
 مذكرة تفاهم تأسيس حاضنة االعمال 

 عميد الكلية الدكتور  السيد ، جامعة البصرة ويمثلها                كلية  الطرف االول : 

و يمثلها مديرها المفوض  شركة سراج المعرفة للتدريب والتطوير وتصميم انظمة المعلومات الطرف الثاني : 
 الدكتور عصام يونس عبدالزهرة .

 المقدمة :

حصلت   بالتعاون مع الطرف االول في أنشاء حاضنة أعمال اقتصادية، وقد ته عرض الطرف الثاني رغب
لمشاريع الزراعية واالقتصادية في جلسته الثامنة المنعقدة  موافقة مجلس الجامعة على انشاء حاضنة اعمال ل 

االطراف.كل طرف من  والتزاماتأهداف المشروع  مذكرة التفاهم تبينو  2021/ 3/ 11 بتاريخ  

 أهداف المشروع :

العمال الى تحقيق ما يلي :يهدف المشروع الخاص بحاضنة ا  

التوجه في المسار العام بتحقيق اهداف الجامعة  المجتمعية و  نحو الخدمةالجامعة رسالة  جسيدت •
الى تمكين األجيال الشابة في وطننا العراق الحبيب من امتالك المعرفة وتوظيفها بأفضل   بالسعي 

وجه ممكن لمواجهة تحديات التنمية واالبتكارات لكي تواكب المسيرة بصورة مستدامة ومستمدة من  
 الواقع للتعامل مع التحديات التي تواجه المجتمعات المتحضرة."  

ابية  ب للطلبة الخريجين من كليات الجامعة والفئات الشفرص عمل اقتصادية   المساهمة في خلق •
   االخرى 

تشجيع العمل التكاملي بين مختلف االختصاصات العلمية واالنسانية بما يسهم في زيادة عملية   •
 االبتكار والتطوير  

 خريجي الجامعة  التشجيع على استخدام االدوات التكنولوجية الحديثة في خلق فرص عمل ل •
ي رعاية المشاريع العلمية ذات الطابع االقتصادي لزيادة القيمة  المعرفة العلمية لألساتذة ف توظيف •

 المضافة النجازات االستاذ الجامعي  
 تحويل المعرفة العلمية الى مشاريع على ارض الواقع التوجه نحو  •

 



 التزامات الطرف االول : 

ام حاضنة االعمال االلكترونية في اقتراح وتقييم مشاريع اقتصادية يمكن  ثقافة استخد إشاعة .1
 ها ذات عائد مالي  تنفيذ

المشاركة  و االمبادرة باقتراح المشاريع وخلق روح تشجيع الطلبة لالشتراك في حاضنة االعمال  .2
 .فيها

   االعمال. حاضنة  اعمال إدارةالكلية في عن ممثل اختيار  .3
ذات العالقة   الجراء عمليات التقييم و المتابعة للمشاريع   الكلية أساتذة تشكيل لجنة من  .4

 باختصاصاتهم 
الحكومة المحلية ، المانحين ، الشركات الخاصة ، المصارف ، .....  )   الجهات الساندة  دعوة .5

 .للدعم والمشاركة في اعمال حاضنة االعمالالخ (  
 االعمال.التعاون مع الطرف الثاني للحصول على تمويل للمشاريع المدرجة ضمن حاضنة   .6

 

 التزامات الطرف الثاني : 

 تصميم حاضنة االعمال االلكترونية   .1
 على عمل حاضنة االعمال  واالداري االشراف الفني  .2
رة المشاريع  لتنفيذ ورش عمل حول ريادة االعمال وادا الداعمة والجهاتالتعاون مع الطرف االول  .3

 الصغيرة 
واجراء عملية التنسيق بين الكلية والجهات   اعمال الحاضنة ادارة في  األولالمشاركة مع الطرف  .4

 المشاركة في الحاضنة   األخرى 
للمشاركة في عرض و تمويل المشاريع   واالجانب المساهمة في جذب المستثمرين المحليين  .5

 الخاصة بحاضنة االعمال 
 مويل للمشاريع المدرجة ضمن حاضنة االعمال التعاون مع الطرف االول للحصول على ت .6

 

 



 لترتيبات المالية : ا

  المشاركةبين االطراف الترتيبات المالية واالدارية  يتضمن ه عقد تفصيلي لكل مشروع على حد ظيم يتم تن
 في المشروع .  

 

 

 

 الطرف األول                                                           الطرف الثاني       

 الدكتور عصام يونس عبد الزهرة                                                           الدكتور 

 


