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  مقدمة

 يبدورها سوف تؤد ي، والتةوالفكري ةبنائها العلميأ ةقدر ين بقاءها وتطورها وقوتها تكمن فألقد أدركت األمم 

. كما أدركت أن البحث العلمي يمثل المدخل يوتطوير المجتمعات وتقدمها الحضار فرادألرتقاء بسلوك اإللى اإ

وأن التحول الكبير علي كافة األصعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية،  ةالرئيسي لفهم مختلف جوانب الحيا

ً على من االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبرى في هذا المجال، مما انعكس إي جابا

. االقتصاديات المحلية والعالمية في معظم دول العالم التي استفادت من هذا التطور في زيادة ناتجها المحلي

المتقدمة وهو الركيزة األساسية  البلدان يف النهضة عليها تعتمد يالت الرئيسية األعمدة فالبحث العلمي يمثل أحد

مية الشاملة التي تكفل الرفاهية للمجتمع المصري وتضمن له دارة التنإلصنع السياسات وعمليات التخطيط و

رتقاء بمنظومة البحث العلمي إلوأصبح التوجه ل ،قليمى والعالميإلوا يالتفوق في المنافسة على المستوى المحل

القدرات العلمية والعملية وتحقيق  مم للنهوض بمستوىألتسعى لها ا يهم األهداف التأوالتطوير واالبتكار من 

  العالمية. االستثمار األمثل للموارد المتاحة والمنافسة بمنتجاتها في األسواق

رتقاء بالبيئة المحفزة للبحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا، والخروج من دائرة إلومصر بحاجة لمزيد من ا

تحقيق التنمية القوالب النمطية والبيروقراطية والبحث عن سبل جديدة لمواكبة التقدم العلمي وتوفير أسس 

 مراً أصبح أالمستدامة. إن إعادة النظر في منظومة التعليم المصري بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص 

 ً ً  حيويا والمراكز والمعاهد  وإذا كانت الجامعات المصرية ،للغاية على المستويين الرسمي والشعبي ومهما

ستثمار مكانتها المتميزة، فإنها بحاجة لتعزيز إل ةدمستع -باعتبارها الحاضن الرئيسي للبحث العلمي - البحثية

كاديمية لها نجاحات علمية مرموقة، وتسهيالت بحثية تتمثل في التجهيزات أإستثمار ما تمتلكه من خبرات 

 يمر الذى يستلزم ضرورة تبنألدارية تستطيع قيادة منظومة البحث العلمي بكفاءة. اإوالمعامل وهياكل فنية و

قر أخذ المجتمع المصري بزمام المبادرة وأن أستراتيجي مبدع على المستوى الوطني خاصة بعد منهج لتخطيط إ

) "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره ٢٣في الدستور المصري ألول مرة مادة رقم (

ين، وتخصص له نسبة من وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترع

من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية.  %١اإلنفاق الحكومي ال تقل عن 

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة 

تؤكد على  ياتخذت قيادة الدولة مجموعة من القرارات والمبادرات التالبحث العلمي". واستمرار لهذا النهج فقد 

همية التعليم والعلماء واالهتمام بالبحث العلمي والتطورات غير المسبوقة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها أ

بادرة الم ٢٠١٤علن عنها في عيد العلم عام أ يهم تلك المبادرات التأللنهوض بمصر واقتصادها؛ وكان من 

  ».مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر«القومية 

هم مكونات األمن القومي المصري أن يصبح أحد أن البحث العلمي يجب أاستمراراً لحرص الدولة على التأكيد ب

للعلوم البحث العلمي بوضع خطة قومية قامت وزارة التعليم العالى ولفية الثالثة، فقد ألنطالق في اإللتحقيق ا

تستهدف تعظيم االستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها  )لبحث العلميجيا واالبتكار (اوالتكنولو

الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة لإلرتقاء بمنظومة البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيدين 
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رتقاء بالمنتج إلمن خالل توحيد الجهود ل ومن ثم تحقيق الريادة المصرية في البحث العلمي ،المحلي والعالمي

 قتصاديات المعرفة واالستثمار في العقل البشري.  االبحثي وتبني 

(العلوم والتكنولوجيا واستجابة لهذا التوجه، كان هذا المقترح لمشروع "إستراتيجية قومية للبحث العلمي 

السعي لخلق بيئة محفزة  بحثية المصرية ""، والذي إنطلق من ضرورة أن تكون رسالة المؤسسات الواالبتكار)

وداعمة لبحث علمي متميز يحقق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع وحياة ورفاهية اإلنسان"، وأن 

؛ هيكون الربط بين التعليم والبحث العلمي واالقتصاد يمثل الرؤية التي تستند إليها أي عملية تطوير منشود

إلي منتجات إقتصادية يلزمه بناء رأس مال بشري مسئول عن تحقيق إرادة التجديد فتحويل منظومة البحوث 

ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق، وأن يكون هناك  علىكما تأسس هذا المقترح  ،واالبتكار

ء واإلنجاز تنسيق كامل بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الدولة المختلفة، بما يوحد الجهود ويدعم األدا

طراف ذات العالقة، ألستراتيجية بين مؤسسات البحث العلمي واإللخطط التنمية المستدامة عبر بناء الشراكات ا

نتماء والمواطنة ولتصبح الجامعات المصرية إلواصر األى تعزيز القيم الوطنية المشتركة ويزيد من إباإلضافة 

  لهام للمجتمع المصري.إة واالجتماعية لتكون مصدر فخر ومؤسسات طموحة رائدة في تقديم الخدمات االقتصادي

أعدتها وزارة البحث  يبتكار التإلجية العلوم والتكنولوجيا وايستراتإدمج جية على يستراتإلويرتكز مشروع "ا

 جيةيستراتإلوكذا التوجهات الرئيسية  ي،أعدتها وزارة التعليم العال يالت يستراتجية البحث العلمإوكذا  ي،العلم

م تقييم الوضع الراهن من خالل التحليل البيئي الرباعي وتحديد الفجوة بين الوضع تو. ٢٠٣٠التنمية مصر 

ً إو ،لخطة القوميةاالراهن والغايات المنشودة للبحث العلمي للجامعات المصرية تتسق مع رؤية ورسالة   نطالقا

، ثم استعراض ألهم المبادرات القومية التي ستراتيجية للبحث العلميإلمن ذلك تم صياغة منظومة من األهداف ا

وقد تبنت الخطة عدداً من المقترحات والمبادرات بُغية إفادة المختصين والبـاحثين  ،تستهدف تحقيق تلك األهداف

تحسين واقع البحث العلمي في مصر مستندة إلي منهجية علمية واضحة لتحديد هذه المبادرات قائمة علي  يف

عن خبرات أساتذة متخصصون من كل الجامعات المصرية ووزارة البحث العلمي  ضالً تحليل المدخالت، ف

نتاج مجتمع ابتكاري ومعرفي مع التركيز علي تنمية إلستراتيجية ركائز مهمة إلوالمراكز البحثية، كما تناولت ا

صدار إ، وكذلك ةرقميوال ةوالمعرفي ةساسيألا ةالموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل والملكية الفكرية والبني

. كما تضمن مقترح مشروع ةالفكري ةوالملكي يداره البحث العلمإتحكم تنظيم و يوتفعيل التشريعات والقوانين الت

ات ليآلالخطة إستعراضاً ألهم مجاالت القضايا البحثية ذات األولوية القومية. ويختتم مشروع الخطة بمقترحات 

ستثارة العقول إهذا المقترح لمشروع الخطة القومية للبحث العلمي يستهدف إن ، ولمتابعة تنفيذ الخطة وتقييمها

 يالعمل الجاد واستشراف المستقبل بدراسات علمية وعملية للنهوض بمصر حتى تصبح ف يالوطنية الواعية لتبن

للمواطن  مصاف الدول المتقدمة كسبيل وحيد للعبور بها إلى آفاق جديدة تضمن الحياة الكريمة وتحقق الرفاهية

  المصرى.

  وهللا ولي التوفيق
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ستراتيجية القومية إلليات إعداد الخطة اآمنهجية و:  الفصل األول
  للبحث العلمي

  

 وطنية استراتيجية كونها تراعى محددة منهجية على إعدادها في ٣٠٢٠ العلمي البحث استراتيجية وثيقة اعتمدت

 العلوم مجال في العالمية المستقبلية التوجهات تعكس تالوق نفس يوف القادمة الفترة في مصر توجهات تعكس

 سعي إطار في وذلك (األلفية)، المتحدة األمم حددتها التي الدولية التحديات ذلك في بما واالبتكار والتكنولوجيا

 ماتيةوالمعلو والنانوتكنولوجى الوراثية والهندسة الحيوية التكنولوجيا مثل الحالية العلمية بالثورات للحاق مصر

  النووية. للطاقة السلمي ستخدامإلوا الصناعة يخص فيما القائمة العلمية الفجوة تقليل مع

 والمحلية العالمية بين والتوازن للتوفيق العالمية العلمي البحث لمؤسسات الجديد التوجه اإلستراتيجية راعت كما

 ال التي المشاكل على األمثلة أهم ولعل ،مشتركة عالمية - محلية بجهود العالمية المشاكل حل إلى يهدف والذي

 من الناجمة المشاكل هو - واالقتصادي العلمي الدولة مستوى كان مهما - قط المحلية بالجهود مجابهتها يمكن

 المستقبل في الوبائية األمراض من جديدة مجموعة وانتشار الغذاء إنتاج تدنى في تتمثل والتي المناخية التغيرات

 أن إلى باإلضافة هذا للحدود. العابرة واألمراض والهجرة الطبيعة بصون المتعلقة األخرى ةيلبيئا المشاكل وكذا

 يمكن وال التكلفة عالية تحتية بنية استخدام تتطلب النووية والبحوث والفلك الفيزياء في المتطورة األبحاث

   العالمية. التشاركية من إطار في إال توفيرها

 مقبولة قدرات يملك والذي المصري العلمي البحث لمجتمع الحالي الوضع حقيقة واجهةم اإلستراتيجية تغفل ولم

ً  يواجه أنه إال المعرفة إنتاج في  يوبالتال مضافة اقتصادية وقيمة تكنولوجيات إلى المعارف تلك لتحويل تحديا

 تجارب من لالستفادة دولية شراكات يستلزم مما العلمي البحث من المباشر االقتصادي بالعائد اإلحساس عدم

 اإلستراتيجية أفردت فقد ولهذا ،الضاغطة الحالية المرحلة هذه في التكنولوجيا وتوطين نقل في المتقدمة الدول

 األساسية البحوث ودعم العلمية القاعدة وبناء التكنولوجيا وتوطين ونقل الموجه الدولي بالتعاون خاصة محاور

   واالجتماعية. والمستقبلية والبينية

المرحلة األولي تضمنت مسارين: األول خاص بوزارة البحث  :ستراتيجية القومية علي مرحلتينإلتم إعداد هذه ا

، والثاني مسار خاص بالجامعات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارالعلمي والذي أسفر عن إستراتيجية 

تم دمج  :ت المصرية". وفي المرحلة الثانيةالمصرية، والذي أسفر عن "الخطة القومية للبحث العلمي للجامعا

 ً   تيجية قومية للبحث العلمي لجميع المؤسسات البحثية في مصر.افي خطة واحدة تحدد إستر الخطتين معا
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  المسار األول [خطة وزارة البحث العلمي]

 وصندوق اوالتكنولوجي العلمي البحث وأكاديمية العلمي البحث وزارة قيادات من عمل مجموعة تشكيل تم .١

 والتنمية البحوث وبرنامج البحثية والهيئات والمعاهد المراكز ومجلس التكنولوجية والتنمية العلوم

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لتقدم  المصري والمركز الخير مصر ومؤسسة التخطيط ووزارة واالبتكار

 الخاص القطاع في عاملينال العلماء وبعض الخارج في مصر علماء وبعض الجامعات أساتذة وبعض

 تنظيمي هيكل بإعداد المجموعة هذه قامت حيث السابقين، الوزراء من عدد برؤى ستعانةإلا إلى باإلضافة

 وطرق والصالحيات المسئوليات وتحديد مصر في واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لمنظومة مقترح

   المنظومة. عناصر من عنصر لكل المحاسبة

 العلمي البحث أكاديمية خالل من السابقة العلمي البحث استراتيجيات خطط مشروعات لكل حصر عمل تم .٢

 نظراً  النور تر ولم اليابانيون الخبراء فيها وشارك إعدادها تم التي المسودات ذلك في بما والتكنولوجيا

  البالد. بها مرت التي ستثنائيةإلا للظروف

 تنظيم بقانون الخاصة السابقة المقترحات كل بتجميع بحثيةال والهيئات والمعاهد المراكز مجلس تكليف تم .٣

 الجمهورية القرارات عن فضالً  األخرى الدول بعض في العلمي البحث لقوانين نماذج وكذا العلمي البحث

 إلنشائها الحاكمة والقوانين العلمي البحث بوزارة المختلفة الكيانات بإنشاء الخاصة التنفيذية واللوائح

 العلمي البحث قانون مسودة إعداد وكذلك ،المسئوليات تحديد في والوثائق المستندات هذه نم لالستفادة

 البحثية. والمراكز للمعاهد األعلى المجلس خالل من وذلك

  خالل الصندوق تمويل بإنفاق الخاصة اإلحصائيات بإعداد التكنولوجية والتنمية العلوم صندوق قام .٤

 .المختلفة مؤسساتوال البرامج على السابقة لسنواتا

 المحاور في اإلستراتيجية والدراسات الطريق خرائط بإعداد باألكاديمية النوعية المجالس تكليف تم .٥

 القادمة الخمس السنوات خالل تنفيذها يمكن التي القومية للمشروعات رؤيتهم وكذا لإلستراتيجية المختلفة

 خرائط في للمشاركة للعلوم المصرية الشباب أكاديمية أعضاء دعوة وتم اإلستراتيجية، أهداف لتحقيق

 والبتروكيماويات. الدواء مجالي في الطريق

 العلوم مؤشرات عن تقرير باألكاديمية واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لمؤشرات المصري المرصد أعد .٦

 البحث أولويات حول الرأي استطالع أجرى كما ٢٠١٤ نهاية حتى مصر في واالبتكار والتكنولوجيا

 اإللكتروني الموقع خالل من ستبيانإلا عرض تم حيث الطبية البحوث أولويات وكذا ،مصر في العلمي

 البحثية والمراكز المعاهد ورؤساء والمهتمين النوعية المجالس على ستبيانإلا استمارات توزيع تم كما

 الجامعات. ورؤساء

   رةــالمتوف يةــالدول اتــالبيان دــقواع لــلتحلي ةـــباألكاديمي اتــللمعلوم ةـــالقومي ةـــالشبك تكليف تم .٧

)VAL Sci & Scopus( بتقرير ستعانةإلا تم كماThomos Reuter  أداء تقييم عن تقرير إلصدار 

 والضعف. القوة ونقاط التنافسية مواطن وتحديد العلمي البحث مؤسسات
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 االتحاد من ممول مشروع خالل من وذلك مصر في العلمية السياسات لمزيج تحليلية دراسة إعداد تم .٨

 وذلك اإلستراتيجية إعداد مع تنفيذه تزامن والتي واالبتكار) والتطوير البحوث (برنامج األوروبي

 االبتكار عن تقرير بأحدث االستعانة كذلك وتم اإلستراتيجية، وضع في الدراسة هذه بمخرجات لالستفادة

 فريقيا.إ في العلمي والبحث

 اإلستراتيجية، وضع عند واالبتكار والتكنولوجيا العلمي بالبحث المعنية اإلعالم سائلو يرأ اعتبار تم .٩

 التنفيذ، متابعة المركزي، التنسيق المصرية، للصناعة العلمي البحث دعم من: كل النقاط تلك وشملت

 لبحثا ربط المبتكرين، احتضان الباحثين، شباب تشجيع الخارج، في المصريين العلماء من االستفادة

 البحثية. والمعاهد والمراكز الجامعات بين والتنسيق المجتمع باحتياجات العلمي

 ومجلس والصندوق واألكاديمية الوزارة من أخرى عمل مجموعة تشكيل تم سبق ما كل من االنتهاء بعد .١٠

 .األولية المسودة لوضع واالبتكار والتطوير البحوث وبرنامج البحثية والهيئات والمعاهد المراكز

 نظمتها عمل ورشة خالل من وذلك اليونسكو من دولي خبير مع لإلستراتيجية األولى المسودة مناقشة تم .١١

   ٢٦-٢٢ من الفترة خالل وذلك بالقاهر لليونسكو اإلقليمي المكتب مع بالتعاون الهدف لهذا الوزارة

 .٢٠١٥ مارس

 في مالحظاتهم تضمين وتم البحثية والمراكز للمعاهد األعلى المجلس مع األولية المسودة مناقشة تم .١٢

 المسودة.

 ومنظومة العلمي البحث تخص التي المصري اإلعالمو المدنى المجتمع واستفسارات أسئلة اعتبار تم .١٣

 التالية: النقاط في تتلخص والتي والتكنولوجيا، العلوم في االبتكار

 يل.تنسيق مركزية التخطيط والتمو      .دعم البحث العلمي للصناعة المصرية 

 .رتباط بعلماء مصر في الخارج.إلا      تكثيف الرسالة المجتمعية 

 .إنشاء آليات المتابعة للخطة وتطويرها.    تشجيع االبتكار في العلوم والتكنولوجيا 

 .مراجعة تحديات التضخم الكمي     

 .تشجيع الباحثين الشباب       

 .تدعيم المركزية تنفيذ البرامج البحثية 

 لبحوث.تنسيق الجامعات ومراكز ا 

 .اعتبار االهتمامات المتواترة في اإلعالم والمجتمع المصري 

 .ربط البحث ومشاكل المجتمع والدخل القومي 

 في: تتلخص والتي المختلفة والوزارات األجهزة من الواردة التوصيات كافة اعتبار تم .١٤

 من جهة  التنسيق بين معظم الوحدات البحثية وبعضها من جهة وبين قطاعات اإلنتاج والخدمات

  أخرى لتفعيل االستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي.
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  توجيه اإلنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية للعمل على رفع جودة البحث العلمي وربطه

  باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم االستفادة من نتائج العديد من األبحاث التي تم إنتاجها.

 وقات التي تحول دون انتهاء المشروعات البحثية في المواعيد المقررة لها.إزالة كافة المع  

  تشجيع نشر األبحاث العلمية في المجاالت والدوريات العالمية حتى يتسنى االستفادة من هذه األبحاث

  في التطبيق العملي أو كقاعدة بيانات لألبحاث المستقبلية.

 ختراع إلختراع من خالل مكتب براءات اإلت اتشجيع المبتكرين المصريين على تسجيل براءا

باألكاديمية وذلك لالستفادة من اإلمكانيات البشرية العاملة في مجال البحث العلمي إلحداث نهضة 

  علمية.

  تفعيل االستفادة من المشروعات البحثية المنتهية في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها القطاعات

 ة المختلفة.ياالقتصادية، والخدمية، والبيئ

  الوزراء. مجلس على اإلستراتيجية عرض تم .١٦

  وإجماالً فإن المنهجية المتبعة قد تم إتباعها في كثير من الدول األوروبية والموجهة لسياسات العلوم

وتبدأ اإلستراتيجية  ،والتكنولوجيا واالبتكار، وبمشاركة خبراء دوليين من أوروبا واليابان واليونسكو

الموجود عليها البحث العلمي في مصر ومقارنتها ببعض الدول المتشابهة مع مصر بوصف الحالة 

ستراتيجي إلثم تعرض اإلستراتيجية التحليل البيئي الرباعي ثم يتم تحديد الرؤية والرسالة والهدف ا

ويلي ذلك إعداد الخطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ  ،ثم يتم عرض اآلليات الالزمة للوصول إلى الهدف

 Liveخطط والتي تتم بشكل دوري وديناميكي، وتعتبر وثيقة اإلستراتيجية وثيقة حيةال

Document ل دوري، ــيذ بشكــة التنفــديث ومتابعـــر والتحــة والتطويــحيث يتم المراجع

  منهجية إعداد إستراتيجية البحث العلمي.  ١ل رقم ـح الشكـويوض
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 إالستراتيجية تحقيق

 سنوي اجتماع

 لٕالستراتيجية

 إالستراتيجية تحديث
 مع إالستراتيجية مناقشة

 العليا الجهات

ية للبحث العلمي للجامعات المصريةالمسار الثاني: الخطة القوم  

  اإلجراءات األساسية
تمهيدا إلعداد الخطة ووضع اإلطار العام لمكوناتها، تم عقد عدد من اللقاءات الموسعة جمعت أساتذة ممثلين  .١

من جامعات المنصورة وبني سويف وطنطا والجامعة األلمانية والجامعة اليابانية المصرية، وذلك في 

سفرت تلك اللقاءات عن وضع تصور لمكونات اإلطار أو ،ا والمنصورة وبني سويفرحاب جامعات طنط

 العام للخطة القومية للبحث العلمي للجامعات المصرية.

 الخطوات اإلجرائية التالية لبناء الخطة البحثية القومية للجامعات المصرية: تم التوافق علي .٢

  ليكون الهيكل الذي يتم اإللتزام به.التوافق على اإلطار العام للخطة البحثية القومية 

  صياغة رؤية البحث العلمى بالجامعات المصرية، لتعبر عما نصبو أن يكون عليه البحث العلمى

 ت القادمة.خالل السنوا

 بما يضمن التعبير عن الرؤية وتمثل دور البحث  ،صياغة رسالة البحث العلمى بالجامعات المصرية

إلى الوضع  يليات الكفيلة والمناسبة لإلنتقال من الوضع الحالآلصرية وامالعلمى بالجامعات ال

 المستهدف.

 بالجامعات المصرية. يتحديد القيم الحاكمة للبحث العلم  

 بالجامعات المصرية من خالل اإلطالع على الخطط البحثية  يتقييم الوضع الراهن للبحث العلم

، وتحديد اإلستراتيجيات المناسبة التي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للجامعات

 ستسهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية.

 البيئة البحثية -ياألداء البحث - (الباحثيني بالبحث العلم يترتق يتحديد الغايات اإلستراتيجية الت  -

 الردود).

 والمستهدف تحقيقه خالل سنوات الخطة البحثية القومية يقياس الفجوة بين الوضع الحال. 

 داء بين الوضع الراهن ألسد فجوة ا يتساهم ف يتحديد األهداف اإلستراتيجية واإلجرائية الت

 والمستهدف.
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  .طرح الرؤية والرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية على الجهات ذات الصلة للتوافق عليهم 

 ستراتيجيةإلتحديد المبادرات والبرامج القومية لتحقيق الغايات وأهدافها ا 

 مؤشرات األداءحديد ت 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٥تحديد القضايا ذات األولوية للبحث العلمي خالل الخطة الخمسية 

  .وضع آليات إدارة ومتابعة وتقويم الخطة بما تتضمنه من إدارة للمخاطر 

 على الجامعات المصرية والجهات ذات الصلة. للخطة يطرح المقترح النهائ 

 .اعتماد الخطة من الجهات المسئولة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) ألعضاء اللجنة لتبادل األراء وطرح األفكاربوك وتية (الفيسبتم إنشاء صفحة علي الشبكة العنك .٣

ساهم ممثلوا الجامعات الممثلة من خالل الصفحة، في صياغة وإبداء الرأي في الرؤية والرسالة والقيم  .٤

 الحاكمة. 

، ٢٠١٥ ٢٠/٣، ١٩/٣خميس والجمعة تم عقد ورشة عمل مكثفة وموسعة في رحاب جامعة طنطا يومي ال .٥

واأللمانية واليابانية،  ،والفيوم ،وبني سويف ،جمعت ممثلين عن جامعات االسكندرية، والمنصورة وطنطا

عن التصور الذي وضعته لجنة جامعة طنطا  تمت فيها مراجعة الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة، فضالً 

وتم استقصاء مختلف األراء وإجراء التعديالت الالزمة.  ،داءستراتيجية ومؤشرات األإلللغايات واألهداف ا

كما تم عقد ورشة عصف ذهني حول تصورات المشاركين في إجراءات تنفيذ الغايات واألهداف 

 ستراتيجية. إلا

قام أعضاء اللجنة من جامعة طنطا خالل الشهور الثالثة األخيرة بعمل متصل بصياغة المبادرات القومية  .٦

كما تم وضع تصور ألهم القضايا ذات  ،ليات تنفيذهاآستراتيجية، وإلقيق الغايات وأهدافها االالزمة لتح

 . ٢٠٢٠-٢٠١٥األولوية البحثية للجامعات المصرية خالل الخطة 

تم عرض ما أنجزته اللجنة علي صفحات نادي أعضاء هيئة التدريس والصفحات الرسمية والشخصية  .٧

 راء من األساتذة وأصحاب االهتمام بالبحث العلمي.آعة وألعضاء اللجنة ، لتلقي تغذية راج
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كما تم مراجعة الصورة األولية للخطة كاملة وتقديمها لسعادة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا  .٨

 .والبحوث

  تم مراجعة جميع مكونات الخطة في لقاءات موسعة ألساتذة الجامعات .٩

  

  الخطتين المرحلة الثانية: دمج 

مشكلة من أعضاء الخطة القومية للبحث العلمي للجامعات المصرية، وأعضاء من لجنة إعداد   قامت لجنة

) بعملية دمج الخطتين في خطة واحدة تحت يوزارة البحث العلم( العلوم والتكنولوجيا واالبتكارإستراتيجية 

 ستراتيجية القومية للبحث العلمي واالبتكار"إلعنوان: "ا
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  القيم الحاكمة الرؤية .. الرسالة ..
  

  الرؤية

يعتمد في البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم حلول  يمصر يمجتمع علم

 ىعل يالقتصاد مبن ةعلمية عملية لمشكالت المجتمع، وتصدر المعرفة في إطار منظومة داعمة لالبتكار، محفز

  .المعرفة

  

  الرسالة

بكفاءة وفعالية وخلق جو من  اإنتاج المعرفة وتسويقه ىبتكار قادرة علإللعلوم والتكنولوجيا واتهيئة بيئة مشجعة ل

وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع  المنافسة العلمية المبنية على التميز، لزيادة معدل نمو االقتصاد الوطني

  ورفاهية اإلنسان.

  
  :بتكارإلمي واستراتيجية القومية للبحث العلإلالقيم الحاكمة ل

ستقاللية الجامعات التخاذ قراراتها فيما يخص منظومة البحث إالحرية األكاديمية: المحافظة علي  .١

 العلمي بها، وإطالق حرية البحث العلمي بما ال يتنافي مع القيم األخالقية.

بحث العلمي، الشفافية واألمانة العلمية: التعامل األمين والواضح والصادق مع كل ما يتعلق بعملية ال .٢

 مراعاة حقوق النشر والملكية الفكرية والقيم األخالقية للبحث العلمي.
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  الوضع الحالي للبحث العلمى في مصر:  الفصل الثاني
  

  العلوم والتكنولوجيا في مصر    مؤشرات

 العالم، دول بين ووضعها مصر في والتكنولوجيا العلوم لبيانات تحليل على والتكنولوجيا العلوم مؤشرات تعتمد

 من والعديد واإلنفاق البشرية الموارد نع مؤشرات تتضمن التي والتطوير البحث مدخالت من العديد وتشمل

 ختراع،إلا وبراءات البحثية المنشورات من والتطوير البحث نتائج تتضمن والتي والتطوير البحث مخرجات

 االبتكار مؤشر تقرير في مصر لوضع تحليل إلى باإلضافة تصاالت،إلوا المعلومات تكنولوجيا ومؤشرات

ً  مصر يف ميالعل للبحث يالحال الوضع عن لمحة يلى وفيما ،العالمي  المرصد عن الصادر للتقرير طبقا

  ).١ (مرفق والتكنولوجيا العلمى البحث بأكاديمية واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لمؤشرات يالمصر

  

  مؤشرات التعليم العالي .١

 (جامعة ةحكومي واحدة جامعة من الماضية الخمسين السنوات مدى على مصر فى العالي التعليم نظام تطور

 وقد الثمانينات، أواخر حتى إضافية حكومية جامعة ١١ إلى األمريكية) (الجامعة واحدة خاصة وجامعة القاهرة)

ً  وصل  وبتحليل ،خاصة جامعة ١٩و حكومية جامعة ٢٤ من تتكون جامعة ٤٣ إلى الجامعات عدد إجمالي حاليا

 أن حين في ،٪٥٣ تمثل والتكنولوجيا) (العلوم ةالعلمي كلياتال أن تبين الحكومية بالجامعات الكليات تخصص

  الكليات. جميع من ٪٤٧ تمثل اإلنسانية) والدراسات جتماعيةإلا (العلوم األدبية كلياتال

 مجال في المقيدين الطالب من نسبة أكبر كانت بالجامعات، المقيدين للطلبة العلمية التخصصات إلى وباإلشارة

 الطلبة من ٪٩ نسبة يمثل الطبيعية العلوم مجال أما اإلنسانية، العلوم في ٪٢٠ تليها )،٪٥١( جتماعيةإلا العلوم

 وتعتبر الزراعية، العلوم في ٪٢و الهندسية، في ٪٩و ،٪١٢ نسبتهم والصحية الطبية العلوم ومجال المقيدين،

 التي التخصصات ههذ في التسجيل على الطلبة تحفيز من بد ال بأنه مؤشر العلمية للتخصصات القليلة النسب هذه

 وبدراسة ،مصر في التحتية للبنية والزراعية الصناعية المجاالت من الكثير في المستقبل لصناعة أساس هي

ً  النتائج جاءت الحكومية الجامعات خريجي تخصصات  مجال في طفيفة بزيادة ولكن المقيدين الطلبة على انعكاسا

 يف للخريجين القليلة النسبة حين في التوالي) على ٪٢٢و ٪٥٧( بنسب اإلنسانية العلوم تليها االجتماعية العلوم

 )،٪٥( الطبيعية والعلوم )،٪٦( الهندسية العلوم تليها )،٪٩( الطبية العلوم فى وكانت والتكنولوجيا العلوم كليات

  ).٪١( الزراعية وأخيراً 

لتطوير، وعلى مدى السنوات تعتبر الدراسات العليا هي أولى الدرجات الفعلية للدخول في مجال البحث وا

رتفع عدد الطلبة المسجلين للحصول على درجات جامعية عليا بمعدالت مختلفة. فقد زاد عدد الطلبة إالماضية 

، في حين ١٧٩٨٤٠إلى  ٦٩١٨٣من  ٢٠١٣إلى عام  ٢٠٠٧المسجلين في الدبلومات في الفترة ما بين عام 
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وأما بالنسبة لطالب الدكتوراه كانت الزيادة من  ١٢٦٤٦٥ إلى ٧٨٧٣٢رتفع أعداد طالب درجة الماجستير من إ

  .٣٨٣٢٥إلى  ٢٣٨١١

  

  مدخالت البحث والتطوير .٢

 التعاون ومنظمة )UIS( للمعايير اليونسكو معهد معايير على والتكنولوجيا العلوم مؤشرات منهجية تعتمد

 الوطني المستوى على البيانات مقارنة من يمكننا وهذا ).٢٠٠٥ ،٢٠٠٢( عامي في )OECD( والتنمية

 والتطوير البحث مجال يف العاملين األفراد على والتطوير البحث مدخالت تعتمد حيث ،والدولي واإلقليمي

ً  الباحثين تصنيف متو ،والتطوير البحث على واإلنفاق  اإلجمالي العدد وهو )،HC( للباحثين اإلجمالي للعدد وفقا

ً ج أو رئيسية بصورة يعملون الذين لألشخاص  الوقت كامل بمعادل العاملين أما والتطوير. البحث أعمال في زئيا

)FTE( والتطوير البحث أعمال في الباحث يقضيه الذي الفعلي الوقت لحساب يطبق المصطلح هذا فإن.     

 :الباحثون في البحث والتطوير

  الباحثون في القطاع الحكومي  

 وهيئة ومعهد مركز ١٣و العلمي البحث زارةلو تابع بحثي ومعهد مركز ١١ الحكومي القطاع يشمل

 عام في ٢٢٨٢٥ الحكومي القطاع في للباحثين الفعلي العدد بلغ وقد األخرى، للوزارات تابعين بحثية

 حوالي اإلناث الباحثين نسبة بلغت حين .٪٣ نمو بمعدل ،٢٠١٢ عام في ٢٢١٤٣ مقابل في ،٢٠١٣

 من ٪٧١٫٢ نسبة أن وجدنا للباحثين العلمية التالمؤه بتحليلو ،للباحثين الكلي العدد من ٪٤١

 درجة على الحاصلين للباحثين ٪١٩٫٤ نسبة تليها ،الدكتوراه درجة على الحاصلين من الباحثين

   فقط. %٩٫٣ البكالوريوس درجة على الحاصلين الباحثين نسبة أن حين في الماجستير،

 أنشطة في الوقت كامل يعادل بما لباحثينل الفعلي العدد لحساب )FTE( الوقت كامل معادل وبدراسة

 ويمثل ،٢٠١٣ عام في ٢١٧٦٣٫٤ الوقت كامل بمعادل الباحثين عدد إجمالي بلغ فقد والتطوير البحث

 كامل يعادل بما للباحثين العلمية المؤهالت وبتحليل الباحثين، إجمالي من ٪٤١ اإلناث الباحثين عدد

 نسبة كان بينما ٪٧٠٫١ بنسبة الدكتوراه درجة على ينالحاصل الباحثين غالبية إنه وجد الوقت،

  .٪٢٠ الماجستير درجة على الحاصلين الباحثين

ً و  العلمي البحث بوزارة الباحثين من عدد به بحثي مركز أكبر كان فقد لها التابعين البحثية للمراكز وفقا

 الوزارات وفي نالباحثي جميع من ٪١٩٫٧ يمثل ما وهو ،٤٥٠٧ وهو للبحوث القومي المركز هو

 تمثل وبنسبة ٩٤٦٨ وهو الزراعية البحوث مركز في موجود الباحثين من عدد أكبر كان األخرى

  الباحثين. عدد إجمالي من ٪٤١٫٥
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 ن في قطاع التعليم العالي والباحث  

 ويحتوي الخاصة والجامعات الحكومية الجامعات في الباحثين جميع العالي التعليم قطاع يشمل 

 عام في ٨٧٩٤٧ الباحثين لعدد اإلجمالي العدد بلغ حيث الباحثين، من عدد أكبر العالي يمالتعل قطاع

 كما ،٢٠١٣و ٢٠١٢ عامي بين ٪٥ بنسبة العالي التعليم في الباحثين عدد نسبة رتفعتإو .٢٠١٣

 ٢٠١٢ عامي بين للباحثين الكلى العدد من ٪٤٣٫٦ إلى ٪٤١٫٧ من الباحثات نسبة رتفعتإ

 بعدد القاهرة جامعة تليها باحث، ١٥٠٣٣ بعدد األزهر جامعة في الباحثين غالبية وكانت .٢٠١٣و

    باحث. ٩٠٥٣ شمس عين جامعة ثم باحث، ١٢٥٨١

 عام توصية في اليونسكو قبل من المحدد التصنيف يتبع الذي العلوم مجاالت تصنيف بدراسةو 

 أن وجد فقد .٢٠٠٦ عام راسكاتيف دليل في والتنمية التعاون منظمة قبل من اعتمدت والتي ١٩٧٨

 )٪٢١( االجتماعية العلوم تليها )٪٤٠( بنسبة الطبية العلوم في العالي التعليم في الباحثين غالبية

 والعلوم )،٪١٥( اإلنسانية العلوم من ٪١٥-٥ سوى تمثل ال التالية األربعة المجاالت وباقي

  ).٪٥( اعيةالزر والعلوم )،٪٩( الهندسية العلوم )،٪١٠( الطبيعية

 أن حيث العلمي بالبحث المخصص الوقت وتحديد الوقت كامل بمعادل الباحثين عدد وبتحليل 

 احتساب وتم أخرى وأنشطة علمي وبحث تدريس إلى أنشطتهم تنقسم العالي التعليم في الباحثون

 للمحاضرين ٪٣٠و مساعدين، وأساتذة لألساتذة ٪٢٠ بنسبة للباحثين الوقت كامل معادل

 قطاع في الوقت كامل بمعادل الباحثين عدد بلغ وقد مساعد للمعلم ٪٤٠و المساعدين درسينوالم

  .لإلناث ٪٤٥٫٣٫٨ بنسبة ٢٠١٣ عام في ٢٥٨٨٨٫٦ العالي التعليم

  
 تطور عدد الباحثين فى مصر

 عام في ١٠٨٥٠٤ من الباحثين عدد رتفعإ حيث األخيرة السنوات خالل مصر في الباحثين عدد تطور 

 التعليم قطاع في الباحثين أغلبية أن وجد وقد ٪٢ نمو بمعدل ٢٠١٣ عام في ١١٠٧٧٢ لىإ ٢٠١٢

   .للباحثين اإلجمالي العدد من ٪٧٩٫٤ بنسبة العالي

 ال إنه لوحظ قدف ٢٠١٣ عام إلى ٢٠١٠ عام بين الفترة في نسمة مليون لكل الباحثين عدد وبتحليل 

 عدد فكان الوقت، كامل معادل أو الكلي العدد سواء الباحثون أعداد في مالحظ كبير فرق يوجد

  .٢٠١٣ عام في ١٣٥٠ وأصبح ٢٠١٢ عام في ١٣٤٤ نسمة مليون لكل الكلي الباحثين
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 مخرجات البحث والتطوير 

 األبحاث ذلك ويشمل والتطوير البحث أنشطة مخرجات لتقييم والتكنولوجيا العلوم مخرجات تستخدم 

   .العلماء ينتجها التي ختراعإلا وبراءات يالدول المستوى على المنشورة

  النشر العلمى الدولى

 عام من الفترة خالل العالمية الدوريات في المصريين للباحثين المنشورة الدولية األبحاث عدد تطور 

 عدد وزاد دولي، بحث ٨٧١٥٨ للمصريين الدولية لألبحاث اإلجمالي العدد بلغ ٢٠١٣ لىإ ٢٠٠٣

 .٪١٢ سنوي نمو معدل بمتوسط ٢٠١٣ عام في ١٤١٦٥ لىإ ٢٠٠٣ يف ٤٠٥٧ من الدولي النشر

 يف الدولي التعاون حجم بلغ ،٢٠١٣ عام في النشر، في يوالمحل يالدول التعاون معدل وبحساب

 نشرها تم التي الدولية البحوث نسبة وبلغت .١٥٨٦ يالمحل التعاون حجم حين في ٦٣٧٩ األبحاث

   الماضية. العشر السنوات خالل ٪٤٥و ٣٠ بين تراوحت قدو ،٪٤٥ األخرى الدول مع بالمشاركة

 المنشورة بحاثألا وبتحليل  ً ً  دوليا  مجال يف منها عدد أعلى كان ٢٠١٣ عام في يالعلم للتخصص وفقا

 العلوم )٪٦( الزراعية العلوم ،)٪١٤( الهندسية العلوم ،)٪٢٥( الطبية العلوم ثم )٪٤٨( الطبيعية العلوم

ً  .اإلنسانية العلوم يف فقط ٪١و )٪٣( االجتماعية  بحوث مركز صنف باحث لكل النشر لعدد ووفقا

 دولي بحث ١٦١ وتنتج ١٨٩ الباحثين عدد أن حيث األخرى البحثية المراكز بين واحد رقم الفلزات

 فقط باحث ٩٤٦٨ أنتج حيث األخيرة، المرتبة في الزراعية البحوث مركز جاء حين في .٠٫٨٥ بمعدل

   ٠٫٠٢ بمعدل بحث ٢٣٠

 مرتفع نهأ فوجد للجامعات يالبحث اإلنتاج لىإ وبالنظر  ً  تحتل حيث البحثية، المراكز مع بالمقارنة نسبيا

 واإلسكندرية )،١٠٣١( المنصورة )،١٥٧٧( شمس عين تليها )،٢٩٧٠( رتبة أعلى القاهرة جامعة

 من نسبة أكبر ديهال القاهرة جامعة أن الجامعات في للبحوث الدولي النشر تحليل ويظهر ،)١١٦١(

   )٠٫٢١( المنصورة جامعة تليها )،٠٫٢( باحث لكل األبحاث

 مصر في إنتاجية األكثر المؤسسات بدراسة  ً  في الدولي والتعاون االستشهادات وعدد للمنشورات، وفقا

ً تتر األعلى القاهرة جامعة كانت ٢٠١٣-٢٠٠٩ من الفترة  مدى على الدولي النشر في ٩٣٩٩ بعدد يبا

 للبحوث القومي المركز ثم دولية، أبحاث ٦٢٦٢ بعدد شمس عين جامعة تليها الماضية الخمس تالسنوا

 الفترة. نفس في بحث ٥٦٥٤ بعدد

  

  ختراع إلبراءات ا طلبات - ختراع إلبراءات ا

 ٢٠١٣ عام في ٢٠٥٧ المصري ختراعإلا براءات مكتب من ختراعإلا براءات طلبات عدد إجمالي بلغ 

 تمثل بمصر المقيمين لغير للمتقدمين ختراعإلا براءات طلبات غالبية وكانت .٪٠٫٧ يمثل نمو بمعدل
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   ختراعإلا براءات طلبات نسبة تمثل حين في ،٢٠١٣ عام في الطلبات جميع من ٪٦٨٫٨

   .٪٣١٫٢ للمصريين

 المصري المكتب في المسجلة ختراعإلا براءات طلبات إلى بالنسبة أما  ً  عام ففي المتقدمين نوعل طبقا

 ثم األفراد، تليها الشركات من هي المصري ختراعإلا براءات مكتب في الطلبات معظم كانت ٢٠١٣

 الشركات من للمتقدمين النسب وجاءت والجامعات، البحوث مراكز من المقدمة للطلبات قليلة نسب

 من ختراعإلا براءات لطلبات فقط ٪٠٫٣٤و البحوث لمراكز ٪٣٫٧ بنسبة لألفراد، ٪٢٩ تليها ،٪٦٧

  الجامعات.

  لمركبةات المؤشرا

 ينظر ذجنمو سقيا سساأ على لمختلفةا اتلمؤشرا من مزيج من مشتقة قيمة يه لمركبةا اتلمؤشرا 

 تلك على مثالين لعالميةا لتنافسيةا يررتقاو لعالميا رالبتكاا مؤشر يعتبرو ،دألبعاا دمتعد هوملمف

  لمركبة.ا اتلمؤشرا

 يقيس يلذا لتطويروا لبحثا مؤشر وهو لعالميا رالبتكاا شرلمؤ الهامة المؤشرات حدىإ سةرابدو 

 على قإلنفاا ،)الكلي دلعدا( لباحثينا دعد اتمؤشر لخال من لتطويروا لبحثا نشطةأ ءةكفاو ىمستو

 في تجامعا ثثال فضلأ جةدر متوسط سقيا لخال من لبحثيةا تلمؤسساا دةجو ،لتطويروا لبحثا

 QSعلىأ ماأ .١٦٫٢ جةربدو ٥٠ مصر ترتيب أن نجد .٢٠١٣ معا تللجامعا لعالميا لتصنيفا 

 ٣١٫١ لبمعد لتطويروا لبحثا مؤشر في ٣٢ لمرتبةا تحتل حيث ماليزيا فهي نةرلمقاا وللدا بين مرتبة

  درجة.

 نسبياً منخفضة نسبة يوه ٢٧٫٥ لمصر لجامعةوا صلخاا علقطاا بين ونلتعاا مؤشر قيمة أن جدو قدو، 

 لكل تيجيةاإلسترا تلتحالفاوا لمشتركةا تعاولمشرا على اتلتعاقدا دعد نسبة بلغت ىخرأ ناحية من

 في مصر ترتيب أن حين في ،٣٥ فيه مصر ترتيبو ٠٫١ إلجماليا لمحليا لناتجا من رالدو نتريليو

  .٩٩ وه إلجماليا لمحليا لناتجا من رالدو مليار لكل اعالخترا اءاتبر تسجيل مؤشر

  
  يةلمصرالعلمي البحث ت امؤسساأداء تحليل 

 تمو ،لماضيةا لخمسا اتلسنوا في عيةرالزا ملعلوا في يدامتزو ضحوا متمااه لديها مصر أن جدو 

 يوجد ال بينما ءلكيمياوا لهندسةوا لطبا مثل ىخرأ تمجاال في ثألبحاا من عالية نتاجيةإ مالحظة

 على يةلماضا لعشرا اتلسنوا لخال ةكبير بنسب الجتماعيةوا إلنسانيةا ملعلوا مجالل مصر في نتاجيةإ

  لي.ولدا ىلمستوا

 خمس خرآ في اً تأثير ألعلىا وه تلرياضياا لمجا أن حبوضو لوحظ ثلبحوا تأثير ليإ لنظرا عندو 

   اد.لموا معلوو لفلكوا ءلفيزياوا لكيميائيةا لهندسةا يليهاو اتسنو
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 لمؤلفينا من ٥٨٬١٢٩ وه لماضيةا اتسنو ٥ ـال لخال مصر في للمؤلفين إلجماليا دلعدا أن جدوو 

 وه ٢٠٠٩ معا في لمؤلفينا دعد نكا حيث ،تلمجاالا جميع في بحث ٦٦٬٣٢٢ جنتاإ في اموهسا لذينا

 في مماثل نمو لمعد يعكس ووه .٢٠٧٥٥ صبحوأ ٢٠١٣ معا في لمؤلفينا دعد تفعرإ ثم ١٢٬٧٥١

 معا في راتلمنشوا عمجموو ٨٬٣٥٦ وه ٢٠٠٩ معا في راتلمنشوا عمجمو أن حيث ٪٦٩ إلنتاجيةا

  .١٤٬١٣٤ وه ٢٠١٣

 ثم لطبا تمجاال في لمصريينا لباحثينا من نسبة علىأ أن ،لباحثينا تتجمعا تحليل لخال من جدو قدو

 تم رات،لقدا بتحليلو ،عةرالزوا ءلكيمياوا لهندسةوا لجزيئيةا لبيولوجياوا ثةرالوا علمو لحيويةا ءلكيمياا

 لجيولوجياوا ءلجيوفيزياوا لعامةا ءكيميالوا لعضويةا ءلكيمياا ثبحو في ةمتميز مكانة لتحت مصر أن تثباإ

  ه.لمياا معلوو

  لعلميةت البحثي للمؤسساداء األاتقرير ت توصياوم نتائج أه

 يمد علي نلنقصاوا دةبالزيا يتغير نكا وإن مرتفع مصر في لعلميا بالبحث ليولدا ونلتعاا لمعد يعد 

 ليولدا ونلتعاا زاد كلما نهإف معا كلبشو ،ثلألبحا لتأثيرا لمعد مع فقايتوو لماضيةا ةلعشرا اتلسنوا

 ليولدا ونلتعاا في عالية رةبقد لمصريينا لباحثينا يتميزو ،اهتأثيرو لعلميةا ثألبحاا دةجو زادت كلما

 إلنتاجية.ا جماليإ من ٪ ٤١٫٧ ليولدا ونلتعاا نكا لماضيةا لخمسا اتلسنوا ففي ،لمحليا ونلتعاا عن

 لقائما لبحثيا ونلتعاا تشجيعو لمصريةا لبحثيةا تلمنظماا بين لةلفعاا كةالشرا بتعزيز سةرالدا توصىو

 يعرلمشاا من دةالستفاا ورةضرو ،لمحليةا تياولوألوا تالحتياجاا مع يتناسب مما دةمحد افدأه على

 يجبو ،لمختلفةا لبحثيةا تلجهاا يلد ثنائية تتفاقياا من فيها بما لرسميةا تلعالقاوا نةاهلرا ليةولدا

 لمستقبليةا تكاالشرا لتسهيل اردموو لصوأ ارهباعتبا ليةولدا تعاولمشرا لعلميةا تقيالالتفا يجولترا

 دودمر من لها لما ليولدا ىلمستوا على لتنافسيةا عالية لبحثيةا مجابالبر لفعالةا كةربالمشا متماهالوا

 ل.فعاو يقو

 علقطاا في لباحثينا ادعدأ أن تهرأظ قد لعملا عقطا حسب لمصريينا للباحثين فيةايموغرد سةرابدو 

 لخمسا اتلسنوا في ضعامتو نمو لبمعد انم قد لبحثيةا كزالمروا لحكوميةا تلجامعاا في  لحكوميا

 اتلسنوا ىمد على ةضمنخف لتزا ما لصناعةوا تلشركاا تقطاعا في لباحثينا دعد بينما ،لماضيةا

 ليالتوا على يتبعهو ،لطبا تالمجا في لمصريينا لباحثينا من نسبة علىأ لوحظ قدو ،لماضيةا ةلعشرا

 عة.رالزوا ءلكيمياوا لهندسةا معلو ،لجزيئيةا ءألحياا علم ،ثةرالوا علم ،لحيويةا ءلكيمياا علم

 جدو كما ،رجبالخا علمية لعماوأ تمهما في مهبعثاا تم قد لمصريينا لباحثينا من كبير دعد أن جدو 

 لخمسا اتلسنوا في ألقلا على حدوا علمي ربنش اقامو لذينا لمصريينا لباحثينا من فقط ٪٣٩٫٧ أن

 ألكثرا مه نتقاليةا بصفة مصر درواغا لذينا لمصريينا لباحثينا نأو نهائياً دلبالا دروايغا لم لماضيةا

 لباحثين.ا جماليإ من ٪ ٤٣٫٧ مدهعد يشكلو ،علمي رمنشو لكل سلالقتبا متوسط علىوأ اً تأثير
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 لذينا لمصريينا لباحثينا ميةأه يتضح لباحثينا ءلهؤال لتأثيروا لعلميا جلإلنتا لتحليلا من بمزيدو

    نهائية. بصفة درواغا لذينا ءؤاله عن نتقاليةا بصفة مصر درواغا

 دةلماا معلوو ءلفيزياوا ءلكيمياا تشمل دةمحد بحثية تمجاال عبر لتأثيرا عالية لبحثيةا مصر ةقاعد تعتبر 

 تإلمكاناا على لتركيزا ورةضر على ليد اذوه عالية تبامر مصر فيها حتلتا حيث هلمياا معلوو

 في مصر بها تتميز ءاتكفا ٥ دجوو ثبت قدو ،مصر في تلتخصصاا دةلمتعدا تلمجاالا ذات لبحثيةا

 ئيسير بشكلو ءلفيزياا في ءاتكفا ٦ تجدو حين في ،لتطبيقيةا تلرياضياا خاصةو تلرياضياا لمجا

 ٨ تجدو حيث مصر في لرئيسيةا لقويةا تلمجاالا من ةحدوا ءلكيمياا تعدو لمكثفة.ا دةلماا ءفيزيا يه

 يضاًأ يعتبرو ،لكيميائيةا لهندسةوا لكهربائيةا ءلكيمياوا لتحليليةا ءلكيمياوا لعضويةا ءلكيمياا في ءاتكفا

 لهندسةا في ادلموا مبعلو ءاتكفا ٥ مالحظة تم حيث مصر في لقويةا تلمجاالا من ادلموا علم

 اتلبوليمرا مألفالوا ءلطالوا لسطحوا ءلكيمياا ادموو يسيةطلمغناا ادلمووا لبصريةوا نيةوكترإلا

 ،لتصنيعا ندسةوه لصناعةا تمجاال في ءاتكفا ٤ لوحظت فقد لهندسيا للمجاا في ماأ لبالستيك.وا

 تمجاال في لبيئيةا ملعلوا في ءاتكفا ٤ دجوو لوحظ كما اد.لموا ميكانيكاو ،لميكانيكيةا لهندسةاو

 في ءاتكفا ٥ دجوو لوحظ لبيولوجيةوا عيةرالزا ملعلوا فيو ه.لمياوا ،ثلولتوا ،اتلطفروا ،لصحةا

 ثةرالوا علمو لحيويةا ءلكيمياا لمجا وفي ،تلنباا معلوو ،ألغذيةا معلوو ،انلحيوا علم تمجاال

 ثبحاوأ ،لحيويةا ءلكيمياا تمجاال في الكفاءات من ٢ عدد كفائتين دجوو لوحظ لجزيئيةا لبيولوجياوا

 في ءاتكفا ٣ دجوو لوحظ لدقيقةا ءألحياا علمو لمناعةا علم في بينما ،لجزيئيةا بيولوجيالوا ناطلسرا

 ،ملعاا لطبا تمجاال في ءاتكفا ٧ دجوو لوحظ فقد لطبا لمجا فيو ،تساولفيروا تلطفيلياا علم

 ورام،ألوا لبوليةا لمسالكوا ،لعامةا لصحةوا ،لمعديةا اضألمروا ،لكبدوا ،لهضميا زلجهاا اضمروأ

 ،ملسموا علمو ،لصيدلةا في ءاتكفا ٦ دجوو لوحظ لصيدالنيةا اتلمستحضرا لصيدلةا تمجاال ىفو

 يلذا لوحيدا للمجاا وه رآلثاا علم نفكا الجتماعيةا ملعلوا في ماأ واء.لدا فكتشاوا ،لصيدالنيةا ملعلووا

 تهرظ كبالكووا رضألا معلو لمجا فيو ،ليولدا لنشرا ىمستو على ةمتميز بحثية راتقد فيه لمصر

  ء.لجيوفيزياوا لجيولوجياوا رلصخوا لجيولوجيةا ءلكيمياا لمجا في مصر بقائمة فقط ةحدوا ءةكفا

 

  ارلجوودول افي مصر رى البتكاالبيئي م النظاا

 رالبتكاا عمد عملية في لتشريعيا لجانبا ميةأه مالحظة تم ،مصر في رلالبتكا عمةالدا البيئة بتحليل 

 رباالستثما لبحثيةا تلجهاوا للباحثين يسمح لكي لبحثيةا كزالمروا تعالجاما في ثلبحوا نتائج لستغالوا

 معد سةرالدا تهرأظ كما ،لتكنولوجياا بترخيص تسمح تكااشر عملو تسويقهاو ثلبحوا نتائج في

 رأس متقد لتيا تلمنظماوا لتكنولوجيةا تلحاضناا لكذ في بما كافي بشكل رالبتكاا عمد شبكة رنتشاا

 كما ،لتكنولوجياا نقل مجابرو ليةوألا ذجلنماا عمد مجابرو لألعماا خطط تسابقامو لمستثمرا للماا
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 إلى تستند مصر في لتكنولوجياا نقلو رلالبتكا عمةالدا تلجهاا نشطةأ من ٪٧٠ من كثرأ أن لوحظ

  ت.لمعلوماا تكنولوجيا عقطا تمجاال

 تقطاعا على لتركيزا من اً مزيد تولي لتيا ردنألا مثل ارلجوا دول بعض ربتجا من دةالستفاا يمكنو 

  في تكنولوجية حاضنة ٢٥ من كثرأ بها يوجد لتيا تونس كذلكو لحيويةا لتكنولوجياوا عةرالزا

 ،اإلبتكار عمد علي لعاملينا شبكة رنتشاا ةئردا لتوسيع ةكثير دول تجهتإ كما مختلفة. جامعة ٢٠

 راتلتطوا كباليو لعاليا يملتعلا نظم بعض يكلةه دةعاوإ لمدنيا لمجتمعا تمنظما بتشجيع قامتو

  .لتكنولوجياا رستثماإو نقل تمجاال في لسريعةا

  اإلنفاق على البحث العلمى في مصر 

 داخل تتم التي التجريبي والتطوير البحث نفقات كافة نهأب التجريبي والتطوير البحث على اإلنفاق يعرف 

 (تكاليف الجارية المصروفات من كل ذلك في بما )فراسكاتي دليل من مقتبس( االقتصاد، قطاعات أحد

 من وغيرها الدعم، وموظفي والفنيين الباحثين تكاليف وكافة السنوية والمرتّبات كاألجور العاملة اليد

  ).الجارية التكاليف

 نهإف البحثية) (المراكز المختلفة الوزارات قطاع لىإ بالنسبة  ً  نأ حيث النفقات جميع احتساب يتم تقريبا

 أنشطة جميع نأو والتطوير البحث بغرض أنشئت المختلفة للوزارات التابعة البحثية دوالمعاه المراكز

 البحث على نفاقإلا فحساب الجامعات لىإ بالنسبة أما ،فقط والتطوير البحث في تنحصر نفاقإلا

 النشاط فهناك نشاط من أكثر بها الجامعات نأ حيث البحثية، المراكز في هحساب عن يختلف والتطوير

 والتطوير البحث على نفاقإلا حساب ويعتمد والتطوير البحث أنشطة جانب لىإ أخرى نشطةأو عليميالت

 ً  والتطوير البحث في التدريس هيئة أعضاء يقضيه الذى )FTE الوقت كامل (معادل الفعلي للوقت وفقا

 نإف والتطوير البحث أنشطة في وقته من %٣٠ يحوال ييقض التدريس هيئة عضو كان اذا فمثالً 

   .التدريس هيئة عضو على ينفق ما إجمالى من %٣٠ تصبح والتطوير البحث نفقات حساب

  تطور اإلنفاق على البحث والتطوير 

 والتطوير البحث على اإلجمالي اإلنفاق أن وجد العلمي البحث على اإلنفاق تطور دراسة خالل من 

(GERD) بمعدل ٢٠١٣ عام في جنيه ارملي ١١،٨٨ حتى ٢٠١٢ في جنيه مليار ٨٫٥٢ من رتفعإ قد 

 والقطاع الجامعات في الممثل العالي التعليم قطاع من لكل نفاقإلا حساب تم وقد .٪١٦٫٣ يمثل نمو

  البحثية. المراكز في الممثل الحكومى

 ٢٠٠٩ عامي خالل ثابتة اإلجمالي يالمحل الناتج من والتطوير البحث على نفاقإلا نسبة وكانت 

 يف النسبة تزيد وسوف .٢٠١٣ عام في %٠٫٦٨ أصبحت حتى النسبة تزاد ثم )%٠٫٤٣( ٢٠١٠و

ً  القادمة الفترة  األقل. على ٪ ١ إلى ليصل الجديد للدستور تطبيقا
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  اإلنفاق الفعلي على البحث والتطوير وفقاً للمراكز البحثية والجامعات

 الموازنة بداية في دالمرصو وليس بالفعل أنفق ما هو والتطوير البحث على الفعلي باإلنفاق يقصد 

 في البحثية والمعاهد المراكز على ٢٠١٣ عام في يالعلم البحث على نفاقاإل حجم بلغ حيث العامة

 يالعلم البحث وزارة داخل المختلفة البحثية للمؤسسات هجني مليار ٥٫٣ حوالي المختلفة الوزارات

  األخرى. والوزارات

 البحث على نفاقإلا بلغ قد فقد ٢٠١٣ عام في حثبا لكل والتطوير البحث على نفاقإلا وبدراسة 

 حوالي الجامعات في بينما هجني ألف ٣٢٣ حوالي البحثية والمعاهد المراكز في باحث لكل والتطوير

 في البحوث هيئة أعضاء عدد في للزيادة نتيجة الجامعات في النسبة نخفضتإ وقد هجني ألف ٤٧

 الجامعات.

 
  لسابقةة الفتراي في لعلمالبحث اتمويل ف صرات مؤشر

  لتكنولوجيةالتنمية م والعلووق اصند  .أ

 عليها لتعاقدا تم لتيا تعاوللمشر بقاًط لتكنولوجيةا لتنميةوا ملعلوا وقصند فصر تمعدال توضح 

 )جنيه نمليو ٩١٠( % ٦٧ لياحو أن ،٢٠١٤ يسمبرد ٣٠ حتىو ٢٠٠٨ في وقلصندا ءنشاإ منذ

 توجيهه تم قد جنيه نمليو ١٣٩و رمليا ووه ةلفترا تلك لخال وقللصند رلمقرا لتمويلا جماليإ من

 جنيه نمليو ٣٥٠ ليابحو راتقد ءبنا منح رةصو في لكوذ مصر في لعلميةا ةلقاعدا تطويرو ءلبنا

 ،جنيه نمليو ٢٥٢ ليابحو علمي تميز كزامر منحو جنيه ونملي ٣٠٨ ليابحو ساسيةأ معلو منحو

 اءلغذوا عةرالزوا هلمياوا لطاقةوا لصحةا تالمجا في موجهة منح تعاومشر تمويل تم اكم

 بينما جنيه نمليو ١٣٠ ليولدا ونلتعاا تعاومشر نصيب نكاو جنيه نمليو ٢٢٢ ليابحو واءلدوا

 نحتضاا ومشروعات بالصناعة لعلميا لبحثا بطور تكنولوجية تنميةو يهربتكاإ تعاومشر عمد تم

  .%٧ جنيه نمليو ٩٩ بمبلغ

 تجها عشر كبرأ أن يتضح لتكنولوجياوا ملعلوا وقصند تمويل تامؤشر على سريعة ةبنظرو 

 ،يةرإلسكندوا ،ةرهلقاا جامعتيو ،ثللبحو لقوميا لمركزا يه وقلصندا من تمويل على حصلت

 ،لعلميةا ثألبحاا مدينةو ،طسيووأ ،رةلمنصووا ،شمس عين تجامعا ،عيةرالزا ثلبحوا مركزو

 جنيه نمليو ٢٣٩٫٥ من لتمويلا اذه يتراوحو ،لسويسا ةقنا جامعةو ،اتلفلزا ثبحو معهدو

 عليها حصلت التى ويللتما ريقد ،لسويسا ةقنا لجامعة نمليو ٣٢٫٨ لىإ ثللبحو لقوميا للمركز

 ما يمثلو وق،لصندا تمويل من %٧٨٫٥ دليعا ما أي جنيه ونملي ٨٩٥ والىبح لعشرا الجهات

 ثم وقلصندا تمويل جماليإ من %٢١ ليابحو وقلصندا من ثللبحو لقوميا لمركزا عليه حصل

 .%١٤ ةرهلقاا جامعة
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  التكنولوجيوالعلمي البحث ايمية دكاأ  .ب

 عن لتكنولوجياوا لعلميا لبحثا يميةدألكا لمخصصا لتمويلا فصر تمعدالو اتمؤشر بعرض 

 تعاوللمشر موجه يميةدألكاا تمويل نصف من بيقر ما أن توضح ٢٠١٥ - ٢٠١٤ لماليا ملعاا

 لياحوو )%٤٨( لتكنولوجيةا دراتلمباوا للحمالت المخصص التمويل كان حيث لتطبيقيةا لقوميةا

 لباحثينا بشبا منح مثل اإلبتكارو والتكنولوجيا لوملعا لمجا في لبشريةا راتلقدا ءبنا لمنح %١٧

 إلقليميةا لتنميةا وثلبح يلولتما من %١٥ ثم لماجستيروا راهلدكتوا منحو جلتخرا تعاومشرو

 تيجيةاإلسترا لخططوا تساراللد %١و بالصناعة لعلميا لبحثا لربط %١٢و لمجتمعيةاو

 تلبياناا عداقوو لرقميةا للمكتبة %٤٫٢و ليولدا ونللتعا %٢٫٦٥و لعلميةا لثقافةا لنشر %٠٫٢٥و

  المعرفة. واتاحة ليولدا لنشروا الشبكى لربطوا

 في تنحصرإ نهاأ نجد يميةدألكاا عليها تتعاقد لتيا تعاولمشرا تمجاال على سريعة ةبنظرو 

 تلجامعاا كثرأ أن نجدو ،مللعلو عياإلبدا لتعليموا هلمياوا لطاقةوا لصناعةوا اءلغذا عةرالزا

 يميةدألكاوا ،يلزو مدينةو ،ألمريكيةا لجامعةوا ،لنيلا جامعة يه يميةدألكاا مجابر من ةلمستفيدا

 ،لسويسا ةقناو ،يقزلزقااو ،طسيووأ ،لمنياا مثل إلقليميةا تلجامعاا بعضو يلبحرا للنقل لعربيةا

 معهدو ،اتلفلزا ثبحو معهدو ،ثللبحو لقوميا لمركزوا ،عيةرالزا ثلبحوا مركز يعتبرو نطا.وط

 من دتستفاا كما يميةدألكاا مجابر من دةستفاا لبحثيةا كزالمرا كثرأ مه تنياوإللكترا ثبحو

 .اوياتوالبتروكي ،نيةوإللكترا تللصناعا بنها شركة مثل تلشركاا بعض لتمويلا
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  )SWOT ANALYSISالتحليل البيئي الرباعي (:  الفصل الثالث
 

 التحليل طريق عن ذلك تم وقد والمخرجات المدخالت تحليل وجب العلمي للبحث الحالي الوضع توصيف بعد

ً  عليه متعارف أسلوب وهو الرباعي البيئي  الدراسات خالل من عليها الحصول تم التي البيانات لتحليل عالميا

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لمؤشرات يالمصر المرصد أعدها التى الدراسة هذه نشر وتم والبحوث

   .واالبتكار والتكنولوجيا العلوم سياسات يف المتخصصة العالمية الدوريات حدىإ يف باألكاديمية

  

 نقاط القوة والضعف:
  

 يمكننا والتي والتهديدات الفرص يحدد وكذلك العلمي البحث بمنظومة والضعف القوة نقاط التالي الجدول يحدد

 .لمواجهتها المناسبة اإلستراتيجية إعداد وبالتالى والتكنولوجي العلمي المجتمع تواجه التي التحديات استنباط من

ً  التالية المفردات اتخاذ وتم  والنظام ئحاللوا التمويل، التحتية، البنية البشرية، القدرة لتحليل:ا لعملية أساسا

 وتعظيم الفكرية الملكية استثمارو دولية، ىرؤو العلمي، والبحث لالبتكار الداعمة المحلية البيئةو التشريعي،

  العلمية. والبحوث االقتصادي، العائد
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 :نقاط القوة والضعف بمنظومة البحث العلمي يوضحجدول 
  

   نقاط القوة نقاط الضعف
 احثين بالتناسب مع القدرات فقر التوزيع الجيد للب

 المميزة علي النطاق القومي.
  عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي ال يتجاوز

 .للباحثين في مصر يمن العدد الكل %٤٠
  قلة مساهمة النساء في الترقي العلمي مما يؤثر

 .علي القدرة البشرية الكلية
  نقص الخبرات في بعض التخصصات النادرة

 .وية)(الفيزياء النو
  عدم وجود عدد كاف من المهندسين والفنيين

المعاونين (أمناء المعامل) في مؤسسات البحث 
 .دخولهمالعلمي وتدنى قدراتهم و

  عدم تمكين الشباب وتهميش دورهم في التخطيط
  .وإدارة منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 الفتقار إلى ثقافة العمل الجماعيا. 
 لتعليم بالقسم العلمي عزوف التالميذ عن ا

 .بالمرحلة الثانوية
 قلة عدد العلماء في مجاالت الفيزياء والرياضيات 
  غلب الجامعات الخاصة نحو التعليم فقط أتوجه

بتكارية إلوعدم تنمية الجدارات البحثية وا
 ألعضاء هيئة التدريس.

  وجود قاعدة علمية جيدة تتمثل في أكثر من
ة جامعة حكومي ٤٦ألف باحث و ١١٠

مركز ومعهد بحثي  ١٢٠وأهلية وخاصة و
ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالبحوث 

 والتطوير.
  كبر إنتاج لمجتمع بحثي من أمصر تضم

 ىباحثين علميين في الشرق األوسط علي مد
 العشر سنوات الماضية. 

  ألف طالب مقيد في  ٣٠٠وجود أكثر من
 كليات العلوم والتكنولوجيا

 دراسات العليا تخريج اآلالف من طالب ال
ه وماجستير) من الجامعات (دكتورا

 .المصرية
  مزيد من النمو لعدد الباحثين من مختلف

 الجهات البحثية.
 .ازدياد شريحة الشباب ضمن الباحثين 
  وجود مجموعة خبرات وطنية شابة في

إدارة تمويل البحث العلمي ومؤشرات العلوم 
والتكنولوجيا وتقييم أداء مؤسسات البحث 

 .يالعلم
  وجود كلية هندسة في أي جامعة خاصة

  .جديدة

ية
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الب
د 
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   نقاط القوة نقاط الضعف
  غلب الفاعلين بمنظومة دعم االبتكار أاهتمام

ستثماري بدعم قطاعات إلبالمجتمع المدني وا
تكنولوجيا المعلومات والعزوف عن القطاعات 

 التكنولوجية األخرى.
  عدم وجود خطة استراتيجية معلنة وملزمة

 للبحث العلمي مصر
  غياب نظام تقييم األداء للباحثين ومؤسسات

 البحث العلمي
  عدم وجود آليات فعالة لربط البحث العلمي

 بالصناعة
  تعدد قواعد الترقيات وغياب الوزن النسبي

المخصص لتقييم دور الباحث في االبتكار 
والتنمية التكنولوجية والمساهمة في حل 
المشاكل الملحة والضاغطة التي تواجه 

 المجتمع
  تعقد البيروقراطية الحكومية التي تعيق

االستفادة من التمويل المتاح وتستهلك وقت 
 وجهود الباحثين

 تهميش البحوث االجتماعية واإلنسانية 
 مستوى الثقافة العلمية يتدن 
  المفهوم الخاطئ الستقالل الجامعات والمراكز

 والمعاهد البحثية
  االستمرار في إنشاء جامعات غير مكتملة

 ان البني
  عدم وجود معهد متخصص لتدريس سياسات

 وإدارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
  غياب فكر المدارس العلمية في معظم

 مؤسسات البحث العلمي المصرية
  عدم التعاون والتنسيق بين الفاعلين في

  منظومة العلوم والتكنولوجيا

  نمو سريع لبيئة شابة وناضجة داعمة
لعلمي بما في لالبتكار وتطوير البحث ا

ذلك من منظمات مجتمع مدني، 
التكنولوجيا، منظمات استثمار  حاضنات

رأس المال ، مسابقات خطط األعمال، 
برامج دعم النماذج األولية وبرامج نقل 

 التكنولوجيا

حلي
 م

ئة
بي

ي
لم

لع
ث ا
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كا
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ة ل
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ة 
  

  ترتيب مصر متدني في مؤشر االبتكار
 دولة) ١٤٣ي من إجمال٩٩العالمي (المركز 

  ظهور ترتيب متقدم لمصر في مؤشرات الغش
 العلمي.

  عدم استغالل الفرص التمويلية وفرص
الشراكة الدولية وفرص دعم القدرات المتوفرة 
لمصر ودول شمال أفريقيا من العديد من 

  المؤسسات الدولية الحكومية

  تحتل مصر مراكز متقدمة في إنتاجية
اء البحوث العلمية بمجاالت الكيمي

والطب وعلوم المواد ومراكز متقدمة 
من ناحية التأثير للبحوث في مجاالت 

 الرياضيات والفيزياء والزراعة.
  ترتيب مصر الجيد في مجال النشر

من بين  ٣٨الدولي حيث تحتل المرتبة 
 دولة  ٢٢٥

  اإلنتاج العلمي لبعض المدارس العلمية
 في مصر أعلى من المتوسط العالمي

ية
ول
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ي
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   نقاط القوة نقاط الضعف
  المردود االقتصادي والعائد الملموس ضعف

 (الذي يمكن قياسه) من البحث العلمي
  ً  ضعف عدد البراءات المسجلة سنويا

للمصريين وكذلك ضعف عدد البراءات 
المسجلة من الجامعات والمراكز البحثية حيث 

 سنوياً من إجمالي البراءات % ٠٫٥ال تتعدى 
  تدني ثقافة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 حقوق الملكية الفكريةو
  وجود بعض اللوائح المعوقة ألصحاب

  الملكيات الفكرية

  وجود شبكات من مراكز نقل
في الجامعات  TICOالتكنولوجيا 

والمراكز البحثية ومكاتب فرعية لمكتب 
 براءات االختراع المصري

  ظهور مبادرات لدعم مشروعات
 خدمات و منتجات إلىالتخرج وتحويلها 

لك
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  عدم وجود أوليات واضحة للبحث العلمي علي
 نطاق الكليات واألقسام.

 .عدم االهتمام بالتخصصات البينية في األقسام 
  تأثير النشر العلمي الدولي في العديد من

 التخصصات ضعيف. 
ضعف جودة النشر العلمي للمؤسسات  

 ون الدولي النشر العلمي القائم علي التعا
 في ازدياد ملحوظ.

  ازدياد معدل النشر الدولي بشكل
 تصاعدي.

 دماج عدد كبير من المجالت العلمية إ
  المحلية بقواعد البيانات الدولية.
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  :الفرص والتھدیدات

  :الفرص والتهديدات بمنظومة البحث العلمي يوضحجدول 

 الفرص التهديدات

 الموارد البشرية: لبشرية:الموارد ا

  نزيف مستمر للعقول المتميزة لوجود عوامل جذب
  مادي قوية في الغرب والخليج (الهجرة االنتقائية)

  الف عالم مصري  في المهجر في آوجود عدة
جميع التخصصات وعدد كبير منهم يتولى 

 مناصب قيادية في الخارج

 التمويل التمويل

 إلىانحة المختلفة يؤدي عدم التنسيق بين الجهات الم 
 تمويل متكرر لنفس النقاط البحثية

 لى إ ييؤد يعدم التنسيق بين مؤسسات البحث العلم
 تكرار الموضوعات البحثية 

  قلة عدد المؤسسات البحثية المتخصصة والمتفردة
    مجال محدديف

 على األقل من  %١الدستور تخصص  يمادة ف
  يالدخل القومى لدعم البحث العلم

 اللوائح والنظام التشريعي وائح والنظام التشريعيالل
  مزيد من التغيرات المستمرة في منظومة العلوم

 والتكنولوجيا
  عدم وجود آلية ملزمة لمتابعة تنفيذ الخطط

للجامعات  يداء البحثألومتابعة ا ستراتيجيةإلا
 والمراكز البحثية

  ظهور قيود على توطين التكنولوجيات المتقدمة
 دواتها من قبل الدول المتقدمةوامتالك أ

  عدم توحيد التشريعات المنظمة والمحفزة للبحث
  العلمي بالمؤسسات البحثية في قانون واحد

 

 رادة السياسية والشعبية الداعمة للبحث إلا
 العلمي واالبتكار

   

   

   

 رؤي دولية رؤي دولية
 ثيرة في دعم أستقرار األمني والسياسي وتإلا

 الدولية واألنشطة المحلية.الشراكات البحثية 
  تعاون دولي متكافىء مع أمريكا وبعض الدول

 األوربية واألسيوية واألفريقية

  السمعة الطيبة لمدرسة الطب المصرية في
 العالمين العربي واالسالمى

 استثمار الملكية الفكرية وتعظيم العائد االقتصادي استثمار الملكية الفكرية وتعظيم العائد االقتصادي

  اعتماد الصناعة الوطنية على الخبرات األجنبية
 (غياب الثقة)

  صعوبة المنافسة مع التكنولوجيات المستوردة بعد
 التحرر الكامل للتجارة

  التنسيق علي الجانب القومي مع الجهات الحكومية
الداعمة لالستثمار والتسويق لمخرجات البحث 

 .العلمي

 ل تدشين بعض المشروعات القومية الكبرى مث
قناة السويس الجديدة وبورصة الغالل والتوسع 

 يخارج الواد
  فتح االستثمارات في مجال الطاقة الجديدة

 والنقل 
  توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى ودعم

الصناعات الوطنية مثل الغزل والنسيج والدواء 
 والبتروكيماويات  



٣١ 
 

 البحوث العلمية البحوث العلمية

 يةمانة العلمألعدم ا  

 النشر باللغة العربية  

 من قبل اللجان العلمية للمجالت  يالتقييم المتدن
 الوطنية

  ترحيب الجهات الدولية بمشاركة الجهات

المصرية في برامج دولية عالية التنافسية لدعم 

البنية التحتية، ورفع القدرات ودعم األبحاث 

 التطبيقية المشتركة.
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  وخارطة الطريق التحديات:  الفصل الرابع
 

 لقاعدة جيد أساس ولديها عليها البناء يجب ميزة يعتبر مما العالم قلب في فهي متميز بموقع مصر تتمتع 

 العلوم في العالمية المنافسة مستوى على ليس المصري األداء أن إال المعرفة، إنتاج على قادرة علمية

 - يستهدف العلمي للبحث قومية خطة إعداد فإن طلقالمن هذا ومن ،المعرفة وإنتاج واالبتكار والتكنولوجيا

 ً  البحثي بالمنتج لالرتقاء جهودها توحيد من يمكنها بما بالدولة، البحثية للمؤسسات الريادة تحقيق  -أساسا

  أهمها: مسلمات عدة من الخطة هذه وتنطلق  البشري. العقل في واالستثمار المعرفة إقتصاديات وتبني

 علمي واالقتصاد ركائز ثالثة أساسية للنهضة والتنمية، وبقدر ترابطها تكون أن التعليم والبحث ال

فإذا لم يرتبط البحث العلمي بالتنمية، فال  فعاليتها في االرتقاء بالمجتمع والتصدي للتحديات المجتمعية.

المجال  يمكن تحقيق الكثير من أهدافه و تطويره و تمويله. فربط البحث العلمي باالقتصاد هو الذي يفتح

أمام مشاريع تنموية تستخدم العلم و نتائجه لالرتقاء باالقتصاد الوطني ومن ثم زيادة دخل الفرد 

  والمؤسسات الوطنية و بالتالي زيادة تمويل البحث العلمي. 

  أن مستوي اإلنفاق واالستثمار في البحث العلمي والتنمية واالبتكار، يحدد مستوي التقدم  الذي تحرزه

، إال أنه نظرا لمحدودية الدعم الحكومى للبحث العلمى، فإن هناك حاجة ملحة إقتصادياتهاالدول في 

اليجاد نظام متطور لدعم منظومة تمويل البحث العلمى وزيادة االستثمار فيه، وذلك من خالل تنويع 

ث مصادر هذا التمويل،  سواء أكانت مؤسسات القطاع الوطني المختلفة المستفيدة من نتائج البح

العلمي، أو التبرعات والهبات التي يقدمها األثرياء ورجال األعمال والجمعيات الخيرية، فضالً عن 

 مصادر التمويل الخارجية.

  إن البحث العلمي الذي يجري في الجامعات ومراكز البحوث المختلفة لن يؤتي ثماره إال إذا كانت

بالمستفيدين المحتملين. لقد بات إنشاء  الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة موصولة بشكل جيد

مراكز علمية للبحوث المتخصصة، أحد هموم الدول التي دخلت سباق التطور، معتمدة على إسهامات 

العلماء والمفكرين وطالب الدراسات العليا، الذين تتوفر لهم اإلمكانات البحثية، وأصبحت الشراكه بين 

لبحث العلمي هي السبيل للقضاء على األزمات، وحل الجهات المجتمعيه  والتعليمية ومراكز ا

 المشكالت األكثر تعقيداً، والتصدي للتحديات المجتمعية.

  المعرفة هي المقياس الحقيقي لثروات الدول، وليس مواردها الطبيعية أو اإلنتاجية فقط. فالمعرفة هي

لى تحصيل المعرفة و إن التي تكسب الموارد قيمة مضافة، والدول المتقدمة تتنافس بشكل دائم ع

التحدي األكبر الذى يواجه مصر في المرحلة القادمة، هو بناء أقتصاد المعرفة. لذلك فان تعزيز ونشر 

ثقافة البحث العلمي في المدارس والجامعات تمثل خطوة مهمة ليس فقط الكتشاف الطلبة الموهوبين 

البحثية وتأهيل جيل من الباحثين في مختلف  والشغوفين بالعلم، ولكن أيضا، لتنمية مهاراتهم ومعارفهم
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المجاالت العلمية، قادر على التعامل مع أساسيات ومهارات البحث العلمي باالضافة الى إيجاد بيئة 

 جاذبه تدعم التميز واإلبداع.

  إن تقدم البحث العلمي يستلزم تطوير التشريعات المصرية التي تحكم التنظيم واإلدارة واألداء في معاهد

ومراكز البحث العلمي والجامعات والتنسيق بين الجهات المتعددة وكذلك إصدار تشريعات جديدة في 

مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية. فتطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية 

وكذلك يعزز الشفافية و لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي، يسهم في تعزيز استقالليتها وحياديتها 

  الجودة.  

إستنادا إلي المسلمات السابقة، وانطالقاً من نتائج التحليل الرباعي،  يمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجه 

  منظومة البحث العلمي واالبتكار في مصر فيما يلي:

 البيانات قاعدة فضع إلى أدى مما العلمي، البحث لتطوير زمةالال والمعلوماتية التحتية البنية ضعف •

 القرار إتخاذ دعم على القدرة عدم وبالتالى المختلفة، البحثية المؤسسات لدي

 عزوف إلى يؤدي مما الترقية، لغرض العلمي النشر على البحثية والمراكز الجامعات إنتاج انحصار •

  لميالع البحث خالل من لتطويرها الصناعة مع تعاقدات على للحصول الجهود بذل عن الباحثين

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

  التصنيع.

  اإلنتاجية. المؤسسات حجم كبر مع يتغير وال ضئيل الصناعة في االبتكار معدل •

 اإلدارية العمليات في تنحصر ولكنها بالمنتج تتعلق ال الصناعية المؤسسات بهذه االبتكارات أغلب •

  .جديدة إنتاج خطوط شراءو

 اللجوء يكون يتم ال الخدمية، أو اإلنتاجية المؤسسات داخل باالبتكار تتسم التي القليلة الحاالت في حتى •

  الطرفين. بين الثقة مستوى تدني بسبب الجامعات أو والتطوير البحوث مؤسسات إلى

  المستفيدة الجهة طرف من وخاصة والتطوير البحوث على اإلنفاق ضعف •

  العلمي، البحث لميزانية الالزم الدعم لضخ ومتزايدة وثابتة رئيسية مصادر وجود عدم •

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

  العلمي للبحث الممولة الجهات من مشروعات على للحصول التدريس هيئة أعضاء اقبال ضعف •

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

 مشروعات في المشاركة لتوسيع خبرة كبيوت البحثية والمراكز المصرية الجامعات تسويق في القصور •

 وتكنولوجية. تنموية
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 التصدي في العلمي البحث بدور المختلفة والقطاعات المؤسسات و األفراد لدي الثقافي الوعي ضعف •

 .المجتمعية حدياتللت

 والليسانس البكالوريوس مرحلة في للطالب علمية عقلية لتكوين تؤسس التى التعليمية البرامج ضعف •

 الجامعى قبل ما والتعليم

   لالبتكار محفزة وتشريعات وقوانين وشاملة واضحة منظومة غياب •

 المؤسسات جميع لدى ذاتيةال الدفع قوة تنمية شأنها من التي العلمي البحث منظومة في الحوكمة غياب •

   منها. المطلوبة المهام إلنجاز العلمي بالبحث المعنية

 العلمي للبحث األوسع باإلستراتيجية والجامعات البحثية المؤسسات إستراتيجيات ربط عدم •

  للدولة. التنمية وبإستراتيجية

   االبتكار. على تساعد ال البحثية بالمؤسسات الخاصة والقوانين التشريعات •

 الترقيات قواعد  مناسبة عدم إلى إضافة البحثية الفرق وجود وعدم للتميز المشجعة الحوافز عفض •

 الباحثين. من المطلوبة المهام لطبيعة

 بطريقة عالقة لها التي االقتصادية والقطاعات العلمي البحث مؤسسات بين فاعلة شراكات وجود عدم •

  العلمي، بالبحث مباشرة غير أو مباشرة

 التنمية عملية في مباشر وبشكل تسهم التي والتطويري التطبيقي الطابع ذات البحوث على كيزالتر قلة •

  المجتمع. مشكالت وحل

 العالقة تنظم الفكرية للملكية سياسات لوجود تفتقر مازالت مصر في والبحثية العلمية المؤسسات بعض •

  فيه والعاملين والباحثين المؤسسات بين

   عة:الصنا مع التعاون حال في •

o من البحثية المؤسسات داخل من تبغيها التي للمعلومات الوصول في صعوبات الصناعة تواجه 

 غير عامة بصفة البحثي والقطاع المعامل من الصناعة متطلبات أن األخر الطرف ويرى جهة،

  ومحددة. واضحة

o وال األجنبية دولال من ”المفتاح تسليم“ التكنولوجيات على كليا اعتماداً  الناجحة الصناعات تعتمد 

   المحلية البحثية المؤسسات من والتطوير بالبحوث تعترف

o البحوث على اإلنفاق على قادرة غير يجعلها والمتوسطة الصغيرة الصناعات حجم صغر 

  والتطوير. البحث بمؤسسات الصناعات هذه تربط فاعلة آليات وجود عدم ذلك ويزيد والتطوير،

o عامة. بصفة الصناعة لدى والتطوير البحث ثقافة غياب  
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o لتطويرها. المتاحة البرامج من دةاالستفا من يمنعها الذي األمر مسجلة الغير الصناعات عدد كثرة   

 

  (العلوم والتكنولوجيا واالبتكار) أهداف االستراتيجية القومية للبحث العلمي 

تكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، إعداد قاعدة علمية وتستهدف االستراتيجية  القومية للبحث العلمي واالبتكار 

قادرة على االبتكار، لها مكانة دولية، تدفع االقتصاد الوطني للتقدم المستمر. بما يحقق التنمية المستدامة، 

ومضاعفة اإلنتاج المعرفي وتحسن الجودة ورفع مردودة في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية 

  الصناعة الوطنية.

ً من رؤية الخطة ورسالتها، ونتائج التحليل الرباعي،  تم تحديد مسارين  واستنادا إلي التحليل السابق، وانطالقا

ً للخطة   -رئيسيين متكاملين ترتكز عليهما إستراتيجية مصر للبحث العلمي ً إسترتيجيا كالً منهما يمثل هدفا

  القومية للبحث العلمي:

  

 العلمي، البحث في واالبتكار للتميز مةوداع محفزة بيئة "تهيئة يستهدف األول المسار

   دولية". ريادة تحقق جديدة معرفة وإنتاج شاملة مجتمعية لتنمية يؤسس بما

 بإعادة المتعلقة تلك وخاصة المصرية العلمي البحث بمنظومة المزمنة المشاكل مواجهة سبل ذلك ويتضمن

 جديدة تشريعات وإستصدار والمعوقات الجمود من الحالية اللوائح وتنقية والمسئوليات المهام وتحديد هيكلتها،

 في والجامعات البحثية المؤسسات حق على والتأكيد التكنولوجية والتنمية لالبتكار وداعمة العلمي للبحث محفزة

 البحث مؤسسات أداء لتطوير الالزمة والمعلوماتية التحتية البنية توفير بسبل تهتم كما تكنولوجية. شركات إنشاء

 البحث مؤسسات كل بين التنقل في والعلماء الباحثين حركة وتحفيز لتحرير الالزمة السياسات ووضع العلمي

 ومن البحثية، والمراكز والمعاهد والشركات والخاصة واألهلية الحكومية الجامعات ذلك في بما المصرية العلمي

 العلمي البحث لمنظومة دعما تمع،المج قطاعات وكافة البحثية والمؤسسات الجامعات بين الشراكة تعزيز ثم

ً  المسار هذا ويهتم المجتمعية. التحديات لمواجهة  مصادر وإيجاد العلمي البحث تمويل مصادر بتنويع أيضا

 الجامعات بين العلمي البحث ميزانية لتوزيع ألية تحديد عن فضالً  الالزم، الدعم لضخ ومتزايدة متجددة

 العلوم مؤشرات تقييم اعتماد على المسار هذا ويعمل األخري. ةالبحثي والمؤسسات البحثية، ومراكزها

 وتعظيم للتطوير كأداة -الدولية للمعايير طبقا - العلمي البحث على الصرف من والعائد واالبتكار والتكنولوجيا

 وربط تكارواالب والتكنولوجيا العلوم ثقافة لنشر كبيرة مساحة المسار هذا ويعطى المتاحة. الموارد من االستفادة

 وتحفيز للعلوم اإلبداعي والتعليم الطبيعية الظواهر تبسيط ذلك في بما اليومية وبالحياة بالتعليم العلمي البحث

  المبتكرين. واحتضان لالبتكار الشباب
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 ً  الغايات تحقيق يتطلب المسار هذا يمثله الذي االستراتيجي الهدف تحقيق فإن ماسبق، علي وتأسيسا

  التالية:

 وسياساتها، العلمي البحث عملية إلدارة الحاكمة واللوائح والتشريعات القوانين نظومةم تحديث )١-١(

 . المهنية والضوابط الفكرية الملكية قضايا ودعم

 بين البينية والعالقات والمهام المسئوليات يحدد العلمي البحث لمنظومة فاعل تنظيمي هيكل رسم )٢-١(

 العلمي. بالبحث المعنية األطراف جميع

 العلمي. بالبحث لالرتقاء التحتية البنية وتطوير البشرية الموارد نميةوت دعم )٣-١(

 لتحقيق واالجتماعية) والمستقبلية، والبينية، األساسية، (البحوث العلمي البحث بجودة االرتقاء )٤-١(

 ودولية. إقليمية ريادة تحقيق في يسهم التميز من عال مستوي

 وتعزيز المجتمع، واحتياجات التنمية وخطط بالصناعة وربطه العلمي البحث في االستثمار دعم )٥-١(

 المختلفة. القطاعات مع الشراكة

 التفكير تدعم علمية عقلية لتكوين العلمي بالبحث التعليم ربطو المجتمع في العلمية الثقافة نشر )٦-١(

 الطالب لدي  العلمي البحث ثقافة وتعزز العلمي،

  للدولة. جيةاإلستراتي األهداف لخدمة الدولي التعاون وتطوير تنسيق )٧-١(

 

 التنمية في للمساهمة التكنولوجيا وتوطين ونقل المعرفة إنتاج  يستهدف الثاني المسار

   والمجتمعية. االقتصادية

 التصنيع وتعميق التكنولوجيا وتوطين نقل ومشروعات واالبتكار والتطوير البحوث دفع على المسار هذا يركزو

 الملحة المشاكل حل في للمساهمة المصرية العلمي البحث رجاتمخ في والتنقيب الوطنية، الصناعة في المحلى

 والزراعة والسكان والصحة والمياه الطاقة مجاالت في وذلك وتطبيقها، المجتمع منها يعانى التى والضاغطة

 شريةالب والتنمية القومي، واألمن التعليم قضايا تتناول كما والرأسمالية، اإلستراتجية والصناعات والبيئة والغذاء

 المسار هذا ويعطى اإلليكترونية. والتجارة الرقمية التكنولوجيا ومستقبل والسياحة، واإلدارية، والمالية المستدامة

 النانوتكنولوجى مثل والمتداخلة البينية والعلوم واالجتماعية والمستقبلية األساسية للبحوث كبيرة أولوية

 ترتيب وتحسين المعرفة إنتاج على قادرة قوية علمية قاعدة بناء بهدف وذلك ، والمعلوماتية والبيوتكنولوجى

 في المتالحقة العلمية بالثورات اللحاق من المصرية العلمي البحث منظومة تمكين وكذلك الدولي العلمي مصر

  والمستقبلية. والمتداخلة البينية العلوم
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 التكنولوجيا وتطوير نقل مشروعاتو واالبتكار والتطوير البحوث دعم علي يركز المسار هذا فإن باختصار،

  مايلي: تحقيق في المساهمة بهدف

 االستهالك. وترشيد جديدة، مصادر عن والبحث مصر، في الطاقة منظومة كفاءة رفع )١-٢(

 .والمستقبل الحاضر احتياجات لتلبية البيئية واالستدامة الكافية المياه توافر استمرار تأمين )٢-٢(

 الصحة وزراتى مع إستراتيجية وتبنى ،المواطن ورفاهية ةبصح لالرتقاء الصحية المنظومة تطوير )٣-٢(

  ٠٣٢٠ بحلول (التلوث) األمراض مسببات من للتخلص والبيئة

 من ذاتي إكتفاء تحقيق في الزراعة وزارة ومساعدة الغذائي، األمن ومشكلة الغذائية الفجوة معالجة )٤-٢(

 األفات. وعالج األراضى منتجات جودة وتحسين  الغذاء،

 ودعم المعدنية، والثروة الخام للمواد االنتاجية الكفاءة ورفع ، الطبيعية الموارد وتنمية يئةالب حماية )٥-٢(

 الطبيعة. صون برامج

 مثل ،والمستقبلية والمتداخلة البينية العلوم في القدرات وبناء تطويرو التكنولوجية، التطبيقات تمكين )٦-٢(

 الحيوية. والمعلوماتية والبيوتكنولوجى النانوتكنولوجى

 ومساعدة المحلي التصنيع تعميق خالل من الربحية وتحسين الوطنية الصناعة تطوير في المساهمة )٧-٢(

 الحالية. التكنولوجية الفجوة عبور علي الصناعة

 متطور مجتمع لبناء واالتصال المعلومات تكنولوجيا وتمكين والمعلوماتية، الرقمية الفجوة عبور )٨-٢(

 المستقبلية أفقه ورسم وحديث،

 والتميز. واالبتكار اإلبداع علي قادر بشري مال رأس إلنتاج والتعلم التعليم ةمنظوم دعم )٩-٢(

 للمجتمع واألخالقية االجتماعية القيم وضبط تشكيل في اإلعالمية المنظومة دور وتعظيم توظيف )١٠-٢(

 المصري.

 ة،يتروناألليك والتجارة االستثمار قضايا علي التركيزب ،والمستدامة واإلدارية المالية التنمية تحقيق )١١-٢(

 .الرقمية والمجتمعات واالقتصاديات

 السياحي. بالمنتج لالرتقاء السياحة قطاع تنمية تضمن جديدة علمية وسائل إبتكار )١٢-٢(
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  مبادرات وآليات تحقيق أهداف

  

"تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز واالبتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية :  المسار األول
  اج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية".مجتمعية شاملة وإنت

  

  المحور األول: سياسات وتشريعات البحث العلمي

  

   الرئيسية: الغاية

 قضايا ودعم وسياساتها، العلمي البحث عملية إلدارة الحاكمة واللوائح والتشريعات القوانين منظومة تحديث

  . المهنية والضوابط الفكرية الملكية

 

  األهــداف

 بالجامعات. العلمي البحث عملية إلدارة الحاكمة واللوائح والتشريعات قوانينال منظومة تحديث .١

 العلمي البحث وإدارة لتنظيم موحد قانون .٢

 والمراكز الجامعات( الدولة في العلمي البحث مؤسسات لكل العلمي البحث خطط تكامل ضمان .٣

 العلمي، للبحث االستراتيجي لهدفا لتحقيق للدولة اإلستراتيجية الخطة مع  )البحثية والهيئات والمعاهد

 .اإلداري المستوى علي العلمي البحث مؤسسات تطوير مع

  العلمي. البحث وأخالقيات بقيم وااللتزام المهنية والضوابط الفكرية الملكية حقوق قضايا دعم .٤

  

  المقترحة التنفيذ وأليات مبادرات

المتخصصين بناء علي التغذية الراجعة  مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالبحث العلمي من قبل .١

  من الباحثين.، ويتضمن ذلك مايلي:

  مراجعة نظم العمل الداخلي للباحثين داخل مكان العمل اإلصلي وإمكانية التفرغ حسب درجة أهمية

البحث ( إستحداث قواعد وقوانين تتيح التفرغ العلمي لألساتذة المتميزين من ذوي االهتمام بالبحث 

 العلمي)



٣٩ 
 

 المشروعات البحثية الجادة التي يشترك فيها ١عديل قواعد الترقيات بحيث تأخذ في االعتبار: (ت (

) التركيز علي البحوث التطبيقية والدراسات التي تصب في خدمة ٢عضو هيئة التدريس، (

 ) جوائز التميز البحثي الذي يفوز بها، علي أن يكون لها٣المجتمع ومواجهة التحديات المجتمعية، (

 وزنا نسبيا مناسبا في منظومة تقييم أداء عضو هيئة التدريس

  إعادة النظر في قواعد إختيار لجان الترقيات العلمية 

  تفعيل وتحديث  القوانين و الضوابط التي  تضمن التنفيذ الجاد لقوانين أخالقيات البحث العلمي

 وسياسات الملكية الفكرية

 رات قياس األداء لمؤسسات البحث العلميالحوافز والتمويل بمؤش سن قانون  يربط  

 تفعيل واستحداث قوانين منظمة تحكم عملية تداول المواد غير األمنة علي الصحة 

  سن قوانين تشجع طالب التعليم الجامعي وقبل الجامعي المشاركة في البحوث العلمية تحت إشراف

 الجامعة

 كحلقة وصل بين الجامعة والمجتمع سن قانون يلزم محافظ اإلقليم بتشكيل مجلس علمي إستشاري 

 سن قانون يشجع القطاع الخاص بتخصيص جزء من أرباحه لحساب دعم البحث العلمي 

  تشكيل لجان لحصر المعوقات الخاصة بعملية شراء األجهزة والمواد الالزمة للبحث العلمي أو

والقواعد: مثل قوانين  إستيرادها، في اللوائح والقوانين الحالية وإعادة النظر في تلك التشريعات

المناقصات واالستيراد من الخارج، بما ييسر علي الباحثين التفرغ لعملية البحث وتوفير الوقت 

 والجهد الذي يستنزف حاليا في عمليات الشراء

   وضع حوافز  (مثال عالوات تميزMerit Payلألساتذة أصحاب اإلنجازات البحثية ( 

 

العلمي يحفز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي قانون موحد لتنظيم البحث إعداد  .٢

(التحفيز الضرائبى) ويتيح إنشاء شركات بالمؤسسات البحثية الحكومية، ويتضمن هذا القانون مواداً 

تضمن مركزية التمويل والتخطيط للبحث العلمي، والمركزية تنفيذ المشروعات التي تصب في 

 االستراتيجية الموحدة. 

ق ذلك يتم تشكيل لجان من العلماء والخبراء والقانويين (المستشارين) إلعداد مسودة القانون ولتحقي 

المطلوب بعد حصر أوجه القصور في التشريعات السابقة أن وجدت، واالطالع على القوانين الدولية 

على اجتماع للبحث العلمي، ثم عرض المسودة على المجالس العلمية المختصة باألكاديمية للمناقشة، ثم 
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مشترك بين المجلس األعلى للمعاهد والمراكز البحثية والمجلس األعلى للجامعات ثم عرض القانون 

  للحوار المجتمعي قبل العرض على مجلس الوزراء للعرض على مجلس النواب.

ضمان تكامل خطط البحث العلمي لكل مؤسسات البحث العلمي في الدولة (الجامعات والمراكز    .٣

والهيئات البحثية)  مع الخطة اإلستراتيجية للدولة لتحقيق الهدف االستراتيجي للبحث العلمي،  والمعاهد

مع تطوير مؤسسات البحث العلمي علي المستوى اإلداري. ولتحقيق ذلك، يتم تشكيل مجلس مشترك 

يشمل نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث ونواب رؤساء المراكز والمعاهد 

والهيئات البحثية التابعة وغير التابعة لمناقشة استراتيجيات البحث العلمي بالمؤسسات المختلفة بما 

 يحقق تبادل الخبرات وتكامل الجهود.

إنشاء هيئة قومية العتماد مؤسسات البحث العلمي ومراقبة أدائها ( أو تكليف أحد الهيئات القومية  .٤

ئة  بإعداد تقارير سنوية لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا القائمة بتلك المهمة).  وتختص هذه الهي

واالبتكار وتقييم األداء طبقا للمعايير العالمية، ومن ثم ربط التمويل المتاح من الدولة بتقارير تقييم 

منح جوائز للمؤسسات األفضل أداًء في األداء وحساب المردود من التمويل الحكومي للبحث العلمي. و

ً من مهامها إعداد ونشر تقرير سنوي يوضح العائد المالي لميمخرجات البحث الع . ويكون أيضا

 المباشر وغير المباشر من البحث العلمي على الدخل القومي.

 التابعة البحثية المؤسسات من الممولة سواء البحثية المشاريع تكرار عدم لضمان جديدة آليات وضع .٥

 أخرى وزارات في ذلك كان سواء جدواها وضمان ها،خارج أو العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة

 للهيئة" المسبقة الموافقة بضرورة الزم قرار إصدار طريق عن وذلك ، المدني المجتمع مؤسسات أو

ً  تمويلها يتم بحثية مشاريع أي على  "،أدائها ومراقبة العلمي البحث مؤسسات العتماد القومية  أو ذاتيا

 ً  األمثل واالستخدام التكرار عدم يضمن وذلك المدني. المجتمع ؤسساتوم الوزارات جميع في خارجيا

 العام. المال إهدار وعدم الدولة لموارد

تشكيل ): ٢٢وضع اليات لتفعيل مانص عليه الدستور المصرى الخاص بتمويل البحث العلمى (مادة  .٦

ستحقاق القواعد الالزمة لحساب إجمالي تمويل البحث العلمي من مصر من أجل الوصول لال

الدستوري.وذلك بعمل لجنة مشتركة مع وزارتي المالية والتخطيط والبحث العلمي لمعالجة النقاط 

  التالية:

  الموازنة الموجهة من الدولة لدعم المشروعات بوزارة البحث العلمي.  .أ

  الموازنات الموجهة من الدولة لدعم المشروعات بالوزارات األخرى في مراكز بحوثها.  .ب

  ثين بنسب تفرغهم للبحث العلمي بالجهات البحثية.مرتبات الباح  .ج

  مرتبات الموظفين العاملين فقط بالبحث العلمي بالجهات البحثية.  .د

 التمويل الدولي التفاقيات البحث العلمي .  .ه
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 تعظيم  دور حقوق الملكية الفكرية وبراءات اإلختراع للباحثيين عن طريق: .٧

 ة وتعزز االبتكار والريادةوضع مناهج دراسية تغرس مفهوم الملكية الفكري 

  االسراع فى تفعيل أكاديمية الملكية الفكرية بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة حلوان

 والمنظمة الدولية للملكية الفكرية 

  على توعية التوسع فى انشاء مكاتب فى كل جامعه الداره الملكيه الفكريه وبراءات االختراع  والعمل

ثين واألساتذة بأهمية الملكية الفكرية عن طريق عقد ندوات ومحاضرات ودورات تعريفية شباب الباح

 . والرد على جميع األستفسارات

راكز البحثية بإنشاء سياسة مامعات والجتقوم جميع الوضع  سياسات حاكمة للملكية الفكرية حيث  -

والهيئات وعي لدى جميع افراد بتكار ووضع ضوابط لتوجيه وزيادة الاال للملكية الفكرية لتشجيع

   الفكرية. لكيةمرتبطة بالممور الباأل

لمعايير أخالقيات البحث العلمى تلتزم بها جميع الؤسسات البحثية المصرية وتكون قومية صياغة وثيقة  .٨

مرشدا لتوجيه جميع المستفيدين من البحث العلمى، والمجتمع االكاديمى ككل، الى السلوك المناسب 

ث العلمى علي أن تحدد الوثيقة معايير األمانة العلمية والمثل العليا والمبادىء العامة التى تجاه البح

تضع ضوابط اخالقية تسود المجتمع ، منها: أصالة الفكرة ومردودها اإليجابي علي المجتمع، وأمانة 

ول الشخصي نقل المعلومات والتوثيق، والموضوعية في تناول النتائج ومناقشتها، والبعد عن التنا

للنتائج واستخدامها، واألمانة في تحديد التحديات والمخاطر المتوقعة، وااللتزام باالتفاقيات والعقود 

المبرمة بين القائمين بالبحث والهيئات المشاركة، والمحافظة علي السرية والخصوصية، وحقوق 

أو إختبارات أو طرق  المشاركين من مجتمع البحث أو عينته، الذين يخضعون لمعالجات أومقاييس

 مختلفة لجمع البيانات. 

تغليظ عقوبات االنتحال العلمي و إنشاء آليات مركزية جديدة لعدم إجازة أي مؤتمر محلى بدون التأكد  .٩

 من خلوه من التحايل العلمي . وكذلك لكل رسالة علمية تنشر داخل الجمهورية.

  

  

  

  األداء: قياس مؤشرات

  لمي وقانون تنظيم البحوث الطبية والبحوث على الحيوانصدور قانون تنظيم البحث الع .١

  صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا .٢
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  خطط بحثية لمؤسسات البحث العلمي متسقة مع خطة الدولة .٣

  حصول المؤسسات على جوائز للتفوق األدائي  .٤

  نفيذ إجراءات تصحيحية.عدد المؤسسات المتعثرة التي بدأت في ت .٥

صدور تقارير دورية دقيقة طبقا للمعايير الدولية عن مؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتقييم  .٦

  األداء وتقدير العائد المادي من البحث العلمي

  اعتماد وزارة التخطيط لتقارير االنجازات الخاصة بمؤسسات البحث العلمي .٧

  دوليا مرجعية الكبيرة المعتمدةعدد معامل التحاليل والمعامل ال .٨

  نسبة االنخفاض في حاالت االنتحال العلمي .٩

  تحسن نتائج استبيانات الرأي فيما يخص الدورة المستندية وإجراءات الشراء واالستيراد .١٠

 .التحديث المستمر لخرائط الطرق . .١١

 وجود نموذج عملي لحماية حقوق الملكية الفكرية .١٢

 اقبة تطبيق أخالقيات  البحث العلميوجود أليات فاعلة لنشر الوعي ومر .١٣

 دورية اجتماعات المجالس النوعية وتفعيل إعتمادات ماليه لها. .١٤

  

  المحور الثاني: منظومة البحث العلمي

   :الرئيسية الغاية

 جميع بين البينية والعالقات والمهام المسئوليات يحدد العلمي البحث لمنظومة فاعل تنظيمي هيكل رسم 

  العلمي. البحثب المعنية األطراف

 عنصر كل ومسئوليات مهام وتحديد واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لمنظومة مرن تنظيمي هيكل رسم 

 لكل األداء قياس ومؤشرات المحاسبة طرق وتحديد المهام في التداخل وإزالة المنظومة عناصر من

 للمعرفة منتجة ؤسساتم إلى المصرية العلمي البحث مؤسسات تحويل ذلك ويلى المنظومة، في مؤسسة

 العلمي للبحث الرئيسي الدور وهو وخدمات، صناعة من لها المستخدمة للجهات توصيلها على وقادرة

 لديها القوى نقاط على تبني أن بحثية جهة أو مؤسسة كل على يجب ذلك المتقدمة.ولتحقيق الدول في

 هذا تحديد وبعد المؤسسة. هذه به تتفرد محددة مجاالت في إستراتيجي توجه مؤسسة لكل يكون وأن

 العلمي اإلنتاج من المستفيدة الجهات مع والتعاون الثقة جسور بناء في البحثية المؤسسة تبدأ التوجه

 للتميز خريطة المعرفة أو للتكنولوجيا المستخدمة الجهات لدى يتكون أن ذلك عن وينتج . المتميز
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 على المعرفة أو للتكنولوجيا المستخدمة الجهة صلتح بحيث الخدمات هذه لمقدمي والتكنولوجي العلمي

 هذه يقوى مما والخدمية الصناعية التعاقدات من دخلها يزيد بحيث البحثية الخدمات من مرموق مستوى

 الخدمي القطاع من عليه تحصل الذي الدخل ويساعد المصداقية. لها ويحقق البحثية المؤسسات

 تحصل التي للخبرات ونتيجة . المتميزة مجاالتها في ؤسساتالم لهذه المستمر التطوير في والصناعي

 مما لديها والقوة التميز مواطن على قليلة سنوات خالل التعرف يمكنها البحثية، المؤسسات تلك عليها

    عليها. ثقيال وإداريا ماليا عبئً  تمثل التي متميزة الغير المجاالت في النظر إعادة من يمكنها

  

  :األهداف

  المختلفة المنظومة عناصر بين العالقات به موضحا العلمي البحث لمنظومة التنظيمي كلالهي رسم .١

 عناصر من عنصر لكل األداء مؤشرات وقياس المتابعة وطرق والصالحيات المسئوليات تحديد .٢

   المنظومة

  المختلفة المنظومة عناصر بين والتداخل التضارب وإزالة المهام توضيح .٣

  ٢٠٢٠ بحلول ذكية مؤسسات إلى المصرية لميالع البحث مؤسسات تحويل .٤

 واليات والحوافز التخصص حيث من والتكنولوجيا العلمي البحث بأكاديمية النوعية المجالس تطوير .٥

 المنظومة في المجالس بهذه المنوط الجديد الدور مع لتتناسب المجالس وصالحيات األعضاء اختيار

   الجديدة

  

  التنفيذ: آليات

 البحثية الهيئات و المعاهد و المراكز  ومجلس بالوزارة العليا والقيادات الخبراء من عمل مجموعة تشكيل .١

 والتنمية البحوث وبرنامج التكنولوجية والتنمية العلوم وصندوق والتكنولوجيا العلمي البحث وأكاديمية

 معاتالجا من التدريس هيئة أعضاء وبعض الخاص والقطاع  المدني المجتمع ومؤسسات  واالبتكار

 والمهام األدوار وتحديد مصر في العلمي البحث لمنظومة مقترح تنظيمي هيكل لوضع المصرية

   المنظومة. عناصر لكل المحاسبة وطرق والمسئوليات

 األعلى والمجلس البحثية والمراكز المعاهد ورؤساء الوزارة من المعنيين مع المقترح مسودة مناقشة .٢

  للجامعات

   المقترح التنظيمي الهيكل اعتماد .٣
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 كل على األداء قياس ومؤشرات المحاسبة وطرق والصالحيات المسئوليات وجدول المعتمد الهيكل نشر .٤

  الرقابية والجهات الوزارات ذلك في بما المعنيين

  مؤسسة لكل اإلستراتيجية التوجهات تحديد .٥

 قواعد لتحليل طبقا ضعفوال القوة نقاط به موضحا العلمي البحث بمؤسسات الخاصة التنافسية تقارير توفير .٦

 العالمية البيانات

  األداء: قياس مؤشرات

  األداء قياس ومؤشرات المحاسبة وأوجه والصالحيات المسئوليات توزيع وجدول التنظيمي الهيكل وثيقة .١

  الشبكى والربط المعلوماتية مجال في التحتية البنية توفير .٢

 للوزارة عةالتاب البحثية المؤسسات لكل إستراتيجية توجهات تحديد .٣

 البحث منظومة الثاني شكلال يوضح بينما العلمي البحث لمنظومة التنظيمي للهيكل مقترح األول الشكل يوضح

 مؤشرات وقياس المحاسبة وطرق والمسؤوليات الوظائف مقترح التالي جدولال يوضح كما مصر، في العلمي

 جدير و العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة واالبتكار والتكنولوجيا العلوم منظومة في كيان لكل  األداء

 ماعرضه تم كما البحثية والمعاهد للمراكز األعلى المجلس اجتماع في اممناقشته تم والجدول ينشكلال أن بالذكر

 فى بقوة المدنى المجتمع مؤسسات وشاركت الوزراء ومجلس التخطيط ووزارة للجامعات األعلى المجلس على

  .(ECASTI)  الهيكل هذا اقتراح

صندوق 
االستشارات

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

رئيس الجمهورية المجلس االستشاري للرئيس

المجلس األعلى للجامعات

المجلس األعلى للمراكز 
البحثية

وزارة التعليم العالى و البحث 
العلمي

مصادر حكومية وغير حكومية 
وأجنبية أخرى لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة والشركات 

المنبثقة والشركات الناشئة

المراكز البحثية 
التابعة لوزارة 
البحث العلمي

المراكز البحثية 
الغير تابعة لوزارة 

البحث العلمي

الصناعة والشركات 
المنبثقة والشركات 

الصغيرة والمتوسطة

مجمعات 
اإلبتكار

صندوق العلوم 
والتنمية 

التكنولوجية

برنامج البحوث 
والتنمية 

واإلبتكار

المستوى 
االستراتيجي

المستوى التنفيذي

المستوى التمويلي

المستوى البحثي

كيان جديد

غير تابع لوزارة 
البحث العلمي

عالقات مختلطة

أكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا

تغذية استرجاعية

الجامعات

  

 العلمي البحث لمنظومة التنظيمي للهيكل مقترح :األول الشكل
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  مصر في العلمي البحث منظومة الثاني: شكلال

  

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم منظومة في كيان لكل والمسؤوليات الوظائف يوضح جدول

 كنولوجياوالت للعلوم األعلى المجلس

 الوطنية اإلستراتيجية وضع األساسية الوظائف

 اإلستراتيجية إدارة  الثانوية الوظائف

 المسؤوليات

 العلوم لمنظومة الوطنية واألولويات اإلستراتيجية واألهداف والرؤية المهمة وضع 

 واالبتكار والتكنولوجيا

 كيان كل لياتومسؤو ألدوار واضح توزيع مع اإلستراتيجية خارطة ومتابعة وضع 

 الصلة ذات الكيانات من

 اإلستراتيجية تطبيق لتسهيل المنظومة لهذه المؤسسي للتطوير العامة المبادئ وضع 

 لتنفيذ الالزمة التنظيمية واإلجراءات والقرارات القوانين مشروعات اقتراح 

 الوطنية اإلستراتيجية

 اتيجيةلإلستر السليم التنفيذ من للتأكد المختلفة األنشطة متابعة 

 في واالبتكار والتكنولوجيا العلوم دور حول والتوصيات الدراسات بإعداد التوجيه 

 في بدورها المجتمع قطاعات كافة قيام حول وأيضا الوطنية التنمية أهداف تحقيق

 والتكنولوجيا العلوم مجاالت
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 الصالحيات

 األطراف لجميع ملزمة الوطنية السياسة جعل 

 والتكنولوجيا بالعلوم المتصلة الكيانات كافة من زمةالال المعلومات جمع سلطة 

 واالبتكار

 اإلستراتيجية تنفيذ حول دورية تقارير استقبال 

 المحاسبة طرق

 المعنية األطراف لكافة جيد بشكل توصيلها ويتم معلنة وطنية إستراتيجية وجود 

 كيان كل ومسؤوليات أدوار جيد بها وموضح

 الماضية، الفترة في إنجازه تم ما لمتابعة سنوات خمس إلى ثالث كل تقرير إصدار 

 المقترحات ووضع اإلستراتيجية في المحرز والتقدم النتائج ورسم

 لإلستراتيجية الوطنية األهداف تحقيق 

 منها إنجازه تم وما تحقيقها مطلوب كان التي األهداف لسرد عام سنوي تقرير إصدار 

 القادم بالعام الخاصة واألهداف

  الجمهورية رئيس إلى تقاريره يرفع  إلى يرهتقار يرفع

  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

الوظائف األساسية

 الوطني التخطيط 

 الموازنة 

 السياسات وضع 

 وتنفيذها تنسيقها 

 واالقتصاد) السياسات مستوى (على الجدوى دراسة 

 اإلستراتيجية تنفيذ 

  واالبتكار والتكنولوجيا العلوم مجال في والدولي اإلقليمي التعاون  الوظائف الثانوية
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 المسؤوليات

 لتحقيق سنوات خمس إلى ثالث من خطط وضع خالل من اإلستراتيجية تنفيذ إدارة 

 الوطنية اإلستراتيجية

 الوطنية اإلستراتيجية لتحقيق محددة برامج تخطيط 

 ةالوطني لألولويات طبقا البحثية والمؤسسات المراكز مختلف على التمويل توزيع 

 ةحد على كيان كل وأداء

 العام والتمويل الموازنة وإدارة وتنفيذ تخطيط 

 توزيع في المثلي السياسة وتطبيق التكنولوجيا مجال في الواعدة المجاالت إستعراض 

 الموارد

 أكثر سياسات لتطوير وذلك واالبتكار والتكنولوجيا العلوم سياسات ومراجعة تقييم 

ً  كفاءة  القومية طةوالخ لإلستراتيجية وفقا

 العلوم سياسة تنفيذ على هممن كل وتأثير الرئيسية الدوافع وتقييم وتحليل توقع 

 واالبتكار والتكنولوجيا

 التكنولوجية والتنمية العلمي البحث قطاعات بين اإلستراتيجي التنسيق أسس وضع 

 لبحثل القومية والسياسات الخطط إطار في بينها والتكامل الترابط تحقيق آليات وتفعيل

 والتكنولوجيا العلمي للبحث األعلى المجلس يقرها التي التكنولوجية والتنمية العلمي

 تنسيق المثال سبيل (على المعنية األخرى المؤسسات مع السياسات تنفيذ تنسيق 

 والتعليم) الصناعة سياسات مع واالبتكار والتكنولوجيا العلوم سياسات

 والتكنولوجيا بالعلوم الخاص اإلطار لتطوير ةتحتيال بنيةال توفيرو جديدة برامج خلق 

 واالبتكار

 الكيانات لجميع الوطنية السياسة وتسويق اتصال خطة وضع 

 التغيير إدارة 

 لضمان االقتصادي المستوي أو السياسات مستوى على سواء جدوي دراسات عمل 

 المخاطر وإدارة للدولة العليا السياسات مع اإلتساق

 تقاريرو النامية أو المتقدمة سواء األخرى بالدول الخاصة ربوالتجا المعرفة مشاركة 

 الدولية المنظمات

 والتكنولوجي العلمي التعاون مجاالت في الدولية واالتفاقيات العالقات تخطيط 

 على إمكانياتها من واالستفادة الدولية العلمية المنظمات مع التعاون وتنمية هاوتنسيق

 اإلستراتيجي المستوي
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 تالصالحيا

 والبرامج والخطط السياسات تنفيذ لمتابعة الخاصة المعلومات طلب صالحية  

 السياسات لتنفيذ اآلليات وضع 

 السياسات تنفيذ حول التنفيذية الكيانات بقية مع التواصل 

 والمؤسسات البرامج تقييمات على بناء الموازنة تحديد صالحية 

 الموازنة بصرف الخاصة التقارير استالم 

 بةطرق المحاس

 منهم كل أدوار وتحديد التنفيذية الكيانات مع بالتنسيق معلنة وسياسات خطط وجود 

 والبرامج الخطط تنفيذ في المحرز التقدم لمعرفة دورية تقييمات 

 تضارب أي دون الوطنية اإلستراتيجية أهداف لتحقيق ومحددة واضحة سياسات نتاجإ 

 األخرى الكيانات سياسات مع تداخل أو

 الوطنية اإلستراتيجية أهداف تحقيق في السياسات نجاح مدى على بناء التقييم يتم 

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم في الحكومية المصروفات حول دورية تقارير إصدار 

 العلمي البحث على الصرف في الحكومة كفاءة ؤشرم استحداث 

 الدولي التعاون مجال في والمفعلة والسارية الموقعة االتفاقيات عدد 

 إنجازه تم وما العام بداية في تحقيقها المرجو األهداف لسرد سنوي عام تقرير إصدار 

 القادم بالعام الخاصة واألهداف منها

 الوزراء رئيس السيد إلى تقاريره يرفع  يرفع تقاريره إلى

  والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية

الوظائف األساسية

 المستقبلي االستشراف 

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم بسياسات يتعلق ما في اراتواالستش األبحاث 

 السياسات تنفيذ 

 التكنولوجية والمبادرات القومية والمشروعات البرامج تنفيذ ومتابعة تمويلو اقتراح 

 وبناء العلمي البحث مخرجات وتطبيق واالبتكار والتكنولوجيا العلوم مناخ إلثراء

  والمؤسسات الباحثين قدرات

 التكنولوجية والتحالفات العلمية الشبكات ورعاية دعمو إنشاء   

 واإلنسانيات االجتماعية العلوم في بحثية برامج تمويل  

 البحث مؤسسات مخرجات وتقييم واالبتكار والتكنولوجيا العلوم مؤشرات إصدار 

 المصرية العلمي
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 واألوسمة) (الجوائز العلمي البحث في التميز تقدير 

 الفكرية الملكية حقوق وحماية التكنولوجية والتنمية كرينوالمبت االبتكار دعم 

  (البراءات)

 الناشئة والشركات المجتمعى االبتكار دعم 

 للعلوم االبداعى والتعليم واالبتكار والتكنولوجيا العلوم ثقافة نشر  

 الدولى والنشر البيانات ومعالجة الشبكى الربط مجال فى التحتية البنية توفير 

 المعلومات واتاحة ميةالرق والمكتبات

 الوظائف الثانوية
 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم مجال في والدولي اإلقليمي التعاون 

 الموازنة إعداد 

 المسؤوليات

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم دور يخص ما في التوصيات وعرض الدراسات إعداد 

 الوطنية التنمية أهداف تعزيز في

 واالستشراف االتجاهات وتحليل التكنولوجيا لتقييم تكنولوجية دراسات إجراء 

   المستقبلي

 الدعم وتقديم القومي المستوى على استثمارات تتطلب التي التكنولوجيات على التعرف 

  تكنولوجية طريق خارطة إنشاء في والمشاركة

 للعلوم القومية الخطة إعداد في للمساهمة الدراسات تلك على بناء التوصيات عرض 

 واالبتكار نولوجياوالتك

 ومؤشرات اإلستراتيجية والدراسات واإلحصائيات بالتقارير المعنية الجهات تزويد 

 الالزمة العلمي البحث لمؤسسات األداء تقييم وتقارير واالبتكار والتكنولوجيا العلوم

  لها التابعة والسياسات عملها خطة لوضع

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم اتسياس لصناع الدعم لتوفير الالزمة الدراسات إجراء 

 لها مناسب مناخ وخلق واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لتعزيز جديدة برامج إنشاء 

 إلى تهدف وحمالت تمويلية وبرامج قومية مبادرات  تنفيذ ومتابعة وتمويل طرح 

 والتكنولوجيا العلوم مناخ وتحسين االبتكار ودعم العلمي البحث مخرجات تطبيق

 به العاملين والمؤسسات الباحثين قدرات وبناء تكارواالب

 الدولية للمعايير طبقا العلمي النشر 

 الدول في المناظرة األكاديميات معو دولية علمية ومنظمات مجتمعات مع تعاون إقامة 

 األخرى

 والمراجع البيانات وقواعد والمعلوماتية الشبكى الربط خدمات توفير 
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 الموازنة عن تقرير  تقديم خالل من الموازنة دادإع في التخطيط وزارة مساعدة 

 لألكاديمية المقترحة

 الصالحيات

 المستقبلي واالستشراف الدراسات إلجراء الزمة معلومات أي وطلب البيانات جمع 

 من أو والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس قبل من المؤشرات وإصدار المطلوب

 العلمي البحثو العالى التعليم وزارة

 العالى التعليم وزارة قبل من المقررة السياسات لتنفيذ جديدة وبرامج صناديق نشاءإ 

 العلمي البحثو

 مناظرة وأكاديميات ودولية وإقليمية محلية علمية منظمات مع وشراكات اتفاقيات عقد 

 الدولية العلمية االتحادات في مصر وتمثيل

 طرق المحاسبة

 التي خرىاأل تقاريرال وفعالية كفاءةو ستقبليالم لالستشراف دوريةال تقاريرال عدد 

 المعنية الجهات من وأ والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس من طلبت

 القومي الناتج زيادة في األكاديمية قبل من المقترحة الجديدة التكنولوجيات مساهمة 

   القومي االستثمار معدالت وزيادة

 الممولة البرامج حول باإلحصائيات مدعومةالو مفصلةال تقاريرال وفعالية كفاءة 

 ونتائجها

 وتقييم واالبتكار والتكنولوجيا العلوم مؤشرات عن سنويةالو سنوية نصفال تقاريرال 

 العلمي البحث مخرجات

 األكاديمية قبل من الممولة التطبيقية والمشروعات القومية والحمالت المبادرات عدد 

 هافي االستثمار على والعائد آثارها وتقييم

 الدولية العلمية المنظمات مع والمفعلة والجارية الموقعة التعاون اتفاقيات عدد 

 المحرز التقدم ومدى الماضي العام أهداف بتفصيل يقوم الذي عامال سنويال تقريرال 

  القادم العام وأهداف األهداف هذه لتحقيق

 العلمي البحث باستخام حلها تمو المختلفة الصناعات منها تعاني التي المشاكل عدد  

 الناشئة الشركات عدد   

 العلمي البحثو العالي التعليم وزارة  يرفع تقاريره إلى
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  التكنولوجية والتنمية العلوم صندوق

الوظائف األساسية
 :مجال في والتطوير البحث أبحاث تمويل المجاالت، متعددة األبحاث تمويل التمويل 

  المتخصص التمويل الصناعة،

 ثانويةالوظائف ال

 بحاثواأل دراساتبال العلمي البحث ووزارة والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس إمداد 

 لها التابعة والسياسات القومية والخطة القومية اإلستراتيجية إعداد في لمساعدتهم

 الموازنة إعداد 

 المسؤوليات

 األساسية لعلوما ذلك في بما المختلفة، المجاالت من العديد في البحثية البرامج تمويل 

 والتطبيقية

 والتكنولوجيا الصناعية العلوم في البحثية البرامج تمويل 

 والصناعة األكاديمية بين والتعاون الروابط تعزيز إلى الهادفة البرامج تمويل 

 المجاالت في والتطوير البحث أنشطة تركيز على البحثية والمراكز الجامعات مساعدة 

  عمالاأل مجتمع باهتمام تحظى التي

 حلها حول المشورة وتوجيه المختلفة الصناعات منها تعاني التي المشاكل تعريف  

 والتطوير البحث ألنشطة المالية الموارد تخصيص على الخاصة المنظمات تحفيز 

 وإنشاء التكنولوجيا تسويق على والتحفيز باألكاديمية الصناعة بين للربط برامج إنشاء 

 مستوى رفع في المباشرة المساهمة وبالتالي ستثِمرالم المال ورأس المنبثقة الشركات

  القومية التنافسية

 القومية اإلستراتيجية أولويات ضمن تقع التي المجاالت في المتخصص التمويل توفير 

 األكاديمية) (كالمؤسسات محددة لمؤسسات أو المثال) سبيل على الشمسية، (كالطاقة

 بالتقارير العلمي البحث ووزارة وجياوالتكنول للعلوم األعلى المجلس إمداد 

 العمل وخطط القومية اإلستراتيجية إعداد في للمساعدة المطلوبة واإلحصائيات

 والسياسات

 الموازنة إعداد في العلمي البحثو العالي التعليم وزارة مساعدة   

 الصالحيات

 العلمي حثالب وزارة قبل من المقررة السياسات لتنفيذ جديدة وبرامج صناديق إنشاء 

 دولية علمية منظمات مع وشراكات اتفاقيات عقد 

 تمويلها يتم الذي البرامج عن المعلومات وطلب البيانات جمع 

 الوطنية األهداف على بناء التمويل لتوزيع معايير  تحديد 
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 تمويلها تم التي للبرامج والكيفي الكمي التقييم إجراء 

 طرق المحاسبة

 القومية األولويات عم الممولة األبحاث اتساق مدى 

 المشتركة المشاريع وعدد والتطوير البحث في الخاص القطاع مساهمة نسبة حساب 

   ،واألكاديمية الصناعة ينب

 البحثي التمويل خالل من المختلفة العلمية المجاالت تغطية مدى 

 القومي الناتج زيادة في الممولة البرامج مساهمة نسبة 

 المحرز التقدم ومدى الماضي العام أهداف بتفصيل وميق عام سنوي تقرير إصدار سيتم 

   القادم العام وأهداف األهداف هذه لتحقيق

 االستثمار من العائد 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزير  يرفع تقاريره إلى

  العلمى) والبحث العالى التعليم (وزارة التعليم تطوير صندوق /واالبتكار والتنمية البحوث برنامج

وظائف األساسيةال
 :وتمويل الصناعة تطوير و بحث تمويل التخصصات، متعددة البحوث تمويل التمويل 

 متخصصة مجاالت

  االبتكار و التكنولوجيا و العلوم مجال في دولي و إقليمي تعاون  الوظائف الثانوية

 مسؤوليات

 ذلك نيتضم مختلفة، مجاالت في مبتكرة تطبيقية بحثية مشاريع لدعم تمويل يوفر 

  االجتماعية العلوم و األساسية العلوم

 االبتكار وإدارة الطاقة في خاصة االبتكار مجمعات تطوير و إنشاء لدعم تمويل يوفر  

 حددتها كما العاجلة االحتياجات لخدمة األولوية ذات المجاالت في التمويل يوفر 

  القومية اإلستراتيجية

 في والصناعة األكاديمي بين تعاونال تستهدف تنافسي أساس على المنح خطة وضع 

  المجتمعية الصناعية/ الواضحة التحديات تعالج التي التطبيقية البحوث مشاريع

 تبادل تعزيز ذلك في بما ، مصر في االبتكار ثقافة تنمية لدعم المنح خطة وضع 

 االتصال علوم و التكنولوجيا نقل و المعارف

 مختلف في المصلحة أصحاب بين تآزرال و التكامل تحقيق تستهدف لمنح خطة وضع 

   االبتكار مجمعات إنشاء خالل من القطاعات

 في الممارسات أفضل توفير إلى باإلضافة المستفيدين لمنح التقنية القدرات بناء توفير 
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  المخرجات تسويق و التقدم ورصد المشاريع، إدارة كيفية

 المتوقعة النتائج وتحقيق االستدامة لضمان قرب عن المشاريع تمويل مراقبة 

 جميع على األوروبيين و المصريين الشركاء بين الجهود تعاون و تضافر تعزيز 

  الممارسات أفضل و المعرفة تبادل و التكنولوجيا نقل لتعزيز المستويات

 تمويلها تم التي للبرامج وكمي نوعي تقييم إجراء  صالحياتال

 طرق المحاسبة 
 البحوث تمويل خالل من مختلفةال العلمية التخصصات ةتغطي مدى 

 األوروبي اإلتحادو مصر بين العلمي التعاون تعزيز في المساهمة  

 يرفع التقارير إلى
 التنمية البحث، برنامج تقييم لجنة ، العلمي البحثو العالي التعليم لوزارة التقارير 

  األوروبي اإلتحاد ومفوض واإلبداع

  حثيةالب والهيئات والمعاهد المراكز مجلس

الوظائف األساسية

 البحثية المراكز بين الربط و  التنسيق 

 المتابعة و التقييم 

 السياسات تنفيذ 

 الموازنة إنفاق متابعة  الوظائف الثانوية

 المسؤوليات

 أو العلمي البحث رةازلو التابعة سواء المعاهد و المختلفة البحثية المراكز بين التنسيق 

 وتحقيق بينهما فيما والتواصل الترابط تحقيق لةمحاو أجل من األخرى الوزارات

 المرجوة. والتكنولوجية العلمية األهداف

 الصلة ذات المختلفة البحثية للمجموعات البحثية األهداف و الخطط وضع  

 واإلدارة. البحوث مجال في التابعة  والمعاهد البحثية المراكز أداء تقييم 

 المرافق، أو المعدات وتأمين الباحثين، تدريب خالل من األبحاث لمراكز الدعم تقديم 

 أدائهم. تعزيز إلى الرامية األنشطة من وغيرهم

 عن تقرير تقديم خالل من الموازنة وضع عملية في العلمي البحث وزارة مساعدة 

 التابعة. والمعاهد البحثية المراكز  على الميزانية توزيع مقترح

 الصالحيات
 التابعة والمعاهد البحوث مراكز جميع على لتطبيقل ملزمة تكون المجلس قرارات 

 العلمي. البحث زارةلو
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 العلمي. البحث لوزارة سواء التابعة البحثية للمراكز الميزانيات وضع 

 األداء. وإدارة البحوث تقييم أجل من البحوث مراكز من تقارير طلب   

 طرق المحاسبة

 البحثية. المعاهد و مراكزال عن الناتجة المخرجات من االستثمار على العائد 

 البحثية. والمعاهد المراكز ميزانية تخصيص في الكفاءة نسبة 

 بالتزاماتها للوفاء الالزمة والمرافق بالمعدات البحوث مراكز تجهيز 

 الوطنية. اإلستراتيجية واألهداف لألولويات البحثية المشاريع موائمة 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة  يرفع تقاريره إلى

 االستشارات صندوق

 )Startups\SMEs( الصغيرة المشروعات تمويل الوظائف األساسية

 الموازنة  الوظائف الثانوية

 مسؤوليات

 جدوى، دراسات الشهادات، التدريبات، ذلك يتضمن الصغيرة، للشركات تمويل يوفر 

 التسجيل مصاريف و للمشاريع إحتضان

 دورة واستكمال الحديثة التكنولوجيا لتسويق صناعة إلى للوصول سبل عن البحث 

 اإلبداع

 الحديثة التكنولوجيا لتسويق الصغيرة الشركات إنشاء 

 صالحيات

 مرنة تمويل آليات  

 صغيرة شركات إلنشاء سلطة  

 الصناعة مع مباشرة عالقات لبناء سلطة 

 طرق المحاسبة 

 الناشئة الشركات عدد )Startup( عام كل. 

 المنبثقة ئةالناش الشركات عدد )Spinoff(. 

 األهداف تحقيق في التقدم السابق، العام أهداف يفصل عام سنوى تقرير إصدار 

    القادم العام وأهداف

  العلمي البحثو العالي التعليم لوزارة تقارير  يرفع التقارير الى
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  البحثية المراكز

 التكنولوجيات. وتسويق التجريب، نموية،الت والتجريبية التطبيقية األساسية األبحاث الوظائف األساسية

 - الوظائف الثانوية

 مسؤوليات

 والتطبيقى األساسي البحث  

 االجتماعية والعلوم الحياتية (الفيزيائية، العلوم من مختلفة مجاالت في البحوث إجراء( 

 الدولية التكنولوجية و العلمية بالتطورات دراية على البقاء  

 تبادل أجل من الصلة ذات الخاصة و العامة البحثية اتالمؤسس مع العالقات تنسيق 

  التكنولوجيا نقل و المعرفة

 اإلستراتيجية حددتها التي األولوية ذات المجالت في القائمة للمشاكل حلول تطوير 

  الوطنية

 الباحثين قدرات بناء  

 التنموي التجريبي البحث 

 التطبيقية و األساسية البحوث ناتج اختبار 

 التجارب لنتائج وفقا المدخالت و البحث ضياتفر تعديل  

 التجريب 

 البحثية االكتشافات لتطبيقات نماذج إنشاء  

 الواقع ارض على النماذج  اختبار 

 التكنولوجيات تسويق 

 واستكمال  الجديدة التكنولوجيات سويقتو الصناعات إلى للوصول سبل عن البحث 

 االبتكار دورة

 الحديثة التكنولوجيات لتسويق نبثقةالم الصغيرة الشركات إنشاء 

 الطلب على المستند البحث  

 الصناعة متطلبات على بناء بحوث إجراء  

 والصناعة األكاديمية األوساط بين التعاون دفع 
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  الوزارات المشاركة في منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

  وم والتكنولوجيا واالبتكار االتي:يراعى في التنسيق بين الوزارات المختلفة في منظومة العل

 االستدامة .١

 عدم االعتماد على أشخاص و انتقال المسئوليات بنعومة .٢

 الخروج بالبحث العلمي و االبتكار من دائرة الروتين الحكومي .٣

 سرعة تبادل المعلومات و اتخاذ القرار .٤

 العلميوضوح المسئوليات و الحقوق و الواجبات على جميع الفاعلين في منظومة البحث  .٥

 وضع اإلستراتيجية العامة للبحث العلمي و ابتكارات العلوم في مصر .٦

 عقد ورش عمل متخصصة بصورة دورية في مجاالت العلوم المختلفة .٧

 توفير تمويل أفضل للمشروعات القومية و اإلستراتيجية و التي تشارك فيها الجامعات .٨

ارة التعليم العالى و البحث العلمي مشتملة تقديم تقارير دورية عن المشروعات البحثية الممولة من وز .٩

 على تقييم لجودة أداء المجموعات البحثية المشاركة 

التعاون بين المجلس األعلى للجامعات و المجلس األعلى للمراكز البحثية لتفعيل منظومة قياس  .١٠

 مؤشرات األداء بالجامعات 

راكز البحثية في سبيل إعداد قاعدة بيانات التعاون بين  المجلس األعلى للجامعات و المجلس األعلى للم .١١

وطنية بالباحثين في مختلف المجاالت و كذا التجهيزات و المعدات الموجودة لتفعيل التعاون بين 

 الجامعات و المراكز البحثية لخدمة المشروعات القومية

 المشاركة في اللجان القومية في المجاالت التي تخدم إستراتيجية الدولة .١٢

 مستمر لمناهج التدريس بما يتواءم مع الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمىالتعديل ال .١٣

 قياس مستوى الخريج طبقا لمعايير دولية .١٤

 ضمان توافق برامج البعثات المصرية مع إستراتيجية الدولة للبحث العلمي .١٥

 تحفيز النشر الدولي المميز .١٦

 تحفيز البحوث التطبيقية في إطار إستراتيجية الدولة .١٧

 نتاج العلمي لعضو هيئة التدريس عنصراً أساسياً في تقييم األداءاعتبار اإل .١٨
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ضمان توافق إستراتيجيات الجامعات المصرية و المراكز البحثية مع إستراتيجية البحث العلمي في  .١٩

 مصر

  توافق جميع رسائل الماجستير والدكتوراه المحلية مع إستراتيجية البحث العلمي بمصر .٢٠

  

ى والبحث العلمى بخدمة منظومة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار على النحو تقوم وزارة التعليم العال

  :التالى

بدورها إلى التعاون الوثيق مع عدد من الوزارات المعنية  ةتحتاج وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للقيادو

  والمهتمة بالعلوم والتكنولوجيا بمستويات مختلفة نذكر منها على سبيل المثال:

  ما يمكن أن تقدمه وزارة البحث العلمي  المطلوب من الوزارة  زارةالو

وزارة 

التربية 

  والتعليم

  إعداد النشء على حب العلوم و معرفة مبادئ

 البحث العلمي

  تحدد وزارة التربية و التعليم آليات اختيار و

  انتقاء الكوادر التي يتم تدريبها

  إعداد برامج مشتركة للتعاون في دعم تأهيل

درسين ببرامج تعليمية غير تقليدية و الم

 تحفيز الطالب على حب العلوم و الرياضيات

  المساهمة في تطوير أنشطة أندية العلوم و

  نشر الثقافة العلمية

وزارة 

  التخطيط

 أبحاث و - اإلهتمام بإدراج موازنة إستثمارية

دراسات و معدات (الباب السادس) للجامعات 

  تاجها البحثى.الحكومية بما يتناسب و حجم إن

  المتابعة الدورية لإلنفاق اإلستثمارى مع

مراعاة صرف البنك القومى لإلستثمار 

للدفعات المستحقة من الموازنة فى مواعيدها و 

  فى ضوء ضوابط الصرف.

  تقديم تقارير دورية عن الموازنة االستثمارية

ً مع المشروعات  و أوجه اإلنفاق تمشيا

 المعتمدة و خطة الدولة

  المسئولين التنفيذيين بوزارة التخطيط إشراك

في اجتماعات دورية مع رؤساء الجامعات و 

المراكز البحثية و مسئولي التخطيط بتلك 

المراكز لمتابعة تطبيق الخطة االستثمارية و 

ضمان سيولة األعمال بالتنسيق مع بنك 

 االستثمار القومي

  إمداد وزارة التخطيط بالتقارير الالزمة عن

القومية و العائد المتوقع منها في  المشروعات

إطار تنسيق اإلنفاق الحكومي على منظومة 

  العلوم و التكنولوجيا و االبتكار

وزارة 

  المالية

  توفير التدفق المالى فى ضوء إحتياجات

مؤسسات البحث العلمى و التى وافقت عليها 

 وزارة التخطيط.

  ترحيل ما تم اإلرتباط عليه فى عام مالى إلى

  إشراك المسئولين التنفيذيين بوزارة المالية في

اجتماعات دورية مع رؤساء الجامعات 

والمراكز البحثية ومندوبى بتلك المراكز 

لضمان تسيير األعمال بالتنسيق مع وزارة 



٥٨ 
 

  ما يمكن أن تقدمه وزارة البحث العلمي  المطلوب من الوزارة  زارةالو

الذى يليه لضمان إستمرار األعمال و  العام

  الوفاء بمستحقات المقاولين و الموردين

 التخطيط

 لتقارير الالزمة عن إمداد وزارة المالية با

المشروعات القومية و العائد المتوقع منها في 

إطار ترشيد اإلنفاق الحكومي وحسن توظيف 

الموارد بمنظومة العلوم والتكنولوجيا 

  واالبتكار.

وزارة 

  الزراعة

  المشاركة في اللجان القومية في المجاالت التي

 تخدم إستراتيجية البحث العلمى للدولة

 دولي المميز للباحثين بالوزارةتحفيز النشر ال 

  تحفيز البحوث التطبيقية في إطار إستراتيجية

 الدولة و المبادرات التى تطرحها

  ًاعتبار اإلنتاج العلمي للباحث عنصراً أساسيا

 في تقييم األداء

  ضمان توافق خطة البحث العلمى بالوزارة مع

 إستراتيجية البحث العلمي في مصر

 ستير والدكتوراه توافق جميع رسائل الماج

  المحلية مع إستراتيجية البحث العلمي بمصر

  عقد ورش عمل متخصصة بصورة دورية

 في مجاالت العلوم المختلفة

  توفير تمويل أفضل للمشروعات القومية و

اإلستراتيجية و التي تشارك فيها المراكز 

 البحثية التابعة لوزارة الزراعة

 ثية تقديم تقارير دورية عن المشروعات البح

الممولة من وزارة التعليم العالى و البحث 

العلمي مشتملة على تقييم لجودة أداء 

المجموعات البحثية المشاركة من وزارة 

 الزراعة 

  التعاون بين المجلس األعلى للجامعات

والمجلس األعلى للمراكز البحثية لتفعيل 

منظومة قياس مؤشرات األداء بالمراكز 

 البحثية بوزارة الزراعة 

  ضم باحثى وزارة الزراعة إلى قاعدةالبيانات

الوطنية للباحثين في مختلف المجاالت و كذا 

التجهيزات والمعدات الموجودة لتفعيل التعاون 

بين الجامعات والمراكز البحثية لخدمة 

 المشروعات القومية

  المشاركة في اللجان القومية في المجاالت

  التي تخدم إستراتيجية الدولة
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  الثالث: دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية المحور

   الغاية الرئيسية:

  .دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية لالرتقاء بالبحث العلمي

  :هدافألا

  :اوال : الموارد البشرية

لوم والتكنولوجيا تطوير قدرات القيادات العليا والمتوسطة في البحث العلمي في مجاالت سياسات الع .١

 وإدارة االبتكار وتسويق التكنولوجيا

تشجيع دوران العقول (تنقالت الباحثين واألساتذة) بين مؤسسات الدولة المختلفة المعنية أو المستفيدة  .٢

من البحث العلمي (الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة ومراكز ومعاهد األبحاث والبحوث والتطوير 

  بالقطاع الخاص)

وإمكانات الباحثين واعضاء هيئه التدريس  في مجال البحث العلمي والنشر  لتحقيق  رتقاء بمستوى اال .٣

 التنافسية والتميز، 

نقل االبتكارات إلى حيز التنفيذ الصناعي من خالل استحداث  مدن واودية علوم جديدة ودعم القائمة  .٤

 بالفعل 

 ن العاملين بمؤسسات البحث العلمي .االرتقاء بمستوى  الفنيين واألخصائيين و اإلداريي .٥

التطوير الكمي والكيفي للمنح البحثية التي تقدم ألوائل الخريجين ليصبحوا النواة والمحرك الرئيسي  .٦

 للهيئة المعاونة في المراكز والمعاهد البحثية

 وجود  قواعد للترقيات  تشجع على االبتكار وتعظم دور خدمة المجتمع .٧

عثات في مصر  تتوافق مع خرائط الطرق فى مجالس النوعية  للمؤسسات العمل بسياسة موحدة للب .٨

 البحثيه

توفير  الشبكات العلمية المتخصصة والتربيط الشبكى بين العلماء في نفس التخصص وربطهم بمدارس  .٩

 ومراكز علمية دولية متميزة.

 ً    ة: البنيه التحتيثانيا

  ونقل وتسويق التكنولوجيافى البحث العلمى  تطوير القدره المؤسسيه للجامعات .١

 رفع كفاءه البحث العلمى واالبتكار فى مصر. .٢

  النهوض بالجامعات الجديدة والناشئة ومراكز ومعاهد البحوث والتطوير باألقاليم .٣
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 توفر  مراكز للتميز العلمي طبقا للمعايير العالمية .٤

 والمعلومات البيانات وقواعد والمعدات األجهزة وإتاحة المتاحة البحثية اإلمكانات من االستفادة تعظيم .٥

  للجميع

  )ةليات التنفيذ (أوالً: الموارد البشريآمبادرات و

اعاده هيكله مراكز تطوير وتنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس وذلك من خالل برامج  تنمية مهنية  .١

  مستمرة

ى الجامعات ذات زياده عدد البعثات والمنح الدراسيه لطالب الدراسات العليا واعضاء هيئه التدريس ال .٢

  التصنيف العالمى المتقدم.

زياده  الدورات التدريبيه المكثفه وورش العمل لالرتقاء بمستوى الباحثين الناشثين  وطالب الدراسات  .٣

  العليا

تطوير معايير شغل الوظائف القيادية بمؤسسات البحث العلمي بحيث تراعى التميز العلمي للمتقدم  .٤

تة في سياسات إدارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والسمات الشخصية لشغل الوظيفة والخبرات المثب

  والقيادية واالتزان النفسي فضالً عن الرؤية الواضحة لتطوير المؤسسة البحثية

تشكيل لجنة مشتركة من المجلس األعلى للجامعات والمجلس األعلى للمراكز و المعاهد والهيئات  .٥

يات لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ على مستوى الجمهورية بحيث تعطى البحثية إلعداد لوائح موحدة للترق

الالئحة الجديدة وزنا لمحددات االبتكار  مع االعتماد على معامل االستشهاد للبحوث التي يتقدم بها 

  الباحث للترقية طبقا للمعايير الدولية ومن قواعد البيانات العالمية بعيدا عن التدخالت الشخصية.

ماء الجيل القادم كما وكيفا بحيث تصبح رافداً قويا لدعم منظومة البحث العلمي بشباب تطوير منح عل .٦

  الباحثين المتميزين على مستوى الجمهورية.

  تكثيف وتطوير  الدورات والبعثات التدريبيه للفنيين واالخصائين والعاملين بمؤسست البحث العلمى  .٧

للتعاون وتوفير األجهزة عالية التكاليف التي ال إنشاء مجموعات بحثية ذات قدرات متميزة ومتخصصة  .٨

  تستطيع الفرق البحثية في المشروعات الصغيرة توفيرها، بما يتيح فرصة إجراء بحوث متميزة عالميا.ً 

إنشاء لجنة قومية تتولي مسئولية صياغة أليات الشراكة والتكامل بين مراكز التميز البحثي محلياً  .٩

 ودولياً.

 العلوم صندوق العلمي، البحث أكاديمية مثل العلمي، للبحث داعمة مؤسسات مع المباشر التعاون .١٠

  المتاحة البرامج وتفعيل التمويل إمكانات من ،لالستفادة األوروبي واالتحاد التكنولوجية، والتنمية



٦١ 
 

التوسع في جوائز الدولة لتشمل قطاعات علمية وإنتاجية جديدة،  وتطوير وتعميق سياسات ومعايير  .١١

للحصول علي جوائز التميز في البحث العلمي واالبتكار  بالجامعات لتشمل: [أ]غزارة اإلنتاج  التقييم

العلمي المنشور في دوريات عالمية ذات معامل تأثير  عال، [ب] االكتشافات واالبتكارات التي يتم 

لمواجهة لتحديات  تسويقها محليا وإقليميا ودولياً، [جـ] البحوث التي تقدم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق

  المجتمعية، و [د] التميز في المشروعات التي تحصل علي تمويل خارجي

تخصيص االعتمادات من التمويل الحكومي المخصص للبحث العلمي لبناء القدرات من بنية تحتية  .١٢

وعنصر بشرى وسد الفجوات في مجاالت المهارات األساسية في البحث العلمي وسياسات العلوم 

  يا واالبتكار من خالل برامج تعاون دولي مناسبة.والتكنولوج

فتح باب حرية الحركة للباحثين بين جميع الجامعات والمراكز البحثية للعمل على تنفيذ المشروعات  .١٣

 الممولة من وزارة البحث العلمي لالستفادة من الموارد المادية المتاحة.

  دف الطاقات المتميزة في مجاالت البحث.زيادة فعالية وكفاءة إجراءات تعيين الباحثين بحيث تسته .١٤

استحداث برامج جديدة للنهوض بالجامعات الناشئة والخاصة وتشجيع الجامعات الرائدة للمشاركة  .١٥

 البحثية معهم.

ً بشكل دوري لوزارة البحث  .١٦ حفز الجامعات والمراكز لتقديم موازنة البحث العلمي بها الممولة ذاتيا

 العلمي.

اإلنجازات والموارد من جميع األقسام العلمية بالجامعات والمراكز واعتمادها من  النشر العلمي لتقارير .١٧

 المجالس األكاديمية.

التنسيق الكامل بين المجالس األكاديمية المتخصصة مع البعثات لضمان توجيه شباب المبتعثين بالخارج  .١٨

 لتحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية.

عقد اجتماعات ربع سنوية لجميع الباحثين (كل في مجاله) على قيام المجالس األكاديمية المتخصصة ب .١٩

  مستوى الجمهورية وإعداد تقارير علمية بذلك.

إنشاء  قاعده بيانات عن العلماء المصريين بالخارج و تخصصاتهم  ليكونوا حلقه اتصال بين الجامعات  .٢٠

لك تبادل الخبرات فى مختلف المصريه والجامعات االجنبيه  لدعم المبتعثين المصريين الى الخارج وكذ

 مجاالت البحث العلمى. 
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  ليات التنفيذ (ثانياً: البنية التحتية) آمبادرات و

استحداث وتطوير المعامل البحثيه المزوده باحدث التقنيات المعمليه حتى تواكب التقدم السريع فى  .١

علمية للجامعات المصرية البحث العلمى ، ودعم وتطوير مشروع البنك القومي للمعامل واألجهزة ال

لتحديث بيانات المعامل واألجهزة ومتابعة عمليات الصيانة وتوفير مستلزمات التشغيل، والعمل علي 

  حصولها علي االعتماد المحلي والدولي.

النتاج تقارير طبقا   ) ESTIOتفعيل دور  المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار العلمى ( .٢

ة عن مؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتقييم مخرجات مؤسسات البحث العلمى للمعايير العالمي

ه البحث العلمى واالبتكار فى وربطه بشبكه معلومات الجامعات والمراكز البحثيه وذلك لرفع كفاء

 . مصر

ستهدف تفعيل وتعزيز دور مكاتب التايكو التى انشاتها اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا والتى ت .٣

تطوير القدره المؤسسيه للجامعات على مستوى المشروعات والتعاون الدولى والملكيه الفكريه وبراءات 

االختراع ونقل تسويق التكنولوجيا؛  وإنشاء شبكة قومية للتنسيق بينها لزيادة فاعليتها في دعم البنية 

 ياً. التحتية للبحث العلمي واالرتقاء بقدرات الباحثين تقنياً ومعلومات

تطويرشبكات المعلومات  وربطها بجميع الجامعات بعضها ببعض وبالجامعات العالمية  باإلضافة إلى  .٤

  ربطها مع الجهات الداعمه والمستفيدة من البحوث العلمية .

زيادة  دعم وإنشاء مراكز التميز  داخل الجامعات المصريه وفق  المعايير الدولية   حتى تقوم بخدمه  .٥

  يه وتدريب المبتعثين للخارج واستقبال العائدين لالستفاده من خبراتهم المكتسبة وتنميتها. البرامج البحث

إنشاء مدينه بحثيه  فى كل جامعه لتكون  بيت خبرة علمية للعلوم التكنولوجية واإلنسانية وتقدم  كوادر  .٦

العالمي.  تتضمن مهنية متميزة وفريدة قادرة على التنافس الوظيفي والمهني على المستوى المحلى و

المدينه البحثيه فى كل جامعه : كليه للدراسات العليا والبحث العلمى و معهد للبحوث المتقدمه فى 

المجاالت البحثيه ذات االهميه مثل النانوتكنولوجى وتطبيقاته والبيولوجيا الجزئيه و الطاقه المتجدده 

والمياه، والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من ومصادرها , وابحاث الخاليا الجذعيه وتطبيقاتها والغذاء 

المجاالت والتحديات التى ترتبط بالمجتمع ومشاكله. كما تتولي هذه المدينة البحثية مسئولية استحداث 

وطرح برامج نوعية للدراسات العليا بينية التخصصات، أكاديمية ومهنية، تركز علي التطبيقات 

  التكنولوجية واالقتصاد

   البنية التحتية الخاصة بالربط الشبكي والحوسبة ومعالجة البيانات الكبيرة توفير كل خدمات .٧

إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل األجهزة والمعدات الكبيرة التي تم شرائها من خالل تمويل حكومي أو  .٨

  غير حكومي ووضع الئحة ملزمة إلتاحة هذه األجهزة والمعدات
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البحث العلمي موضحا به نقاط القوة والضعف طبقا لتحليل  توفير تقارير التنافسية الخاصة بمؤسسات .٩

 قواعد البيانات العالمية. 

  :مؤشرات األداء

 عدد الحاصلين علي درجات علمية في البحوث التطبيقية التي تتصدي للتحديات المجتمعية .١

 عدد الحاصلين علي درجات علمية في بحوث العلوم األساسية التي تستهدف إنتاج المعرفة،  .٢

  د البحوث العلمية في العلوم األساسية والتطبيقية المنشورة في دوريات دولية ذات معامل تأثير عالعد .٣

المشاركين في مشروعات بحثية تنموية والعاملين في أنشطة  -من غير المسجلين لدرجات علمية -عدد الباحثين .٤

  البحث العلمي بالمراكز البحثية للجامعات

 ية مرموقة لدراسة القضايا البحثية ذات األولوية وفق الخطة البحثية عدد المبتعثين لجامعات عالم .٥

 عدد مراكز التميز البحثي في مجاالت الخطة البحثية  .٦

  عدد بروتوكوالت التعاون البحثي مع مراكز األبحاث العالمية والمؤسسات الداعمة للبحث العلمي .٧

  يها الباحثون من الجامعات المصريةوالدولية  التي يحصل عل  عدد الجوائز المحلية واالقليمية .٨

 عدد الكتب المرجعية المترجمة والمؤلفة في مجاالت التخصصات الجديدة  .٩

  عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل المنظمة في مصر في مجاالت التخصصات الجديدة .١٠

١١.  ً  الصادرة بالتعاون مع دور نشر عالمية -عدد الدوريات العلمية المصنفة عالميا

 خب العلمية العالمية المشاركة في هيئات تحرير دوريات علمية مصريةعدد الن .١٢

 عدد الباحثين الزائرين من الخارج للجامعات المصرية  .١٣

 البينية الجديدة   عدد ونوعية البرامج البحثية .١٤

عدد قنوات االتصال بين المجموعات البحثية  بالجامعات المصرية والمجموعات البحثية بالجامعات العالمية  .١٥

 لمرموقةا

 عدد الطالب الموفدين للجامعات المصرية للدراسات العليا  .١٦
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  تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا المحور الرابع:

   الغاية الرئيسية:

 العلوم في ودولية إقليمية ريادة تحقيق في يسهم التميز من عال مستوي لتحقيق العلمي البحث بجودة رتقاءإلا

 والتكنولوجيا

  :ألهدافا

 العالم مستوى على األفضل دولة األربعين في الدولي الترتيب  ورفع المعرفة من مصر إنتاج زيادة  .١

  الدولي النشر في

 والتخطيط االجتماعية المشاكل لمجابهة والمستقبلية واإلنسانية االجتماعية العلمية البحوث توظيف .٢

 في ـ األنثروبولجي والعلم النفس وعلم عاالجتما علم ـ اإلنسانية العلوم بدمج وذلك األمد طويل

   ) ... وغيرها المناخ وتغير  الحديثة التكنولوجيات على المترتبة لآلثار التحليلية الدراسات

ـ المعلوماتية  -النانوتكنولوجى -االنتقال من مرحلة بناء القدرات في العلوم البينية (البيوتكنولوجى ـ .٣

ات األسواق والتكنولوجيا والصحة والبيئة ـ الفيزياء الحيوية الحيوية ـ الميكاترونيكس ـ اقتصادي

 والتطبيقية وغيرها ...) إلى مرحلة المشاركة في إنتاج المعرفة العالمية والتطبيق. 

التوسع في تكوين مجموعات بحثية ذات تخصصات بينية وتعزيز التعاون بينها داخل كل جامعة  .٤

 األخري. ونظائرها  بالجامعات والمؤسسات البحثية

 زيادة عدد البعثات والمنح الدراسية إلي  الجامعات ذات التصنيف العالمي المتقدم .٥

 استحداث هيئة قومية للنشر العلمي .٦

تعزيز وزيادة برامج التبادل األكاديمي والبحثي بين المؤسسات البحثية المصرية واألجنبية لدعم التبادل   .٧

ة في مصر وكذلك التوسع فى اقامه الفرق البحثيه و لجذب الطالب المتميزيين من الخارج للدراس

 الدوليه وتدويل البحث العلمى

وذلك لتوفير المعرفه العلميه والمهارات  بحثية تفعيل دور المركز اإلعالمي داخل كل مؤسسة .٨

 والتطبيقات الالزمه للباحثين بما يخدم عمليه  البحث العلمي

  ليات التنفيذآالمبادرات و

بحوث األساسية واالجتماعية واإلنسانية من التمويل الحكومي المخصص للبحث تخصيص اعتمادات لل .١

  العلمي

  تدويل النشر العلمي المحلى بما في ذلك البحوث االجتماعية واإلنسانية .٢

  تحفيز مادي وأدبي للمؤسسات واألفراد ذوي النشر الدولي ذو معامل التأثير المرتفع .٣
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لية التي أثبتت نتائج تقييم أداء مردودها االيجابي على مضاعفة مشاركة مصر في بعض البرامج الدو .٤

مخرجات البحث العلمي مثل سيرن وبحوث الفيزياء النووية أو التي يتوقع له دور كبير في المستقبل 

  مثل تحليل النظم واالستشراف المستقبلي

  ة دعم إنشاء الشبكات العلمية الوطنية المتخصصة في مجاالت العلوم األساسية والبيني .٥

زيادة اإلنفاق على قواعد البيانات واالشتراك في المجالت العلمية الرقمية ووضع آلية إلتاحة هذه  .٦

 المصادر لكل منظومة البحث العلمي في مصر بالتنسيق بين األكاديمية والمجلس األعلى للجامعات

غار الباحثين انشاء مجموعات بحثيه تضم باحثين ذوي خبره عاليه فى مجال البحث العلمى  بجانب ص .٧

 وطالب الدراسات العليا وطلبه مرحله البكالوريوس. 

تكوين  مشروعات بحثيه تضم باحثين من مختلف الكليات  والجامعات للحصول على اعلى فائده من  .٨

 العمل الجماعى فى البحث العلمى التطبيقى. 

مجموعات البحثيه فى  تعزيز فتح قنوات اتصال بين المجموعات البحثيه داخل الجامعات المصريه وال .٩

 الجامعات العالميه المرموقه والمتميزه فى البحث العلمى.

تركيز  الموضوعات التي يتم االبتعاث عليها علي بحوث العلوم الحديثة والمستقبلية، والبحوث التطبيقية  .١٠

 وبحوث نقل التكنولوجيا. 

 ة البعثات الخارجية. وجود خط ساخن يربط العلماء المصريين داخل وخارج مصر لخدمة ومتابع .١١

عقد مؤتمر سنوي أو دوري في كل دولة كبري بها بعثات، لعرض النتائج العلمية التي يتوصل إليها  .١٢

 المبعوثون في التخصصات المختلفة، في وجود لجنة علمية من خبراء مصريين وأساتذة أجانب. 

١٣.  ً ً للتاريخ العلمي للباحث وما أن يكون الترشيح  للمهمات العلمية لمرحلة ما بعد الدكتوراه تنافسيا ، وفقا

أنجزه من بحوث منشورة، والبروتوكول الذي يقدمه للمنحه والبحوث التي ينوي إنجازها، وكذا الجامعة 

 التي يبتعث لها. 

 وضع سياسات للحفاظ علي الباحثين المتميزين والحد من هجرة العقول المتميزة للخارج.  .١٤

جامعة لمردود المنح والبعثات، بالنسبة لمدي إستفادة الجامعة من  المراجعة الدورية الشاملة داخل كل .١٥

 هذه المنح والبعثات. 

 اإلشراف علي إصدار الدوريات العلمية والمجالت، وتقييمها ومتابعة أدائها،  .١٦

 تبني إصدار دوريات علمية متخصصة بالتعاون مع دور نشر عالمية .١٧
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حية منح تراخيص إصدار الدوريات العلمية في ضوء إستحداث هيئة قومية للنشر العلمي يكون لها صال .١٨

معايير تحددها وفقاً لمعايير إصدار الدوريات المرموقة عالمياً، وال يسمح بالنشر العلمي إال في دوريات 

 أو مجالت معتمدة من الهيئة.

١٩.  ً  إنشاء قاعدة بيانات للنشر العلمي محلياً ودوليا

 كة في هيئات تحرير الدوريات المصريةمخاطبة نخب علمية أكاديمية عالمية للمشار .٢٠

يجمع    -من خالل أكاديمية البحث العلمي –وضع خطة "ما بعد الجائزة"، تتضمن إنشاء منتدي  .٢١

المبدعين  الحاصلين علي جوائز دولة تقديرية وتفوق وتشجيعية وجوائز التميز العلمي وجوائز دولية 

تعزيز  المشاركة  الفعالة والمبدعة في تحديث ودعم وعالمية ، ينظم جهودهم لالستفادة من  إنتاجهم، و

 مسار البحث العلمي في مصر.

مبادرة "عالم مقيم" الستقطاب العلماء في تخصصات العلوم الحديثة والمستقبلية  إلنشاء مدرسة علمية  .٢٢

  واإلشراف علي دراسات إبتكارية وتدريب الباحثين  داخل الوطن،

  :األداء قياس مؤشرات

البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات برنامجا مشتركا لدرجات الدبلوم التعليم العالي و تبنى  وزارة .١

تسويق التكنولوجيا  -الملكية الفكرية - والماجستير في التخصصات النادرة مثل إدارة العلوم والتكنولوجيا

   األعمال ريادة -   البحثية المشروعات صياغة –

لعلمي إنشاء خمس مدارس ذكية (مدرسة كل عام) في أقاليم مصر البحث االتعليم العالي وتبنى وزارة  .٢

 المختلفة وربط هذه المدارس بالتجمعات التكنولوجية كلما كان ذلك ممكنا

 تقدم مصر في الترتيب الدولي لالبتكار .٣

  عدد بروتوكوالت التعاون البحثي مع مراكز األبحاث العالمية والمؤسسات الداعمة للبحث العلمي .٤

االتصال بين المجموعات البحثية  بالجامعات المصرية والمجموعات البحثية بالجامعات  عدد قنوات .٥

  العالمية المرموقة

 إتاحة قواعد البيانات العلمية والمجالت الرقمية لكل المشاركين في منظومة البحث العلمي .٦

  بمصر البحثية المؤسسات في  االجانب والباحثين عدد الطالب .٧

  ات وورش العمل المنظمة في مصر في مجاالت التخصصات الجديدةعدد المؤتمرات والندو .٨

 العلمي.  والتسويق  الفكرية والملكية التكنولوجيا نقل مجاالت في والدكتورة الماجستير عدد رسائل .٩

 عدد البحوث العلمية في العلوم األساسية والتطبيقية المنشورة في دوريات دولية ذات معامل تأثير عال .١٠
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المشاركين في مشروعات بحثية تنموية والعاملين في  - من غير المسجلين لدرجات علمية -عدد الباحثين .١١

  أنشطة البحث العلمي بالمراكز البحثية للجامعات

 عدد مراكز التميز البحثي في مجاالت الخطة البحثية  .١٢

 البينية الجديدة   عدد ونوعية البرامج البحثية .١٣

 هيئات تحرير دوريات علمية مصرية عدد النخب العلمية العالمية المشاركة في .١٤

 عدد الكتب المرجعية المترجمة والمؤلفة في مجاالت التخصصات الجديدة  .١٥

 . مصر من الصادرة  الحديثة العلمية عدد الدوريات .١٦

  )Citationsنسب االستشهادات بالبحوث المصرية المنشورة في دوريات دولية ( .١٧

  

  الشراكةالمحور الخامس: االستثمار في البحث العلمي و

   الرئيسية: لغايةا

دعم االستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع 

  القطاعات المختلفة.

  :هدافألا

  تفعيل استخدام إمكانات البحث العلمي لحل المشكالت الفنية والتقنية للجهات الصناعية .١

 ا تؤدي إلى زيادة المكون المحلى والقيمة المضافة استحداث منتجات يتم استيراده .٢

  إعادة الثقة المفقودة في مجال حقوق الملكية الفكرية .٣

تنمية خبرات شباب الباحثين والمهندسين والفنيين في الصناعة بالبحوث والتطوير واالبتكار في مجال  .٤

 صناعتهم 

 بتكارإنشاء معهد متخصص فى سياسات وإدارة العلوم والتكنولوجيا واال .٥

  إنشاء الحضانات التكنولوجية في المؤسسات البحثية في األقاليم  تشجيع وترسيخ .٦

تشجيع وعم التحالفات المعرفية والتكنولوجية لتطوير الصناعة الوطنية واستغالل المارد والقدرات  .٧

  المتاحة

الصناعات  دعم إنشاء مجمعات االبتكار التي تضم شركات صغيرة تقوم على نتائج البحوث وخاصة في .٨

التكميلية للسيارات واألجهزة المنزلية وذلك على المدى القصير وأخرى تقوم على أساس التميز 
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اإلقليمي للموارد الطبيعية. (صناعة السيليكون والفوسفات والبتروكيماويات ومواد البناء المراعية للبيئة 

 .  ا لقيام مدن جديدة متكاملة...الخ). جدير بالذكر أن هذه المجمعات يمكن أن تشكل نموذجا ناجح

 المصرية والكيانات وتعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية  تنويع مصادر تمويل البحث العلمي .٩

 الداعمة للبحث العلمي داخل مصر وخارجها.

المصرية كبيوت خبرة لتوسيع المشاركة في مشروعات تنموية وتكنولوجية  تسويق المؤسسات البحثية .١٠

 ات إقليمية ودولية.بالتعاون مع هيئ

تعزيز الثقة والتواصل بين المؤسسات االقتصادية والبحث العلمي بالجامعات المصرية والتوسع في  .١١

 ريادة المشروعات 

 دعم تطبيق البحوث البينية والمستقبلية مع التركيز علي تلك التي تتصدي للتحديات المجتمعية .١٢

 لتصدي للقضايا ذات األولوية.تفعيل دور البحث العلمي في المشروعات القومية وا .١٣

 إستحداث صندوق وطني لتمويل البحث العلمي. .١٤

 تطوير أداء الكيانات القومية الداعمة للبحث العلمي. .١٥

 والهبات. والتبرعات المنح قبول تعزيز .١٦

 الشراكة مع الكيانات العلمية. تعزيز .١٧

  تسويق نواتج البحث العلمي .١٨

  التنفيذ لياتآو المبادرات

من التمويل المخصص للبحث العلمي للبحوث التطبيقية وبحوث التطوير تخصيص االعتمادات  .١

 واالبتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا

 إنشاء برامج تمويل جديدة بمشاركة القطاع الخاص، واستحداث برامج تمويل جديدة لتحفيز االبتكار  .٢

إلفصاح عن نقاط تعديل عقود الجهات المانحة مما يشجع الباحثين على تسجيل براءات اختراع وا .٣

 االبتكار في نتائج األبحاث

إنشاء ثالث أودية للعلوم في برج العرب والمعادى وسوهاج في مجاالت الدواء والصناعات الغذائية  .٤

 ٢٠٢٠والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والنانوتكنولوجى والميكاترونيك بحلول 

 تجمعات والمدن الصناعيةإنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا ومكاتب فرعية للبراءات بال .٥

دعم وتنمية قدرات العاملين بمراكز تكنولوجيا الصناعة بوزارة الصناعة ومراكز نقل التكنولوجيا  .٦

 بوزارة البحث العلمي
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 إنشاء التجمعات االبتكارية  التي يكون قوامها إحدى الصناعات اإلستراتيجية  .٧

واحتضان الواعد منه ودعمه للوصول الى إنشاء برنامج للتنقيب في مخرجات البحث العلمي المصري   .٨

 مرحلة التطبيق بالتعاون مع مراكز عالمية متميزة في االبتكار والتسويق التكنولوجي.

 العلمية. الكراسي مبادرة انشاء .٩

لمنع إختالط البرامج وتشابهها   مصر في  إستحداث هيئة عليا تشرف وتنسق علي الجهات المانحة .١٠

  في المرحلة األولي رئاسة الجمهورية مباشرة.وتكرارها علي أن تتبع ولو 

استمرارية المعامل  تخصيص برامج محددة تسمح بإستمرارية تمويل المشروعات النجاحة لضمان .١١

 وذلك علي غرار ما هو كائن بالعديد من الدول. البحثية والباحثين المتميزين

سية وتلك الخاصة بالعلوم الحيوية الطبية تقسيم الهيئات الداعمة إلي تلك الخاصة بالعلوم األساسية والهند .١٢

 التقدم لهذه الهيئات يرتبط بنوعية المشروع وليس بتخصص المتقدم.. يتم علي ان

إنشاء لجان لتحكيم المشروعات في كل جهة من المحكمين الذين تم قبولهم والحاصلين علي مشروعات  .١٣

ويعين لها رئيس وسكرتارية وهيئة اء هذه اللجان علي أن تعلن أسم كبري من نفس الجهة المانحة؛

مكتب تتولي شئون اللجنة والرد علي استفسارات المتقدمين بمشروعات أو الحاصلين علي مشروعات. 

 وتجتمع هذه اللجان مرة كل ثالثة أشهر في اوقات محددة من العام.

ن المتميزين إنشاء معهد بحثي يتبع كل جهة مانحة ليكون نموذجا للبحث العلمي بحيث يجذب الباحثي .١٤

علي أن يتم دعمهم من الجهة المانحة مباشرة وذلك علي غرار ما هو كائن بالعديد من الدول المتقدمة 

 علميا.

 إصدار نشرة الكترونية دورية شهرية لكل جهة مانحة تعلن فيه عن أخبارها.  .١٥

ير الدورية إلكترونيا تطوير المواقع اإللكترونية بحيث يكون متابعة نتائج التقدم وكذلك التقدم بالتقار .١٦

 وإتاحة البحث عن المشروعات المدعمة والباحثين الكترونيا.

 شرعيين بمستشارين العلمي البحث ومراكز عمادات العينية ودعم للتبرعات الجامعات قبول إشهار .١٧

 .استثمارها على والعمل والوصايا والهبات أموال التبرعات لتنمية واقتصاديين

 التبرعات سليمة لجمع خطة وضع خالل من التبرع على تحثهم المجتمع ادألفر توعوية برامج تبني .١٨

 .المتبرعين أولئك مع العالقات يوطد قوي عمل فريق بواسطة

  .إعالمها ووسائل صحفها عبر الجامعات قبل من والمتبرعين المساهمين تكريم .١٩

 اإلنتاج بمواقع االتصال في واسعة صالحيات االستشارية والدراسات البحوث ومراكز معاهد منح .٢٠

 .والخاص الحكومي على المستوى وأبحاثها وخدماتها أفكارها لتسويق البحثية والتعاقدات
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 قبل من دعمها وتمويلها مقابل متخصصة تطبيقية بحوث إلى الجامعية واألبحاث العلمية الرسائل توجيه .٢١

 .اإلنتاجية المؤسسات

 تستخدمها مؤسسات التي بالجامعة البحثية فقوالمرا والورش المختبرات على رسوم تحديد العمل على .٢٢

 لصالح البحث رسوم مقابل المنتجات على الجامعة شعارات باستثمار كذلك بالمجتمع والسماح اإلنتاج

 العلمي.

 تقديم الخدمات البحثية المدفوعة للشركات ووحدات االنتاج ومؤسسات المجتمع المدنى .٢٣

اقصات لمشاريع حكومية، تعطي  األفضلية للشركات عند تقديم عطاءات أو عروض أو الدخول في من .٢٤

 التي تشرك معها مركزا وطنيا لألبحاث

 عمل اتفاقيات مع اتحاد الصناعات لحل مشاكل الصناعة .٢٥

 تحديد القوى البحثية لكل جامعة وما تتميز به من خدمة قطاع معين دون غيره .٢٦

 الحكومية، الوزارات والمؤسسات لدى متفرغين غير كمستشارين للعمل الباحثين أمام الفرص إتاحة .٢٧

 نطاق الجامعة خارج استشارية بافتتاح مكاتب كذلك لهم والسماح ، الخاص للقطاع إعارتهم وتشجيع

 نظير رسم سنوى ووفق تنظيم معين

 إلى تحتاجها والبحوث التي االستشارية الدراسات توجيه على الحكومية والمؤسسات الوزارات حث .٢٨

 هذا المجال. في األولوية لها استشارية ومراكز وطنية خبرة كبيوت البحثية المؤسسات

 والدراسات االستشارية التطبيقية البحوث جودة على للتركيز البحثية المؤسسات في الترقية أسس ضبط .٢٩

 الترقيات نظام ذلك في واحتساب عام، بشكل التنمية وخدمة المجتمع قطاعات لحساب تعمل التي

 .العلمية

 ة لنواتج البحث العلمى بكل جامعة فتح قنوات تسويقي .٣٠

تفعيل وتحديث نظام الملكية الفكرية وبراءات االختراع ووضع سياسات ملزمة بهما لضمان الحقوق  .٣١

 بين االطراف المشاركة

  الدعم االعالمى لتسويق البحث العلمى ومنتجاته .٣٢

الجامعة، يعمل بها  تحت إشراف البحثية المؤسسة والمصانع الشركات إنشاء نقاط اتصال بحثية لصالح .٣٣

 كوادر من القطاع أو المؤسسة 

مجلس علمي إستشاري بكل جامعة ومجلس علمي وطني ومجلس علمي  استشاري لمحافظ  انشاء .٣٤

   اإلقليم
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خلق وعي لدي شرائح رجال االعمال والصناعة ومنظمات المجتمع المدني بأهمية الدعم المادي  .٣٥

 واللوجستي للبحث العلمي والتكنولوجي .

لبحوث مبتكرة  للباحثين العاملين في قطاعات الدولة لدعم البحثية المؤسسةيم منح دراسية من تقد .٣٦

  تتصدي للتحديات المجتمعية أو للمشكالت التي تواجه القطاع الذين يعملون به

  األهداف: تحقيق مؤشرات

تمويل زيادة المشروعات المشتركة بين الصناعة والبحوث والتطوير وخاصة التي تعتمد على ال .١

  الحكومي للجانب البحثي 

وجود مقترحات وخطط تنفيذية واضحة ألودية العلوم التي تقوم على نقاط القوى في البحوث والتطوير  .٢

  بجانب التميز اإلقليمي للصناعات التي سوف تنضم لهذه األودية

وضوح الرؤية في تخصصات عدد ال يقل عن خمس تجمعات إبتكارية ووجود دراسات جدوى  .٣

 دية لها.   اقتصا

  عدد المشروعات البحثية التطبقية ومشروعات العلوم األساسية الممولة من هيئات دولية .٤

 عدد الحاضنات التكنولوجية التي تتبع الجامعات  .٥

 عدد المشروعات البحثية وبراءات االختراع التي يتم تسويقها للمؤسسات اإلنتاجية والتنموية .٦

 ت محلية وإقليميةعدد البحوث االستشارية المقدمة لجها .٧

 عدد العاملين في القطاع الخاص المشاركين في مشروعات بحثية تنموية .٨

  عدد المشروعات البحثية التي تجري بالتعاون وبتمويل القطاع الخاص وقطاع األعمال .٩

  نسب تمويل القطاع الخاص ألنشطة البحث والتنمية والتكنولوجيا واالبتكار .١٠

  بمقدار التصدير العامنسب تصدير التكنولوجيا مقارنةً  .١١

 لكل جامعة   عدد المراكز البحثية الصغيرة والجديدة المنشأة في المدن الكبيرة التابعة .١٢

 عدد البرامج العلمية في االعالم المصري  .١٣

  رضا مؤسسات المجتمع وقطاعاته االقتصادية وأصحاب األعمال عن مخرجات البحث العلمي بالجامعات .١٤
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  لعلمي وصناعة التعليم والثقافة العلميةالمحور السادس: البحث ا

  :الرئيسية الغاية

 وتعزز العلمي، التفكير تدعم علمية عقلية لتكوين العلمي بالبحث التعليم ربطو المجتمع في العلمية الثقافة نشر

  الطالب. لدي  العلمي البحث ثقافة

 األهـداف

 العلمية المجتمع ةبثقاف واالرتقاء واالبتكار، والتكنولوجيا العلوم ثقافة نشر .١

 لاللتحاق الطالب من النابهين لجذب العلمي البحث بأهمية الوعي وزيادة للعلوم االبداعى بالتعليم االهتمام .٢

  والهندسية العلمية بالكليات

  علمية عقلية لتكوين تؤسس والليسانس البكالوريوس مرحلة وبرامج عليا دراسات برامج تطوير .٣

 األصيل العلمي البحث ثقافة يدعم بما التعليمية للمؤسسات المؤسسية رةوالقد التحتية البنية تطوير .٤

 والباحثين المخترعين الطالب ودعم المواهب الكتشاف برامج .٥

  التنفيذ لياتآو المبادرات

 روح لتزكية القائمة البرامج ودعم وتفعيل جديدة برامج إعداد بمسئولية البحثية المؤسسات إضطالع .١

 وعالم الحيوان عالم مثل العلمية التلفزيونية والبرامج  الطفل وجامعة المسابقات برامج مثل العلمية المنافسة

  واإليمان. والعلم البحار وعالم النبات

 نشرات إصدار ذلك: ويتضمن المواطنين، لدي العلمية الثقافة نشر يستهدف قومي إعالمي برنامج دعم .٢

  علمياً. الطبيعية الظواهر وشرح لمواطن،ا بحياة تتعلق إكتشافات أو علمية موضوعات عن دورية

 البحثية والمراكز الجامعة قيام خالل من ،الجامعي) ماقبل التعليم (مرحلة بالمدارس العلمي البحث ثقافة نشر .٣

 تستهدف وفني)، (عام الجامعي قبل ما التعليم مؤسسات مع وشراكه تعاون (بروتوكوالت) اتفاقيات بعمل

  مايلي: ذلك في بما لمدارس،با العلمي البحث ثقافة نشر

  إعداد الكوادر البشرية في البحث العلمي من المعلمين واإلداريين األكاديميين، وذلك من خالل

 برامج تدريبية لمهارات البحث العلمي

  تطوير أساليب التدريس والتقويم ومصادر التعلم بما يتيح للطالب ممارسة االستقصاء العلمي وحل

فكير العلمي، وتدريب المعلمين عليها بما يضمن تنمية العقلية العلمية والبحثية المشكلة، ومهارات الت

 للطالب

 إبتكار طرق جديدة وإبداعية لتعليم العلوم والرياضيات 
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 إعداد برامج الكتشاف المواهب في مجال العلوم والتكنولوجيا 

 التوسع في إنشاء نوادي العلوم والمتاحف العلمية والمكتبات الرقمية 

 شراف ومتابعة البحوث والدراسات التي يقوم بها المعلمون (بحوث العمل اإلAction 

Research( 

  عقد ندوات بالمدارس للتوعية بنتائج البحوث والدراسات التي تتم بالمؤسسات البحثية ومناقشة

 أساليب االستفادة منها في الممارسات التعليمية

 ات البحث العلمي تهيئة لمشاركتهم في المشاركة في تدريب الطالب المتميزين علي مهار

 الممارسات البحثية التي يقوم بها المعلمون

  العمل لدي وزارة التعليم أن يكون "قيام المعلمين ببحوث العمل، ومشاركتهم في أنشطة البحث

ً من معايير الجودة والحصول علي االعتماد  العلمي التي توفرها الجامعات" معياراً أساسيا

 يمكن إدراج هذا المعيار كشرط للترق في الوظائف األكاديمية واإلدارية. المؤسسي. كما

برامج الكتشاف المواهب ودعم الطالب المخترعين والباحثين. نظرا لتصاعد اإلهتمام البالغ باإلختراعات  .٤

 واإلبتكارات لدي الطالب علي مستوي مرحلة البكالريوس، فالمسئولية القومية تتطلب تبني هؤالء الطالب

بآلية تعكس التقدير المعنوي والمادي والتعليمي وذلك من أجل ترسيخ الثقة في تشجيع الدولة لهم 

  :وآلية تنفيذ ذلك تتطلبإبداعاتهم.   واإلستمرارية في 

إنشاء مركز للموهبة واإلبداع داخل كل جامعة وصندوق لدعم الطالب المخترعين. يتبع هذا  -

يث تخصص له ميزانية سنوية الكتشاف ورعاية الطلبة الصندوق مكاتب التايكو بكل جامعة بح

الموهوبين ولتحويل اإلبتكارات واإلختراعات إلي نماذج أولية ثم إلي منتج نهائي لتسويقها وذلك 

 بعد تحكيمه من لجان يحددها المكتب.

 يتولي المركز التواصل مع الشركات والمصانع إلنتاج هذا النموذج.   -

 الب الراغبين علي جميع األمور المتعلقة باإلبتكارات و كيفية تسجيلها.يقوم الصندوق بتدريب الط -

 علي نفقة الصندوق.  أو تصنيع نموذج أولي  تبني من لديه فكره أو إبتكار لتسجيله  -

يتم تحديد حوافز في صورة درجات تضاف لتقدير الطالب الذي تحول ابتكاره الي نموذج اولي،  -

   ميد الكلية ورئيس الجامعة للطالب. كما يتم إصدار شهادة تقدير من ع

  أوالليسانس البكالوريوس مرحلة في للطالب البحثية والمهارات القدرات تنمية .٥
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  برنامج إلشغال الطالب في مرحلة البكالوريوس في أنشطة وممارسات بحثية ضمن مشروعات

سانية، وتشجيع الطالب تقدمها الكليات، ترتبط بالسوق واالقتصاد والتحديات المجتمعية والقضايا اإلن

 علي تقديم أفكارهم وابتكاراتهم ومساعدتهم علي تحويلها لمنتج ذي قيمة إقتصادية.

  تخصيص نقاط (في نظام الساعات المعتمدة) للمشاركة في مشروعات بحثية، واعتبارها ضمن

 حوافز إستكمال الطالب دراساته العليا 

 عليم وتقويم ومصادر تعلم للتأكيد علي ممارسة حل مراجعة البرامج التعليمية من مناهج وأساليب ت

  المشكلة واالستقصاء، وبما يدعم منهجية البحث والتفكير لدي الطالب

  تعميم فكرة "مشروع التخرج البحثي" لكل طالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجميع

لعلمي" والذي يجب الكليات؛ ويمكن أن يكون هذا المشروع ضمن مقرر "أساليب ومناهج البحث ا

إدراجه كمتطلب أساسي من متطلبات الجامعة. ويجب أن تركز هذه المشروعات علي البحوث 

 التطبيقية وتلك التي تتصدي للتحديات المجتمعية والقضايا اإلنسانية. 

  إستحداث جوائز تميز سنوية لمشروعات التخرج البحثية علي مستوي الجامعة وكلياتها. وتعقد

 يعرض فيه الطالب إبداعاتهم البحثية  ا مؤتمرا للبحوث الطالبيةالجامعة سنوي

 األهداف تحقيق مؤشرات

تبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجا قوميا لتطوير قدرات معلمي العلوم والرياضيات في  .١

  مرحلة التعليم االلزامى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

لي والبحث العلمي إنشاء خمس مدارس ذكية (مدرسة كل عام) في أقاليم مصر تبنى وزارة التعليم العا .٢

 المختلفة وربط هذه المدارس بالتجمعات التكنولوجية كلما كان ذلك ممكنا

مستوي مشاركة طالب مرحلة البكالوريوس والليسانس بالجامعات في مشروعات البحث العلمي  .٣

  واالبتكار والتكنولوجيا

سية التي تصمم علي مداخل حل المشكلة والتعلم الخبراتي والتجريبي ومهارات نسب المقررات الدرا .٤

  Liberal Study Skillsالدراسة الحرة 

 عدد البرامج الدراسية المتطورة في مرحلة البكالوريوس التي تتصدي للتحديات المجتمعية  .٥

مد علي التخصصات نسب توظيف الخريجين من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في مهن  تعت .٦

 الجديدة 

 رضاء الباحثين الطالب عن تطوير منظومة البحث العلمي  .٧
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رضا مؤسسات المجتمع وقطاعاته االقتصادية وأصحاب األعمال عن مخرجات البحث العلمي  .٨

 بالجامعات

  

  المحور السابع: التعاون الدولي

  .للدولة ستراتيجيةاإل األهداف لخدمة الدولي التعاون وتطوير تنسيق الرئيسية: الغاية 

  

  االهداف

وضع خطة قومية للتعاون الدولي بناء على االحتياجات الوطنية وتحديد الدول المستهدفة للشراكات  .١

  البحثية وكذلك توجيه البعثات لهذه الدول

  زيادة معامل تأثير النشر العلمي المصري .٢

ً لبناء القدرات ونقل .٣ وتوطين التكنولوجيا في مجاالت  استهداف شراكات مع الدول المتقدمة تكنولوجيا

 الطاقة والدواء والمياه وااللكترونيات والنسيج والزراعة والغذاء

االستفادة من الخبرات الدولية في إدارة البحوث واالبتكار والتسويق التكنولوجي لمخرجات البحث  .٤

 العلمي

 دور ريادي أقليمى وقاري لمصر في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .٥

 زيز مكانة مصر في المنظمات واالتحادات العلمية الدوليةتع .٦

  تعظيم االستفادة من برامج التمويل اإلقليمية والدولية المتاحة وخاصة برامج االتحاد األوروبي .٧

  التنفيذ: آليات

  تخصيص اعتمادات مناسبة للتعاون الدولي من التمويل المخصص للبحث العلمي. .١

 المعنية للتعرف على احتياجاتهم من الشراكات الدولية. التنسيق بين الوزارات والمؤسسات .٢

رفع كفاءة قدرات شباب الباحثين عن طريق إيفادهم لبعض الوقت في الدول المتقدمة وفقا لخطة  .٣

 إستراتيجية للتعاون الدولي

 حصر وتفعيل وتطوير االتفاقيات الجارية .٤

 توقيع اتفاقيات شراكة جديدة متكافئة .٥

في مفاوضات شراكة جديدة مع االتحاد األوروبي لضمان استمرارية برنامج تشكيل فريق عمل للبدء  .٦

 البحوث والتطوير واالبتكار وتخصيص ميزانية لذلك 
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 إنشاء برامج منح بحثية ومنح بناء قدرات وجوائز تقدمها مصر لبعض الدول وخاصة األفريقية والعربية .٧

ة بالخارج عن المستشار الثقافي ويصبح فصل منصب المستشار العلمي بمكاتب المستشاريات الثقافي .٨

 اختياره وتبعيته لوزارة البحث العلمي

إنشاء مكتب تمثيل دائم لمصر في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في بروكسل تكون وظيفته  .٩

 األساسية تعظيم استفادة مصر من برامج االتحاد األوروبي

التكنولوجيا واالبتكار في االتحاد األفريقي تكون إنشاء مكتب تمثيل دائم لمصر في مجال العلوم و  .١٠

 وظيفته تعزيز دور مصر في أفريقيا في مجال البحث العلمي.

 ارتباط التخطيط االستراتيجي باألهداف العربية واألفريقية والتمويل المشترك للمشاريع البحثية. .١١

  

  األهداف: تحقيق مؤشرات

  المدارة من صندوق العلوم والتكنولوجيا زيادة التمويل من البرامج الدولية المشتركة  .١

الحصول على موافقة وزارة التعاون الدولي على توجيه بعض التمويل للبحوث والتطوير المشتركة  .٢

  لمشروعات التنمية المستدامة

  اعتماد خطة البعثات الجديدة وزيادة عدد المبعوثين للدول المتقدمة وفق الخطة .٣

  مع الدول المتقدمة زيادة التمويل للشراكات الثنائية  .٤

  زيادة تمويل المشروعات في االتفاقيات الثنائية  .٥
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 إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية االقتصادية والمجتمعية. : المسار الثاني

فة األكثر يتجه العالم أكثر مما مضى نحو االقتصاد المبني على المعرفة، وتشكل التكنولوجيا أحد عناصر المعر

ً تغيرات جذرية في سوق التكنولوجيا، مثل تعاظم  ً بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. ويشهد العالم حاليا التصاقا

أهمية المدخالت التكنولوجية في عمليات اإلنتاج والخدمات، ومثل التوجه نحو تركيز توليد التكنولوجيا لدى 

وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومثل زيادة قيمة األصول القليل من الدول والشركات عن طريق االندماج 

المعرفية على حساب قيمة المواد األولية في معظم السلع، و غيرها. لذا فامتالك التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها 

لم يعد ترفا أورفاهية علمية وانما صار عنصرا أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية بل عنصرا حاسما في 

إن الهدف االستراتيجي لهذا المسارهو التصدي للتحديات  .حديد القدرات التنافسية والتقويم السيادي للدولت

ً لالستراتيجية البحثية ً مهما من خالل دعم المؤسسات البحثية و معاونة قطاعات  المجتمعية و التى تمثل تحديا

 طريق عن بها المحلى المكون نسبة وزيادة طنيةالو الصناعة تنافسية لتحسينالدولة المختلفة والقطاع الخاص 

 إلى نصل حتى الوطني واالختراع االبتكار حفز مع بالتوازي وذلك العكسية والهندسة التكنولوجيا وتوطين نقل

  .٢٠٢٠ في الذاتية القدرات على االعتماد في البدء مرحلة

)، ٢٠٢٠-٢٠١٥ل السنوات الخمس القادمة (التى تلزم نقل وتوطين التكنولوجيا خال المحاور ذات األولوية ومن 

 مايلي:

  الطاقة 

 المياة 

  الصحة 

 الزراعة و الغذاء 

 حماية البيئة و الموارد الطبيعية 

 التطبيقات التكنولوجية و العلوم المستقبلية 

 الصناعات االستراتيجية 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 التعليم أمن القومي 

 اإلعالم والقيم المجتمعية 

 ستثمار و التجارةاال 

 صناعة السياحة 
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  المحور األول: الطاقة

 إستهالك  معدل فإن  المتزايده السكانى النمو لحالة ونظراً  إفريقيا فى للطاقة ُمستهلكة دولة أكبر هى مصر

 تشكل والتي والغاز النفط مصادر: ثالث على يعتمد مصر فى  الطاقه وإنتاج سنوياً. %٧ بنسبة يزيد الطاقة

 على يزيد ال ما  المتجددة الطاقة مصادر تشكل حين في %١٢٫٤ نحو المائية المصادر تشكل بينما ،%٨٦ هنسبت

 لكافه الالزمه الطاقه توفير ،وضمان المصرى للمواطن المعيشة بمستوى اإلرتقاء منظومة ظل وفى  ".%١٫٦

  انتاجها فى والتوسع الطاقة بمنظومة اماإلهتم يتطلب ذلك فإن  العالميه للمعاير وفقا وامن مستقر بشكل المجاالت

  كيفيه هو مصر فى توليدالطاقه قضيه تواجه التى التحديات اكبر ومن  البيئه. على وآمنه متجدده مصادر من

  . التقليديه المصادر  بجانب للطاقه المتجدده المصادر على االعتماد

   الرئيسية: الغاية

 االستهالك. وترشيد جديدة، مصادر عن والبحث مصر، في الطاقة منظومة كفاءة رفع

  

    األهداف:

  نموذج حاسب الى (رياضى) للتنبؤ باحتياجات الطاقة في مصر المستقبلتطوير  .١

  نقل وتوطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   .٢

  استخدام التكنولوجيا النووية في االستخدامات السلمية وانتاج الطاقه. .٣

ترشيد والتخزين االمن للطاقه ، والكشف عن مصادر جديدة وبصفة  استخدام التكنولوجيا الحديثه فى .٤

  خاصة في استكشافات الغاز والبترول والمصادر المائية

  زياده كفاءة منظومه الطاقه للحصول على اكبر عائد منها  باقل كميه مستهلكه.  .٥

  توليد الطاقة من المخلفات  الصلبة والعضوية.  .٦

  دة كفاءة  محطات انتاج الطاقه.احدث الوسائل لكيفيه صيانه وزيا .٧

حفز البحث العلمي واالبتكارات الوطنية في مجاالت صناعة الطاقة الجديدة بهدف امتالك تكنولوجيات  .٨

 ٢٠٢٠وطنية منافسة بحلول 

تمكين وتطوير برامج متميزة للتعاون الدولي في مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة مع دول واعدة مثل  .٩

 د الصين وروسيا والهن

  لزام اعتماد تصميمات الطاقة الموفرة إكود البناء المصري ب متعمي .١٠
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  المحور الثاني: المياه

فاحتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها  تعد المياه أهم القضايا التي تواجه مصر باعتبارها ثروة قومية.

مليار متر مكعب من المياه  ٨٦٫٢نظرا الستمرار النمو السكاني السريع، فتحتاج  مصر إلى  ٢٠١٧بحلول عام 

متوسط نصيب الفرد أضف الى ماسبق أن مليار متر مكعب.  ٧١٫٤في حين أن الموارد لن تتجاوز  ٢٠١٧في 

متر مكعب سنويًا في حين أن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من  ٧٠٠من المياه في مصر يصل حاليًا إلي نحو 

ومن المتوقع ان  متوسط نصيب الفرد من المياه في  .متر مكعب ١٠٠٠المياه أو ما يُعرف بخط الفقر المائي 

متًرا مكعبًا سنويًا. و يعد توزيع المياه غير المتكافئ و اساءه  ٣٥٠م إلي ٢٠٥٠مصر سيهبط بحلول عام 

موارد المياه وتقنيات الري غير الفعاله من العوامل الرئيسيه التي تلعب دورا مدمرا لألمن المائي. كما   استخدام

ان الزيادة السكانية السريعة من شأنها ان تضاعف الضغط على االمداد المائي من خالل زيادة االحتياجات 

  لتلبيه الطلب على الغذاء.   لالستهالك المحلي و زيادة استخدام مياه الري   المائية

  

  الغاية الرئيسية: 

  تياجات الحاضر والمستقبلتأمين استمرار توافر المياه الكافية واالستدامة البيئية لتلبية اح

  األهداف:  

 استكشاف وتنمية وإدارة وحسن استغالل المياه الجوفية للمساهمة في تحقيق التنمية .١

 توطين صناعة تحلية ومعالجة المياه في مصر .٢

 زيادة الموارد المائية والبحث عن مصادر جديده لها .٣

 مجاالت وشتى ال االستخدام االمثل للمياه فى الزراعة والرى والصناعة .٤

 أستحداث طرق مبتكرة النظمة الرى وتخزين المياه والتحكم فيها .٥

 للمياة االسلوب األمثل لتقليل الفاقد وترشيد االستهالك .٦

 وتلوث المياه  والمخاطر االقتصادي  سبل  إدارة المخاطر لتوفير األمن من الجفاف .٧

 إعادة إستخدامها ث التقنيات لمعالجة مياه الصرف واستخدام أحد .٨

  ظيم االستفادة من مياه السيول واألمطارتع .٩

دعم االستثمارات الوطنية لمجاالت تنمية الموارد المائية وإدارتها وصيانتها وحمياتها في إطار وخطط  .١٠

 .السياسة الوطنية

  تطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بالحفاظ على المياه  .١١
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 انات الجوفيةتطوير نظم المراقبة والتشغيل االتوماتيكية للخز .١٢

  تمكين وتطوير برامج متميزة للتعاون الدولي في بحوث المياه .١٣

  المحور الثالث: الصحة 

 وأوضحت الصحية، الرعاية منظومة تكاليف من المباشر التقليل في العلمية البحوث دور أثر الدراسات بينت

 من كل الصحية البحوث وتشمل المواطنين، صحة دعم خالل من االقتصاد يجنيها التي المباشرة غير الفوائد

 الصحية األنظمة عمليات وبحوث والسلوكية الصحية واالجتماعية والوبائية والسريرية الحيوية الطبية البحوث

 تقدم يضمن الذي المتكامل األسلوب بمثابة القدرات هذه تطوير اعتبار ويمكن .القدرات بتطوير تعنى التي وتلك

ً  البحوث   .والتطبيق المعرفة بين الفاصل اجزالح وتجاوز ونوعاً، كما

   الغاية الرئيسية:

     المواطن ورفاهية بصحة لالرتقاء الصحية المنظومة تطوير

  األهداف: 

  مصر في لألمراض خريطة رسمو وغذائية صحية سياسات  تطوير .١

  األمراض. من والوقاية للعالج جديدة طرق واستحداث الصحية ظومةتطويرالمن .٢

  العالجى و التشخيصى الطبى المجال فى حديثه لوجيةتكنو تطبيقات اكتشاف .٣

  البديل الطب  بحوث وتقنين تعميق .٤

 والبيئية النفسية الصحة دراسات وخاصة ،مستهدفة) فئات ولدى عام (بشكل الصحي الوعيب االرتقاء .٥

  الرياضية المنظومة ودور الصحي، واالقتصاد

   عالمي) رياضي (مجتمع إلى الوصول أجل من جدًا؛ عالٍ  مستوى إلى الرياضة بالمنظومة االرتقاء .٦

   المزمنة مراضاأل انتشار في والملوثات الغذاء دور دراسة .٧

  المحور الرابع: الزراعة والغذاء

 بالغه اهميه من لها لما المصرى المجتمع تهم التى القضايا اهم هي الغذائى االمن قضيه ان فيه الشك مما

 عليه، الحصول إمكانية أيضا بل فقط، الغذاء توافر يعني ال لغذائى"ا "األمن ومصطلح . القومى باألمن تتعلق

ً  آمن، بشكل واستخدامه  الغذائي األمن فإن (الفاو) المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة لتعريف وطبقا

 واالقتصادية؛ واالجتماعية، المادية، اإلمكانات األوقات، كل وفي الناس، لجميع تتوافر” عندما يتحقق

؛ ومأمون، كاف، غذاء على حصوللل  حياة ليعيشوا الغذائية؛ وأفضلياتهم ، التغذوية احتياجاتهم لتلبية ومغذٍّ

 في المساهمة في بدورها القيام عليها البحثية ومراكزها الجامعات فإن ثم، ومن “.والصحة بالنشاط، مفعمة
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ً  - الغذائية حاجاتها لسد جتمعالم فئات لكل الغذائى األمن لتحقيق األهمية بالغة تحديات مواجهة  مع خصوصا

 باإلنتاج االرتقاء في: التحديات تلك وتتمثل - الغذاء على الطلب زيادة ثم ومن السكان عدد فى المطردة الزيادة

 أيدى ، مناخ ، مياه ، (أرض الطبيعية للموارد األمثل واإلستغالل ونوعاً، كما والحيواني النباتي الزراعي

    الزراعية. الرقعة في والتوسع المحاصيل، إنتاج في الفاقد وتقليل األفات ومكافحة اإلنتاج هذا لتعظيم عاملة)

   :الرئیسیة الغایة

 من ذاتي إكتفاء تحقيق في الزراعة وزارة ومساعدة الغذائي، األمن ومشكلة الغذائية الفجوة معالجة

 األفات. وعالج األراضى منتجات جودة وتحسين  الغذاء،

  األهداف: 

 السمكى. االستزراع تنميةو والحيوانى النباتي الزراعي االنتاج كفاءة رفع .١

 لالستغالل اليات وايجاد  الزراعيه االراضى على  الجفاف آثار من والتخفيف التصحر مكافحة .٢

  الزراعيه. االراضى وتناقص التصحر ظاهره على للتغلب المائية للموارد األمثل

  المياه. وموارد الزراعيه االراضى على السيئه آثارها تفادي على والعمل المناخية التقلبات دراسه .٣

 تعد التى المحاصيل من انتاجها وتحسين الزراعية التربة خصوبة لزياده  الحديثه التقنيات استخدام .٤

 الغذائى. االمن تحقيق فى الرئيسى المصدر

 والجفاف. والملوحة النباتية لالمراض مقاومة  زراعيه اصناف استنباط .٥

   الزراعيه. االراضى على التعدى دون  الطبيعية المراعي تنمية .٦

 وااللبان اللحوم النتاج عاليه كفائه ذات حيوانيه سالالت انتاج .٧

 الزراعية المحاصيل وكذلك الحيوانية الثروة تصيب التى االمراض لعالج الوراثيه الهندسه إستخدام .٨

وصول إلى نسبة أكبر عة والري والتموين للرات الزراوزا وضع سياسات تضمن التعاون البحثي مع  .٩

  ٢٠٣٠من األكتفاء الذاتى بحلول 

  تحديث خرائط االحتياجات المائية والسمادية لكل األراضي المصرية .١٠

  

  

  

  



٨٢ 
 

  المحور الخامس: حماية البيئة والموارد الطبيعية

 المستدامة) (التنمية يةواالجتماع االقتصادية التنمية لتحقيق تسعى التي الدول معظم شأن شأنها مصر تواجه

 االتفاقيات من العديد إبرام في البيئة بقضايا العالمي االهتمام يعكس و البيئية. المشكالت من العديد

 وإقليمية محلية سياسات وتبني وإدارية تشريعية هياكل إلنشاء تسعى والتي واإلقليمية الدولية والمعاهدات

  الطبيعية. والثروات البيئة علي للحفـاظ

   :للمحور الرئیسیة لغایةا

 برامج ودعم المعدنية، والثروة الخام للمواد االنتاجية الكفاءة ورفع الطبيعية، الموارد وتنمية البيئة حماية

 الطبيعة. صون

  :األهداف

 حماية الموارد الطبيعية وإدارتها في إطار التنمية المستدامة. .١

  ؤات المستقبلية لآلثار المحتملة لتلك لتغييراتبالتنب التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية .٢

(ألصول الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية والثروات التعدينية   صون الثروات الطبيعية .٣

  والتراثية)

  دعم االقتصاد األخضر .٤

  التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد الطبيعية. .٥

  ، و تشجيع التصنيع المحلى للتقنيات البيئيةالبيئةجذب االستثمارات في مجال حماية  .٦

 تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. .٧

 الحفاظ على المحميات الطبيعية فى مصر. .٨

 و ادارة المخلفات اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية  .٩

 مكافحة التصحر  .١٠

 ن التلوثو حماية مصادرالمياة م مكافحة التلوث البيئى  .١١

  والمتالقية المحور السادس: التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية

تتبلور أهمية العلوم المستقبلية في مجاالت الحياة المختلفة فى رسم خريطة كلية للمستقبل من خالل استقراء 

 Drivingفاجئة (االتجاهات الممتدة عبر األجيال واالتجاهات المحتمل ظهورها في المستقبل واألحداث الم

Forces والقوى والفواعل الديناميكية المحركة لألحداث , وعليه يمكن توفير قاعدة معرفية يمكن من ،(

تحديد االختيارات المناسبة والتخفيف من األزمات والتهيؤ لمواجهتها مثل التهديد النووى والتغيرات   خاللها 



٨٣ 
 

رار وصياغة أهدافه، وابتكار الوسائل لبلوغه. اذا فالدراسات المناخية . كما توفر مرجعيات مستقبلية لصناعة الق

التكنولوجية والعلوم المستقبلية مجال مفتوح لتخّصصات متنوعة، وميدان الستخدام األساليب التشاركية والعمل 

  المتكامل.

  

   الغاية الرئيسية للمحور:

ية والمتداخلة والمستقبلية مثل العلوم البينبحث وتطوير وبناء القدرات في التكنولوجيات الجديدة و

  الحيوية.النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى والمعلوماتية 

  االهداف:

دفع مجتمع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار نحو البحث والتطوير وبناء القدرات في العلوم البينية والمستقبلية  .١

  لمستقبل.وتضيق الفجوة التكنولوجية واالستعداد الدائم لعلوم وتكنولوجيات ا

فى   من علوم وتكنولوجيات المستقبل –في ضوء القدرات المتاحة  -دعم وتحديث األولويات الوطنية  .٢

  مجاالت الطاقة والزراعة والطب والهندسة الوراثية.

  . فى المجاالت الصناعية والعسكرية والطبية والزراعيةتوصيف و استخدام تكنولوجيا النانو   .٣

كنولوجيا الفضاء واستغاللها فى التنبؤ الجوى  واالستشعار عن بعد وانظمة تشجيع االبحاث المتعلقة بت .٤

  التموضع العالمى.

اإلحصاء ، و علوم الحاسب) لحل   استخدام أحدث تقنيات المعلوماتية الحيوية (الرياضيات التطبيقية ، .٥

  مشكالت البيولوجياالحيوية.

  

  المحور السابع: الصناعات اإلستراتيجية

  ية للمحور: الغاية الرئيس

المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية من خالل تعميق التصنيع المحلى ومساعدة 

  الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية الحالية. و ذلك من خالل األهداف التالية:

  هداف:ألا

 و رفع شعار صنع في مصر. المشروع القومي الخاص بتعميق التصنيع المحلىدعم  .١
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اء قاعدة بيانات للصناعات اإلستراتيجية الوطنية تتضمن الصناعات القائمة والطاقات اإلنتاجية إنش .٢

التصميمية والتوزيع الجغرافي للصناعات القائمة والمشاكل التي تواجه الصناعة حتى يمكن تحديد 

 اإلستراتيجية المناسبة للنهوض بالصناعات المختلفة.

 ر ومراكز للتصميم داخل كل شركة.دعم إنشاء إدارات للبحوث والتطوي .٣

بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات من جهة والصناعات المناظرة من جهة التوامة ونقل التكنولوجيا  .٤

أخرى وتوفير التوميل و الدعم المادي إلجراء البحوث لتطوير المنتجات وحل المشاكل الفنية في الصناعات 

 المختلفة.

 .دة قدرتها التنافسيةرفع جودة المنتجات لزيا .٥

 تفعيل وتطوير برنامج أستاذ لكل مصنع  .٦

 تطوير دور الرقابة الصناعية .٧

 دعم إنشاء مراكز بحوث وتطوير وتصميم ونقل و توطين التكنولوجيا في الصناعات االستراتيجية .٨

  المساهمة بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة المصري وزيادة قدرته التنافسية   .٩

بحوث التجارب اإلكلينيكية لصناعة الدواء والمساهمة في زيادة اإلنتاج وزيادة   تطوير صناعة األدوية : .١٠

 المحلى للخامات الدوائية وصادرات مصر من الدواء الى دول الشرق األوسط وأفريقيا.

والربوت  وقطع : تعميق التصنيع المحلى في الطاقة والمياه وااللكترونيات واالتصاالت والمعدات الزراعية  .١١

 الغيار

دعم تمويل مشروعات بحوث وتطوير وابتكار وطنية وشراكات  دولية في صناعة السيليكون والجرافين   .١٢

  .والثروة المعدنية في مصر

 أبحاث لتوفير مصادر بديلة للطاقة وترشيد استهالك الطاقة في الصناعات الكيماوية .١٣

 المساهمة في تحقيق االكتفاء من األسمدة .١٤

 درة مصر في مجال التصميم االلكترونىتعزيز ق .١٥

بناء القدرات المصرية وبحوث االبتكار والتطوير في مجال صناعة المكونات الدقيقة (النانو  .١٦

 والميكاترونيكس) 

 إنتاج حاسب لوحى مصرى .١٧

المساهمة في زيادة نسبة وتنافسية التصنيع المحلى للمعدات واالالت الزراعية وقطع الغيار واالسطمبات  .١٨

 ناعات المغذية لصناعة السيارات ومعالجة المياه والربوتات .والص
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ربط التنمية التكنولوجية بمواقع اإلنتاج المهتمة بتصنيع المعدات وتطوير التصميمات الهندسية بالجامعات  .١٩

  .ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي

  

  األهداف المتخصصة للصناعات اإلستراتيجية المختلفة

  صناعة الغزل والنسيج

مليون عامل يمثلون حوالي  ٢من إجمالي الصادرات ويعمل بها  % ١٢تمثل حاليا صناعة الغزل والنسيج 

مصنع تتفاوت أنماط  ٦٠٠٠من حجم القوى العاملة في السوق المصري موزعين على ما يزيد على  %٣٠

والنسيج والمالبس خامس ، وتعتبر صناعة الغزل  ملكيتها ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع االستثماري

من  %٥٢أكبر مصدر لجلب العملة الصعبة،، ويعد ثاني أكبر قطاع صناعي بعد الصناعات الغذائية، كما يمثل 

  المنتجات الصناعية في مصر

  الغاية الرئيسية:  

  المصري وزيادة قدرته التنافسية المساهمة بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة

  :متخصصةاألهداف ال

  تفعيل دور البحث العلمي في حل مشاكل القطاع .١

  توفيق األوضاع البيئة للمصانع والشركات .٢

  النهوض بإنتاجية القطن المصرى .٣

  تنمية قدرات العمال والفنيين  .٤

  دعم إنشاء مراكز بحوث وتطوير وتصميم ونقل تكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج والمالبس .٥

  صناعة الدواء

تستلزم بناء شبكة قومية لبحوث الدواء تجمع الخبرات والقدرات الوطنية في هذا المجال  إن صناعة الدواء 

الحيوى ودعم مراكز التميز ذات الرصيد العلمي الدولي المثبت في مجاالت الدواء ومراجعة المشروعات 

نها واستكمال دعمها حتى البحثية التى تم تمويلها سابقا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وانتقاء الواعد م

  يصل الى مرحلة التطبيق، كل هذا باإلضافة الى دعم تنفيذ مشروعات قومية متعددة التخصصات 

  الغاية الرئيسية: 

بحوث التجارب اإلكلينيكية لصناعة الدواء والمساهمة في زيادة اإلنتاج وزيادة   تطوير صناعة األدوية

  ن الدواء الى دول الشرق األوسط وأفريقيا.المحلى للخامات الدوائية وصادرات مصر م
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  األهداف:

إنتاج محلى للخامات الدوائية الرئيسية وإنتاج أدوية محلية بديلة للفيروس الكبدى س وفيروسات  .١

والمواد  األنفلونزا ومضادات األورام واالنسولين واالنترفيرون وبعض األنزيمات الصناعية

  التشخيصية والمكمالت الغذائية

اذ على نسبة من بحوث التجارب اإلكلينيكية لصناعة الدواء في الشرق األوسط والمساهمة في االستحو .٢

  زيادة صادرات مصر من الدواء الى دول الشرق األوسط وأفريقيا

  السيليكون والجرافين والثروة المعدنية

الطاقة حيث تتمتع  وتعتبر الشمس مصدرا هاما من مصادريوم ان االحتياج العالمى للطاقة يتزايد يوما بعد 

مصر بثراء فى الطاقة الشمسية بمعدل مرتفع من ساعات سطوع الشمس وعليه فان توليد الكهرباء باستخدام 

الطاقة الشمسية يعتبر من أفضل الحلول المستقبلية ولكن يبقى السليكون المستخدم في تصنيع الخاليا الفوتوفولتية 

  فضل أنواع الرمال الالزمة النشاء وتوطين صناعة السليكونهو العائق األكبر بالرغم من امتالك مصر أل

  الهدف االستراتيجي: التأسيس لصناعة السليكون في مصر 

  :األهداف

التأسيس لصناعة السليكون في مصر من خالل دعم تمويل مشروعات بحوث وتطوير وابتكار وطنية  .١

  وشراكات  دولية في المجاالت 

 رفع جودة خامات الثروة المعدنية لخدمة الصناعة المصرية ورفع القيمة المضافة .٢

التأسيس الدخال الجرافين كمادة حفازة في الصناعات المختلفة (كصناعة الدواء والتطبيقات الطبية المختلفة)  .٣

 وفي أغشية تحلية المياه.

  تعميق التصنيع المحلي

مجمعة محليا من خالل الصناعات / نات مستوردة بأخرى مصنعةان تعميق التصنيع المحلي يعني إحالل مكو

المغذية باإلضافة إلى تعميق تصنيع هذه المكونات عن طريق إنتاج أجزاؤها محليا، وزيادة نسبة المكون المحلى 

  له أثر إيجابي على التنمية الصناعية والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية محليا ودوليا

  الهدف االستراتيجي:

والصناعات تعميق التصنيع المحلى في الطاقة والمياه وااللكترونيات واالتصاالت والمعدات الزراعية 

   والصناعات النسجية ووسائل النقل والربوت  وقطع الغيارالغذائية 
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  األهداف:

تنمية الوعي بأهمية الصناعات المحلية لالقتصاد المصري  والترويج لمعارض التصنيع المحلى (صنع  .١

 مصر) في 

 نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية وتنمية االبتكار داخل قطاعات الصناعات الهندسية المختلفة. .٢

التدريب المهنى وتنمية القدرات البشرية للشركات الصناعية والهندسية فى مجاالت تصميم وتصنيع  .٣

 خطوط االنتاج واآلالت والمعدات.

 كل المشتريات الحكومية والمشروعات القوميةتحقيق أعلى نسبة من المحتوى المحلى فى  .٤

زيادة نسبة وتنافسية التصنيع المحلى للمعدات واالالت الزراعية وقطع الغيار واالسطمبات والصناعات  .٥

 المغذية لصناعة السيارات ومعالجة المياه والربوتات واالستزراع السمكى المكثف

صغيرة والمتوسطة لربطهم مع المصنعين إنشاء قاعدة بيانات للموردين المحليين والمنشآت ال .٦

 والمصدرين الكبار

  الصناعات الكيماوية

يتوافر لدى مصر خامات طبيعية متعددة من أكاسيد وأمالح وغازات مثل كلوريد الصوديوم والحجر الجيري 

يوم ورمال الزجاج والفوسفات وأكاسيد الحديد والغازات المصاحبة للبترول والخامات النادرة مثل الزركون

والتيتانيوم والمنجنيز، كل هذا باإلضافة الى المنتجات والمخلفات الزراعية، وهذه الموارد الطبيعية تعتبر هى 

المدخالت الرئيسية للصناعات الكيماوية الهامة مثل األسمدة والزجاج والسراميك والحراريات واألعالف 

ويات األساسية مثل األحماض العضوية، وتكمن والبويات والزيوت واالسمنت والحديد والصلب والورق والكيما

  المشكلة في أن هذه الصناعات مكلفة وكثيفة االستهالك للطاقة وتحتاج استثمارات مكلفة لتتوافق مع البيئة .

   الهدف االستراتيجي:

المساهمة في تحقيق االكتفاء من األسمدة وتوفير مصادر بديلة للطاقة وترشيد استهالك الطاقة في 

 ات الكيماويةالصناع

  األهداف:

  المساهمة في توفير مصادر بديلة للطاقة وترشيد استهالك الطاقة في الصناعات الكيماوية .١

  مساعدة الشركات في اجراءات التوافق البيئى .٢

  المساهمة في تحقيق االكتفاء من األسمدة .٣

  حفز وتطوير صناعة الزجاج .٤
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  التغليفحفز وتطوير صناعات البالستيك والورق ومواد التعبئه و .٥

 -السجاد -الحرير -التصنيع الغذائى - الغاز الحيوى -حفز وتشجيع الصناعات الريفية (السماد العضوى .٦

  الكليم)

  لكترونياتإلا

يستهدف هذا المحور  مساعدة مصر من االنتقال من دولة نامية إلى مصاف الدول المتطورة في مجال صناعة 

الل منهج علمي للصناعة واندماج دولي عالمي قائم على توازن ولن يتسنى هذا التطور إال من خت االلكترونيا

المصالح والمنافع المتبادلة واالهتمام بالصناعات غير التقليدية في مجال االلكترونيات مثل صناعة التصميم 

  بدون إنتاج (خريطة الطريق للنهوض بصناعة االلكترونيات في مصر بأكاديمية البحث العلمي).

   ي:االستراتيج الهدف

 بناء القدرات المصرية وبحوث االبتكار والتطوير في مجال صناعة المكونات الدقيقة (النانو والميكاترونيكس) 

  األهداف:

 تعزيز قدرة مصر في مجال التصميم االلكترونى .١

 وذات تكاليف مبدئية مقبولة %٤٠حفز  صناعات االلكترونيات التى تدر عائدا ماليا اليقل عن  .٢

مصرية وبحوث االبتكار والتطوير في مجال صناعة المكونات الدقيقة (النانو بناء القدرات ال .٣

 والميكاترونيكس) 

 إنتاج حاسب لوحى مصري .٤

  مصر دولة رائدة في مجال كمبيوتر المعلومات والترفيه بالمركبات .٥

  

  المحور الثامن: تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت   

ت يوما بعد يوم فى صياغه الحاضر ورسم االفق المستقبليه لبناء يتزايد دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

مجتمع متطور وحديث يعتمد على استخدام احدث التقنيات فى تطوير وتحديث االساليب العلميه والتعليميه. ومنذ 

فة يستندا بداية القرن الحادي والعشرين، أصبح معلوماً أن التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعر

على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال. وقد أدى ربط وسائل االتصال مع وسائل معالجة المعلومات إلى 

خلق نظام اتصالي مبني على ترابط بين تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات مما ساهم في إطالق ثورة 

ع الجمهور وسرعة غير مسبوقة في تخزين ونشر إعالمية ومعلوماتية أبرزت إمكانات عالية في التواصل م

المعلومات وتبادلها عن طريق التكامل بين اجهزه الحاسبات االليكترونيه ونظم االتصاالت الحديثه. ولما كانت 
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اإلبداعات والنواتج الفكرية هي صناعة العقول، فقد أصبح تسابق الدول في إجتذاب وتكوين أكفاء في مجاالت 

  مات واالتصال من المعايير الدولية لبناء اقتصاد فعال لهذه الدول.تكنولوجيا المعلو

   للمحور: الرئيسية الغاية

عبور الفجوة الرقمية والمعلوماتية، وتمكين تكنولوجيا المعلومات واالتصال لبناء مجتمع متطور وحديث 

  ورسم أفقه المستقبلية

    األهداف:

اداء شبكات االتصاالت الالسلكيه الرقميه وشبكات  وتحسين ،تطوير البنيه التحتية لنظم المعلومات .١

  االستشعار عن بعد

أشكال جديدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تربط بين مؤسسات تصميم  .٢

 التعليم والتدريب والبحوث فيما بين مصر والبلدان المتقدمة

 يةاستحداث  تقنيات جديدة لشبكة االتصاالت الرقم .٣

دعم انشاء وكالة الفضاء المصرية (امتالك القدرة على تصنيع األقمار الصناعية الصغيرة واستخدام بياناتها  .٤

 في خطط التنمية وبناء القاعدة العلمية البحثية في مجال صناعة وتكنولوجيا الفضاء).

 تطوير برمجيات األقمار الصناعية ومحطات االستقبال والتشغيل  .٥

 عي الجامعي المكعبانشاء القمر الصنا .٦

 دعم خطط التنمية في الدولة بالتقدم فى  مجال االستشعار عن بعد .٧

 التصدي لتحديات جديدة تواجه مجتمع المعلومات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية .٨

 والوصول الى مركز رقمى عالمى التحول الى مجتمع رقمى معلوماتى    .٩

المعلومات والحفاظ على البيانات العامة، ووضع تشريعات جديدة  استحداث  تشريعات بشأن النفاذ إلى  .١٠

 للقضايا الناشئة عن توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 تحديث الخرائط وقواعد البيانات الجغرافية .١١

 الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة .١٢

 انترنت األشياء .١٣
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  المحور التاسع: التعليم أمن القومي

ليم والبحث العلمي واالقتصاد تمثل ركائز أساسية للتنمية والتصدي للتحديات المجتمعية. فاقتصاد اليوم ن التعا

قادر علي إستيعاب المعلومات ال يرتكز علي إمتالك المعرفة المبنية علي كثافة وتنوع رأس المال البشري

والتساؤل  لتحقيق التنمية المستدامة. يدكسبيل وح لتمكن من مصادر المعرفة وإنتاجها،المتدفقة والتحكم فيها وا

المهم الذي يطرح نفسه كيف نجعل من مؤسساتنا التعليمية مصادرا لموارد بشرية غنية يمكن استثمارها لخدمة 

المجتمع والتنمية وبناء إقتصاديات المعرفة، في ذات الوقت الذي نعد فيه أجياالً من الباحثين يتسمون بقدر كبير 

 .ر والقدرة علي اإلبداع واالبتكار والتمييزمن مرونة التفكي

  

   للمحور: الرئيسية الغاية

 .واالبتكاروالتميز اإلبداع علي قادر بشري مال رأس إلنتاج والتعلم التعليم منظومة دعم

   األهداف:

 مواجهة المشكالت المتراكمة التي أدت إلي ضعف المنتج التعليميإبتكارية لتحديد سبل  .١

وتنميته  تطوير معايير إختياره، نظم إعداده وتكوينه، النتاج معلم األلفية الثالثة ، إستحداث صيغ جديدة .٢

 مهنيا

تطوير المناهج والبرامج الدراسية للتعليم العام والجامعي  وفق منظومة متكاملة إلنتاج رأس مال  .٣

 معرفة، يكون قادرا علي  اإلسهام الفاعل في التنمية المستدامة وبناء مجتمع ال بشري متميز

 في إدارة التعليم توظيف التكنولوجيا الرقمية  .٤

 التعليمية في محو األمية الثقافية في عصر المعرفةدعم دور المؤسسات  .٥

 ربط التعليم بقضايا التنمية البشرية واالجتماعية في مجتمع المعلومات والمعرفة .٦

 تطوير إستراتيجيات مبتكرة للتنمية المهنية للمعلم .٧

 للمشاركة المجتمعية في إدارة مؤسسات التعليم العامإستحداث صيغ جديدة  .٨

 تطوير صيغ جديدة للتقويم الصفي األصيل .٩

 واالبتكار وإكساب الطالب مهارات البحث العلمي، نشر ثقافة البحث واالستقصاء  .١٠
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  المحور العاشر: اإلعالم والقيم المجتمعية

فإن العالقة بين المنظومة  اط التفكير والمعرفة لذلكالناقلة ألنم وسائل اإلعالم في أي مجتمع هي المحركات تعد

تساهم في خلق جانب كبير من  اإلعالمية ومنظومة القيم االجتماعية واألخالقية عالقة فاعلة ومتداخلة   لكونها

سلوكيات األفراد وإكسابهم قيما جديدة او العمل  في التأثير طريق الثقافة االجتماعية وطريقة حياة الشعوب عن

، ولذا اهتم معظم خبراء االتصال بالوظائف االجتماعية لوسائل اإلعالم  ى تخليهم عن قيم أخرى قديمةعل

األخر فإن  الجانب وعلي، وحاولوا تحديد ادوار تلك الوسائل إزاء المجتمع ورصد نتائج وتأثيرات هذه األدوار

تتيحه من أفكار ومفاهيم في توفير بؤرة  لوسائل اإلعالم دورا مهما في تثقيف األفراد كما أنها تسهم ببعض ما

إن البحث ف ثقافية مشتركة نحو تحقيق أهداف المجتمع التنموية في المجالين االجتماعي واالقتصادي. ولذلك

  العلمي مطالب بإيالء االهتمام بدعم منظومة اإلعالم كقضية أمن قومي.

القيم االجتماعية  وضبط تشكيل مية فيالمنظومة اإلعال دور وتعظيم الغاية الرئيسية للمحور: توظيف

 واألخالقية للمجتمع المصري

إن البحث العلمي مطالب بإيالء االهتمام بدعم منظومة اإلعالم كقضية أمن قومي من خالل االهتمام  :األهداف

 بالقضايا البحثية التالية:

   لمصر اإلعالمية الريادة استعادة .١

  .االعالم  وهوية الدولة وقيمها المجتمعية .٢

   الفقر الثقافي االعالمي .٣

  االعالم والرقابة الذاتية .٤

  صناعة االنبهار اإلعالمي .٥

  اإلعالمي التضليل وأساليب الخبر صناعة .٦

  تجديد الخطاب الديني .٧

  االعالم العلمى .٨

 اإلعالم وسائل جمهور حماية في المدني المجتمع مؤسسات دور .٩

  االعالم االلكترونى ودوره فى بلورة االفكار .١٠

  ل وسبل النهوض بهاعالم االطفا .١١

 الخطابات الجماهيرية .١٢

  وطنية نماذج خالل من العلم نجوم من جديدة اجيال صناعة .١٣
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  المحور الحادي عشر: االستثمار والتجارة

قناة   مجرى ومحور التركيز على استثمار الموارد الطبيعية التى تملكها الدولة مثل االستثمار فى تنمية يمثل

 يمثل مما به مصر لتفرد الدول االخرى  والغير قابلة للمنافسة مع  الكبري ةالسويس من االستثمارات العلمي

استثمار الموارد الطبيعية االخرى من معادن والثروة السمكية   شاملة وفريدة متميزة علمية لنهضة فريدة فرصة

لصناعات الصغيرة وأبحاث تنمية زراعة القطن المصرى والمتميز عالمياً باالضافة إلى تجارة الغزل والنسيج وا

  تعطى للدولة تميزها وخصوصيتها. التى تميز بها الدولة عن باقى دول العالم والتي

  

   للمحور: الرئيسية الغاية

 األليكترونبةوالمجتمعات التجارة استثمار  قضايا علي بـالتركيز ، المستدامة واإلدارية المالية التنمية تحقيق

 .الرقمية

  ذات األولوية في هذا المجال مايلي:القضايا البحثية  األهداف:

  التسويق والتجارة واإلدارة اإللكترونية الشاملة .١

تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة  خالل إقتصاديات المعرفة وتطبيقاتها االستثمارية من .٢

 والمتوسطة

 في التنمية اإلقتصادية األعمال ريادة  .٣

 حوكمة الشركات والصناديق الوقفية .٤

 العالمية والصادرات المصرية األزمات .٥

 التجارة الخارجية والدولية الميسرة والنمو اإلقتصادي .٦

 التضخم وتأثيره علي اإلقتصاد .٧

  اإلئتمان ومشاكله .٨

 سوق األوراق المالية واإلقتصاد المصري .٩

  االقتصاد غير الرسمى .١٠

  

  

 



٩٣ 
 

 المحور الثاني عشر: صناعة السياحة

 عن يربو ما تمثل فهي العالم، مستوي علي نمواً  وأسرعها تصاديةاالق األنشطة أهم من السياحة صناعة تمثل

 الحياة.، ومناحي المجاالت شتي في كبيرة مساهمات من توفره بما وذلك العالمية الخدمات تجارة حجم ثلث

 .مصر صادرات اهم من باعتبارها االقتصادية التنمية قاطرة  الخصوص وجه علي المصرية السياحة وتمثل

 في العلمي البحث لتميز هائلة فرصة تمثل الحيوي القطاع هذا في االستثمار من تزيد جديدة طرق كارفابت ولذلك

  . ودوليا محليا وتسويقه  مصر

  السياحي. بالمنتج لالرتقاء السياحة قطاع تميز تضمن جديدة علمية وسائل ابتكار للمحور: الرئيسية الغاية

 :األهداف

سواق الجديدة والتعريف بالمنتج السياحى المصرى بصورة شاملة رفع المركز التنافسى لمصر فى اال -١

 وفعالة 

تحسين صورة المنتج السياحى المصرى على المستوى الدولى والعمل على تحقيق اعلى مستوى من  -٢

 الجودة فى الخدمات التى يتلقاها السائح

 :ر اآلتىأهم القضايا التى يجب أن تكون من األولويات فى تنمية قطاع السياحة فى مص -٣

 التنمية السياحية المستدامة  .أ

  العالجية السياحة  .ب

 المحميات الطبيعية  السياحة البيئية وخاصة  .ت

  السياحة الريفية  .ث

 السياحة الصحية  .ج

 السياحة التعليمية  .ح

 السياحة الدينية  .خ

 السياحة الرياضية  .د

 التنمية السياحية للمناطق األثرية  .ذ

 التسويق االستثمار السياحى  .ر

  الشعبي لوروالفلك احياء التراث  .ز

  جديدة سياحية مدن  .س
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آليات متابعة تنفيذ االستراتيجية القومية للبحث :  الفصل الخامس
  وتقييمها العلمي واالبتكار

 

  أوالً: تشكيل لجنة عليا ولجانها الفرعية لمتابعة تنفيذ االستراتيجية القومية وتقييمها

، يتم تشكيل لجنة عليا تتبع والتكنولوجيا  للعلوممن المجلس األعلى  االستراتيجية القوميةعقب إعتماد 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولجان فرعية بالجامعات والمراكز البحثية، تكون مهمتها متابعة 

مع  تنفيذ الخطة وضمان استمراريتها وتقييم مخرجاتها ومردوداتها، وفق مؤشرات النجاح المحددة

لتزويد  لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بأكاديمية البحث العلمىاالستعانة بالمرصد المصرى لمؤشرات ا

.  اللجنة بتقارير تقييم مخرجات البحث العلمى والمؤشرات وقياس المردود وأى جهة أخرى تراها اللجنة

وتضع اللجنة فور تشكيلها الئحتها التنفيذية التي تحدد آلية عملها وتنفيذها للمهام المحددة لها، وتتضمن 

  :مايلي

  عقد ندوات توعوية بالمؤسسات البحثية المختلفة حول الخطة البحثية وسبل تنفيذها، والتنسيق مع

السادة نواب الدراسات العليا و البحوث بالجامعات ومدراء مراكز البحوث وعمداء و وكالء 

 الكليات لمتابعة تنفيذ الخطة.

 اصر الخطة والتي تتضمنها تقارير إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الخاصة بتنفيذ عن

 الجامعات المختلفة.

  إستخدام البيانات واالحصاءات التى توضح نسبة تنفيذ خطة البحث العلمى والمشكالت واوجه

القصور التي تواجه عملية التنفيذ ودراسه مدى كفايه التمويل المالى الغراض البحث العلمي 

تى تواجه الباحثين واقتراح االجراءات لكل مجال بالخطه البحثيه وحصر المعوقات ال

 .التصحيحية وعرضها علي الجهات المسئولة التخاذ الالزم لنجاح الخطه البحثيه

  عمل زيارات ميدانية للمعامل البحثية وذلك للوقوف على مدى جدية إجراء األبحاث ومن ثم

 استمرارية الدعم المادى واألجرائى للبحث.

 شروعات البحثية المتميزة يحضرها المهتمون بمجال البحث وذلك تنظيم ندوات علمية دورية للم

 لرعاية األبحاث التنموية والمؤثرة تأثيراً مباشراً على المجتمع.

 آلية  خالل مراقبة ومتابعة إلتزام الباحثين بأخالقيات البحث العلمي ورعاية الملكية الفكرية من

 الحقا.  تحدد
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 ة لتخصصات بينية تمثل بيوت خبرة بالجامعات  تشرف اللجنة على تكوين مجموعات بحثي

 والمؤسسات البحثية المختلفة وضمان تواصلها مع الفرق البحثية المناظرة بالجامعات األخرى.

  إعداد تقارير دورية عما تم إنجازه، فضال عن تقييم األداء ومدي االلتزام بخطة البحث العلمي

 من جانب الجامعات و المراكز البحثية.

 

 ً   . خطط بحثية للمؤسسات البحثيةثانيا

بـتطوير خطتها للبحث العلمي وفق اإلطار الذي حددته االستراتيجية القومية  تلتزم كل مؤسسة بحثية

للبحث العلمي واالبتكار، تحدد فيها المشكالت البحثية موضع إهتمامها، ومخرجاتها وأنشطتها البحثية، 

 العليا اللجنه الي القرارات هذه من والتقييم. ترسل نسخةوالتمويل المطلوب، فضال عن أليات المتابعة 

  لخطة البحث العلمي.

  تفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا واستكمال أنشاء هذه المكاتب فى كل مؤسسات البحث العلمى ثالثاً. 

   

ية األولي: تحليل ورصد ودراسة متطلبات القطاعات اإلنتاجية (صناعية وزراعية) والخدمية والمجتمع

من خالل تحليل المعلومات والبيانات الصادرة عن هذه القطاعات، وذلك للوقوف علي أهم 

القضايا والمشكالت التي تتطلب حلوال من خالل البحث العلمي، وذلك في إطار المحاور التي 

تطرحها هذه الخطة، أو ما يستجد من قضايا جديرة بالبحث. واستخدام تلك المعلومات لتوجيه 

  و الكليات في تحديد األنشطة البحثية األولي باالهتمام، والتي تتطلب حلوال عاجلة. الجامعات

الثانية: تسويق البحوث التي تتم بالجامعة أو المركز البحثي في إطار الخطة الحالية، وعرض نتائجها 

علي المؤسسات والقطاعات المختلفة وبحث كيفية االستفادة منها في عمليات تطوير األداء في 

  هذه المؤسسات.

الثالثة: جمع معلومات وتحليلها عن مدي استفادة المؤسسات والهيئات والقطاعات المختلفة من البحوث 

التي تجري في إطار هذه الخطة، ومدي نجاحها في التعامل العملي والواقعي مع المشكالت 

نات تعمل كتغذية والقضايا التي تهم هذه المؤسسات، ومن ثم تقييم الواقع وتقديم مؤشرات وبيا

  راجعة لتطوير عملية البحث العلمي بالجامعة وربطها بدرجة أكبر بالمجتمع.
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تكار فى مجال تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا الفصل السادس : مقترح الخطة التنفيذية الستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا واالب
  واالبتكار (المسار االول)

حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ة شاملة وٕانتاج معرفة المحاور الرئ ة مجتمع ما یؤسس لتنم حث العلمي،  تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال
ة جدید ادة دول   )٢٠١٥(نوفمبر ة تحق ر

 (العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار)المحور األول: سياسات وتشريعات البحث العلمي  

ة  ا الملك اساتها، ودعم قضا حث العلمي وس ة ال عات واللوائح الحاكمة إلدارة عمل ط المهنالهدف اإلستراتیجى: تحدیث منظومة القوانین والتشر ة والضوا ر   ةالف

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل  مصادر التمو
مة  ق
ل  التمو  إلى من

١,
١

 .
ائح
للو
ت وا

رعا
تش
 وال
نین
قوا
ة ال

ظوم
 من
یث
حد
ت

 

تحدیث . ١,١,١
وانین منظومة الق
عات  والتشر

واللوائح الحاكمة 
ة  إلدارة عمل
حث العلمي  ال

  عات الخاصة وٕاصدار مراجعة القوانین والتشر
تضمن ذلك مایلي: حث العلمي، و   ال

احثین داخل . ١ مراجعة نظم العمل الداخلي لل
ان العمل اإلصلي  .م

ات.. ٢  تعدیل قواعد الترق

ط . ٣ التي  تفعیل وتحدیث  القوانین و الضوا
حث  ات ال تضمن التنفیذ الجاد لقوانین أخالق

ة ر ة الف اسات الملك  .العلمي وس

مؤشرات  سن قانون  یرط. ٤ ل  الحوافز والتمو
حث العلمي اس األداء لمؤسسات ال  .ق

ة . ٥ م عمل تفعیل واستحداث قوانین منظمة تح
 .تداول المواد غیر األمنة علي الصحة

م الجامعي  سن قوانین تشجع طالب. ٦ التعل
ة تحت  حوث العلم ة في ال وقبل الجامعي المشار

 إشراف الجامعة

٢٠١٦  

٢٠٢٢ 

٢٠١٧  

٢٠٢٣ 

 عات اصدار قو إ نین وتشر
ة العلوم لتحدیث منظوم

ا واإلبتكار   .والتكنولوج

 س مجلس  صدور قرار رئ
یل الجدید  التش الوزراء 

جلس األعلى للعلوم للم
ا.  والتكنولوج

  ع وضع حوافز لتشج
القطاع الخاص لإلنفاق 

حث العلمى  .على ال

  ع وضع حوافز تشج
اب لإلبداع  العلماء والش

 .واإلبتكار

  تعدیل قوانین شراء

  تضارب األراء حول
قواعد العمل 

ات    .والترق

  تأخر إصدار القوانین
عات   . والتشر

  صدور القوانین
ل  ش عات  والتشر

الیلبى الحاجات 
والتطلعات  وخاصة 
فى موضوع قوانین 

ولوائح الشراء 
یز القطاع وتحف

ة .  الخاص للمشار

  م وزارة التعل
حث  العالى وال

ووزارة العلمى 
  العدل .

  منظمات
المجتمع المدنى 

. 

 .الجامعات 

 ة حث  المراكز ال

  م موازنة وزارة التعل
حث العلمى   .العالى وال

  ة صندوق العلوم والتنم
ة  .التكنولوج

 حث العلمى ة ال م  .أكاد

  برامج التعاون مع
ة .المؤسسات ال  دول

  منظمات المجتمع المدنى
ات رجال األعمال   وجمع

 ز تحدیث الصناعة  مر

ملیون  ٢٠
ه  جن



٩٨ 
 

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل  مصادر التمو
مة  ق
ل  التمو  إلى من

یل مجلس .٧ م بتش سن قانون یلزم محافظ اإلقل
حلقة وصل بین الجامعة  علمي إستشار 

 والمجتمع

شجع القطاع الخاص بتخصص . ٨ سن قانون 
حث العلمي احه لحساب دعم ال  جزء من أر

یل لجان لحصر ال. ٩ ة تش عمل معوقات الخاصة 
حث العلمي أو  شراء األجهزة والمواد الالزمة لل

 إستیرادها، 

ضع حوافز  لألساتذة أصحاب اإلنجازات . و ١٠
ة حث  ال

حفز إعداد  - حث العلمي  م ال قانون موحد لتنظ
حث العلمي  ل ال ة القطاع الخاص في تمو مشار

ات  ح إنشاء شر ت (التحفیز الضرائبى) و
تضمن هذا المؤسس ة، و وم ة الح حث ات ال

ط  ل والتخط ة التمو ز القانون موادًا تضمن مر
ة تنفیذ المشروعات التي  ز حث العلمي، والمر لل

ة الموحدة.  تصب في االستراتیج

ة  األجهزة العلم
ما  ومستلزمات التشغیل 
ضمن سرعة التنفیذ 

ة العمل  ة .وشفاف

  انات تحسن نتائج استب
ما یخص الدورة  الرأ ف
ة وٕاجراءات  المستند

 الشراء واالستیراد.
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حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ة شاملة وٕانتاالمحاور الرئ ة مجتمع ما یؤسس لتنم حث العلمي،  ج معرفة تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال
ة  ادة دول  )٢٠١٥ نوفمبر(جدیدة تحق ر

حث العلميالمحور األول:  عات ال اسات وتشر ا واإلبتكار) س  (العلوم والتكنولوج

ة  ا الملك اساتها، ودعم قضا حث العلمي وس ة ال عات واللوائح الحاكمة إلدارة عمل ة والالهدف اإلستراتیجى: تحدیث منظومة القوانین والتشر ر ةالف ط المهن   ضوا

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل

 مخاطر التنفیذ
الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل  مصادر التمو

مة  ق
ل  التمو

 إلى من

١,
١

 .
مة 
ظو
 من
یث
حد
ت

ال
ات
رع
تش
 وال
نین
قوا

 

تكامل  .٢,١,١
وم العلخطط 
ا  والتكنولوج

لكل واإلبتكار 
حث  مؤسسات ال
العلمي في الدولة 
مع الخطة 

ة  اإلستراتیج
ودعم للدولة 

ة  ا الملك قضا
ط  ة والضوا ر الف

ة .  المهن

یل مجلس مشترك من  - تش
حوث لتكامل  الجامعات ومراكز ال
ا واإلبتكار  خطط العلوم والتكنولوج
حث العلمي في  لكل مؤسسات ال

  الدولة .

ات جدیدة لضمان عدم و  - ضع آل
ة سواء  حث ع ال تكرار المشار
ة  حث الممولة من المؤسسات ال
م العالي  عة لوزارة التعل التا

حث العلمي أو خارجها .  وال

ات لتفعیل مانص آلوضع  -
ه الدستور المصر الخاص  عل

حث العلمى (مادة  ل ال ): ٢٣بتمو
حث العلمى  ة ال تكفل الدولة حر

ع مؤس اره وتشج اعت ساته، 
ة،  ادة الوطن وسیلة لتحقی الس
ناء اقتصاد المعرفة، وترعى  و
احثین والمخترعین، وتخصص  ال
ومى ال  ة من اإلنفاق الح له نس

٢٠١٦  

٢٠٢٢

٢٠١٧  

٢٠٢٣ 

حث  • ة لمؤسسات ال حث خطط 
  .العلمي متسقة مع خطة الدولة

مؤسسات على جوائز حصول ال •
 للتفوق األدائي.

عدد المؤسسات المتعثرة التي  •
دأت في تنفیذ إجراءات ب

ة. ح  تصح

قة  • ة دق ر دور صدور تقار
ة عن  قا للمعاییر الدول ط
ا  مؤشرات العلوم والتكنولوج
م األداء وتقدیر  واالبتكار وتقی
حث  العائد الماد من ال

 العلمي

ر  • ط لتقار اعتماد وزارة التخط
مؤسسات  االنجازات الخاصة 

حث العلمي  ال

معامل عدد معامل التحالیل وال •

تضارب  خطط  -
وإستراتيجيات 

المؤسسات وعدم قدرة 
المجلس على تحقيق 

  التكامل .

ضرورة تفعيل المادة  -
من الدستور وعدم  ٢٢

تمويل القطاع الخاص 
لنسبته التى سوف 

 تحددها القواعد .

إستمرار اإلنتحال  -
علمى وعدم ردع ال

 القوانين .

عدم إلتزام المؤسسات  -
واألفراد بأخالقيات 

 البحث العلمى .

وزارة التعليم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
  العدل .

الجهاز المركز  -
 للتنظيم واإلدارة

منظمات المجتمع  -
 .المدنى 

 الجامعات. -

 المراكز البحثية -

موازنة وزارة  -
التعليم العالى 

  والبحث العلمى

ق العلوم صندو -
والتنمية 

 التكنولوجية

أكاديمية البحث  -
 ى .العلم

مليون ٢٠
 جنيه
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من الناتج القومى  %١تقل عن 
ًا حتى  ج اإلجمالى تتصاعد تدر

ة.  تتف مع المعدالت العالم

ما تكفل الدولة سبل المساهمة 
ین الخاص واألهلى الفعالة للقطاع

ین فى الخارج فى  وٕاسهام المصر
حث العلمى.  نهضة ال

ة  - م  دور حقوق الملك تعظ
احثیین  راءات اإلختراع لل ة و ر الف

. 

ة  - اسات حاكمة للملك وضع  س
ة ر  . الف

ة  - قة قوم اغة وث لمعاییر ص
حث العلمى تلتزم بها  ات ال أخالق
ة  ة المصر حث ع المؤسسات ال جم

. 

ات االنتحال العلمي تغل - ظ عقو
ة جدیدة لعدم  ز ات مر و إنشاء آل
إجازة أ مؤتمر محلى بدون 

تأكد من خلوه من التحایل العلمي ال

ة الكبیرة المعتمدة  االمرجع  دول

ة االنخفاض في حاالت  • نس
 االنتحال العلمي



١٠١ 
 

حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ة شاملة وٕانتاج معرفة المحاور الرئ ة مجتمع ما یؤسس لتنم حث العلمي،  تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال
ة جدیدة تحق ادة دول  ) ٢٠١٥ نوفمبر( ر

  (العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار)المحور الثانى: منظومة البحث العلمي 

ع األطراف المعن ة بین جم ات والمهام والعالقات البین حدد المسئول حث العلمي  مي فاعل لمنظومة ال ل تنظ حث العلمي الهدف اإلستراتیجى: رسم ه ال  .ة 

اإلتجاهات 
ة اإلستر  اتیج

المشروعات 
 العامة 

ة  المشروعات التفصیل
 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل  مصادر التمو

مة  ق
ل  التمو

 إلى من

٢,
١

كار
إلبت
ا وا

وج
نول
لتك
  وا

لوم
 الع

ومة
منظ

ل ل
فاع

ى 
ظم

 تن
ل
م ه

رس
 .

 

رسم  .١,٢,١
ل  اله

مى التن ظ
لمنظومة 

العلوم 
ا  والتكنولوج

 واإلبتكار

ا  - ادات العل یل مجموعة عمل من الخبراء والق حث تش م العالى وال بوزارة التعل
ة حث  العلمى ومجلس  المراكز والمعاهد والمجلس األعلى للجامعات و الهیئات ال

ة التكن ا وصندوق العلوم والتنم حث العلمي والتكنولوج ة ال م ة وأكاد ولوج
ة واالبتكار ومؤسسات المجتمع المدني  والقطاع الخاص  حوث والتنم رنامج ال و
مي مقترح  ل تنظ ة لوضع ه عض أعضاء هیئة التدرس من الجامعات المصر و
ا واإلبتكار في مصر وتحدید األدوار والمهام  لمنظومة العلوم والتكنولوج

ة لكل عناصر المنظو  ات وطرق المحاس   مة. والمسئول
مناقشة مسودة المقترح مع المعنیین من الوزارة ورؤساء المعاهد والمراكز  -

ة والمجلس األعلى للجامعات حث  ال

مي المقترح  ل التنظ  * اعتماد اله

ة  ات وطرق المحاس ات والصالح ل المعتمد وجدول المسئول * نشر اله
ما في ذلك الوزا ل المعنیین  اس األداء على  ةومؤشرات ق  رات والجهات الرقاب

ة لكل مؤسسة  * تحدید التوجهات اإلستراتیج

ه نقاط القوة  حث العلمي موضحا  مؤسسات ال ة الخاصة  ر التنافس * توفیر تقار
ة انات العالم قا لتحلیل قواعد الب  والضعف ط

٢٠١٦  

٢٠٢٢ 

٢٠١٧  

٢٠٢٣ 

ل  - قة اله وث
مي وجدول  التنظ
ات  ع المسئول توز

ات وأو  جه والصالح
ة ومؤشرات  المحاس

اس األداء   ق
ة  - توفیر البن

ة في مجال  التحت
ة والرط  المعلومات

ى  الش

تحدید  -
ة  توجهات إستراتیج
لكل المؤسسات 
عة للوزارة ة التا حث  ال

عدم وضع  -
ط بین  ات الترا آل
ل  ونات اله م

مى  التنظ
التالى عدم  و
اإللتزام بتنفیذ 

المهام 
ات .   والمسئول

تضارب  -
وجهات الت

ة  اإلستراتیج
للمؤسسات 
 المختلفة .

م  - وزارة التعل
حث  العالى وال

ووزارة العلمى 
ط .   االتخط

ز  - الجهاز المر
م واإلدارة  للتنظ

المعهد القومى  -
 لإلدارة .

منظمات  -
المجتمع المدنى 

. 

 الجامعات. -

المراكز  -
ة حث  ال

م  موازنة - وزارة التعل
حث  العالى وال

  العلمى

صندوق العلوم  -
ةوالت ة التكنولوج  نم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

ملیون  ٢٠
ه  جن
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حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ة شاملة وٕانتاج معرفة المحاور الرئ ة مجتمع ما یؤسس لتنم حث العلمي،  تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال
ة  ادة دول  )٢٠١٥ نوفمبر(جدیدة تحق ر

 المحور الثالث: دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية

ا واإلبتكار. منظومة العلوم والتكنولوج ة لإلرتقاء  ة التحت ر البن ة وتطو شر ة الموارد ال  الهدف اإلستراتیجى: دعم وتنم

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة   المشروعات التفصیل

 ترة التنفیذف

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل  مصادر التمو

ل مة التمو  ق

 إلى من

٣,
١

تة
لتح
ة ا

البن
ر 
طو
 وت
رة
ش
د ال
وار
الم

ة 
تنم
م و

دع
 .

 

دعم  .١,٣,١
ة الموارد  وتنم

ة شر  ال

ة قدرات أعضاء ه - ر وتنم لة مراكز تطو یئة إعاده ه
  التدرس 

ه لطالب الدراسات  - عثات والمنح الدراس اده عدد ال ز
ا وأعضاء هیئه التدرس الى الجامعات ذات  العل

 التصنیف العالمى المتقدم.

ثفة وورش العمل لالرتقاء  - ه الم ب اده  الدورات التدر ز
ا احثین الناشثین  وطالب الدراسات العل  مستو ال

ر معاییر شغل ا - حث تطو مؤسسات ال ة  اد لوظائف الق
 العلمي 

ة من المجلس األعلى للجامعات  - یل لجنة مشتر تش
ة  حث والمجلس األعلى للمراكز و المعاهد والهیئات ال

ات.  إلعداد لوائح موحدة للترق

فا. - ما و ر منح علماء الجیل القادم   تطو

ه للفنیین  - ب عثات التدر ر  الدورات وال تكثیف وتطو
الوزارة .  واالخصائین والعاملین 

ة ذات قدرات متمیزة ومتخصصة  - حث إنشاء مجموعات 
ا.ً  حوث متمیزة عالم ح فرصة إجراء  ما یت  ، 

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

عدد الحاصلین علي  -
حوث  ة في ال درجات علم

ة التي تتصد  ق التطب
ات    للتحد

عدد الحاصلین علي  -
حوث  ة في  درجات علم

ة التي ا لعلوم األساس
 تستهدف إنتاج المعرفة، 

ة في  - حوث العلم عدد ال
ة  ق ة والتطب العلوم األساس
ة  ات دول المنشورة في دور

  ذات معامل تأثیر عال

احثین - من غیر  - عدد ال
ة  - المسجلین لدرجات علم

ین في مشروعات  المشار
ة  ة تنمو والعاملین في حث

حث العلمي   .أنشطة ال

مبتعثین لجامعات عدد ال -

عدم عودة  -
الطالب 

المبتعثین 
منح الدولة 
أو منح 

ة  شخص
قاء  وجذبهم لل

  فى الخارج .

ة - ضرورة اشفاف
فى وضع معاییر 
شغل الوظائف 
ة وجوائز  اد الق
الدولة ضمانا 
ع  للعدالة بین جم
 أعضاء المنظومة .

م  - وزارة التعل
حث العلمى العال ى وال

ط .   ووزارة االتخط

ز  - الجهاز المر
م واإلدارة  للتنظ

المعهد القومى  -
 لإلدارة .

منظمات  -
 .المجتمع المدنى 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق  -
ة  العلوم والتنم

ة   التكنولوج

ة  - م أكاد
حث العلمى  ال

مشروعات  -
ى  اإلتحاد األورو
Horizon 2020 

منظمات  -
المجتمع المدنى 

ات رجال و  جمع
 األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون  ٢٠
ه  جن
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اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة   المشروعات التفصیل

 ترة التنفیذف

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل  مصادر التمو

ل مة التمو  ق

 إلى من

ات  - اغة آل ة ص ة تتولي مسئول إنشاء لجنة قوم
ًا. ًا ودول حثي محل  الشراكة والتكامل بین مراكز التمیز ال

ة التوسع في جوائز الدولة لتشمل ق - طاعات علم
ة جدیدة .  وٕانتاج

ومي المخصص  - ل الح تخصص االعتمادات من التمو
ة وعنصر  ة تحت حث العلمي لبناء القدرات من بن لل

ة في  شر وسد الفجوات في مجاالت المهارات األساس
ا واالبتكار من  اسات العلوم والتكنولوج حث العلمي وس ال

ة.  خالل برامج تعاون دولي مناس

ع الجامعات ف - احثین بین جم ة لل ة الحر اب حر تح 
ة للعمل على تنفیذ المشروعات الممولة . حث  والمراكز ال

حیث  - احثین  فاءة إجراءات تعیین ال ة و ادة فعال ز
حث.  تستهدف الطاقات المتمیزة في مجاالت ال

الجامعات الناشئة  - استحداث برامج جدیدة للنهوض 
ع الجا ة والخاصة وتشج حث ة ال معات الرائدة للمشار

 معهم.

حث العلمي  - م موازنة ال حفز الجامعات والمراكز لتقد
ل دور للوزارة. ش ًا   بها الممولة ذات

ع  - ر اإلنجازات والموارد من جم النشر العلمي لتقار
الجامعات والمراكز واعتمادها من  ة  األقسام العلم

ة. م  المجالس األكاد

ة المتخصصة التنسی الك - م امل بین المجالس األكاد
الخارج  اب المبتعثین  ه ش عثات لضمان توج مع ال

ة مرموقة لدراسة  عالم
ة  ة ذات األولو حث ا ال القضا

 فى الخطة

حثي  - عدد مراكز التمیز ال
 في مجاالت الخطة

والت التعاون  - عدد بروتو
حاث  حثي مع مراكز األ ال

ة والمؤسسات الداعمة  العالم
  للخطة

ة  - عدد الجوائز المحل
ة م ة  التي   واالقل والدول

احثون من حصل علیها ال
ة   الجامعات المصر

ة  - عدد الكتب المرجع
المترجمة والمؤلفة في مجاالت 

 التخصصات الجدیدة 

عدد المؤتمرات والندوات  -
وورش العمل المنظمة في 

مصر في مجاالت التخصصات 
  الجدیدة

ة  - ات العلم عدد الدور
اً  الصادرة  -المصنفة عالم

ة التعاون مع دور نشر عالم
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اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة   المشروعات التفصیل

 ترة التنفیذف

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل  مصادر التمو

ل مة التمو  ق

 إلى من

ة.  لتحقی أهداف الخطة اإلستراتیج

عقد اجتماعات  - ة المتخصصة  م ام المجالس األكاد ق
ل في مجاله) على مستو  احثین ( ع ال ة لجم رع سنو

ة بذلك. ر علم ة وٕاعداد تقار  الجمهور

الخارج و   إنشاء - ین  انات عن العلماء المصر قاعده ب
ه  ونوا حلقه اتصال بین الجامعات المصر تخصصاتهم  ل

ه    . والجامعات االجنب

ة عدد النخب الع - لم
ة في هیئات  ة المشار العالم
ة ة مصر ات علم ر دور  تحر

ن من  - احثین الزائر عدد ال
ة   الخارج للجامعات المصر

ة البرامج  - عدد ونوع
ة حث ة الجدیدة   ال  البین

عدد قنوات االتصال بین  -
ة   حث المجموعات ال
ة  الجامعات المصر
ة  حث والمجموعات ال

ة المرموق  ةالجامعات العالم

عدد الطالب الموفدین  -
ة للدراسات  للجامعات المصر

ا   العل
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حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ما یؤسس لتنمالمحاور الرئ حث العلمي،  ة شاملة وٕانتاج معرفة تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال ة مجتمع
ة  ادة دول )٢٠١٥ نوفمبر(جدیدة تحق ر  

ةالمحور الثالث:  ة التحت ر البن ة وتطو شر ة الموارد ال دعم وتنم  

ا واإلبتكار. منظومة العلوم والتكنولوج ة لإلرتقاء  ة التحت ر البن ة وتطو شر ة الموارد ال  الهدف اإلستراتیجى: دعم وتنم

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 رة التنفیذفت

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٣,
١

تة
لتح
ة ا

البن
ر 
طو
 وت
رة
ش
د ال
وار
الم

ة 
تنم
م و

دع
 .

 

٢,٣,١. 
ة  ر البن تطو

ة  التحت
الخاصة 
العلوم 

ا  والتكنولوج
 واإلبتكار

ر  • أحدث إستحداث وتطو ه المزوده  حث المعامل ال
ر مشروع البنك  ات ، ودعم وتطو األجهزة والتقن

ة للوزارة .   القومي للمعامل واألجهزة العلم

ا  • م دور  المرصد المصر للعلوم والتكنولوج تدع
 .    ) ESTIOواالبتكار العلمى (

اتب نق • ز دور م ا  لتفعیل وتعز وتسو التكنولوج
(TICO)  ها الوزارة . نشأتأالتى 

ع الجامعات  • ات المعلومات  ورطها بجم ر ش تطو
ة  الجامعات العالم عض و عضها ب ة  حث والمراكز ال

. 

ادة  دعم وٕانشاء مراكز التمیز  داخل الجامعات  • ز
ة  .  ه وف  المعاییر الدول  المصر

حاث  • ة إنشاء مدینه لأل ل العلم ا  فى  والتكنولوج
ة جامعة لتكون  بیت خ ة للعلوم التكنولوج برة علم

ة   واإلنسان

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧ 

حاث  - عدد مدن األ
ا داخل  ة والتكنولوج العلم

  الجامعات
لتمیز عدد مراكز ا  -

ة  العلم

انات  إنشاء قاعدة ب
 األجهزة

  عدد األجهزة
الكبیرة ذات 

ة  اإلستخدمات القوم
ة  والمعامل الوطن

 المتمیزة

  ات عدد الش
المطورة ودرجة 
التطور مقارنة 

المؤشرات 
ة ذات  العالم

اسة  • تكرار س
إستحواذ 

احثین على  ال
األجهزة وعدم 

إتاحتها 
ع .   للجم

تأخر صدور  •
انین إعادة قو 

م  لة وتنظ اله
مؤسسات 

العلوم 
ا  والتكنولوج

 واإلبتكار .

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

ط  ووزارة  االتخط
  اإلتصاالت.

منظمات المجتمع  -
 .المدنى 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

ة -   وزارة المال

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة  التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

شروعات م -
ى  اإلتحاد األورو

Horizon 
2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ه ارمل ١٠ جن
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اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 رة التنفیذفت

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

الرط  • ة الخاصة  ة التحت ل خدمات البن توفیر 
انات الكبیرة  ة ومعالجة الب ي والحوس الش

ة حث  الجامعات والمراكز ال

انات موحدة لكل األجهزة والمعدات  • إنشاء قاعدة ب
ومي أو  ل ح الكبیرة التي تم شرائها من خالل تمو

ومي  ع غیر ح ووضع الئحة ملزمة إلتاحتها لجم
احثین .  ال

حث  • مؤسسات ال ة الخاصة  ر التنافس توفیر تقار
قا لتحلیل  ه نقاط القوة والضعف ط العلمي موضحا 

ة.  انات العالم  قواعد الب

وزارة التعاون  - الصلة .
 الدولى

  



١٠٧ 
 

حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ما یؤسس لتنمتهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار فالمحاور الرئ حث العلمي،  ة شاملة وٕانتاج معرفة ي ال ة مجتمع
ة  ادة دول )٢٠١٥ نوفمبر(جدیدة تحق ر  

 المحور الرابع: تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا

ة ود م ادة إقل سهم في تحقی ر حث العلمي لتحقی مستو عال من التمیز  االهدف اإلستراتیجى: االرتقاء بجودة ال ة في العلوم والتكنولوج  ول

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٤,
١

ملى
 الع

حث
ة ال
جود

فع 
  ر

.
 

اإلرتقاء  .١,٤,١
حث ب جودة ال

العلمى لتحقی 
ة  م ادة اإلقا الر
ة فى العلوم  والدول

ا  والتكنولوج
 واإلبتكار

ة  - ة واالجتماع حوث األساس تخصص اعتمادات لل
ومي المخصص ل الح ة من التمو   واإلنسان

حوث  - ما في ذلك ال ل النشر العلمي المحلى  تدو
ة ة واإلنسان  االجتماع

مؤسسات واألفراد ذو النشر تحفیز ماد وأدبي لل -
 الدولي ذو معامل التأثیر المرتفع

ة  - عض البرامج الدول ة مصر في  مضاعفة مشار
م أداء مردودها االیجابي على  التي أثبتت نتائج تقی

حث العلمي  مخرجات ال

ة المتخصصة  - ة الوطن ات العلم دعم إنشاء الش
ة  ة والبین  في مجاالت العلوم األساس

ا - انات واالشتراك في ز دة اإلنفاق على قواعد الب
ة إلتاحة هذه  ة ووضع آل ة الرقم المجالت العلم
حث العلمي في مصر  المصادر لكل منظومة ال

ة والمجلس األعلى للجامعات م  التنسی بین األكاد

احثین ومشروعات انشاء مجموعات  - ه تضم  حث

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

تبنى الوزارة برنامجا  -
ر قدرات  ا لتطو قوم

معلمي العلوم 
ات في مرحلة  اض والر

م االلزامى  التعل
التعاون مع وزارة 

م ة والتعل   التر
التعاون  - تبنى  الوزارة 

مع الجامعات برنامجا 
ا  لدرجات الدبلوم مشتر

والماجستیر في 
التخصصات النادرة 

مثل إدارة العلوم 
ا ة  -والتكنولوج الملك

ة ر تسو  -الف
ا  اغة  –التكنولوج ص

ة   حث المشروعات ال

الهجرة المستمرة  -
ن فى  للعلماء التمیز
ة  ضوء القواعد الحال

ادات  عض الق و
ا فى  الوسطى والعل

حث  مؤسسات ال
م العالى  العلمى والتعل
ط من  التى تعوق وتث

ن  قدرات المتمیز
  وتحارهم .

عدم إقتناع  •
احثین فى  ال

جال العلوم م
ة  اإلجتماع
ة  واإلنسان

بجدو النشر 
العلمى الدولى 

م  - وزارة التعل
حث  العالى وال

ووزارة العلمى 
ط   االتخط

ووزارة 
  اإلتصاالت.

منظمات  -
المجتمع 
 .المدنى 

 الجامعات. -

المراكز  -
ة حث  ال

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

ة أكاد - م
حث العلمى  ال

مشروعات  -
اإلتحاد 

ى  األورو
Horizon 

2020 

منظمات  -
المجتمع 
المدنى 

ات رجال  وجمع
 األعمال 

ز تحدیث  - مر

ملیون  ١٠٠
ه  جن
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اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

حث العلمى ه فى مجال ال  ذو خبره عال

ه ت - حث ز فتح قنوات اتصال بین المجموعات ال عز
ه فى  حث ه والمجموعات ال داخل الجامعات المصر
حث العلمى ه المرموقه والمتمیزه فى ال  الجامعات العالم

الخارج  ین   .والعلماء المصر

یز  الموضوعات التي یتم االبتعاث علیها علي  - تر
حوث ة، وال ة  حوث العلوم الحدیثة والمستقبل ق التطب

ا.  حوث نقل التكنولوج  و

بر بها  - ل دولة  عقد مؤتمر سنو أو دور في 
ة التي یتوصل إلیها  عثات، لعرض النتائج العلم
عوثون في التخصصات المختلفة، في وجود لجنة  الم

ین وأساتذة أجانب.  ة من خبراء مصر  علم

عد - ة لمرحلة ما  ح  للمهمات العلم ون الترش  أن 
اً  توراه تنافس  . الد

ن  - احثین المتمیز اسات للحفاظ علي ال وضع س
 والحد من هجرة العقول المتمیزة للخارج. 

ل جامعة لمردود  - ة الشاملة داخل  المراجعة الدور
عثات  . المنح وال

ة والمجالت،  - ات العلم اإلشراف علي إصدار الدور
ة  ات علم ع تبني إصدار دور مها ومتا  ة أدائها، وتقی

ون لها  - ة للنشر العلمي  إستحداث هیئة قوم

ادة األعمال  -  ر

تبنى الوزارة إنشاء خمس  -
ل  ة (مدرسة  مدارس ذ

م مصر  عام) في أقال
المختلفة ورط هذه المدارس 

لما  التجمعات ة  التكنولوج
نا  ان ذلك مم

انات  - إتاحة قواعد الب
ة  ة والمجالت الرقم العلم

ین في منظومة  لكل المشار
حث العلمي  ال

احثین  - عدد الطالب وال
االجانب  في المؤسسات 

مصر  ة  حث  ال

عدد رسائل الماجستیر  -
تورة في مجاالت نقل  والد

ة   ر ة الف ا والملك التكنولوج
 و  العلمي.والتس

ة  - ات العلم عدد الدور
. الحدیثة  الصادرة من مصر

فى ضوء قدراتهم 
ة وعدم  اللغو

 تحفیزهم .

 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى
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اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

ة  ات العلم ص إصدار الدور ة منح تراخ  .صالح

اً  - ًا ودول انات للنشر العلمي محل  إنشاء قاعدة ب

ة في  - ة للمشار ة عالم م ة أكاد ة نخب علم مخاط
ة ات المصر ر الدور  هیئات تحر

عد الجائزة"، تتضمن  - إنشاء منتد وضع خطة "ما 
حث العلمي – ة ال م یجمع   -من خالل أكاد

ة وتفوق  المبدعین  الحاصلین علي جوائز دولة تقدیر
ة  ة وعالم ة وجوائز التمیز العلمي وجوائز دول ع وتشج

. 

م" الستقطاب العلماء في تخصصات  - ادرة "عالم مق م
ة  ة  إلنشاء مدرسة علم العلوم الحدیثة والمستقبل

احثین واإلشرا ب ال ة وتدر ف علي دراسات إبتكار
  داخل الوطن
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حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ما یؤسس لتنم تهیئة بیئة محفزة وداعمةالمحاور الرئ حث العلمي،  ة شاملة وٕانتاج معرفة للتمیز واالبتكار في ال ة مجتمع
ة  ادة دول )٢٠١٥ نوفمبر(جدیدة تحق ر  

 المحور الخامس: االستثمار في البحث العلمي والشراكة

اجات المج ة واحت الصناعة وخطط التنم حث العلمي ورطه  ز الشراكة مع القطاعات المختلفةالهدف اإلستراتیجى: دعم االستثمار في ال  تمع، وتعز
اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٥,
١

العل
ث 
لح
ى ا
ر ف
ثما
ست
 اإل
عم
. د

مة
التن

طط 
وخ

عة 
صنا

 ال
طه
ور

ى 
م

 

دعم  .١,٥,١
برامج رط 
حث العلمى  ال

الصناعة 
ز الشراكة وتعز

ة القطاع الخاص،  - مشار ل جدیدة  إنشاء برامج تمو
ل جدیدة لتحفیز االبتكار    واستحداث برامج تمو

احثین على  - شجع ال تعدیل عقود الجهات المانحة مما 
صاح عن نقاط االبتكار في نتائج تسجیل براءات اختراع واإلف

حاث  األ

ا الصناعة  - مراكز تكنولوج ة قدرات العاملین  دعم وتنم
م العالى  ا بوزارة التعل بوزارة الصناعة ومراكز نقل التكنولوج

حث العلمي  وال

حث العلمي المصر  - إنشاء برنامج للتنقیب في مخرجات ال
رحلة التطبی واحتضان الواعد منه ودعمه للوصول الى م

ة متمیزة في االبتكار والتسو  التعاون مع مراكز عالم
 التكنولوجي.

ة. - ادرة الكراسي العلم  انشاء م

ا تشرف وتنس علي الجهات المانحة  - إستحداث هیئة عل
  في مصر  .

ل  - ة تمو تخصص برامج محددة تسمح بإستمرار

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

ادة  - ز
المشروعات 

ة بین  المشتر
الصناعة 
حوث  وال

ر وخاصة  والتطو
التي تعتمد على 
ومي  ل الح التمو

حثي    للجانب ال

وجود مقترحات  •
ة  وخطط تنفیذ
ة  واضحة ألود
العلوم التي تقوم 
على نقاط القو 
حوث  في ال

ر بجانب  والتطو
مي  التمیز اإلقل
للصناعات التي 

إستمرار  -
تخوف القطاع 
الخاص من 
الشراكة مع 

األطراف 
ة فى  وم الح
ضوء القواعد 
ة .   البیروقراط

عدم قدرة  •
تخذ القرار م

ومیین  الح
على المرونة 
الالزمة لدفع 

أسایب 
الشراكة 

ة . ق  الحق

م  - وزارة التعل
حث  العالى وال

ووزارة العلمى 
ط   االتخط

ووزارة 
  اإلتصاالت.

منظمات  -
المجتمع المدنى 

. 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

اإلتحاد مشروعات  -
ى  األورو

Horizon 2020

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى

ملیون  ٣٠٠
ه  جن
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اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

 المشروعات.

م الهیئات الداعمة إلي تلك - ة  تقس العلوم األساس الخاصة 
ة  ة الطب العلوم الحیو ة وتلك الخاصة   والهندس

مین  - ل جهة من المح م المشروعات في  إنشاء لجان لتح
بر من نفس  الذین تم قبولهم والحاصلین علي مشروعات 

 الجهة المانحة؛ 

ون نموذجا  - ل جهة مانحة ل ع  حثي یت إنشاء معهد 
حث العلمي .  لل

ة لكل جهة مانحة تعلن إ - ة شهر ة دور صدار نشرة الكترون
ارها.  ه عن أخ  ف

عة نتائج التقدم  - ون متا حیث  ة  ر المواقع اإللكترون تطو
حث عن  ا وٕاتاحة ال ة إلكترون ر الدور التقار ذلك التقدم  و

ا. احثین الكترون  المشروعات المدعمة وال

ة ودعم عمادات إشهار قبول الجامعات للتبرعات الع - ین
ة  ن شرعیین واقتصادیین لتنم مستشار حث العلمي  ومراكز ال

ا والعمل على استثمارها ات والوصا  .أموال التبرعات واله

ة ألفراد المجتمع تحثهم على التبرع  - تبني برامج توعو
مهم   .وتكر

ات  - ة صالح حوث والدراسات االستشار منح معاهد ومراكز ال
ة واسعة في اال  حث مواقع اإلنتاج والتعاقدات ال  .تصال 

حوث  - ة إلى  حاث الجامع ة واأل ه الرسائل العلم توج

سوف تنضم 
ة  لهذه األود

ة  • وضوح الرؤ
في تخصصات 
قل عن  عدد ال 
خمس تجمعات 
ة ووجود  إبتكار
دراسات جدو 
ة لها.    اقتصاد
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اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

لها من قبل المؤسسات  ة متخصصة مقابل دعمها وتمو ق تطب
ة  .اإلنتاج

العمل على تحدید رسوم على المختبرات والورش والمراف  -
ا الجامعة التي تستخدمها مؤسسات اإلنتاج  ة  حث لمجتمع ال

استثمار شعارات الجامعة على المنتجات مقابل  ذلك  والسماح 
حث العلمي.  رسوم لصالح ال

ات ووحدات االنتاج  - ة المدفوعة للشر حث م الخدمات ال تقد
 ومؤسسات المجتمع المدنى

ة التى تشارك أحد  - ات الوطن ة للشر وضع قواعد تفضیل
ة أو الجامعات عند طرح ال حث مناقصات وقواعد المراكز ال

ة . وم  الشراء للجهات الح
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حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س حالمحاور الرئ ما یؤسس لتنمتهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال ة شاملة وٕانتاج معرفة ث العلمي،  ة مجتمع
ة  ادة دول )٢٠١٥ر نوفمب(جدیدة تحق ر  

ةالمحور الخامس:  م والثقافة العلم حث العلمي وصناعة التعل  ال
ز الش اجات المجتمع، وتعز ة واحت الصناعة وخطط التنم حث العلمي ورطه   راكة مع القطاعات المختلفةالهدف اإلستراتیجى: دعم االستثمار في ال

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٥,
١

صنا
 ال
طه
ور

ى 
علم
ث ال

لح
ى ا
ر ف
ثما
ست
 اإل
عم
. د

مة
التن

طط 
وخ

عة 
 

دعم  .٢,٥,١
اإلبتكار 

ا  والتكنولوج
ادة األعمال  ور

ة للعلوم في برج  - إنشاء ثالث أود
العرب والمعاد وسوهاج في مجاالت 
ة  الدواء والصناعات الغذائ
والبیوتكنولوجى والطاقة الجدیدة 
حلول  ك  اترون والنانوتكنولوجى والم

٢٠٢٠  

ا إنشاء مراكز لنقل التكنولوج -
التجمعات  ة للبراءات  اتب فرع وم

ة  والمدن الصناع

ة  التي  - إنشاء التجمعات االبتكار
ون قوامها إحد الصناعات 

ة   اإلستراتیج

ة  - ا لإنشاء أود لعلوم والتكنولوج
القرب من  ة و م المصر األقال

ة .  الجامعات المصر

ة  - ة (خضراء) وذ م بیئ دعم تصام
ان العلوم إلنشاء المدن العل ة وود م

ا لجذب اإلستثمارات  والتكنولوج

٢٠١٦ 

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

ادة المشروعات  - ز
ة بین  المشتر
حوث  الصناعة وال

ر وخاصة وال تطو
التي تعتمد على 
ومي  ل الح التمو

حثي    للجانب ال
وجود مقترحات  -

ة  وخطط تنفیذ
ة العلوم  واضحة ألود
التي تقوم على نقاط 
حوث  القو في ال
ر بجانب  والتطو
مي  التمیز اإلقل
للصناعات التي 
سوف تنضم لهذه 

ة  األود

ة في  - وضوح الرؤ

تأخر تنفیذ  -
ان  إنشاء ود

العلوم 
ا  والتكنولوج

وٕانشاء 
الحاضنات 

سبب نقص 
ل أو  التمو
نقص المهارات 
ة. ة واإلدار   الفن

ان  - تحول ود
علوم ال

ا  والتكنولوج
إلى مراكز 
للألعمال دون 
دعم اإلبتكار 

ادة  ور
 األعمال .

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  وال

ط   ووزارة االتخط
  ووزارة اإلتصاالت.

منظمات المجتمع  -
 .المدنى 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

ة -   وزارة المال
ة  - صندوق العلوم والتنم

ة  التكنولوج

حث ال - ة ال م  علمىأكاد

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
ات رجال األعمال   وجمع

ز تحدیث الصناعة -  مر

 وزارة التعاون الدولى -

ار  ١٠ مل
ه  جن



١١٤ 
 

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

ا  ة فى مجال العلوم والتكنولوج العالم
 واإلبتكار.

دعم برامج إنشاء حاضنات األعمال  -
أداة لدعم اإلبتكار ورواد  ا  والتكنولوج

 األعمال .

تخصصات عدد ال 
قل عن خمس 

ة تجمعات إبت كار
ووجود دراسات جدو 

ة لها.   اقتصاد

اتب نقل  - عدد م
ا  وتشو التكنولوج

عدد حاضنات  -
ا  األعمال والتكنولوج

انى الخضراء  - عدد الم
ة   والذ



١١٥ 
 

حث العلمى فى مجال  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ما یؤسس لتنمتهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتالمحاور الرئ حث العلمي،  ة شاملة وٕانتاج معرفة كار في ال ة مجتمع
ة  ادة دول )٢٠١٥ر نوفمب(جدیدة تحق ر  

 المحور السادس: البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية

ة في المجتمع و  ةالهدف اإلستراتیجى: نشر الثقافة العلم ة علم ن عقل حث العلمي لتكو ال م  حث العلمي  لد الطالب رط التعل یر العلمي، وتعزز ثقافة ال   .تدعم التف

اإلتجاهات 
ة   اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل  مصادر التمو
مة  ق
ل  إلى من التمو

٦,
١

الثق
شر 

. ن
مع
مجت

ى ال
ة ف

علم
ة ال

اف
 

دعم  .١,٦,١
نشر الثقافة 
ة ورط  العلم
حث  ال م  التعل

 العلمى

ة جدیدة وتفعیل  - ة وثقاف إعداد برامج إعالم
ة روح المنافسة  ودعم البرامج القائمة لتز

ة  .   العلم

ستهدف نشر  - دعم برنامج إعالمي قومي 
ة لد المواطنین .  الثقافة العلم

المدارس (مرحلة نشر ثقافة  - حث العلمي  ال
ام  م ماقبل الجامعي)، من خالل ق التعل
ات  عمل اتفاق ة  حث الجامعة والمراكز ال
والت) تعاون وشراكه مع مؤسسات  (بروتو
م ما قبل الجامعي (عام وفني)، تستهدف  التعل

المدارس . حث العلمي   نشر ثقافة ال

إعداد برامج الكتشاف المواهب ودعم  -
احثین. الطال  ب المخترعین وال

ة للطالب في  - حث ة القدرات والمهارات ال تنم
سانس الوروس أوالل  مرحلة ال

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

عدد المبتعثین لجامعات  -
ة مرموقة لدراسة  عالم
ة  ة ذات األولو حث ا ال القضا

ة  حث   وف الخطة ال
ة طالب مرحلة  - مستو مشار

الوروس و  سانس ال الل
الجامعات في مشروعات 
حث العلمي واالبتكار  ال

ا   والتكنولوج

ة التي  - نسب المقررات الدراس
تصمم علي مداخل حل 
لة والتعلم الخبراتي  المش
بي ومهارات الدراسة  والتجر

 Liberal Studyالحرة 

Skills  

ة المتطورة  - عدد البرامج الدراس
الوروس التي  في مرحلة ال

ة تتصد للت ات المجتمع  حد

تمام عدم اإله -
الجماهیر 

الموضوعات 
ة إلحتوائها  العلم
على مواد جافة 

التجذب 
  المشاهدین .

عدم إهتمام  -
افة  الطالب فى 
ة  م المراحل التعل
حث  بثقافة ال

 العلمى .

ضعف قدرات  -
المدرین المؤهلین 
فى برامج إكتشاف 
ة  المواهب وتنم

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  وال

م  .ووزارة اا   لتعل

ة  - الجهات اإلعالم
ة  والصحف

منظمات المجتمع  -
 .المدنى 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة  والتنم
ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع
 رجال األعمال 

ملیون  ٢٠
ه   جن



١١٦ 
 

اإلتجاهات 
ة   اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل  مصادر التمو
مة  ق
ل  إلى من التمو

جین من  - نسب توظیف الخر
الوروس والدراسات  مرحلة ال
ا في مهن  تعتمد علي  العل

 التخصصات الجدیدة 

احثین الطالب عن  - رضاء ال
حث العلمي  ر منظومة ال تطو

رضا مؤسسات المجتمع  -
ة  وقطاعاته االقتصاد
وأصحاب األعمال عن 
حث العلمي  مخرجات ال

 الجامعات

 القدرات .

  



١١٧ 
 

م العالى ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س حث العلمى فى مجال  المحاور الرئ ة شاملة وٕانتاج معرفة وال ة مجتمع ما یؤسس لتنم حث العلمي،  تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال
ة  ادة دول  )٢٠١٥ نوفمبر(جدیدة تحق ر

 المحور السابع: التعاون الدولى

ل لخدمة األ ر التعاون الدولي والتدو ة للدولةالهدف اإلستراتیجى: تنسی وتطو هداف اإلستراتیج  

اإلتجاهات 
ة   اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة 

ة  المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل  مصادر التمو

مة  ق
ل  التمو

 إلى من

٧,
١

ل 
تدو
 وال
ولى

 الد
ن و
تعا
ر ال

طو
 وت

سی
 تن

.
 

١,٧,١. 
ر  تنسی وتطو
 التعاون الدولى

ل  - ة للتعاون الدولي من التمو تخصص اعتمادات مناس
حث العلمي.   المخصص لل

ة للتعرف على  - التنسی بین الوزارات والمؤسسات المعن
ة. اجاتهم من الشراكات الدول  احت

ة  - احثین وفقا لخطة إستراتیج اب ال فاءة قدرات ش رفع 
 للتعاون الدولي

ة - ات الجار ر االتفاق  حصر وتفعیل وتطو

ات شراكة جدیدة متكافئة - ع اتفاق  توق

یل فر عمل للبدء في مفاوضات شراكة جدیدة مع  - تش
حوث  ة برنامج ال ي لضمان استمرار االتحاد األورو

ة لذلك  ر واالبتكار وتخصص میزان  والتطو

ة ومنح بناء قدرات وجوائ - حث ز إنشاء برامج منح 
ة ة والعر ق عض الدول وخاصة األفر  تقدمها مصر ل

ات  - اتب المستشار م فصل منصب المستشار العلمي 
الخارج عن المستشار الثقافي ة   الثقاف

٢٠١
٦  

٢٠٢
٢ 

٢٠١
٧  

٢٠٢
٣ 

ل من  - ادة التمو ز
ة  البرامج الدول
ة المدارة من  المشتر
صندوق العلوم 

ا    والتكنولوج

الحصول على موافقة  -
التعاون الدولي  وزارة

عض  ه  على توج
حوث  ل لل التمو
ة  ر المشتر والتطو
ة  لمشروعات التنم

 المستدامة

عثات  - اعتماد خطة ال
ادة عدد  الجدیدة وز
عوثین للدول  الم
المتقدمة وف الخطة

عدم تفعیل  -
برامج الشراكات 

ة  الدول
  المختلفة .

عدم التنسی  -
بین الوزارات 
ذات الشأن فى 
برامج التعاون 

 الدولى .

عدم عودة  -
عد  اب  الش
رفع قدراتهم 

 وتأهیلهم .

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

م  .   االتعل

ة  - الجهات اإلعالم
ة  والصحف

منظمات المجتمع  -
 .المدنى 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى

٢٠٠ 
ه ملیون جن



١١٨ 
 

تب تمثیل دائم لمصر في مجال العلوم  - إنشاء م
سل ا واالبتكار في برو  والتكنولوج

تب تمثیل دائم لمصر في مجال العلوم   - إنشاء م
قيوا ا واالبتكار في االتحاد األفر  لتكنولوج

ة واإل - األهداف العر ط االستراتیجي  اط التخط ة ارت ق فر
ة حث ع ال ل المشترك للمشار  .والتمو

ل  - ادة التمو ز
ة مع  للشراكات الثنائ

 الدول المتقدمة 

ل  - ادة تمو ز
المشروعات في 

ات الثنائ  ة االتفاق

  



١١٩ 
 

ة المق ة لإلستراتیج س ة شالمحاور الرئ ة مجتمع ما یؤسس لتنم حث العلمي،  حث العلمى فى مجال تهیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واالبتكار في ال م العالى وال املة وٕانتاج معرفة ترحة للتعل
ة (نوفمبر  ادة دول  )٢٠١٥جدیدة تحق ر

ع: التعاون الدولى  المحور السا

ر التعاون الدولي ة للدولة الهدف اإلستراتیجى: تنسی وتطو ل لخدمة األهداف اإلستراتیج والتدو  

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٧,
١

 الد
ن و
تعا
ر ال

طو
 وت

سی
 تن

.
ل 
تدو
 وال
ولى

 

.  العولمة ٢,٧,١
ل للعلوم  والتدو

ا  والتكنولوج
 واإلبتكار

ات العاملة فى العلوم  - خطة لجذب الشر
ا واإلبتكار لإلستثمار فى مصر   والتكنولوج

خطة لجذب الطالب الموفدین وطالب  -
ا فى مصر وجذبهم إلكمال  الدراسات العل

 دراساتهم

احثین ا - لدوولیین خطة لجذب األساتذة وال
ة لنقل  ة والتكنولوج فى المجاالت العلم
الجامعات والمراكز  حوثهم  خبراتهم وٕاجراء 

ة . ات المصر ة والشر حث  ال

٢٠١٦  

٢٠٢٢

٢٠١٧  

٢٠٢٣ 

ل من البرامج  - ادة التمو ز
ة المدارة  ة المشتر الدول
من صندوق العلوم 

ا    والتكنولوج

الحصول على موافقة  -
ى وزارة التعاون الدولي عل

ل  عض التمو ه  توج
ر  حوث والتطو لل
ة لمشروعات  المشتر

ة المستدامة  التنم

عثات  - اعتماد خطة ال
ادة عدد  الجدیدة وز
عوثین للدول المتقدمة  الم

 وف الخطة

ل للشراكات  - ادة التمو ز

ات  - تخوف الشر
ة من ا ألجنب

اإلستثمار فى 
مصر نتیجة 

للمعوقات 
ة .   اإلستثمار

ضعف نسب  -
الطالب 

الموفدین 
وتدنى 

مستو 
الدول التى 
أتون منها 

. 

ة  - عدم رغ
األساتذة 

وزارة  -
م  التعل
العالى 

حث  وال
العلمى 
ووزارة 

م  .   االتعل

الجهات  -
ة اإلعال م

ة  والصحف

منظمات  -
المجتمع 
 .المدنى 

 الجامعات. -

المراكز  -

صندوق  -
ة  العلوم والتنم

ة   التكنولوج

ة  - م أكاد
حث العلمى  ال

مشروعات  -
اإلتحاد 

ى  األورو
Horizon 

2020 

منظمات  -
المجتمع 
المدنى 

ات  وجمع
رجال األعمال 

ملیون  ٢٠
ه  جن



١٢٠ 
 

ة مع الدول  الثنائ
 المتقدمة 

ل المشروعات  - ادة تمو ز
ة  ات الثنائ  في االتفاق

ن  المتمیز
وث  فى الم
فى مصر 
لة  فترات طو
ثیرة  اب  ألس

. 

ة حث ز تحدیث  - ال مر
 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى

  



١٢١ 
 

  
  
  
  
  
  

    



١٢٢ 
 

  طين التكنولوجيا(المسار الثانى) الفصل السابع : مقترح الخطة التنفيذية إلستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار فى مجال انتاج وتو

ا واإلبتكار ف حث العلمى للعلوم والتكنولوج م العالى وال ة التعل ة إلستراتیج االخطة التنفیذ  )٢٠١٥(نوفمبر  ى مسار إنتاج وتوطین التكنولوج

 المحور األول: الطاقة

ة  م اإلستفادة من موارد الطاقة المحل ة المستدامة من الطاقة وتعظ ات خطة الدولة للتنم ة متطل ادة فى مجاالت الطاقة المتجددةالهدف اإلستراتیجى: المساعدة فى تلب ة ومتجددة) والر   (تقلید

اإلتجاهات 
ةا  إلستراتیج

ةالمشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

١,
٢

اقة
الط

رد 
موا

ن 
أمی
. ت

 

دراسات . ١,١,٢
ة  ة تفصیل قوم

لمصادر 
اجات الطاقة  وٕاحت

ور لوضع تص
تفصیلى لتأمین 
موارد الطاقة 

)٢٠٣٠-٢٠١٥( 

اجات  - قة لمصادر وٕاحت خارطة طر دق
  الطاقة .

اجات  - اضى للتنبوء بإحت بناء نموذج ر
 مصر من الطاقة وتأمین تلك الموارد .

اسات وأسعار الطاقة  - رسم توقعات لس
 عاما المقبلة . ١٥خالل أل 

دراسات متكاملة للتأثیرات المختلفة  -
ةلتولید الط ة من الطاقة النوو  .اقة الكهر

بى لتولید الطاقة  - م محاكى تجر تصم
ة . ة من الطاقة النوو  الكهر

٢٠١٦  

٢٠٢٢ 

٢٠١٧  

٢٠٢٣ 

ة  - تحدید نس
ة  الموارد المحل
المتوفرة من 
الطاقة لمجمل 

اجات .   اإلحت

ة  - تحدید نس
ة  الموارد المحل

 لإلستهالك .

 خارطة طر -
قة لمصادر  دق

نقص المعلومات  -
ة إلتمام  المطلو

  الدراسات .

مخاطر نقص  -
ا  التكنولوج

واإلبتكار المولد 
ا .  محل

ات  - ان ضعف إم
ستكشاف اإل

ر المحلى  والتطو

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
اء والطاقة  الكهر
ووزارة البترول ووزارة 
الصناعة ووزارة 
البیئة ووزارة اإلنتاج 
الحرى والهیئة 

ع . ة للتصن   العر

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

علوم صندوق ال -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٢٣ 
 

ادة ٢,١,٢ . ز
اإلعتماد على 

ة  الموارد المحل

ة  - ة وٕاستكشاف دراسات جیولوج
حث عن مصادر طاقة  لل

ة فى مصر .ت   قلید

ة من  - إنتاج الطاقة الكهر
ة . ة والمنزل  المخلفات الزراع

إنتاج الغاز الحیو من  -
ة . ة والمنزل  المخلفات الزراع

إنتاج الوقود الحیو من  -
 الطحالب .

ات  - ر تكنولوج توطین وتطو
 ة .الطاقة من الكتلة الحیو

ة إلدارة  - وضع إستراتیج
ة وٕاعادة  المخلفات الصل

 رها .تدو

اجات وإ  ٢٠٢٢ ٢٠١٥ حت
 .الطاقة

بناء نموذج  -
اضى للتنبوء  ر
اجات مصر  بإحت
من الطاقة وتأمین 

 تلك الموارد .

ة  - ادة نس ز
مساهمة الموارد 
ة من تأمین  المحل
إستهالك قطاع 

 الطاقة  .

ك  واللجوء للشر
 األجنبى

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن

  



١٢٤ 
 

ا (نوفمبر  حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥المحاور الرئ

 المحور األول: الطاقة

ة المستدامة من الطاق ات خطة الدولة للتنم ة متطل ادة فى مالهدف اإلستراتیجى: المساعدة فى تلب ة ومتجددة) والر ة (تقلید م اإلستفادة من موارد الطاقة المحل جاالت الطاقة ة وتعظ
 المتجددة

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل مة ال مصادر التمو لق  تمو

 إلى من

٢,
٢

لة
مح
ة ال

طاق
د ال
وار
ن م

ة م
فاد
ست
 اإل
ظم

 تع
.

 

خفض . ١,٢,٢
ثافة إستهالك 

 الطاقة 

ات موفرة للطاقة  - إنتاج لم
  ولمات اللید .

اس طاقة  - إنتاج عدادات ق
ة .  ذ

الطاقة دراسة نقل  -
ة ات الذ  .بإستخدام الش

فاءة  - م  دراسات تقی
إستخدام الطاقة فى 

ات والمصانع  الشر
 والمؤسسات .

ب  - دعم برامج تدر
ات  المؤسسات والشر

 إلدارة منظومة الطاقة .

دراسات خفض معدالت  -

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

خفض فعلى فى  -
  إستهالك الطاقة.

ة  - منتجات تكنواوج
لخفض إستهالك 

 الطاقة .

ب وعدد  - برامج تدر
 متدرین .

ادة مساهمة  - ز
قطاع الطاقة فى 

 الناتج القومى .

- . 

مخاطر نقص  -
ا   التكنولوج

  واإلبتكار المحلى .

رفع أسعار الطاقة  -
بدون دراسة 

تأثیر اإلجتماعى ال
. 

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
اء والطاقة  الكهر
ووزارة البترول ووزارة 
الصناعة ووزارة 
البیئة ووزارة اإلنتاج 
الحرى والهیئة 

ع . ة للتصن   العر

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة  - صندوق العلوم والتنم
ة   التكنولوج

حث الع - ة ال م  لمىأكاد

ى  - مشروعات اإلتحاد األورو
Horizon 2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
ات رجال األعمال   وجمع

ز تحدیث الصناعة -  مر

ملیون   ١٠٠
ه  جن



١٢٥ 
 

استهالك الطاقة فى قطاع 
 .النقل في مصر

ة لترشید  - ق دراسة تطب
ثافة إستهالك الطاقة فى 
فة  ث ة  ل الصناعات التحو

 اإلستهالك .

ة  - یئ ة و دراسات معمار
انى  مات الم لتصم

نخفضة إستهالك الطاقة م
 . 

ادة  . ٢,٢,٢ ز
ة  المساهمة الفعل
لقطاع الطاقة فى 

 الدخل القومى

قى  - دراسة التسعیر الحق
ألسعار الطاقة واآلثار 
ة  ة واإلقتصاد اإلجتماع

  ة .المترت

م األثر البیئى  - تقی
واإلجتماعى واإلقتصاد 
ات الهجینة  إلستخدام الش
ة  الش الغیر موصلة 

ة   Off Gridالقوم

Networks  فى المناط
ة .  المعزولة والنائ

ملیون  ١٠٠ ٢٠١٦٢٠٢٢
ه   جن



١٢٦ 
 

حث العلمى فى مجال إ م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا (نوفمبر المحاور الرئ  )٢٠١٥نتاج وتوطین التكنولوج

 المحور األول: الطاقة

ة  م اإلستفادة من موارد الطاقة المحل ة المستدامة من الطاقة وتعظ ات خطة الدولة للتنم ة متطل ادة فى مالهدف اإلستراتیجى: المساعدة فى تلب ة ومتجددة) والر جاالت الطاقة (تقلید
ةالمتجدد  

اإلتجاهات 
ةاإلستراتی  ج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٣,
٢

ددة
متج

 وال
یدة
جد
ة ال

طاق
ل ال

مجا
ى 
ة ف
راد

. ال
 

ا . ١,٣,٢ تكنولوج
ة   الطاقة الشمس

ة بإستخدام إنتاج الطاقة  - الكهر
ون  ة (السل ا الشمس  –الخال

قة  ة الرق الجیل الثالث –األغش
  (النانوتكنولوجى)) .

اه  - ة الم ة وتحل إنتاج الطاقة الكهر
ة  زات الشمس بإستخدام نظم المر

 المختلفة .

اه بإستخدام نظم  - تسخین الم
ة .  المجمعات الشمس

ع وحدات  - ة لتصن ادرة القوم الم
زات  المجمعات ة والمر الشمس

ة . ا الضوئ ة والخال  الشمس

ا الطاقة  - ة لتكنولوج مشروعات إبتكار
ة .  الشمس

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ا مصر تكنولوج
إلنتاج الطاقة من 
ة  ا الشمس نظم الخال
اح  ینات الر وتور
والطحالب والكتلة 
ة والطاقات  الحیو

  المختلفة .

وحدات إنتاج الطاقة  -
من نظم الطاقة 

 المتجددة

ة  - نظم إبتكار
ووحدات إنتاج نصف 

ة .  صناع

ا  - مخاطر نقص التكنولوج
ا  واإلبتكار المولد محل
ا  واللجوء للتكنولوج

 المستوردة .

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  وال
اء  ووزارة الكهر
والطاقة ووزارة 
البترول ووزارة 
الصناعة ووزارة 
البیئة ووزارة 
اإلنتاج الحرى 
ة  والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من  - الشر
 الخاص.القطاع 

 الجامعات. -

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 
2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون   ٥٠٠
ه  جن



١٢٧ 
 

ل مشروعات دراسة الفرص  - تمو
الواعدة لتطبی أنظمة الطاقة 
ة على المستو القومى  الشمس

 واألفراد .

ا النانو لبناء  - ر نظم تكنولوج تطو
ا  ة (الخال مولدات  الطاقة الشمس

ة  ة  –الشمس  –المجمعات الشمس
ة) زات الشمس  المر

ا . ٢,٣,٢ تكنولوج
اح  الر

ة من  - إنتاج الطاقة الكهر
ی ا تور اح .تكنولوج   نات الر

ینات  - ع محلى لنظم تور تصن
ة ومتكاملة . اح إقتصاد  ر

ر نظم  - ة لتطو مشروعات إبتكار
اح .  تولید الطاقة من الر

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ٣٠٠
ه  جن

ا ٣,٣,٢ . تكنولوج
ة  الكتلة الحیو
والطحالب وطاقة 
األمواج والمد والجذر 
اطن األرض  وطاقة 

ر نظم تولید الطاقة تطو -
ة .   بإستخدام الكتلة الحیو

ر نظم تولید الطاقة  - تطو
 بإستخدام الطحالب

ر نظم تولید الطاقة  - تطو
 بإستخدام طاقة المد والجذر

ر نظم تولید الطاقة من  - تطو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

 ملیون  ٢٠٠
ه  جن



١٢٨ 
 

 اطن األرض

ر نظم تولید الطاقة من  - تطو
ة  المخلفات الصل

ا ٤,٣,٢ . التكنولوج
 الهجینة

ر نظم الطاقة الجدیدة  - تطو
ا  والمتجددة الهجینة (خال

ة  ة  –شمس زات شمس  –مر
اح  ینات ر ات  –تور  –طار

ن  ا وقود) لتولید وتخز خال
 الطاقة

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ١٠٠
ه  جن

  



١٢٩ 
 

ة المقترح ة لإلستراتیج س ا (المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال  )٢٠١٥ نوفمبرة للتعل

 المحور الثانى: المياه

ة من حوض النیل وترشید إستخداما ادة الموارد المائ حیرات لز عض دول حوض النیل، وتطهیر ال اه ب اه الجوفالهدف اإلستراتیجى: تقلیل فواقد الم اه، واستخدام الم اه األمطار ت الم ة وم
اه الصرف ال ر ومعالجة م ة وٕاعادة تدو المحافظات الساحل اه  ة الم المناط الممطرة ، وتحل اه األمطار   . زراعى والصحى والصناعىمن خالل السدود التي تحجز م

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة الجهات المسئولة  اطر التنفیذمخ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٤,
٢

طار
ألم
ه ا
وما

ة 
جوف

ه ال
ما
م ال

خدا
ست
. إ

 

١,٤,٢ .
إستكشاف 

اه  وٕاستخدام الم
ة  الجوف

ة بین  - اه الجوف انات الم م إم إستكشاف وتقی
نات .   واحتى الداخلة وشرق العو

ة والمشعة فى تطبی تقن - ات النظائر البین
ة  . اه الجوف ة وٕادارة الم  تنم

عد  - ات اإلستشعار من ال إستخدام تقن
ة  . اه الجوف  إلستكشاف خزانات الم

ا  - انات الخزان الجوفى بین إلمن م إم تقی
رة سیناء . ه جز ة وفى ش حر  والواحات ال

م إستدامة  - ة لتقی اض إستخدام النماذج الر
مناط اإلستصالح  .الخزان ال  جوفى 

م النوعى  - ة للتقب ائ م دراسات هیدروجیو
ة إستخدامها . ة وصالح اه الجوف  للم

ة والتشغیل  - ر نظم المراق دعم ونطو
ة . ة للخزانات الجوف  األوتومات

اه الصرف الصحى المعالج  - اإلستفادة من م
ة الناضجة  فى شحن الخزانات الجوف

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة الم - اه م
لإلستخدام من 

ة ار الجوف   .اآل

ار الكبیرة  - عدد اآل
التى سیتم حفرها 

ومناط 
 إستخدامها .

ة  - م عدد السدود و
اه األمطار  التى م

یتم حجزها 
 .واإلستفادة منها

ة وحدات  - م
ة الطاقة المتجدد

لمستخدمة فى ا
اه  رفع الم

ة  .الجوف

مخاطر نقص  -
ا  التكنولوج

واإلبتكار المولد 
ا .   محل

عدم تضمین  -
دراسات الجدو 

ة  اإلقتصاد
ة  والمال

ة  واإلستراتیج

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  وال
ووزارة الر والموارد 
ة ووزارة البیئة  المائ
ووزارة اإلنتاج 
الحرى والهیئة 

ة  ع .العر   للتصن

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون  ١٠٠
ه  جن



١٣٠ 
 

ات الطاقة - المتجددة فى رفع  إستخدام تقن
ة . ار الجوف اه من اآل  الم

. إستخدام ٢,٤,٢
اه  ن م وتخز

 األمطار

ل دراسات لتحدید مواق - انات تمو ع وأحجام وٕام
اه األمطار وصالحیتها  ومحددات إستخدام م

اشر .   للر الم

ان  - ل دراسات لتحدید مناط الجر تمو
اه األمطار  السطحى واإلمتصاص الموضعى لم

 والسیول .

ر نظم جمع األمطار وحصادها وٕاستطالع  - تطو
ن نظام جمع  فرص سد مسام الترة وتكو

 مطر سطحى .

ة فى الساحل الشمالى دراسة الخزانات  - الرومان
رها وٕادماجها فى منظومة الزراعة  الغرى وتطو

. 

اه خلف  - ة ونمذجة للحفاظ على الم دراسة حقل
ن ة الكبیرة مثل سد السدود ذات السعة التخز

 .روافعة والبدن

ة لتحدید  - ة ومترولوج دراسات هیدرولوج
اه .  أفضل األماكن لحصاد الم

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ١٠٠
ه  جن



١٣١ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ  

اه  المحور الثانى: الم

ادة الموارد الهدف اإلستراتیجى:  حیرات لز عض دول حوض النیل، وتطهیر ال اه ب اه األمطار تقلیل فواقد الم ة وم اه الجوف اه، واستخدام الم ة من حوض النیل وترشید إستخدامات الم المائ
المناط الممطرة  اه األمطار  اه الصرف الزراعى والصحى والصناعى .، وتمن خالل السدود التي تحجز م ر ومعالجة م ة وٕاعادة تدو المحافظات الساحل اه  ة الم  حل

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
  على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٥,
٢

 .
نیل
 ال
ض
حو

ن 
ة م

مائ
 ال
وارد

الم
دة 
لزا

ت 
حیرا

 ال
هیر

وتط
ل، 

النی
ض 

حو
ل 
 دو

ض
بع

اه 
الم

قد 
 فوا

لیل
تق

اه
الم

ت 
اما
خد
ست
د إ
رشی

وت
 

تقلیل  .١,٥,٢
عض  اه ب فواقد الم
دول حوض النیل، 
حیرات  وتطهیر ال

ادة الموارد  وز
ة  المائ

ات اإلستشعار من  - إستخدام تقن
اه  ان الم عد لتحدید خرائط سر ال
أعالى النیل وتحدید المسارات 
المثلى لتقلیل الفاقد (مثل مشروع 

  قناة جونجلى).

ة - ة لمشروع  دراسة واقع ومنهج
 نهر الكونغو ورطه بنهر النیل .

عة حوض نهر النیل  - دراسة متا
قة وٕاعداد  صورة دق وروافده 
ة  ر عن الحالة الهیدرولوج تقار

 له .

مى لمناط حوض  - الدعم  التعل
النیل بإنشاء فروع للجامعات 
ة الوافدین  ة وجذب الطل المصر

 من دول الحوض .

لنیل الدعم الصحى لدول حوض ا -

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ادة حصة  - ز
مصر الواردة من 
اه أعالى النیل  م
ار متر  (مل

عب / سنة).   م

تقلیل إستهالك  -
أراضى الدلتا 
اه  والواد من م
ار متر  الر (مل

 عب / سنة) .م

مخاطر نقص  -
ا  التكنولوج

واإلبتكار المولد 
ا .   محل

عدم تضمین  -
دراسات الجدو 

ة  اإلقتصاد
ة  والمال

ة .  واإلستراتیج

ة  - عدم إستجا
المزارعین 

إلستخدام طرق 
 الر الحدیثة

ضعف تأثیر  -
ة  الحمالت القوم

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
ة الر والموارد المائ

ووزارة البیئة ووزارة 
اإلنتاج الحرى 
ة  والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث العلمى - ة ال م أكاد

منظمات المجتمع  -
ات رجال  المدنى وجمع

 األعمال 

ز تحدیث الصناعة -  مر

ه ٣٠٠  ملیون جن



١٣٢ 
 

ة  عن طر الحمالت الصح
 المنتظمة  .

ة  - ة واإلقتصاد شر ة ال دعم التنم
ة بدول حوض النیل .  والزراع

. ترشید ٢,٥,٢
اه  إستخدامات الم

ات جدیدة لدعم  - ر تقن تطو
مشروع الر الحقلى 

  المطور .

ة لترشید  - حمالت قوم
اه من خالل  إستهالك الم
مخاطر نقص  ة  التوع

اه .  الم

ة  - ر لمجسات سلك تطو
ة لترشید إستهالك  والسلك
اه فى المنازل والمصانع  الم

 والزراعة .

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ه ١٠٠  ملیون جن

  



١٣٣ 
 

حث العلمى فى  م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا (نوفمبالمحاور الرئ )٢٠١٥ر مجال إنتاج وتوطین التكنولوج  

اه  المحور الثانى: الم

ةالهدف اإلستراتیجى:  ادة الموارد المائ حیرات لز عض دول حوض النیل، وتطهیر ال اه ب اه، واستخدام الم تقلیل فواقد الم اه األمطار من حوض النیل وترشید إستخدامات الم ة وم اه الجوف
المناط الممطرة  اه األمطار  اه الصرف الزراعى والصحى والصناعى ، وتمن خالل السدود التي تحجز م ر ومعالجة م ة وٕاعادة تدو المحافظات الساحل اه  ة الم .حل  

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة ات العامةالمشروع الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٦,
٢

اه
الم

ة 
تحل

 و 
جة
معال

.
  

ا ١,٦,٢ . تكنولوج
اه ة الم  تحل

فاءة معدات إستعادة  - تحسین 
ة .الطاقة فى محطات الت   حل

ة  - ات جدیدة لتحل ر تكنولوج تطو
اه بإستخدام أنابیب الكرون  الم

ة والجرافین .  النانومتر

ر طرق التقطیر العاد  - تطو
والتقطیر الومضي متعدد المراحل 

اه . ة الم  لتحل

ر طرق التقطیر الغشائى  - تطو
MD  بإستخدام نظام الطاقة

ة  ة والنظم الهجینة لتحل الشمس
اه   .الم

ات الفرز الغشائي  - ر تقن تطو
ائي   Electrodialysisالكهر

reversal (EDR) . اه ة الم  لتحل

ة  - ات التحل ر تكنولوج تطو
سى  ة (التناضح الع بإستخدام األغش

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

مة  - ادة ق ز
اه المحاله  الم
(ملیون متر 

عب / سنة).   م

إمتالك  -
ة  تكنولوج

ة متطورة  محل
اه . ة الم  لتحل

مخاطر نقص  -
ا  التكنولوج

واإلبتكار المولد 
ا .  محل

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  وال
ووزارة الر 
ة  والموارد المائ
ووزارة البیئة 

ارة اإلنتاج ووز 
الحرى والهیئة 

ع . ة للتصن   العر

اء من  - الشر
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون  ٢٠٠
ه  جن



١٣٤ 
 

RO –  ة الفالتر النانو
Nanofilteration  ( 

حوث والدراسات الخاصة  - دعم ال
اشر  ة التناضح الم  Directبتقن

Osmossi 

 

ع ٢,٦,٢ . تصن
ة اه معدات تحل  الم

ة  - ات تكنولوج دعم وحفز شر
ة  ع وحدات معالجة وتحل ناشئة لتصن

اه الصغیرة والمتنقلة .   الم

ع  - ادرات ومنح لتعمی التصن م
اه مثل  ة الم ونات تحل المحلى لم
ة والمرشحات  المضخات واألغش

ةال زات الطاقة الشمس ة  ومر  .ثانو

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ٢٠٠
ه  جن

  



١٣٥ 
 

حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنول م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا (نوفمبرالمحاور الرئ  )٢٠١٥ وج

  المحور الثالث: الصحة

 ماعیة و اإلقتصادیةصحیة سلیمھ آمنھ لكافة المواطنین لتحقیق الرخاء و الرفاھیة و السعادة و التنمیة اإلجت ةحیا :الهدف اإلستراتیجى

اإلتجاهات 
ة   اإلستراتیج

ة المشروعات العامة   المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة والمشرفة 

 على التنفیذ
ل  مصادر التمو

ل مة التمو  ق

 إلى من

٧,
٢

.
صر

ى م
ض ف

مرا
 األ
طة
خر
ة و

غذائ
ة و

صح
ت 
اسا

 س
ضع

  و
.

 

دراسات . ١,٧,٢
إنتشار لنسب 

المراض واألوبئة 
والتقییم اإلقتصادى 

دراسات و لھا
وضع برامج ل

لعالج خاصة 
 السمنھ

التغذیة اإلكلینیكیة لتحدید العالقة بین  -
 التلوث و األمراض المتفشیة

دراسة التأثیر الصحى واإلجتماعى  -
  واإلقتصادى لمرض السمنة

دراسة لتحدید نسب المصابین  -
طبقا لفئاتھم العمریة  بالسمنة

  وجنسھم .
دراسات لتحدید العالقة بین سوء  -

أجھزة الجسم التغذیة والسمنة  على 
 المختلفة

 وضع برنامج خاصةدراسات ل -
   لحاالت المختلفةل للسمنھ

  لسمنةلعالجات دوائیة استباط  -
وضع بروتوكول عالجى للتخلص 
من السمنة طبقا للبیئة المصریة 

 والحاالت المرضیة

٢٠١٦  

 

٢٠١٨  

 

 المسح الصحي  
  نسب الغیاب

المرضي 
 أسبابھو
  القیاسات

 األنثروبومتریة
  للمصریین

 غیاب التمویل  
 دم التدوین ع

الصحیح و 
 الجید

 غیاب المتابعة 
  عدم إدراك

أھمیة الھیلكة 
اإلداریة و نظم 

الجودة في 
نجاح 

  المؤسسات
 

  وزارة الصحة 
  وزارة التعلیم العالي

 البحث العلمي و
  الشباب و الریاضة وزارة
  الجامعات الحكومیة

 األھلیة و
 المراكز البحثیة  

  الصنادیق المانحة  
 وزارة الصحة  
  وزارة التعلیم

البحث العالي و
  العلمي

  وزارة الشباب
  الریاضةو
  الجامعات

الحكومیة و 
  األھلیة

  المراكز البحثیة  
  المجتمع المدني

 األھليو
  شركات األدویة

 المحلیة و الدولیة
 لغذاء شركات ا

  المشروباتو

ملیون  ١٠٠
  جنیھ

دراسات . ٢٫٧٫٢
تطویر نظم ل

تكنولوجیا 
لعالج لالمعلومات  

دراسة و  المتكامل
  النظم الطبیة

  النظم الطبیة الدولیة -
  تطبیق التأمین الصحي الشامل -
دراسات لبعض نظم التأمین  -

  المطبقة حالیا

  ملیون جنیھ ١٠٠ ٦٢٠١٢٠١٨



١٣٦ 
 

  

ة لإلسترا س ا (نوفمبر المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل  )٢٠١٥تیج

 المحور الثالث: الصحة

ةالهدف اإلستراتیجى:  ة و اإلقتصاد ة اإلجتماع ة و السعادة و التنم مه آمنه لكافة المواطنین لتحقی الرخاء و الرفاه ة سل اة صح  ح

اإلتجاهات 
ةاإلستراتی  ج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٨,
٢

. 
ھا

ار
ثم

ست
وا

ث 
حا

ألب
ن ا

 م
یة

عل
الف

دة 
تفا

الس
ا

 
ض 

را
ألم

ھ ا
بھ

جا
 م

ي
ف

ع 
تم

مج
 ال

ي
ر ف

تش
 تن

ي
الت

اذ
تخ

و ا

یل
لدل

ى ا
عل

ة 
بنی

لم
ت ا

را
را

الق
 

  المسح الدیموجرافي
  للصحة قي مصر 

الدیموجرافي للصحة كل المسح  -
  سنوات ٣

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

دوریة  -
صدور 
المسح 

   الصحي
  دقة البیانات -
نوعیات  -

  الرسائل
عدد األبحلث  -

المنشورة 
دولیا و 

نوعیتھا و 
  تأثیرھا

براءات  -
  اإلختراع

منتج نصف  -
  صناعي

•  إنتاج صناعي

غیاب أو قلة  .١
  التمویل

  عدم التوجیھ .٢
عدم اإلستفادة من  .٣

الدراسات ذات 
  الصلة

عدم اإللمام الجید  .٤
 باللغات األجنبیة

غیاب التدریب علي  .٥
أسلوب الكتابة 

 العلمیة
عدم إشراك  .٦

أخصائیي اإلحصاء 
 من بدایة البحث

عدم معرفة طرق  .٧
اإلقتباس العلمي 

  السلیمھ
عدم التواصل مع 

 ات الصلةذ الجھات

  وزارة التعلیم
العالي و البحث 

  العلمي
 وزارة الصحة  
  وزارة التعاون

  الدولي
  الجامعات

الحكومیة و 
  األھلیة

 المراكز البحثیة  
  شركات األدویة

المحلیة و الدولیة 
 العاملة في مصر

 

  الصنادیق
المانحة المحلیة 

  الدولیةو
 وزارة الصحة  
  أكادیمیة البحث

  العلمي
  الصنادیق

الخاصة 
لجامعات و با

  المراكز البحثیة
 المجتمع المدني 
  شركات األدویة

 المحلیة و الدولیة

٥٠٠ 
ھملیون جنی  

التشخیص المبكر لألورام  -
  السرطانیة

 لسرطان تطویر عالج  -
 الثدي و الكبد 

استنباط أمصال للوقایة من  -
 إللتھاب الكبدى الوبائىا
  أبحاث الخالیا الجذعیة -

‐ non-invasive biomarkers 
‐ None HCV origin of 

HCC  
‐ Development of early 

prognostic markers  

٢٠١٦ 

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

٥٠٠ 
ھملیون جنی  

 دراسات اساسیة -
العالقة بین أبخاث لربط  -

الصحة والشیخوخة 
 والمرض

دراسة فھم اآللیات  -
المشتركة لحدوث 

األمراض وعالقتھا فى 
  تطور المرض

‐ Risk factor for fatty liver 
‐ HBV vaccine  
‐ HCV vaccine  
‐ Screening programs in 

breast cancer  
‐ hytoestrogen and breast 

cancer 

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

عدد األبحلث  -
المنشورة دولیا 

و نوعیتھا و 
  تأثیرھا

٢٠٠ 
ھملیون جنی  

 ٥٠٠عدد األبحلث  -    یة و خاصة من سیناء النباتات الطب -ات لعالج دراس 



١٣٧ 
 

أمراض الكبد و السمنة 
  السكرو

في عالج أمراض الكبد و السكر و 
  السمنھ

المنشورة دولیا 
و نوعیتھا و 

  تأثیرھا
أعداد براءات  -

  اإلختراع
 عدد المنتج -

نصف 
  الصناعي

نسب اإلنتاج  -
  الصناعي

ھملیون جنی  

    



١٣٨ 
 

حث العل م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا (المحاور الرئ   )٢٠١٥ر نوفمبر مى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج

 المحور الثالث: الصحة

ةالهدف اإلستراتیجى:  ة و اإلقتصاد ة اإلجتماع ة و السعادة و التنم مه آمنه لكافة المواطنین لتحقی الرخاء و الرفاه ة سل اة صح   ح

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مؤشرات  فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

١٠
,٢

 .
یها
 عل
رتة

لمت
ض ا

مرا
واأل

نة 
سم
ة ال

ابه
مج

  

١,١٠,٢ .
اب  تحدید األس

ة  س الرئ
للسمنة 

واألمراض 
ة   المترت

  واإلقتصاد لمرض السمنة .دراسة التأثیر الصحى واإلجتماعى  -

ة وجنسهم  - قا لفئاتهم العمر السمنة ط ل دراسة لتحدید نسب المصابین  تمو
. 

ر  - ة والسمنة  على الس ل دراسات لتحدید العالقة بین سوء التغذ تمو
 ومضاعفاته .

ى  - ة والسمنة على الجهاز الحر ل دراسات لتحدید العالقة بین سوء التغذ تمو
ة  –الهضمى الكبد والجهاز  – ة الدمو تة  –أمراض القلب واألوع الس

ة  ة  –الدماغ ة –الصحة الجنس  الصحة النفس

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

م  -   وزارة التعل
حث  العالى وال
العلمى ووزارة 

 الصحة .

اء من  - الشر
 القطاع الخاص.

 الجامعات -
ات  والمستشف

ة  .الجامع

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ةو  ة التكنولوج   التنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

 

٢,١٠,٢ .
ات  وضع اآلل

ة  المنهج
لمعالجة السمنة 

واألمراض 
ة   المترت

ة و  - اض ن الر عى والتمار ة من دراسة تأثیر العالج الطب س للوقا التخس
الحاالت المختلفة   .السمنة  ووضع برنامج خاصة 

ة على السمنة . -  دراسة تأثیر العالجات الدوائ

ة للتخلص من السمنة . -  دراسة تأثیر العالجات الجراح

ة - قا للبیئة المصر ول عالجى للتخلص من السمنة ط والحاالت  وضع بروتو
ة .  المرض

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

 



١٣٩ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

 المحور الرابع: الزراعة والغذاء

ة والحد من تدهور األر الهدف اإلستراتیجى:  ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو ة مفهوم الزراعة اإلبتكار ة وتحقی درجة أعلى لألمن تنم ة ومواجهة سوء إستخدام الموارد المائ ض الزراع
ى ع مفهوم اإلستزراع السم ة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشروع القومى وتوس ة  الغذائى من السلع اإلستراتیج ات اإلنتاج الحیوانى والتنم ر تكنولوج وتطو

ة الشاملة  ف ةالر ا الصناعات الغذائ  وتكنولوج

اإلتجاهات 
ة   اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة   المشروعات التفصیل

 فترة التنفیذ

 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ
الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل  مصادر التمو

ل مة التمو ق

 إلى من

١١
,٢

 .
طو 
 وت

ة 
كار
إلبت
ة ا
راع
الز

وم 
مفه

ة 
تنم

عة
لزرا
ت ا

جا
ولو
تكن
ر ال

 

ة ١,١١,٢ . تنم
مفهوم الزراعة 

ة  اإلبتكار

ع االبتكارات ال -   .ستدامة وسالمة الغذاءتشج

التوسع فى زراعة محاصیل الغذاء وٕانتاج الوقود  -
ات  ة (محاصیل المستقبل) مثل ن ى غیر التقلید الحیو

نجا والجاتروفا .  المور

 لة .دعم التوسع فى المزارع المتكام -

ة لتعمل  - ة لالبتكارات الزراع إقامة منطقة صناع
اة . ر اإلنتاج وسبل الح  على تطو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

عدد اإلبتكارات   -
ة فى مجال  السنو

  الزراعة والغذاء .

تطور اإلنتاج لوحدة  -
 األرض .

توفیر إستهالك  -
اه لوحدة األرض .  الم

ات  - توطین تكنولوج
والطاقة الر الحدیثة 

 المتجددة  .

م العالى  - . - وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
الزراعة ووزارة الر 
ووزارة اإلنتاج الحرى 
ة  والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى ا ألورو

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون  ١٠٠
ه  جن

ر ٢,١١,٢ . تطو
وتنفیذ 

ات  التكنولوج
ة الحدیثة  الزراع

اه. - ة لوحدتي األرض والم ة الزراع ر اإلنتاج   تطو

اط محاصیل جدیدة مقاومة للملوحة والجفاف -  إستن
. 

ر الر الحقلى بإستخدام المستشعرات  مشروع - تطو
م الحدیثة .  وأجهزة التح

ر وتنفیذ إستخدام أسالیب الطاقة المتجددة فى  - تطو
 الزراعات الحدیثة .

ة  - ا الحیو ر أسالیب وٕاستخدام التكنولوج تطو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ٢٠٠
ه  جن



١٤٠ 
 

 اآلمنة فى الزراعة .

ض درجة تعرض الزراعة  - ات لتخف ر تكنولوج تطو
 .آلثار تغیر المناخ

ات لتقلیل اعتماد الزراعة وسالسل  - ر تكنولوج تطو
شدة على أنواع الوقود األحفور .  السلع 

ة وزراعة  - دعم برنامج قومى للزراعة المائ
ات .  المحم

ر ٣,١١,٢ . تطو
نظم التسمید 

 والمبیدات

طیئ -   ة التحلل .اإلنتاج المحلى ألسمدة 

ا . - األمون  التوسع فى التسمید من خالل الحقن 

ة . -  اإلنتاج المحلى لألسمدة والمبیدات الحیو

 نظم  السماد األخضر . -

ة  - التسمید وتغذ استخدام مخلفات المحاصیل 
 . الحیوان وغیرها

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ١٠٠
ه  جن

ة لإلست س ا (المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل   )٢٠١٥ نوفمبرراتیج

ع: الزراعة والغذاء  المحور الرا

ة ومواجهة سوء إستخدام الالهدف اإلستراتیجى:  ة والحد من تدهور األرض الزراع ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو ة مفهوم الزراعة اإلبتكار ة وتحسین تنم ة وتحقی درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیج موارد المائ
ات اإلنتاج الحیوانى و  ر تكنولوج ى وتطو ع مفهوم اإلستزراع السم ةمناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشروع القومى وتوس ا الصناعات الغذائ ة الشاملة وتكنولوج ف ة الر   التنم

جاهات اإلت
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

ض 
ألر
ا

ة 
راع
الز

هة 
واج
وم

وء 
. الحد ١,١٢,٢س

من تدهور 
ة للحد من ومشروعات دراسات  - إبتكار

ات على أراضى الدلتا والواد  التعد
ات على  -  ٢٠١٨  ٢٠١٦ الحد من التعد

ة فى  مناط األراضى الزراع
حث  - . - م العالى وال وزارة التعل

العلمى ووزارة الزراعة 
  ة ملیون   ١٠٠صندوق العلوم والتنم



١٤١ 
 

ة  األرض الزراع
من أجل 

الزراعة 
 المستدامة

ان  متضمنة عوامل الجذب والحفز للس
 لإلنتقال لألراضى الجدیدة .

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

انى فى الدلتا  التكدس الس
  والواد .

ة  - ادة مساحة الرقعة الزراع ز
. 

قا  - ان ط إعادة توزع الس
 لخطط اإلصالح الزراعى  .

ووزارة الر ووزارة اإلنتاج 
ة  الحرى والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

ة   التكنولوج

 حث العلمى ة ال م  أكاد

  مشروعات اإلتحاد
ى   Horizonاألورو

2020 

  منظمات المجتمع
ات رجال  المدنى وجمع

 األعمال 

 ز تحدیث الصناعة  مر

ه  جن

٢,١٢,٢ .
مواجهة سوء 
إستخدام الموارد 

ة  المائ

 ٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ٢٠٠
ه  جن

  



١٤٢ 
 

ا (نوفمبر  حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥المحاور الرئ

ع: الزراعة والغذاء  المحور الرا

االهدف اإلستراتیجى:  ر التكنولوج ة  وتطو ة مفهوم الزراعة اإلبتكار ة وتحقی درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع تنم ة ومواجهة سوء إستخدام الموارد المائ ة والحد من تدهور األرض الزراع ت الزراع
ا ر تكنولوج ى وتطو ع مفهوم اإلستزراع السم ة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشروع القومى وتوس ا ت اإلنتاج الحیاإلستراتیج ة الشاملة وتكنولوج ف ة الر وانى والتنم

ة  الصناعات الغذائ

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

١٣
,٢

 .
 در 

حقی
ت

جة
راتی
ست
 اإل
سلع

ن ال
ى م

غذائ
ن ال

ألم
ى ل
أعل

جة 
  

 
عى
لزرا
ر ا
ثما
ست
 اال
ناخ
ن م

سی
وتح

 

تحقی .  ١,١٣,٢
درجة أعلى لألمن 
الغذائى من السلع 

ة   اإلستراتیج

ة للنهوض بإنتاج المحاصیل (القمح  - دعم الحمالت القوم
 . ) أردب للفدان ٢٣-١٨

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - تطور نس

فاء الذاتى اإلكت

من الغذاء 

الزراعى 

والحیوانى 

ى .   والسم

زادة نمو  -

اإلستثمارات 

ة  الزراع

معدالت 

ة  سنو

ة  .  محسو

إستخدام األسالیب  -
ة  ة والتقلید النمط
ة مما  والبیروفراط

 هروبیؤد إلى 
ن .   المستثمر

عدم وجود قواعد  -
واضحة وشفافة 

لجذب 
ن  المستثمر

م  - وزارة التعل
حث  العالى وال

العلمى ووزارة 
الزراعة ووزارة 
الر ووزارة 
اإلنتاج الحرى 
ة  والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من  - الشر
القطاع الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
ا ت المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن

تحسین .  ٢,١٣,٢
مناخ االستثمار 

  الزراعى

 

 

ات اإلستثمار الزراعى (المحاصیل  - أماكن األراضى  –تحدید أولو
 –فرص التملك أو شروط عقد اإلنتفاع  –قواعد اإلستثمار  –

ى    اإلنتاج الحیوانى والداجنى)  . –اإلستراع السم

م - ة   تصم ة  الزراع ة للفرص اإلستثمار قاعدة معلومات دینام
 .المتاحة في محافظات مصر

ة  - مواقع استراتیج ة  دراسات إنشاء نقاط تجمع للمحاصیل الزراع
ن،   ومراف للتخز

ة، - ع االستثمارات في المزارع السم  تسهیل وتشج

ة، وغیرها. وتستهدف - ر مناط للصناعات الغذائ  تطو
ر قطاع الزراعة . ة تطو  استراتیج

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن

 



١٤٣ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ  

ع: الزراعة والغذاء  المحور الرا

ة الهدف اإلستراتیجى:  ة وتحقتنم ة ومواجهة سوء إستخدام الموارد المائ ة والحد من تدهور األرض الزراع ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو ی درجة أعلى لألمن مفهوم الزراعة اإلبتكار
ع مفهوم اإل ة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشروع القومى وتوس ة الغذائى من السلع اإلستراتیج ات اإلنتاج الحیوانى والتنم ر تكنولوج ى وتطو ستزراع السم

ة ا الصناعات الغذائ ة الشاملة وتكنولوج ف   الر

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

١٤
,٢

 .
ضى

ألرا
ح ا
صال

ست
ى إل

قوم
ع ال
رو
مش
ال

 

تحدیث .  ١,١٤,٢
ة  الدراسات اإلقتصاد

ة  ل والتمو
ة  ة والبیئ والجیولوج
لألراضى القابلة 

  لإلستصالح 

عد لتحدید  - تحدیث دراسات اإلستشعار من ال
قة لألراضى القابلة لإلستصالح  خرائط دق

ة متضمنة دراسات ج ان وخل البن ذب الس
شة وسهولة التواصل مع  ة الالزمة للمع التحت

ة . ة والخارج   مراكز التسو المحل

ة  - ل ة والتمو تحدید األطر اإلقتصاد
للمشروع متضمنة دور المشروع فى توفیر 
ة جدیدة  فرص العمل وخل مجتمعات عمران

 .ص للتصدیر وتحقی األمن الغذائىوخل فر 

ع األراضى دراسة و  - ضع أطر شفافة لتوز
ات وضمان عدم  اب والشر على الش
ال فى غیر األغراض  إستخدامها مستق

 المخصصة .

ة  - ل الدول تسو المشروع لجهات التمو
 من خالل المنظمات ذات الصلة مثل الفاو .

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

تحدید مساحة  -
ة  األرض الكل

القابلة 
لإلستصالح على 

ستو م
ة  الجمهور

ووضع خارطة 
طر وتنفیذ 
ة  ة وٕاقتصاد واقع
لة المد  وطو

)٢٠٥٠. (  

عدد األفدنة التى  -
سیتم 

إستصالحها 

مخاطر نقص  -
ا  التكنولوج

واإلبتكار المولد 
ا .  محل

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
الزراعة ووزارة الر 
ووزارة اإلنتاج الحرى 
ة  والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

ة ا - م حث أكاد ل
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٤٤ 
 

ر .  ٢,١٤,٢ تطو
ات الحدیثة  التكنولوج
ة  لزراعة وتنم

 األراضى الجدیدة 

ه  - دراسة إنشاء مجتمع صناعى زارعى 
وت وإلنتاج األ ومزارع  ٬عالفمصانع للز

 ٬ومجزر آلى حدیث  ٬لالنتاج الحیواني
ة  ر المخلفات الز ارع   ومصنع لتدو

ة النانوتكنولوجى لرفع  - دراسة استخدام تقن
اه ،   فاءة الر وتقلیل استهالك الم

فاءة استخدام  وتحسین خواص الترة ورفع 
 . الر 

ة األكثر  - ستان دراسة توطین المحاصیل ال
ع درجات الحرارة والجفاف واألقل تحمال الرتفا

اه. واألكثر اعتمادا على الطاقة  استهالكا للم
ة  .الشمس

ع الغذائى والتعبئة  - دراسة أنشطة التصن
ة المالئمة  ناء المساكن البیئ والتغلیف و

ة جدیدة  . إقامة مجتمعات عمران

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

وتدخل حیز 
اإلنتاج الفعلى 

ا .  سنو

ان  - عدد الس
الذین تم جذبهم 

للتوطین 
المناط 

الجدیدة بإقامة 
 دائمة  .

عاب  - ة اإلست نس
الكلى السنو 
ة  مقارنة بنس

 ل .اإلشغا

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٤٥ 
 

حث العلمى فى المحاور الرئ م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج ا (نوفمبس )٢٠١٥ر مجال إنتاج وتوطین التكنولوج  

ع: الزراعة والغذاء  المحور الرا

ة ومواجهة سوء الهدف اإلستراتیجى:  ة والحد من تدهور األرض الزراع ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو ة مفهوم الزراعة اإلبتكار ة وتحقی درجة أعلى لألمن تنم إستخدام الموارد المائ
ى ع مفهوم اإلستزراع السم ة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشروع القومى وتوس ة  الغذائى من السلع اإلستراتیج ات اإلنتاج الحیوانى والتنم ر تكنولوج وتطو

ا الصناعات الغ ة الشاملة وتكنولوج ف ةالر   ذائ

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذمؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

١٥
,٢

 .
حیوا

ج ال
إلنتا

ت ا
جا
ولو
تكن

ر 
طو
 وت
ى
سم
ع ال

تزرا
إلس
وم ا

مفه
ع 
وس
ت

ى .
ن

 

ر .  ١,١٥,٢ تطو
ات  وتنفیذ تكنولوج

ى   اإلستزراع السم

فها في  - ة وتوص حر ة ال حصر األنواع السم
ة  واستزراع المناسب منها  وخاصة  الشواطئ المصر

س محور قناة السو   . فى المشروع القومى 

ة  . -  إنتاج وٕاكثار األسماك النهر

اإلستزر  - ة ذات الصلة  طر حوث الب اع دعم ال
ى .  السم

ة من خالل  - ل الدول تسو المشروع لجهات التمو
 المنظمات ذات الصلة مثل الفاو .

ة  - ة نصف صناع ب ر مفرخات تجر إنشاء وتطو
حیرات  ة ال ر وتحسین إنتاج حوث والتطو ألغراض ال

ل  ة (البردو و  –البرلس  –المنزلة  –المصر  –إد
وط   قارون) . –ناصر  –مر

م إقتصاد لمشروعات دعم برن - امج قومى وتقی
ى فى الحائ وفوق  صغیرة فى مجال اإلستزراع السم

 أسطح المنازل .

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

مخاطر نقص  - .   -
ا  التكنولوج

واإلبتكار المولد 
ا .  محل

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى ووزارة وا ل

الزراعة ووزارة الر 
ووزارة اإلنتاج الحرى 
ة  والهیئة العر

ع .   للتصن

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات المدنى وج مع
 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

٢٠٠  
ملیون 
ه  جن



١٤٦ 
 

ى من خالل  - ا اإلستزراع السم توطین تكنولوج
ة .  شراكات دول

ر .  ٢,١٥,٢ تطو
ات  وتنفیذ تكنولوج
اإلنتاج الحیوانى 
والداجنى والصحة 

ة  الحیوان

رة النضج - ر إنتاج الهجن م   . تطو

ة  - دراسة التنوع الوراثي ألصول الحیوانات الزراع
ات الحدیثة.  استخدام التكنولوج

تكیف الجینى للحیوانات المدخلة تحت دراسة ال -
ة المختلفة في مصر .  الظروف البیئ

قار وجاموس حلوب جدیدة تناسب  - إنتاج عروق أ
ة المختلفة .  ظروف البیئة المصر

ة  - ة المحل تحسین أصناف وأصول الحیوانات الزراع
قار- ماعز - (أغنام  جمال) . –خیول  -جاموس -أ

ات ال - ادة الكفاءة استخدام التكنولوج حدیثة لز
ح الصناعي ة (التلق ة في الحیوانات المحل  - التناسل

خ ) .  التفر

دراسة العالقة بین الجهاز العصبي والغدد الصماء  -
ة. الكفاءة اإلنتاج ة وعالقتها   في الحیوانات الزراع

ات الهرمونات في دم الحیوانات  - دراسة لتحدید مستو
ة الم   النمو واإلنتاج  ختلفة وعالقتهاالزراع

ة لحلیب اإلبل والماعز  - دراسة الخواص العالج
قا لألصول  ة ط ر العالجات المناس وغیرها وتطو

ة  . ة والعالج  المهن

ة وشروطها في  - خ (الخصو دراسة حول التفر

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٤٧ 
 

 الطیور الداجنة)

ةتخلی اللقاحات ا - افحة أمراض الماش .لمختلفة لم

ة ٣,١٥,٢ . تغذ
ى  اإلستزراع السم

ة ة الحیوان  والتغذ

ات صناعة أعالف األسماك  - توطین تكنولوج
ة .   بإستخدام خامات محل

ة  - مة الغذائ استخدام المعامالت المختلفة لرفع الق
ة بهدف  ة ومخلفات الصناعات الغذائ للمخلفات الزراع

ة ة استخدامها في تغذ  . الحیوانات الزراع

ة  - ة والمقننات العلف اجات الغذائ دراسة وتحدید االحت
ة .  للحیوانات الزراع

  

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن

  



١٤٨ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

ع: الزراع   ءة والغذاالمحور الرا

ة ومواجهة سوء إستخدام الموارد المائالهدف اإلستراتیجى:  ة والحد من تدهور األرض الزراع ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو ة مفهوم الزراعة اإلبتكار ة وتحسین تنم ة وتحقی درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیج
ا الصنامناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى  ة الشاملة وتكنولوج ف ة الر ات اإلنتاج الحیوانى والتنم ر تكنولوج ى وتطو ع مفهوم اإلستزراع السم ةضمن المشروع القومى وتوس   عات الغذائ

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

١٦
,٢

 .
ملة
لشا
ة ا

رف
ة ال

تنم
ل

 

١,١٦,٢ .
تكامل اإلنتاج 

الحیوانى 
 والزراعى 

ر نظم الزراعات البدیلة المدرة للدخل -   تطو

ة . -  حوث محاصیل التغط

ات السماد األخضر - ر تكنولوج  تطو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

تحسین  -

أوضاع صغار 

المزارعین 

ة  والمرأة الرف

.  

خل صورة  -

للتكامل بین 

اإلنتاجین 

الحبوانى 

 والزراعى

م العالى  -  وزارة التعل

حث العلمى ووزارة  وال

الزراعة ووزارة الر 

ووزارة اإلنتاج الحرى 

ة  والهیئة العر

ع .  للتصن

اء من القطاع  - الشر

 الخاص.

 الجامعات. -

ة المراكز - حث  ال

صندوق العلوم  -

ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد

 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -

ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -

ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر

 الصناعة

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن

٢,١٦,٢  .
تحسین وضع 

صغار 
 المزارعین 

قروض م - م البذور واألسمدة    سرة األجل  .دراسة تقد

إستخدام أنظمة  دلدیون عنواالقروض فوائد دراسات إعفاء صغار المزارعین من  -

 الر الحدیثة أو أنظمة الطاقة المتجددة .

ین صغار المزارعین من خل فرص لإلبتكار عن طر  الحصول  - دراسة تم

م المهني وخدمات اإلرشاد، ورأس المال، واالئتمان، والتأمین الالزمین  على التعل

ر األعمال.  لتطو

ة . - ض أعداد الفقراء وتحسین مصادر األرزاق في المناط الرف  دراسة تخف

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن

٣,١٦,٢ .
ین دور  تم
ة ف  المرأة الر

ة - ة الزراع ة الصناعات التقلید   دراسة وتطبی تنم

مة ا - ةدراسة وتطبی خل الق  لمضافة للمنتجات الزراع

٢٠١٦  

٢٠٢٠  

٢٠١٨  

٢٠٢٣  

١٠٠ 

ه ملیون جن



١٤٩ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

ع: الزراعة والغذاء   المحور الرا

ة مفهوم الزراعة اإلبتالهدف اإلستراتیجى:  ة وتحقی درجة أعلى لألمن تنم ة ومواجهة سوء إستخدام الموارد المائ ة والحد من تدهور األرض الزراع ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو كار
ى ع مفهوم اإلستزراع السم ة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشروع القومى وتوس ة وتطو الغذائى من السلع اإلستراتیج ات اإلنتاج الحیوانى والتنم ر تكنولوج

ة ا الصناعات الغذائ ة الشاملة وتكنولوج ف  الر

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

١٧
,٢

 .
عي
لزرا
ع ا
قطا
ي ال

ا ف
 به
فاظ
الحت

ة وا
عرف
الم

ة  
تنم
رو
طو
ت

 

١,١٧,٢ .
ة  تسهیل وتنم
القدرات عن 
طر االستثمار 
م  في التعل

 والمعرفة

افة المراحل   - دراسة إصالح المناهج في 

ة ومد  ة الدراسات الزراع ة لتحسین جاذب م التعل

المجتمع وأهمیتها له   صلتها 

م مشرو  - ة الحصول على التعل ان ع زادة إم

ة .  التكنولوجي والعلوم التكنولوج

م الزراعي -  مشروع مساندة إصالح التعل

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة نشر المعرف -
ة فى  التكنولوج
  .القطاع الزراعى

ادة أعداد  - ز
ومستو 

الملتحقین 
الدراسات 
ة .  الزراع

الممانعة من جانب  -
ال الش ة األج ا

م  التعل لإللتحاق 
 الزراعى .

م  - وزارة التعل
حث  العالى وال
العلمى ووزارة 

  الزراعة .

اء من  - الشر
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -

ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد

 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -

ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -

ات المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر

 الصناعة

ه ٣٠  ملیون جن

٢,١٧,٢  .
ع المهارات  تشج

ات  والتكنولوج
الجدیدة وسط 
ع المجتمعات  جم
ة ة الزراع  المحل

ة الالزمة لتسهیل استخدام  - ة األساس ر البن تطو

ا المعلومات االتصاالت  .   تكنولوج

أنظمة توفیر المعرفة المستنیرة بإدارة المزارع و  -

عملون في القطاع  ة لكل من  ولوج الزراعة اإل

 الزراعي .

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ه ٣٠  ملیون جن



١٥٠ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

ع: الزراعة والغذاء   المحور الرا

ة ومواجهة سوء إستخدام الموارد المائالهدف اإلستراتیجى:  ة والحد من تدهور األرض الزراع ات الزراع ر التكنولوج ة  وتطو ة مفهوم الزراعة اإلبتكار ة وتحقی درجة أعلى لألمن تنم
ة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى وٕاستصالح األراضى ضمن المشرو  ة الغذائى من السلع اإلستراتیج ات اإلنتاج الحیوانى والتنم ر تكنولوج ى وتطو ع مفهوم اإلستزراع السم ع القومى وتوس

ة ا الصناعات الغذائ ة الشاملة وتكنولوج ف   الر

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 لى التنفیذع

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

١٨
,٢

 .
ئة
غذا
ت ال

اعا
صن
ا ال

وج
نول
 تك
ور
تط

  

. تحسین ١,١٨,٢
ات  العمل

ا  والتكنولوج
ة القائمة  الصناع

ا صناعة الخبز وتقلیل الفاقد . - ر تكنولوج   تطو

ر - ا تطو تون عالى الجودة  تكنولوج ت الز صناعة ز
. 

ر تكنو  - ا صناعة  المرى والعصائر والعجوة تطو لوج
ة (التین ، البلح ، الرمان ،  هة المصر ذات الن

ة .  الجواافة ، ......) وجعلها ذات شهرة عالم

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

نشر المعرفة  -
ة فى  التكنولوج
  القطاع الزراعى  .

ادة أعداد  - ز
ومستو 

الملتحقین 
ة  الدراسات الزراع

. 

م العالى وزار  -  ة التعل
حث العلمى ووزارة  وال

ووزارة  الزراعة
  . الصناعة

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

ة  - صندوق العلوم والتنم
ة   التكنولوج

حث العلمى - ة ال م  أكاد

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات رجال  المدنى وجمع

 األعمال 

ز -  تحدیث الصناعة مر

ملیون  ١٠٠
ه  جن

ر   .٢,١٨,٢ تطو
ات جدیدة  تكنولوج
ة للصناعات الغذائ

م فرص المشروعات الصغیرة والمتوسطة  - دراسة تعظ
ةالصناعات الفى    .غذائ

ة للصناعات  - ا جدیدة وٕابتكار ر تكنولوج تطو
ة .  الغذائ

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ١٠٠
ه  جن

  



١٥١ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

 المحور الخامس: البيئة

اة ورفع ة على التحسین المستدام لجودة الح ة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعن عة، والحد من تأثیر التغیر المناخي،  الهدف اإلستراتیجى: تهدف االستراتیج ة الطب شأن حما الوعي 
ة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أول اسات إنمائ ة من خالل تطبی س ال المستقبل فة آمنة مستدامة لألج قاف تدهور بهدف توفیر بیئة نظ ، وقادرة على إ ات النمو االقتصاد و

یئي عالي والحفاظالبیئة والحفاظ على توازنها،  مة واالقتصاد الدوار وذات محتو معرفي وتقني و م الحو ة التنوع البیولوجي، وٕادارة للمخلفات مرتكزة على مفاه ة  وحما ع وصون الثروات الطب
 وحفز اإلقتصاد األخضر.

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة والمشرفة مخاطر التنفیذ ذمؤشرات التنفی فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

١٩
,٢

خة
منا
ت ال

غیرا
 للت
ملة
محت

ر ال
آلثا
ة ا
جه
موا

 .
  

ل دراسات . ١,١٩,٢ تمو
ة  التغیرات المناخ خاصة 

 والكوارث

ة - ة للتغیرات المناخ   إنشاء لجنة قوم

ل دراسات خاصة  - ة لآلثار تمو التنبؤات المستقبل

ة على الدلتا وسواحل مصر  المحتملة للتغییرات المناخ

ة الغذاء والعبء  ة والتنوع البیولوجى وٕانتاج الشمال

ة   .اإلقتصاد واإلجتماعى للتغیرات المناخ

ة لآلثار المحتملة  - ل دراسات للتنبؤات المستقبل تمو

اط النشطة للكوارث المحتملة مثل الزالزل فى المن

ضانات والسیول والجفاف .  والف

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

دراسات  -

ة قابلة  إستراتیج

  . للتطبی

ات  - تكنولوج

ة لمواجهة  محل

ة  التغیرات المناخ

والكوارث 

 .المحتملة 

م العالى  -  وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
البیئة ووزارة الر 

  . ووزارة الزراعة 

اء م - ن القطاع الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن

المواجهة .  ٢,١٩,٢
ة للتغیرات  التكنولوج

ةا  لمناخ

ة  - ة لمواجهة التغیرات المناخ ات وطن ر تكنولوج تطو

ة الدلتا والسواحل المصرة   .  لحما

ة لمواجهة الكوارث المحتملة  - ات وطن ر تكنولوج تطو

ة  ان وتغییر أكواد البناء والطرق والمناط المعرضة إلم

 تلك الكوارث .

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

١٠٠ 
ملیون 

 هجن

 

 



١٥٢ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ  

 المحور الخامس: البیئة

ا ة على التحسین المستدام لجودة الح ة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعن عة، والحد من تأثیر التغیر المناخي، الهدف اإلستراتیجى: تهدف االستراتیج ة الطب شأن حما ة ورفع الوعي 
ة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أول اسات إنمائ ة من خالل تطبی س ال المستقبل فة آمنة مستدامة لألج قاف تدهور بهدف توفیر بیئة نظ ، وقادرة على إ ات النمو االقتصاد و

یئي عالي و البیئة والحفاظ على توا مة واالقتصاد الدوار وذات محتو معرفي وتقني و م الحو ة التنوع البیولوجي، وٕادارة للمخلفات مرتكزة على مفاه ة زنها، وحما ع الحفاظ وصون الثروات الطب
 وحفز اإلقتصاد األخضر.

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

ة المشروعات العامة مخاطر  التنفیذمؤشرات  فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٢٠
,٢

ضر
ألخ
د ا
صا
إلقت
ز ا
حف

 .
 

ل . ١,٢٠,٢ تمو
ة  مشروعات إرشاد
ودراسات جدو 

ومقترحات 
عات لإلقتصاد  تشر

 األخضر

ق - ة لتطب ل ة والتمو ة والفن ات دراسة الجدو اإلقتصاد
ة  ة والزراع اإلقتصاد األخضر للمشروعات العمران

ة    .والصناع

ات التحول لإلقتصاد  - ة لتحد یئ ة و دراسات إجتماع
 األخضر.

ات اإلنفاذ  - ح آل ة  وتوض  مراجعة وتحدیث القوانین البیئ

ة الخضراء: تحدید  - ة للتنم ات وطن وضع استراتیج
ة أو القابلة ل  لتحّول لالقتصاد األخضرالقطاعات ذات األولو

ات للتحول إلى اإلقتصاد  - وضع األكواد الالزمة والمنهج
انى الخضراء  ة (الم الطرق  –األخضر فى القطاعات المعن

اه  –وسائل النقل المستدام  –الطاقات المتجددة  –  –الم
ات    األراضى) –النفا

ر لمساعدة المؤسسات  - حوث وتطو دعم مشروعات 
ة الو  ب أوضاعها لتكون أكثر الصناع ة  فى تصو طن

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ة وطن إستراتیج
ة الخضراء    .للتنم

ة  - أكواد ومعاییر وطن
 .لإلقتصاد األخضر 

ا  - ر تكنولوج تطو
 اإلنتاج األنظف .

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى  وال

البیئة ووزارة ووزارة 
  . الزراعة 

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ة التكنو  ةوالتنم   لوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

١٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٥٣ 
 

 مساندة للبیئة والتحول لإلقتصاد األخضر .

ع وجذب االستثمارات  - عي لتشج ر اإلطار التشر تطو
ع مصادر  ة، وضمان تنو ة األساس الخضراء في قطاع البن

ة . عاثات الكرون ة للحد من االن  الطاقة، ووضع استراتیج

ر .  ٢,٢٠,٢ تطو
ة  ات محل تكنولوج
 لإلقتصاد األخضر

ات اإلنتاج النظیف للتحول لإلقتصاد  - ر تكنولوج تطو
  .األخضر 

قا للبیئة ت - انى والمدن الخضراء ط مات الم ر تصم طو
ة المتنوعة .  المصر

ما  - ة المبتكرة لالقتصاد األخضر،  ل ر الحلول التمو تطو
ل األخضر .  في ذلك إطالق صندوق التمو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

٣٠٠ 
ملیون 
ه  جن

  



١٥٤ 
 

م ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا ( المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج )٢٠١٥ نوفمبرالعالى وال  

 المحور الخامس: البیئة

اة ورفع الوعي ة على التحسین المستدام لجودة الح ة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعن عة، والحد من تأثیر التغ الهدف اإلستراتیجى: تهدف االستراتیج ة الطب یر المناخي، شأن حما
ة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أول اسات إنمائ ة من خالل تطبی س ال المستقبل فة آمنة مستدامة لألج قاف تدهور بهدف توفیر بیئة نظ ، وقادرة على إ ات النمو االقتصاد و

ة التنوع البیولوجي، وٕادارة للمخلفات مرتكز  ة البیئة والحفاظ على توازنها، وحما ع یئي عالي والحفاظ وصون الثروات الطب مة واالقتصاد الدوار وذات محتو معرفي وتقني و م الحو ة على مفاه
 وحفز اإلقتصاد األخضر.

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 لتنفیذعلى ا

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٢١
,٢

امة
ستد

ة م
آمن

فة 
 نظ
یئة
ر ب
وفی
. ت

 

اسات . ١,٢١,٢ الس
ة والتطورات  اإلنمائ
ة لدمج  التكنولوج
قاف  العنصر البیئى وٕا

   تدهور البیئة
افحة التلوث .  وم

افة  - افحة  ة وفعالة لم ات محل ر تكنولوج تطو
 –اإلشعاعى  –الترة  -الماء  - واء أنواع التلوث (اله

صر  –الضوضائى  –الضوئى    الوراثى) . -ال

ة جدیدة  - اسات بیئ م دراسات عدیدة لوضع س تقد
ة المستدامة  –(اإلقتصاد البیئى  ة  –التنم التنم

عد البیئى) لدمج العنصر البیئى  ة ذات ال اإلقتصاد
لها إلى ممارسات ب ة ووقف التدهور البیئى وتحو یئ

 فعالة .

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

افحة  - ات م تكنولوج
 التلوث.

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى ووزارة  وال
البیئة ووزارة الزراعة 

.  

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

تحاد مشروعات اإل  -
ى   Horizonاألورو

2020 

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٥٥ 
 

ة .  ٢,٢١,٢ حما
 التنوع البیولوجى

ة التنوع   - معاونة وزارة البیئة فى مشروعات حما
  البیولوجى .

ات  - دراسة أثر التنوع البیولوجى الزراعى فى عمل
ح فى  ة التلق  األنظمة الزراع

ات اإلنتاج  - دراسة تأثیر الطیور والزواحف على عمل
ة اآلمنة (مشروع  الزراعى والتوازن البیئى وطرق الوقا

دراسة حالة).  الملیون فدان 

افحة اآلفات  - قة فى م ة الدق دور الكائنات الح
ر المخلفات .  وتدو

دراسة المخاطر والتهدیدات التى تواجه التنوع  -
 بیولوجى الزراعى فى مناط اإلستصالح الجدیدة .ال

ة  - حار المصر ة التنوع البیولوجى فى ال دراسة وحما
حر المتوسط  حر األحمر) . –(ال  ال

ة التنوع البیولوجى فى منطقة قناة  - دراسة وحما
س .  السو

دراسة والمحافظة على التنوع البیولوجى فى  -
ل  ة (البردو حیرات المصر  –البرلس  –منزلة ال –ال

و  وط  –قارون  –إد  ناصر) . –مر

دراسة والمحافظة على التنوع البیولوجى فى نهر  -
 النیل .

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن

  

  

  



١٥٦ 
 

ا  حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبر(المحاور الرئ

 المحور الخامس: البیئة

اة ورفع الوعي ة على التحسین المستدام لجودة الح ة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعن عة، والحد من تأثیر التغیر المناخي،  الهدف اإلستراتیجى: تهدف االستراتیج ة الطب شأن حما
ال  فة آمنة مستدامة لألج قاف تدهو بهدف توفیر بیئة نظ ، وقادرة على إ ات النمو االقتصاد ة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أولو اسات إنمائ ة من خالل تطبی س ر المستقبل

مة واالقتصاد الدوار وذات محتو مع م الحو ة التنوع البیولوجي، وٕادارة للمخلفات مرتكزة على مفاه ة رفي البیئة والحفاظ على توازنها، وحما ع یئي عالي والحفاظ وصون الثروات الطب وتقني و
 .وحفز اإلقتصاد األخضر

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ةالمشروعات العامة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٢١
,٢

امة
ستد

ة م
آمن

فة 
 نظ
یئة
ر ب
وفی
. ت

 

٣,٢١,٢ .
اسات  س

ا إدارة  وتكنولوج
 المخلفات

ر متكاملة إلدارة  إقتراح منظومة أطر - اتوتدو من  النفا
ة منها لتولید  منظور البیئة المستدامة واإلستفادة اإلقتصاد

اء  هر   ....) -بیوجاز  –الطاقة (

اء تنفیذ مشروعات رائدة إلدارة المخلفات وإ  - ح
 المشروعات الساب تنفبذها .

ة  - ة تلزم اإلدارات المحل ع اسات وقواعد تشر وضع س
ة اآلمنة  قا للقواعد البیئ ات ط اء بإدارة النفا واألح

ة .  واإلستفادة اإلقتصاد

ات إدارة  - ة الحصول على أحدث تكنولوج ان ز إم تعز
ات م ،  النفا ز القدرات على تقی شمل ذلك تعز و

ارهاالت ا واخت   . كنولوج

اسة اإلسترجاع ( واحد  - اسات تطبی س وضع قواعد وس
ة  ة واإللكترون م) لألجهزة الكهر جدید مقابل واحد قد
ر وللتخلص اآلمن من تلك  والمعدات المختلفة إلعادة التدو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ة وطن إستراتیج
ة الخضراء    .للتنم

ة  - أكواد ومعاییر وطن
 .لإلقتصاد األخضر 

ا  - ر تكنولوج تطو
 اإلنتاج األنظف .

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى  وال

البیئة ووزارة ووزارة 
  . الزراعة 

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال

صندوق العلوم  -
ةو  ة التكنولوج   التنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٥٧ 
 

 

  

ر المخلفات األجهزة  ة للمصنع فى تدو ة األدب والمسئول
ة   .اإللكترون

. صون ٤,٢١,٢
حث عن  وال

ة ع  الثروات الطب

ة (األصول  - ع ل موسوعة صون الثروات الطب تمو
ة والح ة) الوراث ة والتراث ة والثروات التعدین رو ة والم یوان

. 

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن



١٥٨ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ  

 و العلوم المستقبلية المحور السادس: التطبيقات التكنولوجية

ات الجدیدة الهدف اإلستراتیجى:  ة والتكنولوج ة والمستقبل ناء القدرات في العلوم البین ر و حث والتطو ا واالبتكار نحو ال والتي تحتل المراكز األولى على مستو دفع مجتمع العلوم والتكنولوج
التكنولوج محاولة للحاق  ات واعدة، وذلك  تكنولوج ات المستقبل.یات المتقدمة وتضیالعالم  ة واالستعداد الدائم لعلوم وتكنولوج    الفجوة التكنولوج

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى نم

٢٢
,٢

 .
كار
البت
 وا
جا
ولو
تكن
 وال

لوم
 الع

مع
مجت

ع 
دف

قبل
ست
والم

حو
ن

  

تحدیث . ١,٢٢,٢

ات و لقائمة األول

ة من علوم  الوطن

ات المستقبل   وتكنولوج

ة المتخصصة  - تكلیف المجالس القوم
ات  عة للوزارة بتحدید األولو ة التا والمعن
ل  ا المستقبل  ة من علوم وتكنلوج الوطن

  ث سنواتثال

ا  - دراسة توطین وتطبی علوم وتكنولوج
 المستقبل

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥  

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ات وطن أولو
ا  لعلوم وتكنولوج

  .المستقبل

توطین وتطبی  -
ا  علوم وتكنولوج

  .المستقبل

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

الصناعة ووزارة 
  .اإلستثمار 

اء من القطاع  - الشر
 خاص.ال

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

٢٠ 
ملیون 
ه  جن

قة -مشروعات . ٢,٢٢,٢   ٢٠١٨  ٢٠١٦  الزراعة الدق



١٥٩ 
 

ة قدرات   حومن تنم

ة وابتكار  حوث أساس و

ة    تنافس

ة  -  الزراعة الرأس

ن الطاقة   -  تخز

 الوقود الشمسي السائل   -

ح الجینوم  -  تصح

 الطب الشخصي  -

عاد  - ة األ عات ووسائل العرض ثالث  الطا

ة  -  تحلیل النظم والدراسات المستقبل

الست -  ك الحیو الوقود الحیو وال

ا  -  نقل الطاقة السلك

ات المرنة  -  االلكترون

ة والروتات    -  الماسحات الذ

ة  - ة/ الشخص ة المنزل الفالتر النانو
اه   لمعالجة الم

ة لمجابهة  - قات الهندسة الوراث تطب
ة في قطاع الزراعة والغذاء  .التعیرات المناخ

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

٢٠٠ 
ملیون 
ه  جن

  



١٦٠ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س )٢٠١٥ر نوفمبر المحاور الرئ  

ةالمحور السادس:  ة و العلوم المستقبل قات التكنولوج  التطب

ا واالبتكارالهدف اإلستراتیجى:  ات الجدیدة والتي تحتل المراكز األولى على مستو  دفع مجتمع العلوم والتكنولوج ة والتكنولوج ة والمستقبل ناء القدرات في العلوم البین ر و حث والتطو نحو ال
ات المتقدمة وتضی التكنولوج محاولة للحاق  ات واعدة، وذلك  تكنولوج ات المسیالعالم  ة واالستعداد الدائم لعلوم وتكنولوج  تقبل. الفجوة التكنولوج

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٢٣
,٢
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ا . ١,٢٣,٢ تكنولوج

 النانو

ا النانو لتحسین  •  Sensors andإستخدام تكنولوج

Nano device  ةفى م األقمار الصناع   تصم

ر  • ا تطو ص وعالج السرطانتكنولوج    النانو لتشخ

فى  Programmable Nano devicesاختراع  •
   شاف التلف والعدو المجال الطبى الصالح او الكت

ات • ر مواد ومتراك ة  تطو عاد نانومتر خواص  لهاذات ا
ة ائ هر ة و ة، إلكترون ائ م ة،  ان ة م جدیدة  و حرار

اغ  مختلفةتوصف فى استخدامات  مثل الدهانات واالص
ة    واالدو

اه  • ة الم ة و معالجة و تحل ة النانو في تنق   استخدام تقن

ة ابتكار اجهزة نانومت • ة ر فاءة عال ات ذات  م ن  لتخز
لة    بیرة من الطاقة ولفترات طو

ا  • ا فى النانو استخدام تكنولوج ر الخال تحسین وتطو
ة    الشمس

   استخدام انظمة للطاقة اكثر صداقة للبیئة •

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة أولو - ات وطن
ا  لعلوم وتكنولوج

  .المستقبل

توطین وتطبی  -
ا  علوم وتكنولوج

  .المستقبل 

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

الصناعة ووزارة 
  .اإلستثمار 

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

صندوق العلوم  -
ة ا ةوالتنم   لتكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث الصناعة - مر

٥٠٠ 
ملیون 
ه  جن
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ر المخلفاتفى النانو استخدام  •    تدو

الطائراتفى النانو استخدام  • ( خواص  الصناعات الثقیلة 
ی ان ة م   ىة ) الخالئط المعدن

ة األصناعة افى النانو استخدام  • مقاومة المنة آلغذ
  و اآلفات  لالمراض

 Superأسطح مضادة للتآكل او االلتصاق  •

hydrophobic  

  (low effect, low friction, Anti dust, and 
Self cleaning)   

  Nano Safetyامان النانو  •

ا . ٢,٢٣,٢ تكنولوج

الفضاء واإلستشعار 

عد  من ال

 

 

 

 

 

 

٣,٢٣,٢ .
ة ة الحیو  المعلومات
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ا (المحاور ا حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبرلرئ

 المحور السابع: الصناعات اإلستراتيجية

ع المحلى ة من خالل تعمی التصن ة وتحسین الرح ر الصناعة الوطن ة إلى المساهمة في تطو ة  یهدف هذا المحور من اإلستراتیج ة الحال ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوج
ة غض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیج ات تنفیذ محددة   وللوصول الى هذا الهدف االستراتیجي توجد آل

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة مخاطر مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

المسئولة  الجهات
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٢٤
,٢

ت ل
سا
رسا

  د
.

ة 
رح
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سی
وتح

ة 
وطن
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ناع
لص
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. إنشاء ١,٢٤,٢
انات  قواعد ب
الصناعة وتحدید 
ات النهوض  إستراتیج

 الصناعة القائمة

ة دراسات إل  - انات للصناعات اإلستراتیج ة نشاء قاعدة ب الوطن
ة  ة والفعل م ة التصم تتضمن الصناعات القائمة والطاقات اإلنتاج

ع الجغرافي للصناعات القائمة  ة والتوز ة المنتجات الحال لنوع
  والمشاكل التي تواجه الصناعة 

ر - - الصناعات ات اإلستراتیج دراسات لتطو ة للنهوض  المناس
 المختلفة

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

 ات أولو
ة لعلوم  وطن
ا  وتكنولوج
  .المستقبل

  توطین
وتطبی علوم 

ا  وتكنولوج
  .المستقبل 

.   م العالى وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال
الصناعة ووزارة 

  .اإلستثمار 

  اء من القطاع الشر
 الخاص.

 .الجامعات 

 ة حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

  صندوق العلوم
ة  والتنم

ةا   لتكنولوج

  حث ة ال م أكاد
 العلمى

  مشروعات اإلتحاد
ى  األورو

Horizon 2020 

  منظمات المجتمع
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

  ز تحدیث مر
 الصناعة

ملیون  ٢٠
ه  جن

. تعمی ٢,٢٤,٢
ع المحلى  التصن
والتوأمة وٕانشاء 
حوث  إدارات ال

ر  والتطو

ع المحلىتفعیل المشروع القومي الخاص بتعمی ال -   تصن

عض المراكز والمعاهد  - اشر للتوأمة بین  ل موجه وم توفیر تمو
ة  ق ات الهندسة والصیدلة والزراعة والفنون التطب ل ة و حث ال

ات من جهة   .والصناعات المناظرة من جهة أخر والحاس

ر برنامج أستاذ لكل مصنع  -  تفعیل وتطو

ر وم - حوث والتطو ة دعم إنشاء إدارات لل ل شر م داخل  راكز للتصم

م الهندسي  - ز على علوم التصم حیث یر م الهندسي  ر التعل تطو
ا إنتاج المواد ة وتكنولوج س  وهندسة إنتاج المعدات والهندسة الع

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ١٠٠
ه  جن
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م ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا ( المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج )٢٠١٥ نوفمبرالعالى وال  

ة ع: الصناعات اإلستراتیج  المحور السا

ع المحلى ومساعدة الص ة من خالل تعمی التصن ة وتحسین الرح ر الصناعة الوطن ة إلى المساهمة في تطو ة ناعة على عبور الفجوة التكیهدف هذا المحور من اإلستراتیج ة الحال نولوج
ة غض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیج ات تنفیذ محددة   وللوصول الى هذا الهدف االستراتیجي توجد آل

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
والمشرفة على 

 التنفیذ

لمصادر  ل التمو مة التمو ق

 إلى من

٢٥
,٢

جة
راتی
ست
 اإل
ات
ناع
لص
ر ا

طو
. ت

 

١,٢٥,٢ .
ر صناعة  تطو
 الغزل والنسیج

ة القطن - ة وٕانتاج الصناعات النسج ة للنهوض  ر ومضاعفة الحملة القوم  تطو
.  

ة  - ع صة طب قة البث الكهري من مصادر رخ طر ة  تحضیر مرشحات نانومتر
ةمتجددة وا اه صرف صناع ة م  . ستغاللها في تنق

اً  - ة النشطة بیولوج ة على المواد السلیلوز ر عبوات التغلیف المبن  . تطو

ة  - ات المعالجات األول ر عمل ة من خالل تطو تحسین خواص األقمشة الكتان
ات التجهیز النهائي ر عمل ة والنانو استخدام  ذلك تطو ا الحیو التكنولوج

 .تكنولوجي 

ة متجددة مثل السلیولوز (قش  - ع ر مرشحات مسترجعة من مصادر طب تطو
ش، شعر) لإلستخدام في  األرز، حطب القطن، ورق شجر الموز) والكیراتین (ر

 إزالة أیونات معادن ثقیلة

ة - ة التسو داخل المنشآت النسیج م برنامج لتحسین استراتیج  تصم

ادة ا - ة لز ة للمنتجاستخدام العوادم النسج مة المضافة واإلقتصاد  لق

م االستفادة في  - رة سیناء لتعظ ه جز ر جودة الصوف الناتج في ش تطو
ة  الصناعات النسج

ة  - ة للحفاظ على النقاوة الوراث م انتاج أقطان اإلكثار بدرجة نقاوة عال تدع

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ادة إنتاج ز
الصناعات 
ة    .النسج

عودة المصانع  -
  .المتوقفة للعمل 

ة  - ادة رح ز
ة  القطاع مصاح

ادة اإلنتاج  لز

إستیرا -
د الخامات 

الردیئة من دول 
ا    شرق آس

اسة اإلغراق  س
وما تمثله من 
خطورة على 

المنتج المحلى 
 والخامات

م وزا - رة التعل
حث  العالى وال

ووزارة العلمى 
الصناعة ووزارة 

اإلستثمار  
  .ووزارة الزراعة 

اء من  - الشر
القطاع الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال
افة  من 

ة  الوزارات المعن
 المحور

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات  -
ى  اإلتحاد األورو

Horizon 2020 

منظمات  -
المجتمع المدنى 
ات رجال  وجمع

 األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون  ٣٠٠
ه  جن
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 للقطن المصر 

اط سالالت جدیدة من الكتان تضاهي السالالت المستو  -  ردةاستن

اف - ر الزجاجات المصنعة من البولي إستر في صورة أل  إعادة تدو

بر تستخدم في  - ة  اف) في انتاج مواد ذات أهم استخدام لشعیرات (االل
ة ة والصناعات الحر ماو  الصناعات الك

 انتاج أقمشة مقاومة للحشرات والعتة -

ا تصلح لجنى القطن -  المصر  مشروع انتاج ماكینة لجنى القطن ال

 استغالل ناتج الحلیج في مجاالت عدة مثل مجال صناعة الفالتر  -

ة  - ة والصناع ة واالنشائ  إنتاج األقمشة لألغراض الزراع

استخدام أحدث  - لة التیلة  إكثار وحفظ وتوثی أصناف القطن المصر  طو
ة والبیوتكنولوجى  ات في الهندسة الوراث  التكنولوج

ة إنتاج سالالت جد -  یدة من القطن المصر  مقاومة لالفات الحشر

ر  - حوث والتطو ا ومراكز ال ة من مراكز نقل التكنولوج  دعم إنشاء ش

التعاون مع دور  - ب المهنى للفنیین والمهندسین في المجال  دعم برنامج للتدر
ة ة ودول  خبرة وطن

 بی المناسب منهاالتنقیب في البراءات التى سقطت في الملك العام وتبنى تط -
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ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

ة ع: الصناعات اإلستراتیج  المحور السا

ع المحلى ومساعدة الصنی ة من خالل تعمی التصن ة وتحسین الرح ر الصناعة الوطن ة إلى المساهمة في تطو ة هدف هذا المحور من اإلستراتیج ة الحال اعة على عبور الفجوة التكنولوج
غض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتی ات تنفیذ محددة  ةوللوصول الى هذا الهدف االستراتیجي توجد آل  ج

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 والمشرفة على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٢٥
,٢

جة
راتی
ست
 اإل
ات
ناع
لص
ر ا

طو
. ت

 

٢,٢٥,٢ .
ر صناعة  تطو

 الدواء

ة استصدا - حوث الطب م إصدار ال   ر قانون تنظ

حوث قبل  - حوث على الحیوان (ال م ال استصدار قانون تعظ

ة)  اإلكلین

وحدات   - ة نضف الصناعة  مشروع تشغیل الوحدات التجرب

الشراكة مع خبراء دولیین    ة لحساب القطاع الخاص   انتاج

ة القا - مصانع الشر ر  حوث والتطو ر وحدات ال ضة تطو

ة .  للصناعات الدوائ

ة   - ع ة من المصادر الطب  استخالص  الخامات الدوائ

ر وتسجیل واعتماد طرق عالج الطب البدیل  -  تطو

ع المحلى لمعدات وادوات استخدام الدواء (البخاخات  - مشروع التصن

 العبوات ... إلخ)  –

ة الموجهة  -  األدو

ة  -   اكتشاف االدو

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ادة إنتاج ز
الصناعات 
ة    .النسج

عودة المصانع  -
  .المتوقفة للعمل 

ة  - ادة رح ز
ة  القطاع مصاح

ادة اإلنتاج  لز

م  - . وزارة التعل
حث  العالى وال

ووزارة ى العلم
الصناعة ووزارة 
اإلستثمار  ووزارة 

  .الصحة 

اء من  - الشر
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال
افة الوزارات  من 
المحور ة   المعن

ز تحدیث  - مر

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى  األورو

Horizon 2020 

مجتمع منظمات ال -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ملیون  ٣٠٠
ه  جن
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ائ - م ة  التخلی الك  ى للخامات الدوائ

ة  - ا الالزمة النتاج البروتینات العالج  التوامة ونقل التكنولوج

قات النانوتكنولوجى في صناعة الدواء  -  توطین تطب

ة  - ة  والمواد الحیو ض  زادة اإلنتاج المحلى لالجهزة التعو

ة  -   إنشاء معمل مرخص للمتكافات الدوائ

حو  - ز التمیز لل ة استكمال مر ة وقبل اإلكلین  ث اإلكلین

ة - ع الدواء واكتشاف االدو  بناء القدرات في مجاالت تصن

 الصناعة

٣,٢٥,٢ .
ون  السیل
والجرافین  

والثروة 
ة  المعدن

ل  - ون في مصر من خالل دعم تمو س لصناعة السل التأس

ة  ة وشراكات  دول ر وابتكار وطن حوث وتطو   .مشروعات 

ة لخدم - ة الصناعة المصرة وزادة رفع جودة خامات الثروة المعدن

مة المضافة  الق

مادة حفازة في الصناعات المختلفة  - س الدخال الجرافین  التأس

اه  ة الم ة تحل ة المختلفة) وفي أغش قات الطب صناعة الدواء والتطب )

٢٠١٦ 

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ملیون  ٣٠٠
ه  جن
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ة المقترحة ة لإلستراتیج س ا ( المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال )٢٠١٥ر نوفمبللتعل  

ة ع: الصناعات اإلستراتیج  المحور السا

ع المحلى ومساعدة الص ة من خالل تعمی التصن ة وتحسین الرح ر الصناعة الوطن ة إلى المساهمة في تطو ة ناعة على عبور الفیهدف هذا المحور من اإلستراتیج ة الحال جوة التكنولوج
ة غض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیج ات تنفیذ محددة   وللوصول الى هذا الهدف االستراتیجي توجد آل

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

ة المشروعات العامة الجهات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 ذوالمشرفة على التنفی

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٢٥
,٢

جة
راتی
ست
 اإل
ات
ناع
لص
ر ا

طو
  ت

.
  

. تعمی ٤,٢٥,٢
ع المحلى  التصن

دعم برنامج قومى لتأهیل المؤسسات القادرة علي  -

ر االبتكار  ع المعدات ومساعدتها في تطو تصن

مواقع  ة  ة التكنولوج مات من خالل رط التنم والتصم

مات اإلنتاج  ر التصم ع المعدات وتطو المهتمة بتصن

حث العلمي والتكنولوجي الجامعات ومراكز ال ة    الهندس

ارات  - ات الس تبنى إنتاج مودیل محلى ألحد شر

ون  قل الم حیث ال المغرب  ة مثل تجرة لوجان  العالم

 %٧٠المحلى عن 

ات وقطع  - ز وطنى إلنتاج االسطم دعم إنشاء مر

ار المح ع اآلالت الغ ل برنامج وطني لتصن ةدعم تمو ل

ة  والمعدات الزراع

ا من الدول الرائدة  - دعم برنامج لنقل وتوطین التكنولوج

 في المجاالت المختلفة

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ادة إنتاج ز
الصناعات 
ة    .النسج

عودة المصانع  -
المتوقفة للعمل 

.  

ة  - ادة رح ز
القطاع 

ا ة لز دة مصاح
 اإلنتاج

إستیراد  -
الخامات 
الردیئة 

من دول 
شرق 
ا    آس

اسة  - س
اإلغراق 

وما تمثله 
من خطورة 

على 
المنتج 
المحلى 
 والخامات

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  وال
ووزارة الصناعة 
ووزارة اإلستثمار 

  .ووزارة الصحة 

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
وزارات افة ال

المحور ة   المعن

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ة  - صندوق العلوم والتنم
ة   التكنولوج

حث العلمى - ة ال م  أكاد

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات رجال  المدنى وجمع

 األعمال 

ز تحدیث الصناعة -  مر

ملیون  ١٠٠
ه  جن

ع محلى لوحدات الطاقة دعم مشروع ق -. ٥,٢٥,٢   ٢٠١٨  ٢٠١٦ومى لتصن



١٦٨ 
 

الصناعات 
ة ماو  الك

اجات  ة لتولید البخار وتوفیر جزء من احت الشمس

  المصانع من الطاقة 

ل حلول مبتكرة لترشید استهالك الطاقة مثل  - دعم تمو

ر الطاقة ط االحتراق و إعادة تدو ر صمامات لض  تطو

حث العلمي  - إطالق برنامج مشترك بین وزارة ال

اب وال راضة والزراعة والتضامن والصناعة والش

ة الصناعات الرف  االجتماعي واالنتاج الحرى للنهوض 

ر  - حث العلمي في تدو دعم تطبی مخرجات ال

ة  المخلفات الزراع

ا  - ر مراكز تكنولوج دعم برنامج لبناء القدرات وتطو

 الصناعة بوزارة الصناعة

ع مرشحات  - ر لتصن حوث وتطو دعم مشروعات 

االمصانع م  حل

حث العلمي ووزارة  - دعم برنامج مشترك بین وزارة ال

ة الى مراكز  ل المدارس الصناع م بتحو ة والتعل التر

المعدات  دها  ة وتزو دعم فنى للصناعات الصغیرة والرف

 واألجهزة والكفاءات الالزمة

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧  

ملیون  ١٠٠
ه  جن

  



١٦٩ 
 

ا (المحاور ا حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبرلرئ

ة ع: الصناعات اإلستراتیج  المحور السا

ع المحلى ة من خالل تعمی التصن ة وتحسین الرح ر الصناعة الوطن ة إلى المساهمة في تطو ة  یهدف هذا المحور من اإلستراتیج ة الحال ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوج
ة غض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیج ات تنفیذ محددة   وللوصول الى هذا الهدف االستراتیجي توجد آل

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة المسئولة والمشرفة  الجهات مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو ق

 إلى من

٢٥
,٢

جة
راتی
ست
 اإل
ات
ناع
لص
ر ا

طو
. ت

 

٦,٢٥,٢ .
الصناعات 
ة  اإللكترون

ة  - ات العالم ات البرمج ات مع شر –عقد اتفاق

ة  بن م  لتوفیر رخص البرامج المستخدمة في التصم

ات الصغیرة زة للشر ة مر والناشئة والجامعات  تحت

التعاون مع  ة المصرة، وذلك  حث والمراكز ال

ة   الوزارات والجهات المعن

ات  - تسرع دورة االبداع في مجال االلكترون

ة من خالل دعم  ات مشتر وتحفیز إنشاء شر

احثین والعلماء  اب ال ة المهندسین وش مشار

المصرین في المؤتمرات والمعارض المتخصصة 

 لمفي العا

ع حاسب لوحى مصر  - دعم برنامج وطنى لتصن

ة وسعر مناسب للسوق المحلى  بجودة مناس

ونات  - دعم إنشاء واحة للعلوم في مجال الم

قة   الدق

ا لقطاع االتصاالت -   دعم برنامج منح موجهة سنو

ر وابتكار في  - حوث وتطو دعم مشروعات 

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

توطین الصناعات  -
ة فى  اإللكترون

  .مصر

ادة عدد  - ز
ات التى  البرمج
یتم إنتاجها فى 

  .مصر

نمو  صادرات  -
قطاع 

ات  اإللكترون

ات .- عدم قبول الشر
ة بدء اإلستثمار  األجنب

اب  فى مصر ألس
  مختلفة 

هجرة العقول .-
ة والخبراء فى  الهندس
ات  مجال البرمج
ة   والصناعة اإللكترون

م العالى  - وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

الصناعة ووزارة 
اإلستثمار  ووزارة 

  .الصحة 

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
ة افة الوزارات  المعن

 المحور

ز تحدیث  - مر
 الصناعة

ة  - صندوق العلوم والتنم
ة   التكنولوج

حث العلمى - ة ال م  أكاد

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
ات رجال األعمال   وجمع

ز تحدیث الصناعة -  مر

ملیون ٣٠٠
ه  جن



١٧٠ 
 

ة:  المجاالت االت

اه المواصالت وا - لدوائر المتكاملة والنظم إنتاج أش

قة   الدق

ة المستخدمة إلنتاج  - إنتاج الشعیرات الضوئ

ة  الت الضوئ  الكا

ات  -  وملحقاتها  LEDاإلنتاج المحلى للم

الحاسب  - م فیها  ع الماكینات المتح تصن

 واإلنسان اآللى لإلنتاج النمطى 

ة  - م الكترون ع نظم مستشعرات وتح م وتصن تصم

ة الص  ناعات المختلفة لتغذ

ة  - صناعة أجهزة ولوازم األجهزة اإللكترون

مة  الستعادة المواد ذات الق

  



١٧١ 
 

م  ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا (المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج )٢٠١٥ نوفمبرالعالى وال  

 المحور الثامن: تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والفضاء

ر البن ة إلى تطو ات االستشعا ةیهدف هذا المحور من اإلستراتیج ه وش ه الرقم ات االتصاالت الالسلك ة لنظم المعلومات، وتحسین اداء ش عدالتحت م  ر عن  ا وتقد ي القائم على تكنولوج ال جدیدة من الرط الش أش
ما بین مصر والبلدان المتقدمة حوث ف ب وال م والتدر ة و  المعلومات واالتصاالت، ترط بین مؤسسات التعل الة الفضاء المصر قات مجال االستشعار منو ٕانشاء و عد ا تطب   ل

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 عامةال

ة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل التمو

 إلى من

٢٦
,٢

ات
لوم
لمع
م ا
لنظ

ة 
تحت
ة ال

البن
ر 
طو
. ت

  

١,٢٦,٢ .
تنفیذ 

مشروعات في 
مجال 

ا  تكنولوج
 المعلومات

ر البنسبل  - ات تطو ة لنظم المعلومات، وتحسین اداء ش ه التحت

ر  عد، وتطو ات االستشعار عن  ه وش ه الرقم االتصاالت الالسلك

ة. ة االتصاالت الرقم ات جدیدة لش   واستحداث  تقن

حث  - ة و م الفجوة الرقم ة سبل تحلیل وتقی ه التحت ر البن تطو

ات جدیدة تواج  لنظم المعلومات، ه مجتمع والتصد لتحد

ة ة والدول م ة واإلقل   المعلومات على األصعدة الوطن

ا  - ي القائم على تكنولوج ال جدیدة من الرط الش م أش تصم

م والتدرب  المعلومات واالتصاالت، ترط بین مؤسسات التعل

ة  ما بین مصر والبلدان المتقدمة، ووضع خطة إستراتیج حوث ف وال

ة اال ة في إدارة المؤسسات.للتوسع في استخدام ش  تصاالت الرقم

ة  - ا المعلومات واالتصاالت للتنم قات تكنولوج ة دعم تطب ف

م  المستدامة في مجاالت اإلدارة العامة واألعمال التجارة والتعل

والتدرب والصحة والعمالة والبیئة والزراعة والعلم في إطار 

ة للرقمنة ة وطن  .إستراتیج

ر استخدام تك - ا المعلومات في مجال اتخاذ القرارات تطو نولوج

ة فعالة  فها لتحقی رقا ة توظ ف واالستكشافات الجدیده للثراوات، و

ة ، والمساعدة في تحفیز األفراد عموما أو  ات التشغیل في العمل

ة ،  ة عال روح معنو متخذ القرار خصوصا ودفعهم للعمل، و

ةاألمر الذ قد یؤد في األخیر إلى زا   دة التنافس

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ة  - ر البن تطو
ة  التحت

ا  لتكنولوج
 المعلومات

ات  - عدم قبول الشر
ة بدء  األجنب

اإلستثمار فى مصر 
اب مختلفة هجرة  ألس

ة  العقول الهندس
والخبراء فى مجال 

ات والصناعة  البرمج
ة   اإللكترون

م وزارة الت - عل
حث العلمى  العالى وال

ووزارة اإلتصاالت 
ا المعلومات .   وتكنولوج

اء من  - الشر
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن من 

 المحور

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

مع منظمات المجت -
ات  المدنى وجمع
 رجال األعمال 

 



١٧٢ 
 

ا المعلومات واالتصال فى مساعده  - ه  توظیف تكنولوج ف

اجات الخاصه ه ذو االحت  ورعا

شأن النفاذ إلى المعلومات والحفا على  - استحداث  تشرعات 

ا الناشئة عن  انات العامة، ووضع تشرعات جدیدة للقضا الب

ا المعلومات واالتصاالت، واقتراح ص ة توظیف تكنولوج غ قانون

م فى عقود  ا، أمثلة ذلك: التح جدیدة لمنازعات عقود التكنولوج

ة  ا، الحما ا، فض المنازعات فى عقود نقل التكنولوج نقل التكنولوج

ة  الجنائىة للمصنفات االلكترون

ا المعلومات  - ة والمحتملة التي تهدد تكنولوج دراسه األخطار الحال

أمن واالتصاالت؛ والتعامل مع القضا ا األخر المتصلة 

ات  المعلومات والش

  



١٧٣ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ  

ا المعلومات واإلتصاالت والفضاء  المحور الثامن: تكنولوج

ر البن ة إلى تطو عدال ةیهدف هذا المحور من اإلستراتیج ات االستشعار عن  ه وش ه الرقم ات االتصاالت الالسلك ة لنظم المعلومات، وتحسین اداء ش م  تحت ال جدیدة من الرط وتقد أش
ما بین مصر والبلدان المتقدمة حوث ف ب وال م والتدر ا المعلومات واالتصاالت، ترط بین مؤسسات التعل ي القائم على تكنولوج الة او  الش ة ٕانشاء و قات مجال و لفضاء المصر تطب

ة في الدولة ومساعدة الوزرات األخر ا االستشعار من عد لدعم خطط التنم  ل

اإلتجاهات 
ة  اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مخاطر  مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ  المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
لا  لتمو

 إلى من

٢٧
,٢

ر 
مص

ء ال
ضا
 الف
مج
برنا

ر 
طو
. ت

 

١,٢٧,٢ .
تنفیذ 

مشروعات في 
مجال 

ا  تكنولوج
 الفضاء

ة - ة لألقمار الصناع ار األنظمة الفرع ر واخت م وتطو   مشروع تصم

م  50 مشروع القمر الجامعي التجربي - م العام  وتصم شمل التصم جم و

ر النظم وتحلیل المهمة وتصم ارها وتطو رها واخت م المستشعرات وتطو

ع النظم المطورة ار وتجم  واخت

م - ة والتح ر محطات رصد األقمار الصناع  مشروع تطو

م مستشعر رادار  -  مشروع دراسة وتصم

عب -  مشروع القمر الصناعي الجامعي الم

ة - ات الفضائ  مشروع دراسة أخطار النفا

ات األقما - ر برمج ال والتشغیلمشروع تطو ة ومحطات االستق  ر الصناع

ز  - ة الصغیرة وٕانشاء مر ار األقمار الصناع ز اخت ر مر مشروع إنشاء وتطو

ة القمر الصناعي  مراق

ة - الة الفضاء األفرق اسي الالزم الستضافة و  توفیر الدعم الماد والس

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

ة  - ر البن تطو
ة  التحت
ا لتكنولوج
 المعلومات

م العالى  -  وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

اإلتصاالت 
ا المعلومات  وتكنولوج

.  

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

 

  

  



١٧٤ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س  )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

ا المعلومات واإلتصاالت والفضاء  المحور الثامن: تكنولوج

ر البنیهدف هذا المحور من اإلستراتی ة إلى تطو عد ةج ات االستشعار عن  ه وش ه الرقم ات االتصاالت الالسلك ة لنظم المعلومات، وتحسین اداء ش م  التحت ال جدیدة من الرط وتقد أش
ما بین مصر والبلدان  حوث ف ب وال م والتدر ا المعلومات واالتصاالت، ترط بین مؤسسات التعل ي القائم على تكنولوج ة و  المتقدمةالش الة الفضاء المصر قات مجال و ٕانشاء و تطب

ة في الدولة ومساعدة الوزرات األخر ا االستشعار من عد لدعم خطط التنم  ل

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة الجهات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 یذعلى التنف

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٢٨
,٢

عد
ن 
ر م

شعا
ست
 اإل
مج
برنا

ر 
طو
. ت

 

تنفیذ . ١,٢٨,٢
مشروعات في 
ا  مجال تكنولوج

 الفضاء

ر قدرات معالجة  - المشروع القومي لتطو

انات  ر قواعد الب انات فائقة الحجم وتطو الب

صمات المزروعات والمحاصیل  ة  ل القوم

ة والمسطحات  الصخرة والموارد المعدن

ر أدوات إنتاج ونشر وتوزع  ة وتطو ع والطب

  نتائجها

ة  - ة الحر ر منصات طائرة ذات مشروع تطو

م  عد وتشمل تصم ألغراض االستشعار من ال

ة  ار المنصة ومنظوماتها الفرع ر  واخت وتطو

ة  م وتنفیذ المهام الذات للدفع والطاقة والتح

اس الجو وتشف یر وفك تشفیر،وتخزن ونقل والق

ات، ومعالجة  انات واالتصاالت والبرمج الب

انة انات،والتشغیل والص  الب

مشروع االستكشاف الجیولوجي لسیناء  -

ات  استخدام التقن ومنطقة المثلث الذهبي 

عد وتحدیث األطالس  الحدیثة لالستشعار من ال

٢٠١٦  

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠١٨  

٢٠٢٣

٢٠٢٧

ة  - ر البن تطو
ا  ة لتكنولوج التحت

 المعلومات

م العالى  - . • وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال

اإلتصاالت 
ا المعلومات  وتكنولوج

.  

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

ة  - صندوق العلوم والتنم
ة   التكنولوج

ة ا - م حث العلمىأكاد  ل

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
ات رجال األعمال   وجمع

 



١٧٥ 
 

ة لها  الجیولوج

واعد مشروع استكمال وتحدیث الخرائط وق -

ة  س ة والجیومغناط ة اإلشعاع انات الجغراف الب

ة  والتثاقل

ة صحة  - ر نظام مراق مشروعات تطو

ة توزع  المحاصیل في الواد والدلتا ومراق

ة وتحسین  ة الزراع المحاصیل وتقدیر اإلنتاج

ة علي  الر ودراسة تأثیر التغیرات المناخ

ة ة الزراع  اإلنتاج

  

  

  

  

  

  

  

  

    



١٧٦ 
 

ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥ نوفمبرالمحاور الرئ

م أمن القومي  المحور التاسع: التعل

شر قادر علي اإلبداع واالبتكار والتمیزا م والتعلم إلنتاج رأس مال  ة: دعم منظومة التعل س ة الرئ   لغا

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مخاطر مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

الجهات المسئولة والمشرفة 
 على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو لق  التمو

 إلى من

٢٩
,٢

علم
والت

م 
تعل
ة ال

ظوم
 من
عم
. د

 

دعم . ١,٢٨,٢
منظومة 
م  التعل

والتعلم إلنتاج 
رأس مال 

شر قادر 
علي اإلبداع 

واالبتكار 
 والتمیز

  تحدید سبل إبتكاریة لمواجھة المشكالت المتراكمة التي أدت إلي
 ضعف المنتج التعلیمي

 األلفیة الثالثة ، تطویر معاییر  إستحداث صیغ جدیدة النتاج معلم
 إختیاره، نظم إعداده وتكوینھ، وتنمیتھ مھنیا

  تطویر المناھج والبرامج الدراسیة للتعلیم العام والجامعي  وفق
منظومة متكاملة إلنتاج رأس مال بشري متمیز ، یكون قادرا 
علي  اإلسھام الفاعل في التنمیة المستدامة وبناء مجتمع المعرفة

  التكنولوجیا الرقمیة في إدارة التعلیم توظیف 
  دعم دور المؤسسات التعلیمیة في محو األمیة الثقافیة في عصر

 المعرفة
  ربط التعلیم بقضایا التنمیة البشریة واالجتماعیة في مجتمع

 المعلومات والمعرفة
 تطویر إستراتیجیات مبتكرة للتنمیة المھنیة للمعلم 
 جتمعیة في إدارة مؤسسات إستحداث صیغ جدیدة للمشاركة الم

 التعلیم العام
 تطویر صیغ جدیدة للتقویم الصفي األصیل 

  نشر ثقافة البحث واالستقصاء ، وإكساب الطالب مھارات
 البحث العلمي واالبتكار

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

التمكن من 
مصادر 
المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 
لتحقیق التنمیة 

  المستدامة

ر الم ناهج تطو

ورفع جودة 

م   التعل

م  رط التعل

ا  القضا

ة  التنمو

ة  واإلجتماع

م العالى  - . • وزارة التعل
حث العلمى  ووزارة وال
م ة والتعل   . التر

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

 الجامعات. -

ة - حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

ة ا - م حث أكاد ل
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
ى   Horizonاألورو

2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

ملیون  ٢٥٠

ه  جن

 

  

    



١٧٧ 
 

ا (نوفمبر  حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥المحاور الرئ

  يم المجتمعيةالمحور العاشر: اإلعالم والق
ة: توظیف س ة الرئ م الغا یل دور وتعظ ة في تش ط المنظومة اإلعالم ة للمجتمع المصر  وض ة واألخالق م االجتماع   الق

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مؤشرات  فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
 تنفیذوالمشرفة على ال

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٣٠
,٢

 .
یة

الم
إلع

ة ا
وم

نظ
لم

را
دو

یم
عظ

وت
یف

وظ
ت

 

١,٣٠,٢ .
 توظیف
م  دور وتعظ

المنظومة 
ة  اإلعالم

 في في
یل  تش
ط م  وض الق

ة  االجتماع
ة  واألخالق
للمجتمع 
 المصر 

 ادة استعادة ة الر    لمصر اإلعالم
 مها ال ة الدولة وق ةاالعالم  وهو   .مجتمع
 الفقر الثقافي االعالمي  
 ة ة الذات   االعالم والرقا
 صناعة االنبهار اإلعالمي  
 اإلعالمي التضلیل وأسالیب الخبر صناعة  
 تجدید الخطاب الدیني  
 االعالم العلمى  
 ة في المدني المجتمع مؤسسات دور  جمهور حما

 اإلعالم وسائل
 االعالم االلكترونى ودوره فى بلورة االفكار  
  هاعالم   االطفال وسبل النهوض 
 ة ات الجماهیر  الخطا
 ال صناعة  خالل من العلم نجوم من جدیدة اج

ة نماذج  وطن

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

ن من  التم

مصادر 

المعرفة 

وٕانتاجها، 

سبیل وحید 

ة  لتحقی التنم

  المستدامة

ر  تطو

المناهج ورفع 

م   جودة التعل

م  رط التعل

ا  القضا

ة  التنمو

ة  واإلجتماع

   م العالى وزارة التعل
حث العلمى  وال

ة  والجهات اإلعالم
المنوط بها نشر 

  الرسالة .

  اء من القطاع الشر
 الخاص.

 ات اإلعالم ا كل
 .الجامعات

 ة حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

مشروعات  -
ى  اإلتحاد األورو

Horizon 
2020 

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال

 ملیون  ٢٠٠

ه  جن

  

  

  



١٧٨ 
 

ا (نوفمبر  حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥المحاور الرئ

  و النقل المحور الحادي عشر: االستثمار و التجارة
ا  استثمار التجارةال یز علي قضا ة المستدامة ، بـالتر ة واإلدار ة المال ة: تحقی التنم س ة الرئ   غا

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مؤشرات  فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
لال  تمو

 إلى من

٣١
,٢

 .
مة

دا
ست

لم
ة ا

ری
دا

اإل
 و

یة
مال

 ال
یة

نم
الت

ق 
قی

تح
ة ل

ار
تج

وال
ة 

ار
ثم

ست
اإل

ف 
ظی

تو

١,٣١,٢ .
ة  تحقی التنم

ة  المال
ة  واإلدار

المستدامة ، 
یز علي  بـالتر

ا   قضا
استثمار 
 التجارة

 دراسة سبل تحقیق التنمیة اإلقتصادیة المستدامھ. 

 رة اإللكترونیة الشاملةالتسویق والتجارة واإلدا 

  إقتصادیات المعرفة وتطبیقاتھا االستثماریة
تعزیز تنافسیة المشروعات العربیة منخالل

 الصغیرة والمتوسطة

  ریادةاألعمالفي التنمیة اإلقتصادیة 

 حوكمة الشركات والصنادیق الوقفیة 

  واإلقلیمیة والمحلیة  األزمات العالمیةتقلیل أثر

 .على اإلقتصاد المصرى

 الصادرات المصریةیادة تنافسیة  ز. 

  دراسة آلیات تخفیض العجز فى میزان
 المدفوعات 

 التضخم وتأثیره علي اإلقتصاد 

  انعكاس السیاسات االئتمانیة على سیاسات
 االستثمار واالنتاج والمستوى العام لالسعار.

  لدعم تمویل االقتصادسوق األوراق المالیة كفاءة 
 المصري

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١
٨  

٢٠٢
٣ 

٢٠٢
٧ 

التمكن من 
مصادر 
المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 

لتحقیق 
التنمیة 

  المستدامة

ر  تطو

المناهج 

ورفع جودة 

م   التعل

م  رط التعل

ا  القضا

ة  التنمو

ة  واإلجتماع

.   م العالى وزارة التعل
حث العلمى  والجهات وال

ة المنوط بها  اإلعالم
  نشر الرسالة .

  اء من القطاع الشر
 خاص.ال

   وزارة الصناعة والتجارة
ة  الخارج

 وزارة االستثمار 

  زىالمصر  البنك المر

 ة حث  من المراكز ال

  ة افة الوزارات المعن
 المحور

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

منظمات  -
المجتمع المدنى 
ات رجال  وجمع

 األعمال 

 ملیون  ٥٠

ه  جن



١٧٩ 
 

ة  س ا (نوفمبر المحاور الرئ حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل   )٢٠١٥لإلستراتیج

و النقل المحور الحاد عشر: االستثمار و التجارة  

ا  استثمار التجارة یز علي قضا ة المستدامة ، بـالتر ة واإلدار ة المال ة: تحقی التنم س ة الرئ   الغا

اإلتجاهات 
ةاإل ستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مؤشرات  فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٣١
,٢

 .
ة 

ری
دا

اإل
 و

یة
مال

 ال
یة

نم
الت

ق 
قی

تح
ة ل

ار
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تو
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دا

ست
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ا
 

٢,٣١,٢ .
راسات الد

ة  المستقبل
 والمتقدمة

 القوى العاملة موزعة على  دراسة تخطیط سوق
 األقالیم المصریة

  التخطیط األقلیمى لتعظیم الناتج تكامل  دراسة
 األجمالىالمحلى

 دراسة التنمیة البشریة من أجل التنمیة المستدامة 

 دراسةاتساق السیاسات اإلقتصادیة 

 دعم تنافسیة دراسة التكتالت اإلقلیمیة والدولیة ل
 اإلقتصاد المصرى.

  دراسة اإلتفاقیات والمعاھدات اإلقتصادیة الدولیة
 لدعم تجارة مصر الخارجیة.

  دراسة تطویرسیاسات وحوافز وضمانات
 اإلستثمار لمواكبة متطلبات المستثمرین.

  دراسة  الطاقة االستیعابیة لقطاعات الصناعة
 التحویلیة  لتلبیة احتیاجات السوق المصریة

 لدراسات المستقبلیة إلنشاء مدن المعرفة والمدن ا
 المعرفى الذكیة  من منظوراإلقتصاد

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

التمكن من 
مصادر 
المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 

لتحقیق 
التنمیة 

  المستدامة

ر  تطو

المناهج 

ورفع جودة 

م   التعل

م  رط التعل

ا  القضا

ة  التنمو

ة  واإلجتماع

م العالى وز  - . ارة التعل
حث العلمى  وال
ة  والجهات اإلعالم
المنوط بها نشر 

 الرسالة .

ط -  وزارة التخط

  وزارة القو العاملة -

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

ة - حث من  المراكز ال
ة  افة الوزارات المعن

 المحور

صندوق العلوم  -
ة  والتنم

ة   التكنولوج

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

منظمات المجتمع  -
ات ا لمدنى وجمع

 رجال األعمال 

 ملیون  ٥٠

ه  جن

  



١٨٠ 
 

  

و النقل المحور الحاد عشر: االستثمار و التجارة  

ا  استثمار التجارة یز علي قضا ة المستدامة، بـالتر ة واإلدار ة المال ة: تحقی التنم س ة الرئ   الغا

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مؤشرات  تنفیذفترة ال المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٣١
,٢

 .
مة

دا
ست

لم
ة ا
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دا
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 و
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٣,٣١,٢ .
م  تعظ

اإلستفادة 
من قطاع 

  النقل 

  نقل البرى والسكك الحدیدیةالشبكة فعالیة زیادة دراسة 
 وتحسین كفاءة األداء. ستیعابیةإلا تھاطاقوزیادة 

  لرفع مستوى أداء  )أنظمة النقل الذكیة(دراسة تطبیق
وتقلیل اإلزدحام ودعم تدفق على شبكة الطرق 

 المعلومات.
  تھاطاقالنقل الجوى وزیادة شبكة فعالیة زیادة دراسة 

 ..ستیعابیةإلا
 لتطویر النقل النھري. إعداد المخطط العام 
 .إعداد مخطط  عام للموانئ البحریة والموانئ الجافة 
  المختلفة النقل  وسائلتحقیق التكامل بین دراسة

 ..............) -طط تطویرخ–(تشریعات 
 من في قطاعات النقل المختلفة فع كفاءة القوى العاملة ر

تطورة المتوفیر برامج التدریب تحلیل الفجوة لل الخ
 .تي تلبي احتیاجات العمل الفني وإالداريوال

  دراسة إعادة صیاغة التشریعات والقوانین واللوائح
 المنظمة للنقل .

  مراجعة اإلتفاقیات والمعاھدات الدولیة الخاصة بالنقل
 والعمل على تعظیم إستفادة مصر منھا.

 

  دراسة تطبیق نظام النافذة الواحدة على المستوى
 القومى.

 ك لمعلومات النقل.دراسة إنشاء بن 

٢٠١٦  

  

٢٠١٦  

  

٢٠١٦  

٢٠١٦  

٢٠١٦  

  

٢٠١٦  

٢٠١٦ 

٢٠١٨  

  

٢٠١٧  

  

٢٠١٨  

٢٠١٨  

٢٠١٨  

  

٢٠١٧  

٢٠١٧  

م  تعظ
اإلستفادة من 
قطاع النقل 

  مصر.

تحقی التكامل 
وسائل النقل بین

  المختلفة.

قطاع  اإلرتقاء 
 النقل.

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى  وال

  وزارة النقل -

وزارة اإلستثمار  -
 .والمناط الحرة

وزارة التجارة  -
 .والصناعة

وزراة التجارة  -
ة  .الخارج

ة -  .الغرف التجار

 وزارة البیئة  -

صندوق العلوم  -

ة ة التكنولوج   والتنم

حث  - ة ال م أكاد

 العلمى

منظمات المجتمع  -

ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

 هیئات الموانئ -

 قطاع الطیران -

 لهیئة العامة ا -

ط مشروعات  لتخط

قطاع النقل  - النقل

حر    ال

ات تداول  – شر

ات.  الحاو

٢٠ 
ملیون 
ه   جن
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ا (نوفمبر  حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥المحاور الرئ

و النقل المحور الحاد عشر: االستثمار و التجارة  

ة ة: تحقی التنم س ة الرئ ا  استثمار التجارة الغا یز علي قضا ة المستدامة ، بـالتر ة واإلدار المال  

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مؤشرات  فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من
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اإل

ف 
ظی

تو

٤,٣١,٢ .
م  تعظ

اإلستفادة 
من الموانئ 

ة   المصر

 التجاریة الموانئ  مؤشرات أداء دراسة
 .المصریةوالتخصصیة 

  دراسة االستغالل األمثل للطاقة االستیعابیة
لمحطات الحاویات المصریةفي ظل للموانئ/

 .لعالمیة في سوق النقل بالحاویاتالتغیرات ا
  المصري البحرى  النقلدراسة تحدیث أسطول

وسبل  ھائتمویل بنا وسبلوبناء وحدات جدیدة 
  تفعیل دورھا فى نقل تجارة مصر الخارجیة.

  دراسة وتحلیل العالقات االرتباطیة والتكاملیة
بین ھیئات الموانئ البحریة والوزارات 

 وقطاعات الدولة
 ةقات والمشكالت التى تواجھ العمالالمعو دراسة 

البحریة المصریة لمواكبة متطلبات السوق 
  العالمي.

o  دراسة تطبیق النظم اللوجستیة الحدیثة على
 أنشطة ھیئات الموانئ المصریة

 

٢٠٢٥  

٢٠٢٧ 

٢٠٢٩ 

٢٠٢٦  

٢٠٢٨ 

٢٠٣٠ 

وضع 

مجموعات من 

مؤشرات األداء 

لقطاع النقل فى 

تكون  مصر

ة ومحددة  اس ق

اس وقابلة للق

ة ومحددة  وواقع

ن  م ا و زمن

مقارنتها مع ما 

یناظرها من 

داء األمؤشرات 

ة  ة والعالم العر

 .لةالمثی

م العالى  -  وزارةالتعل

حث العلمى  وال

 وزارة النقل -

وزارة اإلستثمار  -

 .والمناط الحرة

وزارة التجارة  -

 .والصناعة

وزراة التجارة  -

ة  .الخارج

 .الغرف التجارة -

 وزارة البیئة -

دوق العلوم صن -

ة ة التكنولوج  والتنم

ة - م حث  أكاد ال

 العلمى

منظمات المجتمع  -

ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال

الهیئة العامة  -

ط مشروعات  لتخط

قطاع النقل  – النقل

حر    ال

  هیئات الموانئ –

ات تداول  - شر

ات  .الحاو

ملیون  ٥ 

ه  جن
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م ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س ا (نوفمبر  المحاور الرئ حث العلمىفى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج   )٢٠١٥العالى وال

و النقل المحور الحاد عشر: االستثمار و التجارة  

ا  استثمار التجارة یز علي قضا ة المستدامة، بـالتر ة واإلدار ة المال ة: تحقی التنم س ة الرئ   الغا

اإلتجاهات 
ة   اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ةالم مؤشرات  فترة التنفیذ شروعات التفصیل
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على التنفیذ

ل مة  مصادر التمو ق
ل  التمو

 إلى من

٣١
,٢

 .
مة

دا
ست

لم
ة ا

ری
دا

اإل
 و

یة
مال
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یة

نم
الت

ق 
قی

تح
ة ل

ار
تج

وال
ة 
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ست
اإل

ف 
ظی

تو
 

٥,٣١,٢ .
فاءة  رفع 
الخدمات 

ة    اللوجست

 ة إنشاء خریطة لوجستیة لمصر.دراس 
  دراسة شبكات المراكز اللوجستیة لخدمة المناطق

 الصناعیة.
  دراسة الربط بین وسائط النقل المختلفة والمراكز

 اللوجستیة.
  إستخدام تكنولوجیا المعلومات للتكامل بین وسائط

 النقل الداخلي المختلفة
 
 ٢٠٢٥  

٢٠٢٧ 

٢٠٢٩ 

٢٠٢٦  

٢٠٢٨ 

٢٠٣٠ 

وضع 
خریطة 
ة لوجستی
لمصر 

وشبكة النقل 
المرتبطة بھا

م -   وزارةالتعل
حث العالى  وال
 العلمى

 النقل وزارة -

 اإلستثمار وزارة -
 .الحرة والمناط

 التجارة وزارة -
 .والصناعة

 التجارة وزراة -
ة  .الخارج

ة الغرف -  .التجار

 البیئة وزارة -

  صندوق العلوم
ة  والتنم

ة  التكنولوج

  حث ة ال م أكاد
 العلمى

 مع منظمات المجت
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال

 قطاع الطیران 

  الهیئةالعامة
ط مشروعات  لتخط

 النقل قطاع – النقل
حر   هیئات – ال
ات -الموانئ  شر
ات تداول  .الحاو

ملیون  ١٥
ه  جن
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ا ( حث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوج م العالى وال ة المقترحة للتعل ة لإلستراتیج س   )٢٠١٥ وفمبرنالمحاور الرئ

 المحور الثاني عشر: صناعة السياحة

احي المنتج الس احة لالرتقاء  ة جدیدة تضمن تمیز قطاع الس ة: ابتكار وسائل علم س ة الرئ   الغا

اإلتجاهات 
ة اإلستراتیج

المشروعات 
 العامة

ة مخاطر مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیل
 التنفیذ

مشرفة الجهات المسئولة وال
 على التنفیذ

ل ل مصادر التمو مة التمو  ق

 إلى من

٣٢
,٢

.
حى

سیا
 ال

ج
منت

بال
ء 

قا
رت

اإل
   

١,٣٢,٢ .
ابتكار وسائل 
ة جدیدة  علم
تضمن تمیز 

قطاع 
احة  الس
لالرتقاء 
المنتج 
احي   الس

 

  احة فى مصر م األستفادة من مقومات الس  دراسة تعظ
  احة قطاع الس فى ظل المؤشرات دراسة سبل اإلرتقاء 

احى. ة للجذب الس  العالم
  .اإلستغالل األمثل للطاقة المتاحة 
  ،ة اح ات الس االحصائ انات خاصة  إنشاء قواعد ب

ة المختلفة اح مصر، الموارد الس ة  اح  المقاصد الس
  ة ة مصر العر ة حدیثة لجمهور اح طة س إعداد خر

احة ة وانماط الس اح  موضح علیها المقاصد الس
ة(المختلفة  احةالعالج احة البیئ، الس احة ة،الس الس

ة ف ة، الر م احة التعل ة،الس احة الدین احة ،الس الس
ة اض احة التسوق)الر ة، س احة الثقاف  ، الس

  ة اح االستثمارات الس انات خاصة  إنشاء قواعد ب
 القطاع الخاص) -المختلفة (القطاع العام

 ال انات خاصة  حث العلمى في المجال انشاء قاعدة ب
احى والفندقى   الس

  عات الخاصة ع لتحدیث القوانین والتشر إعداد مشار
احى والفندقى  المجال الس

  حر والجو وما احى البر وال ر وسائل النقل الس تطو
 تحتاجه من موارد

  احى المجال الس ة  شر ب الموارد ال إعداد برامج لتدر

٢٠١٦  

٢٠٢٠ 

٢٠٢٥ 

٢٠١٨  

٢٠٢٣ 

٢٠٢٧ 

  تنمیة السیاحة
 بكافة أنواعھا

  زادة أعداد

السائحین فى 

قطاعات 

دائمة وعدم 

التأثر 

األحداث 

 الطارئة

م العالى  - . وزارة التعل
حث العلمى   وال

احة -   وزارة الس

اء من القطاع  - الشر
 الخاص.

احة والفنادق  - ات الس ل
 .لجامعاتا

ة - حث افة  المراكز ال من 
المحور ة   الوزارات المعن

صندوق العلوم  -
ة ة التكنولوج   والتنم

احة -   وزارة الس

حث  - ة ال م أكاد
 العلمى

منظمات المجتمع  -
ات  المدنى وجمع

 رجال األعمال 

  

ملیون  ٢٥٠
ه   جن
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 والفندقى
 احة حصر الموارد المطلو ة الخاصة بإنماط الس

م خدمات متمییزة لألنماط وتحدید الفئات  المختلفة، لتقد
 المستهدفة 

  احى مقصد س ة لمصر  ق االعداد لعمل خطط تسو
ة  ة الدول اح  مختلف االسواق الس

  الحفاظ على الموارد وتنمیتها من خالل نشاطات منظمة
 ذات وقع بیئى منخفض 

  ة التعامل مع ر ٌال االزمات التى تطرأ على المجال تطو
احى والفندقى  الس

  ة إذ انها إحد عناصر الجذب ة البیئة المحل حما
احى   الس

  احى اس االثر السلبي للنشاط الس استحداث اسالیب لق
 والفندقى

  ة الغیر مضرة للبیئة اح ع االنشطة الس  تشج
  ة ع المنتجات المحل  تشج
 ان ا ة قدرات الس  لمحلیین وضع برامج لتنم
 وضع معاییر للجودة 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

آليات متابعة وتنفيذ اإلستراتيجية  الفصل الثامن:
     لعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار القومية ل



بوزارة التعليم العالى والبحث  للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكاراتباع اآللية التالية لوضع الخطة االستراتيجية  مكني

العلمى موضع التنفيذ، مع األخذ في الحسبان اآلليات التي تضمنتها المبادرات المدرجة في الخطة، إذ تشكل هذه 

  :جموعها متطلبات أساسية الغنى عنها لتنفيذ الخطة، وتشمل هذه المتطلبات ما يلياآلليات في م

تشكيل لجنة توجيهية عليا ، وذلك لإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية، واتخاذ القرارات الالزمة  •

  .حث العلمى برئاسة األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والب لمعالجة المشكالت التي تبرز أثناء التنفيذ

إنشاء المكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية الذي يتولى عملية متابعة تنفيذ الخطة، ودراسة عقبات التنفيذ  •

  .والتنسيق بين الوزارات واإلدارات المعنية بالخطة 

اختيار مدير إلدارة المكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية من الذين يتمتعون بالخبرة ، وبُعد النظر  •

  . قدرة على القيادةوال

تعيين مستشارين للخطة االستراتيجية من الخبراء في هذا المجال ، وذلك لمتابعة إعداد التقارير  •

على أن يتوافر في المستشارين القدرة العالية على العمل في فريق  ،الخاصة بها، وتقديم الدعم الفني 

   .وتقديم الدعم الفني لآلخرين

مل على إدارة برامج الخطة االستراتيجية، ويمكن أن يخصص لكل هدف تعيين عدد من القيادات للع •

 .  استراتيجي ، وقد يُستحدث تنظيم آخر يعتمد على دمج بعض المبادرات من أهداف مختلفة

للجامعات والمراكز البحثية المعنية بالخطة ،  والتنفيذية  تشكيل فريق إلعداد الخطط االستراتيجية •

ط الخاصة بهذه الوحدات ، ومراجعتها مع إدارة المكتب التنفيذي للخطة وتكون مهمته إعداد الخط

مة الخطة االستراتيجية للوحدة مع الخطة االستراتيجية للوزارة، ئاالستراتيجية للوزارة، والتأكد من موا

   . ومؤشرات األداء   فضالً عن متابعة تنفيذ المبادرات واألهداف االستراتيجية

أو منسق للخطة االستراتيجية في جميع وحدات الجامعات ومراكز البحوث العمل على إيجاد وحدة  •

تتولى إعداد الخطة التنفيذية بما يتفق مع خطة الوزارة، وكذلك متابعة التنفيذ والتنسيق مع مكتب 

  .االستراتيجية، ومع اإلدارات األخرى (الشركاء) في تنفيذ مبادرات الجهة التي يمثلها

والتثقيفية للخطة االستراتيجية عن طريق نشرها في كتاب باللغتين العربية  دعم الحملة اإلعالمية •

واإلنجليزية ، وتوزيعه على كافة األطراف المعنية بالخطة (الشركاء الداخليين والخارجيين) ، فضالً 

عن نشر مقاالت صحفية دورية في الصحف المحلية عن الخطة وأهميتها وأهدافها والنتائج المترتبة 

لعمل بها، وما يتحقق منها، وإنتاج فيلم تسجيلي قصير يتضمن وثيقة االستراتيجية وكيف تم على ا

 .تطويرها، باإلضافة إلى نشر ملخص الخطة على الموقع االلكتروني للوزارة 

 بنيانقد يكون من بينها برنامج والتى  توفير برامج إلكترونية لمتابعة الخطة االستراتيجية ، •

 ، الذي يستخدم أسلوب بطاقة األداء المتوازنStrategy Architecture  االستراتيجية

(Balanced Scorecard BSC) غيره من األساليب لمتابعة تنفيذ الخطة أو.   
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تنفيذ برنامج إلدارة التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االستراتيجية؛ ووضع األهداف االستراتيجية  •

لتنفيذ؛ ويشمل هذا البرنامج برنامج إلدارة المخاطر، وإدارة األطراف والمبادرات الداعمة على طريق ا

 :المعنية وبعض الدورات التدريبية كما يلي

برنامج إدارة المخاطر: لكل خطة استراتيجية مجموعة من المخاطر المتعلقة بتنفيذ األهداف . أ  •

ج، ويتضمن ذلك وضع خطة االستراتيجية؛ لذا يجب استباق المخاطر وإدارتها لضمان نجاح البرنام

  .اتصال إلدارة التطلعات وبناء التحالف المطلوب منذ البداية

مجموعات من البرنامج إدارة األطراف المعنية: يهتم هذا البرنامج بالتواصل الشفاف مع كافة . ب  •

ي في األطراف المعنية لضمان الوفاء بااللتزامات وإيضاح المفاهيم وشرح الوقائع؛ وتقديم الدعم الفن

  .حالة الحاجة إليه

تنفيذ دورات تدريبية مكثفة في مجال إدارة التغيير : العمل على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية . جـ •

  (change management)الموجهة إلدارة التغيير
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لعلوم اإلستراتيجية القومية ل أسماء السادة المشاركين في إعداد
  والتكنولوجيا واإلبتكار

@ @
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فة  اإلسم  م   الوظ
تور / محمود صقر  ١ ا/  األستاذ الد حث العلمى والتكنولوج ة ال م س أكاد س  رئ   نائب الرئ

٢  
األكاديمية العربية للعلوم  - تدريس هيئة أعضاء شئون عميدقاسم مصطفى خالد/  الدكتور األستاذ

  أمينا /والتكنولوجيا والنقل البحرى

تور / أشرف شعالن  ٣ حوث  األستاذ الد ز القومى لل س المر   رئ

تو   ٤ م عبدالوهاب سالمر / األستاذ الد حوث  إبراه ا وال س جامعة طنطا للدراسات العل   نائب رئ

تور /   ٥  حوث  صدی عبدالسالم توفیاألستاذ الد ا وال ندرة للدراسات العل س جامعة اإلس   نائب رئ

تور /   ٦ ة  اسر رفعت عبد الفتاحاألستاذ الد حث   أمین مجلس المراكز والمعاهد والهیئات ال

تور/ حازم منصورا  ٧ حث العلمى  ألستاذ الد  مساعد وزر ال

تور/  ٨   محمود فرج زورة األستاذ الد
ة االمدیر  أعمالالقائم  لتنفیذ لصندوق العلوم والتنم

ة   التكنولوج

تور /   ٩ ة   یوسف الحسیني اإلماماألستاذ الد ة التر   جامعة طنطا -ل

١٠  
الزقازيق عةجامعسكر عبدهللا/  الدكتور األستاذ

تور /   ١١   جامعة القاهرة  هد أبوشاداألستاذ الد

تور /   ١٢   جامعة القاهرة  اسر الشایباألستاذ الد

تور /   ١٣ حاألستاذ الد   صندوق االستشارات  محمود رم

@ @@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
a@p†Çc@ónÛa@òävÜÛa⁄maî@òîvÛ@ñ†yì½a‰bØniüaë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÜ@M@óàÜÈÛa@szjÛa@ñ‰a‹ë@ @

Ši@òbö@O@‰ìn×†Ûa@‡bnþaszjÛa@Ší‹ë@…b»@ÑíŠ‘ Zåß@Ý×@òíìšÇë@ÕibÛa@óàÜÈÛa@ @
  

فة  اإلسم  م   الوظ
تور / محمود صقر  ١ ا األستاذ الد حث العلمى والتكنولوج ة ال م س أكاد   رئ

اسر رفعت عبد الفتاح  ٢ تور /  ة األستاذ الد حث  أمین مجلس المراكز والمعاهد والهیئات ال

تور/ عمرو أمین عدلىاألستا  ٣ ا الساب  ذ الد   مدیر التنفیذ لصندوق العلوم والتكنولوج

تور/ حازم منصور  ٤ حث العلمى األستاذ الد  مساعد وزر ال

تور / عالء الدین إدرس  ٥ القاهرة  األستاذ الد ة   الجامعة األمر

تور / احمد دروش  ٦ ة االدارة االسب   األستاذ الد   وزارة التنم

تور / هشام هداره   ٧   جامعة عین شمس  األستاذ الد

جى  ٨ تور / منى الطو حوث  األستاذ الد ز القومى لل   المر

مى  ٩ تور / هانى الش ة الزراعة  األستاذ الد ل   جامعة القاهرة -عمید 

ح  ١٠ تور / محمود رم حث العلمىصندوق االستشارات األستاذ الد  / وزارة ال

ر واالبتكار  یب الصدرزن األستاذة /   ١١ حوث والتطو حث العلمىمدیر برنامج ال   /وزارة ال

ة  ١٢ ا  المجالس النوع حث العلمى والتكنولوج ة ال م   أكاد

ا   ١٣ ز المصر للعلوم والتكنولوج المر

  واالبتكار (مجتمع مدنى)

ECASTI 
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@ @
óàÜÈÛa@szjÛaë@μbÈÛa@áîÜÈnÛa@òî£ag@p†Çc@ónÛa@òävÜÛa@ @

öŠi@òb@O@‰ìn×†Ûa@‡bnþaÕÛb¨a@†jÇ@†î@M@Zåß@Ý×@òíìšÇë@ÕibÛa@μbÈÛa@áîÜÈnÛa@Ší‹ë@ @
  

فة  اإلسم  م   الوظ

تور /   ١ م عبدالوهاب سالماألستاذ الد حوث  إبراه ا وال س جامعة طنطا للدراسات العل   نائب رئ

تور /   ٢ ندرة لل  صدی عبدالسالم توفیاألستاذ الد س جامعة اإلس حوثنائب رئ ا وال   دراسات العل

تور /   ٣ ة   یوسف الحسیني اإلماماألستاذ الد ة التر   جامعة طنطا -ل

تور/ ماجدة نصر  ٤ س جامعة   األستاذ الد حوث المنصورةنائب رئ ا وال   للدراسات العل

تور/ طرف شوقى  ٥ س جامعة   األستاذ الد فنائب رئ حوث بنى سو ا وال   للدراسات العل

تور / األستا  ٦ ة العلوم   محمد لبیب سالمذ الد   جامعة طنطا -ل

تور /   ٧ ة طب األسنان   ألفت محمد جاب هللاألستاذ الد   جامعة طنطا -ل

تور /   ٨ ة العلوم   مني مبروك الجملاألستاذ الد   جامعة طنطا -ل

تور /   ٩ ة الطب   وسام صالح محمداألستاذ الد   جامعة طنطا -ل

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ÜÛa@ñ†Çb½a@æbv@ @
òíˆîÐnÛa@òİ¨a@É™ëë@‰bØniüaë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@paŠ‘ûßë@óÇbiŠÛa@ó÷îjÛa@ÝîÜznÛa@óÏ@ @

  

  

فة  اإلسم  م   الوظ

تور / سعید شلبى  ١   األستاذ الد
ا لشئون  حث العلمى والتكنولوج ة ال م س أكاد مساعد رئ

ة   المجالس النوع

٢  
شیر  تور / عبد الهاد  األستاذ الد

  قشیو 

  المدیر التنفیذ للمنطقة اإلستثمارة 

ة قات التكنولوج ة والتطب حاث العلم   مدینة األ

تور / مأمون محمد أحمد  ٣   األستاذ الد

د  المعهد الملكى السو   األستاذ 

حث العلمى  ة ال م أكاد حوث الصناعة  عضو مجلس 

ا   والتكنولوج

٤  
 البحرى النقل واستشارات بحوث مركز عميدالقصاص محمود ايهاب/  الدكتور األستاذ

تور / أسامة عزمى  ٥ حوث  األستاذ الد ز القومى لل   المر

مى  ٦ تور / هشام جالل الش   األستاذ الد
قات  ة والتطب حاث العلم مدینة األ المنطقة اإلستثمارة 

ة   التكنولوج

تورة / عبیر محمد عبد الخال  ٧   الد
ة العر  م األكاد ا والنقل مدرس اإلقتصاد  ة للعلوم والتكنولوج

حر    ال

تور/عمرو فاروق عبد الخال  ٨   الد
ة م ة األقل حوث التنم حث  - المشرف على مراكز  ة ال م أكاد

ا   العلمى والتكنولوج

تور / محمد رمضان  ٩   الد
ا واالبتكار لالمرصد المصر    -لعلوم والتكنولوج

ا  حث العلمى والتكنولوج ة ال م   أكاد

تور / عمرو رضوان   ١٠ ة للمعلومات   الد ة القوم ا -الش حث العلمى والتكنولوج ة ال م   أكاد

ام حلمى  ١١ تورة /  ه   الد
ا واالبتكارللالمرصد المصر    -علوم والتكنولوج

ا حث العلمى والتكنولوج ة ال م   أكاد

ا  األستاذ/ عمرو محمد قناو   ١٢ حث العلمي والتكنولوج ة ال م   أكاد
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فة  اإلسم  م   الوظ

تور / أحمد محمد حنفى   ١٣   الد
حر  حوث واستشارات النقل ال ز    مر

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   األكاد

تورة / أمانى فاروق حداد   ١٤   الد
حر  حوث واستشارات النقل ال ز    مر

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   األكاد

تور / أسالم   ١٥   محمد النقیب الد
ندرة  -عمید معهد النقل الدولى   اإلس

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   ألكاد

تور / خالد جابر السقطى   ١٦   الد

ات النقل س قسم عمل ات -رئ ست ة النقل الدولى واللوج  - ل

  القاهرة

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   األكاد

  تور / حمادة فرد منصورالد  ١٧
ات  ست ة النقل الدولى واللوج   القاهرة- ل

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   األكاد

سى   ١٨ تور/  أحمد موسى السماد   الد
ا ة اإلدارة والتكنولوج ل یل  ندرة  -و   اإلس

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   األكاد

تورة /  رم بهاء المصر ال  ١٩   د

احة والفندقة  س قسم الس ا –رئ ة اإلدارة والتكنولوج  -ل

ندرة    اإلس

حر  ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة العر م   األكاد

اسمین حسین رمز   ٢٠ تورة /     الد
احة والفندقة  ا –قسم الس ة اإلدارة والتكنولوج ندرة - ل   اإلس

ة العر م حر األكاد ا والنقل ال   ة للعلوم والتكنولوج
 

  


