
نبذة عنا

 .

توأمة لإلبداع ھو مشروع فریق العمل "إ بتكار" وھو 
تعاون مشترك بین األكادیمیة العربیة األلمانیة للعلوم 

والعلوم االنسانیة AYGA  وبین معھد الھندسة 
ھامبورج  األنتاجیة التابع لجامعة ھیلموت شمیت في 

تھدف األكادیمیة الى خدمةالتعاون األلماني العربي 
عبر الثقافات للباحثین والمبدعین. ویتم دعم ھذا 

المشروع من قبل أعضاء األكادیمیة وھم د. عثمان 
بكر، د. تامیراسي فاخوري، د. اندریاس فیشر، د. 

أحمد الجندي، د. بشار إبراھیم، د. فاطمة كاستنر، د. 
دانیال مایر وتوبیاس ریدلش.

االتصال

Dr.-Ing. Tobias Redlich

+494065413827

tobias.redlich@hsu-hh.de 
www.agya.info

 www.openproduction.info 
@agya_events & _@OpenLabs
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رؤیتنا و أھدافنا 

یقع مشروع توأمة لإلبداع متعدد التخصصات 
على الحدود بین الجانب العلمي والمجتمع، 
ویھدف الى تعزز إنشاء المبادرات العابرة 

للحدود من نقل التكنولوجیا والمعرفة الى القاعدة 
الشعبیة.

مشروع توأمة لإلبداع یھدف أیضا في المقام 
األول الى تعاون بین معامل التصنیع 

(FabLabs) العربیة واأللمانیة بحیث  یمكن 
أن تستفید كال الطرفین من التعاون المتبادل.

- نقل وتبدل المعرفة عبر  الحدود الوطنیة

رة - إعداد وتقدیم الخب

- تعزیز التطور والتنمیة المستدامة

ن - تقویة الناشطین والفاعلین المحلیی

TWINNING 
FOR 
INNOVATION

Exploring and enabling 
technology and knowledge 
transfer on the grassroots level
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وسیتم تحقیق ھذا من خالل :

ف البھات
د بری

الصفحة الرئیسیة على االنترنت

تغرید تویتر



التحدیات
 FabLab على الرغم من النمو المطرد لحركة

وورش العمل المفتوحة في جمیع أنحاء العالم، 
یمكن مالحظة وجود عدم التعاون وعدم تبادل 

وتقاسم المعرفة - وھذا في الواقع مبدأ  أساسي من 
مبادئ حركة FabLab  وبذالك ال یتم استغالل 

اإلمكانات الھائلة لھذه الحركة.

التعاون بین المختبرات ھو أحد السبل لمعالجة 
ھذا العجز وتعزیز تبادل ونقل المعرفة 

. والتكنولوجیا
ویھدف مفھوم التعاون المتبادل الى التعاون 
بین منظمتین ذاتا حالة اجتماعیة واقتصادیة 

مختلفة، والتي تھدف كل منھا إلى التبادل 
رك. والتفاھم المشت

ألنھما مرتبطتان بالجالیة الخاصة بكل منھما، 
لذلك یعرف الناشطون المحلیون الكثیر عن 

االحتیاجات المحلیة الخاصة والظروف 
االجتماعیة وبذلك یمكنھم توجیھ اإلنتاج 

والتعاون بشكل أفضل.

المشاركة والتمكین
 FabLabs األماكن المشتركة والمنظمة ذاتیا مثل

(معامل التصنیع) توفر وصول سھل ومیسر الى 
الموارد اإلنتاجیة.

معامل التصنیع یتم یتم فیھا التعلم والتجریب 
واإلبداع المشترك وخلق القیمة تمكن المستخدمین 

من بتطویر وسائل وطرق مبتكرة لالستفادة من 
الموارد المحلیة وتلبیة االحتیاجات المحلیة 

إذا قام كال الطرفان بتبادل المعرفة والمعلومات 
والخبرات فسوف یستفید كالھما من عملیة التعاون 

والتبادل المشترك
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التعاون ونقل المعرفة بین  
المختبرات من الشروط 

األساسیة لنجاحھا

نحن بحاجة إلى تشجیع تنمیة 
وتطویر األنشطة المحلیة 

الحیویة المبتكرة الصغیرة 
خاصة تلك التي تتقاطع مع 

مختلف القطاعات من الزراعة 
إلى الطاقة والصحة والتعلیم




