللادائ للاجودود

ئ لللداات  جلل تدائ للاجودوتقلل د   لل داآلئ لل دائماجنلل دنقللادد؛ئ  تكلل يدلللا ي   ادن لل مد
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 د  د   دإل   د،اجدائتك ائاج لل ودط دات تك ي  دائ ا  ائ اجد،ززتدائقتا  داهن 
دوإ   دن  مدتما حدائبقث.

 أهداف سياسة العلوم والتكنولوةيا: ـــاثانيً 

د:ك يئ لدق حد  دأهيدأهلاتده  دائ   ، د  د
،لل دداودف لللدأبيقلل دائدلل  دأننلل دتخت لل دقث لل مد(92)إل   د    دتقت  دتك ائاج لل د، ئ لل  -1

بو دائغلل  دائدلل  ،  دوائاتالل تدائمتقلللأداه   ت لل ودوأحدائفجللاأدائتك ائاج لل د لل  د
ائدلل  دوائلللو دائغ ي لل دأ للبق دقب لل أودوأنللسدكت لل  د، للودائدلل  دأتدتتخ لل دأكثلل د

 لل دبو دشلل جد ،لل  دللللددا  د ئظد، ديقبدائتك ائاج  دائ  ئم  ود   لل دوأحدقث لل مد
دوت كااح.دووائ  م حدوو  ئ ز  دوقاي  دائج اي  د: ثحدونق ده ادائم قو

داتلتدلللل بيفمللللىداتنفتلللل  دد؛(93)اهج بلللليإل  لللل د  لللل مةدجلللل  دلا لللل دئ ،للللتثم يد -2
جللل  دائ للل ق تدائ م لللل ودفللليدوديغبللل دائدللل  دائخللل يجي، لللودائ للل ئيددائدللل  ي

 جلل  دائتطللايدفلليدئتق  للةدمفلل أدقبلل  ددق تد ت لبأدائج    تدإئودأيا  ن ؛ائ  دود
دائ لل ق تد اتديقوادأ للاا د للخم ودو مت نلل دأحدتًلل ديأاودفنلل  دائتك ائللاجي

تللاف  دائكث لل د لل دفلل  دائ مللحد لل د لل  دودودائدلل  ياتلتدلل بدفلليد لل  د للخيد
ت  من ودوت  لدائقلايةدائ  م  د  دأفًللحد  لل مةدائجلل  دائتيددائمد نىدوائ  ق ت

ئنلللل  دائ لللل ق تودإئللللودج نللللبد لللل دتم قللللسدائقلا لللل دئنلللل  دائ لللل ق تد لللل د،  ،لللل تد
دتفً    .

 :Zhongguancum Science Parkحديقة ةونجونتسوة  ـــ االثً ث
 النشأة: -1

فللليدد   للليدبو دائ لل ئيودفلللإحدإن لل ادائقللللايةدائ  م للل دللللداتجلللسددفللليددكملل دهلللادائقلل  دد
ًلللحدائمم ي،للل تدئأل للليداه للل  دد   للل ادائقللللايةدائ  م للل ددفللليددائبلااللل دإئلللودات،لللتف بأد للل دأف

تلل ي  ددددأيدئكث لل د لل داهللل ئ يدئلليداتلل دئنلل دددد،  م مددد دوتطا  ه ودولل  دائقلايةدائ  م  دف  مد
دد.دائ لل ئميدوييملل ددددائدلل  يد ج  دائد  ، ودئتدللبحدأللل ئ يدئنلل د قلل د، للودائم للتا ددفيدد،  ةدد

تي،لل ادائقلللايةودإتدأنللسدمملل ويدائاللل ددفلليددو، ودائ غيد  دائتيل دائ لكلدم ئ ملل   دائغ ي لل دد
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وت للللللتحدهلللللل  دددد  دائقلللللللايةودتلللللل  تاد، للللللودهللللللدددائدلللللل  يد لللللللأتد دا لللللل  تدائمجتمللللللىدد
د.(95)تطا  دائقلايةدفيددائ     د اتدائتيل  داهكب ددائال دائق   دفيدددائخدا   تد

الا لللل دفلللليد لللللأتد ق وئلللل دئ تطللللا  د لللل دأ،للللفحدإئللللودأ، للللوددمد1980،لللل مدفلللليد
جانجانت للاحود، للل  دتدلل تد،لللبدل  للحد لل دائمقتلل ف  دق ئمغلل     ودوق ،للاادأنف للنيد

ل للل يودوقلل حد لل د للل  داإلفلليدئتج يلل د بتلل أودوهللودإل  للل دشلل ق تدغ لل د م اقللل دئ لوئلل د
د ا تك ي للل دد وشللل ق  د للل د  نللللدائف ز للل اودا لللثدألللل مد  للل و،مد دChenشللل د ائللل وابدائ للل لد

ئ  للحدائتك ائاج لل دون لل ه وددائدلل  يئ طلل ازدد نما جللمدئتطا  دش ش تدائب ز  ودق حد ئللظد
داقب للل مدد ق ئ فاين للل ودو لللىد ئلللظدواجلللسدائ ملللا  دشلللت دفللليددائ للل   تاحدوابيدد  جللل  د  للللفا،مد

إملل يداتلتدلل بدائ لل  حودوئلليدكتغ لل دهلل ادائماللل دإتدفلليد   لل دف ملل دكت  للةدم  نان تللسد
ودقلليو د  لل و د، للل  دانقلل زتدائقتا لل دائمق  لل دإئللودج نللبد شلل  دمد1983،لل مدفلليد

إئللوددف لل دم لللد ئللظدإئللودول  لل دي،للم  دتلل بيغ لل د م للا دئ لوئلل ودوتطللايتدائمااد لل  ي
قم ط للل دداتللليدت ،للل يدلط للل د قللللبأدج للللمددمد1988 للل كادفللليدتطلللايدائقلا للل دائ  م للل ودود

متللل  دئدللل  ، تدائتك ائاج للل دائف ي للل دو، فللل د، لللودنطللل جدوا،لللىدمقلا للل دتج  ب للل دفللليد
 لاا دلا  ودللليد للليدئنلل دللل ناحدكلل  يدائ مللحد نلل وددمت  دائ  م  دجانجانت احودوق ن 

د.(96)وب   دإئ ن دائ لكلد  دائمجما، تدائد  ،  دائكب  أد

د:(97)هيدول ل دأناا دائد  دإئودفيددو مت دتد   دائقلايةدائ  م  د
فلليدجانجانت للاحدد: ثللحدول  يدئسد    دتقت  دلا  دو اايبدم    د لل ه أدإفيدأل يدداألول:

د.Donghu in Wuhanووه حدفيدمت  ودوبنجناد
ا للثدتلليددNanjingونلل نج تدودShanghaiدشلل غن يد: ثللحدوأ لل ك فلليدأللل يدالثــاني: 

دائتخط ةد لل دشلكلأدئ تااجلدائكث  دئ  ق تدائتك ائاج  دائف ي  .
د.Zhenzhenتم دإل  تسدبا حد   مةدائت م  داتلتد با د ثحدز  زه ددالثالث:

إن للل اداللللايةد لااللل دائت للل     تود ففللل دائلوئللل دإجللل اااتدائمااف للل د، لللودفللليدود
ئ ،لللتف بأد للل دائ   ،للل ددتمنللللدائط  لللةدإلل  للل دائكث للل د  نللل دقللليدائتك ائاج للل دائف ي للل ؛

تدائتك ائاج لل دائف ي لل دقلللئ حدالل تتدقث لل أودامتلل دا،للتخلامدائقلا لل د افلليدوددائتفًلل    .
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أاًللم دد ثحده  دائقلل تتدتتجللسدائقلا لل فيد، ود  ا  دائ  بأدائ   ،   دائمق    ودود
،ت ات ج  تد تج ن  د،لل دم  للةدجلل  دات،للتثم ياتدوائ  ق تدائ     دف ن دإئودتب يدإ

د، ودق ف تس.دوئ اداهج ب  ودوائت ق زد، ودقم  دائ ماد

 ونتسوة:تطور الحديقة العلمية ةونج -2

ائ للل ق تدغ للل دائمم اقللل دئ لوئللل دفللليد للللاا تدائثم ن  للل تود،ملللحدائم للل وئاحدفللليد
دائ لل   تاحدوابيددكاق ادئ اا حدائتغ   ودوتقلوادائ   مدائ لايودو ئظدمإئنلل مد لل دنجلل  

دائاتا تدائمتقلأودوتقل ده تادائم  وئاحد، ط أدائلوئ دائك    .فيد

متلل  دوائم  وفلل دجانجانت للاحددفيدد لاا دائثم ن   تودل بتدائم ط  دائد  ،  دفيد
ائدلل  وددفلليددددائ خدلليدئ ق ،للبدددد"Apple "IBMودم لدإب لل  د  للحددائق ،ب تفيددلايأدد

فلللليددمم ، للل داهمقلللل مدائف ز  ي للل دددد دقللل حد  تبطللللمدائلللل يددددChenأكتلللاي دننلللل دشللل ددفللليددود
سدائ  ملل ادإلن لل ادها لل دشللبسدداهك بام لل دائدلل    دئ   للامودا للثدللل بد جما،لل د لل دز  يللد

ددوائتلليدائدلل  وددفلليددق نلل داهوئللود لل دنا،نلل ددددA quasi-business Identityتج ي لل دد
د  دائم محدإئودائ اج.ددائ  ميد،م  دق  ،لأدئت ن حدائ  حدائمب ش دئ بقثد

د:(98)وللد  دتطايدائم ط  دم ئ لكلد  دائتطاياتد  دأهمن 

ت تللبدائلل يددائل،للتاييدأ،   دائقتا  دائم قز  دل ايه دئإل لل  ددمد1984فيد، مد •
ائلوئلل دقتللحد للل،يدقب لل د لل د   م لل دمتلل  ودوننلل تدفلليددالتدلل بي،  سدإ لل  د

وائقلا لللل دائ  م لللل دداإلئكت ونلللليوق نلللل دجللللاه دائ مللللحددوأكثلللل د لللل دأيي لللل  دشلللل ق 
دجانجانت اح.

حدئتاز لللىدب  للل دائكث للل د للل دائ للل ق تدإئلللودالا للل دجانجانت لللاددمد1985فللليد،للل مد •
د  تج تن د، ئ  دائت    .

ائم ط لللل دائتج  ب لللل دئبتلللل  دئ دلللل  ، تدد أل  لللل دائدلللل  دي،للللم  ددمد1988د لللل كافلللليد •
دمقلا  دجانجانت اح.د ائتك ائاج  دائجلكلأدوائم  وف د، ئم  د

د ائخللل  اد، للل دي،لللم  ددائ لللا يا،تللل تد ج لللادائ لللاا ددمو1997،لللبتمب د12فللليد •
ودوأننلل دأ للبق دشلل   دائدلل  ي لل  دمإنجلل زاتدالا لل دجانجانت للاحدقم مللحدئإل
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ائدللل  ودوأننللل دللللل  دفللليددائتك ائلللاجيشللللكلأدائتلللاهتودو للل دأهللليد  اكلللزدائتطلللايد
أ،لللادائ ملللادائ للل  ىدئدللل  ، دتك ائاج للل دائم  ا للل تودوب  للل دإئ نللل دائكث للل د للل د

هلل  دفلليدننلل تدائتلليددLegend, Founder, Stoneائ لل ق تدائ م للل د ثللحد
دائد  .فيدوأ بق دتمثحدأالدائ   ل لدائد  ،  ددوائفت أد

و للللل دائمتاللللللىدأحدتدلللللبحدجانجانت لللللاحد لك للللل د،م لللللل دئإلئكت ون للللل تد ثلللللحد
ئ  تكللللل يددا للللل دقاننللللل د  قلللللزمددائ  مللللل حد للللللتمدماق لللللادفللللليدفللللليددAkihabaraأك ن مللللل ياد

د.ائ    تاحدوابيددوائتطا  د ثح

ودBeijingإحدأو دالا للل د، م للل دوم  للل دئ تك ائاج للل دائدللل  ،  دق نللل د  جللل  د
الا للل دد26ودوتب نللل دمد1988فللليددائدللل  يائلوئللل دتللليدتطا  هللل د للل دلبلللحد ج لللاددوائتلللي

حدو للددمد2007،لل مدفلليد.دودائتلل ئيائ لل مدفلليدالا  دج    لل دد25ليددمد1990، م  د، مد
ودو للللل دا لللللثدائتاز لللللىدالا للللل مدد53ائدللللل  دإئلللللودفللللليدئ قللللللايةدائ  م للللل ددائ للللللبدائك لللللي

ائدلل  دك قلل زدإئللودائم لل مةدائ لل ل  ودت  نلل دفلليدودفإحدتاز ىدائقلللايةدائ  م لل دائجغ افي
كبلللللودأنللللسدا تللللادتاز للللىدائمللللاايبددائمتلللل نيائم لللل مةدائا،للللطودوائغ ي لللل ودوهلللل ادائب لللللد

د خت  دأنق ادائد  .فيدائد  ،  دوائ لياتدائتك ائاج  د

قم ط للللل دتج  ب للللل ددمد1988وتللللليدتي،للللل ادالا للللل دجانجانت لللللاحدائ  م للللل د،للللل مد
د:(99)هيوددو ث مد  ااحدئ تك ائاج  دائف ي  دائجلكلأودو  ت

 :قلل حدائتلليددائفتلل أدفلليدفدوائمم للز؛دائ ي  للي،م ن ددهيق ن دائتج يأددالم حلة األولى
ا  بدف ن دتي، ادائتاجسدائجلكلدنقاداتلتد بدائق ودق حدا لل بد  لل ادن لل مدائبقللثد

، للللودأ،للللادجلكلللللأودوق نلللل دالا لللل دجانجانت للللاحدك  دللللن ديأادائملللل  ددائ  مللللي
وت  للللليددوائا،للللل   دائاا للللللأدئجملللللىديأادائمللللل  دهللللليوائتك ائاج للللل ودوق نللللل دائتجللللل يأد

دائتك ائاج  .
  :ائم ا لللل دفلللليدجم لللل دائتلللليددنت جلللل دئلللل أادائملللل  دوائتك ائللللاجيالم حلــــة الثانيــــة

ا للللثد لللللأتددئللللو؛ئتك ائاج لللل دتخطللللاد طااتنلللل داهوداهوئللللوود لللللأتدائدلللل  ، تدا
م   نللل دئ زبهللل يودوأ لللبق دائقلا للل د ن للليأدفللليد للل  ، دتك ائاج للل دائم  ا للل تد
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ائم ا للل دائث ئثللل دققلا للل د، لللامدا    للل د نللل دتك ائاج للل دفللليد ليجللل دقب للل أدئ لللل ا د
دوئن دون ف دإ لا،  .دو ت ل  

 :أ للبحدئقلا لل دجانجانت للاحدل ،لللأدتك ائاج لل دإ لا، لل دلا لل ودئنلل ددالم حلة الثالثة
إئللود  تجلل تدتك ائاج لل وددائ  ملليئتقا حدنت يتدائبقثدداأدت  ف   د، ئ  ودو  قزمدلليد

دو  حد ااهبنيودويفىدللياتني.دوئتلي بدائ      دا  قزمدد:م إل  ف دإئودقانن 

و، ودائ غيد  دت ي خن دائ د  ودفللإحدجانجانت للاحدوائقلللايةدائ  م لل داه لل  د
تب لل د ئ لل تد،م  لل دأاًللم ددف للةودئكلل د ل ئيدتزوبدائد  دميالمدائتك ائاج  دوأكث هلل دت للد

وإباي للل دتلي ج للل دئ تاجلللسدنقلللادائ لللاجودوب،للليداتلتدللل بدائ للل ييد، لللودائم  فللل .دوتجلللليد
اإلش يأدإئودأحدائت ق زد، ودائتك ائاج  دائف ي  دتدا تد د، للودائقلللايةدائ  م لل دف للةود

أ للل  ودقمللل دأحدأ للل ك دفللليدف للللدا  للل دائ للل ق تد اتدائتك ائاج للل دائف ي للل دمفللل أدقب للل أد
دم ضدائ  ق تدللدن   د اال ن د  ي دائقلاية.

 الحديقة:في دور الجامعات  ـــ ارابعً 

فلليدأوايللحدائت لل     تودوتزاكلللتدفلليدن لليتدائقلللايةدائ  م لل دائت م لل دئ ج   لل تد
دمد2001،لل مدفلليدوائ  لل   ودفدائقلل بي ط ىدائ  حدفيد  تد دائت      تودوازبه تد

الا لل د، م لل دج    لل دأم  لل د،  نلل دد22ائاج  دووزايأدائت   يدالبتدوزايأدائ  امدوائتك 
 ودNational University Science Park ائقلللايةدائ  م لل دائج    لل دائام  لل د

نن تدإال دو،    دالا  د، م  دج     دأ   ودئ دللحد،لللبددمد2002أكتاي دفيدود
 لل دو  نلللدج  د104 ن  نلل دفلليدالا لل ودتللل،من دد43ائقلللايةدائ  م لل دائج    لل دإئللود

د   للل يدزن مبللليد29.7  دائقللللايةدإئلللودهلللدفللليدئ بقلللام.دوي غللل دات،لللتثم ياتدائام  للل د
فلليدهلل  دائقلللايةدممب شلل أد ن  نلل دفلليدودويلللأتدائق  لل  تدائ  يملل دمد2002  ن ا د، مد

د.(100)اً ن دائ  ق تدوائم  و، تدائ  شئ دوي، كتن 

وداائدللل  دأكثللل دانت للل يمدفللليدئ للللدأ لللبق دائقللللايةدائ  م للل دائت م للل دئ ج   للل تد
ودوجللل   دائمز للللد للل داهتمللل مدلطللل  دائقتلللا يوت  للل دت لللظدائقللللايةدائكث للل د للل دائلللل،يد

 ودوق لل دامتلل دائد  ، ودوي ئتلي تدت  تدائ    د، ود زاا دائقلايةدائ  م لل دائج    للد
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تطللا  دفلليدودوأحدا للنيدقللحد  نملل د   للمددوائقلا لل (دأحدكتفلل ، ئ م ، للت  :د)ائج   لل ود
داآل  .

وتدت تبلللللل دائقلللللللايةدائ  م لللللل دائج    لللللل دممث ملللللل دشللللللبت د لللللل دلاا،لللللللدات تكلللللل يد
،للت ات ج  دواالللأد لل دائ اا،لللدائم لل ،لأدإلأاًللم ددئ م لل و، تدائتك ائاج لل دف للةودوئك نلل 

إئللوددن للحدائتك ائاج لل د لل دائج   لل تفلليدتطا  دائج    تدائبقث  ودوت نيده  دائ  ،لأد
 ل للل دائمجتملللىودو للل دن ا للل دفللليدائدللل  ، ودوت لللجىدائج   للل تد، لللودائ  للل مد للللويه د

تطلللللا  دائتخددللللل تداهك بام للللل دفللللليدأ للللل  دف ئقللللللايةدت لللللنيدمإ،لللللن   تدجاه  للللل د
ائج   للل تد،لللل دم  للللةدت ف للل دا تكلللل ياتدتك ائاج لللل ودوت لللت حد ئ لللل د لللل دفلللليدوائبقلللامد
وائقللللايةدائ  م للل ددوائبقث للل دئًلللم حدا ا للل دوا،لللتم اي  دائج   للل تد؛اإلاجللل  يائتف ،لللحد

دائج     .

دوهلليائدلل  ودفلليدئ قلايةدائ  م لل دائج    لل دد وت  لدالا  دجانجانت احدنما جمد
ائدلللل  ودوينلللل د،لللللبدقب لللل دئ غ الللل د لللل دفلللليدأكبلللل دائقلللللايةدائج    لللل د، للللوداإلملللل جد

تمثللحددوهلليائ   للم دائدلل    ودفلليدهحدائقلا لل دت للىدداائج    تدو  اكزدائبقامودن  مد
د قزدئ ج    تدوائم  هلدوائ  م ادوائب اث  .أكب د 

ائدلل  ودا لللثدفلليدتمثللحدالا لل دجانجانت للاحدئ   للامد  قلللزدائم  فلل دائكث فلل دود
هللل  دائم ط لل ود ثلللحدج   لل دقانجنلللادفلليدكاجلللدلم ن للل دو،للتاحدج   للل دوق  لل دأ، ،للل  د

Qinghuaئللظداهك بام للل دائدللل    دفللليدئ بقللثدممللل ددا  نللللمدد213ودوج   لل دمتللل  ودو 
 للللل د جملللللا دد%36اهك بام للللل دائدللللل    دئ   لللللامدفللللليدئ   لللللامودو  لللللتحداهكللللل بام احد

 جما،لل دفلليدائدلل  ودوائج للحداهو دق للسد لل دائم لل وئ  دوائمن ل،لل  دفلليداهكلل بام   د
ودوائمجما،لل دائب ف للج  دئج   لل دBd Founderودو جما،لل دفانللليدLegendئ ج لللد

ائدلل  دئ   للامودوج   لل دمتلل  ودوج   لل دقانجنللاد، للوددأك بام لل فلليدداتخ جللادكانجنللاد
إنتلل  دون لل دوتطب للةدائم  فلل دفلليدودوشلل يق دهلل  دائج   لل تدوائم  هلللد ب شلل أدائتللاائي

نفللللادائاللللل دلللللل  دائ لللل ق تدفلللليدالا لللل دجانجانت للللاحدائ  م لللل ودودفلللليدائتك ائاج لللل د
د.(101)ئن  دائم  هلدوائج    تد  نممددوائم  و، تدبا حدائقلا  دتما  مد
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دووج   للل دمتللل  دوج   للل دقانجنلللاد: ثلللحدو للللمدائج   للل تدوائم  هللللدائم  الللل ت
د:ائقلا  ودوتخ  د،لللبدقب لل د لل فيدواهك بام  دائد    دئ   امدتك ائاج  دف ي  دجلكلأد

ائقلا لل .د د لل دائج   لل تدوائم  هلللدائ  يملل دفلليدوائتك ائاج  دوواهك بام   دوائمن ل،  
د للللل داإل للللللا د لللللانف دتم لللللظإئلللللودج نلللللبدأحدائقلا للللل د ودائف لللللي دئللللللكنيدإا للللل اد،للللل  م

د%24ائقلا لل دا مللحدفلليدائ لل     ددإجملل ئيو تقم   دتجلل  داهن للط داإل لا، لل ودو لل د
د.د(102) ج  دائبقثدوائتطا  فيد  نيد

   للل تدملللاا دا بللل داتلتدللل بددئ ت للل وحد لللىدائجددد دلا للل ددداداللل فزمدوق نللل دائم للل و، تد
ددداجللس؛دائمد دد دا للثدقلل حداإلنفلل جد، للودائم لل و، تدف ملل دكت  للةدم ئبقللثدوائتطللا  د  خفًللم

نقلللادالتدللل بددددائتللللي جيدو لللىدائتاجلللسددددتتد،للل د ئلللظد للل  دائ لللليأدات تك ي للل .دئ غ اللل ودونلللد
ائ للاجودف لللد،لل  دائ لل ق تدائمت ط لل دإئللودات تكلل ياتدائتك ائاج لل دإئللودت ز للزدلللليتن دد

ددئت لللايد للل  تدا تك ي لل دئ  للاجوددد؛د ئللظد، للودائج   لل تدفلليددائت  ف لل  ودوإئ لل ادائم للئائ  دد
تلللتيدبا لللحدائج   للل وددائتللليددددتما لللحدائبقلللامدفللليدد ئلللظدإئلللودز للل بأد  للل يق دائ للل ق تددددوأب د

   تودأ للللبق دائم لللل و، تدائدلللل  ،  دأكبلللل د دللللليدئتما للللحددولبللللحد  تدلللل دائت لللل  د
ائج    تودقم دشج  دائج    دائك   تدوأ،ًلل اده ئلل دائتلللي اد، للودإل  لل د  لل و، تدد

ئت للا ةداهمقلل مداهك بام لل ودون للحدائتك ائاج لل ودوت ا لل دائت لل وحد للىدددد؛د  تبطلل دم ئج   لل د
 لللللأتدقث لللل د لللل ددائدلللل  ، ودوهحدائدلللل  د لللل  دائج   لللل دوائم لللل و، تدأ للللبق دلا لللل ودد

ت،تًللللل ف دائم للللل و، تدائم تبطللللل دم ئج   للللل ودددد؛دإن للللل اداللللللايةد، م للللل دفللللليددائج   للللل تدد
ف ئقلللايةدددد   لل ودواًلل ن داهفكلل يدات تك ي لل .دوئت ا ةدنت يتدائبقامدائتيدتللتيدبا للحدائجد

ددودوائقتا لل دائمق  لل دددودائج   لل ددد:دئكللحد لل ددد ديامقللمددد دائ  م لل دائم تبطلل دم ئج   لل دتمثللحد  لل و،مد
ات،تبللل يدأحدائج   للل دتتمتلللىدم ئ لكللللد للل ددفللليددتنللل ود   للل دإ ادو للل   ددوئ م للل و، تد اد

ت لل يددائتلليدددداإل،فلل اد لل دائًلل ايبودو،لللمدتقمللحدإاجلل يداهيضددد:د ثللحدددودائم للزاتدائتفًلل    د
د،  ن دائم  و، ت.د

جانجانت للاحد، للودت لللايدفلليديقللزتدقث لل د لل دائج   لل تدوائم  هلللدائم للنايأد
ف ئ لل   احد وودائكفلل اأددا  دائقلا لل دائ  م لل .ئتطللدد؛وتك ائاج لل د ت ل لل دو،     د  ه   
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ائ  ئ لل دواهجللايدائم خفًلل دهملل دأ،لل ادائم للزأدائت  ف لل  دئقلا لل دجانجانت للاحودوهلل  د
ائ للم تدائمنملل دائمم للزأدئنلل دا للثدتللتمت دائقلا لل دائ  م لل دوائ لل ق تدائ    لل د نلل ددهللي

غ لل دل   لل دئ م  ف لل د لل د  تجلل تدائلللو دمي،لل  يد تلن لل ددائتك ائللاجي لل د  للىدائم للتتد
بو د ،لل  د ثللحدهلل  دائم للزأودوئلل ئظدفلليداه لل  .دوتدتمت للظدقث لل د لل دائقلللايةدائ  م لل د

و للىد ئللظودفلل مت دددألللا .ت  ف لل  مدد ، ئم لل ودوتااجللسد للغاممدد ف   ن دأحدت تنلتدأ،للاالمد
فتقلل ددااح؛تج ي دتلل كفيدأحدتتقا دلاأدائم  ف  دإئودلاأدباف  ودوه اد  دالمدم ئف حد

ائتطللللا  دائم للللتم دئم تج تنلللل ددوز لللل بأدائتك فلللل وداتجنلللل دتلللل كااحدإئللللوددو للللغةدائم  ف لللل 
دائ  ئي.دفيددائتك ائاج  داتودأ بق دل ،لأد نم دئد  ، دتك ائاج  دائم  ا  تد

دائدللل  ؛فللليددائللل اتيدوأ لللبق دالا للل دجانجانت لللاحدتمثلللحدأو دالا للل دئ  تكللل يدد
،للت ات ج  داإلئاج لل ودوائم للت ب دئ دلل  ، تد  ط لل ديايلللأدئ دلل  ، تدف ي لل دائتك اددفنللي

د.(103)وائ     دائق بيائ  ابداهوئود  دائ  حدفيدائ  شئ د

 للحدائج   لل تدوائم ، لل تدائبقث لل دو للىدتاجللسدائقتا لل دإئللودت ا للىد دلل بيدتماد
لطىدائخل  تدائم ئ  د،لل دائج   لل تدوائم ، لل تدفيد لأتدائقتا  دد   دائثم ن    ت؛

دجلكللللأدئت ا لللىد دللل بيدائتما لللح.ائبقث للل دمدلللايأدتلي ج للل ودول  للل د تدلللم يد،  ،للل تد
ق  لللل تددائ لللل ئيائث ئللللثدئ ت  لللل يددائدلللل  يدائ للللا يىدائملللل تم دشللللج ددمد1988،لللل مدفلللليدود

، للللابدتك ائاج لللل ودد:وه ئلللل دائتلللللي اد، للللود ل لللل دائم لللل و، تد لللل د لللل  دوائج   لللل 
نللحدفلليد  اااتدا ت ا ودوت لايدات،ت  ياتودوإل  لل د  اكللزدمقللثد  للت ق ودوددوت   ص

د؛ه ادائمال دق ن دائج    تد ًط أدإئودت ز زدائت لل وحد للىدائ لل ق تدوائم لل و، ت
د.(104)ئتا، ىد د بيدائتما ح

ائالللل دائق  للل دفللليددا لللحدائج   للل تدو  اكلللزدائبقلللامدبا لللحو تللل بدا تدللل دتم
ائ لل ق تدوائم لل و، تدن  لل دا،تملل بدهلل  دائ لل ق تددتت   لل ه د لل ائتلليدد، للوداه للاا 

تًلللل ن دائج   للل تدو  اكللللزدائبقلللامدتقلللل دائتللليددوائم للل و، تد، للللودنتللل يتدائبقللللام
أ لللبق دا  دللل دد   للل دائكب لل أد  نللل دتدلل تدهللل  دائم للل و، تودقملل دأحدائ للل ق ت
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ائ  لل مدميبوايهلل دمتفلل اأد، ئ لل ودفلليدئ ج   لل تداتللودتللل،من دد ،للخ  دد ، للودأحدت لللمدب،مللمد
دودا تط ىد   يدائب اث  دائتف غدئان فتنيدائبقث  .ددوات

وقللل حدئ ت للل وحدائال لللةد للل  دائج   للل تدوائقلا للل د لللل يد،  مللل ودا لللثدا  لللل د
ائكث للل د للل دائمجللل تتودو للل د للل  دائم تجللل تدفللليدائقلا للل دإنت ج للل دتك ائاج للل د تم لللزأد

دد2.200ائتك ائاج لللللل دئقلا لللللل دجانجانت للللللاحدائ  م لللللل دأكثلللللل د لللللل د ود تك ائاج للللللدد   تجللللللم
م إل لل ف دإئللودائ لكلللد لل دائم تجلل تدتلليدتقا  نلل دإئللود  تجلل تدتج ي لل ودوادلل  د، للود

  ااأدا ت ا د  دائلوئ ودويلأتدالا  دجانجانت احدتت  دمدللم تن د، للودائكث لل دد345
فلليد لل دائ ًلل ا د ثللحدائم ك لل دائفك  لل ودو، للودائلل غيد لل دأحدائتك ائاج لل دائف ي لل د ت ل لل د

ه   ت للل د، لللودائ للل ئيدق لللسودفلللإحدالا للل دجانجانت لللاحدئنللل د م لللزاتدائاتاللل تدائمتقللللأدا
و تط بلل تددوائدلل  يإنتلل  دتك ائاج لل دف ي لل دتت  ،للبد للىدنلل وتدائمجتمللىدفلليد   لل د

د.(105)ائ ت حدائمق    

 الحديقة:  في الش كات والمش وعات  ـــ اخامسً 

بدتكللاحدئللل دشلل ق د لل دائ للليأد، للودائللل ا دإئللودائقلللايةدائ  م لل ودف جللددئكللي 
ائدللللل  دتاجللللللدفللللليدوددهحدتكلللللاحدشللللل ق دتك ائاج لللل د تطلللللايأ.د،  نلللل دأحدتكلللللاحد  ه للللل 

 .(106) جما، د  دائم  ك  دئتيه حدائ  ق دإئودش ق دتك ائاج  د ت ل  د  دأهمن 

شللللتحد  تجلللل تدأوددفلللليدد لللللدئ  لللل ق دأحدتطللللايدوت للللتخلمدائتك ائاج لللل د،للللااادق نلللل ددددتد -1
ائتلليدددد دجلللو دائم تجلل تدف ي لل دائتك ائاج للدفلليدد للل  تدجلكلللأد، ئ لل دائت   لل ودوائمليجلل دد

ئكت ون لللللل تودوتك ائاج لللللل دائم  ا لللللل تودد:داإلدن لللللل تن دوزايأدائ  للللللامدوائتك ائاج لللللل ود ثللللللحد
دوتك ائاج  دائفً اودوائتك ائاج  دائق ا  .د

 ئ لل دائ لل ا  د، للوددجمداإلد%د، للوداهلللحد لل د، يلللاتن دد3كت لل  د، للودائ لل ق دأحدت فللةدد -2
دت ل ن .دائتيددو ئظدئتطا  د  تج تن دو ل  تسددائبقثدوائتطا  ؛د

ائ للل ق د للل دائق  للل   د، لللودشلللن باتددفيددأودأكثللل د للل د لللانددد%د30اجلللبدأحداتلللاحدد -3
 جللل  دائبقللللثدوائتطلللا  د للل نيد،لللل ددفللليددج    للل ودو جلللبدأتدت للللحدن لللب د للل دا مللللحدد
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ئ ،تمللل بدأود  نللل دتزق للل دداجلللبدأحدتكلللاحدائ للل ق د  تمللللأدأود  شلللق ددددادوأ  للل مددد%ود15
د  دوق ئ داتا   د، ود  تا دائم  م  د، وداهلح.د

تلللللتمت د للللل دب لللللا دائقللللللايةدائ  م للللل دتتمتلللللىدممللللل دا لللللمودم ئ   ،للللل ددائتللللليددددائ للللل ق تد -4
د:دائ  ق تد  ي دائقلايةدائ  م  دفمث دلبحدائقتا  دم ئم  ين د ىددددائتفد    د  د

جلكللللأدمم للل د للل خفضدد  للل و دائتك ائاج لل دائدفلليدد،لل تيدتقدللل حد لل  ب دائلللل حدد -
إ ادددد%د10ودددودائ لل ايد لل دائم للتتدددد%د40إ اد  غلل دن للب دائدلل بياتدددد%د15   للب دد

، للللودالللل  دأحد  للللل د لللل  ب دائللللل حد، للللودددد%د40زابتدن لللب دائدلللل بياتد،لللل دد
د%.د25ائ  ق تدائ  با د

،لل تيدإ،فلل اد  لل و، تدائتك ائاج لل دائجلكلللأد لل د لل  ب دائللل حدللل مد،لل ااتد لل دد -
ًلل  ب ددتلل ي  دإن لل ين ودو لل دد ائ لل  دائ ام لل دإئللودائ  ب،لل دامتلل دتخفلل ضدن للب دائ

دإئودائ د د  دائ  بدائ  م  .د
ائتك ائاج لل دائف ي لل ددفلليدددداد تم للزمدددادودإ ادا للةدائم لل و دإنجلل زمدمد1999 لل د،لل مددددادويلللامد -

 .(107)ائً  ب د  أدأ   دئملأدل مد، ااتدائجلكلأودف  تيدا،ت  بأد
د

 تزايد أعداد الش كات بالحديقة: -1

هحددان للل مددائقلا للل دائ  م للل ؛فللليدإحدائقتا للل دتمللل حدهللل  دات ت للل زاتدئ  للل ق تد
دط دأوئا لل دلدللا دئ مللادهلل  دائقلللاية.إن  ادائقلايةدللدأ،فيدائقتا  د، ل  د لأتد

ودمد2006-مد1992وي ئف لللحودف للللدنمللل دائقللللايةدائ  م للل دائام  للل دم للل ، د  ه للل د للل  د
وايتفلللىد تا،لللةدإنت ج للل دائ ملللحددو%40أكثللل د للل ددئإلنتللل  دائ للل ايدوقللل حد  لللل دائ ملللاد

 اتدائقلللايةد،للبىد للدفلليدأكث د  د،بىد  اتودوق ئظدتً ، د،لبدائ لل ق تدائ    لل د
د153.000كللااحدإئللودد88.000ئ    حد  ددائق   ينت  د   دنفادائفت أودقم دزابداإل
ائم لل مةدفلليدإنت ج لل دائ مللحدفلليدشللنلتدأ،لل  دنمللادائتلليددكللااحودوت للىدائقلللايةدائخمللا

ئت   لللل داإلادلللل ادائتلللل مىدئم قللللزدت م لللل دد  لللل دائ  ا لللل داتلتدلللل با ودووف للللمددااهلللللحدنمللللا د
ائدللل  د،للل مدفللليدشللل ق دتك ائاج للل دف ي للل دد43.249و للل  ، دائتك ائاج للل دقللل حده للل  د
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 للللل ي دد15.956 اجلللللابأدبا لللللحدائقللللللايةدائ  م للللل ودود27.293ودقللللل حد للللل نيدمد2006
د.(108)ائقلاية

 لللل مة:د  ط لللل ده كلللللا حدوتتكللللاحدائقلا لللل دائ  م لللل دجانجانت للللاحد لللل د،لللللأد 
ودو  ط لل دت م لل دائت   لل دئ ت م لل ودو  ط لل دفلل تدتلل  دئ ت م لل ودو  ط لل دت لل نتد لل تدئ ت م لل 

د ئكت ون لل تودو  ط لل دت م لل دئللودزوانللتدئ   للامدوائت   لل ودوتًلليدائقلا لل دا ئ للمدو، للامداإل
   لللاحدد100  ، للل د  نللل دكز للللدب  نللل د،للل دد180  ، للل دف ي للل دائتك ائاج للل ودد8000

ائقلا للل د ثلللحدئ  افلللادفللليدئنللل دد لدأ، للل دقث للل د للل دائ للل ق تدائ  ئم للل دف و،لللمدكلللااحودوللللد
د)ئ ج ل(دوف ونلدوغ  ه .

جللل  دات،لللتثم ياتدوائ للل ق تداهج ب للل ددفللليددددادقب للل مددد دولللللدنجقللل دجانجانت لللاحدنج الللمد
ًلليداآلحدأكثلل د لل دد   ، لل د لل د لل  دأكبلل دددد43  نلل ددددأج بلليد  ، لل د تما للحدددد1400إئ نلل ودوت

ًلليد  اكللزدمقللامدتلللك ه دددد500 ودو  د للودإمودو اتللايوتودد د  ات و،للفدشلل ق دم ئ لل ئيودقملل دت
د.د(د109)د  ،  د ت لبأدائج    تدد20ود

وداجلل  دقلللحددشلل غن يدفلليددفددد؛دهج بلليداد  ئلل دج  ملل دئ ،للتثم يددئ لللدأ للبق دائدلل  د
كلللااحد للل ديأادائمللل  دددد99كلللااحد للل ديأادائمللل  دائخللل  ودددد14كلللااحد للل دا،لللتثم ياتدائلوئللل دد

   لل يدكللااحد لل دددد1.909   للاحدكللااحد   ينلل د لللدددد173زاالل حودقلل حدتما للحدائلوئلل ددفيددودوداهج بيد
د.د(د110)دمد2003نن ا د، مدفيددداهج بيدكااحدئ ،تثم يدد   احدد877ودائتما حدائخ  د

إئللللودد لللل دائتك ائاج لللل دبا للللحدائقلا لللل دكلللل بيهلللل ادائت ق للللزدائكث لللل دئ  لللل ق تدف ي
ائمق  لل دااتلامدائم  ف  د،اااد   دائ  ق تدائمق   دم ًن دائب ضدأود لل  دائ لل ق تد

هلللل  دائم  ف لللل دإئللللودائمز لللللد لللل دائت ق للللزد، للللودائبقللللثددوائ لللل ق تداهج ب لللل ودوتلللل بي
ائم  ف لل دقلل ئظدإئللوددوتلل بيهلل  دائم  ف لل ودفلليدادلل ىدائفلل جدائلل يددهنسدهاد؛وائتطا  

نفادائال دت  ،لد، ودننللايدفيدودودائ  بي ت  و دائماام دفيد  تتدي  صدائثم د
ا للحدفلليد جما،لل دقب لل أد لل دائ لل ق تدتتخدللصددأي لل دا للمودم ئ   ل لللدائدلل  ،  ود

د    .دإنت جي

د
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 حاضنات األعمال: ـــ اسادسً 

تلللل،يدتكلللا  دائ للل ق تدائجلكللللأد اتدائت   للل ددائتللليددددتللليدا،لللتليا دن لللصدائم ، للل تد
أوا للل ددفللليددائدللل  د  للل دفتللل أداإل للل  ددفللليددائ  ئ للل دواآلئ للل تداه للل  دئ  للل دائتك ائاج للل دد

دديي  لليد نلللتددددمد1988،لل مددددTorchائ للب     ت.دوئنلل ادائ للببدتلليدإل  لل د  لل و د تللاي دد
د.دتك ائاجيدوهادإل   د   و، تد اتدتاجسد

،لللللل دتطلللللا  دا  لللللل  تداه،ملللللل  ددقللللل حد  للللللئاتمددTorchإحد  نللللل  تدتللللللاي د
 High-techائدللللل  دفللللليدائتك ائاج للللل دائم  وفللللل دمم اكلللللزدإ للللللا دائت   للللل دائ  ئ للللل د

innovation centersم إل لل ف دإئللوداإلشلل اتد، للودائتطللايدائ لل مدئ قلا لل .دوت للىدد
 لل داخدللصدئنلل دأ   لل د  للت   ودوقملل دد با للحدائقلا لل ودوغ ئبللمدد ا    تداه،ملل  دغ ئبللمد

ائلللللو دائغ ي لللل ودا للللثدنملللل دائم اكللللزدات تك ي لللل داللللا دائقلللللايةدائ  م لللل دفلللليدالللللمد
ده اداتتج  .فيدائد  دإئودت   لهيدفيدائ  جق ودف لداتجسد  ن ادائ   ، د

ائدللل  دلللللدأ ،لللاد،للل مدفللليددائتك ائلللاجي للللا دوقللل حدأو د  قلللزد للل د  اكلللزداإل
 للل،يد لل د  نلل  تداه لليدائمتقلللأدئ ت م لل ودوي لللد ئللظدتزاكلللد،لللبدهلل  دائم اكللزددمد1987
ا لللثدتللليدتك  للل دائقللللايةدائ  م للل دد؛Torchو ئلللظد لللل،يد للل د  نللل  تدتلللاي ددوم للل ، 

ود طلللةدإلن للل ادمد2007 ب للل ادوإبايأدائق  للل  تودو، لللل  دأم لللةد  نللل  تدتلللاي د،للل مد
د.(111)م  ، د له  د لا ئإلدا  قزمدد548

 إدارة حديقة ةونجونتسوة: ـــ اسابعً 

ت لللت  دائ ج للل داإلباي للل دئ قلا للل ددمد1988ئ قلا للل د،للل مددائ ،لللمي  للل دائتي،للل اد
Administration Commission of ZSPودوتتلللائودائ ج للل داإلباي للل دائ  للل مد

 لل دائتخطلل ةدئللل ا دائ لل ق تدوائم لل و، تودوقلل ئظدت للج ىدداملل ئكث  د لل دائمنلل مد لللامد
ائج   للل تدو   هلللللدائبقللللثد، للللودب للللا دائقلا للل ودوت م لللل دائ  للللل تد لللل  دائج   لللل تد

 دوي  دائ  ق تدوأ للق  داه،ملل  د لل دجنلل دأ لل  ودوتتللائودو  اكزدائبقامد  دجن
ب،لللليدودلللللدتطلللل أودائتلللليددواللللحدائم لللت تدووتللل ئ حدائدلللل   دوائت  للل ةد   نملللل د:اإلبايأد

ت ف  د  ا تداتاتً حدبا حدائقلا لل ودوت لللايدائللل،يدفيدو   ،لتن ددوائ  ق تدائ  شئ 
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ائتلللل و تدودإبايأدائم  فلللل دوتب بئنلللل دبا للللحدائقلا لللل ودفلللليدائم لللل ،لأدودودوائ  ملللليدائملللل بي
ب للللا دائ لللل ق تدفلللليدودوائم لللل ،لأدائلللللوئيأوددئ قلا لللل د،للللاااد، للللودائم للللتا دائمق للللي

ت ف لل د لل ا تدن للحدائتك ائاج لل ودا للثدفلليدئإل،لل ا دد؛ائكبلل  دوائ لل ق تد ت لللبأدائج  لل  ت
ئ   مللل ادامدملللإغ اااتدغ للل د، باللل دودوت لللده ي للل مددتًللل دهللل  دائ للل ق تدائًلللخم دأ لللااتمد

فلليدت للا ةد  للتتدائقلا لل ودودفلليدتتقمللحدإبايأدائقلا لل د  للئائ  دقب لل أددقملل ئمبتكلل   ودوا
دنفادائال دت لد  ئائ د، دت م  دائقلا  دوتطا  ه .

:دل للللليدودوهللللليثمانيـــــة أقســـــامت لللللمحدائ ج للللل داإلباي للللل دئقلا للللل دجانجانت لللللاحد
ل لليدائبقللامودودادلل اودول لليداإلل لليدائم  ا لل تودودودائلللوئيل لليدائت لل وحدودائتطللا  ود

ــدماتل للللليدشلللللئاحدائ للللل     .دودل للللليدائت  للللل ةودود ــتم  الخـــ  لللللل  تدائتخطللللل ةدد:وتشـــ
تدائ للللل اافللللليدودداه،مللللل  دائتج ي للللل ودوام اللللل دائب ئللللل .وات،لللللتثم يودوإبايأداه،مللللل  ودود

د.(112)تطا  دائقلا  فيدباي  دئ قلا  د لويدف   داه   أودف ةدا ط   دائ ج  داإل

 للل حدائتللل ا  صودوائًللل ايبودد: ثلللحدواه لللايدوت للل ئتدئج للل داإلبايأدائكث للل د للل 
وائتجللل يأدائلوئ للل ودوائتما لللحودوات،لللتثم يودوائت  للل  ودوائم ك للل دائفك  للل دئ للل ق تدائت   للل د

لك تد ق  للللل دمف فللللل ودئ للللل وةدائ   ،للللل دائ ا  للللل ودو متللللل دإب للللل  دت لللللدد ائجلكللللللأدوف لللللمد
ائمط ايلل ددائب  لل دائتقت لل فلليدوت للتثم دئج لل داإلبايأدم للضديأادائملل  ددكم ،  دبا،م .

قا،لل ةد لل  د  لل و، تدأاًللم ددودوت مللح إباي لل ددائ م لل و، تدائجلكلللأودقملل دت لللمدإيشلل بمد
دمدليدئ تما ح.قوددوائت    دائ  ئ  

ت للللمحدئ لللل ق تددوي،للللميت لللللمدإبايأدائقلا لللل د  للللت لاتدت مللللحدقًللللم حدغ لللل د
وداتللا يائت   لل دم ئت لللمدئ قدللا د، للودللل وضد  ك لل ودوقلل ئظدائقدللا د، للودتما للحد

ئ تيكللللد للل دائتزا نللل دم ئ للل ناحودد؛م إل للل ف دإئلللودأحدئج للل داإلبايأدت لللامدمم البللل دائ للل ق ت
قمط للللبدئتلللليه  نيدداأباامدج لللللمددتلللل بيائتلللليددكملللل دتملللل حدائ للللن باتدائت لك  لللل دئ  للللن بات

ئ قدا د، ودائ  وضدائ  م لل دوائتك ائاج لل د لل دائلوئلل ودو للتيدا،للتب  بدائ لل ق تد اتد
تدائت   للل دائف ي للل ودقمللل دكللتيدا،لللتب  به د للل دائم  بئللل داهباادائًلل   د للل دل يمللل دشلل ق 

د.(113)ائتفً    
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 تقييم الحديقة: ـــ اثامنً 

ل  للل د ت  للل يدالا للل دجانجانت لللاحودمللليحدائتللليددأننللل تدائكث للل د للل دائليا،للل ت
ائكث لل د لل دن لل ةدائًلل  ودوتتمثللحدأهلليدن لل ةدائ للاأدأاًللم دده   دائكث لل د لل دن لل ةدائ للاأو

د:ك يف م د
ائ   للم دمتلل  ودفلليدئمالللىدائقلا لل ددان لل مدائقلا لل د ب  لل دتقت لل د  بالل دلا لل ؛ددتتمتللى -1

فلليد قللايدائماا لل تددفنلليائب  لل دائتقت لل ودفلليدتمت للظدت للن  تدقث لل أددكملل دأننلل 
ودواتتدللللل تتدائب  لاللللل دوائطللللل جددوائ لللللتظدائقلكلاللللل ودوائط للللل احد:ائدللللل  ود ثلللللح

 ودفلللللإحدائب  للللل دائتقت للللل دوإئلللللودج نلللللبد زااللللل دائب  للللل دائتقت للللل دئ قلا لللللدد،للللل ك  .دوائللللل 
ًم ددهيائم  ا  ت  دئ قلا  د د.(114)ائد  فيداهفًحدأا

دائدلل  يئ مجتمللىددائتك ائللاجيتطللايداه،لل ادفلليدأ،للنم دائقلا لل دمدللايأدقب لل أد -2
 د لل دائلللو دائمت ل لل دإئللودائدلل  ودن للحدائتك ائاج للدفلليدد ك للسودوقلل حدبويهلل دجاه  لل د

 ت لللبأدائج  لل  تدإئللودائدلل  وددائكبلل  ددب ا دائ  لل اتد لل دائ لل ق تإ  ف دإئود
د تد تتد  دف  دائ محده   ادائد  .نفادائال دوف دفيدود

ن لللحدفللليدا  تنللل دالا للل دجانجانت لللاحدائتللليددو، لللودائللل غيد للل دائطفللل أدائكب للل أد
ائدلللل  دإئللللودفلللليدكث لللل د لللل دائم للللئائ  دودون لللل أدائائدلللل  يئمجتمللللىدائتك ائاج لللل دإئللللود

فلليدئكاننلل دائقلا لل داهللللمدواهكبلل ددان لل مدد،م  لل دائتطللا  ؛فلليدائقلا لل د، للودأننلل ديايلللأد
 لل دم للضدأوجللسدائ دللايدو لل ددتدتللزا دت لل نيق للسودإتدأحدائقلا لل ددائدلل  يائمجتمللىد

د:(115)أهمن 
،لل دائلللو دائمت ل لل ودو، للودد  جم للسد تخ فللمدفيددائد  يداتلتد بيزا دائ   مدد   •

إتدأنللسدد؛إئودن  مدالتد بدائ للاجددائ مائي  دائ   مددائتلي جيائ غيد  دائتقا د
دائ للل نانيائت  للل يدفللليدكلللزا دغ للل دن  لللتودإئلللودج نلللبدائكث للل د للل دات ت فللل تددت

، لللودتطلللايدائتك ائاج للل دد،للل بي ددكلللزا دئلللسدتللليل   ددتوت  للل يدائم ، للل تودقلللحد ئلللظد
   ينلللل دلا لللل دجانجانت للللاحدالا لللل د، ئم لللل دتدللللبحدادقلللليد ائف ي لللل ودو  لللل د، ي للللمد

دائلو دائمت ل  .فيدم ئقلايةدائ  م  داه   د
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زائلللل د  لللل ددإتدأننللل د لللل د؛إحدائب  للل دائتقت لللل دئتك ائاج لللل دائم  ا للل تديغلللليدت للللل ن  •
 ،لل  ودفلليدائكث  د  دائقلايةدائ  م  داه   ودوي ئم  ين د ب ضدائقلللايةدائ  م لل د

تقت لللل دئتك ائاج لللل دائم  ا لللل تدد  لللل اد   لللل فلللليد داه،لللل  دنجلللللدأحد،لللل غ فايأدق نللللد
ئ تدلل تتد،لل دم لللددودقم دفتق د، غ فايأد،الن دائمق للينت ن دف يةدائ  ، واإل

ودوهلللل  دم   لللل د ختدلللل أدئتق لللل  دائب  لللل دائتقت لللل دئتك ائاج لللل دمد2000أ   للللحدفلللليد
ق نلل دف للسدائلل يددائاللل فلليدتخفلل ضد،لل  داتتدلل  د،لل دم لللودهلل ادودودائم  ا لل ت

دأمدت؟دد ببأودهحدتق يد،اجداتتد  دائمق يائقتا  دائد    د  دتزا د ت
ودوهللودئللبدائم لل و، تدائخ  لل دم ئتك ائاج لل دائف ي لل ودإحدإشكالية الملكية الفك ية •

 دائم ك لل دل لل مدائم لل و، تدائتك ائاج لل دوا،للتم ايه دا تملللد، للودن لل مدف لل  دئقم اللد
ائفك  لل ودو، للودائلل غيد لل دإ لللايداتا لل دائدلل  دئمجما،لل د لل دائ للاان  دوائ للاايحد

،مللل داجلللبدأحدداجلللل ددام  للللمدد كلللزادتدائقللل ئيئقم اللل دائم ك للل دائفك  للل ودإتدأحدائااللللىد
لاتللاحد،  لللسودف ئ   للل  دويدللف د   للل د لل  لل  دائب  ج للل تددلللللل زائللل دت لللتحدد لل دلللللل

ت لللل  د، لللودائقتا للل دأحدتفللل ضدإجلللل اااتدجانجانت لللاحودو فللليد  لللت  د ط للل أد
 ت فقلل دفلليدائم ك لل دائفك  لل دبويددو لل ئكيل نان لل ودقملل داجللبدأحداتللاحدئ  لل ق تد

ده ادائمج  .فيدائ     ودوائمط ئب دم اان  د  ي  د

 القوى والعوام  الثقافية: ـــ اتاسعً 

إن لل ادفلليدق حدئن دتيل  دوا للحدائتيددتاجلدائ لكلد  دائ ا دوائ اا حدائ   ،  
دو  دأهيده  دائ اا ح:دوائد  طايدائقلا  دائ  م  دجانجانت احدفيدوت
د  د   :دائت ي خيو تًحدتيل  دائ   حدد،التاريخيالعام   -1

ودوأهلللللليدائتغ لللللل اتد ن لللللليأدائ لللللل ه أدوائت لللللل تد، للللللود  االلللللحدتطايهلللللل دت ي خ لللللل د -أ
ده   .م أتد،  ن د  د  ا  دائتيددوائتطا  ات

 جلل  دن لليأدائقلللايةدفلليدبيا، دائ لكلد لل دائ ملل   داهج ب لل دفيدا ن دق ئظد - 
أهلليددائ لل   تاحدوابيددفلليائ  م لل دوتطايهلل ودوق نلل دتج يلل دائاتالل تدائمتقلللأد

 بللل أدأج ب لللل دا،لللتالف دائلاي،لللل  دائدلللل     دئليا،لللتن دوا،للللتخ  دائللللليواد
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فللليدداه   تللليد  تاحد ائ لللددئلللاابيائم لللتف بأد  نللل ودوق للل دامتللل د  للل ادشلللب سد
دائدللل  ودو ط لللةدقث للل د للل دائدللل     د، لللودالا للل دجانجانت لللاحد، لللودأننللل 

د.ائد  يدائ    تاحدوابيد
د:ك يف م ددائ   ،يتمثحدبويدائ   حدو د،السياسيالعام   -2

ائدلل  وددفلليددتللي  دننللايدائقلللايةدائ  م لل ددفلليدددداد ب شلل مددد دكلل حدائ   للحدائ   ،لليد،للببمد -أ
م لللدللل ايددددأيدوددمد1988،لل مددفلليددإتدددد دائدلل  دي،للم  دفلليددف يدت ن دأو دالا  د، م  دد

كاي لللل دائج اي لللل دإن لللل ادأو دالا لللل د، م لللل د للللث مد، لللل أد،لللل  ودف لللللدنللللحدائ  لللل مدد
دد داتلتدلل بدوائ   ،لل دئفتلل أدما  لل ؛د جلل دفلليددددجللاه يدتغ   ددددأيدائ   ،يدائ  ييدا  ومدد

ًللغاةدد ، للودا،تبلل يدأحد ئللظدكت لل يضد للىدف  للف دائلوئلل دون   نلل ودو للىدا،للتم ايدائ
 جلل  ددفلليددائلا    دوائخ يج  ودا ط تدائدلل  دإئللودائ بللا دم   ،لل دائبلل  دائمفتللا دد

داتلتد ب.د
مددادأ،للللابدائج   للل تدو   هللللدائبقلللدددز للل بأدفللليددكللل حدئ  اا لللحدائ   ،للل  دبويدقب للل دد - د

أحدائقتا للل داتخللل تد،للللأدلللل اياتدددد ئلللظدفللليددالا للل دجانجانت لللاحودوائ لللببددبا لللحدد
تنلللتدإئللوداإلئغلل ادائتلللي جيدئتما للحدائقتا لل دئ ج   لل تودو ت لل  د، للودائج   لل تدد

مدأحدتبقلللثد،للل د دللل بيد لك للل دئ تما لللحودويللللتدائقلا للل دائ  م للل ددادو  اكلللزدائبقلللد
ئتق  ةد،اايلد  با د جز  دئ ج   لل تدو  اكللزدائبقللامود لل د لل  د  للىددددادوا،لمددد د ت نمد
ث لل دئ  لل ق تدوائم لل و، تدائ  يملل دبا للحدائقلا لل ودوقلل ئظدامتلل دئنلل  ددنت ج  دائبقداإلد

ائم ، لل تدائبقث لل دأحدت لللمدات،ت لل ياتدوائللل،يدوائم لل نلأدئ  لل ق تدوائم لل و، تدد
ت ل للسدائ لل ق تدوائم لل و، تدئ ج   لل تدو  اكللزددائلل يددددائكب لل دددائملل بيد    للحدائللل،يدد

دائبقث.د
ًللم ددددائ   ،لليدكلل حدئ    للحدد -  ائكث لل د لل دائ لل ق تداهج ب لل ددب للا ددفلليددبويدقب لل ددأا

 للل ا تدد د للل  داإلدوائ للل ق تد ت للللبأدائج  للل  تدائ م لللل دإئلللودائقلا للل ود لللد
ائدللل  ودوق نللل ددفللليدد،لللمق دئنللل  دائ للل ق تدائكب للل أدم ت،لللتثم يددائتللليددددائ  نان للل د

ًلللحداه لل ك دئجلل  د ثلللحدهلل  دائ للل ق تودد ائقلا لل دائ  م لل دجانجانت لللاحد لل دأف
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ًللل    د تم قنللل دائقلا للل دئ  للل ق تدبا  نللل دمدلللف ددائتللليدددد   للل د لللىدائ   ،للل دائتف
د،   .د

أحدتدلللبحدهللل  دائقلا للل دوغ  هللل ودو،للل   دئ  لللحدائتك ائاج للل دائف ي للل د للل دائللللو د -ب
تًللل  ةدائفجلللاأدائتك ائاج للل دائ  يمللل د للل  دفللليدم لللتحد ب شللل ددوت لللنيدائغ ي للل ود

دائد  دوي  دائمجتم  تدائغ ي  دائمت ل  ودوهاد  دتق ةدم ئف ح.
د  د   :داتلتد بيحدتيل  دائ   حد تًودد،االقتصاد العام   -3

ف ئًللغاةددن لليأدائقلا لل دجانجانت للاح؛فلليداتًحدتيل  دائ اا حداتلتدلل با د -أ
للللل مد نلللل دقث لللل د لللل داهفلللل ابدمإن لللل ادائتلللليدداتلتدلللل با دائلا   لللل ودوائمبلللل بيات

،  ،لل دائبلل  ددتاجللسدائلوئلل دنقللادتب لليفلليدشلل ق تدغ لل د م اقلل دئ لوئلل دأ،للنيد
دائمفتا ودوإن  ادائكث  د  دائقلايةدائ  م  .

ب لللا دائكث للل د للل دائ للل ق تدفللليدائ اا لللحداتلتدللل با د للللويدقب للل دد،للل هم  - 
 دائ   دللل وداهج ب للل دائ م لللل دإئلللودائقلا للل ودتقللل دإغللل اااتداهكلللليدائ    لللد

وائماابدائخ مدائمتاف أودوائ اجدائد    دائاا،لأودإئودج نبد لل دتتمتللىدمللسدهلل  د
ب للا دفلليدائ لل ق تد لل د،  ،لل تدتفًلل    دبا للحدائقلا لل ودقللحد ئللظدأ،للنيد

دائ لكلد  ن دإئودائد  دمدف د،   دوإئودائقلا  دائ  م  دمدف د    .
دداتلتد بيك حدئ    حد -  بقللامدئ للل ا دهلللدائت للج ىدائج   لل تدو   فيدبوي 

ت لللا ةدإنت ج تنلل دائبقث للل ودوائقدلللا د، لللودفللليديغبلل ددإئللودائقلا للل دائ  م للل ؛
، ابدئ    مدمي،م  دائ ، ا دوائل،يدوائم  نلأودوائقدا د، ودائتما للحدائلل زمد

دأباادبويه .ددفيدت،تم ايده  دائج    تدوائم  هلد
د   :و  ن دتيل  دائ اا حداتجتم ،  د  دد،العوام  االةتماعية -4

ائًلللغةد، لللودائقتا للل دائدللل    دفللليدكللل حدئ  اا لللحداتجتم ، للل دبويدقب للل د -أ
تتم شود ىدائتطللاياتدائمجتم  لل دئدائد  ؛فيد،  ، دائبقثدوائتطا  ددئتب ي

د  ده  دائ   ، .د  نممدداوائ  ئم  ودفك حدإن  ادائقلايةدامثحدجزامد
ائًلللغاةداتجتم ، للل دائلا   للل د، لللودفللليدائمتمثلللحدداتجتمللل ،يكللل حدئ    لللحد -أ

دائدللللل  د ،  ،للللل دائبللللل  دائمفتلللللا ودوفتقلللللددتب للللليفللللليدائم لللللئائ  دبويدقب للللل د
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، لللود دللل ا، ن دئ م لللتثم   داهج نلللبودوتلللاف  داآلتتد للل دفللل  دد لللاا اه
دائ محده   ادائمجتمى.

ف ئ اا للحددإن لل ادا  لل  تداه،ملل  ؛فلليدك حدئ  اا للحداتجتم ، لل دبويدقب لل د - 
 للل دائتللليدد، لللوداًللل ن داهفكللل يدوائم للل و، تدائمبتليللل وداتجتم ، للل دت قلللز

و ئلللظدئ قفللل حددائم لللت بح؛فللليددأودشللل ق مدداقب للل مدد ائمقتملللحدأحدتدلللبحد  للل و،مد
، للودلليتللسدائت  ف لل  د للىددفلليدائقفلل حائم للت ب   ددائدلل  ي، ودلللليأدائمجتمللىد

إحدقللحدفكلل أدت مللادبا للحدائق  لل  ودوقلل ئظدد. ائمجتم  تدائغ ي  داهكث دت ل مد
ائق  لل  دامثللحدإ لل ف دا    لل دئ للاأدائمجتمللىدفلليدكللحد  لل و دك مللادو تخلل  د

د.ائد  ي

 بعض الجهود المص ية إلنشاء حدائق علمية: ـــ الخطوة الخامسة

إن لل ادادفلليدائ  ابدائ     داه   أدنقللادائبلللفيدتاجن دجمناي  د د دائ  ي  د
   للليدائللللو دائمت ل للل دفللليدأ،لللاأدممللل دهلللادلللل ييدد؛ دللل فللليددم لللضدائقللللايةدائ  م للل 

د:  دك يدوائ     دو  دأهيده  دائجناب
 :(116)مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوةية -1

م ،لليد  لك لل د بلل ي ددددمد1993ئ لل  دددد85يللليددددائجمنللاييدأ ن للئ دهلل  دائملك لل دملل ئ  ايدد
ودد  ط للل د للل  دائ للل  دفللليددئألمقللل مدائ  م للل دوائتطب  للل تدائتك ائاج للل  ودوتللليدإن للل ادائملك للل دد

ا للثدكاجلللدأكبلل دتجمللىدئ دلل  ، تدائمدلل   ودو ئللظد نلللتدددد؛د،ت لي  دم ئ   د  د لك  داإلد
ًلللمسد للل دإ ت نللل تدمقث للل دوتك ائاج للل دو،لللةدائمدللل نىد دد؛دوائ للل ق تدددودتااجللللدائملك للل دممللل دت

فلللليددتف بأد  ، لللل تدائدلللل  ، د لللل دنتلللل يتدائبقللللامودوإ،للللن مدائملك لللل دائمب شلللل ددئت  لللل يدا،للللد
دوائم  و، تودوت لايدات،ت  ياتدوائل،ي.ددائد  ، تدتطا  دائكث  د  دد

ئلللل يةداهمقلللل مدائ  م لللل ددم؛2000أغ للللطاد،لللل مدد13فلللليدتلللليدافتتلللل  دائملك لللل د
  دم للل اك دلا للل د لللىدائ للل ق تدائدللل  ،  دمم ط للل د للل  دائ للل  ودوتًللليدائملك للل دمللل اث

أفًلللحدج   للل تددفللليد جللل تتدمقث للل د ت ا،للل ود،للل ف د   منللليدئ ليا،للل دفللليدمللل ي،  د
ئ قدللا د، للودبيجلل تد، م لل ودواكت لل  د نلل ياتدمقث لل ودوئللل دائملك لل د طلل دد؛ائ لل ئيد
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و للىد لل دو للحدإئ للسدائ  لليدوائ  ملل اد لل دفلليدا للنيددا م للزمدد ، م لل دد مماا دئتكاحد لل امد
وداتللودتدللبحدائ لل ئميدائتك ائللاجيئمااكبلل دائت لللمدد؛تك ائللاجيأمقلل مدوا تكلل ياتدوت لللمد

مم  للودأحداتللاحدئلللكن ددScience Parkأودالا لل دئ   للامدوائتك ائاج لل دد ائملك لل دواباللمد
ا  للل  تدتك ائاج للل دئ دللل  ، تدائدلللغ  أدوائمتا،لللط ودوأحدتكلللاحدئللللكن دائكث للل د للل د

وابيددتقائنلل دإئللوفلليدئت للنيددائ لل ق تدائكبلل  دبا للحد دلل دو  يجنلل ؛ائ لل اك تد للىد
اتلتدللل بدفللليد،لللت ات ج  دائلوئللل دإمللل يدإفللليدئ   لللامدوائتك ائاج للل ودئ تلللاحد  للل ةد،م نللل د

، تدائمدلل   ودوت للامدقلل ئظد   للحد، ودائم  ف ودئت للامد تطللا  دوتقلللكثدائدلل  دائمب ي
دائب ئ دائمد   .فيدا  ه دوتام  ن دوتط

 أهداف المدينة:

د:(117)د د  د    فيد مم دأهلاتدائملك  دئخل  دائت م  داتلتد با د
ئخل للل دقلللحدائتطلللاياتداتلتدللل با دواتجتم ، للل دد؛ائ  مللليتطلللا  د  اكلللزدائتم لللزد -أ

د.ائمد يدئ مجتمىد
 خت لل د جلل تتدفلليدتطا  دتك ائاج  دجلكلأودوتاف  داه، ئ بدائ  م  دائقلكثلل د - 

دئ يةدائب ا تدائبقث  دمخطةدائت م  دائام   .د؛ائد  ، 
إلنتللللل  د خت للللل د تط بللللل تدد؛ون لللللحدائتك ائاج للللل دوتلللللاف  دائتللللللي بدوات،ت للللل يات - 

د د .فيدائخل  تد
امتلل دائتلليدد خت لل دائمجلل تتفلليدتطب للةدإجلل اادائم لل ي ىدئًللم حدأفًللحدأبااد -ب

د.ائام ي،ت لي  دواتلتد بدأحدت تف لد  ن د  ط  داإل
 خت لللللل د جلللللل تتدفلللللليد دائم ، لللللل تدائام  لللللل دوائلوئ لللللل دائت لللللل وحد للللللىد خت للللللد -ه

دائتك ائاج  .
 :(118)المعاهد والم اكز البحثية -2

و  قللزدت   لل دددداد، لل د  نلللمدددتل لليدودتلليدائتخطلل ةددمد1993،لل مددددائ ي ،يدئ م ،امدددد دوف مد
  نلللدمقللامدائن ل،لل دائايال لل ددودائ  ا لل ودددداهيا لليد  نلللدمقللامدوزيا،لل ددودبا للحدائملك لل ودد

  نلللدمقللامدائت   لل تدائمت ل لل دوائمللاابدائجلكلللأوددود  نلدائم  ا لل توددودائتك ائاج  دائق ا  وددود
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  نلللدأمقلل مدائط للل ددود  نلللدمقللامدائ  للزيوددودائماايبدائطب   لل دوائب ئلل وددددت م    نلدمقامددود
  ، تدائلواي للل ودد  قلللزدت م للل دائدلللدود  نللللدمقلللامدائك م للل ادائلل  للل وددودائجلكللللأدوائمتجللللبأودد

د  قزدت م  دائد  ، دوائن ل، .دود  قزدائت م  دائد  ،  دائدغ  أودود
 :Smart Villageالق ية الذكية  -3

ودق لل ق دا،للتثم ي  د لل  دمد2001نللافمب د،لل مدفلليدتي، لل دشلل ق دائ   لل دائ ق لل د
ائ ط ،  دائ  مدوائخ  ود ىدتفا ضدمإن  اد،    د  دائمجما، تدائت   لل دوائقلللايةد

ود بللل نيد%15ودو تكلللاحدائم للل و د للل د فللللانمدد663ائ  م للل ودو  للل اتن دم للللدائتا،للل  د
 دلل ودفلليد  لل ق تدتجمللىدئدأو و   لللدد%د  لل ا تد ًلل اادو  لل ا تدتجم   لل .85

  لل دشلل ق ودد160، للودأكثلل د لل دد ا ئ للمددوتقللايدوتملل دائم ا لل داهوئللود لل دائم لل و ود
،  لللحد،للل مدد100.000أيي للل  دأئللل د،  لللحودو للل دائمخطلللةدأحدادلللحدإئلللودد40.000
د.مد2016

ئمئللللل تدائ للللل ق تدائمت للللللبأدددد د دللللل دم ،تب يهللللل د ال لللللدفللللليددو    لللللَ دئ    للللل دائ ق للللل دد
فلليدتبقللثد،لل دل ،لللأده،م ئنلل دائتلليددائ للم  دائط بلل دائج    تدوائ لل ق تدائمق  لل د اتد

شلل ق ودت تًلل  دد500 د ودو  دائمتالللىدأحدتدللبحدائ   لل دائ ق لل د لل يأدهكثلل د لل د
د  ي دأئ د ان .د100.000أكث د  د

 :(119)اإلسماعيليةفي التكنولوةيا واد   -4

دائمجللل تتفللليد ططللل دئلللسدائلوئللل دائللل يددائًلللخيددائلللام يإمللل يدائم للل و دفللليد
ائتلليددقيالللدائم لل ي ىدائكبلل  ددمد1997ائتك ائاج لل د،لل مدوابيددودف لللدأن لليتدائلوئلل ك فلل 

؛د، للللودائدلللل  ، دائقلكثلللل د جلكلللللودا تملللللدأ، ،للللمدد،م انلللليتنلللللتدإئللللودتق  للللةد جتمللللىد
 لل دإل  لل دائم لل و دهللادج للحدداإل،للت ات جياه، ،لليدوائنلللتددئمااكبلل د طللةدائت م لل .
ت للل ودئ للللودائلللب بد للل د للل  دإن للل ادل ،للللأدإنت ج للل دوا،للل  ددو دللل دت لللتتدتك ائاج للل 

د: ثللحدوو  قللزدائم لل و د، للودائ لكلللد لل دائدلل  ، تدائ ي  لل  دهلل ادائمجلل  .فلليدت مللحد
ئكت ون لل تدائلل  لل ودو لل  ، دئدلل  ، تدائطب لل ودوائب  ج لل تودواإلائط للل دائمتجلللبأودوا
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وائتك ائاج لل دائق ا لل ودم إل لل ف دإئللودائمااف لل د، للوددوواهلملل يدائدلل  ،  دواتتدلل تت
دإن  ادج    ده  ايائ ا.

اإلباي لل دوائب  لل ددائمبلل نيوإل  لل ددوإن لل ادائم لل و فلليدوي لدائت لمدمًىد طللااتد
ده،ب  دغ  د   ا  .د ائتقت  دتال دائم  و دتم  مد

 دلل ودف لللدأو لل دائليا،لل ددفلليددبيا،لل دئ  ان للتاد،لل دإل  لل دائقلللايةدائ  م لل ددددفلليود
د:د(د120)دك يدمم د

ات ج  دئت للللج ىدد،لللت دوم  للل دل يملللل د، لللودأ،للل ادائم  فلللل ودقإد للل ويأدتطلللا  د لللل  ، دد -أ
وائت م لل ودوئ تيك لللد، للود  زاتنلل ددددائ  ملليدائبقللثددفلليددت ز للزدائجنللابددالتدلل بدائم  فلل ودود
دائت  ف   دائم ت ب   .د

 نلللتدت للج ىددودوت لايدااافزدئ ت م  ؛ ج  دائبقثفيدت لايد م زاتدقب  أدئ  محد - 
 جللل  دائبقلللثدوائتطلللا  ودو متللل دأحداتلللاحد للل دفللليدائ للل ق تدائمدللل   دئ  ملللحد

ودوائملل حدائقتا  لل دئ  لل ق تودإئللودج نللبدائًلل  بيهلل  دائقللاافزودائخدلليدد للم د
 جلل  دائبقللامودقللحد ئللظدامثللحدفلليدت م لل دائم  هلللدائبقث لل دوائم اكللزدائمتخددلل د

ائ لل ييددائدلل  ،يإلل   دالايةد، م  دت محدقي،لل ادئتطللا  دائ طلل  ددا ب ش مدد ب،ممد
د، ودائم  ف .

 د(KBI)إب للل  د،  ،للل تدف  ئللل دئت ز لللزد،  ،للل د ائم  فللل دائ  يمللل د، لللودائدللل  ، د - 
با لللللحددائ  مللللليائبللللل ا تدائت   م للللل دوائبقلللللثدفللللليدد(NIS)ئ  تكللللل يددللللللا يدون للللل مد

ائم يم دئنلل  دائ   ،لل تددكتيد  د  ئسدتطا  دائب ا تداائج    تودمإ،ط ين دإم يمد
 ائ ا   .

تلللللل،يدإل  للللل داللللللايةد، م للللل دائتللللليددائت   للللل د جما،للللل د للللل دائمبللللل ب دوو لللللىد
د  دأهمن :دووتك ائاج  

ائ لللاجد، لللود للل ويأدائت ق لللزد، لللوددفللليددئنللل د االلللىد تم لللزأددائتللليددددت لللج ىدائ للل ق تد -
داإل لا دوات تك ي.د
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اتهتملل مد تان لل د،م ئلل د لل ه أدو بل،لل ودوائ مللحدلللليداإل تلل حد، للوداتاتفلل حد نلل  دد -
دائ م ئ .د

ًللل ف د)ائقللللايةدائ  م للل (د - دد؛دت لللج ىدائت للل وحد للل  دائ للل ق تدائ  يمللل دوائم ، للل تدائم
دئت ن حدن حدائتك ائاج  .د

 لللايد ئ للل دئللل،يدائ لل ق تدوائم للل و، تدائمبتليلل د لل د للل  د  اكللزدائبقلللامددامتلل دتد -
فلللليدد دلللل ود للللىد لللل ويأدو للللىدائخبلللل أدائ  ئم لللل ددفلللليددددائ لللل ئيدو  ، لللل تدائت  لللل يدد

د د دوتطا  ه .فيداتودامت دإن  ادالايةد، م  دد؛دات،تب يد

 جللل  دإن للل ادالللللايةد، م للل دوائللل يةد لللل  دفللليد للل ئتن د دلللل دائتللليددائجنلللابدإحد
 لللاكتن ودوييملل دفلليدتللزا ددت جلل  دائدلل  ، دواه،ملل  ودفلليدوتطب   تللسددائ  ملليائبقللثد

ود ك نلل د لك لل داهمقلل مدائ  م لل دوائتطب  لل تدائتك ائاج لل دأكثلل دهلل  دائم لل و، تدنًللجمد
د؛ا ج دإئللودبيا،لل تدقث لل أدفيدا ج دإئود،لبدقب  د  دائقلايةدائ  م  ودودفيدو د د

ئ تيدائتخط ةدئن د، ودأ،اد، م  د،  م دتًم دائ ج  ودو مت دائب  اد، للودائجنللابد
دائ  م  دوتطا  ه .

 والصين: ،ك  من كوريا لخب تيدراسة تحليلية مقارنة  الخطوة السادسة ـــ

 لد لل داإلشلل يأدإئللودأحدتاجللسدائلللوئت  دنقللادإن لل ادالللايةد، م لل دئلليداتلل ددد لاا دتد
إلن لل ادالللايةددددودئم  لليدبو دائ لل ئيدددائ لل ئميد  دائتاجللسددددادغ  د يئاتود حدق حدجزامدد داللمد

ددك ت لل د   لل دم لللدائ جلل  دائن يللحدددائ لل ئميد، م لل دوتك ائاج لل دوغ  هلل ودويلللأدهلل ادائتاجللسدد
ائتلليددددائاتالل تدائمتقلللأد لل دن ا لل ودواإل ت نلل تدائن ي لل دفلليددددائ لل   تاحدوابيددددا  للسدائلل يدد

نتلل يتدائبقللامدائ  م لل دويلل  دتطب للةددفلليدد يةد   دائ     د مث  ددت ل ن دائقلايةدائ  م  دئ د
ائاالىد  د   دائ  ق تدوائم  و، تودئ لللدا،للتط ، دائقلللايةدائ  م لل ددفيده  دائ ت يتد
ق نلل ددائتلليدددد، للودائفجللاأدائز   لل ددد دإلال دائم ً تدائ لام ودولً دتم  للمدددأحدت لمدا مد

الللىودإئللودج نللبدأنللسددائادفلليدد  دتطب  للسددل يملل د لل د لل  دننللايدائ    لل دأودات تكلل يدو لل د للد
غ لل د  للباجودوا،للتط ، دددد د  تاحودوا للةدنج اللمد دائ للدوابيددددفلليدم ئف للحددددنمللا  دللللدجلل   د
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 جلل  ددفلليدد  تاحدأحدتق ةدائ للبةدوائ  لل بأدائ  ئم لل دد دائ دوابيدائاتا تدائمتقلأد  د   د
دائتك ائاج  دائف ي  .د

 تبنى سياسة قومية للبحث والتطوي :  ـــ  أوالً 

قللللحد  نمللل د،  ،لللل دلا  لللل ددددتب للليدفلللليددتت للل مسدقللللحد للل دقاي لللل دائج اي للل دوائدلللل  دد
ق تلل ددفلليددوا ق دئ بقثدوائتطللا  دقي،لل ادئ  نًلل دائمجتم  لل ودوق نلل دائقلللايةدائ  م لل دد

د  ده  دائ   ، .ددادائلوئت  دجزامد

 د للل دد نملللمدددادزامدقلللحد للل دقاي للل دوائدللل  دقللل حدجلللدفللليددإحدإن للل ادائقللللايةدائ  م للل دد
م ،تب يهللل ددقلللحد للل دقاي للل دائج اي للل دوائدللل  ؛فللليدوائتطلللا  ددائ   ،للل دائ ا  للل دئ بقلللثد

د ج  دائتك ائاج  دائف ي  .فيد   مةدقث ف دائم  ف دواإلنت  د    د

،  ،لل ددائجلل بدنقللادتب لليدائ لل يفلليدو متلل دتف لل  دهلل ادائت لل مسد لل  دائلللوئت  د
قملل ددوهلليدCompetitiveness للااد فنللامدائت  ف لل  دفلليدلا  لل دئ بقللثدوائتطللا  د

 د،لل دودإ لل دام ين  ةدأودا ئ داج هلدف ن دائف بدئ  ف د د:ك فايبدمينن ، فن دل  اادأ
ودوائت  ف   دمدللف د،  لل د(121) م  ةدائتغ بد، وداآل    دأود، دم  ةدائتم زد،  نيد

تتمتلللىدف لللسدائللل يددائمجللل  : دمللل دت للل تدائت  ف للل  دميننللل قت  للليدائ لللليأد، لللودائت للل فا.د
ئخ يج لللل ودوائقلللللد لللل دأللللل دا،للللتغ  دائفلللل  دافلللليدائم ، لللل دم للللليأدأ، للللود لللل دغ  هلللل د

ت ز للزدن لل ةدلاتنلل ودو   ئجلل دن لل ةد لل فن ودوا،للتغ  د اايبهلل دائم بالل دفلليدائتقلللا تد
د.(122) وائب    دوائفك   دات،تغ  داه ثح

ن لل أدائلوئلل دائقلكثلل دوائمجتمللىدم للتحدد(STP) ائاج لل دتمثحد،  ، دائ  لليدوائتكود
وائت م لل داتلتدلل با ددوائ  ملليدائت  لليتلل يةد لل  دائتغ  لل دائتلليدد،لل مدئ   للل تدواآلئ لل ت

واتجتم ، لل ودوت تبلل دف ،  لل د،  ،لل دائ  لليدوائتك ائاج لل دبائلل د، للودوال  لل دوشللما دفنلليد
 لل    دائ لل ايدئت للظدائتفلل ، تدوائ  للل تودو، للود  للتا د  لل ودت تللاد،  ،لل دائ  لليد

مخدلللا دإ ت ن للل تدائ  للليدد ا ئ لللمدداتدكلللزا د اجلللابمدائللل يددوائتك ائاج للل دائتفللل وتدائن يلللح
 جللل  دالللحدائم لللت تدفللليدتللليدتطا  هللل دوتطب  نللل دمدلللايأد   ،لللب ددوائتلللياج للل دوائتك ائ

دائم  ق دئ ج ادائب  ي.
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أحدد:، لللودفللل ضد للل با دد  ،للل دائ  للليدوائتك ائاج للل د ب للليإحد فنلللامدو م ي،للل د،
اهن لللط دوائ م  للل تدائ  م للل دفللليدائتلللل حدائمب شللل دوغ للل دائمب شللل د للل دج نلللبدائلوئللل د

ةداههللللاتداتجتم ، للل دواتلتدللل با دوائ   ،للل  دودئتق  لللد وائتك ائاج للل دا تبللل د للل وي مد
ودو ب ياتد،  ، دائ  لليدوائتك ائاج لل دوتللل حدائلوئلل دت ط للةد لل د بلل ب د(123)ائم غاي 

د:في     دتتمثحد

اتتجلل  دائمط للا دبوحدتلليل  د لل دج نللبدفلليدتدامتلل دأحدا لل  ددائتك ائللاجيائت لللمد -1
إئودا ت لل ياتدتك ائاج لل د،لل ئ ودوتاز للىدغ لل د   ،للبدئ مللاايبددائقتا  ؛د م دك بي

دغ   ده ادائلوي.فيدواهنم ةدائم اه دئ تد  ىد
م  لللأدائمللل ودم للتحدتداج   لل دنتالللىدأحدت للجىدلللا ددائ  ملليإحد، يلللاتدائبقللثد -2

 جلل تتد ف لللأدئ مجتمللى.دو لل اي دتاز للىدفلليدائ للاجدائخلل  دملل ئبقامدوائتطللا  د
ئتطللللا  دت  للللحدالللل فزدات،للللتثم يد لللل دج نللللبدائ لللل ق تدائ  يلللللاتد لللل دائبقللللامدوا

ائخ   ودو للىد ئللظدفللإحد، للودائقتا لل دأحدتتللل حدئتدللق حدهلل ادائف للحدأودائخ للحد
أود لل د لل  دو للىد،  ،لل تدئت للج ىددائقتللا يائ للاجد لل د لل  دات،للتثم يدفيد

د.(124)ه ادائمج  فيدات،تثم يدائخ  د

اه  لللل أودللللللدأججلللل دو،م لللل دائ  للللابدفلللليداجت الللل دائ لللل ئيدائتلللليددإحدائتغ لللل ات
 ئللظددوأب د جلل تتدائ  لليدوائتك ائاج لل وفلليد   لل دد؛ائد ا دوائم  ف  د   دبو دائ لل ئيد

 جللل  دائ  للليدوائتك ائاج للل ودفللليدأحدتب للل د   للليدبو دائ للل ئيد،  ،للل تدلا  للل دئ  نلللاضد
إ دأ للبحدئكللحدائمجتم لل تددقحد لل دقاي لل دائج اي لل دوائدلل  ؛فيدوهاد  دالمدم ئف حد

 جلل  دائبقللثدوائتطللا  ودو ئللظد لل د  ط للةدفلليد،  ، دوا ق دائم لل ئيدد  بت  ددائمت ل  
بوحدهللل  دائ   ،للل دئت  ف للل  د، لللودأ،لللاد، م للل د،للل  م ودودأنلللسدائا،للل   داههللليدئتق  لللةدا

فلللليدائبقللللثدوائتطللللا  ودتدامتلللل دأحدت لللللودائلوئلللل دإئللللودائم  ف لللل دفلللليدائ ا  لللل دئ لوئلللل د
دان لل مدد؛ود، للود  للتا دإل  ملليو جلل تتدائ  لليدوائتك ائاج لل د، للود  للتا دائ لل ئيدأوداتللد

،لل دد تم  للمدداهلل  دائق ئلل د، ت لليدم ئ  للااي  دواتيتج ئ لل ودو دللبحدم  لللمدفلليدهحد،م نلل د
دائ   ي.دائ  ميائم نتد



 دراسة مقارنة للحدائق العلمية                  أمحد حسني انصف                  د/ حممد

 م 2015اكتوبر  –العدد الثالث  والدولية جملة الرتبية املقارنة  329 

و  ده ادائم ط ةدتب  دقللحد لل دقاي لل دائج اي لل دوائدلل  د،  ،لل دلا  لل دئ بقللثد
هلل اداتتجلل  دلبللحدائدلل  دم  لللددفلليدد لل دأحدقاي لل دللللد لللأتدم ئ لل  ددددوائتطللا  ودو، للودائلل غيد

 ودا للللثددائدلللل  دق نللل دأكثلللل دف ،  لللل دوأكثللل دت للللل مدفلللليدد للل دائز لللل حودإتدأحدهلللل  دائ   ،للل دد
ج ب لل دوائ لل ق تددانفتقلل دائدلل  دم للاأد، للودائ لل ئيدائخلل يجيودوفتقلل دأ اا نلل دئ  لل ق تداهد

هللل اددفللليدد دج لللحدائدللل  دتدلللبحدأكثللل دقفللل اأد للل دقاي للل دائج اي للل دد مللل ددد ت للللبأدائج  للل  ت؛د
د  دائد  .دداده ادائلي دمدايأدأكث دا يمدفيددهحدقاي  د، يتددادج  ودن  مدائمد

 إنشاء الحدائق العلمية:  ـــ  ا ثانيً 

تاجسدائلللوئت  دنقللادإن لل ادائقلللايةدائ  م لل ودفيدتت  مسدقاي  دائج اي  دوائد  د
ق نلل دوياادتاجللسدقللحدائتلليددائ  وتدوائ اا حدوائ للا دائث  ف لل فيدوإحدا ت ف دائلوئت حد

إلن لل ادائقلللايةددائ لل ئميإملل يدهلل ادائتاجللسدفلليدبوئلل دنقللاد  لل ادالللايةد، م لل د نلل ودود
إن لل ادم للضدائقلللايةدفلليدوائدلل  دإئللودائبلللاددائج اي لل دائ  م لل ود،لل  دقللحد لل دقاي لل د

ائدللل  د،للل مدفللليدودودمد1973قاي للل د،للل مدفللليدإن للل ادأو دالا للل د، م للل ددفبللللأائ  م للل ود
د.مد1988

 مية:الجامعات والحدائق العل ـــ اثالثً 

ائكث لل دئ ج   لل تدوائم اكللزدائبقث لل دائ لللبدفلليدتت لل مسدقللحد لل دقاي لل دائج اي لل د
الا لل دجانجانت للاحدنقللاد، لل أدفلليدبا للحدائقلللايةودوإحدقلل حدت ق للزدهلل  دائم ، لل تد

دقاي  .فيدالا  دباكلو دفيدأ   تد  دهاد اجابد

ئج   لل تدوائم اكللزدائبقث لل د،لللبدافلليدو متلل دتف لل  دهلل ادائت لل مسد لل  دائب لللك د
 لللللااد فنلللللامد دائبقلللللثد،للللل د دللللل بيد لك للللل دئتما لللللحدفللللليدبا لللللحدائقللللللايةدائ  م للللل ود

ائج   لللللل تدو  اكللللللزدائبقللللللام ودوز لللللل بأدب للللللا دائبلللللل اث  دوأ،ًلللللل اده ئلللللل دائتلللللللي اد
دم ئج    ت.

و  دللللدم ئمدللل بيدائبلك للل ودادلللا دائج   للل دو  اكلللزدائبقلللامد، لللوداه لللاا د
ئتزاكلللدتك فلل دائت  لل يدمملل دافللاجدداف  لل مددئقتا  لل دائ ،للم  .ائمط اي د  د لل ي دائمدلل بيدا
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تق  للةدأكبلل دلللليدفلليد،لل م دائ    لل د  نلل ودوتزاكلللدائ غبلل ددإ ت نلل تدقث لل د لل دائلللو ودوت
د ودوقلل ئظدائ غبلل د  لل دائ لائلل دوائم لل واأد لل  دائلللو دواهفلل ابودويلل  داهفلل ابدم ًللنيدم ًللم

بأدئ ت ي للل ودف للللد للللأتدائ لكللللد للل ددائم  لللادددتق  لللةدأكبللل دف  ئ للل د مت للل د للل دائملللاايبفللليد
ددائتجلل ي دوائمقلل وتتدائ  م لل دئليا،لل دتلليل  اتد لللايحد ت لللبأدئتما للحدائت  لل يودو لل د لل  دهلل  د

د:د(د126)دائمد بيد
 دقمت تبدا،ت  ي  .دائ  ئيا،تخلامد  ،  تدائت   يد
 د.  بيت لايد ل  تدئم ،  تدأ   د    حد، يلد

ائ مللحد، للودتخف لل دائ للباد،لل دق ه نلل وداتجلل  دفلليد لل دتلللفىدد إحدائلوئلل دغ ئبللمد
دوت للجىدائج   لل تدو  اكللزدائبقللامد، للودائبقللثد،لل د دلل بيد لك لل دئتما للحدائبقللام

د دقث لل د لل دائلللو دائت لل    تتق   دب ا دائب اث  ودو  دليد،لل  دودكتيدإج اقه ودائتيد
تكفللحدئ ج   لل تدو  اكللزدائبقللامدأحدتب للىدأودت للتثم دإنت ج تنلل دائبقث لل دئ  لل ق تدائتيد

 دأفًلللحداه للل ك دئتق  لللةدهللل ادأ لللق  دائم للل و، تودوت تبللل دائقللللايةدائ  م للل د لللدود
ائللل يددائكث للل دآلتتدائ للل ق تدائمق  للل دواهج ب للل وداه للل دائقًلللايا لللثددائغللل ض؛

كاف دف   د،  ملل دأ لل مدائج   لل تدئتال للةد، لتنلل دم ئم ، لل تدائدلل  ،  دوائتج ي لل د
دواإلنت ج  .

 لل دتبقللثد،لل د  لل بك دجلكلللأدئت م للةدد وإئللودج نللبد ئللظودفللإحدائج   لل تدبايمللد
تت  لل  دائج   لل تدائلل يددوتي   سودو تق للةد ئللظد لل د لل  دائللل،يدائكب لل دائ  ميائبقثد

تدغ للود، للسدائلل يدد لل ديجلل  داه،ملل  دوائ لل ق تدوائم لل و، تودإنللسدنللا د لل دائتك  للح
 لللل دائ لللل ق تدو   لللل دائ لللل ق تدداهلللل ادإئللللودج نللللبدأحدقث لللل مدائاللللل دائق  لللل .دفلللليد

 م دا تحدف  لل دأ لل مدائبلل اث  دئدلل حدللللياتنيدد ظد    حدمقث  د تم زأ؛م ل ودتمتائ 
دائبقث  دبوحدتك ف .

إم يهللل دفللليد، شللل دائتللليددئ للللدتخ للل دائج   للل تد،للل دائ  للل أداتن زائ للل دائفال للل 
ا  دلل د، للودائب لللد،لل دائم ، لل تددائم  لليفلليدما  لل ودف لللدق نلل دائج   لل دد ل ونللمد

، للودبيا،لل دائف  للف دوائ  للامدائ    لل ودون لل تددائدلل  ،  دواإلنت ج لل ودو،تفلل دمللا  مد
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الللل دائتلليددائج   لل ودو للىدائتطللاياتفلليدإئودائد  ، د، للودأننلل دا فلل دتد تلل حدئنلل د
دائ لل جيودونزئلل دائج   لل تد لل د  جنلل داتغ لل تدائ ق لل دقث لل مدود   د لاا دائ  حدائ     ود

للددت لل ي ئ لدوفك  لل مملل دئلللكن د لل دإ ت نلل تدم لل   دلللل متللحد ج تتللسدوجاانبللسوددائمجتمللىددللللل
دوأ بق دائ  م دائق     دئ ج    دف م دت ل سدئمجتم ن د  دنفى.

قللحد لل دقاي لل دفلليدو  ده ادائم ط ةودف لدالتقم دائج   لل تدائقلللايةدائ  م لل د
ئيدائدللل  ، دوائتجللل يأودوتبللل مديوامطنللل دم للل داي للل دوائدللل  ودويللللأتدائج   للل تدت  لللايدائج 

و للل  تدائللل،يدوائم لل نلأدوائ ، الل ددوائدف  تودوت لمدات،ت لل ياتفيدائ  ابودوت  ي د
دمط جدقث  أ.

مدبا للللحدادئ ج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللدد قث فللللمدداًللللايماائم  ينلللل دنجلللللددبوئتلللليفلللليدود
ائدلل  دأكبلل دفلليددائقًللايقللحد لل دقاي لل دوائدلل  ودإتدأحدهلل ادفلليدائقلللايةدائ  م لل د

قاي للل ود   للل دم للللدلللل ايدائقتا للل دائدللل    دإئغللل ادتما لللحدفللليدمتث للل د مللل دهلللادلللل ييد
ائقتا لل دئ ج   لل تدمدللايأدتلي ج لل ودوأ للبحدكت لل  د، للودائج   لل تدأحدت للامد تللل   د

د، د زان دائلوئ .د تم  مددااه اا دائ ز  دم  لمد

نللا د لل ددا   تللسفلليدائج   لل تدو  اكللزدائبقللامدبا للحدائقلا لل دهللاددوجللابإحد
دنت ج لل .بقث لل دويلل  دائم ، لل تدائدلل  ،  داإلتبلل ب دائم ف لل د لل  دائم ، لل تدائ  م لل دائ

إحددتدتاجلللدالا لل د، م لل .د؛قث لل دئ ج   لل تدو  اكللزدائبقللثدائمخت فلل داًللايبوحدود
تااجلدائج    تدو  اكزدائبقللثدائمخت فلل دئلل اد جلل بدشلل ةد لل دشلل وةدإن لل ادائقلا لل د

د . حدهادأ، ،ن دوجاه هد؛ائ  م  

فلليدئ لدق ن دائقلايةدائ  م  دأالدأهيداه،ب  دوياادانت  يدائج    تدائبقث لل د
ئ  للل ددفنللليئ ج   للل دائبقث للل وددائ ي  للليائ لل ئيودا لللثدامثلللحدائبقلللثدوائتطلللا  دائنللللتد

فللللليدائانللللل ي ددت  للللل يدائطللللل  دوإ،للللللابهيدئتلللللائياه، ،للللليدج   للللل دت   م للللل دهللللللفن د
ائلل ك دك تق للاحد نلل دقبلل اث  دوتلللي بنيد جتم نيودم للليد لل داتللاحدهلللفن دإ،لللابدائطلل  د

ائقلا لل دأودفلليدا محد   لليدهلل تادم لللدتخلل جنيددي دودو  دل دائ  مي، ود ن ياتدائبقثد
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  يجنلل ودأودك تق للاحدد وأا  نللمددومدبا للحدائقلا لل ادائج   لل تدو  اكللزدائبقللدفلليدكب اث  د
دائكب  .تمت كن دم ضدائ  ق تدائتيددائاالاتدائبقث  فيدئ  محدقب اث  د

ج لل دمقث لل دإحدلللليأدائج   لل تدو  اكللزدائبقللثدبا للحدائقلا لل د، للودتق  للةدإنت 
جلل  دائ لل ق تدإئللودفلليداه، ،لليد لا دوات تكلل يدامثللحدائ   للحد تم زأدولليتن د، وداإل

دوييملل دائ لل ئميدجلل اادائتم للزد،للم  دئ قلا لل د، للودائم للتا دائمق لليدائقلا لل ودوتق  للة
 لل د لل اااتدات تلل ا ودوتقللا دائ لل ق تدبا للحددتق  للسود، للل  دت للجحدأكبلل د،لللبائلل يد

دائقلا  ده  دائب اااتدإئود  تتدكتيدت ا  س.

 الش كات والمش وعات: ـــ ارابعً 

ائكث لللل دئ  للللل ق تددائقًلللللايفلللليدتت لللل مسدقلللللحد لللل دقاي للللل دائج اي لللل دوائدللللل  د
،لللبدهلل  دائ لل ق تدواجمنلل دبا للحدفلليدوائم  و، تدبا حدائقلايةودوتخت  دائلوئت حد

ئ م لل دوجننلل داهو ددددائثلل نيدبا للحدائقلا لل دائاجللسددددمثللحدائ لل ق تدوائم لل و، تتوددائقلاية.
  ا لللل ددددأيدائج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللثودوتمثللللحدائ لللل ق تدوائم لللل و، تدائم ا لللل داه  لللل أدد

تقا للحدات تكلل ياتدوائم  فلل دائجلكلللأدإئللود  تجلل تدكللتيدت للا  ن د لل دلبللحدائ لل ق تد اتنلل دأودد
ًلل ن دائقلللايةدائ  م لل دئ  لل ق تد ت غللبددائتلليدددد  دلبللحدإبايأدائقلا لل ودوه لل  دشلل وةدقث لل أدت

 جلل  دائتك ائاج لل دوت فللةددفلليددب ا دائقلا  ودو  دأهمنلل دأحدتكللاحدائ لل ق د تخددلل ددفيدد
دن د، ودائبقثدوائتطا  .د  دأيي اددادجزامد

ًللايدو متلل دتف لل  دهلل ادائت لل مسد لل  دائلللوئت  دف ملل دكت  للةدد ائكث لل دئ  لل ق تددددم ئق
ددDeveloping لللااد فنلللامدائتطلللا  ددفللليددوائم للل و، تدويجللل  داه،مللل  دبا لللحدائقلا للل دد

فللليددائ ملللادائم لللتم ددددودفللل ئتطا  دا  للليد(د128)دا ئللل د   للل د للل دائ ملللادوائت للللم ددد ا  للليدددوائللل يد
ًللحودف ئ لل ق تدتبقللثددائ لل ق دأودائم لل د و ودوقلل ئظدائت لللمد لل دو للىد  لل  دإئللودو للىدأف

تبقللثد،لل د دلل بيدو للاايبدمقث لل ددددفنلليد،لل د للم ن تدا    لل دئتطللا  د  تج تنلل ودو لل دللليدد
ائم   للحدوائبلل اث  دوائفلل  دائت   م لل دائت ما لل دئ  لل     د نلل وددفلليددو، م  دوتك ائاج لل دتتمثللحدد

د.د(د291)دئتطا  ه د  دائلا حدد؛دوائماهاي  ددودوائماهب د
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وللللد قلل دن يللبدييللل ادشلل ق د للا  تدئدلل  ، دائطللل ي اتودأحدالل  دائ لل ق د، لللودد
لللللدأب دإئلللودتطلللا  دوتق للل  دائبللل ا تدائج    للل دددد ملللحدائ دللل ةد لللىدائك  للل تدوائج   للل تدائد

وائت  لل يدائم للتم دائم لللمدئمانف نلل دوف   نلل ودوتان لل د،م ئلل دف ي لل دائمنلل ياتودوأحدائت لل وحدد
 تدائ لل ق دائتطا   لل ودقملل دأحدهلل  دائ  للل دت لل ،لد، للودداات  جللدددما حدائمل دك بلليدددائبقثيد

وهللاد لل دا للنيددددودئطلل  دائك  لل تدوائج   لل تددد دت لللايد بلل اتد،م  لل دوال  لل د ت ل لل دتك ائاج لل د
د.د(د130)دتكا  د   ج  دل بي  د، ودائ محدمتف اأدفيدد

،للل داإلنت ج للل دائبقث للل ودددد دمقثلللمددد؛دإحدائ للل ق تدتقللل  د، لللودائلللل ا دإئلللودائقللللايةد
 للل دائجمللللابدئنللل  دائ لللل ق تودوتدللللبحدددد دبوحدهللل  داإلنت ج لللل داقللللمدنا،للللمدوائم  فللل ودو لللل دد

إحددددوتف للللللدائ للللل ق تد  زتنللللل دائت  ف للللل  .دددشللللل ق تدت   لاللللل د اتد  تجللللل تدت   لاللللل دللامللللل ود
ددائق   لليداإلنت ج لل دائبقث لل دت لل ،لدائ لل ق تد، للودائتطللا  دوائت لللمدوائم  ف لل ودوأحداتيتبلل ةدد

هلللاد للل دا للل ،له د، لللودتق  لللةدائ  مللل دددد؛د  دائ للل ق تداإلنت ج للل دويللل  دائم ، للل تدائبقث للل د لللد
دائمً ف .د

ًللايمادائم  ينلل ودنجلللدددد لللوئتيدوف ملل دكتدللحدد ائقلللايةدائ  م لل ددفلليددئ  لل ق تدددد تثفللم دددا
ائدلل  دأكبلل دمتث لل د لل دقاي لل دائج اي لل ودوأ للبق دائقلللايةددفلليددزدد للد نلل ودإتدأحدهلل ادائت قد

دائلللللوئت  دمدفلللليددائ  م لللل دد  لللل  دائ لللل ق تدوائج   لللل تدبا للللحدددد دئ يتبلللل ةدائ للللايدمث ملللل دائم  لللل  
دائقلا  .د

 حاضنات األعمال: ـــ اخامسً 

ائتااجللللدائكث لل دئق  لل  تداه،مللل  ددفلليددتت لل مسدقللحد لل دقاي للل دائج اي لل دوائدلل  دد
  للللل و، تدا تك ي للللل ودوتكلللللاحدهللللل  دددد دبا لللللحدائقللللللايةدائ  م للللل ودوتمثلللللحدائق  للللل  تدغ ئبلللللد

ا ج د  ، دئ ، ا دائبلل اث  وداتللودادللحدائم لل و دإئللود  ا لل ددفيدد لاكتن ددفيددائم  و، تدد
ًللللل ن ددفللللليددائبللللللادد ائت ف للللل ودوت لللللتم دائ ، اللللل دئ م للللل و دقللللل ئظدأل للللل ادت ف للللل  ودولللللللدتبللللللأدا

فكلل أودت للحدل لللدائبقللثدوائتطللا  داتللودتدللبحدنللااأدئم لل و ودك مللاد للىددددوهلليدائم لل و، تدد
دبح.دائم ت دفيددد دكت   ه دئ دبحدش ق دأود   و،مدائتيددائ ، ا د
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تاجننملللل دنقلللادإن لللل ادائكث للل د لللل ددفللليددو متللل دتف للل  دهلللل ادائت للل مسد لللل  دائللللوئت  دد
 Business للللااد فنللللامد ي لللل بأداه،ملللل   دفلللليددائق  لللل  تدبا للللحدائقلللللايةدائ  م لللل دد

Entrepreneurshipإحدمقللللامدي لللل بأداه،ملللل  دتتم للللزدم ئتجلكلللللودويو دائمغلللل   أودد
 تان تدلليأداه لل د، للودتق  للةدد  د أ، ،  دد  ن ادتمثحد تانمددوهيو اضدائمخ م أود

كت للليدمللل ئتغ  دائم لللتم ودوااتللللامدائللل يدد ت نللل دوإاللل ازدنج اللل تود، لللود   طللل دائ للل ئيد
د.(131)ائم  ف  د، ودائم تا دائلوئي

،لللت ات جيودو   للل تدمللل ئتخط ةداإلد ول  لللمدد و للل تبةد فنلللامدي للل بأداه،مللل  دايتب ملللمد
ًلليد ططللمدددأوده تللح ددد  لل ا دد:مينللس فلليددما  لل دائمللل ودوأ لل  دلدلل  أدائمللل دددد د لل دائخطللةودا

ائمجلللل تتدوائم للللتا  تدائت   م لللل دائمخت فلللل ودوهللللاد،م  لللل دن للللط دبك    ت لللل ودت للللامدمم للللحدد
ًلللحودوهلللاد،م  للل ددإلدددائ للل وتدوائفللل  دو لللاتمد دأف ًلللم دائا لللا دإئلللودغللللم ،لللت ات ج  تدت

كلل دنقلل داآلح؟دق للل دد ثللح:د لل  ادن  لللد لل دائم للت بح؟د لل دنكللاح؟دأدددودتج للبد،لل دت لل قتتد
د.د(د132)ددن  ل ؟دائ يددندحدإئودائم ت بحد

دإحدائم للللل و، تدبا لللللحدائق  للللل  دك د ائالللللل دفللللليدوتد للللل بوبدئنللللل ددوةد،  نللللل  فلللللَ
ائم للت بحددفلليددييملل دتتقللا ددددت لل فدفتلل أدائقًلل ن ائتلليددوئكلل دهلل  دائم لل و، تدائق  لل ؛

إئود   و، تد خم دتللاف داآلتتد لل دفلل  دائ مللحودأودتتقللا دإئللودشلل ق د تخددلل دد
ًلل ن دددتك ائاجيدا حددفيدد ائم لل و، تدوييملل داهفكلل يدائجلكلللأودددد قلبودف ئلو د لل د لل  دا

دإنم دتق و دأحدتقلبدشتحدائم ت بحدوتتقتيدف سد  داآلح.د

،ملللل  دبا للللحد للللل دقث فلللل دا  لللل  تداهفلللليدو  جللللىدات للللت تد لللل  دائلللللوئت  د
اتهتملل مدم ئم للت بحودفك ملل دزابداتهتملل مدم ئق  لل  تودوزابد،لللبددبيجلل دائقًلل ن ودإئللود

، للودبيجلل داهتملل مد، ئ لل دم ئم للت بحددقلل حد ئللظدبئلل  مددكللتيداًلل نتن ؛ائتلليددائم لل و، ت
د،  ن دف س.ائ يدداتلتد بيومب   دائ   ةددو، وداهلحدائ   ب

 :إدارة الحديقة ـــ اسادسً 

قلللحدفللليدإبايأدائقللللايةدائ  م للل دفللليدتت للل مسدقلللحد للل دقاي للل دائج اي للل دوائدللل  د
د  نم .
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وجلللابدإبايأدئنللل ودتدلللبحد  لللئائ ددا تًللليد، مللليإحد،ملللحدائقلا للل دمي،للل ا دد
ئللللل ا دقلللحد لللل دائج   لللل تدد؛مدلللايأدقب لللل أد،للل دائتخطلللل ةودوو لللىدائ اا،لللللدوائ لللاايح

حدوائت لللل وحد لللل  دقللللحداهملللل اتدبا للللحدوائ لللل ق تدإئللللودائقلا لللل ودوتًللللىدنللللااتتدائ مللللد
تًلللط ىدملللسدإبايأدائقلا للل دتدامتللل دات،لللتغ  اد، لللسدإ ادق نللل دائللل يددائقلا للل ودوائللللوي

د   ادالا  د، م  دن جق .فيده   ديغب دا     د

 دEffectiveness لللللااد فنلللللامد ائف  ئ للللل دفللللليدو متللللل دتف للللل  دهللللل ادائت للللل مسد
د.(133)ئ م  م  دائك ي  قد  دتف ،حد تان تداهباادد:وت  تدمينن 

اإلبايأدإئللودتق  للةدائتف ،للحدوائتك  للحددوت لل وود جزي لل دد  فتح ددن  م ددهيوائم  م د
 لل دأجللحد للم حداهبااداه ثللحدئنلل ودوت تبلل دائف  ئ لل دد؛ لل  د تانلل تدائم  ملل فيدائللان 
ددا   لللللل يمد تلللللل يتدائمخططلللللل دتق  للللللةدائ فلللللليد ت نلللللل تدات لللللل د،لللللل دائ للللللليأدأوداإلد إباي لللللل 

د.(134)واههلات

   مللل دإباي للل دمملللل دللللليتن د، لللودإنجللل زداههللللاتدميللللحدتك فللل ددددأيدوت للل ادف  ئ للل دد
وجنلللودوتللل دائف  ئ لل داإلباي لل د، للود للل دائتف ،للحدوائ  لل ةدبا للحدائم  ملل ودو للل دائت لل وحدد

فلليددنيددائم للتم دوائف لل  د لل  داهجللزااداإلباي لل ودوه لل دت نلل دأهم لل دوف  ئ لل داإلباي لل  دوللللياتد
د.د(د135)دائ محد، ودتق  ةداههلاتدائم ،ا  د

  ، لل د لل دائم ، لل تددأيفلليدإئللودأحداإلبايأددو لل د فنللامدائف  ئ لل دنخ للصو
هادائ محدائج بد  دأجحدتق  ةدأهلللاتدائم ، لل ودوائ مللحد، للوددائ ي  ياتاحدهلفن د

إحدإبايأدائم ، لللل د للللم ن د  قلللللأدد؛د لللل دأجللللحدم لللل ادائم ، لللل دوا،للللتم ايه .تطا  هلللل 
دئ  ج  دوات،تم اي.

قللحد لل دقاي لل دفلليدو  ده ادائم ط ةودوجلتدإبايأد تخدد دئ قلايةدائ  م  د
 للل دائتخطللل ةدئ قلا للل ودداائج اي للل دائدللل  ودوتخلللتصداإلبايأدمللل ئكث  د للل دائمنللل مد للللامد

د ت ا يدائقلا  . دوانتن ام

د
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 المقت حة:نتائج الدراسة وال ؤية  ـــ الخطوة السابعة
 نتائج الدراسة: ـــ أوالً 

قللحد لل دقاي لل دوائدلل  دامتلل دائا للا ددو ب تللي لل د لل  د،لل ضداهب  لل تود
دإئود جما، د  دائ ت يتدو  دأهمن :

ائلو دائمت ل  دنقللادإن لل ادائقلللايةدفيد    ددوا ح؛د، ئميأ بحده   دتاجسد -1
   لليدبو دائ لل ئيدتمثللحدأ،لل ادانطلل جدفلليدوأ للبق دائقلللايةدائ  م لل ددائ  م لل .

،م  لل دفلليدئ  لكلد لل داهملل اتداه، ،لل  دداف  لمدد تمثحدتجم مددفنيائت لمدوائ نً ود
د   ، دائت لمدئ مجتمى.

أن لليتدالللايةد، م لل دوتك ائاج لل ودتي،لل  دوالتلللتدملل ئ ما  دائتلليددكللحدبو دائ لل ئيد -2
ودوتقلل و د   لليدبو د م ئغمدد نجحدنج امدائ يدد  تاحد ائ د اابياه   تيدائم  وتد

ائاتالل تدفلليد  تاحد ائ للدوابيددإن لل ادالللايةد، م لل د ق كلل أدفلليدت غللبدائتلليددائ لل ئيد
د ئظدأمدأ ف  .فيدائمتقلأود،ااادنجق د

ا  للل د  للللتتدقب للل أد للل دائت للللمودوأن للليتدائكث للل د للل دائتللليددإحدقلللحدبو دائ للل ئيد -3
امدوائتك ائاج لل ودائقلايةدائ  م  ودل   دلبحد ئللظدق للسد ا للىد،  ،لل دوا للق دئ   للد

.دو تًللحد ئللظدR&Dاه،لل اد، للودائبقللثدوائتطللا  دفلليدوت تكللزدهلل  دائ   ،لل د
دوغ  هم د  دائ م   .دووائد  يدائكاييدقحد  دائ ما  دفيدد ج  مد

تدكتجلللزأد للل د،  ،للل دائ  لللامدوائتك ائاج للل ددات ملللحدائقللللايةدائ  م للل دم ،تب يهللل دجلللزامد -4
ائلللل يةد لللل  دنتلللل يتدفلللليد داههلللليدئ مجتمللللىودوت تبلللل د ئ لللل د نملللل دإحدئلللليدتكلللل وداآلئ للللد

دائاالىد  د   دائ  ق تدوائم  و، ت.فيددائ م يائبقامدائ     دوائتطب ةد
تخط ةدئ قلا لل دائااالللأد لد  دائتخط ةدائلل ةدإلن  ادائقلا  ودوللدا تغ جدائدت -5

فللللليدو   للللللدائتخطللللل ةدائللللللل ةدئ قلا للللل د لللللم ن دا    للللل دئ ج انللللل دد،للللللأد،للللل اات.
دائم ت بح.

ئ لل وتدقللحدبوئلل ودواههلللاتدائم جللادتق   نلل د لل دوياادد كتقلبد الىدائقلا لل دوف للمد -6
فللليدل لللبدائ   لللم دمتللل  ودودفللليدأل مللل ددوائدللل  يائ ملللا  دفللليدفد؛إن للل ادائقلا للل 

د  ط  دي ف  دن ي  .فيدأل م ددائكاييدائ ما  د
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و  اكللزدائبقللامدبا للحدائقلا لل ددوائ لل ئيو  ، لل تدائت  لل يددو   لل تائجدوجللابإحد -7
بوحدائج   للل تدو  اكلللزدتدامتللل دات،لللتغ  اد، لللسودو للل ددوجلللاه يددأ، ،للليأ للل د

اًللليدائكث للل د للل دد  للل  ،  دد ائبقلللامدتدت اجللللدالا للل د، م للل ودوإنمللل دتدلللبحدتجم لللمد
دائ  ق تدوائمد نى.

ائا للا دإئللوددئقلا لل دهللاإحد لل داقفللزدائ لل ق تدوائم لل و، تد، للودائللل ا دإئللودا -8
نت ج للل دائبقث للل دئ ج   للل تدو  اكلللزدائبقلللامودوهللل ادهلللاد للل دائقدللل   دائ  م للل دواإل

نت ج لللل دائبقث لللل دت لللل ودإئ للللسودو لللل دللللليدتدللللبحدقث فلللل داإلتبقللللثد، للللسدائ لللل ق تدود
ئ ج   للل تدوجابتنللل دأاللللدأهللليداه،لللب  دوياادا،لللتم ايدائ للل ق تدبا لللحدائقلا للل ود

ائبقللامد    للحدهلل  دد، للودائج   لل تدو  اكللزوت فللةدائ لل ق تدائكث لل د لل داه للاا د
دنت ج  دائبقث  .ائقد   د  داإل

ئتما للحدفيدإاجلل بد دللليدإ لل فلليدنت ج لل دائبقث لل دا نيدادا دائ  ق تد، وداإل -9
فلليدائخلل ي دت تملللدفلليدائج   لل تدائبقث لل ددوائكث لل د لل ودوائجلل   يدائ لل ئيائت  لل يد

و لل دللليدكللتيدتخف لل د؛دوائم لل و، تتما  نلل د، للود  للىدإنت ج تنلل دائبقث لل دئ  لل ق تد
داه،ب اد، دق هحدائلوئ .

كتق للةودائلل يددئ تيكلللد لل د  للتا دائ جلل  د؛ لللد لل دإجلل اادت  لل يدئ قلا لل دقللحدفتلل أددت -10
دوت لكحدائم  يدإ ادالتًوداه  د ئظ.

 ال ؤية المقت حة: ـــ اثانيً 

 جلل  دائقلللايةدائ  م لل ودفيداق و دائب اثد  د   دو  دوتق  حداهب   تد
هلل ادائمجلل  ودإئللودج نللبدو للىدفلليدقللحد لل دقاي لل دائج اي لل دوائدلل  دد ب تلليقلل ئظدود

هلل اداتتجلل  د ا للىدائت لللك ودو ق وئلل دائب لل اد،  نللل ودفلليد لل ئتن د دلل دائتلليددائجنللاب
و قللل و دائب الللثدأحداطللل  ديق للل دت ب  لللسدأود  لللت ب   دإل ت ن للل دإن للل اد جما،للل د للل د

د د .فيدائقلايةدائ  م  د

د

د
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 فلسفة ال ؤية: -1

نف لللن دف  لللف دائقللللايةدائ  م للل وددهللليت لللامد،  نللل دهللل  دائ ق للل دائتللليددإحدائف  لللف 
 تلل حدواالللودفلليد،للبةداإلشلل يأدإئ نلل د، للودأننلل دف  للف دائتكتللحدأودتجم للىدائمزاالل ددوائتللي
دوجللابتكفللحدائتلليددق  دامتلل دئمدلل دأحدتقلللبد جما،لل د لل داه لل ك دائمت الل د؛مم  و

ائج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللامودا للللل احدنتلللل يتدمقللللالنيودئتدللللبحد لللل بأدأ، ،لللل  دئ مللللحد
 جلل  دائدلل  ، ودإئللودج نللبديجلل  داه،ملل  دائلل ك دامائللاحدفيدم  و، تدائ  ق تدوائ
دتتي؟دائتيددكحدائ م   ت

 أهداف ال ؤية: -2

دتنلتدائ ق  دإئو:
ئتق  للللللةدننًلللللل د لللللل  ،  دد؛أهم لللللل دائقلللللللايةدائ  م لللللل دو لللللل ويتن دتا لللللل ح -أ

دتك ائاج  دقب  أ.
ودو  اكلللزدائج   للل ت:د ثلللحدوإننللل يدأهم للل دائلللت ايد للل  دائم ، للل تدائ  م للل  - 

تق  لللةدفللليدوائم للل و، تددوائ للل ق تد:فللليدو،للل ئيدائدللل  ، د ملللث مددائبقلللامو
دائ نً دائد  ،  دوائتك ائاج  .

 للاادائ لل وتدفلليد دلل دفلليدملل  دتدللايدإلن لل ادم للضدائقلللايةدائ  م لل د - 
دبوئتللللليد ب تللللي لللللاادفلللليدودودائمدللللل يدوائ للللا دوائ اا للللحدائث  ف للللل دئ مجتمللللىد

دائم  ين .
 ئنللللتداه،لللمودئم  للليدائقللللايةدف ق لللزد، لللودن لللحدوتلللام  دائتك ائاج للل ؛دائت -ب

ائ  م للل دهلللادن لللحدائتك ائاج للل د،  للل دوائتك ائاج للل دائف ي للل د   للل د للل دائللللو د
ائب ئلل دائمدلل   ودإئللودج نللبدائم لل ،لأدفلليدائمت ل لل ودوائ مللحد، للودتام  نلل د

هلل ادائمجلل  ودوتمثللحدهلل  دائق  لل دفلليدوتيه للحدأ  لل ادائللام ددو  لل ادائ لللياتفلليد
د دج للحد دلل دت فللةدأ للااتمد ملل دد؛ائمدلل يدىدت لللمدائمجتمللدفلليدأ لل  دائق  لل تد

ئ للللمدللللليتن ددان للل مدد؛م ي للل د للل دأجلللحدا،لللت  ابداهجنلللزأدوائت   للل تدائتك ائاج للل 
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 دلل د،لل تاحدئنلل دبويدفلليد،للت  مدائتلليدد، للود لل  ،تن ودإحدائقلللايةدائ  م لل 
د.ائتك ائاجيتق  ةدائتطا  دفيدم يزد

 مبادئ ال ؤية: -3

د  دأهمن :دوائمب ب ت امدائ ق  د، ود جما، د  د
ًلل وييدودفملل ددض ورة مواكبة التوةهـات العالميـة  -أ  لل ددددادأحدتدللبحد دلل دجللزامدددائ

  لللل ادائقلللللايةددفلللليدد   لللليدبو دائ للل ئيددفلللليددددادأ لللبحد،لللل يلمدائلللل يددددائ لللل ئميدائتاجلللسدد
الا للل د، م للل وددائ للل ئيداآلحدأكثللل د للل د م لللم ي ددفللليددوأ لللبحددددائ  م للل دوتطا  هللل .د

 جلل  دائتك ائاج لل دائف ي لل وددفلليددت م لل د جتم  تنلل د   لل ددفلليدددد دا    لل ددد د،للن  مدت للنيدإد
هللل ادائتاجلللسددفللليددوهللل ادافللل ضد، لللود دللل دأتدتتخ للل د،للل دائ قللل جدواتنلللل   دد

 خت لللل ددفلللليددودو متلللل دئ م للللئائ  دبيا،لللل دائ لكلللللد لللل دائ ملللل   داهج ب لللل ددائ لللل ئميد
فلليددملل  دتدللايدئب لل ادم للضدائقلللايةدائ  م لل ددفلليددو ئللظدئإل،للن مدددد   مةدائ  ئي؛د

هلللل ادائمجلللل  دل  لللل دئ غ الللل ودو متلللل دات،للللتئ  اددفلللليددجلللل ي داهج ب لللل دد دلللل ودف ئتد
ًللم يودو ف للحد للىدغ لل  د لل ددفلليددملل ئكث  د  نلل ودوييملل دا للنيدهلل ادائبقللثدد هلل ادائم

 دللل ودوإل للل ،نيدميهم للل دهللل اددفللليددتا للل حدائ ق للل دئلللل دائم لللئائ  ددفللليددائبقلللامدد
د.دائام يدائتاجسودو  ويأدائت   حد  سدمدايأدأكث دجلا د  دأجحدائد ئحد

دائم للت  دمثللحدئللب د:دوهلل  دامصـ في سياسة قومية للعلوم والتكنولوةيا  تبني - 
دهللي جلل  دائ  للامدوائتك ائاج لل دغ  ًلل ودفملل دفيدإحد،  ، د د ددوجاه ه .

هللل  دائ   ،للل ؟دو للل دهلللادندللل بدقلللحدج   للل د  نللل ؟دو للل دهلللاد،للللبدائبقلللامد
وجابد ثحدهلل  دائ   ،لل دائاا للق ددا تًيد؟دإحدأئ دم ادائت لمد ائمتلف  د، ا  د

واهبوايدائمقللللبأودواههللللاتدائطمااللل ودوائمق ،لللب  دئكلللحد للل دكتخ للل د،للل د
د   ،لل ت،لللمدوجللابدهلل  دائوددت ف لل دهلل  دائ   ،لل .فلليدائ  لل مد لللوي دائم لل لدإئ للسد

تتلل جيدإئللود طللةدئنلل دأهلللاتد قلللبأدووا للق ودا قلللبدبويدقللحدج   لل دائتلليد
ف نلل د ا للا ودإئللودج نللبد،لللمدوجللابد ق ،للب دئ م دلل   ودقللحد ئللظدللللدأب د

نت ج للل دائبقث للل دئ ج   للل تدودو للل ف داإلائبقثللليإئلللودا ئللل د للل دات،لللت   اد
 لل ددأكثلل دائت   ملليودوأ بق دج    ت  داغ بد،  ن دائطلل مىد ائمد   د،ما مد
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امثللحدائنلللتداه، لليدئم  لليدج   لل تدائ لل ئيدائمت لللمودائلل يددائبقثلليائطلل مىد
ئقللللللايةدائ  م للللل دت للللل ودوياادهللللل  دات،تبللللل يدأحدافللللليد   للللل دإ ادو للللل   د

 لللددتكللاحدهلل  دائ   ،لل تدوائخطللةدل   لل دئ ت ف لل ودفلل دوئكلليدنت ج لل دائبقث لل .اإل
 للةدئرفلل تدأحدا ب ن دبيا، تدج بأدئاالىدائج   لل تدائمدلل   ودوت للخ صدبل

واه للل اضودوائت   لللحد لللىدهللل ادائااللللىدمجلاللل ودوات،تللل اتدممللل د  دإئ لللسداللل  د
اتودامت دو ىد طللةدو،  ،لل تدد؛ ج    ت  دائمد   د نم دق حد ئظد  ئممد

وائتغ للبد،  للسوددوائتلل بيللل بيأد، للودانت لل  دهلل ادائاالللىودو،لل  دهلل اددو،لل  م 
دوتق  ةد لاا دا     دئ نط جدنقادائم ت بح.

ئ ج   لل تدو  اكللزددالمنظمــة لكثيــ  مــن التشــ يعات والقــوانين ةــذر  تغييــ   - 
 لللللد لللل دإت الللل دائف  لللل دائك   لللل دئ ج   لللل تدو  اكللللزدائبقللللامددفلللل دائبقللللام.

، لللللدائ لللل اك تد للللىدفلللليدئ تقلللل  دمق  لللل دق   لللل دد؛ائ لللل ئيو  ، لللل تدائت  لللل يد
ج  داه،م  ودوت ا ةدإنت ج تن دائبقث لل ودوائقدللا د، للودائللل،يدائ  ق تدويد

وائتما للحدائلل زمد    للحد ئللظودوإ ادق نلل دائت لل    تدوائ للاان  دائم  ملل دئ مللحد
ائج   لل دت للاجد ثللحدهلل  دائق  لل ودف جللبدتغ   هلل ودوائللتخ صد لل دقللحدائ للاايحد

دوت للاجدلللليتن د، للودتطللا  د اتنلل دوت للاجدا  لل دائج   لل تائتلليددوائت لل    ت
وإ ت ن تنلللللل ود   لللللل دوأحدائ لللللل ئيدق للللللسدكت   للللللحد للللللىدائج   لللللل تد، للللللودأننلللللل د

تق  لللةدائتم لللزدوائتفلللاجدوائت للللمدفللليدا لللا د،  نللل دائمجتملللىدائتللليددائم ، للل ت
د،د دائم  ف .فيد    د

 دلل دفلليد:دإحدإن لل ادائقلللايةدائ  م لل دالجيـد اإلسـت اتيجيض ورة التخطـي   -ب
؛دبوحدائتخطلل ةا جلل د  ،لل دإئللودو للىد طلل دإ،للت ات ج  د قتملل ودو لل دفلليد

إحدلدلللصدنجللل  دائقللللايةدائ  م للل ددئللل داتلللاحده للل  دنجللل   د، لللوداتمللل ج.
 فللل جدوائف لللحد    للل د نللل دم لللضداللل تتد للل داإلأاًلللم ددكث للل أودوئكللل ده للل  

فللليدت  وئللل دهللل  دائقللل تتدأيج للل د ئلللظدائتللليددائقللللايةدائ  م للل ودوائليا،للل ت
فلليدأحدن لل  ددط ةودف ج  دائقلايةدائ  م لل دا تًلليائتخداه، ادإئود   

، لللودبيا،للل دائااللللىد قللللبك دد قتللليود ب للليد، مللليم  لللةدإن للل ين دمي،للل ا د
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فللليداج   للل تدوائ للل ب  تودلللليدو لللىدائخطلللةدإلن للل ادم لللضدهللل  دائقللللايةداإل
ائم للت بحودفلليد،للت ات ج  دقب لل أدتنلللتدإئللودإن لل ادائكث لل د  نلل دإملل يد طلل دإ

ائبلاالللل دفلللليد ت نلللل تدوائخطللللةدأحدت قللللزدائجنللللابدواإلئ ف للللحودف جللللبدد وتج بللللمد
 دلللل ود للللاف   دئنلللل دقللللحد،اا للللحدفلللليدإلن لللل ادأو دالا لللل د، م لللل دج    لللل د

إلن لل ادالا لل دل ن لل دداو  ا لل تدائ جلل  ودفللإ ادنجقلل دهلل  دائخطلل دق نلل دالل فزمد
دول ئث .

نت ج لللل دائبقث لللل دئ ج   لللل تدائمدلللل   دمدللللف ددات،تبلللل يدتلللللنيداإلدفلللليددإ ادو لللل   دد -ه
فلليدداجللبد، للوداهلللحدأحدتكللاحدائقلا لل د  تبطلل دم لللأدج   لل تدددد،  لل ودو لل دللليد

نت ج  دائبقث  د لل دهلل  دائج   لل تدأحدت لللدا جلل ددول دواالودف يم دا،تط ، داإلد
وائم  فللل دائجلكللللأودإئلللودج نلللبد للل ويأددددات تكللل ياتائقلا للل د للل ددفللليددائ للل ق تدد

دد؛د دلل دفلليددددادقث لل مدددائ  ملليدنفللادائاللل د، للوداتيت لل ادمم للتا دائبقللثددفلليددائ مللحدد
، لللودتق  لللةدإنت ج للل دمقث للل دقث فللل ودئنللل دل مللل د، م للل دت للل ودددداداتلللوداتلللاحدلللل بيمد

 ائ  ق تدئ قدا د،  ن .د

 موقع الحديقة: -4

ًلليدقللحد  ط لل د لل دللل مدإئللودد ا ت  دائب اثدت   يدائجمناي لل دإئللود،لللأد  لل مةودت
د ًللم ائبقللامودإ دامتلل دأحدامثللحد جمللحداإلنت ج لل دائبقث لل دددد لل د  اكللزددد د مللادج   لل تدوي 

د أ،لللل اددددهلللليدف إلنت ج لللل دائبقث لللل ددددئ مللللحدالا لللل د، م لللل دمدللللايأدج لللللأ.ددد دئنلللل ادائتكتللللحدأ، ،للللم
ائقلللايةدائ  م لل ودوق ملل دق نلل داإلنت ج لل دائبقث لل دل  لل دو ت ا،لل ودقلل حدمإ تلل حدائقلا لل دأحدد

د:دهيدتجت  دأفًحدائ  ق تدإئ ن ودوه  دائم  مةد
ــة ال  -أ ــاه ة الكبـــ ى، منطقـ ًللليدج   للل تدددقـ واهزهللل وددددودوا لللااحدددودو،للل  دشلللمادددودائ للل ه أددد:دوت

 قللل ةدائ للل ه أدائكبللل  ودوائكث للل د للل دائم اكلللزدائبقث للل .دو متللل ددفللليددوائج   للل تدائخ  للل دد
 لك لل دا للااحوددفلليدد لك لل دائ لل باد لل دأكتللاي دأوددفلليددإل  لل دائقلا لل دائ  م لل دئنلل ادائتجمللىدد

   ط  دائتجم  تدائجلكلأدم ئ  ه أدائجلكلأ.دفيددأودد

د
د
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دوت  يدإئود  ط ت  :د،منطقة شمال الجمهورية - 
  دوول لل أدائ للا ادووائزللل ز ةدو  نلل د:ودوتًلليدج   لل تالشــ قيمنطقــة الشــمال

ودائجغ افلللللينط لنللللل دفللللليدوائ لللللا اودوائم  هللللللدو  اكلللللزدائبقللللامددووياي،لللل  ل
 لك للل دائ  شللل د للل دفللليددائ  مللليو متللل دإل  للل دائقلا للل دائ  م للل دئنللل ادائتجملللىد

دائم ط  دائد  ،  د ن .فيدي ً حد    د
  ــة الشــمال ود،للت لي  ودواإلوم طلل دوائم اف لل د:ودوتًلليدج   لل تالغ بــيمنطق

وب  نللايودو متلل دئنلل ادائتجمللىدأحدك ًلليدإئللود لك لل داهمقلل مددووقفلل دائ لل  
 لل دأجللحداتيت لل اد نلل  دد؛ائ  م لل دوائتطب  لل تدائتك ائاج لل دمملك لل د لل  دائ لل  

وائا للا د نلل دإئللود  للتا دائقلللايةدائ  م لل ودأودإل  لل دالا لل دجلكلللأددوائملك لل 
د.ائ م ئيائ  احدد  ط  فيدو مت دأحدت  مده  دائقلا  دائم ت ا د

دودو مت دأحدت   يدإئود  ط ت  :منطقة ةنوب الجمهورية - 
 ــعيد ــمال الصـ ــة شـ وائم  للل وددووي لللود،لللا تدوائف لللامدد:ودوتًللليدج   للل تمنطقـ

 ق ف لل د  للود،للا تدقمتلل حدكتا،للةدفلليدو متلل دإل  لل دائقلا لل دائ  م لل د نلل د
دائم ط  .

 وج   لل ددوو،للاه  دوأ،لل اةد:ودوتًلليدج   لل تمنطقة وس  وةنـوب الصـعيد
،للاه  دفلليدودوج    دأ،ااحودو مت دإل   دائقلا  دائ  م  د نلل دائاابيج ا د

دئتا،طن ده  دائم ط  .

 لل د لل  دائج   لل تدو  اكللزددائمتلل نيئ تب ،لللددائ لل بيإحدائب اللثدكلللي دائتلليل  دد
ائبقامد  دن ا  ودو  د   دائقلا  ودو  دتًمسد  دش ق تد لل دن ا لل دأ لل  ودوئكلل د

دنت ج لل دائبقث لل  لل دائطلل جودإئللودج نللبدأحدقث فلل داإلدامتلل دائتغ للبد، للود ئللظدملل ئكث  
د.ائمت ني، ق  ن ده ادائتكتحدأهيدمتث  د  دلً  دائب لدائتيد

د

د
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ــدء  -5 ــي الب ــ  مــن ف ــة وم اكــز البحــوث المتخصصــة إنشــاء الكثي الجامعــات البحثي
 داخ  الحديقة:

ودو جللبدمب  لليأ لل دد إحدا،تملل بدائقلللايةدائ  م لل د، للودائج   لل تدائ  يملل دا ئ للمد
تكفللحدائتلليددائقلا لل دائ  م لل دائ لل وتدتم ودوإئللودج نللبد ئللظودف جللبدأحدتن للئأحدا للد

فلللليداتنلللل ودودإن لللل ادائ لكلللللد لللل دائج   لللل تدائبقث لللل دو  اكللللزدائبقللللامدبا للللحدائقلا لللل د 
فلليدننلل تددوائتللي ج  دن يأدائج    تدائبقث لل ودفيدداائق    ودف لدتي  تد د دقث  مد

فلليدبو دائغلل  د  لل دأكثلل د لل دللل حد لل دائز لل حودوائج   لل دائبقث لل دتتمقللايدون فتنلل د
ود ملل دامثللحدل ملل داودو  دليدت طودإنت ج  دمقث  دقث فلل دجلللمدوائتك ائاجيدائ  ميائبقثد

دتاجللللد نللل دهللل  دائج   للل تودو متللل دئ ج   للل تدائبقث للل ائتللليدد ًللل ف دئ قللللايةدائ  م للل 
ت  لليدأحدت للتف لد لل دائخبلل اتدائ   ملل دئللرتتد لل دأ،لل ت أدائج   لل تدائمدلل   دائتلليد

 م دتج وزواد، دائ ت  دأودائ ب   دوئلكنيدائ لليأد، ودائ ط اودإئودج نبدأنللسدكاجلللد
بدائطلللل  دائم تق للللل  دونت جلللل دئلللللت  صدأ،لللللادوم ئف للللحداآلتتد لللل داه،لللل ت أدائ للللل     

هلل  دائج   لل تدائبقث لل ودو تللاحدمإ تلل ننيدفلليدئ  مللحددمت   تنيودكتاف دئلكنيدوللل دقلل تمد
د   ادج حد  دائب اث  دائ ب حدبا حده  دائج    ت.

 إنشاء حاضنات األعمال: -6

إحد لل دأهلليد  لل ئيدائقلللايةدائ  م لل دائ للامدهللادوجللابدا  لل  تداه،ملل  ودوتبلللأد
 للل دااتًللل حداهفكللل يدوي، كتنللل ودوقللل ئظدائم للل و، تدداهللل  دائق  للل  تد،م نللل د للللامد

ائدللغ  أدوائمبتليلل ودو دللبحدإن لل اد،لللبد لل دهلل  دائق  لل  تدبا للحدائقلللايةدائ  م لل د
 لللد  نلل ودو تلل  د،لللبدهلل  دائق  لل  تدوأناا،نلل دد دلل د لل ويأدتفلليدائم تلل  دإن لل قه د

دئمتط ب تدقحدالا  .د وف مد
 مجال التكنولوةيا الفائقة:في إنشاء عدد كبي  من الش كات المتخصصة  -7

 للللل دا لللللث:دائ للللللبوددا قللللللوبأدجلللللل ددائقللللل ئيائالللللل دفللللليدإحدائ للللل ق تدائ  يمللللل د
مللل ئغ ضودو للل دلللليدادلللبحدائتلللل حدائمب شللل دئ لوئللل دفللليدائكفللل اأودوتدامتللل دئنللل دأحدتود

ف   دأ لل مدائ طلل  دإلن  اد،لبدقب  د  ده  دائ  ق تد  ويأد  ق ودو مت دإت ا دائ
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ائخلل  دئتي،لل اد لل دا للتط ىد لل دشلل ق تدائتك ائاج لل دائف ي لل ودوت لللايدا ت لل زاتدقب لل أد
دئم دا تقيده  دائتج ي .

إ ت ن لل دنجلل  دائقلللايةدائ  م لل ودفلليدإحد،لللمدوجللابدهلل  دائ لل ق تدكبلللبداآل لل  د
د  د تان تدائقلا  دائ  م  .د يي    دد ف ئ  ق تدتمثحدا   دأ، ،  ودو تانمد

 موي  الحدائق العلمية:ت -8

ودللللدت جللزدقث لل د لل دائلللو دم ي لل مددإحدإن  ادالا لل د، م لل دواالللأدكتك لل دأ للااتمد
 لللد لل دتللاف  د لللايحدئ تما للحد لل ي دإملل يدد،لل دتقمللحد ثللحدهلل  دائتك فلل ودو لل دللليدفلل 

دودو مت دأحدكتق ةد ئظد  د   :ائقتا يائقتا  ودأود تم  دئ تما حد
 د    د  ديج  داه،م  .د؛ائتب ، تدوائنب ت
   دوم  دم ضدأ،نيدائقلا  دئ ب ى.دواتكتت
 .دتخد صدجزاد  دائم  ،لاتداهج ب  دئتما حدائقلاية
 وت بئ دائجنللابدائ لل ب  دودائ ا يائت   حد ىدائقلا  د، ودأنن د   و د د د

دئتما حدائم  و .
 إدارة الحديقة: -9

ائ  م للل ددددائجاانلللبدفللليدد للل دائمنللليدئ غ اللل دت لللت حدئج للل دإباي للل د للل دائمتخددللل  دد
 للل ددددجلللاه يدتًلللط ىدملللسدئج للل دإبايأدائقلا للل دبويددائللل يددددف ئللللويدددوائتك ائاج للل دواإلباي للل ؛د

ائبلاالل ودوتدامتلل دات،للتغ  اد، للسودف  للىد، للود، ت نلل دا ت لل يد الللىدائقلا لل ودوائتخطلل ةدد
ودوتقلكللللداهن لللط دبا لللحدائقلا للل ودوإل  للل دائ للل اك تد لللىدائج   للل تددئنللل ائللللل ةددددائ  مللليد

و   هلللدائبقلللامودوت لللج ىدائ لل ق تدائمتخددللل د، لللودائللل ا دإئلللودائقلا للل ودوو لللىدد
مللللحودوتقلكللللدائ  لللل تد لللل  دائج   للل تدويللل  دائ لللل ق توددائ لللاايحدوائ لللاان  دائم  مللل دئ  د

وق لل دكللتيدائت لل وحد   نملل ودوبيا،لل دائم للت تدوو للىدائق للا دئنلل ودوائتطللا  دائم للتم دد
دئ قلا  .د
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