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كلمة وزير التعليم العالى والبحث العلمى

)SDGS( ضمــن خطــة التنميــة  قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إدراج األهــداف الســبعة عشــر للتنميــة املســتدامة  فــي ســبتمبر 2015 
املســتدامة للمنظمــة الدوليــة حتــى عــام 2030 التــي تتضافــر لتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي مختلــف مناطــق العالــم، مــن خــال تحقيــق تنميــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة متكاملــة تتعامــل مــع عــدد مــن القضايــا واملوضوعــات الكبــرى، مثــل: الفقــر، والجــوع، والصحــة، والتعليــم، وتغيــر املنــاخ، 

واملســاواة بيــن الجنســين، وامليــاه..... وغيرهــا.
ولقــد تلقــت دول العالــم هــذه األهــداف بالقبــول، وســارع كثيــر منهــا ببنــاء خططهــا الوطنيــة للتنميــة املســتدامة وفًقــا لهــا، وبمــا يســهم فــي 
 عــن ذلــك كلــه، فتــم وضــع االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة )رؤيــة مصــر 

ً
تحقيقهــا علــى أوســع نطــاق حــول العالــم. ولــم تكــن مصــر بعيــدة

2030(، التــي حــددت عــدًدا مــن األهــداف لتحقيقهــا بحلــول عــام 2030، وحــددت فيمــا يخــص قطــاع البحــث العلمــي األهــداف اآلتيــة:
• مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بتمكين املعرفة واالبتكار.	
• تطوير وإعادة هيكلة منظومة املعرفة واالبتكار.	
• تبني برنامج شامل لغرس ثقافة االبتكار واملعرفة في املجتمع.	
• تطوير برنامج شامل لتحفيز الشركات املتوسطة والصغيرة على االبتكار.	
• تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز االبتكار.	

 وطنًيــا للتحــرك باتجــاه 
ً
ومــن تلــك األهــداف انطلقــت رؤيــة ورســالة االســتراتيجية الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، لتكــون دليــا

املســتقبل فــي هــذا املجــال، مــن خــال رصــد املقومــات املتاحــة ملنظومــة العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار الوطنيــة، وطــرح خطــط وبرامــج تنفيذيــة 
بآليــات محــددة، بالتنســيق والتواصــل مــع كافــة الجهــات املعنيــة الوطنيــة والدوليــة، مــع إيجــاد صيغــة للربــط الكامــل واملســتمر بيــن قطــاع البحــوث 
والتكنولووجيــا واالبتــكار، وبيــن قطــاع الصناعــة والخدمــات، وباالســتفادة مــن املقومــات البشــرية واملاديــة التــي تملكهــا املؤسســات األكاديميــة 
املنتشرة في مختلف أنحاء مصر، بما يدعم توجه الدولة إلى اقتصاد مبني على املعرفة يحقق للمجتمع املصري ما يصبو إليه من تقدم وازدهار 

ورخــاء..
ومنــذ البــدء فــي تنفيــذ االســتراتيجية عــام 2016 التزمــت الــوزارة عنــد تقييمهــا بالتواصــل مــع كافــة الجهــات املعنيــة بهــدف تبــادل اآلراء 
والخبــرات والتجــارب بشــأن تعديــل االســتراتيجية وخططهــا التنفيذيــة فــي ضــوء التغيــرات املتســارعة فــي علــوم الصــدارة وترتيــب أولويــات الدولــة مــن 
 عــن إعطــاء الفرصــة لتلــك الجهــات للتعــرف علــى االســتراتيجية واملشــاركة بمــا يدعــم تضافــر الجهــود املشــتركة 

ً
الحاجــة لحلــول تكنولوجيــة، فضــا
لتحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة.

وإنه ليسعدني أن أقدم هذا التحديث لاستراتيجية، الذي تم فيه إدراج عدد من اإلضافات  بناء على آراء وأفكار ومقترحات نجمت عن 
عدد من الفعاليات وجلسات العصف الذهني بين مختلف الجهات املعنية بالدولة وبحضور نخبة من األساتذة والخبراء في شتى املجاالت، كما 
تم فيه مراعاة حذف البرامج التي كان قد انتهى تنفيذها خال الفترة السابقة، مع مراعاة عدم تكرار البرامج وإضافة البعض اآلخر من البرامج 

 غير تقليدية للعديد من التحديات التي تواجه املجتمع باستخدام التكنولوجيات البازعة.
ً
الجديدة التي تتيح حلوال

وإذ أرجــو أن يســهم هــذا التحديــث فــي تحقيــق أهــداف االســتراتيجية وتقديــم إضافــة حقيقيــة للجهــود للخطــوات والجهــود الوطنيــة الحثيثــة 
علــى طريــق التنميــة املســتدامة.. فإننــي أوجــه خالــص الشــكر والتقديــر لفريــق العمــل الــذي أشــرف علــى إعــداد التحديــث.. والشــكر موصــول لكافــة 
املؤسسات والجهات املعنية املشاركة ، ولكل من كان له دور أو إسهام في إعداده، مع أطيب التمنيات بأن يوفقنا هللا عز وجل جميًعا إلى ما فيه 

خير وطننا العزيز.. 
وهللا من وراء القصد،،،

	         أ.د / خالد عبد الغفار 	
وزير التعليم العالي والبحث العلمي



االسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 2030 

6STI - EGYPT 2030

مقدمة

 من الدور املحوري 
ً
في إطار رؤية مصر 2030 واملنبثقة من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر والتي قررتها األمم املتحدة، وإنطاقا

للبحــث العلمــي، تمثــل اإلســتراتيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا و اإلبتــكار 2030 ركيــزة أساســية للرؤيــة الوطنيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج و 

توطين العلوم و املعارف. 

ومــن هــذا املنطلــق وفــي إطــار ســعي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لتقديــم خدماتهــا لكافــة مؤسســات وقطاعــات الدولــة بالتنســيق 

 عنــد تقييــم تلــك اإلســتراتيجية والتــي بــدأ تنفيذهــا منــذ عــام 2016 أن تتواصــل الــوزارة مــع كافــة الجهــات املعنيــة 
ً
مــع الــوزارات املختلفــة، كان لزامــا

بهــدف تبــادل اآلراء والخبــرات والتجــارب بشــأن تعديــل االســتراتيجية وخططهــا التنفيذيــة فــي ضــوء التغيــرات املتســارعة فــي علــوم الصــدارة وكــذا 

 عــن إعطــاء الفرصــة لتلــك الجهــات التعــرف علــى اإلســتراتيجية واملشــاركة فــى إيجــاد 
ً
ترتيــب أولويــات الدولــة مــن الحاجــة لحلــول تكنولوجيــة، فضــا

حلــول مــع مراعــاة عــدم تكــرار الجهــود و كــذا تحقيــق الربــط الــازم بيــن قطاعــي البحــث العلمــي والتكنولوجيــا مــن جهــة والصناعــة واإلنتــاج مــن جهــة 

أخرى.

وقــد نجــم عــن عــدد مــن ورش العمــل مــع كافــة الجهــات املعنيــة مــن وزارات ومؤسســات وهيئــات بالدولــة واملجتمــع عــدد مــن املقترحــات 

البحثيــة والتــى تنــدرج تحــت املحــاور الفرعيــة واملســارات الرئيســية لإلســتراتيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار، حيــث قــام فريــق عمــل 

كبير من املجالس التوعية املتخصصة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت إشراف فريق عمل من وزارة التعليم العالى و البحث العلمى 

بالنظر فى تلك املقترحات و تضمينها فى برامج عمل املحاور املختلفة مع مراعاة حذف البرامج التى كانت قد انتهى تنفيذها خال الفترة السابقة 

منــذ بــدأ تنفيــذ اإلســتراتيجية وفــي نفــس الوقــت عــدم تكــرار البرامــج و إضافــة البعــض اآلخــر مــن البرامــج الجديــدة و التــى تتيــح حلــول بإســتخدام 

التكنولوجيــات البازغــة.

و لعل من املهم لقارىء اإلســتراتيجية القومية للعلوم و التكنولوجيا و اإلبتكار 2030 )تحديث 2019( أن يعى أن البرامج املذكورة تحت 

املحــاور املختلفــة لهــي مقترحــات مطلوبــة للتنفيــذ فــى ضــوء رؤيــة علمــاء متخصصيــن و إن إتســع املجــال للمزيــد، لكنهــا بمثابــة بنــك لألفــكار لتغطــى 

تنفيذ أكبر قدر من الخطة و لتستفيد منها الجهات التنفيذية من الجامعات واملراكز البحثية فى وضع خططها اإلستراتيجية و كذا الباحثين عند 

إجــراء أبحاثهــم العلميــة و امليدانيــة. 

وفــي هــذا املقــام  نســتعرض التحديــث للخطــة التنفيذيــة لاســتراتيجية القوميــة للعلــوم و التكنولوجيــا و اإلبتــكار، راجيــن أن يكــون لــه األثــر 

املرجو في تحقيق أهداف االستراتيجية، وتقديم إضافة حقيقية للجهود الوطنية الجارية لتحقيق التقدم والنهضة والتنمية املستدامة الشاملة 

لوطننا العزيز.
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اللجنة التنفيذية لتحديث االستراتيجية:

نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للبحث العلمي أ.د/ ياسر رفعت عبد الفتاح

نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي  لشئون الجامعاتأ.د/ عمرو عدلى

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياأ.د/ محمود محمد صقر 

أمين مجلس املراكز واملعاهد والهيئات البحثيه أ.د/ وليد خالد الزواوى

نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للبحث العلمي السابقأ.د/  عصام خميس

أمين مجلس املراكز و املعاهد و الهيئات البحثية األسبقأ.د/ مصطفى املسيرى

أ.د/ محمد رشاد عبد الفتاح
والتطبيقــات  العلميــة  األبحــاث  مدينــة   - القاحلــة  االرا�ضــى  معهــد  عميــد 

لتكنولوجيــة ا

املشرف على املرصد املصرى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار باالكاديميةد. محمد رمضان عبد السالم

املشرف وحده البحوث واداره االبتكار باالكاديميةد. عمرو رضوان 

أستاذ باحث  – املركز القومي للبحوثأ.د عماد الدين محمد حسن

التخطيط االستراتيجي– مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلميد. محمد ماهر 

نائب املشرف على املرصد املصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار باألكاديميةد. هيام حلمى إبراهيم

املكتب الفني – وزارة البحث العلميأ/ أحمد عادل 

املكتب الفني – وزارة البحث العلميا/ هدى الصغير 

املكتب الفني – وزارة البحث العلميأ/ أحمد معوض رشدي

أعضاء املجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيااملجالس النوعية
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الرؤية .. الرسالة .. القيم الحاكمة

الرؤية

مجتمــع علمــي مصــري يعتمــد فــي البنــاء والتنميــة علــى أجيــال دائمــة التعلــم، تنتــج املعرفــة وتســتخدمها لتقديــم حلــول علميــة عمليــة ملشــكات 

املجتمــع، وتصــدر املعرفــة فــي إطــار منظومــة داعمــة لابتــكار، محفــزة القتصــاد مبنــي علــى املعرفــة.

الرسالة

تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار قادرة على إنتاج املعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وخلق جو من املنافسة العلمية املبنية على 

التميز، لزيادة معدل نمو االقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي باملجتمع ورفاهية اإلنسان.

القيم الحاكمة لإلستراتيجية القومية للبحث العلمي واإلبتكار:

الحرية األكاديمية: املحافظة علي إستقالية الجامعات التخاذ قراراتها فيما يخص منظومة البحث العلمي بها، وإطاق حرية البحث . 1

العلمي بما ال يتنافي مع القيم األخاقية.

الشــفافية واألمانة العلمية: التعامل األمين والواضح والصادق مع كل ما يتعلق بعملية البحث العلمي، مراعاة حقوق النشــر وامللكية . 2

الفكرية والقيم األخاقية للبحث العلمي.

العمل الجماعي: العمل الفريقي لتعظيم االستفادة واملردود من منظومة البحث العلمي. 3

اإلبداع: تشجيع اإلبداع والحلول اإلبتكارية في مجاالت البحث العلمي.. 4

التكامل: التوافق املتبادل بين الجامعات بعضها وبعض وبينها واملراكز البحثية.. 5

التفرد: التأثير الريادي للجامعة والذي يعكس الهوية الخاصة لها.. 6

 للتنمية املستدامة.. 7
ً
اإلستدامة: تنمية عوائد البحث العلمف التطبيقف سعيا

املسئولية املجتمعية: توظيف نواتج البحث العلمي ملواجهة التحديات املجتمعية املزمنة والطارئة. 8
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الوضع الحالي للبحث العلمى في مصر

	 تعتمد دراسة الوضع الحالى على مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والتى تقوم بتحليل بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر ووضعها بين دول

العالــم، وتشــمل العديــد مــن مدخــات البحــث والتطويــر التــي تتضمــن مؤشــرات عــن القــوة البشــرية واإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر والعديــد 

 من مخرجات البحث والتطوير والتي تتضمن نتائج البحث والتطوير من املنشورات البحثية وبراءات اإلختراع، ومؤشرات تكنولوجيا 
ً
ايضا

املعلومــات واإلتصــاالت، باإلضافــة إلــى تحليــل وضــع مصــر العالمــى فــي تقريــر مؤشــر االبتــكار العالمــي، وفيمــا يلــى ملحــة عــن الوضــع الحالي للبحث 

 للتقاريــر الصــادرة عــن املرصــد املصــري للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار بأكاديميــة البحــث العلمى والتكنولوجيا 
ً
العلمــي فــي مصــر طبقــا

مؤشرات التعليم العالي. 1

 تطــور نظــام التعليــم العالــي فــى مصــر علــى مــدى الســنوات الخمســين املاضيــة مــن جامعــة واحــدة حكوميــة )جامعــة القاهــرة( وجامعــة 	

 إجمالــي عــدد الجامعــات 
ً
خاصــة واحــدة )الجامعــة األمريكيــة( إلــى 11 جامعــة حكوميــة إضافيــة حتــى أواخــر الثمانينــات، وقــد وصــل حاليــا

فى الوقت الحالى  إلى 52 جامعة تتكون من 26 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، وبتحليل تخصص الكليات بالجامعات الحكومية 

تبيــن أن الكليــات العلميــة )العلــوم الطبيعيــة والهندســية والطبيــة والزراعيــة( تمثــل 51.6٪، فــي حيــن أن الكليــات النظريــة )العلــوم 

اإلجتماعيــة واالعلــوم اإلنســانية( تمثــل 48.4٪ مــن جميــع الكليــات.

تخصص الكليات الحكومية والخاصة )حجم الدائرة يشير الى املجال  االكثر سيادة(

 وقد بلغ إجمالي الطاب املقيدين فى الجامعات الحكومية والخاصة حوالى 2.4 مليون طالب وباإلشارة إلى التخصصات العلمية للطلبة 	

املقيديــن بالجامعــات، كانــت أكبــر نســبة مــن الطــاب املقيديــن فــي مجــال العلــوم اإلجتماعيــة )50٪(، تليهــا 24.9٪ فــي العلــوم اإلنســانية، 

أمــا مجــال العلــوم الطبيعيــة يمثــل نســبة 4.1٪ مــن الطلبــة املقيديــن، ومجــال العلــوم الطبيــة والصحيــة نســبتهم 11.1٪، و6.3٪ فــي 

الهندســية، و3.4٪ فــي العلــوم الزراعيــة والبيطريــة، ومــن املاحــظ انخفــاض نســب الطــاب املقيديــون فــى الكليــات ذات التخصصــات 

العلمية والتى تعد أساس لصناعة املستقبل في الكثير من املجاالت الصناعية والزراعية للبنية التحتية في مصر مع وجود عدد كبير فى 

 علــى الطلبــة املقيديــن 
ً
الكليــات ذات التخصصــات النظريــة، وبدراســة تخصصــات خريجــي الجامعــات الحكوميــة جــاءت النتائــج انعكاســا

حيــث كانــت نســب الطــاب الخرجييــن فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة تليهــا العلــوم اإلنســانية بنســب )50.2٪ 24.9٪ علــى التوالــي( فــي حيــن 

النســبة القليلــة للخريجيــن فــي كليــات العلــوم والتكنولوجيــا وكانــت فــى العلــوم الطبيــة )11.1٪(، تليهــا العلــوم الهندســية )6.3٪(، والعلــوم 

 الزراعيــة )٪3.4(.
ً
الطبيعيــة )4.1٪(، وأخيــرا
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 الدراســات 	 فــى  الطــاب  هــو  والتطويــر  البحــث  فــى  مباشــر  بشــكل  تنعكــس  والتــى  العالــى  للتعليــم  الهامــة  املؤشــرات  ومــن 

ويمكــن  والتطويــر  البحــث  فــى  باحثــون  أنهــم  علــى  والدكتــوراه  املاجســتير  مرحلــة  فــى  الطــاب  اعتبــار  يتــم  حيــث  العليــا 

 , فرســكاتى  )دليــل  دوليــا  املســتخدمة  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــا  مصــر  فــى  الباحثــون  اعــداد  اجمالــى  الــى   اضافتهــم 

جامعيــة  درجــات  علــى  للحصــول  املســجلين  الطلبــة  عــدد  إرتفــع  املاضيــة  الســنوات  مــدى  وعلــى   ، )OECD 2015 

ســنوات ثــاث  اخــر  فــى  والدكتــوراه  املاجســتير  علــى  الحاصليــن  الطــاب  عــدد  بلــغ  وقــد  مختلفــة.  بمعــدالت   عليــا 

83,306 طالب منهم 71.6٪ حاصلين على ماجستير و 28.4٪ حاصلين على درجة الدكتوراه.

مدخالت البحث والتطوير. 2

 تشمل مدخات البحث والتطوير على كل من العاملين فى البحث والتطوير واإلنفاق على البحث والتطوير،ويتم حساب تلك املؤشرات 	

وفقا للمعايير املستخدمة فى منظمة اليونسكو لاحصاء ومنظمة OECD والتى اعتمدت دليل فرسكاتى الدولى لحساب املؤشرات مما 

يساعد على مقارنة البيانات على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

 	 
ً
 للعدد اإلجمالي للباحثين )HC(، وهو العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعملون بصورة رئيسية أو جزئيا

ً
 ويتم تصنيف الباحثين وفقا

فــي أعمــال البحــث والتطويــر. وايضــا يتــم تصنيفهــم وفقــا لعــدد العامليــن بمعــادل كامــل الوقــت )FTE( وهــو حســاب الوقــت الفعلــي الــذي 

يقضيه الباحث في أعمال البحث والتطوير.   

الباحثون في البحث والتطوير:

	 القطاع الحكومي

 يقصد بالقطاع الحكومى هو املراكز البحثية التابعة للوزارت املختلفة، يشمل البحث والتطوير في القطاع الحكومي 11 مركز ومعهد 	

 ومعهــد وهيئــة بحثيــة تابعيــن للــوزارات األخــرى، وقــد بلــغ العــدد الفعلــي للباحثيــن فــي القطــاع 
ً
بحثــي تابــع لــوزارة البحــث العلمــي 14 مركــزا

الحكومــي 24,255 باحــث فــي عــام 2018، فــي مقابــل 21,843 باحــث فــي عــام 2017، بمعــدل نمــو قــدره  11٪. حيــن بلغــت نســبة الباحثيــن 

اإلنــاث حوالــي 40.7٪ مــن إجمالــي عــدد الباحثيــن، 

 وبدراســة معــادل كامــل الوقــت )FTE( لحســاب العــدد الفعلــي للباحثيــن بمــا يعــادل كامــل الوقــت فــي أنشــطة البحــث والتطويــر فقــد بلــغ 	

إجمالــي عــدد الباحثيــن بمعــادل كامــل الوقــت 22,713.4 فــي عــام 2018، ويمثــل عــدد الباحثيــن اإلنــاث 41٪ مــن إجمالــي الباحثيــن، 

وبتحليــل املؤهــات العلميــة للباحثيــن بمــا يعــادل كامــل الوقــت، وجــد إنــه غالبيــة الباحثيــن الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه بنســبة ٪75 

بينمــا كان نســبة الباحثيــن الحاصليــن علــى درجــة املاجســتير 18٪ والباحثــون الحاصلــون فقــط علــى درجــة البكالوريــوس 7٪ مــن اجمالــى 

عــدد الباحثيــن بمــا يعــادل كامــل الوقــت. 

  للمراكــز البحثيــة علــى مســتوى الــوزارت كان أكبــر مركــز بحثــي بــه عــدد مــن الباحثيــن هــو مركــز البحــوث الزراعيــة التابــع لــوزارة 	
ً
ووفقــا

الزراعــة ويمثــل نســبة 41 ٪ مــن اجمالــى الباحثيــن فــى القطــاع الحكومــى ثــم املركــز القومــى للبحــوث التابــع لــوزارة البحــث العلمــى ويمثــل 

نســبة  20٪ مــن جميــع الباحثيــن .
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	 قطاع التعليم العالي

 يبلــغ 	 والتــى  الخاصــة  والجامعــات  الحكوميــة  الجامعــات  الباحثيــن فــي  العالــي جميــع  التعليــم  قطــاع   يشــمل 

عددهــا 52 جامعــة ويحتــوي قطــاع التعليــم العالــي علــى النســبة االكبــر مــن عــدد الباحثيــن، حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي لعــدد الباحثيــن 

108,675 فى عام 2018 وأرتفعت نسبة الباحثين في التعليم العالي بنسبة 2.4٪ عن عام 2017، وبلغت نسبة الباحثين اإلناث حوالي 

48٪ مــن إجمالــى عــدد الباحثيــن فــى قطــاع التعليــم العالــى. 

 الباحثــون 	 أن  حيــث  العلمــي  بالبحــث  املخصــص  الوقــت  وتحديــد  الوقــت  كامــل  بمعــادل  الباحثيــن  عــدد  وبتحليــل 

الوقــت  كامــل  معــادل  احتســاب  وتــم  أخــرى  وأنشــطة  علمــي  وبحــث  تدريــس  إلــى  أنشــطتهم  تنقســم  العالــي  التعليــم  فــي 

املعيديــن  و  املســاعدين  للمدرســين  و٪40  واملدرســين،  املســاعدين  واالســاتذة  لألســاتذة   ٪35 بنســبة  للباحثيــن 

  ٪50 بنســبة   2018 عــام  فــي   40,408.9 العالــي  التعليــم  قطــاع  فــي  الوقــت  كامــل  بمعــادل  الباحثيــن  عــدد  بلــغ   وقــد 

للباحثات اإلناث.

 وقــد احتلــت جامعــة االزهــر النســبة االكبــر مــن عــدد الباحثيــن فــى قطــاع التعليــم الجامعــى بنســبة 15٪ مــن إجمالــى عــدد الباحثيــن فــى 	

الجامعــات الحكوميــة تليهــا كا مــن جامعــة القاهــرة وجامعــة عيــن شــمس بنســبة  12.5 ٪ و11.4٪ علــى التوالــى  بينمــا جــاءت االكاديميــة 

العربيــة للعلــوم والنقــل البحــرى وجامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا مــن اكثــر الجامعــات الخاصــة فــى عــدد الباحثيــن بنســبة  12.8 ٪ و 

13٪ علــى التوالــى.  

	 القطاع الخاص

 يشــمل القطــاع الخــاص جميــع الباحثيــن فــي  مؤسســات قطــاع االعمــال ويتــم حصــر انشــطة العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار بهــا ضمــن 	

املســح القومــى للبحــث والتطويــر واالبتــكار ويشــمل جميــع الوحــدات العاملــة فــى البحــث والتطويــر داخــل املؤسســات. وبلــغ عــدد الباحثون 

فــى القطــاع الخــاص 5,340 باحــث وكانــت نســبة النســاء 10.4٪ وهــى نســبة منخفضــة  وقــد كان عــدد الباحثــون فــى القطــاع الخــاص بمــا 

يعــادل كامــل الوقــت 4,272 باحــث .

	تطور عدد الباحثين فى مصر

 تطــور عــدد الباحثيــن فــي مصــر خــال الســنوات األخيــرة حيــث إرتفــع عــدد الباحثيــن مــن 108504 فــي عــام 2012 إلــى 138,491 فــي عــام 	

2018  بمعدل نمو 3.9 ٪ سنويا واحتل التعليم العالى النسبة االكبر فى عدد الباحثين االجمالى حيث بلغت نسبة الباحثين  الى اجمالى 

اعــداد الباحثين 

 وبتحليــل عــدد الباحثيــن لــكل مليــون نســمة فــي الفتــرة بيــن عــام 2015 إلــى عــام 2018 فقــد ارتفــع عــدد الباحثــون لــكل مليــون نســمة ســواء 	

العــدد الكلــي أو معــادل كامــل الوقــت بفــارق ليــس كبيــر نتيجــة للزيــادة الســكانية، فــكان عــدد الباحثيــن الكلــي لــكل مليــون نســمة 1,362.5 

فــي عــام 2015 وأصبــح 1,393.6 فــي عــام 2018. 
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	 مخرجات البحث والتطوير

 تســتخدم مخرجــات العلــوم والتكنولوجيــا لتقييــم مخرجــات أنشــطة البحــث والتطويــر ويشــمل ذلــك األبحــاث املنشــورة علــى املســتوى 	

الدولــي وبــراءات اإلختــراع التــي ينتجهــا العلمــاء. 

	النشر العلمي الدولي

 	 2008 عــام  مــن  الفتــرة  خــال  العامليــة  الدوريــات  فــي  املصرييــن  للباحثيــن  املنشــورة  الدوليــة  األبحــاث  عــدد   تطــور 

وزاد  دولــي،  156,128بحــث  ســنوات  عشــر  اخــر  خــال  املنشــورة  االبحــاث  عــدد  اجمالــى  بلــغ  وقــد   2018 إلــى 

 .٪16.4 ســنوي  نمــو  معــدل  بمتوســط   2018 عــام  فــي   21961 إلــى   2010 فــي   9,479 مــن  الدولــي  النشــر  عــدد 

االبحــاث  نشــر  فــي  الدولــي  التعــاون  نســبة  بلــغ   ،2018 عــام  فــي  النشــر،  فــي  واملحلــي  الدولــي  التعــاون  معــدل   وبحســاب 

الدولية 50.1 ٪ في حين بلغت نسبة التعاون املحلى التعاون املحلي 15.4 ٪ . 

  للتخصص العلمي خال الفترة من 2015 الى 2018  كان أعلى نسبة فى النشر العلمى فى مجال  	
ً
 وفقا

ً
وبتحليل األبحاث املنشورة دوليا

العلــوم الطبيعيــة )44.4٪( ثــم العلــوم الطبيــة )24.8٪(، العلــوم الهندســية )21.2٪(، العلــوم الزراعيــة )6.2٪( العلــوم االجتماعيــة 

)2.8٪( و0.6٪ فقــط فــي العلــوم اإلنســانية. 

 -وبمقارنــة االنتــاج البحثــى للجامعــات واملراكــز واملعاهــد البحثيــة فوجــد ان االنتــاج البحثــى  للجامعــات  مرتفــع نســبيا باملقارنــة مــع املراكــز 	

البحثية ، حيث تحتل جامعة القاهرة املرتبة االولى محليا فى النشر العلمى الدولى )4,070(، تليها جامعة عين شمس فى املرتبة الثانية 

)2,286(، ثــم  املركــز القومــى للبجــوث )2,035(

 بدراســة التعــاون الدولــى للباحثيــن املصرييــن فــى نشــر االبحــاث الدوليــة، خــال الفتــرة مــن 2015 الــى 2018 تعــاون الباحثيــن املصرييــن 	

مــع 196 دولــة حــول العالــم وتــم نشــر37,549 بحــث مشــترك، وكانــت الســعودية مــن اعلــى الــدول فــى التعــاون مــع مصــر فــى نشــر االبحــاث 

العلميــة حيــث تــم نشــر 12,720 بحــث مشــترك ، تليهــا الواليــات املتحــدة االمريكيــة بعــدد 7,607 بحــث مشــترك ثــم املانيــا و الواليــات 

املتحــدة والصيــن.

	 براءات اإلختراع

 إلــى 	  2014 عــام  طلــب   2136 مــن  املصــرى  االختــراع  بــراءات  ملكتــب  املقدمــة  اإلختــراع  بــراءات  طلبــات  عــدد   ارتفــع 

2255 طلب عام 2018، وكانت غالبية طلبات براءات اإلختراع لغير املقيمين بمصر تمثل 54٪ من إجمالي جميع الطلبات ونسبة ٪46 

للمقيميــن داخــل مصــر. ووجــد ايضــا ان معظــم الطلبــات للمصرييــن مقدمــة مــن الشــركات بعــدد 1221 طلــب ثــم كــن االفــراد بعــدد 803 

طلب ثم من املراكز البحثية بعدد 231 طلب ولم تقدم طلبات باسم الجامعات املصرية خال عام 2018.

 اختــراع 	 بــراءة   690 الــى  بــراءة   415 مــن  املصــرى  املكتــب  مــن  الصــادرة  اإلختــراع  بــراءات  عــدد   
ً
أيضــا ارتفعــت   وقــد 

عــام 2018  وبلــغ عــدد بــراءات االختــراع الصــادرة 524 لغيــر املقيميــن و 166 بــراءة اختــراع للمقيميــن داخــل مصــر، وبلــغ عــدد البــراءات 

املمنوحــة للشــركات 534 بــراءة اختــراع و 94 بــراءة ممنوحــة لافــراد و 62 بــراءة اختــراح ممنوحــة للمراكــز البحثيــة وال يوجــد اى بــراءات 

اختــراع ممنوحــة للجامعــات. 
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	وضع مصر فى التقارير الدولية

 یعتبر مؤشر االبتكار العالمي وتقاریر التنافسیة العاملیة مــن اهــم التقاريــر العامليــة التــى تقيــس البحــث والتطويــر واالبتــكار فــى الــدول وهمــا 	

من املؤشرات املركبة  والتى ھي قیمة مشتقة من مزیج من املؤشرات املختلفة على أساس قیاس نموذج نظري ملفهوم متعدد األبعاد، 

وقــد تقدمــت مصــر 10 مراكــز فــى مؤشــر االبتــكار العالمــى واصبحــت فــى املرتبــة 95 عامليــا لعــام 2018 ، بعدمــا كانــت فــى املرتبــة 105 عــام 

2017 وقــد احتلــت املرتبــة 53 فــي املؤشــر الفرعــى للبحــوث والتطويــر ملؤشــر االبتــكار العالمــي ، حيــث تقدمــت مصــر مــن املرتبــة 54 عــام 

2017 ويتكون املؤشر الفرعى للبحوث والتطوير من اربعة مؤشرات وهم مؤشر اعداد الباحثين ومؤشر االنفاق علي البحث والتطوير 

ومؤشــر متوســط االنفــاق علــي الشــركات الخاصــة ومؤشــر متوســط اعلــي 3 جامعــات فــي ترتيــب QS. واحتلــت مصــر املرتبــة  94 عامليــا مــن 

بين 140 دولة عام 2018 فى مؤشر التنافسية العالمى هو احدى املؤشرات املركبة الذى يتكون من 98 مؤشر منها الوضع االقتصادى 

والبنيــة التحتيــة وتكنولوجيــا املعلومــات وقــدرة الســوق والصحــة والقــدرة علــى االبتــكار وغيرهــا .

 علــى 	 دولــة   230 ضمــن  مــن  الدولــى  العلمــى  للنشــر   SCIMAGO تصنيــف  فــى  عامليــا   38 املرتبــة  مصــر   احتلــت 

مستوى العالم.

 وجد أن مصر لديها اهتمام واضح ومتزاید في العلوم الزراعیة في السنوات الخمس املاضیة، وتم ماحظة إنتاجیة عالیة من األبحاث 	

في مجاالت أخرى مثل الطب والھندسة والكیمیاء بینما یوجد إنتاجیة قليلة جدا في مصر ملجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بنسب 

كبيرة خال السنوات العشر املاضیة على املستوى الدولي.

  في آخر خمس سنوات ويليها الرياضيات ثم 	
ً
وعند النظر إلي تأثير البحوث لوحظ بوضوح أن مجال علوم الحاسب اآللي هو األعلى تأثيرا

الطاقة ثم الفيزیاء والفلك. 

 ووجد أن العدد اإلجمالي للمؤلفين في مصر خال الـ 5 سنوات املاضیة ھو 58,129 من املؤلفين الذین ساهموا في إنتاج 106,814بحث 	

في جمیع املجاالت، حیث كان عدد املؤلفين في عام 2013 هــو 20869 ثم إرتفع عدد املؤلفين في عام 2018 وأصبح 32,621. وقــد 

ارتفعــت جــودة االبحــاث العلميــة املنشــورة وفقــا ملؤشــر معامــل تاثيــر االستشــهاد مــن 0.88 عــام 2013 الــى 1.1 عــام 2018 حيــث يعتبــر 

اعلــى مــن املعــدل العالمــى وهــو 1.

 ثم 	 الطب  مجاالت  في  املصریين  الباحثين  من  نسبة  أعلى  أن  الباحثين،  تجمعات  تحلیل  خال  من  وجد  وقد 

إثبات  تم  القدرات،  وبتحلیل  الجزیئیة  والبیولوجیا  الوراثة  وعلم  الحیویة  والكیمیاء  الكيميــاء  ثــم  الهندســة 

والجیولوجیا  والجیوفيزیاء  العامة  والكیمیاء  العضویة  الكیمیاء  بحوث  في  متميزة  مكانــة  تحتل  مصر   أن 

وعلوم املياه.

	 اإلنفاق على البحث العلمى في مصر

 يعرف اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي بأنه كافة نفقات البحث والتطوير التجريبي التي تتم داخل أحد قطاعات االقتصاد،) 	

بات الســنوية وكافة تكاليف 
ّ
مقتبس من دليل فراســكاتي( بما في ذلك كل من املصروفات الجارية )تكاليف اليد العاملة كاألجور واملرت

الباحثين والفنيين وموظفي الدعم، وغيرها من التكاليف الجارية(.

  يتــم احتســاب جميــع النفقــات حيــث أن املراكــز واملعاهــد البحثيــة 	
ً
بالنســبة إلــى قطــاع الــوزارات املختلفــة )املراكــز البحثيــة( فإنــه تقريبــا
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التابعة للوزارات املختلفة أنشئت بغرض البحث والتطوير وأن جميع أنشطة اإلنفاق تنحصر في البحث والتطوير فقط، أما بالنسبة 

إلــى الجامعــات فحســاب اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر يختلــف عــن حســابه فــي املراكــز البحثيــة، حيــث أن الجامعــات بهــا أكثــر مــن نشــاط 

 للوقت 
ً
فهناك النشاط التعليمي وأنشطة أخرى إلى جانب أنشطة البحث والتطوير ويعتمد حساب اإلنفاق على البحث والتطوير وفقا

الفعلــي )معــادل كامــل الوقــت FTE( الــذى يقضيــه أعضــاء هيئــة التدريــس فــي البحــث والتطويــر. 

 من خال دراسة تطور اإلنفاق على البحث العلمي وجد أن اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير )GERD( قد إرتفع من 8.52 مليار 	

جنيــه فــي 2012 حتــى 23.6 مليــار جنيــه فــي عــام 2017 بمعــدل نمــو ســنوى  25.2٪. ويشــمل االنفــاق كل مــن قطــاع التعليــم العالــي املمثــل 

في الجامعات والقطاع الحكومى املمثل في املراكز البحثية والنفاق فى القطاع الخاص واملؤسسات غير الهادفة للربح.

 وكانت نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج املحلي اإلجمالي ثابتة خال عامي 2009 و2010 )0.43٪( ثم زادت النسبة حتى 	

 للدســتور الجديــد ليصــل إلــى 1 ٪ علــى 
ً
أصبحــت 0.7٪ مــن الدخــل القومــى عــام 2017 وســوف تزيــد النســبة فــي الفتــرة القادمــة تطبيقــا

األقل.
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)SWOT ANALYSIS( التحليل البيئي الرباعي

بعــد توصيــف الوضــع الحالــي للبحــث العلمــي وجــب تحليــل املدخــات واملخرجــات وقــد تــم ذلــك عــن طريــق التحليــل البيئــي الرباعــي وهــو أســلوب 

 لتحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال الدراســات والبحــوث وتــم نشــر هــذه الدراســة التــى أعدهــا املرصــد املصــري 
ً
متعــارف عليــه عامليــا

ملؤشــرات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار باألكاديميــة فــي إحــدى الدوريــات العامليــة املتخصصــة فــي سياســات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار. 

نقاط القوة والضعف:

يحدد الجدول التالي نقاط القوة والضعف بمنظومة البحث العلمي وكذلك يحدد الفرص والتهديدات والتي يمكننا من إستنباط التحديات التي 

 لعملية التحليل: القدرة 
ً
تواجه املجتمع العلمي والتكنولوجي وبالتالى إعداد اإلستراتيجية املناسبة ملواجهتها. وتم اتخاذ املفردات التالية أساسا

البشــرية، البنيــة التحتيــة، التمويــل، اللوائــح والنظــام التشــريعي، والبيئــة املحليــة الداعمــة لابتــكار والبحــث العلمــي، ورؤى دوليــة، وإســتثمار 

امللكيــة الفكريــة وتعظيــم العائــد االقتصــادي، والبحــوث العلميــة.

جدول يوضح نقاط القوة والضعف بمنظومة البحث العلمي:

نقاط الضعف نقاط القوة

• اإلفتقــار للتوزيــع الجيــد للباحثيــن بالتناســب مــع القــدرات املميــزة 	
علــي النطــاق القومــي.

• عدد الباحثين املتفرغين للبحث العلمي ال يتجاوز 50٪ من العدد 	
الكلي للباحثين في مصر.

• نقص الخبرات في بعض التخصصات النادرة )الفيزياء النووية(.	
• عــدم وجــود عــدد كاف مــن املهندســين والفنييــن املعاونيــن )أمنــاء 	

املعامــل( فــي مؤسســات البحــث العلمــي وتدنــى قدراتهــم ودخولهــم.
• وإدارة 	 التخطيــط  فــي  دورهــم  وتهميــش  الشــباب  تمكيــن  عــدم 

واالبتــكار.  والتكنولوجيــا  العلــوم  منظومــة 
• عزوف التاميذ عن التعليم بالقسم العلمي باملرحلة الثانوية.	
• قلة عدد العلماء في مجاالت الفيزياء والرياضيات	
• توجــه أغلــب الجامعــات الخاصــة نحــو التعليــم فقــط وعــدم تنميــة 	

الجــدارات البحثيــة واإلبتكاريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.

• مــن 	 أكثــر  فــي  تتمثــل  جيــدة  علميــة  قاعــدة   وجــود 
138,5 ألــف باحــث فــى 56 جامعــة حكوميــة وأهليــة 
وخاصــة و25 مركــز ومعهــد بحثــي وهيئــة بحثيــة تابعــة 
للــوزارت وكذلــك مؤسســات مجتمــع مدنــي معنيــة 

بالبحــوث والتطويــر.
• مصــر تضــم أكبــر إنتــاج ملجتمــع بحثــي مــن باحثيــن 	

علميين في الشــرق األوســط علي مدى العشــر ســنوات 
املاضيــة. 

• وجــود أكثــر مــن 500 ألــف طالــب مقيــد فــي كليــات 	
والتكنولوجيــا والطــب  العلــوم 

• تخريــج اآلالف مــن طــاب الدراســات العليــا )دكتــوراه 	
وماجســتير( مــن الجامعــات املصريــة.

• مزيــد مــن النمــو لعــدد الباحثيــن مــن مختلــف الجهــات 	
البحثيــة.

• ازدياد شريحة الشباب ضمن الباحثين.	
• وجــود مجموعــة خبــرات وطنيــة شــابة فــي إدارة تمويــل 	

والتكنولوجيــا  العلــوم  ومؤشــرات  العلمــي  البحــث 
وتقييــم أداء مؤسســات البحــث العلمــي.
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• لابتــكار 	 داعمــة  وناضجــة  شــابة  لبيئــة  ســريع  نمــو 
وتطويــر البحــث العلمــي بمــا فــي ذلــك مــن منظمــات 
منظمــات  التكنولوجيــا،  حاضنــات  مدنــي،  مجتمــع 
األعمــال،  ، مســابقات خطــط  املــال  اســتثمار رأس 
برامــج دعــم النمــاذج األوليــة وبرامــج نقــل التكنولوجيــا.
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نقاط الضعف نقاط القوة

• ترتيــب مصــر منخفــض فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي )املركــز 95 مــن 	
إجمالــي 126 دولــة(

• ظهور ترتيب متقدم ملصر في مؤشرات اإلنتحال العلمي.	
• الدوليــة 	 الشــراكة  وفــرص  التمويليــة  الفــرص  إســتغال  عــدم 

وفــرص دعــم القــدرات املتوفــرة ملصــر ودول شــمال أفريقيــا مــن 
الحكوميــة الدوليــة  املؤسســات  مــن  العديــد 

• عــدم وجــود آليــة واضحــة و موحــدة لتســويق نتائــج البحــث العلمــى 	
للمســتثمرين و رجــال األعمــال

• البحــوث 	 إنتاجيــة  فــي  متقدمــة  مراكــز  مصــر  تحتــل 
املــواد  وعلــوم  والطــب  الكيميــاء  بمجــاالت  العلميــة 
ومراكز متقدمة من ناحية التأثير للبحوث في مجاالت 

والفيزيــاء. والرياضيــات  الكمبيوتــر 
• ترتيــب مصــر الجيــد فــي مجــال النشــر الدولــي حيــث 	

تحتــل املرتبــة 38 مــن بيــن 230 دولــة 
• اإلنتــاج العلمــي لبعــض املــدارس العلميــة فــي مصــر 	

أعلــى مــن املتوســط العالمــي

ية
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• يمكــن 	 )الــذي  امللمــوس  والعائــد  اإلقتصــادي  املــردود  ضعــف 
العلمــي البحــث  مــن  قياســه( 

•  للمصرييــن وكذلــك ضعــف 	
ً
ضعــف عــدد البــراءات املســجلة ســنويا

عــدد البــراءات املســجلة مــن الجامعــات واملراكــز البحثيــة حيــث ال 
 مــن إجمالــي البــراءات

ً
تتعــدى 10 ٪ ســنويا

• امللكيــة 	 وحقــوق  والإلبتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  ثقافــة  تدنــي 
لفكريــة ا

• وجود بعض اللوائح املعوقة ألصحاب امللكيات الفكرية	

• وجــود شــبكات مــن مراكــز نقــل التكنولوجيــا TICO فــي 	
الجامعــات واملراكــز البحثيــة ومكاتــب فرعيــة ملكتــب 

بــراءات االختــراع املصــري 
• وجــود شــبكة مــن الحاضنــات التكنولوجيــة وزيــادة 	

الدعــم فــى انشــاء الشــركات التكنولوجيــة
• ظهــور مبــادرات لدعــم مشــروعات التخــرج وتحويلهــا 	

إلــى خدمــات و منتجــات
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• عــدم وجــود أولويــات واضحــة للبحــث العلمــي علــي نطــاق الكليــات 	

واألقســام.
• عدم االهتمام بالتخصصات البينية في األقسام.	
• تأثير النشر العلمي الدولي في العديد من التخصصات ضعيف. 	
• ضعف جودة النشر العلمي للمؤسسات	
• قلــة النشــر العلمــى للبحــوث االجتماعيــة واالنســانية فــى املجــات 	

الدوليــة.

• النشــر العلمــي القائــم علــي التعــاون الدولــي فــي ازديــاد 	
ملحــوظ.

• ازدياد معدل النشر الدولي بشكل تصاعدي.	
• املحليــة 	 العلميــة  املجــات  مــن  كبيــر  عــدد  إدمــاج 

الدوليــة. البيانــات  بقواعــد  ية
لم

لع
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لفرص والتهديدات:

جدول يوضح الفرص والتهديدات بمنظومة البحث العلمي:

التهديدات الفرص

املوارد البشرية املوارد البشرية

• نزيــف مســتمر للعقــول املتميــزة لوجــود عوامــل جــذب مــادي قويــة فــي الغرب 	
والخليــج )الهجــرة االنتقائيــة(

• وجــود عــدة آالف عالــم مصــري  فــي املهجــر فــي جميــع التخصصــات وعــدد كبيــر 	
منهــم يتولــى مناصــب قياديــة  فــي الخــارج

التمويل التمويل

• عــدم التنســيق بيــن الجهــات املانحــة املختلفــة يــؤدي إلــى تمويــل متكــرر 	
البحثيــة النقــاط  لنفــس 

• عــدم التنســيق بيــن مؤسســات البحــث العلمــي يــؤدي إلــى تكــرار املوضوعــات 	
البحثية 

• قلة عدد املؤسسات البحثية املتخصصة واملتفردة في مجال محدد  	

• مادة في الدســتور تخصص 1٪ على األقل من الدخل القومى لدعم البحث 	
العلمــي

اللوائح والنظام التشريعي اللوائح والنظام التشريعي

• مزيد من التغيرات املستمرة في منظومة العلوم والتكنولوجيا	
• عــدم وجــود آليــة ملزمــة ملتابعــة تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية ومتابعــة 	

األداء البحثــي للجامعــات واملراكــز البحثيــة
• ظهــور بعــض القيــود علــى توطيــن التكنولوجيــات املتقدمــة وإمتــاك أدواتها 	

مــن قبــل الــدول املتقدمــة

• اإلرادة السياسية والشعبية الداعمة للبحث العلمي واالبتكار	
• وجود قانون حوافز البحث العلمى	

رؤي دولية رؤي دولية

• التغيــرات الطارئــة علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ، وتغيــر فــي 	
العاقــات الدوليــة للــدول املانحــة

• تعاون دولي متكافىء مع جميع الدول املتقدمة في البحث العلمي	
• السمعة الطيبة ملدرسة الطب املصرية في العاملين العربي واالسامى	

إستثمار امللكية الفكرية وتعظيم العائد االقتصادي إستثمار امللكية الفكرية وتعظيم العائد االقتصادي

• اعتماد الصناعة الوطنية على الخبرات األجنبية )غياب الثقة(	

• الكامــل 	 التحــرر  بعــد  التكنولوجيــات املســتوردة  مــع  صعوبــة املنافســة 
للتجــارة

• قصــور التنســيق علــي الجانــب القومــي مــع الجهــات الحكوميــة الداعمــة 	
لإلســتثمار والتســويق ملخرجــات البحــث العلمــي.

• تدشــين بعــض املشــروعات القوميــة الكبــرى مثــل قنــاة الســويس الجديــدة 	
وبورصــة الغــال والتوســع خــارج الــوادي مشــروع 1.5 مليــون فــدان.

• فتح اإلستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والنقل 	

• توجــه الدولــة نحــو تعميــق التصنيــع املحلــى ودعــم الصناعــات الوطنيــة مثــل 	
الغــزل والنســيج والــدواء والبتروكيماويــات.

البحوث العلمية البحوث العلمية

• عدم الوعي بحقوق امللكية الفكرية األمانة العلمية لبعض الباحثين.	

• النشر باللغة العربية في مجال اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية	

• التقييم املتدني من قبل اللجان العلمية للمجات الوطنية	

• ترحيــب الجهــات الدوليــة بمشــاركة الجهــات املصريــة فــي برامــج دوليــة عاليــة 	

التنافسية لدعم البنية التحتية، ورفع القدرات ودعم األبحاث التطبيقية 

املشــتركة.
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 مــن نتائــج التحليــل الرباعــي، يمكــن تلخيــص أهــم التحديــات التــي تواجــه منظومــة البحــث العلمــي واإلبتــكار 
ً
إســتنادا إلــي املســلمات الســابقة، وإنطالقــا

فــي مصــر فيمــا يلــي:

• ضعف البنية التحتية واملعلوماتية الازمة لتطوير البحث العلمي، مما أدى إلى ضعف قاعدة البيانات لدى املؤسسات البحثية املختلفة، 	

وبالتالى ضعف القدرة على دعم إتخاذ القرار.

• إنحصار إنتاج الجامعات واملراكز البحثية على النشر العلمي لغرض الترقية، مما يؤدي إلى عزوف الباحثين عن بذل الجهود للحصول على 	

تعاقدات مع الصناعة لتطويرها من خال البحث العلمي.

• تستعين الصناعة بالباحثين بصفة شخصية وليست مؤسسية إليجاد بعض الحلول وحل بعض مشاكل التصنيع.	

• معدل اإلبتكار في الصناعة ضئيل.	

• أغلب اإلبتكارات بهذه املؤسسات الصناعية ال تتعلق باملنتج ولكنها تنحصر في العمليات اإلدارية وشراء خطوط إنتاج جديدة.	

• حتــى فــي الحــاالت القليلــة التــي تتســم باإلبتــكار داخــل املؤسســات اإلنتاجيــة أو الخدميــة، ال يتــم اللجــوء إلــى مؤسســات البحــوث والتطويــر أو 	

الجامعــات بســبب تدنــي مســتوى الثقــة بيــن الطرفيــن.

• ضعف اإلنفاق على البحوث والتطوير وخاصة من طرف الجهة املستفيدة 	

• قلة املصادر الرئيسية واملتزايدة لضخ الدعم الازم مليزانية البحث العلمي 	

• إحجام أصحاب األعمال و القطاع الخاص عن تدعيم التعليم والبحث العلمي.	

• ضعف إقبال أعضاء هيئة التدريس للحصول على مشروعات من الجهات املمولة للبحث العلمي.	

• عدم وجود آليات لتمويل البحث العلمي واإلبتكار لغير العاملين بالبحث العلمي من جهة الدولة.	

• القصور في تسويق الجامعات املصرية واملراكز البحثية كبيوت خبرة لتوسيع املشاركة في مشروعات تنموية وتكنولوجية.	

• قصور في الوعي الثقافي لدى األفراد و املؤسسات والقطاعات املختلفة بدور البحث العلمي في التصدي للتحديات املجتمعية.	

• قصــور فــي مكونــات البرامــج التعليميــة التــى تؤســس لتكويــن عقليــة علميــة للطالــب فــي مرحلــة البكالوريــوس والليســانس والتعليــم مــا قبــل 	

الجامعــى.

• قلة الحوافز املشجعة للتميز وعدم وجود الفرق البحثية إضافة إلى عدم مناسبة قواعد الترقيات لطبيعة املهام املطلوبة من الباحثين.	

 قلــة وجــود شــراكات فاعلــة بيــن مؤسســات البحــث العلمــي والقطاعــات االقتصاديــة التــي لهــا عاقــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 	

بالبحــث العلمــي.

 قلة التركيز على البحوث ذات الطابع التطبيقي والتطويري التي تسهم وبشكل مباشر في عملية التنمية وحل مشكات املجتمع.	

 بعض املؤسسات العلمية والبحثية في مصر مازالت تفتقر لوجود سياسات للملكية الفكرية تنظم العاقة بين املؤسسات والباحثين 	

والعاملين فيه.

 محدودية العمل بنظام املستشارين العلميين ملصر في الخارج لربط البحث العلمي املصري باإلنجازات العلمية العاملية.	
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في حال التعاون مع الصناعة: 

o  تواجــه الصناعــة صعوبــات فــي الوصــول للمعلومــات التــي تبغيهــا مــن داخــل املؤسســات البحثيــة مــن جهــة، ويــرى الطــرف اآلخــر أن

متطلبــات الصناعــة مــن املعامــل والقطــاع البحثــي بصفــة عامــة غيــر واضحــة ومحــددة.

o  كليــا علــى التكنولوجيــات “تســليم املفتــاح” مــن الــدول األجنبيــة وال تعتــرف بالبحــوث والتطويــر 
ً
تعتمــد الصناعــات الناجحــة إعتمــادا

مــن املؤسســات البحثيــة املحليــة 

o  صغــر حجــم الصناعــات الصغيــرة واملتوســطة يجعلهــا غيــر قــادرة علــى اإلنفــاق علــى البحــوث والتطويــر، ويزيــد ذلــك عدم وجود آليات

فاعلــة تربــط هــذه الصناعــات بمؤسســات البحــث والتطويــر.

o .قصور في ثقافة البحث والتطوير لدى الصناعة بصفة عامة

o  .كثرة عدد الصناعات غير املسجلة األمر الذي يمنعها من اإلستفادة من البرامج املتاحة لتطويرها
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أهداف اإلستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار:

تستهدف االستراتيجية  القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، قادرة على االبتكار، 

لهــا مكانــة دوليــة، تدفــع االقتصــاد الوطنــي للتقــدم املســتمر. بمــا يحقــق التنميــة املســتدامة، ومضاعفــة اإلنتــاج املعرفــي وتحســن الجــودة ورفــع 

مــردوده فــي التصــدي للتحديــات املجتمعيــة وزيــادة تنافســية الصناعــة الوطنيــة.

 من رؤية الخطة ورسالتها، ونتائج التحليل الرباعي، تم تحديد مسارين رئيسيين متكاملين ترتكز عليهما 
ً
 إلي التحليل السابق، وإنطاقا

ً
وإستنادا

 منهما يمثل غاية إســتراتيجية للخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار:
ً
اإلســتراتيجية - كا

ما تم تحقيقة من انجازات خالل الفترة من 2014 الى 2018

رؤيــة  املســتدامة:  التنميــة  إســراتيجية  تنفيــذ  فــى  الخطــى  فــى  اإلســراع  نحــو  الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  توجيهــات  إطــار   فــى 

مصــر 2030 والتــى تمثــل محطــة أساســية فــي مســيرة التنميــة الشــاملة فــي مصــر لربــط الحاضــر باملســتقبل مســتلهمة إنجــازات الحضــارة املصريــة 

عيــد إحيــاء الــدور التاريخــي ملصــر فــي 
ُ
العريقــة، لتبنــي مســيرة تنمويــة وا   ضحــة لوطــن متقــدم ومزدهــر تســوده العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وت

الريادة اإلقليمية. باالضافة ملا تمثلة من خريطة الطريق تســتهدف تعظيم   االســتفادة من املقومات واملزايا التنافســية، وتعمل على تنفيذ أحام 

وتطلعــات الشــعب املصــري فــي توفيــر حيــاة الئقــة وكريمة،كانــت توجيهــات وحــرص معالــى الســيد االســتاذ الدكتــور / خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم 

العالى والبحث العلمى ضرورة متابعة برامج ومشروعات وانشطة  وزارة البحث العلمى في إطار الخطة التنفيذية لإلستراتيجية القومية للعلوم 

والتكنولوجيــا واالبتــكار )STI-EGY2030( والتــي هــي جــزء أصيــل فــي اســراتيجية التنميــة املســتدامة: رؤيــة مصــر 2030  وبرنامــج عمــل الحكومــة / 

مصــر تنطلــق .

إن إســتراتيجية التنميــة املســتدامة » رؤيــة مصــر 2030« ترتكزعلــى مفهــوم التنميــة املســتدامة بأبعادهــا األساســية الثاثــة: البعــد اإلقتصــادى 

والبعــد اإلجتماعــى والبعــد البيئــى . ويتضمــن البعــد اإلقتصــادى محــاور التنميــة اإلقتصاديــة والطاقــة والعلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار والشــفافية 

وكفــاءة املؤسســات الحكوميــة بحيــث يهــدف أن يكــون املجتمــع املصــري مجتمعــا مبدعــا ومبتكــرا ومنتجــا للعلــوم والتكنولوجيــا واملعــارف عن طريق 

وجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية . وقد تناول برنامج عمل الحكومة العديد من االهداف حيث تضمن الهدف الثانى » بناء االنسان 

املصــرى » البرنامــج الرئي�ســى الخــاص بالبحــث العلمــى، حيــث اشــتمل برنامجــة علــي تأكيــد الهويــة العلميــة والــذى شــمل البرامــج الفرعيــة الخاصــة 

بالتعليــم العالــى والبحــث العلمــى  وهــي :

 البرنامج الفرعي الثالث : نشر ثقافة العلوم واالبتكار	

 البرنامج الفرعي الخامس: تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي 	

 البرنامج الفرعي السابع: تعميق التنمية التكنولوجية 	

 البرنامج الفرعي التاسع: إنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي 	
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وقد ضاعفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جهدها منذ انطاق إستراتيجية التنمية املستدامة لإلستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا 

واالبتــكار بــان تكــون البرامــج واملشــروعات وفقــا لبرنامــج الحكومــة واملتضمــن محــور االســترانيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار بمســاريها 

االول وهــو تهيئــة بيئــة محفــزة وداعمــة للتميــز واالبتــكار فــي البحــث العلمــي، بمــا يؤســس لتنميــة مجتمعيــة شــاملة وإنتــاج معرفــة جديــدة تحقــق ريــادة 

دوليــة ، والثانــى : إنتــاج املعرفــة ونقــل وتوطيــن التكنولوجيــا للمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة واملجتمعيــة وفــي ضــوء محــور الريــادة الدولية ملصر  

والذى يعتبر من ضمن محاور اسراتيجية التنمية املستدامة  وبرنامج عمل الحكومة ، وفى ضوء دعم فخامة السيد الرئيس والسيد معالى وزير 

التعليم العالى والبحث العلمى  فازت مصر مؤخرا باستضافة وكالة الفضاء االفريقية والذى يتعبر حدث علمى عالمي. 

التشريعات وتهيئة البيئة الداعمة للعلوم والتكنولوجيا

فــى إطــار دور وزارة البحــث العلمــي فــي  تهيئــة بيئــة داعمــة ومحفــزة لابتــكار  فقــد تــم اإلنتهــاء عــام 2018 والنصــف األول مــن 2019 مــن حزمــة مــن 

التشــريعات الداعمــة ملنظومــة العلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار متضمنــا صــدور القانــون برقــم 23 لســنة 2018 والئحتــه التنفيذيــة رقــم لســنة 

2019، باالضافــة الــي املوافقــه علــى مســودة قانــون املترولوجيــا والــذى ســوف يؤثــر بصــورة إيجابيــة علــى دعــم االقتصــاد املصــرى فــى إطــار تنســيقى، 

كمــا وافــق مجلــس النــواب علــي قانــون إنشــاء هيئــة تمويــل العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار  والتــي تســتهدف التمويــل الغيــر  الحكومــي للباحثيــن 

بالجامعات واملراكز البحثية .كما صدر قانون دعم املبتكرين والنوابغ لصوره من صور التمويل من مصادر غير حكومية للمخترعين واملبتكرين 

مــن الشــباب وغيرهــم.

 تعديــل اللوائــح التنفيذيــه باملراكــز واملعاهــد والهيئــات البحثيــه التابعــة لــوزارة التعليــم العالــى والبحــث العلمــى لتمكنهــا مــن القيــام 
ً
 ويجــري حاليــا

بدورها في ظل التعديات التشريعية الداعمة لابتكار . كما قامت الوزارة بتقييم اإلستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار متضمنه 

متطلبــات والتــى تــم تجميعهــا خــال العــام املا�ســى كافــة الــوزارات مثــل وزارة الصحــة - وزارة الصناعــة والتجــارة - وزارة البيئــة - وزارة الــري - وزارة 

املاليــة - وزارة الطيــران املدنــي.
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إنجازات الجهات التنفيذية

دعم االبتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع املحلي:

	 قامــت أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا بإطــاق البرنامــج القومــى للحاضنــات التكنولوجيــة “انطــاق”  فــي أكتوبــر 2015 بحيــث يصبــح

أكبر مظلة إلنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في منظومة ريادة األعمال واالبتكار بحيث تغطي أقاليم مصر املختلفة  ، وأن تكون قادرة 

على تحويل األفكار واالبتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على املنافسة اإلقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها 

ذات قــدرة تنافســية تحقيقــا لهــدف االقتصــاد املعرفــي وذلــك مــن خــال استكشــاف األفــكار الجديــدة واحتضــان أصحابهــا مــن الباحثيــن 

واملبتكريــن ورواد األعمــال والطــاب فــى الجامعــات املصريــة واملــدارس الفنيــة ، وتوفيــر البيئــة املناســبة والدعــم املــادى والفنــى واللوجســتى 

لافــكار التكنولوجيــة املتميــزة  وخلــق فــرص عمــل جديــدة بربــوع مصــر واملســاهمة فــي مواجهــة التحديــات الوطنيــة وذلــك مــن خــال نظــام 

مؤس�ســي واضــح وشــفاف ومعلــن ومســتمر 

	 بلغ إجمالي عدد الحاضنات ضمن برنامج الحاضنات باالكاديمية عدد 18 حاضنة حتى األن ، وهي تتنوع ما بين حاضنات عامه وحاضنات

متخصصــة فــي مجــال النســيج والــذكاء الصناعــى وانترنــت األشــياء والتعليــم وااللكترونيــات والواقــع االفترا�ســى والواقــع املعــزز ، كمــا قامــت 

بدعــم مــا يزيــد عــن 90 شــركة تكنولوجيــة وتخريــج عــدد 63 شــركة عاملــة فــي األســواق املحليــة او العامليــة علــى حــد ســواء وذلــك بإجمالــى 48 

مليــون جنيــه مصــري بيــن شــراكات مــع جامعــات حكوميــة مثــل جامعــة الســويس وجامعــه دميــاط وجامعــه اإلســكندرية وجامعــه عيــن شــمس 

وجامعــه أســيوط وجامعــه االزهــر بقنــا ، ومراكــز بحثيــة مثــل معهــد بحــوث االكترونيــات، وبعــض منظمــات العمــل املدنــى مثــل مؤسســة مصــر 

الخير ومؤسســة اتصال، وبالتعاون مع جهات أجنبية عاملة في مجال دعم الحاضنات واالبتكار وريادة األعمال مثل GIZ , SEED . كما قام 

البرنامــج القومــي للحاضنــات التكنولوجيــة انطــاق بتوفيــر مــا يزيــد عــن 270 فرصــة عمــل بمتوســط 3 فــرص عمــل داخــل كل شــركة

	 املمــول مــن االكاديميــة فــى الجامعــات ومراكــز البحــوث والتجمعــات الصناعيــة ووزارات  TICOs تــم اســتكمال شــبكة مكاتــب نقــل التكنولوجيــا

اإلنتــاج الحربــي والصناعــة، وفريــق للتســويق التكنولوجــي، ووصــل عــدد املكاتــب إلــى 43 مكتــب بإجمالــي تمويــل 40 مليــون جنيــه . ومــن خــال 

هذه املكاتب تم نشر  2000بحث ، وتسجيل عدد 35 طلب براءة ، والحصول على 3 براءات اختراع ، دعم 32 فكرة تكنولوجية ، تصميم 

136 نمــوذج أولــى ، التســويق ل 120 منتــج تكنولوجــي ، العائــد املــادي لتنفيــذ تعاقــدات التســويق التكنولوجــي 25000 جنيــه مصــري. 
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	 قامــت االكاديميــة بإطــاق مشــروعي بدايتــى لدعــم مشــروعات التخــرج لطــاب الســنة النهائيــة فــي عــام 2014 وذلــك بهــدف ربــط وتطبيــق

 تأهيل الطلبة الخرجين ليكونوا رواد اعمال وترجمة 
ً
مخرجات مشروعات التخرج بالصناعات الصغيرة واملتوسطة لخدمة املجتمع وأيضا

مشــروعات التخــرج الخاصــة بهــم إلــى شــركات ناشــئة قــادرة علــى التنافــس.

	 قامــت االكاديميــة للســنة الخامســة بإعــان دعــم مشــروعات التخــرج وتقــدم 800 مشــروع تخــرج وتــم اختيــار 300 مشــروع للتمويــل بقيمــة

13 مليــون جنيــه وذلــك فــي العديــد مــن املجــاالت مثــل األثــاث والديكــور - التكنولوجيــا الخضــراء- البرامــج املســاعدة ملتحــدي اإلعاقــة - صناعــة 

البرمجيــات - إنترنــت األشــياء- أفــام الكارتــون واأللعــاب اإللكترونيــة - صناعــة اإللكترونيــات والروبوتكــس - الطاقــة وامليــاه - اإلســتزراع 

الســمكي - تدويــر املخلفــات وتجميــل املــدن - الصناعــات البتروليــة .. وغيرهــا.

	 اطلقــت االكاديميــة برنامــج تحالفــات املعرفــة والتكنولوجيــا بهــدف توجيــه ودعــم الكفــاءات الوطنيــة فــي الجامعــات واملنظومــات البحثيــة

حة. ويمثل البرنامج شراكة جماعية للمنظومات  ِ
ّ
واملنظمات غير الحكومية لتسويق االبتكار ونقل التكنولوجيا لحل املشكات الوطنية املل

املختلفــة فــي التنميــة الصناعيــة والتكنولوجيــا حيث تكــون القطاعــات الصناعيــة هــم املمثليــن األساســيين لإلبتــكار فــي التحالــف، يتكــون كل 

تحالــف مــن عشــرة شــركاء يضــم علــى األقــل شــريك واحــد يمثــل جهــة بحثيــة أو أكاديميــة باإلضافــة إلــى املنظمــات الغيــر حكوميــة ذات الصلــة 

والســلطات املحليــة علــى أن يضــم ثاثــة شــركاء علــى األقــل مــن قطــاع الصناعــة، وبلغــت عــدد التحالفــات 14 تحالــف فــى مجــاالت تحليــة امليــاه 

والــدواء واإللكترونيــات والصناعــات الغذائيــة والفضــاء والطاقــة الجديــدة والبتروكيماويــات وتعميــق التصنيــع املحلــى ويصــل الدعــم املالــي 

لــكل تحالــف إلــى 10 مليــون جنيــه مصــري، بإجمالــي تمويــل قــدره 170 مليــون جنيــه، ويشــارك فــي تنفيذهــم أكثــر مــن 120 مؤسســة صناعــة مــا 

بيــن جامعــات ومعاهــد ومراكــز بحثيــة ومؤسســات صناعيــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي.

تحالف اإللكترونيات:. 1

يتم العمل على العديد من املشروعات وهي:

o منظومة العدادات الذكية

الجهات املستفيدة: شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز

يهــدف املشــروع إلــى اإلتجــاه إلــى ترقيــة العــدادات الرقميــة وعــدادات الدفــع املقــدم واملوجــودة 

حاليــا لــدى شــركات الكهربــاء وامليــاه والغــاز مــن خــال وضــع التصميــم املحلــى لعناصــر عمليــة 

الترقيــة كمرحلــة اوليــة ومتابعــة وتجميــع ومعالجــة القــراءات والبيانــات املصاحبــة لها. كما يهدف 

املشــروع إلــى وضــع تصميــم محلــى مبتكــر لعــدادات القيــاس الذكيــة والتــي يمكــن مــن خالهــا 

تطبيق نظام الدفع املقدم وإضافة وسائل اإلتصال املناسبة وإجراء عمليات اإلختبار واملعايرة 

للعــدادات ليناســب متطلبــات الشــركات الحاليــة مــع إمكانيــة التطويــر طبقــا لظــروف التشــغيل 

والتوســعات املســتقبلية طبقــا ملتطلبــات القطاعــات املســتهدفة وصــوال إلــى منظومــة مرنــة تســهل 

عمليات الرصد املستمر لبيانات عناصر الشبكة في الزمن الحقيقي مع املساهمة في رفع قدرة وكفاءة القطاعات املستهدفة على املراقبة املستمرة 

ألداء الشــبكة مــن خــال شــبكة إتصــال ثنائيــة اإلتجــاه والتحكــم فــي جميــع عناصــر شــبكة التوزيــع.

o نظام تأمين املتاحف

الجهات املستفيدة: وزارة األثار وجميع املتاحف داخل وخارج مصر باإلضافة الي شركات التأمين علي األثار واملقتنيات الهامة.
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يهدف هذا املنتج الي إنتاج نموذج تجاري صغير الحجم ودقيق لتأمين وحماية املتاحف واألماكن الهامة باستخدام املوجات الكهرومغناطيسية، 

إنشــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة لألثــار تعتمــد علــي البصمــة الراداريــة لــكل تمثــال ونظــام  أخــر لحمايــة املداخــل  واملخــارج ومحيطــات فاترينــات 

العرض عبارة عن ســتارة أو حائط غير مرئي من املوجات الكهرومغناطيســية  ملنع االقتراب أو أعطاء تنبه في حالة االختراق باإلضافة الي النظام 

الثالــث وهــو يعتمــد علــي املســح  اإللكترونــي لتحديــد مــكان وجــود التمثــال وكذلــك التعــرف علــي البصمــة اإللكترونيــة للتمثــال  ) الجســم ( املــراد  

حمايتــه ســواء كانــت مــن مــادة موصلــة أو شــبه عازلة.تــم تطبيــق نظــام البصمــة الراداريــة بالتعــاون مــع وزارة األثــار  – متحــف التحريــر- للتطبيــق 

علــي املعروضــات والتحــف املشــاركة فــي املعــرض املتنقــل  لتماثيــل امللــك تــوت  عنــخ أمــون الــذي ســيجوب معظــم دول العالــم وايضــا جــاري التعــاون 

للمشــاركة فــي تأميــن البوابــات الداخليــة  والخارجيــة للمتحــف املصــري الكبيــر بالهــرم.

o محوالت الطاقة الشمسية

وجميــع  واملتجــددة  الجديــدة  الطاقــة  وهيئــة  والطاقــة  الكهربــاء  وزارة  املســتفيدة:  الجهــات 

واملواطنيــن. املســتهلكين 

ذات  شمســية  طاقــة  أنتــاج  وحــدات  وانتــاج  لتطويــر  املشــروع  يهــدف 

القــدرات.  ومتعــددة  الكهربيــة  بالشــبكة  مربوطــة  الصنــع  محليــة  محــوالت 

املنــازل  ففــي  الكهربيــة  الطاقــة  انتــاج  فــي  لاســتخدام  الوحــدات  هــذه  تصلــح 

الخطــة  فــي  أكبــر  قياســات  انتــاج  وســيتم  كيلــوات   10 بقــدرة  للوحــدة  االولــى  االنتــاج  الشمســية.  الطاقــة  مــن  الخاصــة   واالماكــن 

 .
ً
املوضوعة تباعا

بــدأ املشــروع بنمــوذج اولــى ملحــول طاقــة شمســية موصــول بالشــبكة تــم تطويــره فــي الجامعــات املصريــة. النتائــج االوليــة اظهــرت تتبــع ناجــح للطاقــة 

القصــوى املتوفــرة مــن الشــمس وانتاجهــا وتشــغيل الحمــل املتصــل بالشــبكة والنظــام الشم�ســي بشــكل صحيــح وقــد اظهــر النظــام اداء متماثــل 

لألنظمــة التجاريــة العامليــة بأســعار تنافســية للغايــة.

• مستشعر الفجوه الرنانه للكشف عن وجود الفيروسات واملواد امليكروبيه فى العينات البيولوجيه	

• الجهات املستفيدة: املستشفيات ومعامل التحاليل الطبية وكذاك مزارع اإلنتاج الحيواني والدواجن وفي الحمات الطبية املتنقلة واملنافذ 	

الجمركية والتطبيقات العسكرية.

• يوجــد مجموعــة محــدودة مــن املواصفــات الكتشــاف الفيروســات والبكتريــا فــي العينــات البيولوجيــة ومعرفــة درجــة شــده العــدوى، وهــذه 	

البيانات فى غاية األهمية للتشخيص وتحديد نوع العاج من هذه الفيروسات والبكتريا وأساليب 

التشخيص املتوافرة حاليا فى األسواق اما تستغرق وقت طويا أو تكون عالية التكاليف، ولذلك 

نحــن فــى حاجــة الــى زيــادة ســرعة االكتشــاف ودقتــه مــع تقليــل التكلفــة وتصغيــر حجــم الجهــاز.

• ويوجد عدة تقنيات فى هذا الشــأن ولكن ما نقترحه هو اســلوب تشــخيص يعتمد على تكنولوجيا 	

حديثــه وهــي مستشــعر صغيــر باســتخدام تجويــف الدوائــر الشــريطية الرنانــة لتشــخيص وجــود 

االصابــة بالفيروســات والبكتريــا .ويعتمــد األســلوب املقتــرح علــى تفاعــل االجســام املضــادة وتغيــر 

الخــواص الكهربيــة للعينــه مثــل معامــل املوصليــة الكهربيــة وثابــت العــزل واملقاومــة النوعيــة، ويتــم 

ترجمــة هــذه التفاعــات الــى تغيــرات فــى الخــواص الكهربيــة للمستشــعر والتــي يمكــن قياســها مثــل 

معامــل االنعــكاس واملقاومــة الداخليــة والتغيــرات فــى التــردد العامــل للهوائــي .وبمقارنــة العينــات 
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املصابــة بالعينــات الســلبية يمكــن اليــا اكتشــاف العينــات املصابــة مــن الســليمة واســتخدام املستشــعر 

ذو الفجــوة الرنانــة لاكتشــاف الســريع للفيروســات والبكتريــا ســوف يحــد مــن اســتخدام طــرق االكتشــاف 

املخبريــة التــي تحتــاج الــى خبــره عاليــة وتســتغرق وقــت طويــل وتكاليــف عاليــة .كمــا أن األســلوب املقتــرح ســريع 

ودقيــق ويمكــن حمــل الجهــاز بســهولة الــى املناطــق املختلفــة وخاصــة النائيــة.

• اقطاب املخ الكهربية لعاج امراض الصرع والشلل الرعاش	

• الجهات املستفيدة : املستشفيات ومر�سى الصرع والشلل الرعاش	

• يسهم الجهاز اسهاما كبيرا فى عاج االمراض التي لها عاقة بتنظيم كهرباء املخ كالصرع والشلل الرعاش	

• هذا املنتج يتضمن تصنيع أقطاب كهربية للزراعة فى املخ لاشخاص املصابون بالصرع او الشلل الرعاش 	

وذلــك لقيــاس ومراقبــة إشــارة الدمــاغ EEG وإجــراء التصنيفــات عليهــا للتنبــؤ مــا إذا كان ســيكون هنــاك نوبــة أم ال.وكذلــك تحفيــز املــخ باشــارات 

كهربيــة قبــل حــدوث النوبــات الصرعيــة  ملنــع حــدوث التشــنجات املصاحبــة للصــرع او الشــلل الرعــاش. هــذه األقطــاب يتــم تصنيعهــا مــن مــواد 

يتقبلها الجهاز املناعى لانسان. تعود اهمية هذه االقطاب لتزايد اعداد املصابون بالصرع و الشلل الرعاش لحوالى مليون شخص فى مصر 

و نسبة من ال ينجح عاجهم باستخدام االدوية او االستئصال حوالى ٪40.

o محـوالت الطاقة الحـرارية املتناهية الصغـر

اإللكترونيــة  األنظمــة  مــن  الناتجــة  الحراريــة  الطاقــة  مــن  االســتفادة  الــى  املشــروع  هــذا  يهــدف 

فــي هــذا  يمكــن األســتفادة منهــا.  )ميكــرو-وات(  وتحويلهــا الــى طاقــة كهربائيــة  )امليكروالكترونيــك( 

املشروع تم عمل تصميمات جديدة )التصميمات والحسابات هي العامل األسا�سي ومصرية ٪100( 

وعمــل الحســابات الازمــة واســتخدام برامــج املحــاكاة التــي تســاعد علــى أكتشــاف اداء املولــد الحــراري 

نانوميتــر(.  130( املقتــرح بتكنولوجيــا النانــو 

o حساسات الغاز املعتمدة على االنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة

هدف املشــروع هو تقديم حســاس غاز معتمد على االنظمة الكهروميانيكية الدقيقة والذي يمكنه بســهولة استشــعار وجود الغازات الســامة في 

املعامــل، املصانــع وخطــوط البتــرول. فخبــراء البيئــة يقومــون باســتخدام مثــل تلــك الحساســات إلستشــعار اي تســرب فــي الغــاز ومراقبــة االنبعاثــات 

الصناعيــة الضــارة. الحســاس املقتــرح يتكــون مــن املــادة الحساســة للغــاز ودائــرة الكترونيــة تقــوم بتحديــد تركيــز الغــاز املســرب. وبمقارنــة هــذا 

الحســاس بالحساســات االخــرى التــي ال تعتمــد علــى األنظمــة الكهروميانيكيــة الدقيقــة نجــد 

ان هــذا الحســاس اقتصــادي بدرجــة أكبــر ألنــه يمكــن تصنيــع االالف مــن تلــك الحساســات 

فــي نفــس التوقيــت وهــذا مــا يقلــل التكلفــة النهائيــة للحســاس مقارنــة باألنــواع األخــرى. تــم 

االنتهــاء فعليــا مــن حوالــي 85٪ مــن التصميــم والتنفيــذ الصناعــي علــى أن يتــم إنتاجــه صناعيــا 

فــى نهايــة املشــروع مايــو 2018. علمــا بــأن الجهــاز املقتــرح ســيوفر فــارق ســعر كبيــر بالنســبة 

ويتــم إســتخدامه   $150  لألجهــزة املماثلــة املســتوردة حــي أن تكلفــة الواحــد منهــا حوالــى 

مره واحدة.
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تحالف صيدالنى متكامل - نحو إنتاج منتجات صيدالنية مصرية على أساس تكنولوجي. 2

o أغذية وظيفية من ردة األرز املثبتة

اوريزا هو منتج طبيعي100٪ من ردة األرز املثبتة. خالي من الجلوتين. أوريزا منتج غني باأللياف الطبيعية الذائبة والغير ذائبة والفيتامينات 

الحيويــة والعناصــر املعدنيــة النــادرة.  أوريــزا بهــا كل الفوائــد للــرز البنــي )65٪ مــن القيمــة الغذائيــة لــألرز(. أوريــزا مســجل بــوزارة الصحــة 

كمصــدر غنــي باألليــاف.  

o مكمالت غذائية من خالصة ردة األرز املثبتة

تمــت دراســة ونشــر أبحــاث دوليــة عــن االثــار املفيــدة لخاصــة ردة األرز املصريــة فــي حــاالت الســكر-

ضغط الدم – ارتفاع الكولسترول باإلضافة الي التأثير الواضح للخاصة على خايا الخ وحمايتها 

مــن االكســدة. تــم كذلــك نشــر أكثــر مــن بحــث يوضــح طريــق عمــل الخاصــة بخايــا املــخ. املنتــج علــي 

شــكل كبســوالت جياتينية أو أقراص وحاليا في املرحلة النهائية من التســجيل بوزارة الصحة

والتحلــل . 3 التدويــر  قابليــة  مجــال  فــى  والتكنولوجيــا  للمعرفــة  القومــي  التحالــف 

البتروكيماويــة للمخلفــات 

ســوف يقــوم التحالــف بعــرض نمــاذج مختلفــة للمنتجــات الباســتيكية التــي تــم انتاجهــا مــن 

املخلفــات الباســتيكية وذلــك باســتخدام خلطــات كيميائيــة مبتكــرة وذات تكلفــة اقتصاديــة 

بســيطة، علــى ســبيل املثــال ال الحصــر الحبيبــات الباســتيكية املتجانســة فــي الحجــم والشــكل 

والتــي تعــد مــواد خــام اوليــة لصناعــة مختلــف املنتجــات الباســتيكية.

التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا فى  مجال النسيج. 4

o خيوط مخلوطة الكتان/ القطن

تقــوم فكــرة املنتــج علــى التخلــص مــن عــوادم الكتــان والتــي تمثــل مشــكله لــدي مصنعــي الكتــان وذلــك بخلــط 

عــوادم الكتــان والتــي لهــا نفــس طــول شــعرة القطــن مــع القطــن املصــري وذلــك إلنتــاج نــوع مــن الخيــوط لهــا 

مميــزات القطــن ومظهريــة الكتــان و تكلفــه أقــل وعــدم االحتيــاج الســتيراد مــن الخــارج.  تــم تنفيــذ هــذه الخلطــة 

وإنتــاج خيــوط الكتــان/ القطــن بإحــدى الشــركات التابعــة للشــركة 

القابضــة للغــزل والنســيج. تــم إنتــاج قمــاش مــن الخيــوط املنتجــة 

وتــم معالجــة القمــاش وصباغتــه.

تــم عمــل تجربــة نصــف صناعيــة بشــركة جولــدن تكــس لألصــواف 

الصــوف ببـــعض االمــاح الطبيعيــة  وذلــك ملعالجــة شــعيرات 

إلكســاب االصــواف خصائــص مضــادة للميكروبــات وفــي ذات 

الوقــت يتــم تلويــن االصــواف ممــا يمكــن مــن انتــاج اصــواف ملونــة 
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ومعالجــة وتعتبــر صديقــة للبيئــة. تــم االنتهــاء مــن عمليــة املعالجــة لـــ10  كيلــو جــرام مــن األليــاف فــي 

انتظــار غــزل األليــاف فــي انتــاج الخيــوط لتصنيــع منتــج نهائــي. 

o    قطع غيار ملاكينات الغزل والنسيج

تعــد قطــع الغيــار مــن املشــاكل التــي تواجــه أي صناعــة وبخاصــة صناعــة الغــزل والنســيج. ويتــم 

وتكمــن املشــكلة الكبــري للماكينــات القديمــة حيــث ال يتــم  اســتيراد قطــع الغيــار مــن الخــارج. 

توافرهــا بســهولة وعليــه تــم عقــد ورشــة عمــل مشــتركة مــع مركــز بحــوث الفلــزات بمقــر املركــز بالتبيــن. تــم دعــوة الشــركات التــي تعمــل فــي 

مجــال الغــزل والنســيج مــن خــال الشــركة القابضــة للغــزل والنســيج. حيــث تــم شــرح مشــروع التحالــف وأهدافــه. تــم تجميــع قطــع الغيــار 

املطلــوب تصنعهــا   مــن الحاضريــن وقــام املركــز بعمــل التحليــل املطلوبــة ملعرفــة الخامــات املصنــع منهــا قطــع الغيــار املطلوبــة وتــم تصنيــع 

العينــات األوليــة. وتــم إرســال القطــع املصنعــة مــن خــال مركــز بحــوث الفلــزات الــي شــركة شــبين الكــوم وشــركة غــزل حلــوان لتجربــة القطــع 

املصنعــة.  واثبتــت تجربــة قطــع الغيــار علــى كفــاءة القطــع ومطابقتهــا للقطــع األصليــة. 

o  تحسين خواص الطباعة املباشرة على القماش

للطباعــة واملابــس الجاهــزة حيــث يقــوم التحالــف بتقديــم الخدمــات الفنيــة للشــركة   BBG أبــرم التحالــف اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة 

وباملقابــل تقــوم الشــركة بتوفيــر الخامــات التــي يحتاجهــا التحالــف. قــام فريــق العمــل املكلــف بعمــل دراســة ملشــكلة املصنــع والتــي كانــت تلــزم 

عمــل تحديــد الظــروف املناســبة للطباعــة مــن حيــث نســب الخامــات املناســبة, ظــروف التشــغيل. وتــم عمــل الدراســة وحــازت علــى تقديــر 

الشــركة التــي بــدأت فــي تطبيــق مــا وصــل اليــه فريــق العمــل وكان مــن اهــم النتائــج هــو توفيــر الخامــات الكيميائيــة املســتخدمة بنســبة50  ٪ مــع 

الحصــول علــى نتائــج مــن الجــودة. 

o   نظام إلكتروني لفحص األقمشة

املنتــج هــو نظــام اوتوماتيكــي كامــل لفحــص األقمشــة لتحديــد العيــوب بهــا 

ومنهــا توجيــه املصنــع لتفــادي هــذه العيــوب بغــرض تقليــل العيــوب وزيــادة 

تحتــاج املصانــع لهــذا النظــام وباألخــص املصانــع التــي تقــوم  جــودة املنتــج. 

بالتصديــر. تتــم عــادة عمليــة الفحــص مــن خــال العمــال. وذلــك قــد يفتقــر 

الــي الدقــة ويختلــف تقديــر العيــب مــن عامــل الــي أخــر. النظــام املبتكــر يعتمــد 

علــيَّ كاميــرا ونظــام تحليلــي مبرمــج علــي تحديــد العيــوب بدقــة.

o حــــــزام للظهـــــــر

املنتــج هــو حــزام للظاهــر. يتميــز بالجــودة العاليــة والســعر األرخــص.  مكونــات املنتــج تــم تصنيعهــا 

بخامــات محليــة. يتميــز املنتــج بخفــة الــوزن وبجميــع عوامــل الراحــة. كمــا يمكــن ارتدائــه أســفل 

تــم أيًضــا تصميــم الحــزام ليائــم  املابــس ممــا ال يؤثــر علــى الحالــة النفســية ملرتــدي الحــزام. 

الجســم. يمكــن غســل الحــزام بســهولة وبــدون التأثيــر علــى كفاءاتــه. 
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o مركز تكنولوجيا النسيج اإلبداعي

)ITTC( وذلــك للبحــث  والنســيج  الغــزل  لابتــكار وتكنولوجيــا  مركــز  إنشــاء 

والتطويــر وتنفيــذ النمــاذج األولــي للعديــد مــن املنتجــات النســجية فــي املركــز 

القومــي للبحــوث بداخــل قســم أبحــاث النســيج. حيــث ســيتم تمثيــل العديــد مــن 

الباحثيــن مــن مختلــف التخصصــات فــي هــذا املركــز. يشــمل هــذا املركــز اآلالت 

الازمــة إلنتــاج النمــاذج أالولــي أو العينــات. مثــل هــذه املاكينــات تســتهلك كميــة 

صغيرة جدا من املواد الخام النتاج النماذج والعينات األولية، مما يقلل من تكلفة االنتاج. باإلضافة إلى ذلك، الوقت الازم إلنتاج نموذج 

أولــي صغيــر جــدا مقارنــة باســتخدام آالت اإلنتــاج التقليديــة. كذلــك فــان طــاب )البكالوريــوس والدراســات العليــا( ســيتاح لهــم تنفيــذ مشــاريع 

تخرجهــم بســهوله وتكلفــة قليلــة

o  Clean room gowns مالبس الغرف النظيفة

يمثــل هــذا املنتــج مابــس خاصــة لاســتخدام فــي Clean room  حيــث تعمــل هــذه املابــس علــى املحافظــة علــى نظافــة 

الحجــرة وتســتخدم فــي املجــال الطبــي والصيدلــي. تصنــع هــذه أقمشــة املابــس بطريقــة خاصــة ملنــع أي تلــوث ينتقــل مــن 

مرتديها الي الحجرة. كذلك عملية التفصيل يجب ان تكون دقيقة لضمان جودة األداء للمابس.   تم توريد القماش 

محليــا مــن خــال شــركة ســام تكــس وتــم تصنيــع املابــس بمعرفــة التحالــف.

o  )I( كمرة من املواد املركبة املدعمة بالنسيج على شكل

تقــوم فكــرة املنتــج تصنيــع مــواد مركبــة معقــده األشــكال مثــل الكمــرات وأعمــدة اإلنــارة بطريقــة ســريعة وبتكلفــة 

أقــل. تتميــز هــذه املــواد املركبــة بوزنهــا الخفيــف ومتانتهــا العاليــة مقارنــة باألخشــاب واملعــادن. تتيــح طريقــة اإلنتــاج 

املبتكــرة علــيَّ تصنيــع أنســجة ثاثيــة األبعــاد معقــدة الشــكل بطريقــة ســهلة وســريعة. يتــم معالجــة هــذه املنســوجات 

لتحويلهــا إلــى منتــج صلــب خفيــف وذو متانــة عليــه ومقــاوم للميــاه والصــدأ والكيماويــات ممــا يزيــد 

مــن عمــره االفترا�ســي. 

التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال تحلية املياه. 5

الهــدف مــن هــذا التحالــف هــو تعميــق التصنيــع املحلــي وزيــادة نســبة املكــون املحلــي فــي صناعــات تحليــة 

امليــاه. ويتوقــف هــذا الهــدف علــى تعــاون الشــركاء لضمــان نجــاح الهــدف مــن التحالــف. مــن املتوقــع ان 

يكــون تحالــف تحليــة امليــاه مركــزا لتحليــة امليــاه وابحــاث اعــادة اســتخدامها واألنشــطة التدريبيــة املرتبطــة بهــا مــن خــال التكنولوجيــا القائمــة علــى 

األغشية.

	 وهي“ إطاق“مسابقةرالي القاهرة األول للســيارات الكهربائية محلية الصنع

 
ً
مســابقة تكنولوجيــة قوميــة واألولــى مــن نوعهــا فــي مصــر واملنطقــة واملحميــة قانونيــا

لصالــح أكاديميــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا فــى ديســمبر 2017 بميزانيــة إجماليــة 
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10 مليــون جنيــه مصــرى، وفــاز بتنظيــم الرالــي كليــة الهندســة جامعــة 

عيــن شــمس بعــد إعــان تناف�ســي مفتــوح علــى مســتوى الجمهوريــة 

يمثلــون  طالــب   312 الرالــي  مــن  األولــى  املرحلــة  فــي  شــارك   وقــد 

26 جامعــة مصريــة. اقيــم الرالــى فــى 13 اكتوبــر 2018 حصــل علــي 

الجائــزة الكبــرى فريــق جامعــة عيــن شــمس البالغــة 500،000 جنيــه 

مصــري بعــد منافســة قويــة ضمــت 9 فــرق مصريــة، ويأتــي فــي املركــز 

الثانــي فريــق جامعــة قنــاة الســويس وقيمــة الجائــزة 250 ألــف جنيــه، أمــا  املركــز الثالــث حصــل عليــه املعهــد العالــي للتكنولوجيــا بالعاشــر مــن 

رمضان والجائزة قدرها 125 ألف جنيه، هذا بخاف 5 جوائز للتميز وقيمة كل جائزة 25 ألف جنيه، حيث استطاعت 4 سيارات استكمال 

السباق حتى النهاية والتي انتهت بفوز فريق جامعة كفر الشيخ بجائزة أفضل تصميم والجائزة الثانية فى االبتكار حصل عليها فريق جامعة 

عيــن شــمس والكليــة الفنيــة العســكرية، وقــد كان املركــز الثالــث عــن أفضــل خطــة عمــل مــن نصيــب فريــق املعهــد العالــى للتكنولوجيــا بالعاشــر 

من رمضان، أما الجائزة الرابعة وهى جائزة األمان حيث تم منح جائزتين لفريق جامعة جنوب الوادى وهندسة حلوان املطرية، أما الجائزة 

الخامســة وهــى جائــزة اإلتصــال فــاز بهــا فريــق هندســة الزقازيــق.

	 عقــد منتــدى للتســويق التكنولوجــي ألهــم املخرجــات البحثيــة للمشــروعات التطبيقيــة والقابلــة للتســويق ، حيــث تــم عقــد املنتــدى الثالــث

للتســويق التكنولوجــى فــي ابريــل 2018 حيــث تــم اســتعراض املخرجــات البحثيــة الناتجــة عــن املبــادرات واملشــروعات التــي قامــت أكاديميــة 

البحــث العلمــي و التكنولوجيــا بتمويلهــا واإلشــراف علــي تنفيذهــا ملواجهــة بعــض التحديــات التــي تواجههــا الصناعــة بالتعــاون مــع الجامعــة 

األمريكية واملركز القومي للبحوث وجامعة أسيوط ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بني سويف ومركز البحوث الزراعية واملعهد 

القومــي لعلــوم البحــار واملصايــد، وذلــك بحضــور رجــال الصناعــة والتجــارة واإلعــام العلمــي والجهــات املعنيــة. 

	 التسويق التكنولوجي وذلك لـ 19 مخرج تكنولوجى )بحثي / إبتكاري( ينتظر أن تحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة وتحقيق وفورات فى ميزان

املدفوعات فى مجاالت اإلنتاج الصناعي والخدمى والبيئى والزراعي ومن أمثلتها ما يلي: 

o محطة تنقية مياه بإستخدام الترشيح املباشر ذو املرحلة الواحدة وذو املرحلتين

o تطوير محطة تنقية مياه مدمجة منخفضة التكاليف

o املواسير ذات االقطار الصغيرة بديل للصرف الصحى التقليدى

o )نظم مطورة إلنتاج الفحم النباتى )الصوب الحرارية إلنتاج الفحم النباتى

o تصنيع وحدة مستقلة لتحلية املياه تعمل بالطاقة الشمسية

o تصنيع محطة تناطح عك�سى متنقلة لتحلية مياه األبار تعمل بالطاقة الشمسية

o إنتاج مضخة عالية الضغط عالية الكفاءة مدمجة مع وحدة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية

o إنتاج قطع غيار عالية الجودة لخدمة محطات الكهرباء

o ADI إنتاج التروس من الزهر املرن عالى املتانة
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o إنتاج قطع الغيار الازمة لعربات السكك الحديدية املصرية

o جهاز لتبريد املياه موفر للطاقة

o نظام كهروميكانيكى لإلطفاء اآللى للسيارات

o جهاز نزع الرطوبة من أساك اللحام املستخدم فى شركات البترول

o حساس إنذار وحماية عالى الحساسية لإلنذار ومقاومة الحريق

o السرير الطبى املانع لتكوين قرح الفراش

o تصنيع املتكثفات البترولية املصاحبة للغازات الطبيعية والبترول الخام فى وحدات تكرير  البترول

o املخصبات الزراعية املستخلصة من الطحالب واالعشاب البحرية

o )ساالت األرز املتحملة للجفاف وندرة املياه )األرز الذى تم نقل جين تحمل امللوحة إليه

o  إنتاج خلطة أسفلتية خاصة تستخدم في صيانة فواصل التمدد الحراري للكباري املعدنية وصيانة ممرات املطارات املدنية أو

الحربية

o تطبيق تكنولوجيا تشتت البقع الزيتية بهيئة قناة السويس

	 تــم طــرح برنامــج اإلبتــكار بتمويــل املشــروع الواحــد بحــد أق�ســى 3 مليــون جنيــه للمشــروع، حيــث يهــدف البرنامــج إلــى دعــم الباحثيــن بالتمويــل

الــازم للمشــاريع التطبيقيــة، والتــي تتميــز باالبتــكار والتفــرد والحداثــة فــى كافــة املجــاالت.  تهــدف برامــج االبتــكار فــى املقــام االول الــى ربــط البحــث 

العلمــى بالصناعــة.

	 تم طرح برنامج دعم األبحاث والتنمية التكنولوجية )دورتين(: يتم من خال البرنامج تمويل املشروع الواحد بحد أق�سى 200 ألف جنيه

للمشــروع، يقــوم البرنامــج بدعــم املشــروعات الصغيــرة ســواء كانــت بحــوث أساســية إلســتكمال رســائل املاجســتر أو الدكتــوراه أو التــى تتميــز 

بوجــود تطويــر ملكــون تكنولوجــي أو تصنيــع نمــوذج أولــى أو التحقــق مــن فكــرة مبتكــرة، وتؤهــل املشــروعات الناجحــة لتمويــل أكبــر مــن خــال 

برامج الصندوق املختلفة، ويساهم هذا البرنامج فى دعم وتعزيز تنمية االبتكارات من خال منح الباحث بالتمويل املطلوب فى املشروعات 

الصغيــرة فــى وقــت قصيــر.

	 تــم طــرح عــدة دورات مــن برنامــج أســتاذ لــكل مصنــع )6 دورات(: يهــدف هــذا البرنامــج إلــى ربــط البحــث العلمــى بالصناعــة مــن خــال تقديــم

الدعم الازم إلتحة الفرصة لباحث من الجامعات أو املراكز البحثية لدراسة مشكلة موجودة بأحد املؤسسات الصناعية وطرح الحلول، 

و تــم تطويــر البرنامــج ليشــمل تعــاون الصنــدوق مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي مــن خــال تضميــن التحديــات التــي تواجــه مصانــع اإلنتــاج الحربــي 

وطرحهــا علــى املجتمتــع البحثــي لتشــخيصها وإيجــاد حلــول عمليــة ومبتكــرة لهــا.

	 مــن العقــول  هجــرة  مواجهــة  الــى  التوطيــن  إعــادة  برنامــج  دورة( :يهــدف  التوطيــن )2  إعــادة  برنامــج  مــن  دورات  عــدة  طــرح  تــم 

أق�ســى  بحــد  عــام،  األربعيــن  يتجــاوزوا  ولــم  الخــارج  مــن  الدكتــوراه  درجــة  علــى  الحاصليــن  املصرييــن  العلمــاء  دعــم   خــال 

2 مليون جنيه للمشروع وملدة ثاث سنوات بحد أق�سى.
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	 أق�ســى بحــد  الواحــد  املشــروع  تمويــل  البرنامــج  خــال  مــن  يتــم  والتطبيقيــة:  األساســية  البحــوث  دعــم  برنامــج  طــرح   تــم 

2 مليــون جنيــه للمشــروع مــن خــال هــذا البرنامــج يقــوم صنــدوق العلــوم والتنميــة التكنولوجيــة بتمويــل مشــروعات البحــوث األساســية بحــد 

أق�ســى مليــون جنيــه للمشــروع الواحــد فــى كافــة املجــاالت العلميــة: الزراعــة – الكيميــاء – فيزيــاء ورياضيــات – جيولوجيــا ومــوارد معدنيــة – 

فضاء واستشــعار عن بعد – غذاء – بيولوجى – مياه- تحلية مياه – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت- علوم اجتماعية وإنســانيات- نقل 

– هندســة – طاقــة- إلكترونيــات – بيوتكنولوجــى- البيئــة- طــب- صيدلــة -  نانوتكنولوجــى – األســماك واملصايــد – العلــوم البينيــة.

	 تــم طــرح املنحــة املوجهــه فــي مجــال الحــد مــن التلــوث: بنــاًءا علــى تكليفــات فخامــة رئيــس الجمهوريــة فــي مؤتمــر إطــاق طاقــات املصرييــن االول

قــام الصنــدوق بالتعــاون مــع وزارة البيئــة لتحديــد االولويــات القوميــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة والحــد مــن معــدالت التلــوث والتــي تحتــاج 

لحلــول مــن جانــب البحــث العلمــي. و مــن ثــم قــام الصنــدوق بطــرح تلــك املوضوعــات للبحــث فــي إطــار املنحــة املوجهــه فــي مجــال الحــد مــن التلــوث.

	 برنامــج تلبيــة احتياجــات املجتمــع: يهــدف البرنامــج الــى توفيــر التمويــل املطلــوب للمشــاريع البحثيــة التــى يقــوم الباحثيــن بتقديمهــا لخدمــة

 بأنــه يشــترط للتقــدم لهــذا البرنامــج ان تكــون فكــرة البحــث مطلوبــة مــن قبــل جهــة صناعيــة. يقــوم الصنــدوق مــن خــال هــذا 
ً
الصناعــة، علمــا

البرنامــج بدعــم املشــاريع بحــد أق�ســى 3 مليــون جنيــه ملــدة ســنتين. 

	 تــم طــرح برنامــج التحديــات الوطنيــة: يهــدف البرنامــج الــى توفيــر التمويــل املطلــوب للمشــاريع البحثيــة التــى يقــوم الباحثيــن بتقديمهــا لحــل

 بانــه يشــترط للتقــدم لهــذا البرنامــج ان تكــون فكــرة البحــث مطلوبــة مــن قبــل جهــة قوميــة مــن شــأنها تحديــد 
ً
ومواجهــة تحديــات قوميــة، علمــا

التحديــات القوميــة. يقــوم الصنــدوق مــن خــال هــذا البرنامــج بدعــم املشــاريع بحــد أق�ســى 3 مليــون جنيــه ملــدة ســنتين.

الطاقــــــة:

	 قامــت االكاديميــة بتنفيــذ أكبــر مشــروع بحــوث وتطويــر تطبيقــي مدعــوم مــن اإلتحــاد األوروبــي فــي دولــة غيــر عضــو فــي اإلتحــاد األوروبــى في مدينة

بــرج العــرب )مشــروع MATS( وهــو فــي مجــال مركــزات الطاقــة الشمســية وتحليــة امليــاه وبميزانيــة حوالــي 9.5 مليــون يــورو تحملــت مصــر منهــم 

 منــذ عــام 2009 وتــم بــدء العمــل الفعلــي منــذ عــام فقــط، وهــو بمثابــة أكبــر مركــز للبحــوث 
ً
2.4 مليــون يــورو فقــط وكان هــذا املشــروع متعثــرا

والتطويــر فــي شــمال أفريقيــا وينتــج كهربــاء 1 ميجــا و250 متــر مكعــب ميــاه محــاه 

	 تــم تطويــر وإنشــاء وتشــغيل محطــة تجريبيــة لوحــدات صغيــرة مــن مركــزات الطاقــة الشمســية ببليــس )مزرعــة ســيكم( بدعــم مــن اإلتحــاد

األوروبــي

	 تــم

ر  بتــكا لتوجيــه إ طريقــة 

ء  إلنــارة ضــو الشــمس 

لضيقــة الشــوارع  ا

ألزقــة  الضــوء وتم وا تســليط 

هــذه علــى  مــن  بعــض 

مــن  االبتــكارات 

)News Week( نيوزويــك  مثــل  عامليــة  مجــات 
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امليـــــــــــــاه:

	إنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع املحلي في صناعة تحلية املياه بتمويل سنوي 10 مليون جنيه

	تصنيع محلي ملحطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة 21 متر مكعب

	 )تــم التوصــل إلــى بعــض التكنولوجيــات الجديــدة واملبتكــرة فــي مجــال تحليــة امليــاه باألغشــية عنــد درجــات حــرارة منخفضــة )52 درجــة مئويــة 

 وكــذا مضخــات 
ً
ممــا ســيقلل مــن فاتــورة كلفــة تحليــة امليــاه وهنــاك جهــود كبيــرة ونتائــج مبشــرة فــي مجــال تصنيــع أغشــية تحليــة امليــاه محليــا

 للتســويق
ً
الجهــد العالــي وهــي املكونــات الرئيســية فــي صناعــة تحليــة امليــاه وجــاري تســجيل هــذه اإلبتــكارات وتطبيقهــا علــى نطــاق تجريبــي تمهيــدا

	جارى االنتهاء من تصميم وتنفيذ محطه مبتكره ملعالجه مياه الصرف الصحي بإحدى القرى املصرية بطاقه انتاجيه 400 متر مكعب / يوم

	تنفيذ أنظمة املياه الرمادية في املدن الجديدة في مصر من أجل إستراتيجية االستفادة الفعالة

	إنتاج أطلس الخرائط الهيدروجيولوجية لجنوب الصحراء الغربية

	دراسة تخفيض منسوب املياه الجوفية في مدينة أسوان
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الزراعة والغذاء:

	 وال  ٪2 حيــث تقلــل الفاقــد إلــى  )الصوامــع الباســتيكية(   
ً
تطويــر تكنولوجيــا تخزيــن القمــح محليــا

تستخدم كيماويات في التبخير وذات جودة أعلى وتكلفة تخزين للطن أقل 30٪ من الصوامع املعدنية 

واســتثمارات رأســمالية لإلنشــاء ال تقــارن

	 مــن خــال الحمــات القوميــة أردب للفــدان،   24 زيــادة إنتاجيــة القمــح فــي الحقــول اإلرشــادية إلــى 

باالكاديميــة وتــم زيــادة إنتاجيــة األرز مــن خــال تطويــر هجــن جديــدة بنســبة 30 ٪، وتوفيــر ميــاه الــري 

بنســبة ال تقــل عــن 20 ٪ 

	 تــم إصــدار “ املوســوعة املصريــة للنباتــات الطبيــة البريــة “ كأول موســوعة فــي مصــر بدعــم االكاديميــة وبالتعــاون مــع املركــز القومــي للبحــوث

ومركز البحوث الزراعية وبالشراكة مع الجامعات واملعاهد واملراكز البحثية وتضم املوسوعة سلسلة من اإلصدارات تحتوى على املعلومات  

املتاحــة )املنشــورة و الغيــر منشــورة مًعــا( عــن النباتــات الطبيــه البريــه فــى مصــر مــن أجــل اإلســتفادة القصــوى منهــا إلــى جانــب تجميــع املعــارف 

 إصــدارات 
ً
التراثيــة للنباتــات الطبيــة البريــة فــي مصــر وتوثيقهــا، وإطــاق قاعــدة بيانــات عــن النباتــات الطبيــة البريــة فــي مصــر وســوف تضــم أيضــا

  DNA barcoding املوسوعة بصمات الحمض النووي للنباتات الطبية البرية املوجودة حاليا والتى أمكن تجميعها وذلك باستخدام تقنية

  Wealth of Egypt بهــدف عمــل بصمــات وراثيــة مرجعيــة باســتخدام أحــدث التقنيــات لحفــظ وتوثيــق ثــروة مصــر

	 تمويــل املشــروع القومــي للنهــوض بإنتاجيــة وتســويق األرز الهجيــن ممــا أدى الــى زيــادة اإلنتاجيــة بمعــدل 1- 1.5 طــن /فــدان باملقارنــة بأفضــل

األصنــاف املحليــة بإجمالــي 250 ألــف – 375 ألــف طــن أرز شــعير.

	٪80 تصنيع عربة لنقل ووزن املحاصيل الزراعية بنسبة مكون محلى
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التعاون الدولي:

	 بــدءت جهــود عــودة مصــر ألفريقيــا فــي اإلثمــار حيــث تــرأس مصــر

 مكتــب اإلتحــاد األفريقــي للعلــوم واالبتــكار فــي دورتــه الحاليــة 
ً
حاليــا

 ثــاث جوائــز لشــباب الباحثيــن األفارقــة وتقــدم 
ً
وتمنــح مصــر ســنويا

برامــج تدريبيــة معتبــرة فــي مجــاالت األمــراض الوبائيــة والتشــخيص 

واملســابك وتشــارك بفعاليــة فــي املرصــد األفريقــي ملؤشــرات العلــوم 

اإلفريقيــة  الشــبكة  فــي  مؤســس  وعضــو  واالبتــكار  والتكنولوجيــا 

لابتــكار فــي تشــخيص الوبائيــات وتــم إختيــار معهــد تيودوربلهــارس 

كمركــز تميــز أفريقــي فــي هــذا املجــال

	 تنفيــذ مشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي “التوأمــة املؤسســية لبنــاء قــدرات املعهــد القومــي للمعايــرة للتوافــق مــع النظــام األوروبــي وتحقيــق

اإلعتــراف الدولــي بمعاييــر القيــاس وشــهادات املعايــرة”

	تم دعم مشروعات تعاون دولي بحوالي 200 مليون جنيه مع دول العالم املختلفة

	 تــم توقيــع اتفاقيــة النشــاء املركــز املصــرى الصينــى لنقــل التكنولوجيــا بيــن وزارتــى البحــث العلمــي الصينيــة والبحــث العلمــي املصريــة وتــم مــن

خــال هــذا االتفــاق تدريــب 11 باحــث شــاب فــى مجــاالت سياســات العلــوم والتكنولوجيــا وريــادة االعمــال الطاقــة الزراعــة – انترنــت االشــياء- 

امليــاه فــى الصيــن ، وكذلــك عقــد ثــاث ورش عمــل فــى مصــر التاحــة الفرصــة للمصرييــن للتعــرف علــى التقنيــات الجديــدة بالصيــن وخلــق فــرص 

للتعاون فى مجال االلكترونيات - الزراعة الحديثة – املياه والرى  النقل الذكى – النباتات الطبية ، كذلك مثلت الصين فى معرض القاهرة 

الدولــى لابتــكار كضيــف شــرف مقدمــة تقنيــات جديــدة مــن 13 مؤسســة بحثيــة

	 اعــان االتحــاد األوروبــي أن أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا هــي نقطــة االتصــال الوطنيــة لبرامــج بحــوث الصحــة، العلــوم لخدمــة

املجتمــع، وبرامــج تنقــات الباحثيــن مــن وإلــى أوروبــا ورفــع قــدرات أفــراد الباحثيــن

	رفع القدرات التعاونية الدولية والقيام بشراكات علمية مع بيوت الخبرة الدولية والتعاون مع أكثر من 150 جهة علمية في دول مختلفة

	 إعان مفوضية اإلتحاد األوروبي ببلجيكا أن األكاديمية أصبحت في عام 2016 أكبر جهة في مصر من ناحية تنافسية املشروعات األوروبية

الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، لثالث سنة على التوالي

	االتفاق على بناء املرحلة األولى ملعملي الخايا الشمسية والوحدات الشمسية بتكلفة إجمالية 1,8 مليون دوالر، بجزيرة قرامان بسوهاج

	 فــي إطــار التعــاون العلمــي والتكنولوجــي بيــن األكاديميــة وأكاديميــة العلــوم التشــيكية تــم التعاقــد علــى عــدد 15 مشــروعا بحثيــا مــن 13 جهــة
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بحثيــة خــال الخمــس ســنوات املاضيــة، منهــم 5 مشــروعات تــم التعاقــد عليهــم مطلــع العــام الجــاري. كمــا تــم رفــع التمويــل املقــرر لــكل مشــروع 

إلــى 100 ألــف جــم/ ســنويا بــدال مــن 40 ألــف جــم/ ســنويا.

	 تــم للعلــوم  الصينيــة  الوطنيــة  واألكاديميــة  األكاديميــة  بيــن  التعــاون  إطــار  فــي 

العــام  مطلــع  مــن  بــدء  تنفيذهــم  يتــم  بحثيــة  مشــروعات   9 عــدد  علــى  التعاقــد 

بــدال  ســنويا  جــم/  ألــف   100 إلــى  مشــروع  لــكل  املقــرر  التمويــل  رفــع  تــم  كمــا   الجــاري. 

من 30 ألف جم/ سنويا.

	 فــي إطــار التعــاون بيــن األكاديميــة وإدار العلــوم والتكنولوجيــا الهنديــة يتــم تنفيــذ عــدد 18 مشــروعا

 بحثيــا حاليــا علــى أن يتــم االنتهــاء منهــم جميعــا فــي شــهر أغســطس القــادم علــى أق�ســى تقديــر. يتــم تخصيــص مبلــغ تمويــل وقــدره 100 ألــف 

جم/ سنويا لكل مشروع.

	 فــي إطــار التعــاون العلمــي والتكنولوجــي بيــن األكاديميــة وأكاديميــة العلــوم املجريــة تــم التعاقــد علــى عــدد 11 مشــروعا بحثيــا خــال الخمــس

سنوات املاضية، منهم 3 بدءا من العام املا�سي. كما تم رفع التمويل املقرر لكل مشروع إلى 100 ألف جم/ سنويا استنادا إلى قرار مجلس 

األكاديميــة الصــادر فــي هــذا الصــدد.

	 فــي إطــار التعــاون بيــن األكاديميــة وأكاديميــة العلــوم الوطنــة البياروســية تــم التعاقــد علــى عــدد 5 مشــروعات بحثيــة فــي العــام املا�ســي. التمويــل

املقرر لكل مشــروع هوما يعادل 20 ألف دوالر أمريكي ســنويا.

	 اســتقبال تــم  البولنديــة  العلــوم  وأكاديميــة  األكاديميــة  بيــن  الزيــارات  تبــادل  برنامــج  إطــار  فــي 

باحثــا وخبيــرا بولنــدا فــي مجــال األثــار فــي مصــر خــال فتــرة الســت ســنوات املاضيــة   52 عــدد 

لباحثيــن  املقــررة  الزيــارات  حصــة  تبلــغ  املقابــل  فــي  املا�ســي.  العــام  مــدار  علــى   14 منهــم 

أســبوعا  و15  طويلــة(  زيــارات  )مصنفــة   
ً
شــهرا  15 ســنويا  بولنــدا  إلــى  للســفر   مصرييــن 

)زيارات قصيرة(.

	 فــي مصــر خــال فتــرة الخمــس ســنوات 
ً
فــي إطــار برنامــج تبــادل الزيــارات بيــن األكاديميــة وأكاديميــة العلــوم التشــيكية تــم اســتقبال عــدد 9 باحثــا

 10أســابيع، ثــم جــرى تخفيضهــا لتضحــى 6 
ً
املاضيــة. فــي املقابــل تبلــغ حصــة الزيــارات املقــررة لباحثيــن مصرييــن للســفر إلــى التشــيك ســنويا

أســابيع فقــط بــدء مــن العــام الحالــي.

	 في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي بين األكاديمية وأكاديمية العلوم البلغارية تم خال خال الخمس ســنوات املاضية االنتهاء من تنفيذ

عدد 8 مشــروعات بتمويل قدره 30.000 جنيه لكل مشــروع ســنويا ، ويتم حاليا تنفيذ عدد 13 مشــروع بتمويل 30.000 لكل مشــروع 

	 االنتهــاء املاضيــة  ســنوات  الخمــس  خــال  خــال  تــم  امحوتــب”    “ الفرن�ســى   / املصــرى  العلمــي  التعــاون  برنامــج  إطــار  فــي 

مشــروع   30 عــدد  تنفيــذ  حاليــا  ويتــم   ، ســنويا  مشــروع  لــكل  جنيــه   100.000 قــدره  بتمويــل  مشــروع   22 عــدد  تنفيــذ   مــن 

جديــدة  بحثيــة  مقترحــات  تلقــى  عــن  االكاديميــة  موقــع  علــى  االعــان  وتــم   ، مشــروع  لــكل   100.000  بتمويــل 

لعامى 2021/2020

	 برنامــج الشــراكة املصــري اليابانــي )الــدورة التاســعة(: تــم اإلنتهــاء مــن عمليــة التقييــم لــدى الجانبيــن املصــري واليابانــي وتمــت املوافقــة علــى

تمويــل الجانبيــن لعــدد 2 مشــروع بحثــي مشــترك وعــدد  2 ورشــة عمــل مشــتركة.
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	 برنامــج اإلتفاقيــة املصريــة اإلنجليزيــة نيوتــن - مشــرفة : تــم اإلنتهــاء مــن عمليــة التقييــم لــدى الجانبيــن املصــري والبريطانــي وتمــت املوافقــة علــى

تمويــل الجانبين:

	عدد 8 منح في إطار برنامج رواد اإلبتكار

	)عدد 20 مشروع بحثي مشترك )في إطار الدورة الرابعة والخامسة

	.عدد 5 مشروعات في إطار برنامج الحفاظ على التراث الثقافي

	 برنامج الشراكة املصري االسباني: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين املصري واالسباني وتمت املوافقة على تمويل الجانبين لعدد

4 مشروعات بحثية مشتركة.

	 برنامج الشراكة املصري االملاني ملنح السفر )الدورة العاشرة للتعاون(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين املصري واألملاني وتمت

املوافقة على تمويل عدد 6 منح للسفر لعدد 6 فرق بحثية.

	 برنامج الشراكة املصرية الفرنسية )منح سفر(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين املصري و الفرن�سي وتمت املوافقة على تمويل

عدد 18 مشروع بحثي.

	 برنامج الشراكة املصري الصيني )الدورة االولى(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين املصري و الصيني وتمت املوافقة على تمويل

عدد 9 مشــروعات بحثية.

	 2 تــم اإلنتهــاء مــن عمليــة التقييــم وتمــت املوافقــة علــى التمويــل املشــترك لعــدد :)Leap Agri( برنامــج املنــح املشــتركة بيــن دول أوروبــا وأفريقيــا

مشــروعات بحثيــة مشــتركة فــى مجــال الغــذاء والزراعــة.

	 تــم اإلنتهــاء مــن عمليــة التقييــم وتمــت املوافقــة علــى :)ERANETMED( برنامــج املنــح املشــتركة بيــن دول أوروبــا ودول البحــر األبيــض املتوســط

التمويــل املشــترك لعــدد 3 مشــروعات بحثيــة مشــتركة ) فــى مجــال امليــاة(:

o يشترك فى تنفيذ املشروع االول باحثين من: مصر – تونس – املغرب- املانيا

o يشترك فى تنفيذ املشروع الثانى باحثين من: مصر– إيطاليا – البرتغال  - املغرب

o يشترك فى تنفيذ املشروع الثالث باحثين من: مصر – أملانيا - إيطاليا - أسبانيا -  تونس

	 تم طرح منح التعاون الدولى من خال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى اليابانــى )الــدورة العاشــرة(: يتــم مــن خــال هــذا البرنامــج تمويــل املشــروعات البحثيــة املشــتركة بتمويــل

 للباحــث املصــرى مــن قبــل الصنــدوق ، باإلضافــة الــى 2.5 
ً
مشــترك )يتــم دعــم كل مشــروع بحثــى مشــترك بحــد أق�ســى 145 الــف جنيه/ســنويا

 مــن قبــل الطــرف األخــر موجهــه للباحــث اليابانــى، و بحــد أق�ســى ملــدة عاميــن للمشــروع الواحــد(.
ً
مليــون يــن يابانــى/ ســنويا

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى االملانــى للســفر )الــدورة الحاديــة عشــر(: يتــم مــن خــال هــذا البرنامــج تمويــل منــح ســفر لفريــق بحثــى فــى إطــار

إجــراء أبحــاث مشــتركة )فريــق بحثــى مصــرى و فريــق بحثــى أملانــى( مــع التأكيــد علــى تواجــد عــدد مــن شــباب الباحثيــن باملشــاريع البحثيــة فــى 

للمشــروع الواحــد )15 ألــف يــورو فــى العــام مــن الطرفيــن للمشــروع الواحــد( وهــو االمــر الــذى يســاعد علــى خلــق قنــوات إتصــال ونقــل وتوطيــن 
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التكنولوجيا.مرحلــة املاجســتير او الدكتــوراه، علــى ان تكــون املنحــة بحــد أق�ســى ملــدة عاميــن بتمويــل يصــل الــى 30 الــف يــورو مــن الطرفيــن

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى األمريكــى )الــدورة التاســعة عشــر مــن التعــاون(: مــن خــال برنامــج الشــراكة يمــول الصنــدوق منــح ســفر

للواليــات املتحــدة بحــد أق�ســى 30 الــف دوالر للمنحــة إلســتكمال االبحــاث بالخــارج، باإلضافــة الــى تمويــل االبحــاث العلميــة املشــتركة فــى حــدود 

400 الــف دوالر للمشــروع )200 الــف دوالر مــن قبــل كل طــرف(.

	 200 تــم طــرح منحــة التعــاون املصــرى االملانــى )الــدورة الخامســة(: يتــم مــن خــال هــذه املنحــة تمويــل االبحــاث العلميــة املشــتركة بحــد اق�ســى

الــف يــورو للمشــروع )100 الــف يــورو مــن قبــل كل طــرف( علــى ان تكــون االبحــاث فــى املجــاالت ذات االولويــة بالنســبة للبلديــن.

	 :)تم طرح برنامج التعاون الدولى بين مصر وإنجلترا )املعهد البريطانى الدورة الرابعة من التعاون

	 برنامج تدريبي أكاديمي وعملي للمخترعين إلدارة التكنولوجيا وتســويق منتاجاتهم فى إطار تحويل مخرجات البحث العلمي الى قيمة مضافة

تخدم اإلقتصاد واملجتمع.

	 يتــم البرنامــج  هــذا  خــال  مــن   :PRIMA املتوســط  األبيــض  البحــر  ودول  أوروبــا  دول  بيــن  املشــترك  التعــاون  برنامــج  طــرح  تــم 

االبيــض  البحــر  دول  و  أوروبيــة  دول  مــن  باحثــون  فيهــا  يتعــاون  ان  شــريطة  تناف�ســى  اســاس  علــى  البحثيــة  املشــاريع  تمويــل 

الزراعــة  مثــل  املشــاركة  الــدول  لكافــة  بالنســبة  مشــتركة  تحديــات  تمثــل  نقــاط  البحثيــة  املشــاريع  تســتهدف  وان  املتوســط 

التعــاون  هــذا  بــأن   
ً
علمــا املشــاركين،  باحثيهــا  بتمويــل  التعــاون  هــذا  إطــار  فــى  دولــة  كل  تقــوم  ان  علــى  وامليــاه،   والغــذاء 

يضم 19 دولة. 

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــري األســباني )الــدورة الثانيــة مــن التعــاون(: و هــو برنامــج شــراكة بيــن صنــدوق العلــوم و التنميــة التكنولوجيــة

ومركــز تنميــة التكنولوجيــا الصناعيــة األســباني. ومــن خــال هــذا البرنامــج يتــم دعــم مشــاريع تطبيقــة مشــتركة تلبــي إحتياجــات الصناعــة، 

ويشترط للتقدم لهذا البرنامج أن يكون هناك تعاون بين أحد املصانع بأسبانيا و التي تمتلك وحدة بحث و تطوير من جهة وبين فريق بحثي 

مصــري وشــريك مــن الصناعــة مــن جهــة أخــرى، يصــل دعــم الصنــدوق للجانــب املصــري فــي تلــك املشــاريع إلــى مليــون جنيــه. 

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى الفرن�ســى )الــدورة الخامســة مــن التعــاون(: وهــو برنامــج شــراكة بيــن صنــدوق العلــوم والتنميــة التكنولوجيــة

واملعهــد الفرن�ســي بمصــر، حيــث يتيــح هــذا البرنامــج منــح ســفر لفرنســا )ملــدة أقصاهــا 9 أشــهر( إلســتكمال األبحــاث العلميــة فــى مرحلــة مــا بعــد 

الدكتوراه.

	 بحثــي فريــق  دعــم  يتــم  البرنامــج  هــذا  خــال  مــن  التعــاون(:  مــن  الثانيــة  )الــدورة  الصينــي  املصــري  التعــاون  برنامــج  طــرح  تــم 

املصــري  البحثــي  الفريــق  الصنــدوق  يدعــم  مشــترك،  بحثــي  مشــروع  تنفيــذ  فــي  صينــي  بحثــي  فريــق  مــع  يشــترك   مصــري 

بقيمة 1.7 مليون جنيه.

	 تــم تنظيــم بعــض االجتماعــات وورش العمــل بهــدف تبــادل الخبــرات ســواء بيــن الباحثيــن املصرييــن واالجانــب او لتبــادل الخبــرات بيــن فريــق

العمــل بالصنــدوق و نظــراءه باملؤسســات الدوليــة بهــدف بنــاء قــدرات الكــوادر املوجــودة بالصنــدوق، علــى ســبيل املثــال:

	 ورشــة العمــل املصريــة االمريكيــة املشــتركة للباحثيــن: نظــم صنــدوق العلــوم والتنميــة التكنولوجيــة فعاليــات ورشــة العمــل املشــتركة املصريــة

األمريكية بالتعاون مع األكاديمية القومية للعلوم بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك في إطار الدورة 19 لبرنامج التعاون املصري األمريكي، 

ا لتحكيــم وتقييــم واختيــار مقترحــات التعــاون العلمــي املقدمــة مــن الباحثيــن بالجامعــات واملراكــز والهيئــات البحثيــة، وذلــك  الــذي يعقــد ســنويًّ

بحضور الباحثين الرئيســيين للمشــروعات املمولة من الصندوق في إطار هذا البرنامج.
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	 خــال مــن  واألمريكــي  املصــري  الجانبيــن  بيــن  بالشــراكة  الخاصــة  واإلنجــازات  الخطــط  علــى  العمــل  ورشــة  فاعليــات  ركــزت 

الســابقتين  الدورتيــن  فــي  املمولــة  واملشــروعات  الجانبيــن  بيــن  الشــراكة  ملشــروعات  نجــاح  قصــص  مــن  إنهــاؤه  تــم  مــا   عــرض 

 عن إتاحة الفرصة للمشاركين في البرنامج ملناقشة أبحاثهم ومشروعاتهم البحثية .
ً
17 ، 18، فضا

فاعليات ورشة العمل املصرية األمريكية املشتركة

	 ورشــة العمل املصرية البريطانية املشــتركة للباحثين: نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشــة العمل املشــتركة املصرية

البريطانية في إطار برنامج رواد االبتكار الذي يقوم بتمويله الصندوق مع الجانب البريطاني كبرنامج تدريبي أكاديمي وعملي للمخترعين إلدارة 

التكنولوجيا وتسويق منتاجاتهم فى إطار تحويل مخرجات البحث العلمي الى قيمة مضافة تخدم اإلقتصاد واملجتمع.

	 ورشــة عمــل مصريــة بريطانيــة مشــتركة: نظــم الصنــدوق بالتعــاون مــع الجانــب البريطانــي ورشــة عمــل بيــن مجموعــة مــن فريــق عمــل الصندوق

بهــدف تبــادل الخبــرات فــي مجــال إدارة التكنولوجيــا وتمويــل البحــوث وكيفيــة رصــد مخرجــات  ومجموعــة عمــل مــن الجانــب البريطانــي، 

املشــروعات البحثيــة.

البنية التحتية وبناء القدرات:

	 دعــم إنشــاء 56 معمــل مركــزي بتمويــل 240 مليــون جنيــه فــي الجامعــات واملعاهــد واملراكــز

البحثيــة

	 للحوســبة الســحابية ومعالجــة البيانــات الكبيــرة يســتضيف قواعــد البيانــات  
ً
مركــزا إنشــاء 

الوطنية واملشــروعات القومية الكبرى مثل بنك املعرفة القومي ويربط مصر بمراكز األبحاث 

العامليــة مثــل ســيرن

	 تــم اطــاق تــم فتــح بــاب التقــدم للمنحــة الــدورة السادســة مــن منــح علمــاء الجيــل القــادم حيــث
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حصــل 170 طالــب علــى منــح ماجســتير لعلمــاء الجيــل القــادم بإجمالــي تمويــل 6.1 مليــون جنيــه وبراتــب 

شــهرى للطالــب 2000 جنيــه

	إفتتاح شبكة املعامل املركزية ومركز التميز الطبي باملركز القومي للبحوث

	إنشاء معمل لألقمار الصناعية التعليمية واإلختبارات اإللكترونية ومعالجة الصور الفضائية

	 إطــاق أكبــر عمليــات تطويــر وصيانــة وإنشــاءات فــي تاريــخ الــوزارة تمثلــت فــي إنشــاءات املدينــة اإللكترونيــة

بمعهــد بحــوث اإللكترونيــات واملنطقــة اإلســتثمارية بمدينــة األبحــاث العلميــة وتطويــر أكاديميــة البحــث 

العلمــي ومراكــز التميــز باملركــز القومــي للبحــوث ومعهــد بحــوث تيودوربلهــارس والبحــوث الفلكيــة والبتــرول  وحصلــت بعــض الجهــات مثــل 

األكاديميــة واملركــز القومــي للبحــوث علــى شــهادات األيــزو 9001 كمــا تــم إعتمــاد معامــل البتــرول والفلــزات واملركــز القومــي للبحــوث والقيــاس 

واملعايــرة  

	 الجمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة بجنيــف تعتمــد وتجــدد ملكتــب بــراءات االختــراع املصــري  كمكتــب بحــث وفحــص دولــي

ملــدة عشــرة ســنوات وحتــى ديســمبر 2027 

	 تــم طــرح برنامــج بنــاء القــدرات )االجهــزة واملعــدات(: يهــدف البرنامــج إلــى دعــم البنيــة التحتيــة للمراكــز والجامعــات املصريــة باألجهــزة واملعــدات

الجديــدة الازمــة وتحديــث املوجــود منهــا ومعايرتــه وصيانتــه، قيمــة املنحــة 10 مليــون جنيــه للجهــة البحثيــة ملــدة عامــان . وقــد تــم إطــاق 4 

 بإســتهداف دورتيــن مــن هــذا البرنامــج للجامعــات واملراكــز البحثيــة اإلقليميــة والناشــئة. وبهــذا فهــو يســتهدف 
ً
دورات مــن هــذا البرنامــج، علمــا

املحور الثالث من االستراتيجية والخاص بدعم تطوير البنية التحتية، باإلضافة إلى مراعاة العنصر البشرى، وذلك فى إطار توفير اإلمكانات 

الازمــة للعلمــاء املتميزيــن بهــدف اإلســتفادة مــن خبراتهــم ونقلهــا لشــباب الباحثيــن.

	 تــم طــرح برنامــج شــباب الباحثيــن: يهــدف هــذا البرنامــج الــى املســاهمة فــى بنــاء وتطويــر القاعــدة العلميــة فــى مصــر مــن خــال دعــم املشــروعات

البحثية لشباب الباحثين حتى سن أربعين سنة، فى كافة املجاالت العلمية بحد أق�سى 1.5 مليون جنيه للمشروع وملدة ثاث سنوات بحد 

أق�سى.

	 تقــوم تــم طــرح برنامــج دعــم املؤتمــرات وورش العمــل: 

املعلومــات  نشــر  بهــدف  العمــل  ورش  بدعــم  املنحــة 

العلمية والتى من شأنها بناء قدرات الباحثين املصريين 

كمــا ان احــد أهــداف هــذه  الشــبكات العلميــة،  وبنــاء 

املنحــة هــو التعريــف بــدور الصنــدوق ومهامــه وأهدافــه 

للبرامــج. والترويــج 
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	 حيــث يهــدف البرنامــج إلــى إتاحــة فرصــة لشــباب ،
ً
تــم طــرح برنامــج دعــم املؤتمــرات وورش العمــل – للشــباب : تــم تصميــم هــذا البرنامــج حديثــا

الباحثين حتى سن 40 سنة لدعم ورش العمل بهدف نشر املعلومات العلمية والتى من شأنها بناء قدرات الباحثين املصريين وبناء الشبكات 

العلمية، كما ان احد أهداف هذه املنحة هو التعريف بدور الصندوق ومهامه وأهدافه والترويج للبرامج خاصة بين شباب الباحثين.

	 حتــى للشــباب  البرنامــج  هــذا  يتيــح  حيــث   
ً
مؤخــرا تصميمــه  تــم  البرنامــج  هــذا  للشــباب:   – االبحــاث  دعــم  برنامــج  طــرح   تــم 

سن 40 سنة، تمويل املشروع الواحد بحد أق�سى 100 الف جنيه، حيث يقوم البرنامج بدعم املشروعات الصغيرة والتي قد تكون بحوث 

أساسية إلستكمال رسائل املاجستر أو الدكتوراه، وتؤهل املشروعات الناجحة لتمويل أكبر من خال برامج الصندوق املختلفة.

	 تم طرح برنامج دعم مراكز التميز العلمي: يهدف البرنامج إلى دعم تطوير مراكز تميز علمى وطنية، وذلك بناًء على القدرات البحثية والبشرية

املتوفــرة لــدى الجهــات البحثيــة و فــي إطــار تفعيــل محــاور املحــور اإلســتراتيجية القوميــة للعلــوم و التكنولوجيــا و اإلبتــكار 2030، و بمــا يضمــن 

تطويــر املــدارس العلميــة املصريــة ذات الســمعة العلميــة العامليــة املثبتــة بمعاييــر ومؤشــرات أداء واضحــة فــى مجــاالت محــددة تخــدم أولويــات 

التنميــة فــى الدولــة وتمكــن مصــر مــن اللحــاق بالثــورات العلميــة املتاحقــة فــى العلــوم البينيــة واملتقدمــة. 

الشبكات العلمية:

	 برنامــج الشــبكات العلميــة القوميــة املتخصصــة هــو أحــد مبــادرات أكاديميــة البحــث العلمــي ويهــدف البرنامــج إلــى تجميــع القــدرات الوطنيــة

املتخصصــة فــي مجــال مــا واملتفرقــة فــي الجامعــات واملعاهــد واملراكــز البحثيــة وتعمــل فــي جــزر منعزلــة متوازيــة ممــا يــؤدى إلــى تكــرار الجهــود بــدال 

مــن تكاملهــا وتفتيــت التمويــل وإهــدار املــوارد، والبرنامــج هــو أحــد اآلليــات التنفيذيــة الســتراتيجية مصــر للعلــوم و التكنولوجيــا واالبتــكار 2030 

والتي من أهم أهدافها االستراتيجية تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية. ومن خال هذا البرنامج ستوفر األكاديمية 

الدعم املادي والفني الازم بما يعادل مليون ونصف مليون جنيه لكل شبكة لتكوين واستضافة بعض الشبكات العملية القومية والدولية 

بهــدف املشــاركة فــي إنتــاج املعرفــة عامليــا واملشــاركة فــي املشــروعات البحثيــة العامليــة وزيــادة معــدالت النشــر الدولــي وتحســين ترتيــب مؤسســات 

البحــث العلمــي املصريــة )الجامعــات واملراكــز واملعاهــد البحثيــة( ونقــل وتوطيــن التكنولوجيــا ومــن الشــبكات التــى تــم إطاقهــا مايلــى :-

 : شبكات النداء األول 
ً
أوال

التي تم التعاقد معها:أ. 

• تــم إنشــاء شــبكة العلــوم النوويــة  NNS/ASRT للتنســيق بيــن الهيئــات البحثيــة فــي مصــر والخــارج واملجتمعــات والهيئــات املســتفيدة مــن 	

األبحاث والدراسات في العلوم النووية، وتضم هذه الشبكة عدد من الشبكات الفرعية التي تعمل في مجاالت العلوم النووية وذلك طبقا 

لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية مع املراكز البحثية العاملية املتقدمة بهدف نقل الخبرة واملعرفة والتكنولوجيا املتقدمة للمجتمعات 

العلميــة املصريــة وبنــاء القــدرات. عــدد الجهــات املشــاركة 11 جهــة ، وهــم جامعــة القاهــرة، جامعــة زويــل، الجامعــة االمريكية،جامعــة 

املنوفية،هيئــة الطاقــة الذرية،عيــن شمس،ســوهاج، الشــبكة القوميــة للمعلومــات ، االســكندرية، الفيوم،حلــوان

• تم انشاء الشبكة املصرية ألبحاث السرطان والتى تهدف الى تيسير إقامة أبحاث علمية متعددة األطراف تغطى كافة مناطق الجمهورية 	

بالتعــاون مــع الجامعــات املشــاركة بمــا يســهل اإلســتعانة بالقــدرات املتعــددة املوجــودة بتلــك الجامعــات واملراكــز العلميــة مــن أجهــزة وخبــرات 

بحيــث يمكــن تنفيــذ ابحــاث يصعــب تنفيذهــا عــن طريــق جامعــة واحــدة أو طرفــا واحــدا منفــردا، كمــا تهــدف الــى تنفيــذ األبحــاث التــى تحتــاج 

إلــى إدراج أعــداد كبيــرة مــن املر�ســى أو تغطيــة مناطــق متعــددة مــن الجمهوريــة ، وتحديــث البنيــة التحتيــة فــى مجــال بحــوث الســرطان ، ونقــل 

التكنولوجيــا بيــن الجهــات املشــاركة وتحديــد األولويــات لبحــوث الســرطان علــى املســتوى القومــى واإلقليمــى. ويشــمل املــردود املتوقــع مــن 

الشــبكة العائــد الصحــى علــى تحســن صحــة املواطــن واملجتمــع . عــدد الجهــات املشــاركة 13 جهــة ، وهــم جامعــات اإلســكندرية والقاهــرة 
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وبنــى ســويف واملنصــورة واملنوفيــة وقنــاة الســويس و طنطــا وعيــن شــمس وجامعــة 6 أكتوبــر وأســيوط ومصــر للعلــوم والتكنولوجيــا وجامعــة 

بورســعيد واألكاديميــة الطبيــة العســكرية

: شبكات علمية منتهية 	. 

الشبكة املصرية للمايكرو والنانوتكنولوجى وهي تهدف الى االتى:

• توسيع عضوية الشبكة لتشمل جميع الجامعات واملراكز البحثية والهيئات العامة والصناعية التى تطور أو تستخدم النانوتكنولوجى .	

• عمل بوابة الكترونية تحوى قاعدة بياناتن لكل املوارد البشرية واملادية وغيره 	

• تنظيــم عــدد مــن الــورش العمــل حــول االمكانيــات الواعدةلهــذه التقنيــة تجمــع بيــن جميــع العامليــن واملســتفيدين للمســاعدة فــى بنــاء 	

البحثيــة  االســتراتيجية 

• بناء استراتيجية بحثية للتقنيات الدقيقة والنانوتكنولوجى 	

• تجميع موارد تعليمية كاملة ملطورى ومستخدمة هذه التقنية	

• تنظيم مؤتمر علمى دورى وعمل مجلة دورية علمية	

• وهــي تضــم 6 جهــات وهــم جامعــة القاهــرة ، جامعــة املنصــورة ، جامعــة النيــل ، الجامعــة األمريكيــة ، مركــز بحــوث اإلســكان والبنــاء ، معهــد 	

بحــوث البترول

: شبكات علمية بصدد التعاقد ت. 

• الشــبكة القوميــة العلميــة لصناعــة الســباكة املصريــة ، وهــي تهــدف الــى تقويــة الروابــط بيــن املراكــز البحثيــة والجامعــات لبــدء برنامــج 	

رفــع مســتوى االنتــاج او إدخــال تكنولوجيــات حديثــة  مــن البحــوث املشــتركة التــى تهــدف الــى خدمــة صناعــة الســباكة املصريــة ســواء 

خلــق قاعــدة بيانــات تشــمل املســابك املصريــة ذات االمكانيــات التكنولوجيــة املعقولــة فــى مجــال املســابك   ، النتــاج منتجــات جديــدة 

الــى قاعــدة البحــوث العلميــة واملشــروعات الصناعيــة التــى قامــت بهــا  باالضافــة   ، توضــح االمكانيــات التكنولوجيــة لتلــك املســابك 

الجهــات البحثيــة واألكاديميــة املصريــة فــى هــذا املجــال، التخطيــط وإجــراء بحــوث مشــتركة جديــدة بيــن الدجهــات البحثيــة واالكاديميــة 

وعمــل   ، رفــع كفــاءة العامليــن باملســابك   ، تهــدف الســتنباط تكنولوجيــات حديثــة النتــاج مســبوكات جديــدة علــى الصناعــة املصريــة 

 تصميمــات ملراكــز تكنلووجيــة متخصصــة فــى خدمــةى املســابك الصغيــرة واملتوســطة فــى وســط تلــك املســابلك املعروفــة بالجمهوريــة 

وغير ذلك  

• العلــوم 	 وتدريــس  والتكنولوجيــا  بالعلــوم  املعنيــة  الجهــات  مختلــف  ربــط  الــى  تهــدف  وهــي  العلــوم  لتواصــل  املصريــة  الشــبكة 

الباحثيــن  قــدرات  وبنــاء   ، املســتويات  جميــع  علــى  بينهــا  فيمــا  التعــاون  ســبل  لتســهيل  العلمــى  والتواصــل  العلمــى  واالعــام 

تضــم  وهــي   ، ذلــك  وغيــر  متنوعــى  أنشــطة  خــال  مــن  العلميــة  والصحافــة  العلمــى  التواصــل  مجــاالت  فــى   واملمارســين 

14 جهة مشاركة.

• الشــبكة القوميــة لخبــراء التكنولوجيــا الحيويــة وهــي تهــدف الــى إرســاء برامــج بحثيــة تعاونيــة ، توفيــر امكانيــة اســتخدام املعــدات البحثيــة 	

والتعــاون مــع الباحثيــن القائميــن عليهــا طبقــا للوائــح املنظمــة للمراكــز البحثيــة املشــتركة بالشــبكة ، التقييــم املســتمر لاحتياجــات القوميــة 
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فى مجال التدريب على البحث العلمى فى مجال التكنولوجيا الحيوية ، تحديد االلويات القومية املطلوبة فى مجال ابحاث التكنولوجيا ، 

توفيــر الدعــم العلمــى واالدارى للبرامــج البحثيــة املنفــذة مــن خــال الشــبكة لضمــان نجاحهــا ، وهــي تضــم 11 جهــة مشــاركة

• الشــبكة الوطنيــة للمعشــبات املصريــة وهــي تهــدف الــى إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تضــم معلومــات وبيانــات كافيــة عــن العينــات النباتيــة 	

التى توجد فى مصر ، التقاط صور عالية الدقة وعالية الجودة من عينات ممثلة لكل األنواع ، دعم البنية التحتية للمعشبات الجديدة 

مــن خــال تمويــل رحــات بريــة مشــتركة لجمــع العينــات ، تنظيــم ورش عمــل ودورات تدريبيــة لشــباب الباحثيــن ، املتوقــع اصــدار منشــورات 

علميــة مــن الدراســات االســتقصائية النباتيــة ونتائــج انشــاء قواعــد البيانــات ، وهــي تضــم 9 جهــات مشــاركة

شبكات تجددتث. 

	 للتنسيق بين الهيئات البحثية في مصر والخارج واملجتمعات والهيئات املستفيدة من األبحاث NNS/ASRT  تم إنشاء شبكة العلوم النووية

والدراسات في العلوم النووية، وتضم هذه الشبكة عدد من الشبكات الفرعية التي تعمل في مجاالت العلوم النووية وذلك طبقا لاتفاقيات 

ومذكــرات التفاهــم الدوليــة مــع املراكــز البحثيــة العامليــة املتقدمــة بهــدف نقــل الخبــرة واملعرفــة والتكنولوجيــا املتقدمــة للمجتمعــات العلميــة 

املصريــة وبنــاء القــدرات. وهــي تضــم 13 جهــة مشــاركة وهــم جامعــات القاهــرة، زويــل، الزقازيــق، هيئــة االمــان النــووى بهيئــة الطاقــة الذريــة، 

االســكندرية، هيئــة املــواد النوويــة، الجامعــة االمريكيــة، املنوفية،الجامعــة البريطانيــة، ســوهاج، الشــبكة القوميــة للمعلومــات،  NRC، حلــوان

: شبكات النداء الثانى
ً
ثانيا

الشبكه القومية للطب الشخ�سي- 1

الشبكه القومية للرياضيات- 2

الشبكه القومية للحاضنات التكنولوجية- 3

الشبكة القومية للمتاحف العلمية- 4

العلم واملجتمع:
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	 استمرت األكاديمية في نشر مجلة العلم مع وضع خطط وآليات لتطوير املجلة، كما وضعت األكاديمية حزمة من البرامج الجديدة واملبتكرة

التــي تتناســب مــع املرحلــة الجديــدة مــن خــال مبــادرة رئيــس الجمهوريــة مجتمــع مصــري “يتعلــم ويفكــر ويبتكــر” وهــي معــرض القاهــرة الدولــي 

لإلبتــكار، البرنامــج التليفزيونــي “القاهــرة تبتكــر”، ومعــرض 1001 إختــراع، ومسلســل رســوم متحركــة ثاثــي األبعــاد )األزهــر الشــريف( الجــزء 

األول والثانــي والثالــث، ومسلســل نــور، وجامعــة الطفــل، وترجمــة وطباعــة املوســوعات والكتــب العلميــة املبســطة بإجمالــي تمويــل قــدره 20 

مليــون جنيــه. 

	 تقــدم للمشــاركة فــي برنامــج “القاهــرة تبتكــر” للموســم الثانــي لهــذا العــام أكثــر مــن 700 مبتكــر مــا بيــن فئــة طالــب وباحــث وحــر؛ لتمنــح فرصــة

جديــدة ألصحــاب األفــكار املبتكــرة ســواء كانــت نمــاذج أوليــة أو منتجــات تــم تنفيذهــا علــى ارض الواقــع فــي مرحلــة اإلعــداد األولــى أو فــي مرحلــة 

متقدمــة مــن التصنيــع ، ويأتــي ذلــك فــي إطــار ترفيهــي وتثقيفــي و تعليمــي مــن خــال برنامــج “القاهــرة تبتكــر” الــذي ســيعرض قريًبــا حصــري علــي 

شاشــات قنــوات النهــار املتخصصــة ملــزج العلــم باملســابقات وتبســيط العلــوم

	 تــم اطــاق معــرض القاهــرة الدولــي الخامــس لابتــكار عــام 2018 بمشــاركة العديــد مــن الــدول العربيــة واألفريقيــة واألســيوية بابتــكارات متميــزة

في املجاالت املختلفة، وسيكون ضيف شرف املعرض هذا العام دولة جنوب أفريقيا 

حيــث  كان األفضــل واألكبــر واألضخــم منــذ إطــاق نســخته األولــى فــي 2014 حيــث كان 

 وفــاز 60 ابتــكار بميداليــات 
ً
 مصريــا

ً
الحضــور اكثــر مــن 6000 زائــر وضــم 670 اختراعــا

بفئاتها الثاث ذهبية ، فضية ، برونزية وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون 

جنيــه مصــري تقدمهــا األكاديميــة وشــركاء مــن الصناعــة واملجتمــع املدنــى باإلضافــة إلــى 

3 جوائز احتضان وجائـــــزة مسرعــــــــــــــات أعمــــــــــــــــــــــــال 101 بقيمـــــــــــة 800 ألف جنيه.  

	 تم انتاج مسلسل كارتوني ثاثي األبعاد بعنوان “ نور وبوابة التاريخ “ بالتعاون مع مؤسسة األزهر الشريف واملسلسل يقدم قصص علماء

املســلمين في ثاثين حلقة.

	الحصول على جائزة محمد بن راشد للغة العربيةالفضل عمل فنى لخدمة اللغة العربية فى دبى

	.تم تطوير مجلة نور ضمن مبادرة تم تمويلها من قبل األكاديمية وهي مجلة تصدر لألطفال

	 تم تنظيم فاعلية مختبر الشهرة للموسم الثانى بالتعاون مع املركز

الثقافــة البريطانــي بالقاهــرة وهــو مبــاراة للتواصــل العلمــي شــبيهة 

بالبرنامــج التليفزيونــي Pop Idol حيــث ال يتوافــر لــدى املتســابقين 

ســوى 3 دقائــق فقــط لعــرض موضــوع علمــي بطريقــة شــيقة. عــدد 

املوســم  عــن   ٪47 بنســبة  بزيــادة  مشــارك   )1779( املشــاركين 

فــى  جنيــه ســتة جــوالت محليــة   50,258 بتمويــل  الســابق وذلــك 

خمــس محافظــات )القاهــرة- االســكندرية- بنــى ســويف- الســويس- 

الغربيــة(.

	 وهو شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب املتميزة حيث يوفر الفرصة للشباب Falling Walls تم تنظيم فاعلية الجدران املتساقطة

األكاديميون املتميزون ورجال األعمال واملتخصصون من جميع التخصصات لتبادل أفكارهم الرائدة من خال تقديمها في ثاث دقائق. 
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	 الثالــث مــن مسلســل رســوم متحركــة ثاثــي األبعــاد يتنــاول تاريــخ األزهــر الشــريف بعنــوان تــم إنتــاج الجــزء 

الكارتــون  بأســلوب  وجامعــة  كجامــع  األزهــر  ودور  األزهــر  وســطية  علــى  الضــوء  يلقــي  حيــث   “ األزهــر   “

قنــوات  علــى   2016 عــام  املبــارك  رمضــان  شــهر  فــي  األول  الجــزء  عــرض  وقــد  األســرة  أفــراد  لــكل  املشــوق 

الثانــي   النهــار وحصــل علــى ثانــي أعلــى نســبة مشــاهدة وأفضــل مسلســل رســوم متحركــة وتــم عــرض الجــزء 

 بهــدف اســتعادة الــدور الريــادي 
ً
عــام 2017 علــى التليفزيــون املصــري وقنــاة النــاس وتــم ترجمتــه وتســويقه عامليــا

ملصر في العالم اإلســامي ودخول صناعة الرســوم املتحركة وذلك بالتعاون مع األزهر الشــريف، الحصول على 

جائــزة محمــد بــن راشــد للغــة العربيــة ألفضــل عمــل فنــى لخدمــة اللغــة العربيــة فــي دبى.

	 تنظيــم عــدد مــن فاعليــات مســرح العلــوم وهــو إحــدى الفاعليــات التــي تنظمهــا األكاديميــة إلحــداث لقــاء مباشــر بيــن القائميــن علــى تبســيط

العلــوم واألطفــال مــن ســن 5 أعــوام حتــى ســن 15 عــام .

	...نشر عدد )9( كتب تبسيط علوم فى مجاالت الفضاء والغذاء وعلوم البحار والسرطان واملناعة واألخاقيات

إلــخ، والدليــل الفلكــي للعــام الهجــري مــن عــام 1435 هــــ إلــى 1438 هــــ وكتالــوج الــزالزل الســنوي ، بجانــب إصــدار  

سلســلة جديــدة للقصــص العلميــة لألطفــال بعنــوان “ ريــم وكريــم وعالــم امليكروبــات “ .

	 تــم إصــدار 60 عــدد مــن مجلــة العلــم وقــد صــدر حديثــا العــدد )مــارس 2019( وهــى مجلــة تبســيط علــوم تصــدر

بصفــة شــهرية بالتعــاون مــع دار التحريــر للطباعــة والنشــر وقــد تــم إصــدار العــدد األول فــي مــارس 1976 

	 لتبسيط العلوم لألطفال من 5 : 15 عاما ويشمل البرنامج مجموعة Go Science تم إطاق برنامج

 ، 3D Cinema ،2D Cinema مــن األنشــطة  } عــرض أفــام علميــة ثنائيــة وثاثيــة األبعــاد لألطفــال

ملعــب العلــوم، متحــف متنقــل للعلــوم ، اســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل الصــور ثاثيــة األبعــاد “ 

“Hologram ودمجهــا فــى الواقــع املعــزز “Augmented Reality ” ، ورش عمــل تفاعليــة فــى مختلــف 

ــدرس ضمــن املناهــج 
ُ
العلــوم مثــل الفيزيــاء ، األحيــاء ، الكيميــاء، شــرح مبســط للتجــارب العمليــة التــي ت

الدراسية.

	 2019 – تــم إطــاق الصالــون العلمــى لألكاديميــة ضمــن فاعليــات شــهر العلــوم املصــري الســادس

وقــد شــرف  ويســتضيف الصالــون أحــد القامــات العلميــة املعروفــة فــى مجــاالت علميــة مختلفــة، 

الصالــون العلمــى األول باســتضافة العالــم املصــرى الكبيــر / مصطفــى الســيد، رائــد الفضــاء اإليطالــي 

باولــو نيســيبولى

	 5 : تــم االشــتراك بجنــاح متميــز فــى اليوبيــل الف�ســى )الــدورة الخمســين( ملعــرض القاهــرة الدولــى للكتــاب والــذى عقــد خــال الفتــرة مــن 23 ينايــر

فبراير  2019 شمل الجناح عرض إصدارات مختلفة من الكتب العلمية املبسطة، خرائط الطريق، املجات العلمية، موسوعات علمية، 

مجلــة العلــم .. إلــخ 

	 مثــل فــى مجــاالت علميــة  العلميــة  املوســوعات  مــن  عــدد  إعــداد  تــم 

 ، موســوعة }املكونــات الكيميائيــة والفارماكولوجيــة للفلــورا املصريــة 

املوســوعة املصريــة للنباتــات الطبيــة البريــة ، صــون النباتــات الطبيــة 

 } واســتخدامها املســتدام فــى مصــر 
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	 تم إعادة افتتاح األكواريوم لعرض األسماك البحرية النادرة بفرعه البحر األبيض املتوسط باملنطقة السياحية أمام قلعة قايتباي وتجهيزه

بأحدث أجهزة.

	 تم االعان عن جوائز الهيئات واألفراد  لعام 2017، وبلغت عدد الجوائز 34 جائزة وقيمتها املالية 650 ألف جنيه وهى الجوائز التي تقدم

مــن وحــدات االنتــاج الوطنيــة والــوزارات واملؤسســات العلميــة وقــد منحــت منهــا 29 جائــزة لعــدد 32 فائــز وتــم حجــب 5 جوائــز وبلغــت قيمــة 

الجوائز املمنوحة حوالى 495 ألف جنيه . كما اعلنت االكاديمية عن 3 جوائز تشجيعية للمرأة فى مجال البحث العلمي تحت عمر 45 عاما 

فــى املجــات األتيــة الزراعــة والعلــوم الغذائيــة ، الصحــة والعلــوم الصيدليــة ، وامليــاه والطاقــة والعلــوم البيئيــة.

تحقیق ریادة دولیة في العلوم والتكنولوجیا

قــام صنــدوق العلــوم والتنميــة التكنولوجيــة بإجــراء العديــد مــن اإلجتماعــات واإلتصــاالت ســواء داخــل مصــر اوخارجهــا ملتابعــة ســير خطــة 

العمــل مــع العديــد مــن الشــركاء الدولييــن فــى إطــار إتفاقيــات التعــاون التاليــة: 

	إتفاقية التعاون املصرى الصيني - إتفاقية التعاون املصرى االسباني -  إتفاقية التعاون املصرى الفرن�سى - إتفاقية التعاون املصرى األملانى

	إتفاقية التعاون املصرى البريطانى - إتفاقية التعاون املصرى اليابانى

	إتفاقية التعاون املصري الجنوب أفريقي

	إتفاقية التعاون املصري األمريكي

	إتفاقية التعاون املصري الرو�سي

	إتفاقية التعاون املصري اإليطالي

	)Agr Leap( إتفاقية التعاون بين مصر و دول أوروبا  و افريقيا

	 كما قام الصندوق بتنظيم بعض االجتماعات وورش العمل بهدف تبادل الخبرات سواء بين الباحثين املصريين واالجانب او لتبادل الخبرات  

بين فريق العمل بالصندوق و نظرائه باملؤسسات الدولية بهدف بناء قدرات الكوادر املوجودة بالصندوق

طرح منح التعاون الدولى 

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى اليابانــى )الــدورة العاشــرة(: يتــم مــن خــال هــذا البرنامــج تمويــل املشــروعات البحثيــة املشــتركة بتمويــل

 للباحــث املصــرى مــن قبــل الصنــدوق ، باإلضافــة الــى 2.5 
ً
مشــترك )يتــم دعــم كل مشــروع بحثــى مشــترك بحــد أق�ســى 145 ألــف جنيه/ســنويا

 مــن قبــل الطــرف األخــر موجــه للباحــث اليابانــى، وبحــد أق�ســى ملــدة عاميــن للمشــروع الواحــد.
ً
مليــون يــن يابانــى/ ســنويا

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى االملانــى للســفر )الــدورة الحاديــة عشــر(: يتــم مــن خــال هــذا البرنامــج تمويــل منــح ســفر لفريــق بحثــى فــى إطــار

إجراء أبحاث مشتركة )فريق بحثى مصرى و فريق بحثى أملاني( مع التأكيد على تواجد عدد من شباب الباحثين باملشاريع البحثية للمشروع 

الواحد )15 ألف يورو فى العام من الطرفين للمشروع الواحد( وهو األمر الذى يساعد على خلق قنوات إتصال ونقل وتوطين التكنولوجيا.

مرحلة املاجســتير او الدكتوراه، على أن تكون املنحة بحد أق�سى ملدة عامين بتمويل يصل الى 30 ألف يورو من الطرفين
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	 تم طرح برنامج التعاون املصرى األمريكى )الدورة التاسعة عشر من التعاون(: من خال برنامج الشراكة بحيث يمول الصندوق منح سفر

للواليــات املتحــدة بحــد أق�ســى 30 أف دوالر للمنحــة إلســتكمال األبحــاث بالخــارج، باإلضافــة إلــى تمويــل األبحــاث العلميــة املشــتركة فــى حــدود 

400 الــف دوالر للمشــروع )200 ألــف دوالر مــن قبــل كل طــرف(.

	 200 تــم طــرح منحــة التعــاون املصــري األملانــى )الــدورة الخامســة(: يتــم مــن خــال هــذه املنحــة تمويــل األبحــاث العلميــة املشــتركة بحــد اق�ســى

ألــف يــورو للمشــروع )100 ألــف يــورو مــن قبــل كل طــرف( علــى أن تكــون األبحــاث فــي املجــاالت ذات األولويــة بالنســبة للبلديــن.

	 من خال هذا البرنامج يتم تمويل املشاريع البحثية :PRIMA تم طرح برنامج التعاون املشترك بين دول أوروبا ودول البحر األبيض املتوسط

على اســاس تناف�ســى شــريطة ان يتعاون فيها باحثون من دول أوروبية و دول البحر االبيض املتوســط وان تســتهدف املشــاريع البحثية نقاط 

تمثــل تحديــات مشــتركة بالنســبة لكافــة الــدول املشــاركة مثــل الزراعــة والغــذاء وامليــاه، علــى ان تقــوم كل دولــة فــى إطــار هــذا التعــاون بتمويــل 

 بــأن هــذا التعــاون  يضــم 19 دولــة. 
ً
باحثيهــا املشــاركين، علمــا

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــري األســباني )الــدورة الثانيــة مــن التعــاون(: و هــو برنامــج شــراكة بيــن صنــدوق العلــوم والتنميــة التكنولوجيــة

ومركــز تنميــة التكنولوجيــا الصناعيــة األســباني. ومــن خــال هــذا البرنامــج يتــم دعــم مشــاريع تطبيقــة مشــتركة تلبــي إحتياجــات الصناعــة، 

ويشترط للتقدم لهذا البرنامج أن يكون هناك تعاون بين أحد املصانع بأسبانيا و التي تمتلك وحدة بحث و تطوير من جهة وبين فريق بحثي 

مصــري وشــريك مــن الصناعــة مــن جهــة أخــرى، ويصــل دعــم الصنــدوق للجانــب املصــري فــي تلــك املشــاريع إلــى مليــون جنيــه. 

	 تــم طــرح برنامــج التعــاون املصــرى الفرن�ســى )الــدورة الخامســة مــن التعــاون(: وهــو برنامــج شــراكة بيــن صنــدوق العلــوم والتنميــة التكنولوجيــة

واملعهــد الفرن�ســي بمصــر، حيــث يتيــح هــذا البرنامــج منــح ســفر لفرنســا )ملــدة أقصاهــا 9 أشــهر( إلســتكمال األبحــاث العلميــة فــى مرحلــة مــا بعــد 

الدكتــوراه.

	 بحثــي فريــق  دعــم  يتــم  البرنامــج  هــذا  خــال  مــن  التعــاون(:  مــن  الثانيــة  )الــدورة  الصينــي  املصــري  التعــاون  برنامــج  طــرح  تــم 

املصــري  البحثــي  الفريــق  الصنــدوق  يدعــم  و  مشــترك،  بحثــي  مشــروع  تنفيــذ  فــي  صينــي  بحثــي  فريــق  مــع  يشــترك   مصــري 

بقيمة 1.7 مليون جنيه.

برنامج االستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

	 يهدف إلى رفع ُمعدل العائد على اإلنفاق االستثمارى للبحث العلمى خال الـــ 15 سنة القادمة واستخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة

 ، والتى تنعكس على تحســين صحة االنســان 
ً
 وبيئيا

ً
 واجتماعيا

ً
الوراثية فى حماية وتطوير املوارد القومية وتعظيم اإلســتفادة منها اقتصاديا

وزيــادة اإلنتــاج الزراعــى والحيوانــى والصناعــى والحفــاظ علــى األصــول الوراثيــة املصريــة وذلــك مــن خــال دعــم الباحثيــن املصرييــن الذيــن 

توصلوا إلى ُمنتجات من مشروعات ودراسات سابقة ولديهم القدرة على تطوير ُمنتجاتهم الحيوية لتصبح فى طورها النهائى القابل لانتاج 

 للمجــاالت ذات األولويــة )فــى ضــوء احتياجــات الســوق وقــوى العــرض والطلــب( وهــى : )الزراعــة والغــذاء - الصحــة-  الصناعــة 
ً
الصناعــى وفقــا

-  البيئــة(.

	 20التعاقد على تنفيذ 
ً
وجارى تنفيذ عدد 21 مشروع بحثى فى املجاالت سابقة الذكر حيث وصلت نسبة تنفيذها إلى 80٪ كما يجرى حاليا

 إنشاء وتوطين الوحدات التجريبية ُمتعددة األغراض للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ، وقد أدى 
ً
مشروع بحثى ، كما يجرى حاليا

تنفيذ هذه األنشطة إلى دعم وتقوية القاعدة العلمية ملجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية .
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تطوير منظومة البحث العلمى 

	 فــي إطــار محــور عمــل برنامــج الحكومــة املصريــة لتحســين جــودة النظــام البحثــي والتكنولوجــي هــدف مشــروع الدعــم الفنــي للعمليــة البحثيــة

القائــم املجلــس األعلــى للمراكــز واملعاهــد والهيئــات البحثيــة  إلــى التنســيق بيــن املراكــز واملعاهــد والهيئــات البحثيــة للنهــوض بمســئولية املراكــز 

واملعاهــد البحثيــة فــي تحقيــق اســتراتيجية مصــر 2030 االمــر الــذى ســوف يكــون لــه أكبــر األثــر القــوى والفعــال لتكويــن الكــوادر البحثية العلمية 

ملراكــز ومعاهــد البحــوث والتخطيــط االســتراتيجي إلعــداد الدراســات املســتقبلية وخرائــط الطريــق ونقــل وتطويــع وتطبيــق التكنولوجيــا التــي 

تخــدم قطاعــات اإلنتــاج بهــدف تطويــر اإلنتــاج املحلــي وزيــادة قدراتــه التنافســية وهــذا.

	 بتنفيذ مشروع )الخريطة التكنولوجية( »تصميم منظومة قياس مستوي االستعداد التكنولوجي«وذلك بالتعاون مع 
ً
يقوم املجلس حاليا

أكاديميــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا بهــدف تصميــم وتنفيــذ منظومــه الكترونيــه تعمــل علــى شــبكه املعلومــات الدوليــة تحتــوى علــى قاعــده 

بيانــات متكاملــة لكافــه املــوارد التكنولوجيــة املصريــة فــى مختلــف التخصصــات واملجــاالت التكنولوجيــة وكافــة املــوارد مــن الكــوادر العلميــة 

الرئيسية واملساعدة واالصول املادية واالبحاث األكاديمية والفنية مما يتيح إمكانية قياس مستوى االستعداد التكنولوجي لكافة الجهات 

األكاديمية والبحثية املصرية كما تشمل املنظومة على نظام متكامل إلدارة املشروعات البحثية الحالية واملستقبلية من خال تكنولوجيا 

هندســة النظــام كمــا تتيــح املنظومــة ســهولة عمليــات البحــث عــن الكــوادر واملــوارد املاديــة الازمــة لتنفيــذ مختلــف األنشــطة البحثيــة املشــتركة 

ليصبــح الهــدف العــام للمنظومــة هــو ســهوله إتاحــة املعلومــات الازمــة لدعــم متخــذي القــرار فــى املشــروعات البحثيــة وكــذا تيســير متابعــه 

مختلــف األنشــطةالبحثية االمــر الــذي يســهم ويعــود بالنفــع مــن خــال التكامــل بيــن كافــة الجهــات البحثيــة )انتــاج حربــى - جامعــات - مراكــز 

بحثية - شركات قطاع عام أو خاص( املؤهلين للعمل البحثى كجهات وكوادر مساعدة لسد العجز فى املجاالت التخصصية املختلفة  والتي 

يمكن من خالها تقسيم كل منهم طبقا للتأهيل الحاصل عليه وكذلك القدرات و االمكانيات الخاصة بكل منهم ، إدارة كافة املوارد املادية 

املتاحة للعمل البحثى )مواد خام - معامل بحثية - معامل تصنيعية - بحوث سابقة - محاكات - برمجيات ( من خال املنظومة ، دعم اتخاذ 

القــرار مــن خــال قاعــدة بيانــات قويــة تمكــن متخــذي القــرار مــن بنــاء رؤيــة واقعيــة عــن االعمــال البحثيــة املطلــوب تنفيذها وهذا في إطار محور 

عمــل برنامــج الحكومــة املصريــة » تحســين جــودة النظــام البحثــي والتكنولوجــي«.

	.2018 املشاركة في إعداد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والذى صدر بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة

	 االنتهــاء مــن إعــداد مســودة الائحــة التنفيذيــة لقانــون حوافــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار الصــادر بالقانــون رقــم 23 لســنة 2018 والتــي

تــم طرحهــا خــال اجتمــاع املجلــس بجلســة 19-11-2018 وبحضــور الســيد أ.د الوزيــر والســادة رؤســاء املراكــز واملعاهــد والهيئــات البحثيــة 

التابعــة للــوزارة والســادة رؤســاء املراكــز البحثيــة التابعيــن للــوزارات األخــرى الــذي يهــدف لتعظيــم الــدور البحثــى للجامعــات واملراكــز البحثيــة، 

وتحفيــز هيئــات التعليــم العالــى والبحــث العلمــى الســتكمال دورة االبتــكار، وتوفيــر مــوارد ذاتيــة لهيئــات البحــث العلمــى للنهــوض بأغراضهــا مــن 

خال استغال األبحاث العلمية، وزيادة االستثمار فى العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تحسين وضع مصر فى مؤشر االبتكار خال الفترة 

القادمــة بعــد تطبيــق القانــون.

	 علــى إعــداد مقتــرح لتعديــات اللوائــح التنفيذيــة للمراكــز واملعاهــد والهيئــات البحثيــة التابعــة للــوزارة وذلــك مــن خــال طــرح 
ً
العمــل حاليــا

مسودة لائحة التنفيذية خال اجتماع مجلس املراكز واملعاهد البحثية في 19-11-2018 بحضور السيد أ.د الوزير والسادة رؤساء املراكز 

واملعاهــد والهيئــات البحثيــة التابعــة للــوزارة والســادة رؤســاء املراكــز البحثيــة التابعيــن للــوزارات األخــرى ليتــم مناقشــتها بعــد إضافــة مــا يخص 

كل مركز/معهد/هيئة بحثية توطئة للعرض على مجالس إدارات املراكز واملعاهد والهيئات البحثية تمهيدا للعرض على معالي وزير التعليم 

العالــي والبحــث العلمــي التخــاذ اجــراءات اســتصدارها.



االسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 2030 

48STI - EGYPT 2030

	 حيث زود املوقع بقرارات )www.crci.sci.eg( تم االنتهاء من تدشين املوقع اإللكتروني الخاص بمجلس املراكز واملعاهد والهيئات البحثية

إنشــاء املراكــز واملعاهــد البحثيــة وكــذا اللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بــكل مركز/معهد/هيئــة بحثيــة وذلــك فــى إطــار إرســاء مبــادئ الشــفافية 

والنزاهــة فــى كافــة عناصــر املنظومــة اإلداريــة.

	 أصدر املجلس خال عام 2018 أربعة أعداد من مجلس النافذة )نشرة ربع سنوية تصدر عن أمانة املجلس( والتي تسعى إلى ربط املستفيدين

 على املوقع اإللكتروني للمجلس.
ً
بالبحث العلمى باملراكز واملعاهد والهيئات البحثية وما تقدمه من خدمات وتمت إتاحتها إلكترونيا

	 قام املجلس خال عام 2018 بالتنسيق بين املراكز واملعاهد وبين وزارة التخطيط واملالية مما يحقق لهم العديد من املكاسب الهامة التى

أدت إلــى تســهيل توفيــر التمويــل الــازم الســتكمال املشــروعات الجاريــة واملســتقبلية باملراكــز واملعاهــد وذلــك مــن خــال تمكــن املجلــس مــن نقــل 

وفورات الخطة االستثمـاريـة مـن موازنات بعض املـراكـز واملعـاهـد والتي بها وفر فى موازناتها إلى املراكز واملعاهـد التـى بهـا قصـور فى اعتماداتها 

املاليــة.

	 تحســين خدمات مشــروع صندوق الرعاية الصحية للســادة أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والعاملين باملراكز واملعاهد والهيئات البحثية

وتوســيع مظلــة التغطيــة حيــث بلــغ عــدد الســادة املشــتركين خــال عــام 2018 )3646 عضــو( بزيــادة 7.6 ٪ عــن العــام 2017 وبلــغ عــدد 

 على السادة أعضاء املشتركين باملشروع وملن يرغب باالشتراك تم رفع استمارة 
ً
 وتسهيا

ً
املستفيدين من خدمات املشروع 500 عضو شهريا

االشــتراك وجميــع البيانــات واملعلومــات الخاصــة باملشــروع علــى صفحــة املجلــس االلكترونيــة لســهولة االطــاع عليهــا ومتابعــة كل جديــد فيمــا 

يخــص املشــروع لــكل املشــتركين والراغبيــن فــي االنضمــام.

	 يقــوم صنــدوق االستشــارات والدراســات والبحــوث الفنيــة والتكنولوجيــة بتنفيــذ مشــروع عمــل وحــدات انتاجيــة صغيــرة بــأرض الصنــدوق

باملنطقــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الســادس مــن أكتوبــر. وتــم االنتهــاء مــن تجديــد الرخصــة الخاصــة بالصنــدوق النتــاج البولــى اســتر املصــرى 

 تنفيــذ مشــروع تطويــر املكاميــر )بالتعــاون مــع شــركات القطــاع الخــاص والصنــدوق االجتماعــى( . وتــم توقيــع عــدة بروتوكــوالت تعــاون مــع 
ً
وأيضــا

مختلــف الجهــات مثــل شــركة يســت الصينيــة وهيئــة الطاقــة الذريــة والشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة والتــى يتبعهــا 20 شــركة.

	 قــدم املركــز القومــى للبحــوث العديــد مــن املبــاردات واملشــروعات التــى تخــدم املجتمــع مثــل : مبــادرة نحــو قريــة خاليــة مــن الفيروســات الكبديــة

ومبــادرة نحــو أجيــال ســليمة مــن خــال تداخــات تغذويــة مجتمعيــة ألطفــال أصحــاء ومبــادرة التواصــل املجتمعــى لتحســن املعــارف واملهــارات  

لــإلدارة الذاتيــة ملر�ســى الســكرى وبرنامــج املســح القومــى ملعــدل إنتشــار إضطرابــات التقــزم ومشــروع العناصــر الصغــرى وتغذيــة النباتــات 

وقوافــل الخدمــة املجتمعيــة والتدريــب. 

	 نفــد املركــز القومــى للبحــوث 49 مشــروعا محليــا بميزانيــة قدرهــا 30,94 مليــون جنيــه و9مشــروعات مــع جهــات محليــة وأجنبيــة بميزانيــة كليــة

. أمــا بالنســبة للوحــدات ذات الطابــع الخــاص فقــد تــم تحقيــق إيــرادات مقابــل تنفيــذ 
ً
 امريكيــا

ً
وصلــت الــى 7,3 مليــون جنيــه + 18050 دوالرا

تعاقــدات وتقديــم استشــارات وخدمــات وتحاليــل للجهــات الخدميــة بالدولــة وصلــت فــى مجملهــا الــى 27.3 مليــون جنيــه، وإبــرام 9 تعاقــدات 

مــع جهــات االنتــاج والخدمــات والقطــاع االســتثمارى بمصــر. ومــن حيــث مكتــب نقــل وتســويق التكنولوجيــا فقــد تــم تحقيــق إيــرادات تقديــم 

إستشارات وتنفيذ تعاقدات وصلت فى مجملها الى 350 الف جنيه وإبرام 5 عقود مع القطاع االستثمارى فى املجاالت املختلفة. وتم تنفيذ 

العديــد مــن العقــود مــع مختلــف الشــركات، منهــا علــى ســبيل املثــال وليــس الحصــر: عقــد فــى مجــال تحليــل املســتخلصات الطبيعيــة مــع شــركة 

املتحــدون النتــاج واســتيراد خامــات األدويــة،  وعقــد فــى مجــال االتقنيــة املغناطيســية فــى مجــال الزراعــة مــع شــركة دلتــا ووتــر، وعقــد فــى مجــال 

اســتخراج وانتــاج الطحالــب االســبيرولينا مــع الشــركة املصريــة الســتصاح واســتزراع األرا�ســى الصحراويــة.
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	 21 نشر املركز القومى للبحوث 3401 بحثا علميا فى مجات علمية محلية ودولية، وحصل املركز القومى للبحوث فى عام 2018 فقط على

 وتمــت املشــاركة فــى 167 مهمــة علميــة واســتقدام 
ً
 علميــا

ً
بــراءة إختــراع مــن اكاديميــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا. كمــا تــم تأليــف 184 كتابــا

29 خبيــر اجنبــى. 

	 واالنتهــاء مــن المرحلــة األولــي مــن اإلنشــاءات الخاصــة STPERI تــم البــدء فــي إنشــاء مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا لبحــوث وصناعــة اإللكترونيــات

باملبنــي الجديــد للمدينــة االلكترونيــة بالنزهــة الجديــدة، كمــا تــم تصميــم وبنــاء قمــر صناعــي تعليمــي للجامعــات املصريــة مــن النــوع )كيــوب 

 حيث تم نشر 209 بحث 
ً
 داخليا

ً
 بحثيا

ً
سات(، وزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمنى فى الفضاء عام واحد« . وجارى تنفيذ عدد 13 مشروعا

. شــارك معهــد بحــوث 
ً
 ودوليــا

ً
 محليــا

ً
مــا بيــن Scopus ونشــر فــى مؤتمــرات دوليــة ومحليــة وتمــت املشــاركة فــى 21 ورشــة عمــل دوليــة و33 مؤتمــرا

االلكترونيــات فــى تحالــف دعــم وتعميــق املكــون والناتــج املحلــي فــي صناعــة اإللكترونيــات ونتــح عــن ذلــك صناعــة عــداد كهربي رقمي ذكي أحادي 

الوجــه وعمــل نظــام لتأميــن املتاحــف بإســتخدام املوجــات الكهرومغناطيســية وتصنيــع اقطــاب يتــم زراعتهــا فــى املــخ لعــاج امــراض الصــرع 

 Data center والشلل الرعاش . وتم افتتاح املرحلة األولى من املعمل املصرى الصينى للطاقة الشمسية بسوهاج وتم إنشاء مركز معلومات

باملقــر الجديــد للمعهــد. مــن خــال مراكــز التميــز   Center of Excellenceاملمولــة مــن أكاديميــة البحــث العلمــي، كمــا تــم إنشــاء معمــل الحوســبة 

الســحابية فــي املعهــد. هنــاك العديــد مــن املخرجــات البحثيــة للمعهــد وعلــى ســبيل املثــال وليــس الحصــر تطويــر برنامــج للتحاليــل الطبيــة، وحــدة 

مايكروويــف تســتخدم فــى تســخين التربــة والقضــاء علــى البكتيريــا والحشــرات املوجــودة، تطويــر لعبــة موبايــل تعليميــة بإســتخدام تكنولوجيــا 

الواقع املعزز )Augmented Reality( لتعريف األطفال باملعلومات التاريخية واألثرية . كما نظم املعهد العديد من البرامج التدريبية خال 

 مــن مختلــف الجامعــات الخاصــة والحكوميــة(.
ً
موســم الصيــف املا�ســي 2018 لطــاب كليــات الهندســة )حوالــي 230 طالبــا

	 قامــت مدينــة االبحــاث العلميــة والتطبيقيــات التكنولوجيــة بعمــل مخطــط كامــل للمنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة بــرج العــرب وتحديــد أنــواع

الشــركات ومــدى مطابقتهــا للشــروط البيئــة ومــن خــال دور املدينــة فــى خدمــة املجتمــع والصناعــة تــم البــدء فــي تنفيــذ خطــة واضحــة للتواصــل 

مــع الصناعــة عــن طريــق زيــارات أســبوعية لشــركتين علــى األقــل فــي االســبوع وتنظيــم لقــاءات دوريــة لرفــع وعــى املجتمــع فــي منطقــة جهــاز بــرج 

العــرب القديــم. واالتفــاق مــع جهــاز بــرج العــرب القديمــة للبــدء فــي حــل مشــكلة تراكــم املخلفــات الصلبــة باســتخدام الهضــم الاهوائــي. وتــم 

التعــاون مــع جمعيــة املســتقبل لرفــع ثقافــة الطفــل ووعيــه بالبيئــة املحيطــة مــن خــال ورش العمــل والنــدوات املقامــة مــن خــال الجمعيــة . 

كمــا تــم عمــل العديــد مــن القياســات و التحليــات لعينــات األرا�ســى و امليــاه و النبــات و الــواردة إلــى معامــل املعهــد مــن املزارعيــن املحيطيــن أومــن 

قــرى بنجــر الســكر وتــم توجيــه املزارعيــن التوجيــه العلمــى وحــل املشــكات التــى يعانــون منهــا. وبالنســبة للمشــروعات االنشــائية داخــل املدينــة 

فقــد تــم االنتهــاء مــن إجــراءات االســتام املبدئــى ملبنــى معهــد بحــوث زراعــة األرا�ســى القاحلــة. وتمثلــت املخرجــات البحثيــة للمدينــة فــى نشــر 11 

 فــى مجــال تطويــر منظومــة الصحــة ،  تمــت 10 مشــاركات دوليــة فــى مجــال حمایــة البیئــة واملــوارد الطبیعیــة مــا بيــن حضــور ورش عمــل 
ً
بحثــا

 وتنفيــذ 6 مشــروعات بحثيــة فــى مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. وتقــوم 
ً
 دوليــا

ً
وتدريــب ومشــاركة فــى مؤتمــرات ، وتــم نشــر 14 بحثــا

املدينة بتنفيذ مشروع إنتاج االيثانول الحيوي من املخلفات السليلوزية ومشروع انتاج أكسيد الزنك النانومترى في تنقية املياه من بعض 

الصبغات الثقيلة نتاج اوكسير الزنك في التخلص من البكتريا الضارة في مياه الصرف وعمل دراسات لتقييم الوضع البيئي في بحيرة مريوط 

وذلــك بالتعــاون مــع محافظــة اإلســكندرية.

	 فــى ضــوء توجيهــات الدولــة بتوفيــر الخدمــة لكافــة مواطنــى الجمهوريــة ولعــدم قــدرة البعــض علــى الســفر إلــى مستشــفى معهــد بحــوث أمــراض

 مــن أطبــاء وممرضيــن وفنييــن 
ً
العيــون فقــد درج املعهــد علــى تنظيــم عــدد مــن القوافــل الطبيــة، بحيــث تتكــون كل قافلــة مــن ســتة عشــر فــردا

مجهزين لتقديم أفضل خدمة طبية على مســتوى متقدم ومتطور فى مجال تشــخيص وعاج وجراحة أمراض العيون ، حيث يتم الكشــف 

علــى متوســط 2000 مواطــن فــى كل قافلــة ، مــع عمــل متوســط 200 جراحــة دون أى مقابــل مــادى مــن املريــض. وتــم التعــاون مــع منظمــات 

املجتمــع املدنــى لخدمــة مر�ســى املحافظــات النائيــة غيــر القادريــن، حيــث بلــغ عــدد املر�ســى املتردديــن علــى العيــادات العامــة والعيــادات 
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التخصصيــة والتشــخيصية 178039 متــردد وقــام املعهــد بعمــل عمليــات قرنيــة العيــن لعــدد مــن الحــاالت فــى خــال الفتــرة مــن 2018-2015  

لحوالــى 205 حالــة. كمــا تــم إجــراء 11130 عمليــة فــى مختلــف تخصصــات طــب وجراحــة العيــون بإســتخدام أحــدث الطــرق وأحــدث األجهــزة 

الجراحيــة. وتــم تدريــب 23 طبيــب مــن خريجــى الجامعــات املصريــة الحاصليــن علــى املاجســتير أو الدكتــوراة ملــدة ســته أشــهر وتــم حصــول 18 

طبيــب علــى زمالــة مصريــة وتــم عمــل 14 دورة تدريبــة فــى املجــال البحثــى وتــم  تدريــب 532 باحــث فــى مجــاالت طيبــة مختلفــة ألبحــاث أمــراض 

العيون  ويتم تنفيذ عدد 8 مشروعات بحثية كما تم نشر  عدد 47 مقالة علمية دولية ومحلية. كما تم االنتهاء من تركيب وتشغيل برنامج 

Prime Care وهومشــروع مليكنــة امللفــات الطبيــة )Electronic Medicalrecords(وتجهيــز معمــل الخايــا الجذعيــة عــام 2018 وتطويــر الــدور 

الثامــن للمستشــفى )جنــاح أيســر مر�ســى(، كمــا تــم عقــد املؤتمرالدولــي الثانــى عشــر للمعهــد تحــت عنــوان« امليــاه الزرقــاء تحــت املنظــار.

	 يقــوم املعهــد القومــى للقيــاس واملعايــرة بتوفيــر االســناد املترولوجــي لدعــم منظومــة البنيــة التحتيــة للجــودة واالرتقــاء بمســتوى جــودة املنتــج

املصــري وجــودة مــا يقــدم مــن اختبــارات وتحاليــل بالقطاعــات املختلفــة بالدولــة والــذي لــه مــردود علــى االقتصــاد املصــري واملواطــن املصــري. 

قام املعهد بنشر 71  بحث وقدم 10700 خدمة معايرات / اختبارات حققت دخل بلغ 16 مليون جنيه، و168 خدمة تدريب حققت دخل  

بلــغ 385450 الــف جنيــه.

	 نتيجــة األنشــطة والفعاليــات التــي يقــوم بهــا املعهــد القومــى للبحــوث الفلكيــة والجيرفيزيقيــة انعكــس ذلــك مــع املواطــن حيــث زاد الوعــي العلمــي

لدى املواطنين ومشاركتهم في فعاليات رصد الخسوف الكلي للقمر خال شهر يوليو 2018. وتمت املشاركة الفعالة والتواصل من املواطنين 

لاستفسار واالطمئنان بعد حدوث أي هزات أرضية. كما زادت طلبات التدريب من كلية وخريجي الجامعات املصرية لزيارة املعهد وحضور 

ورش العمل والبرامج التدريبية حيث تم تدريب 130 طالب. وزيادة عدد االستشارات العلمية الواردة للمعهد. وقام املعهد بنشر 89 بحث 

واملشاركة فى 31 مؤتمر دولى ومحلى وتنظيم 3 مؤتمرات دولية وورشتى عمل وندوة محلية واملشاركة فى 100 مهمة علمية.

	 شــارك معهــد تيــودور بلهــارس لألبحــاث فــى فاعليــات املؤتمــر القومــى للبحــث العلمــى » إطــاق طاقــات املصرييــن » والــذى نظمتــه وزارة التعليــم

العالى والبحث العلمى فى الفترة من 24 – 25 مارس 2018  بعدد 6 بوسترات وعدد 2 فيلم تسجيلى عن إنجازات املعهد وخطته البحثية، 

كمــا شــارك بعــدد 14 بــراءة إختــراع فــى املجــال الصحــى والدوائــى. يقــوم املعهــد بتنفيــذ 9 مشــروعات فــى برنامــج العــاج و 4 مشــروعات فــى برنامــح 

، كمــا قــام املعهــد 
ً
 داخليــا

ً
 إنشــائيا

ً
بحــوث املكافحــة ومشــروعين فــى برنامــج بحــوث التكنولوجيــا املتقدمــة ويقــوم املعهــد بتنفيــذ 19 مشــروعا

بتدريــب 150 طبيــب فــى مختلــف التخصصــات .كمــا تمــت املشــاركة فــى 7 ورش عمــل دوليــة.

	 قــام املعهــد القومــى لعلــوم البحــار واملصايــد  بإطــاق برنامــج الباحــث املبــدع والــذى يتخللــه العديــد مــن البرامــج التــى تعمــل علــى تهيئــة جيــل 

 Bring your research to 2018: جديــد مــن الشــباب املبتكــر واملبــدع وذلــك مــن خــال عقــد املعهــد للســمينار األول للبرنامــج تحــت عنــوان

internationalization والــذى عقــد بمكتبــة األســكندرية فــى الفتــرة مــن 27 – 28 فبرايــر 2018 . كمــا قــام املعهــد ألول مــرة منــذ ســتة أعــوام 

بتســكين زريعــة أســماك امليــاه العذبــة باألحــواض الترابيــة بمحطــة املكــس للبحــوث التطبيقيــة التابعــة لفــرع املعهــد للبحــر األبيــض والبحيــرات 

الشمالية كما تم البدء فى عمل صيانة السفنتين سلسبيل واليرموك بالترسانة البحرية وتم إحال وتجديد مبنى إمتداد األكواريوم باملبنى 

الرئي�ســى واملعمــل املركــزى باألنفو�ســى فــرع املعهــد باألســكندرية. كمــا شــارك املعهــد فــى 10 مؤتمــرات دوليــة و 7 ورش عمــل خارجيــة وداخليــة 

وعمــل 11 دروة تدريبــة و5 مهــات علميــة واالشــراف علــى 11 رســالة علميــة ونشــر 30 بحــث دولــى . 

	 - فــي املجــاالت التاليــة )امليــاه - التربــة - العلــوم الزراعيــة 
ً
تقــوم الهيئــة القوميــة لاستشــعار مــن البعــد وعلــوم الفضــاء بتنفيــذ 20 مشــروعا

الدراســات البيئــة - الحاســبات واملعلومــات - إســتخدامات األرا�ســي – علــوم الفضــاء – الجيولوجيــا - علــوم البحــار – املســاحة – النمذجــة 

العدديــة- بنــاء القــدرات – اإلستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات الجغرافيــة( و 7 مشــروعات تعاقديــة لصالــح جهــات حكوميــة وقطــاع خــاص 

. كما تم عمل 35 دورة تدريبية لعدد 182 متدرب. واملشاركة بالحضور في 28 مؤتمر دولي ونشر 73 بحث . كما تم إعداد وتنظيم “املؤتمر 

الدولــي الثانــي عشــر للمنظمــة األفريقيــة لإلستشــعار مــن البعــد والبيئــة” باملشــاركة مــع األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري.
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	 قــام معهــد بحــوث البتــرول بإفتتــاح مشــروع التحالــف القومــى للمعرفــة والتكنولوجيــا لتعظيــم القيمــة املضافــة مــن إعــادة تدويــر مخلفــات

الباســتيك.وتم إنشــاء وحدة الحماية الكاثودية باملعهد وإنشــاء وحدة ذات طابع خاص تحت مســمى وحدة الجســات األرضية  تابعة  ملعمل 

الجيوفيزياء بقســم االستكشــاف لعمل الدراســات الجيولوجية والجيوفيزيائية .وتم تحويل الورش الهندســية إلى وحدات إنتاجية ملســاعدة 

وحــدة الحمايــة الكاثوديــة لتلبيــة إحتياجــات قطــاع البتــرول فــى الحمايــة الكاثوديــة لتقليــل التكلفــة وتحســين األداء.كمــا قــدم املعهــد 1800 

إستشارة مع املجتمع املدنى / الصناعى واشرف على 33 رسالة دكتوراة و 17 ماجستير وشارك فى 42 مهمة علميه خارج الباد ومنح 8 براءة 

اختــراع و قــدم 13 بــراءة وحــاز علــى 2 جائــزة تشــجعية وجائــرة افــراد وقــام بنشــر 250 بحــث اســكوبيس ويقــوم بتفيــذ  17 مشــروع بحثــى وابــرام 

6 اتفاقيــات تعــاون خارجــى. 

	 ( يقــوم معهــد بحــوث وتطويــر الفلــزات بــدور فــى حســن اســتغال الثــروات املعدنيــة املنتشــرة بمصــر فــى إنتــاج منتجــات ذات قيمــة مضافــة

منتــج وســيط أو منتــج نهائــى( بــدال مــن تصديرهــا كمــواد خــام للخــارج بأســعار متدنيــة وبالتالــى املســاهمة فــى خلــق فــرص عمــل جديــدة وزيــادة 

 و7 مشــروعات من مشــاريع التحالفات 
ً
 دوليا

ً
 لتعميق التصنيع املحلى و18 مشــروعا

ً
الدخل القومى حيث يقوم املعهد بتنفيذ 22 مشــروعا

تكنولوجيــة و7 مشــروعات لتقديــم استشــارات وتنفيــذ 50 مشــروع داخلــى ممولــة مــن ميزانيــة املركــز لتمويــل رســائل املاجســتير والدكتــوراة 

وشباب الباحثين كما قام املركز بتقديم  أكثر من 4300 خدمة موجهه لخدمة املجتمع والصناعات الصغيرة واملتوسطة، وشارك املعهد فى 

15 مهمــة علميــة مــا بيــن حضــور مؤتمــرات وورش عمــل دلويــة . كمــا تــم تنفيــذ دورتيــن تدربيتيــن دوليتيــن بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة ملتدربيــن 

أفارقــة مــن 22 دولــة أفريقيــة وعــدد 2 دورة لطلبــة الســودان . وتــم عمــل 7 دورات تدريبيــة للشــركات واملصانــع . وتــم تنفيــذ التدريــب الصيفــى 

لعــدد 310 طالــب وطالبــة مــن الجامعــات املصريــة .
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حملة سريعة باألرقام حلصاد
 البحث العلمي حتى نهاية عام 2018  
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23.6
 مليار جنيه هو حجم اإلنفاق على البحث والتطوير بزيادة 

قدرها 22% عن العام الماضي.

138491
هو عدد الباحثين في القطاعات المختلفة 

0.70
هى نسبة  االنفاق الكلى على البحث العلمى كنسبة من الدخل 

القومى 

95
هو ترتيب مصر الدولى في مؤشر االبتكار العالمي 105 

خالل عام 2018 مقارنة بـ العام الماضي 

53
هو ترتيب مصر الدولي في المؤشر الفرعي للبحوث والتطوير 
لمؤشر االبتكار العالمي، حيث تقدمت مصر من المرتبة 54 

عام 2017 إلي المرتبة 53 هذا العام وفقا لتقرير مؤشر 
االبتكار العالمي لعام 2018

22018
هو عدد األبحاث العلمية المنشورة دوليًا خالل عام     2018 
مقارنة 18782 عام 2017 حيث بلغت نسبة الزيادة 17.2 %

35
هو ترتيب مصر  العالمى في مجال األبحاث العلمية المنشورة 
 SJR من ضمن 233 دولة على مستوى العالم طبقا لتصنيف

https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=eg

%15.9
هى نسبة الزيادة فى نشر االبحاث حيث فادت مجلة نيتشر 

العالمية ان مصر تصدرت قمة قائمة الدول االعلى زيادة  فى 
النشر الدولى خالل الفترة من عام 2017 الى 2018 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07841-9

20
هو ترتيب مصر الدولى  فى النشر العلمى فى مجال 

النانوتكنولوجى من ضمن 106  فى عام 2018
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%53.7
هى نسبة األبحاث المنشورة دوليًا مقارنة مع دول أجنبية من 

إجمالي األبحاث المنشورة عالميًا 

154
هو عدد براءات االختراع المتخصصة للمصريين من مكاتب 
براءات االختراع المصري )براءة اختراع(   حتى نهاية عام 

2018 مقارنة  97  نهاية عام 2017     

1014
هوعدد طلبات براءات االختراع للمصريين )طلب(

 670
هوعدد االبتكارات المعروضة - فى معرض القاهرة الدولى 

لالبتكار مقانة 503 العام الماضى

536
هوعدد براءات االختراع لألجانب )براءة اختراع( حتى نهاية 

عام 2018 مقارنة 485 نهاية عام 2018 

2000
هوعدد الطالب فى جامعة الطفل

أكاديمية البحث العلمي 

31
هو عدد مراكز التميز وجارى التعاقد على 9 مراكز اخرى

)STDF(

300
هو عدد  مشروعات التخرج المدعوة خالل عام 2019 

19
هوعدد الحاضنات التكنولوجية بمقارنة بـ 17 حاضنة العام الماضى

45
هو عدد الشركات الناشئة المحتضة

23
هو عدد الشركات التي تخرجت من الحاضنة وتعمل في السوق

10
هو عدد المشروعات التي تم تسويقها تكنولوجيًا
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4
هي عدد الشبكات العلمية

أكاديمية البحث العلمي

44
هو عدد مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

178
هو عدد مشروعات الطاقة منذ عام 2017 وحتى االن 

756
هو عدد مشروعات المياه منذ عام 2017 وحتى االن 

1706
هو عدد مشروعات  الصحة منذ عام 2017 وحتى االن

668
هو عدد مشروعات الزراعة والغذاء منذ عام 2017 وحتى االن

109
هو عدد مشروعات البئية وحماية الموارد الطبيعة منذ عام 2017 

وحتى االن

1965
هو عدد مشروعات الطبيقيات التكنولوجية والعلوم المستقبلية منذ 

عام 2017 وحتى االن

1487
هو عدد مشروعات الصناعات االستراتيجية منذ عام 2017 وحتى 

االن

200
هو عدد مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاء 

منذ عام 2017 وحتى االن

مــن خــال قراءتنــا للمؤشــرات الســابقة نجــد ان جميــع المؤشــرات المتعلقــة بمدخــات ومخرجــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار )طبقــًا 
للمعاييــر الدوليــة( فــي تحســن يتــراوح مــا بيــن تدريجــي وكبيــر
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املســــــــار األول
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املســار األول يســتهدف »تهيئــة بيئــة محفــزة وداعمــة للتميــز واالبتــكار فــي البحــث العلمــي، بمــا يؤســس لتنميــة مجتمعيــة شــاملة وإنتــاج معرفــة 

جديــدة تحقــق ريــادة دوليــة«. 

	 ويتضمــن ذلــك ســبل مواجهــة املشــاكل املزمنــة بمنظومــة البحــث العلمــي املصريــة وخاصــة تلــك املتعلقــة بإعــادة هيكلتهــا، وتحديــد املهــام

واملســئوليات وتنقية اللوائح الحالية من الجمود واملعوقات وإســتصدار تشــريعات جديدة محفزة للبحث العلمي وداعمة لابتكار والتنمية 

التكنولوجيــة والتأكيــد علــى حــق املؤسســات البحثيــة والجامعــات فــي إنشــاء شــركات تكنولوجيــة. كمــا تهتــم بســبل توفيــر البنيــة التحتيــة 

واملعلوماتيــة الازمــة لتطويــر أداء مؤسســات البحــث العلمــي ووضــع السياســات الازمــة لتحريــر وتحفيــز حركــة الباحثيــن والعلمــاء فــي التنقــل 

بيــن كل مؤسســات البحــث العلمــي املصريــة بمــا فــي ذلــك الجامعــات الحكوميــة واألهليــة والخاصــة والشــركات واملعاهــد واملراكــز البحثيــة، 

ومــن ثــم تعزيــز الشــراكة بيــن الجامعــات واملؤسســات البحثيــة وكافــة قطاعــات املجتمــع، دعمــا ملنظومــة البحــث العلمــي ملواجهــة التحديــات 

 عــن 
ً
 بتنويــع مصــادر تمويــل البحــث العلمــي وإيجــاد مصــادر متجــددة ومتزايــدة لضــخ الدعــم الــازم، فضــا

ً
املجتمعيــة. ويهتــم هــذا املســار أيضــا

تحديــد آليــة لتوزيــع ميزانيــة البحــث العلمــي بيــن الجامعــات ومراكزهــا البحثيــة، واملؤسســات البحثيــة األخــرى. ويعمــل هــذا املســار علــى اعتمــاد 

تقييــم مؤشــرات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والعائــد مــن الصــرف علــى البحــث العلمــي - طبقــا للمعاييــر الدوليــة- كأداة للتطويــر وتعظيــم 

اإلســتفادة مــن املــوارد املتاحــة. ويعطــى هــذا املســار مســاحة كبيــرة لنشــر ثقافــة العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار وربــط البحــث العلمــي بالتعليــم 

وبالحيــاة اليوميــة بمــا فــي ذلــك تبســيط الظواهــر الطبيعيــة والتعليــم اإلبداعــي للعلــوم وتحفيــز الشــباب لإلبتــكار وإحتضــان املبتكريــن.

 علي ماسبق، فإن تحقيق الغاية اإلستراتيجية في هذا املسار يتطلب تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية:
ً
وتأسيسا

تحديــث منظومــة القوانيــن والتشــريعات واللوائــح الحاكمــة إلدارة عمليــة البحــث العلمــي وسياســاتها، ودعــم قضايــا امللكيــة الفكريــة ( 1-1)

والضوابــط املهنية .

صياغــة هيــكل تنظيمــي فاعــل ملنظومــة البحــث العلمــي يحــدد املســئوليات واملهــام والعاقــات البينيــة بيــن جميــع األطــراف املعنيــة ( 1-2)

بالبحــث العلمــي.

دعم وتنمية املوارد البشرية وتطوير البنية التحتية لإلرتقاء بالبحث العلمي.( 1-3)

االرتقاء بجودة البحث العلمي )البحوث األساســية، والبينية، واملســتقبلية، واإلجتماعية( لتحقيق مســتوي عال من التميز يســهم ( 1-4)

في تحقيق ريادة إقليمية ودولية.

دعم اإلستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية وإحتياجات املجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات املختلفة.( 1-5)

نشــر الثقافــة العلميــة فــي املجتمــع وربــط التعليــم بالبحــث العلمــي لتكويــن عقليــة علميــة تدعــم التفكيــر العلمــي، وتعــزز ثقافــة البحــث ( 1-6)

العلمــي لــدي الطاب.

تنسيق وتطوير التعاون الدولي لخدمة األهداف اإلستراتيجية للدولة.( 1-7)
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محور سياسات وتشريعات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 1

 تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة إلدارة عملية البحث العلمي وسياساتها، ودعم قضايا امللكية الفكرية 	

والضوابط املهنية .

محور منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 2

 رسم و إعتماد و نشر الهيكل التنظيمي ملنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مشموال بالصاحيات و مؤشرات قياس األداء و 	

املحاسبة. 

 تحديد التوجهات االستراتيجية لكل مؤسسة.	

 توفير تقارير التنافسية الخاصة بمؤسسات البحث العلمي موضحا به نقاط القوة والضعف طبقا لتحليل قواعد البيانات العاملية.	

محور دعم وتنمية املوارد البشرية وتطوير البنية التحتية. 3

 تطويرقــدرات القيــادات العليــا واملتوســطة فــي البحــث العلمــي فــي مجــاالت سياســات العلــوم والتكنولوجيــا وإدارة االبتــكار وتســويق 	

التكنولوجيــا.

 إعادة هيكلة مراكز تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئتى التدريس والبحوث.	

 زيــادة عــدد البعثــات واملنــح الدراســية لطــاب الدراســات العليــا وأعضــاء هيئتــى التدريــس والبحــوث الــى الجامعــات واملؤسســات البحثيــة 	

ذات التصنيــف العالمــي املتقــدم مــع اإلهتمــام بالتكنولوجيــات البازغــة.

 زيــادة الــدورات التدريبيــة املكثفــة وورش العمــل لارتقــاء بمســتوى الباحثيــن الناشــئين وطــاب الدراســات العليــا و نشــر ثقافــة ريــادة 	

األعمــال فيمــا بينهــم.

 تطوير منح علماء الجيل القادم كًما وكيًفا.	

 	 
ً
عامليــا متميــزة  بحــوث  إجــراء  فرصــة  يتيــح  بمــا  ومتخصصــة،  متميــزة  قــدرات  ذات  بحثيــة  مجموعــات   إنشــاء 

)عناقيد اإلبتكار(.

 	.
ً
 ودوليا

ً
إنشاء لجنة قومية تتولي مسئولية صياغة آليات الشراكة والتكامل بين مراكز التميز البحثي محليا

 التوسع في جوائز الدولة لتشمل قطاعات علمية وإنتاجية جديدة.	

 تنفيــذ 	 علــى  للعمــل  البحثيــة  واملعاهــد  واملراكــز  الجامعــات  جميــع  بيــن  للباحثيــن  الحركــة  حريــة  بــاب   فتــح 

املشروعات املمولة.

 زيادة فعالية وكفاءة إجراءات تعيين الباحثين بحيث تستهدف الطاقات املتميزة في مجاالت البحث.	
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 للمشــاركة 	 الرائــدة  الجامعــات  وتشــجيع  والخاصــة  الناشــئة  بالجامعــات  للنهــوض  جديــدة  برامــج   اســتحداث 

البحثية معهم.

  بشكل دوري للوزارة.	
ً
حفز الجامعات واملراكز لتقديم موازنة البحث العلمي بها املمولة ذاتيا

 النشر العلمي لتقارير اإلنجازات واملوارد من جميع األقسام العلمية بالجامعات واملراكز واعتمادها من املجالس األكاديمية.	

 التنســيق الكامــل بيــن املجالــس األكاديميــة املتخصصــة مــع األدارة العامــه للبعثــات لضمــان توجيــه شــباب املبتعثيــن بالخــارج لتحقيــق 	

أهــداف الخطــة االســتراتيجية.

 قيــام املجالــس األكاديميــة املتخصصــة بعقــد اجتماعــات ربــع ســنوية لجميــع الباحثيــن )كل فــي مجالــه( علــى مســتوى الجمهوريــة وإعــداد 	

تقاريــر علميــة بذلــك.

 - إنشاء قاعدة بيانات عن العلماء املصريين بالخارج وتخصصاتهم ليكونوا حلقة اتصال بين الجامعات املصرية والجامعات األجنبية.	

 اســتحداث وتطويــر املعامــل البحثيــة و تزويدهــا بأحــدث األجهــزة والتقنيــات، ودعــم وتطويــر مشــروع البنــك القومــي للمعامــل واألجهــزة 	

العلميــة.

 تدعيم دور املرصد املصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )ESTIO( في ظل التشريعات الجديدة.	

 تفعيل وتعزيز دور مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا )TICO(التي أنشأتها الوزارة.	

 ببعــض 	 بعضهــا  البحثيــة  واملعاهــد  واملراكــز  الجامعــات  بجميــع  وربطهــا  املعلومــات  شــبكات   تطويــر 

وبالجامعات العاملية.

 زيادة دعم وإنشاء مراكز التميز داخل الجامعات املصرية وفق املعايير الدولية و بإستخدام أحدث التقانات .	

 توفير كل خدمات البنية التحتية الخاصة بالربط الشبكي والحوسبة ومعالجة البيانات الكبيرة بالجامعات واملراكز واملعاهد البحثية.	

 إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل األجهزة واملعدات الكبيرة التي تم شرائها من خال تمويل حكومي أو غير حكومي، ووضع لوائح تكفل 	

إتاحتها لجميع الباحثين، مع إقتراح نموذج أعمال إلدارتها.

 إنشاء منصة ملتابعة تنفيذ خطة الحكومة وبرامج االداء وربطها باالنفاق اإلستثماري.	
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محور تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا. 4

 االرتقاء بجودة البحث العلمي لتحقيق الريادة اإلقليمية والدولية في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مثل:	

تخصيص اعتمادات للبحوث األساسية واالجتماعية واإلنسانية من التمويل الحكومي املخصص- 

تدويل النشر العلمي املحلى بما في ذلك البحوث االجتماعية واإلنسانية.- 

 تحفيز مادي وأدبي للمؤسسات واألفراد ذوي النشر الدولي ذو معامل التأثير املرتفع ووضع حوافز لألساتذة أصحاب اإلنجازات البحثية.	

 مضاعفة مشاركة مصر في بعض البرامج الدولية التي أثبتت نتائج تقييم اداء مردودها اإليجابي على مخرجات البحث العلمي.	

 دعم إنشاء الشبكات العلمية الوطنية املتخصصة في مجاالت العلوم األساسية والبينية.	

 اإلهتمام باإلرتقاء بمستوى املجات العلمية املصرية ووضعها فى مصاف املجات العاملية.	

 التركيــز علــى املجــاالت التــي يتــم االبتعــاث عليهــا وهــي بحــوث العلــوم الحديثــة واملســتقبلية و التكنولوجيــات البازغــة، والبحــوث التطبيقيــة 	

وبحــوث نقــل التكنولوجيا.

 عقد مؤتمر سنوي أو دوري في كل دولة كبري بها بعثات، لعرض النتائج العلمية التي يتوصل إليها املبعوثون في التخصصات املختلفة، 	

في وجود لجنة علمية من خبراء مصريين وأساتذة أجانب.

محور االستثمار في البحث العلمي والشراكة. 5

	.دعم برامج ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الشراكة

	.إنشاء برامج تمويل جديدة بمشاركة القطاع الخاص، واستحداث برامج تمويل جديدة لتحفيز االبتكار

	.تعديل عقود الجهات املانحة مما يشجع الباحثين على تسجيل براءات اختراع واإلفصاح عن نقاط االبتكار في نتائج األبحاث

	.دعم وتنمية قدرات العاملين بمراكز تكنولوجيا الصناعة بوزارة الصناعة، ومراكز نقل التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

	 إنشاء برنامج للتنقيب في مخرجات البحث العلمي املصري واحتضان الواعد منه ودعمه للوصول الى مرحلة التطبيق، بالتعاون مع مراكز

عاملية متميزة في االبتكار والتسويق التكنولوجي.

	. استحداث هيئة عليا تشرف على وتنسق بين الجهات املانحة في مصر

	.إصدار نشرة الكترونية دورية شهرية لكل جهة مانحة تعلن فيه عن أخبارها

	.إنشاء منصة إلكترونية تربط بين الجهات املانحة من ناحية و الباحثين العلميين و املستفيدين من األبحاث و نتائجها من ناحية أخرى

	 إشــهار قبــول الجامعــات للتبرعــات العينيــة ودعــم عمــادات ومراكــز البحــث العلمــي بمستشــارين شــرعيين واقتصادييــن لتنميــة أموااللتبرعــات

والهبــات والوصايــا والعمــل علــى اســتثمارها.
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	.تبني برامج توعوية ألفراد املجتمع تحثهم على التبرع للبحث العلمى وتكريمهم

	.منح معاهد ومراكز البحوث والدراسات االستشارية صاحيات واسعة في االتصال بمواقع اإلنتاج والتعاقدات البحثية

	.توجيه الرسائل العلمية واألبحاث الجامعية إلى بحوث تطبيقية متخصصة مقابل دعمها وتمويلها من قبل املؤسسات اإلنتاجية

	 العمل على تحديد رسوم على املختبرات والورش واملرافق البحثية بالجامعة التي تستخدمها مؤسسات اإلنتاج باملجتمع، والسماح كذلك

باستثمار شعارات الجامعة على املنتجات مقابل رسوم لصالح البحث العلمي.

	.تقديم الخدمات البحثية املدفوعة للشركات ووحدات االنتاج ومؤسسات املجتمع املدنى

	.إنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا ومكاتب فرعية للبراءات بالتجمعات واملدن الصناعية

	.إنشاء التجمعات اإلبتكارية  التي يكون قوامها إحدى الصناعات االستراتيجية

	 إنشــاء حاضنات أعمال تكنولوجية و أودية للعلوم والتكنولوجيا باألقاليم املصرية وبالقرب من الجامعات املصرية لتنمية فكر اإلقتصاد

املعرفى.

	 دعــم تصاميــم بيئيــة )خضــراء( وذكيــة إلنشــاء املــدن العلميــة ووديــان العلــوم والتكنولوجيــا لجــذب اإلســتثمارات العامليــة فــي مجــال العلــوم

والتكنولوجيــا واالبتــكار.

محور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية. 6

	. إعداد برامج إعامية وثقافية جديدة وتفعيل ودعم البرامج القائمة لتزكية روح املنافسة العلمية

	 نشــر ثقافــة البحــث العلمــي باملــدارس )مرحلــة التعليــم ماقبــل الجامعــي(، مــن خــال قيــام الجامعــة واملراكــز واملعاهــد البحثيــة  بعمــل إتفاقيــات

)بروتوكوالت( تعاون وشــراكة مع مؤسســات التعليم ما قبل الجامعي )عام وفني(، تســتهدف نشــر ثقافة البحث العلمي باملدارس .

	.إعداد برامج إلكتشاف املواهب ودعم الطاب املخترعين والباحثين

	تنمية القدرات واملهارات البحثية للطاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس

محور التعاون الدولى. 7

	:تنسيق وتطوير التعاون الدولى مثل

تخصيص إعتمادات مناسبة للتعاون الدولي من التمويل املخصص للبحث العلمي.- 

التنسيق بين الوزارات واملؤسسات املعنية للتعرف على احتياجاتهم من الشراكات الدولية.- 

حصر وتفعيل وتطوير اإلتفاقيات الجارية.- 



االسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 2030 

62STI - EGYPT 2030

توقيع إتفاقيات شراكة جديدة متكافئة.- 

إنشاء برامج منح بحثية ومنح بناء قدرات وجوائز تقدمها مصر لبعض الدول وخاصة األفريقية والعربية.- 

إنشاء مكتب تمثيل دائم ملصر في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في اإلتحاد األوروبى و اإلتحاد اإلفريقى.- 

إرتباط التخطيط االستراتيجي باألهداف العربية واإلفريقية والتمويل املشترك للمشاريع البحثية.- 

• العوملة والتدويل للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار مثل:	

خطة لجذب الشركات العاملة فى العلوم والتكنولوجيا واإلبتكارلإلستثمارفى مصر.- 

خطة لجذب الطاب املوفدين وطاب الدراسات العليا في مصر وجذبهم إلكمال دراساتهم.- 

خطــة لجــذب األســاتذة والباحثيــن الدولييــن فــي املجــاالت العلميــة والتكنولوجيــة لنقــل خبراتهــم وإجــراء بحوثهــم بالجامعــات واملراكــز - 

واملعاهــد البحثيــة والشــركات املصريــة.
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املســـــــار الثاني
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املسار الثاني يستهدف  إنتاج املعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية االقتصادية واملجتمعية. 

ويركــز هــذا املســار علــى دفــع البحــوث والتطويــر واالبتــكار ومشــروعات نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا وتعميــق التصنيــع املحلــى فــي الصناعــة الوطنيــة، 

والتنقيب في مخرجات البحث العلمي املصرية للمساهمة في حل املشاكل امللحة والضاغطة التى يعانى منها املجتمع وتطبيقها، وذلك في مجاالت 

الطاقــة وامليــاه والصحــة والســكان والزراعــة والغــذاء والبيئــة والصناعــات  اإلســتراتجية والرأســمالية، كمــا تتنــاول قضايــا التعليــم واألمــن القومــي، 

والتنميــة البشــرية املســتدامة واملاليــة واإلداريــة، والســياحة، ومســتقبل التكنولوجيــا الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة. ويعطــى هــذا املســار أولويــة 

كبيرة للبحوث األساسية واملستقبلية واالجتماعية والعلوم البينية واملتداخلة مثل النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى واملعلوماتية ، وذلك بهدف 

بناء قاعدة علمية قوية قادرة على إنتاج املعرفة وتحسين ترتيب مصر العلمي الدولي وكذلك تمكين منظومة البحث العلمي املصرية من اللحاق 

بالثــورات العلميــة املتاحقــة فــي العلــوم البينيــة واملتداخلة واملســتقبلية.

بإختصار، فإن الغاية اإلستراتيجية لهذا املسار تركز علي دعم البحوث والتطوير واالبتكار ومشروعات نقل وتطوير التكنولوجيا بهدف املساهمة 

في تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية:

رفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر، والبحث عن مصادر جديدة، وترشيد االستهاك.( 1-1)

تأمين إستمرار توافر املياه الكافية واإلستدامة البيئية لتلبية إحتياجات الحاضر واملستقبل.( 1-2)

تطوير املنظومة الصحية لإلرتقاء بصحة ورفاهية املواطن، وتبنى إستراتيجية مع وزرات الصحة والبيئة والزراعة للتخلص ( 1-3)
من مسببات أمراض الحيوان الوافدة واملتوطنة واألمراض الناتجة عن التلوث بحلول 2030 . 

معالجــة الفجــوة الغذائيــة ومشــكلة األمــن الغذائــي، ومســاعدة وزارة الزراعــة فــي تحقيــق إكتفــاء ذاتــي مــن الغــذاء، وتحســين ( 1-4)
جــودة منتجــات األرا�ســى وعــاج اآلفــات واإلهتمــام بالثــروة الحيوانيــة والســيطرة علــى منافــذ البــاد فــي دخــول الحيوانــات 

واألدويــة املهربــة.

حماية البيئة وتنمية املوارد الطبيعية ، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للمواد الخام والثروة املعدنية، ودعم برامج صون الطبيعة.( 1-5)

تمكيــن التطبيقــات التكنولوجيــة، وتطويــر وبنــاء القــدرات فــي العلــوم البينيــة واملتداخلــة واملســتقبلية، مثــل النانوتكنولوجــى ( 1-6)
والبيوتكنولوجــى واملعلوماتيــة الحيويــة.

املســاهمة فــي تطويــر الصناعــة الوطنيــة وتحســين الربحيــة مــن خــال تعميــق التصنيــع املحلــي ومســاعدة الصناعــة علــى عبــور ( 1-7)
الفجــوة التكنولوجيــة الحاليــة.

عبــور الفجــوة الرقميــة واملعلوماتيــة، وتمكيــن تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــال لبنــاء مجتمــع متطــور وحديــث، ورســم أفقــه ( 1-8)
املســتقبلية.

دعم منظومة التعليم والتعلم إلنتاج رأس مال بشري قادر علي اإلبداع واإلبتكار والتميز.( 1-9)

توظيف وتعظيم دور املنظومة اإلعامية في تشكيل وضبط القيم اإلجتماعية واألخاقية للمجتمع املصري.( 1-10)

بالتركيــز علــي قضايــا اإلســتثمار والتجــارة اإللكترونيــة، واإلقتصاديــات ( 1-11) املاليــة واإلداريــة واملســتدامة،  التنميــة  تحقيــق 
الرقميــة. واملجتمعــات 

إبتكار وسائل علمية جديدة تضمن تنمية قطاع السياحة لإلرتقاء باملنتج السياحي.( 1-12)

دعم بحوث العلوم اإلجتماعية واإلنسانية واإلرتقاء بها للوصول إلى معايير النشر الدولية.( 1-13)

دعم بحوث التربية الرياضية التطبيقية لإلسهام في اإلرتقاء باألنشطة الرياضية وتحسين صحة املواطنين.( 1-14)
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محور الطاقة. 1

• خارطة طريق دقيقة ملسارات واحتياجات الطاقة:	

• بناء نموذج ريا�سى للتنبوء بإحتياجات مصر من الطاقة وتأمين تلك املوارد.	

• دراسات جيولوجية واستكشافية للبحث عن مصادر طاقة تقليدية في مصر.	

• إنتاج الطاقة الكهربية مثل:	

• انتاج الطاقة الكهربية من املخلفات الزراعية و املنزلية.	

• انتاج الطاقة الكهربية باستخدام الخايا الشمسية )السيليكون- األغشية الرقيقة- الجيل الثالث )النانوتكنولوجى(.	

• توطين و تطوير تكنولوجيات الطاقة مثل: 	

• من الكتلة الحيوية.	

• إنتاج الغاز والوقود الحيوى من املخلفات الزراعية و املنزلية ومن الطحالب.	

• التصنيع املحلى املبتكر  لتطوير نظم توليد الطاقة من الرياح.	

• تطوير نظم توليد الطاقة باستخدام طاقة املد و الجذر.	

• تطوير نظم توليد الطاقة من باطن األرض.	

• تطويــر نظــم الطاقــة الجديــدة و املتجــددة الهجينــة )خايــا شمســية- مركــزات شمســية- توربينــات ريــاح- بطاريــات- خايــا وقــود( لتوليــد 	

و تخزيــن الطاقــة.

• إستخدام الحشائش املائية إلنتاج الوقود الحيوي بتقنية التخمر الاهوائي واستخدامه في توليد الكهرباء والحرارة.	

• مشروعات ابتكارية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية مثل:	

• املبادرة القومية لتصنيع وحدات املجمعات الشمسية واملركزات الشمسية والخايا الضوئية.	

• تمويل مشروعات دراسة الفرص الواعدة لتطبيق أنظمة الطاقة الشمسية على املستوى القومى و األفراد مثل:	

• انتاج الطاقة و تحلية املياة باستخدام نظم املركزات الشمسية املختلفة.	

• تسخين املياة باستخدام نظم املجمعات الشمسية.	

•  في غايات املياه باملصانع.	
ً
استخدام السخانات الشمسية نهارا ومصبات الطاقة من املخلفات الزراعية ليا

• تطبيقات الطاقة الشمسية في املطارات وخاصة الطاقة الشمسية.	

• دراســة االســتفادة مــن تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية واســتخداماتها فــي مجــال تصميــم وتشــغيل هناجــر الصيانــة وتأثيرهــا علــى تشــغيل 	

املطــارات.
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• دراسة تشغيل الفنادق واملنتجعات السياحية بالطاقة الشمسية كبديل ملصدر الطاقة التقليدي علي أسس اقتصادية .	

• دراسات خفض معدالت استهاك الطاقة مثل:	

• خفض معدالت استهاك الطاقة في قطاع النقل في مصر.	

• انتاج ملبات موفرة للطاقة و ملبات الليد.	

• انتاج عدادات طاقة ذكية.	

• دراسة نقل الطاقة باستخدام الشبكات الذكية.	

• دراسات تقييم كفاءة استخدام الطاقة في الشركات و املصانع و املؤسسات.	

• دراسة تطبيقية لترشيد كثافة استهاك الطاقة في الصناعات التحويلية كثيفة االستهاك.	

• دراسات معمارية و بيئية لتصميمات املبانى منخفضة استهاك الطاقة.	

• تطوير تكنولوجيا انتاج الطاقة املتجددة مثل:	

• الطاقة الشمسية والبيوجاز.	

• تحويل املخلفات الزراعية والصلبة إلى وقود.	

• االستغال األمثل ملصادر الطاقة البديلة وتوطين تكنولوجيا الطاقة املتجددة مثل:	

• ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة كبديل فعال.	

• استخدام الطاقة البديلة في املواقع األثرية واملتاحف.	

•  دراسة  تطوير التكنولوجيات املستخدمة لتحسين نوعية الوقود.	

• مشروع أنتاج نصف صناعي لوقود النفاثات الحيوي من زيوت املستخدمة من خال عملية الهدرجة باستخدام حفازات نانونية.	

• انتاج الوقود الحيوي من زيت الجوجوبا والتنمية املستدامة في املناطق الريفية والصحراوية في مصر.	

• تقييم األثر البيئى و االجتماعى و االقتصادى الستخدام الشبكات الهجينة الغير موصلة بالشبكة القومية Off Grid Networksفي املناطق 	

املعزولة و النائية.

•  إعداد منظومة متطورة لنقل وتداول وتخزين وقود الفحم الوارد عبر املوانئ املصرية حتى وصوله للمصانع.	

• العمل على إيجاد طرق جديدة لخفض محتوى عنصري الكبريت والفاناديوم من زيوت الوقود الثقيلة.	

• تطوير ونقل تكنولوجيا مفاعات الحرارة العالية املبردة بالغاز وتصنيع وقود الثوريوم.	

• وضع استراتيجية إلدارة املخلفات الصلبة و إعادة تدويرها.	

محور املياه. 2
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• تطبیــق تقنیــات النظائــر البینیــة واملشــعة فــى تنمیــة وإدارة املیــاه الجوفیــة ودعــم وتطویــر نظــم املراقبــة والتشــغیل األوتوماتیكیــة للخزانات 	

الجوفیة.

• إستخدام النماذج الریاضیة لتقییم إستدامة الخزانات الجوفىة بمناطق اإلستصاح. 	

• دراسات هيدروجیوكیمیائیة للتقییم النوعى للمیاه الجوفیة وصاحیةإستخدامها.	

• االستفادة من میاه الصرف الصحى املعالج فى شحن الخزانات الجوفیة الناضجة.	

• تطوير نظم جمع مياه األمطار وحصادھا الستخدمها في إستطاع فرص سد مسام التربة وتكوین نظام جمع مطرى سطحى.	

• دراسات لتحدید مناطق الجریان السطحى واإلمتصاص املوضعى ملیاه األمطار والسیول. 	

• دراسة الخزانات الرومانية فى الساحل الشمالى الغربى وتطویرها وإدماجها فى منظومة الزراعة. 	

• دراسة حقلیة ونمذجة للحفاظ على املیاه خلف السدود ذات السعة التخزینیة الكبيرة مثل سد الروافعه و البدن.	

• استخدام تقنیات االستشعار من البعد لتحدید خرائط سریان املیاه بأعالى النیل وتحدید املسارات املثلى لتقلیل الفاقد مثل مشروع 	

قناة جونجلى.

• دراسة واقعیة ومنهجية ملشروع نهر الكونغو  وربطه بنهر النیل. 	

• دراسة متابعة حوض نهر النیل وروافده بصورة دقیقة وإعداد تقاریر عن الحالة الهیدرولوجیة له.	

• حمات قومیة لترشید إستهاك املیاه من خال التوعیة بمخاطر نقص املیاه. 	

• تطویر ملجسات سلكیة والسلكیة لترشیدإستهاك املیاه فى املنازل واملصانع والزراعة.	

• تطویر التكنولوجيات املختلفة لتحلية املياة.	

• استخدام البكتريا الطبيعية مع الرمل كمادة إسمنتية لتبطين القنوات املائية.	

• تصميم وتطوير الوحدات املتنقلة لتحلية مياه الشرب للمناطق الصحراوية باستخدام الطاقة الجديدة واملتجددة.	

• معالجة مياه الصرف الصحي  والصرف الصناعى باستخدام تقنيات منخفضة التكاليف.	

• تقليــل اعتماديــة الفنــادق الواقعــة فــي املناطــق الســاحلية علــي شــبكة ميــاه الشــرب وذلــك عــن طريــق االســتخدام األمثــل لتكنولوجيــات 	

تحليــة ميــاه البحــر.

• استخدام االستشعار من البعد في إعادة ترسيم وتأهيل قطاعات القنوات املائية.	
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محور الصحة والسكان. 3

• دراسة تأثير التغذیة اإلكلینیكیة لتحدید العاقة بين التلوث واألمراض املتفشیة.	

•  لفئاتهــم العمريــة وجنســهم ودراســة 	
ً
دراســة التأثيرالصحــى واإلجتماعــى واإلقتصــادى ملــرض الســمنة وتحديــد نســب املصابيــن بهــا طبقــا

عاقتهــا بســوء التغذيــة وإيجــاد عاجــات دوائيــة وجراحيــة لهــا.

• كل 	 للصحــة  ديموجرافــى  مســح  وإجــراء  تطويرهــا  علــى  والعمــل  الشــامل  الصحــي  التأميــن  تطبیــق  ليــات 
ّ
ا  تقييــم 

ثاث سنوات.

• دراسة مسببات وأنماط ومعدالت اإلصابة باألنواع املختلفة من السرطان بمصر وإكتشاف عاجات لها.	

•  بمصر.	
ً
إكتشاف وتطوير الدالئل الحيوية لألمراض األكثر إنتشارا

• 	.HBV و HCV  بمصر مثل 
ً
إيجاد وتطوير لقاحات األمراض األكثر شيوعا

• دراسة مسببات األمراض املزمنة بمصر ومضاعفاتها وإيجاد عاجات لها مع التركيز على العاجات املشتقة من مصادر طبيعية.	

• دراسة أسباب زيادة معدل الوالدة القيصرية ودراسة مستوى صحة الطفل في مصر.	

• دراسة وتيرة مقاومة البكتريا ملضادات البكتريا في وحدات الرعاية املركزة في مصر.	

• دراسة مدى فاعلية وأمان مضادات الفيروسات املستخدمة لعاج االلتهاب الوبائي )�سي(.	
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محور الزراعة والغذاء. 4

• استحداث تكنولوجيات للتصنيع الغذائي في اطار استدامة أمن وسامة الغذاء.	

• تطوير والتوسع في وزيادة إنتاجية محاصيل الغذاء والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الطاقة .	

• تطویراإلنتاجیة الزراعیة لوحدتي األرض واملیاه وإستنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف وامللوحة.	

• تطویرالرى الحقلى بالطرق املتعددة خاصة بإستخدام املستشعرات وأجهزة التحكم الحدیثة.	

• التوسع فى الزراعة املائية والزراعة املحمية.	

• استخدام املخلفات الزراعية في التسمید وتغذية الحيوان وغيرها.	

• تنظيم عمليات تجميع الحاصات الزراعية املطلوبة للتصنيع الزراعي وتنظيم الحلقة الرابطة بين املزرعة واملصنع )عمليات ما بعد 	

الحصاد(.

• تســهیل وتشــجیع االســتثمارات فــي املــزارع الســمكیة وإكثــار األنــواع البحريــة والنيليــة وتطويــر واســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة ودعــم 	

البحــوث البيطريــة بهــذا املجــال.

• اســتخدام نظم  اإلستشــعار من البعد لتحديث خرائط اســتخدامات األرا�سى وتشــجيع جذب الســكان وخلق البيئة املائمة للمعيشــة 	

وتســهيل التواصــل مــع مراكــز التســويق املحلــی والخارجــی.

• إنشاء مجتمع صناعى زارعى متكامل.	

• توطين الحاصات البستانية األكثر تحما  للحرارة والجفاف.	

• زيــادة اإلنتــاج الحيوانــي عــن طريــق تحســين أصنــاف وأصــول الحيوانــات الزراعيــة املحليــة تطويرإنتــاج الهجــن مبكــرة النضــج ودراســة 	

التنــوع الوراثــي ألصــول الحیوانــات الزراعيــة تحــت الظــروف البیئیــة املختلفــة فــي مصــر.

• استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الكفاءة التناسلية في الدواجن )التلقيح الصناعي - التفريخ(.	

• تخلیق اللقاحات املختلفة ملكافحة أمراض حيوانات املزرعة.	

• تطوير نظم الزراعات البدیلة التى تدر دخا مناسبا للمزارعيين و اإلهتمام ببحوث محاصيل التغطیة.	

• دراسة تمكين صغار املزارعين من خلق فرص لإلبتكار عن طريق الحصول على التعليم املنهي وخدمات اإلرشاد، ورأس املال، واالئتمان، 	

والتأمين الازمين لتطوير األعمال.

• فــي 	 يعمــل  مــن  لــكل  اإليكولوجيــة  الزراعــة  وأنظمــة  املــزارع  بــإدارة  املســتنيرة  املعرفــة  لتوفيــر  الزراعــي   االرشــاد 

القطاع الزراعي.

•  عاليــة 	
ً
اإلكثــار مــن زراعــة املحاصيــل الزيتيــة تحــت الظــروف املصريــة وتطويــر تكنولوجيــات صناعــة الزيــوت اإلقتصاديــة لتصبــح زيوتــا
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الجــودة للحــد مــن اســتيرادها.

• إستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء وإدارة الصوبات الزراعية.	

•  دراســة ســبل إطالــة مــدة الصاحيــة والحــد مــن فســاد وتلــف املحاصيــل أثنــاء مراحــل التخزيــن والنقــل والتــداول )معامــات مــا بعــد 	

الحصــاد(.

• تطوير تكنولوجيات ما بعد الحصاد لنخيل البلح واملحاصيل التصديرية.	

• دراسة طرق االستفادة من أصناف البلح الرطبة والتمور منخفضة الجودة في انتاج سكر التمر.	

• تطوير تكنولوجيا استصاح واستزراع األرا�سي الجديدة.	

• تطوير نظم امليكنة الزراعية لتناسب جميع املساحات .	

• تطوير نظم التقديرات اإلحصائية واملستقبلية لإلنتاج الزراعي.	
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محور البيئة وحماية املوارد الطبيعية . 5

• ثار املحتملة للتغيرات املناخية:	
ّ
مواجهة اال

تطويــر التنبــؤات املســتقبلیة لآلثاراملحتملــة للتغيــرات املناخیــة علــى الدلتــا وســواحل مصــر الشــمالیة والتنــوع البیولوجــى وإنتاجیــة - 

الغــذاء والعــبء اإلقتصــادى واإلجتماعــى.

ثار الناجمة عن التغيرات املناخية.- 
ّ
تطوير تكنولوجيات مواجهة اال

إجراء دراســات للتنبؤات املســتقبلیة لآلثار الناتجة عن الكوارث املحتملة مثل الزالزل فى املناطق النشــطة والفیضانات والســیول - 

والجفاف.

انشــاء مراكــز اإلنــذار املبكــر بالظواهــر الجويــة العنيفــة وذلــك مــن اجــل اإلنــذار املبكــر باألمطــار الغزيــرة والســيول والعواصــف الترابيــة - 

واملوجــات الحــارة وموجــات الجفــاف وقلــة االمطــار وانخفــاض منســوب ميــاه النيل.

• تحفيز ودعم اإلقتصاد األخضر:	

دراسة الجدوى اإلقتصادیة والفنیة والتمویلیة لتطبیقات اإلقتصاد األخضر للمشروعات العمرانیة والزراعیة والصناعیة - 

ووضع خطط وطنية للتنمية الخضراء.

دعم بحوث وتطویر ملساعدة املؤسسات لصناعیةالوطنیةفى تصویب أوضاعها لتكون أكثر مساندة للبیئة والتحول لاقتصاد - 

األخضر.

تطویرتصمیمات املبانى واملدن الخضراء طبقا للبیئة املصریة املتنوعة.- 

معالجة سوائل الرشيح.- 

• توفير بيئة نظيفة مستدامة:	

تطویرتكنولوجیا محلیة وفعالة ملكافحة كافة أنواع التلوث ) الهوائى -املائى - التربة – اإلشعاعى -الضوئى – الضوضائى–  - 

البصرى – الوراثى(.

وضع وتطوير دراسات فعالة حول اإلقتصادالبیئى والتنمیة املستدامة والتنمیة اإلقتصادیة ذات البعد البیئى لدمج العنصر - 

البیئى ووقف التدهور البیئى وتحویلها إلى ممارسات بیئیة فعالة.

إستخدام الكائنات الحیة الدقیقة فى مكافحة اآلفات وتدویر املخلفات.- 

إقتراح منظومة أطر متكاملة إلدارة وتدویرالنفایات من منظور البیئة املستدامة واإلستفادة اإلقتصادیة منها لتولید الطاقة - 

)كهرباء – بیوجاز- ......(

استخدام املعالجة البيولوجية لخفض امللوثات العضوية بنهر النيل والبحيرات ومعالجة املخلفات السائلة للمراكب واللنشات - 

السياحية والوحدات النهرية.
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استخدام تكنولوجيا التدوير أو التخلص األمن من نفايات الزئبق املتولدة عن األجهزة الطبية.- 

استحداث طرق لتدوير املخلفات الصلبة والعضوية باملنتجعات السياحية بشكل اقتصادي.- 

تحسين نوعية الوقود املستخدم في مصر لخفض تلوث الهواء.- 

معالجة رمال الشواطئ امللوثة بالزيت بمواد هيدروكربونية.- 

إكتشاف وتطوير طرق التخلص من النفايات املشعة بالدفن في مصر.- 

دراسة ومراجعة املكاميراملستخدة إلنتاج الفحم النباتي بنظم اإلنتاج الحديثة بدال من النظم التقليدية امللوثة للبيئة وتقيمها.- 

 ويشمل التنبؤ تحديد األوقات املناسبة لحرق - 
ً
تطوير مركز التنبؤات العددية من أجل إعداد تنبؤ يومي ملدة أسبوع يجدد يوميا

املخلفات على أن يتم هذا التنبؤ باستخدام النماذج العددية املخصصة لذلك.

تطوير شبكة الرصد لقياس االشعاع الشم�سي والتلوث واالوزون الكلي والسطحي وقياس العواصف الترابية.- 

• املحافظة على الثروات الطبيعية:	

دراسة املخاطر والتهدیدات التى تواجه التنوع البیولوجى الزراعى فى مناطق االستصاح الجدیدة والتنوع البيولوجى فى البحار - 

والبحيرات والقنوات املصرية ونهر النيل وسبل مكافحتها.

تمویل موسوعة صون الثروات الطبیعية )األصول الوراثیة والحیوانیة واملیكروبیة والثروات التعدینیة والتراثیة(.- 

دراسة عن أنواع أسماك القرش في البيئة البحرية املصرية )البحر املتوسط والبحر األحمر(.- 
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محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم املستقبلية. 6

• تحديد األولويات  الوطنية من علوم وتكنولوجيا املستقبل كل ثات سنوات )دراسة توطين وتطبيق علوم وتكتولوجيا املستقبل(.	

• تنمیة قدرات وبحوث أساسیة وابتكارتنافسیة:	

فى مجال  الزراعة الدقيقة.- 

فى مجال  الزراعة الرأسية.- 

فى مجال تخزين الطاقة.- 

فى مجال الوقود الشم�سى السائل.- 

فى مجال تصحيح الجينوم.- 

فى مجال الطب الشخ�سى.- 

فى مجال الطابعات ووسائل العرض ثاثية األبعاد.- 

فى مجال تحليل النظم والدراسات املستقبلية.- 

فى مجال الوقود الحيوى والباستيك الحيوى.- 

فى مجال نقل الطاقة السلكيا.- 

فى مجال االلكترونيات املرنة.- 

فى مجال املاسحات الذكية والروبوتات.- 

فى مجال تطبيقات الهندسة الوراثية ملجابهة التغيرات املناخية فى قطاع الزراعة والغذاء.- 

فى مجال تطبيقات الذكاء االصطناعى فى الصحه والتعليم والزراعة والطرق وخافه.- 

• استخدام تكنولوجيا النانو: 	

لتحسين  Sensors and nano device  فى تصميم األقمار الصناعية.- 

لتشخيص وعاج السرطان.- 

فيتنقیة و معالجة وتحلیة املیاة على املستوى الصناعى واملنزلى.- 

فىتحسين وتطویر الخایا الشمسیة.- 
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فىالصناعات الثقیلة كالطائرات والخواص امليكانيكية )الخائط املعدنية(.- 

فىصناعة األغذیة اآلمنةاملقاومة لألمراض واآلفات.- 

• اختراعProgrammable nanodevices  فى املجال الطبى الصاح او الكتشاف التلف والعدوى.	

• تطوير مواد ومركبات ذات ابعاد تاتومترية لها خواص ميكانيكية -كيميائية - الكترونية وكهربائية وحرارية جديدة توصف فى 	

استخدامات مختلفة مثل الدهانات واألصباغ واألدوية.

• إبتكاراجھزة نانومتریة ذات كفاءةعالیة لتخزین كمیات كبيرةمن الطاقة ولفترات طویلة.	

• إستخدام انظمة للطاقة اكثرصداقة للبیئة.	

• 	   Super hydrophobic –low effect, low friction, Anti dust, and Self cleaning أسطح مضادة للتآكل وااللتصاق
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محور الصناعات االستراتيجية  . 7

• صناعة البوليمرات والباستيك واملطاط مثل:	

 -.
ً
العمل على تصنيع مكونات الدهانات والغراء لألخشاب محليا

إنتاج الباستيك القابل للتحلل.- 

إنتاج الصق حرارى باستخدام خامات متنوعة من املطاط الصناعي للصق املطاط على األسطح املعدنية كاإلطارات املستخدمة - 

في العربات املدرعة.

 -.
ً
استخدام الجيوبوليمر كأحد املواد املبتكرة ملواد البناء واملطبقة عامليا

انتــاج البوليمــرات الهندســية وهــي بوليمــرات ذات خصائــص ميكانيكيــة اســتثنائية عــن البوليمــرات العاديــة مثــل الصابــة واملتانــة - 

الذي يجعلها قيمة في تصنيع املنتجات الهيكلية مثل التروس واألجهزة اإللكترونية وقطع غيار الســيارات. وكونها أكثر تكلفة، يتم 

إنتــاج اللدائــن الهندســية بكميــات أقــل وتميــل إلــى اســتخدامها فــي األجســام الصغيــرة أو التطبيقــات ذات الحجــم املنخفــض )مثــل 

األجــزاء امليكانيكيــة( و التــي تتطلــب مواصفــات ميكانيكيــة معينــة باإلضافــة الــى خفــة الــوزن.

تصنيع افام الباستيك املستخدمة فى التعبئة والتغليف الذكية)أافام الباستيك املستخدمة في تعبئة الفواكه والخضراوات - 

للحفاظ عليها اثناء التصدير والتبريد لفترات طويلة(.

إنتاج طاء صديق للبيئة ومضاد للبكتيريا باستخدام خامات محلية.- 

 -.
ً
 دراسة استخدام الجيوبوليمر كأحد املواد املبتكرة ملواد البناء واملطبقة عامليا

• الصناعات القائمة على املخلفات الزراعية مثل:	

البحث في بدائل الخشب الطبيعي من )قش األرز – حطب القطن – جريد النخل(.- 

تجربة استخدام مخالفات زراعية مثل )قش األرز - لب الخشب - مصاصة القصب - إلخ ...( في إنتاج السليلوز  النقي.- 

تصنيع النيتروسليلوز من مواد أولية محلية.- 

 -.  Fumed Silica إنتاج السليكا النقية فائقة النعومة من قش األرز

تطویرعبوات التغلیف املبنیة علىاملواد السلیلوزیة النشطة بیولوجیا.- 

تطویر مرشحات مسترجعة من مصادر طبیعیة متجددة مثل السلیولوز ( قشاألرز،حطبالقطن، ورق شجراملوز )والكيراتين ( - 

ریش، شعر ) لإلستخدام في إزالة أیونات معادن ث قیلة(.

إستخدام لشعيرات )أللیاف( فيإنتاج مواد ذات أھمیة كبرى تستخدم في الصناعات الكیماویة والصناعات الحربیة.- 

إستغال ناتج الحلیج في مجاالت عدة مثل مجال صناعة الفاتر.- 

انتاج البتروكيماويات الخضراء من مصادر طبيعية وتعتمد في إنتاجها على مصادر طبيعية مثل املخلفات الزراعية.- 
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• الصناعات القائمة على الثروات املعدنية مثل:	

استخاص العناصر األرضية النادرة من صخور الفوسفات.- 

تحويل وتنقية عجينة اليورانيوم الصفراء.- 

 تنقية املعادن النفيسة وضبط العيار بطرق حديثة صديقة للبيئة.- 

تحسين الخواص امليكانيكية لسبائك األملونيوم.- 

إنتاج شرائح السيلكون باستخدام املفاعات.- 

 املعالجة الكيميائية للرخام املصري.- 

 تصنيع سبائك بخواص معينة لتصنيع املعدات وقطع الغيار.- 

تقييم وتركيز واستخاص البيريليوم.- 

معالجة واستخاص العناصر األرضية النادرة والثوريوم  واليورانيوم من  خام املونازيت.- 

استخاص وتركيز خام خامس أكسيد الفانديوم من خامات اإلملنيت بالصحراء الشرقية.- 

تركيز واستخاص خام الجرانيت من الرمال السوداء الستخدامه في العمليات التصنيعية للرخام- 

• 	  Metal Clayالحصول على خامات جديدة مثل

• الصناعات النسجية مثل:	

تصنيع صبغات من خامات طبيعية للمنسوجات.- 

استحداث معالجات إلكساب األقمشة مليزات نسبية.- 

تصمیم برنامج لتحسين استراتیجیة التسویق داخل املنشآت النسیجیة.- 

تحسين خواص األقمشة الكتانیة من خال تطویر عملیات املعالجات األولیة كذلك تطویر عملیات التجهيــز النهائــى باستخدام - 

التكنولوجیا الحیویة والنانوتكنولوجي.

تطویرجودة الصوف الناتج في شبه جزیر ة سیناء لتعظیم االستفادة في الصناعات النسجیة- 

إنتاج أقمشة مقاومة للحشرات والعتة.- 

استخدام العوادم النسجیة لزیادة القیمة املضافة واإلقتصادیة للمنتج.- 

• إنتاج إضافات محلية لرفع رقم األوكتان للبنزين وتحسين أداء املحرك.	
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• معالجة ارتفاع درجة االنسكاب للمازوت املنتج من خامات الصحراء الغربية.	

• 	 EDC.معالجة املخلفات الناتجة من عملية التكسير الحراري ملنتج إلنتاج مذيبات

• معالجة مياه الصرف الصناعي )إزالة عنصر السيانيد(.	

• تحضيرمرشحات نانومتریة بطریقة البثق الكهربي من مصادر رخیصة طبیعیة متجددة واستغالهـا في تنقیة میاه صرف صناعیة.	

• استخاص اماح املاغنسيوم والبوتاسيوم والبورون من السائل املر باملاحات.	

• دراسة تحسين خواص الوقود السائل املستخدم في محطات التوليد الحرارية وتقليل الشوائب به.	

• رفع كفاءة الوضع القائم وتعظيم العائد من املحاجر.	

• تدعیم إنتاج أقطان اإلكثار بدرجة نقاوة عالیة للحفاظ على النقاوة الوراثیة للقطن املصري  مثل:	

• إنتاج ساالت جدیدة من القطن املصري مقاومة لافات الحشریة.	

• إكثار وحفظ وتوثیق أصناف القطن املصري طویلة التیلة باستخدام أحدث التكنولوجیات فى الهندسة الوراثیة والبیوتكنولوجى.	

• مشروع إنتاج ماكینة لجنى القطن الیا تصلح لجنى القطن املصرى.	

• إستنباط ساالت جدیدة من الكتان تضاھي الساالت املستوردة.	

• إكتشاف وإستخدام التكنولوجيات البازغة فى مجال الزراعة والغذاء .	

• التأسیسإلدخال الجرافين كمادة حفازة فيالصناعات املختلفة ) كصناعة الدواء والتطبیقات الطبیة املختلفة( وفي أغشیة تحلیة 	

املیاه.

• دراسات إلنشاء قاعدة بیانات للصناعات اإلستراتیجیة الوطنیة تتضمن الصناعات القائمة والطاقات اإلنتاجیة التصمیمیة 	

والفعلیة لنوعیة املنتجات الحالیة والتوزیع الجغرافي  للصناعات القائمة واملشاكل التي تواجه الصناعة.

• تطویروتسجیل وإعتماد طرقعاج الطب البدیل.	

• استخدام تطبیقات النانوتكنولوجى في صناعة الدواء.	

• إنشاء معمل مرخص للمتكافات الدوائیة.	

• تطوير الصناعات القائمة على السلیكون في مصر.	

• تبنى إنتاج مودیل محلى ألحدى شركات السیارات العاملیة بحیث الیقل املكون املحلىعن ٪70.	

• دعم املشروع القومي الخاص بتعميق التصنيع املحلى ورفع شعار صنع في مصر مثل:	

تصنيع نيتروجوانيدين من مواد أولية محلية.- 
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معالجة الفوسفوجيبس.- 

معالجة الرماد الناتج عن حرق املازوت.- 

تصميم القوالب واإلسطمبات لصناعات )حقن الباستيك , تشكيل الصاج , املطاط, الزجاج وحقن املعادن(.- 

تصميم النعال واإلكسسوارات.- 

إنتاج محركات القواطع الكهربائية للجهد العالي.- 

إنتاج مصابيح التفريغ الغازي الخاصة باإلنارة.- 

استخدام أتربة الباي باص الناتجة عن صناعة األسمنت في صناعات تكميلية.- 

تطوير صناعة اإلسفنج املحلي.- 

تحضير األكاسيد املعدنية النانومترية باستخدام طرق الطحن امليكانيكي والهام الغروانى.- 

تطوير سبائك كرا�سي املحاور لآلالت الدوارة الثقيلة.- 

إنتاج غرف قطع القوس الكهربي لقواطع الجهد العالي والفائق.- 

تطوير تقنيات اللحام االلي ملواسير الغايات البخارية للضغوط الحرجة والفائقة.- 

انتاج العوامل الحفازة املستخدمة في عملية البلمرة.- 

دراسة تصميم املواتير الحثية املستخدمة في األجهزة املنزلية.- 

مشروع التصنیع املحلى ملعدات وأدوات إستخدام الدواء العبوات )البخاخات ... إلخ(.- 

تطوير اإلنتاج املحلى لاجھزة التعویضیة واملوادالحیوية.- 

دعم إنشاء مركز وطنى إلنتاج اإلسطمبات وقطع الغیاراملحلیة دعم تمویل برنامج وطني للصناعات املصرية.- 

دعم برنامج وطنى لتصنیع حاسب لوحى مصري بجودة مناسبة وسعرمناسب للسوق املحلى.- 

 -.)SAP( تطوير تكنولوجيا انتاج

إنتاج مخصبات زراعية بطريقة تجميع بين العناصر الثاثة املكونة للسماد من حبيبة واحدة.- 

تنقية حمض الفسفوريك ورفع جودته إلى املستوي الغذائي والطبي.- 

إعادة تدویرالزجاجات املصنعة من البولي إسترفي صورةأ لیاف.- 

تعميق التصنيع املحلى في الطاقة واملياه وااللكترونيات واالتصاالت واملعدات الزراعية والربوت وقطع الغيار مثل:- 
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تصميم وتصنيع اللوحات اإللكترونية بلوحات التحكم PCB الخاصة املستخدمة في األجهزة املنزلية.- 

إنتاج املامسات )Contactors( للجهد املنخفض واملتوسط.- 

تطوير تكنولوجيات املعالجة السطحية الحرارية ألجزاء املسارات الساخنة في التربينات الغازية.- 

تطوير وإنتاج أجهزة وقاية محطات املحوالت ومحطات التوليد وخطوط نقل الكهرباء.- 

دعم مشروعات بحوث وتطویر وإبتكارفي املجاالت اآلتیة: - إنتاج أشــباه املواصات والدوائر املتكاملة والنظم الدقیقة  - إنتاج - 

الشعيرات الضوئیة املستخدمة فى الكابات الضوئیة - وملحقاتهــا LED اإلنتاج املحلى للمبات - تصنیع املاكینات املتحكم فيهــا 

بالحاسب واإلنسان اآللى لإلنتاج النمطى.

تصمیم وتصنیع نظم مستشعرات وتحكم إلكترونیة لتغذیة الصناعات املختلفة.- 

صناعة أجهزة ولوازم األجهزة اإللكترونیة إلستعادة املواد ذات القیمة.- 
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محور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفضاء . 8

• بحوث في تطوير أنظمة األمن والسامة )smart security( مثل:	

حجب تصوير األوراق املطبوعة.- 

حجب إشارات املحمول أثناء لجان الثانوية العامة.- 

 -.)Cybersecurity( أمن الحاسوب وحماية األجهزة والبرمجيات

• إنترنت األشياء )Internet of Things( مثل:	

إتاحة تكنولوجيا إنترنت األشياء باللغة العربية.- 

 - 
ً
التعرف على الخطوط العربية وقرأتها على الصور الستخدامها في التصحيح اإللكتروني، وقراءة الخرائط القديمة وتحويلها أليا

إلــي خرائط مقروءة.

• تطويرالبنيه التحتية لنظم املعلومات ،وتحسين اداءشبكات االتصاالت الاسلكيه الرقميه وشبكات االستشعارعن بعد مثل:	

سلسلة الكتل )Block chain( ونقل القيمة عبر األنترنت.- 

 -.)Big Data Analysis( معالجة البيانات الكبيرة

 -.)Open Data( االستفادة من البيانات مفتوحة املصدر

 -.)Linked Open Data( البيانات املفتوحة املرتبطة

معالجــة الضوضــاء واملشــاكل الناتجــة عــن املوجــات الكهرومغناطيســية ألجهــزة الحاســبات املركزيــة وكل مــا يتعلــق بتحليــل مخاطــر - 

الوظائف.

• الهيكل املعماري املوزع للتعليم التكيفي املبني علي منصة ادكس املفتوحة.	

• ضبط التصميمات املفتوحة لتصنيع أجهزة الحاسب املحمول والحاسب اللوحي الستخدامها في التصنيع املحلي.	

• 	.)5G( تقنيات الجيل الخامس بشبكات االتصاالت

• 	.)Smart City( املدن الذكية

• 	.)Smart Universities( الجامعات الذكية

• أبحاث متعلقة بتطوير ممرات الطائرات الذكية.	

• التحليات التطبيقية )تحليات االتجاهات-السلوك(.	



االسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 2030 

81 STI - EGYPT 2030

• استراتيجيات التصميم التعليمي للمقررات التعليمية الكثيفة وواسعة االنتشار )MOOCs( مثل:	

 -.)Deep Learning( التعليم املتعمق

التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.- 

• علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات مثل:	

تطبيقات تكنولوجية في إدارة وتخطيط املوارد.- 

خدمات الحوسبة السحابية.- 

شبكات وقواعد املعلومات.- 

محرك تحليلي للنصوص العربية الستنتاج االتجاهات والتنبؤ باألحداث املستقبلية.- 

• التطوير التكنولوجي ألنظمة تداول الحقائب مثل:	

Using radrio )radio frequency identification for tracking packages and passenger(

الخاضعــة  االعمــال  قطــاع  لشــركات   corporate governance الرشــيدة  الحوكمــة  أنظمــة  أنســب   دراســة 

للقانون رقم 203.

• أمن وسامة املعلومات مثل:	

دراســة نقــل ومعالجــة بيانــات ومعلومــات األداء الفعلــي ملكونــات وأجــزاء الطائــرات أثنــاء التشــغيل عبــر األقمــار الصناعيــة ) أو مــن - 

خال أنظمة اتصاالت أخرى( لتافي وقوع مشكات فنية توثر على سامة الطائرات او تقتل من االستفادة االقتصادية القصوى 

من تشــغيلها.

Biometric واستخدامها في املطارات.- 

E passport والذي يحتوي على شريحة الكترونية.- 



االسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 2030 

82STI - EGYPT 2030

محورالتعليم أمن القومي. 9

• تحدید سبل إبتكاریة ملواجھة املشكات املتراكمة التي أدت إلي ضعف املنتج التعلیمى.	

• إستحداث صیغ جدیدة إلنتاج معلم األلفیة الثالثة وتطویرمعایيرإختیاره ونظم إعداده وتكوینه وتنمیته مھنیا.	

• تطویراملناھــج والبرامــج الدراســیة للتعلیــم العــام والجامعــي وفــق منظومــة متكاملــة وتوظیــف التكنولوجیاالرقمیــة فــي إدارة التعلیــم إلنتــاج 	

رأس مــال بشــري متميزیكــون قــادرا علــي اإلســهام الفاعــل فــي التنمیــة املســتدامة وبنــاء مجتمــع املعرفــة.

• ربط التعلیم بقضایا التنمیة البشریة واإلجتماعیة في مجتمع املعلومات واملعرفة وإستحداث صیغ جدیدة للمشاركة املجتمعیة في إدارة 	

مؤسسات التعلیم العام.

• نشر ثقافة البحث واالستقصاء، وإكساب الطاب مھارات البحث العلمي واإلبتكار.	

• دمج ذوي االعاقة تعليميا واجتماعيا وعاقته بالتوافق النف�سي لديهم.	

• تحسين الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفني وعاقته بارتفاع معدالت االلتحاق يه و دراسة تطوير رأس املال باملدارس الفنية.	

• دراسة تأثير األنشطة املدرسية علي التحصيل األكاديمي للطاب.	

• تفعيل دور التعليم الفني فى دعم املشروعات الصغيرة وريادة األعمال، وأثر ذلك فى تنمية النشاط االقتصاد املصرى.	

• دراسة دور التربية الوطنية للمتعلمين في تحسين الوعي البيئي واملجتمعي لديهم.	
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محور االعالم والقيم املجتمعية. 10

• تطوير طرق استعادة الريادة االعامية ملصر.	

• تطوير االعام والرقابة الذاتية وهوية الدولة وقيمها املجتمعية و معالجة الفقر الثقافى واالعامى.	

• تطويرصناعة الخبر واكتشاف اساليب التضليل االعامى.	

• تجديد الخطاب الدينى.	

• تطوير االعام العلمى وصناعة  أجيال جديدة من نجوم العلم من خال نماذج وطنية.	

• دراسة االعام االلكترونى ودورة فى بلورة األفكار.	

• تطوير اعام األطفال وسبل النهوض به.	

• تطويرالخطابات الجماهيرية.	

• تفعيل دور اإلعام فى مواجهة حروب الجيل الرابع.	

• دراسة اإلعام والشائعات و أخاقيات العمل اإلعامى واملسئولية االجتماعية.	

• تطوير اإلعام والصور النمطية للمرأة  ومتحدى االعاقة والهوية الوطنية.	
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 محور اإلستثمار والتجارة والنقل. 11

• تحقيق التنمية املالية واإلدارية املستدامة بالتركيز على قضايا إستثمار التجارة:	

رفع كفاءة وأتمتة اإلدارة الحكومية في مجال التجارة والتسويق والتنمية االقتصادية املستدامة.- 

ليات زيادة تنافسية الصادرات املصرية.- 
ّ
تطوير ا

دراسة إنعكاسالسیاساتاإلئتمانیة على سیاسات االستثمار واإلنتاج واملستوى العام لاسعار.- 

دراسة كفاءة سوق األوراق املالیة لدعم تمویل االقتصاد املصري.- 

دراسة حاضنات األعمال في تنمية اإلنتاج بالقرى املصرية )قرية منتجة ومحافظة مصدرة(.- 

تعزيز مساهمة الصناعة التحويلية في االقتصاد القومي.- 

تنمية الصناعات الصغيرة واملتوسطة من خال إنشاء تجمعات عنقودية وربط مصر بساسل القيمة العاملية.- 

دراسة تطوير سياسات وحوافز وضمانات االستثمار ملواكبةمتطلبات املستثمرين.- 

دراسة تطبيق نظام النافذة الواحدة على املستوى القومي.- 

• اإلهتمام بالدراسات املستقبلبة واملتقدمة للنهوض بقطاع التجارة واإلستثمار:	

االقتصاد املبني علي املعرفة وتطبيقاتةاإلستثمارية في تعزيز تنافسية املشروعات العربية الصغيرة واملتوسطة.- 

حوكمة الشركات والصنادیق الوقفیة.- 

دراسة آلیات تخفیض العجز فى ميزان املدفوعات.- 

دراسة تخطیط سوق القوى العاملة موزعة على األقالیم املصرية.- 

تقييم مدى مساندة السياسات املالية العامة ألهداف وخطط التنمية ودورها فى تعزيز تنافسية الصادرات املصرية.- 

دراسة التكتات اإلقليمية والدولية لدعم تنافسية االقتصاداملصري.- 

دراسة االتفاقيات واملعاهدات االقتصادية الدولية لدعم تجارة مصر الخارجية.- 

كيفية قياس وتحليل األثر الكمي لاستثمار األجنبي املباشر على كل من التنمية / التصدير / التنافسية / اإلنتاجية / التوظيف.- 

دراسة دور االستثمار األجنبي املباشر في معالجة االختال الهيكلي القطاعي واإلقليمي ودوره فى بناء كا من رأس املال البشرى - 
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واإلجتماعى.

تطوير وإعادة الهيكلة املالية والتنظيمية والتشغياية للشركات القابضة التى تحقق خسائر لتمكينها من تغطية النفقات والتحول - 

إلى تحقيق أرباح.

الدراسات املستقبلية إلنشاء مدن املعرفة واملدن الذكية من منظور االقتصاد املعرفي.- 

• تعظيم اإلستفادة من قطاع النقل واملؤانئ :	

دراسة زيادة فعالية شبكة النقل البري والسكك الحديديةوزيادة طاقتها االستيعابية وتحسين كفاءة اآلداء بها.- 

دراسة تأثير تطبيق النقل الذكي وتكنولوجيا املعلومات في تطوير منظومة النقل في مصر.- 

دراسة تأثير الطاقة االستيعابية ومستوى الخدمة لخطوط الركاب على الخطوط املشتركة للسكة الحديد مع قطارات البضائع - 

املختلفة.

تطوير النقل )للركاب والبضائع( بالسكك الحديدية ونظم التحكم ورفع عوامل األمان بها.- 

وضع وتطوير مخطط  شامل للنقل النهري وتعظيم دور النقل النهري في النقل لتخفيف الضغط على الطرق.- 

وضع وتطوير مخطط  شامل للنقل النهري وتعظيم دور النقل النهري في النقل لتخفيف الضغط على الطرق.- 

تحديث وتطوير نموذج النقل للمخطط الشامل للنقل في مصر.- 

تطوير نظام إدارة أصول الطرق والكباري في مصر.- 

 -.RIS تطوير نظام البنية املعلوماتية لنهر النيل

تطبيق نظام التحكم املروري- املراقبة اإللكترونية )أنظمة املرور الذكية(.- 

تخطيط وتطوير التعامل مع حالة الطوارئ.- 

دراسة دعم وتطوير وإعادة هيكلة مصر للطيران لتمكينها من املنافسة فى ظل إنتشار تطبيق سياسات تحرير النقل الجوى.- 

دراسة دعم وتطوير وإعادة هيكلة مطار القاهرة الدولى وتحويله إلى مطار محورى للتفريغ والتوزيع HUB AIRPORT للركاب والبضائع - 
والبريد.

• رفع كفاءة الخدمات اللوجستية:	

إستخدام طرق تطبيق النظم اللوجستية الحديثة على أنشطةهيئات املوانئ املصرية ووسائل النقل األخرى مع رسم خريطة - 
لوجيستية ملصر.
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استخدام تكنولوجيا املعلومات للتكامل بين وسائط النقل الداخلي املختلفة.- 

تحديد اإلجراءات الازمة لوصول وتمكين ذوي االحتياجات الخاصة في املناطق الحضرية.- 

إدارة سامة شبكة الطرق املصرية وتطوير نماذج تقييم السامة وفحص الشبكات على الطرق ودراسة أسباب وتأثير اإلختناقات - 
املرورية وإيجاد الحلول املمكنة.

دراسة سلوك املشاة وتأثيرهم على سيولة حركة املرور ومشاكل األمان على الطرق.- 

دراسة تأثير ترقيم وتكويد شبكة الطرق الرئيسية على رفع كفاءة وتشغيل حركة املرور في القاهرة الكبرى- 

تطوير خلطات األسفلت الباردة واستخدامها في صيانة الطرق.- 

دراسة إمكانية استخدام مواد املخلفات الصناعية في تحسين وزيادة كفاءة الخلطات اإلسفلتية الساخنة- 

تطوير نظام التصميم امليكانيكي للرصف املرن في مصر.- 

دراسة معملية وحقلية الستخدام طبقة االسفلت واألساس املعاد تدويره واملثبت باألسمنت كطبقة أساس.- 

استخدام مواد املخلفات املعتمدة على النانو لتحسين أداء الرصف املرن والجا�سئ للطرق.- 

دراسة جدوى تطوير وانشاء جراجات أتوماتيكية متعددة الطوابق عند محطات مترو األنفاق.- 

دراسة أثر تطوير املراكز اللوجستية على دعم القدرة التنافسية للصادرات املصرية.- 

 -.Low airport cost needs

 -.)master plan( التخطيط املستقبلي للمطارات

تطوير سياسات اإلستغااللتجارىواإلقتصادى للمطارات املصرية وتطبيق سياسات مدينة املطار Airport City وإقليم املطار - 
AEROTROPLIS على بعض املطارات.

رصد وتطوير الطاقة اإلستيعابية للمطارات املصرية على ضوء النمو املتوقع فى الحركة الجوية نتيجة سياسات تحرير النقل الجوى.- 

تطوير مرافق وإمكانيات وتسويق منظومة الشحن الجوى والطاقة اإلستيعابية للبضائع باملطارات املصرية.- 

تطويــر سياســات وإمكانيــات التدريــب علــى الطيــران فــى مصــر وتعظيــم الحصــة الســوقية اإلقليميــة والدوليــة ألكاديميــات ومراكــز التدريــب - 
علــى الطيــران فــى مصر.

إعادة تخطيط وتطوير املجال الجوىاملصرى لزيادة طاقته اإلستيعابية وزيادة كفاءة خدمات املاحة الجوية.- 

دراسة إنشاء بنك ملعلومات النقل.- 
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محور صناعة السياحة. 12

 تعظيم االستفادة وسبل اإلرتقاء بقطاع ومقومات السياحة في مصر فى ظل املؤشرات العاملية للجذب السياحى و إنشاء قواعد 	
بيانات خاصة باالستثمارات السياحية املختلفة )القطاع العام - القطاع الخاص(.

 إنشاء قواعد بيانات خاصة باإلحصائيات واملقاصد واملوارد السياحية املختلفة بمصر ورسم خريطة سياحية حديثة للجمهورية 	
 عليها املقاصد السياحية وأنماط السياحة املختلفة.

ً
موضحا

 إعداد برامج لتدريب املوارد البشرية باملجال السياحي والفندقي وضع برامج لتنمية قدرات السكان املحليين املتعاملين مع القطاع 	
السياحى.

 تطوير آلية التعامل مع األزمات التي تطرأ على املجال السياحي والفندقي	

 وضع معايير لجودة القطاع السياحى.	

  لسرقتها أو تقليدها سواء كانت ثابتة أو تحف منقولة.	
ً
استخدام التقنيات الحديثة لتوثيق تراث االثار املسجلة منعا

 ابتكار وسائل أمنة ملكافحة نمو الحشائش املستمر باملواقع األثرية مثل نبات العاقولة والحلفا بما ال يضر التربة بأي شكل من 	
األشكال.

 زيادة الحماية االجتماعية والجنائية لآلثار املصرية.	

 تطوير منطقة حمام فرعون والرمال الدافئة بجنوب سيناء الستغالها كمنتج سياحي استثنائي.	

 دراسة التنسيق والتراث الحضاري للمناطق واملباني التراثية.	
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محور العلوم االجتماعية واإلنسانية . 13

• املسح األولي لحالة األسر املستفيدة من برنامج “تكافل” لإلعداد لتقييم أثر الدعم النقدي على تنمية األسرة.	

• 	 
ً
إجراء دراسات مسحية عن انتشار ظاهرة تعاطي وإدمان املخدرات وتأثيرها على ارتكاب الجرائم وأساليب مواجهتها جنائيا

 بمصر.
ً
واجتماعيا

• تقييم املعاملة العقابية ملرتكبي جرائم اإلرهاب “دراسة تحليلية لعينة من القضايا”و دور الدولة في تعويض ضحايا جرائم اإلرهاب 	
في مصر.

• دراسات حول العنف في املجتمع.	

• تطوير وسائل الحماية االجتماعية والجنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة.	

• دراسة برنامج الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر.	

• دراسة التنمية البشرية من أجل التنمية املستدامة.	

• دمج ذوي االعاقة تعليميا واجتماعيا وعاقته بالتوافق النف�سي لديهم.	

• تطوير وسائل السامة واالمن وإدارة االزمات.	

• األساليب العلمية الحديثة في تدريب وتنمية املوارد البشرية.	

• إعداد جيل جديد من الكوادر البشرية إلدارة منظومة ذكية للحكم املحلي املحافظات.	
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