
 

  ) E-Science(   املصريني الباحثني بيانات قاعدة

)العلمي البحث مصادر ملعلومات موحدة منظومة(  

***** 

:عامة عن المشروع مقدمة  

 وتعویض للنھوض أمامھا الوحید والسبیلة لألم والرقى التقدم بوابة امھ اإلبتكارو العلمي البحث نال شك أ
 العلمي البحث یحتاجھا التي بالعناصر جداَ  غنیة أمةمصر و ، المتقدمة األمم ركب إلى نضماملإل فاتھا ما

 أو بالجامعات والمؤسسات البحثیة مصر داخل سواء المصریین والباحثین العلماء من الھائل الكم ھذا فھناك

  .العالم مستوى على وتقدم شھرة العلمي البحث معاھد أكثر في خارجھا

 المعامل من ھالتجھیزات البحثیة من خالل بنیة تحتی من لعدیدبا مصر في البحثیة والمعاھد المراكزتذخر 

ى تم تأسیسھا والعمل على تطویرھا خالل العقود المنصرمة، وإن مستو أعلى على المجھزة والمختبرات
الدائم عند شراء أجھزة  تنسیقتعظیم اإلستفادة من إستخدام ھذه اإلمكانات وال كان ال یزال من الضرورى

  .جدیدة

قا من اإلیمان بإمتالك مصر عناصر التقدم مع إحتیاجھا لتعظیم اإلستفادة من مواردھا البشریة و إنطال

 المؤسسات لربط متكاملوھو نظام  E-Science نظاموبنیتھا التحتیة فى البحث العلمى، جاءت فكرة إنشاء 

 من ناحیة أخرى الوزارة في القرار وبمتخذي من ناحیة البعض ببعضھا العلمي البحث بوزارة البحثیة

 المواردتشمل و. و بطریقة علمیة سلیمة درجة بأعلى عناصر المنظومة بین والتكامل التنسیق تحقیق بھدف
المؤلفات البحثیة من والعالمیة  الدوریاتب وما تنتجھ من أبحاث علمیة منشورة البشریة العناصر المعنیة

 والمعدات األجھزة عن فضالً  ،ات تكنولوجیةوبراءات إختراع ونماذج أولیة ومنتج علمیة دراساتو كتب

 المعاھد تقدمھا التي البحثیة واألنشطة والخدمات البحثیة والمشروعات العلمیة والبرمجیات المعملیة
  .والمدنى الصناعي بالمجتمع وربطھا المختلفة البحثیة والمراكز

 الصناعة في نتائجھ تطبیق ل على، فإن العمو جودتھ ھم حجر زاویة لتقدم األمم العلمي البحثو إن كان 

 والتطویر العلمي البحث مؤسسات بین الوثیق الربط أن حیث إلى دوره ھو األكثر أھمیة المجتمعإطمئنان و
 للقطاعات فبالنسبة الجانبین، كال وتطور الشاملة التنمیة في كبیراً  دوراً  یلعب المختلفة االنتاج قطاعات مع

 المحلي المستوى على التنافسیة قدراتھا یدعم مما نوعیتھ وتحسین االنتاج رتطوی الى الربط یؤدي االنتاجیة

  .البشریة لكوادرھا التقنیة القدرات رفع الى باإلضافة والدولي،

 البحثیة والمعاھد المراكز في الموجودة الموارد كافة تضم بیانات قواعد على E-Science نظام یشتمل

 بیسر المطلوبة المعلومات على الحصول لضمان وفعال قوى بحث كمحر مع العلمي البحث لوزارة التابعة

  .العلمي البحث لوزارة التابعة البحثیة والمراكز المعاھد كافة ذلك بمساعدةو وكفاءة

 وقتال في البیانات ستخراجال وذلك البیانات قاعدة ستقاه منم ذكیة تقاریربإستخدام ھذا النظام یمكن إصدار 

 لتأدیة جھاز عن البحث المثال سبیل على( القرار ومتخذي الباحثین بین فیما واصلالت الحقیقى مما یعزز
 هنشر ما تم إلى الوصول او معین علمي تخصص تحت مشروع في بحثي فریق تكوین او معینة خاصیة

ت سریة یو قد روع المنظومة داخل بیانات من إلیھ التوصل یمكن مما وغیره) معینة بحثیة نقطة في اعلمی



 

 البحث وزارةب القرار متخذب تنتھىو الباحثب تبدأعلومات من خالل خلق خمس مستویات متفاوتة للسریة الم

 التوسع یمكن نموذج  E-Science نظام ویعتبر علیھا والحفاظ المعلومات تبادل سریة لضمان وذلك العلمي

  .ختلفةالم الوزاراتالجامعات و فى االخرى البحثیة المؤسسات كافة لیشمل تطبیقھ في

 

   Science-E تطور مشروع قاعدة بيانات الباحثني املصرينيمراحل 

  ٢٠٠٦بداية عام  المرحلة االولي

 للمراكز والمعاھد البحثیةالربط االلكتروني بین األمانة الفنیة للمجلس األعلى  :أسم المشروع
  .التابعة لوزارة البحث العلمي بین المراكز والمعاھد البحثیةو

 بین للتنسیق أعلى مجلس بتشكیل والخاص ٢٠٠٠ لسنة ١٩٥٨ رقم الوزراء مجلس رئیس في ظل قرار

 والربط الوزارات واألھداف المنوطة بالمجلس فقد دعت الحاجة الى التنسیق مختلف في البحثیة المراكز
 الكم ھذا فھناك .مسبقا ودراستھا تحدیدھا یتم أھداف إلى للوصول ومتكاملة ةشامل خطھ ضمن والعمل
 یةالبحث معاھدالو الجامعات أكثر في خارجھا أو مصر داخل سواء المصریین والباحثین العلماء من الھائل
 والمختبرات المعامل من بالعدید تزخر مصر في البحثیة والمراكز الجامعات فإن كذلك. وتقدم شھرة

  .للبحث الضروریة ومعدات المعامل األجھزة في المستویات أعلى على المجھزة

 اإلنترنت عبر مصر في البحوث ومعاھد مراكز جمیع لربط نظام إنشاء العمل على تم المنطلق ھذا من
 والموارد. درجة بأعلى بینھا والتكامل التنسیق وتحقیق المتاحة الموارد من االستفادة تعظیم بھدف وذلك

 أیضاً  تشمل كما. المعملیة والمعدات واألجھزة العلمیة، والدوریات والكتب البشریة، العناصر تشمل المعنیة

   .وتوصیاتھا لنتائجھا عرض مع والحالیة السابقة البحثیة المشروعات

 قوى بحث محرك مع ذكرھا السابق جمیع العناصر تضم بیانات قاعدة وبناء تصمیم تم ذلك على وبناء

 تخصص لكل رئیسي موقع إنشاء وكفاءة وكذلك بیسر المطلوبة المعلومات على الحصول لضمان وفعال
 المجال في الباحثین بین االتصال تحسین في یساھم مما في التخصص البحثیة المراكز جمیع یضم علمي
 والمھتمین المشتغلین جمیع یضم افتراضي مجتمع ویكون بمثابة. بینھم والتكامل التنسیق ویضمن الواحد
 البیانات قواعد خالل بحثوال المعلومات وتحدیث إلدخال بوابة ویكون المجال العلمي في ھذا بالبحث

ان یتم تطبیق  على للتطبیق قابلة أولى كمرحلة اإللكترونیات بحوث تم اختیار معھد ذكرھا، وقد السابق
  الحقةلفي المراحل ا بحثیة جھة أو المشروع على أي مركز

 

  ٢٠١١بداية عام  المرحلة الثانية

ثیة التابعة لوزارة البحث اھد البحمشروع قیاس مؤشرات األداء بالمراكز والمع: اسم المشروع 
 العلمي

ما تم إنجازه في معھد بحوث االلكترونیات من بناء نظام متكامل إلدارة الموارد البحثیة وفي ظل  فى ضوء

المراكز والمعاھد م لقیاس مؤشرات األداء للباحثین واحتیاج وزارة البحث العلمي في ذلك الوقت الى نظا
بحث العلمي  و في ظل التنسیق بین المراكز و المعاھد البحثیة فقد تم االتفاق على البحثیة التابعة لوزارة ال



 

 معوضع محددات أساسیة للتقییم و دعت الحاجة الى استخدام ما تم تنفیذه بمعھد بحوث االلكترونیات 

ھا على و تطبیق (KPIs) األداء الفاعلة تقییم مؤشرات اإلستعانة بخبرة المركز القومى للبحوث فى تحدید

النظام المفعل على معھد بحوث االلكترونیات مع مراعاة استخدام احدث التكنولوجیا في ذلك من قواعد 

لیتم   Oracle Business Intelligence األعمال الذكیة ألعداد التقاریر وأدوات Oracleبیانات

 Oracle Business Intelligent ـاستخالص النتائج وتقاریر مؤشرات أداء الباحثین باستخدام ال

Dashboard  استضافة المشروع بالشبكة القومیة  معو تم بناء قاعدة البیانات والنظم المطورة والتقاریر

  High Availabilityل متكامل بعد توفیر و تھیئة الخوادم بشكالتابعة ألكادیمیة البحث العلمي للمعلومات 

تسجیل بیانات الباحثین والبیانات العلمیة من ي البدء فو على جمیع المراكز والمعاھد البحثیة ونشره

معھد ومركز بحثي التابع لوزارة  ١١(مشروعات وأبحاث وخدمات وأنشطة بحثیة لوزارة البحث العلمي 
  . على قاعدة البیانات) البحث العلمي

  

 فتحیث توقالمشروع ب العمل توقفینایر  ٢٥ونظرا للظروف السیاسیة التى لحقت بمصر بإندالع ثورة 
 عداد والبیانات المسجلةحیث كانت األ على قاعدة البیانات  راكز والمعاھد البحثیة عن األدخال والتحدیثالم

  . المطلوبة التفاصیل ضئیلة وغیر مكتملة ال تزال

  

٢٠١٤المرحلة الثالثة   

   لمراكز والمعاھد البحثیةل قاعدة بیانات الباحثین و تحدیث تشغیل: اسم المشروع

المجلس رعایة وإدارة ل ویتموبوما سبق من إنجاز والستكمال اعمال المشروع بعد فترة التوقف ل إستكماالو

 البحثیة للمعاھد والتشجیع المتابعة إلى الحاجة على وبناءوالھیئات البحثیة والمعاھد  األعلى للمراكز
أعضاء ھیئة یانات تحدیث قاعدة بتشغیل و فقد تم اطالق مشروع اعمال التحدیث و المتابعة  الستكمال

تدریب جمیع نقاط   مع ٢٠١٥-٧-١حتى تاریخ   e-Science بیانات قاعدة على والعلمیة األساسیة البحوث

االتصال بالمراكز والمعاھد البحثیة على استخراج التقاریر وتحدیث البیانات األساسیة والعلمیة للمعاھد 
  .والمراكز البحثیة التابعة لوزارة البحث العلمي

دخال وتدقیق كم كبیر من البیانات االساسیة والعلمیة كما یتضح من إتم االنتھاء من  ٢٠١٥یولیو وفى 
  :تيآلاریر االحصائیة في األشكال التوضیحیة التالیة وھي كاقالت

  عضو كادر خاص بوزارة البحث العلمي ٧٥٢٧:عدد 

  مشروع بحثي ٣٩٧:عدد 

  لف جنبھا ٥٠جھاز علمي تتعدي قبمتھ الشرائیة  ١٧٣١:عدد

  برمجیات علمبة ٦٩: عدد

  بحث علمي منشور ١٦٠٧٣: عدد

 خدمة مجتمعیة ١٩١١:عدد

بقواعد البیانات فى المرصد المصري للعلوم والتكنولوجبا التابع ألكادبمیة  قاعدة البیانات ریط كذلك تم 
ع البحث العلمي البحث العلمي و التكنولوجبا وذلك لتعظبم االستفادة من البیانات المدخلة في تحسین وض

  المصري علي الخریطة العالمیة 



 

  ٢٠١٦مارس  الرابعة المرحلة

  : اسم المشروع

  بالمراكز والمعاھد البحثیة والیة تحدیث البیانات  األداء قیاس مؤشرات تفعیلمشروع 
  التواصل وتطبیقاتالبحثیة  والمعاھد واألنشطة بالمراكز الخدمات وحدة تطویرمشروع 

 . م إدارة الموارد العلمیةنظا الستفادة من

  : مقدمة

من عائد ما تم إنجازه من اعمال خالل السنوات  االستفادةتعظیم و االستدامة ومن أجلبناء على ما سبق 
الماضیة  من قواعد بیانات  للموارد البشریة واألجھزة والمعدات والبرمجیات والنشر العلمي فى المراكز 

فادة القصوى من سھولة تداول ھذه البیانات الخاصة بالباحثین وسرعة والمعاھد والھیئات البحثیة ولالست
الوصول إلیھا في الوقت المناسب ومتابعة تطویر البحث العلمي في البالد المتقدمة وربطھا بمنظومة البحث 

د العلمي في مصر وبرعایة  ودعم المجلس األعلى للمراكز و المعاھد و الھیئات البحثیة و بالتعاون بین معھ
  :المشروعین التالیین إطالقفقد تم بحوث االلكترونیات و أكادیمیة البحث العلمي 

 والمعاھد البحثیة ووضع الیة لتحدیث البیانات البحثیةاألداء بالمراكز  مؤشرات قیاستفعیل مشروع  *

بدءا  اتالمستویكافة تفعیل مؤشرات قیاس األداء على وكذلك  أنفسھمالباحثین  ومنظم بواسطةبشكل دوري 
وتطویر نظام  من أداء الباحث الى أداء القسم البحثي فالشعبة البحثیة ثم أداء المعھد أو المركز البحثي ككل

المناسبة في الوقت  القراراتاتخاذ  والتمكن منالتقاریر الذي یخدم متخذي القرار بوزارة البحث العلمي 
  .ومحدثةالمناسب بناء على بیانات حقیقیة 

  : يةلاألهداف التا علىوع ويشتمل المشر

   .قواعد بیانات منظومة البحث العلمي األداء علىتفعیل منظومة مؤشرات قیاس  .١
الیة تحفیزیة منظمة ومستدامة لتحدیث البیانات االساسیة والعلمیة بمعرفة الباحثین  وضع .٢

  .بالمراكز والمعاھد البحثیة
كافة مستویاتھ بدء من  علىر مقترح لمؤشر قومي لتقییم أداء البحث العلمي في مص وضع .٣

  . الباحث الي المؤسسة البحثیة أخذا في االعتبار كافة االعمال االداریة والعلمیة
توفیر التقاریر والمعلومات النمطیة والغیر نمطیة ومتعددة االبعاد بشكل دوري وألي عن  .٤

  .مؤشرات قیاس االداء لتخدم المستویات المختلفة لمتخذي القرار
  

التواصل لالستفادة من نظام أدارة الموارد  ر وحدة الخدمات واألنشطة وتطبیقاتمشروع تطوی*
  )التابعة لوزارة البحث العلمي البحثیة والمعاھد لمراكزبا( العلمیة

وتأثیرھا على في عصرنا الحالي   االجتماعيھمیة التلیفون المحمول وتطبیقات التواصل أل نظراً و
وكذلك   العلميإلى جمیع الباحثین واألفراد المھتمین بالبحث  من خاللھاالمجتمع وسھولة الوصول 

بتنفیذ ھذا المشروع الذى یھدف إلى سھولة التواصل بین  االھتماموقت واحد تم  رجال  الصناعة في
القرار من ناحیة أخرى وتكوین فریق عمل بحثى قادر على نشر  ومتخذيالعلماء والباحثین من ناحیة 

بین أفراد المجتمع وسھولة تداول المعلومات بین أطراف العملیة البحثیة  لوجيوالتكنو العلميالوعى 
تطویر  لتفدیھم في القرار  ومتخذيعن طریق إرسال رسائل منتظمة متواصلة لمساعدة الباحثین 



 

عن  االقتصاديتعظیم العائد من ثم ووربطھا بالمجتمع المدني والصناعة  العلميمنظومة البحث 
من نظام  لالستفادة ھذا المشروع تم إطالق فقد. البالد  فيیع مع قطاع الصناعة طریق ربط المشار

إدارة الموارد العلمیة والتمكن من الربط بمجتمع الصناعة عن طریق تطویر وتسویق وحدة الخدمات 
واألنشطة البحثیة وتفعیل خدمات المحمول وتطبیقات التواصل االجتماعي واستخدامھا لتطویر 

حثیة من خالل التفاعل بین الباحثین في مختلف المجاالت البحثیة باستخدام أحدث الوسائل العملیة الب
  .التكنولوجیة

  

  : التاليةشتمل المشروع علي األهداف يو 

والمعاھد البحثیة وربطھا بالمجتمع  بالمراكزالبحثیة تطویر وحدة الخدمات واالنشطة  .١
  . ومتطلباتھ الصناعي

یقات التواصل االجتماعي واستخدامھا لتطویر العملیة البحثیة تفعیل خدمات المحمول وتطب .٢
 الیة تفاعلیةمن خالل التفاعل بین الباحثین في مختلف المجاالت البحثیة عن طریق توفیر 

أنظمة التقنیات التكنولوجیة الحدیثة كخدمات المحمول  لنشر المعلومات البحثیة من خالل
 . وتطبیقات التواصل االجتماعي

  

  : خدمات المحمول التي سيتم توفيرها على  وتشتمل

تطبیقات التواصل االجتماعي لمجتمع البحث العلمي حیث یتم ارسال رسائل تنبیھیة الى الباحث  .١
 :یتم التنویھ فیھا عن التالي

i.  الخ...... مشروعات بحثیة،  –خدمات وأنشطة بحثیة  –نشر علمي (الجدید في مجال التخصص العلمي (

 . یر البیان للباحث لالطالع علیھحیث یتم توف

ii. االحصائیة لمتخذي القرار من خالل خدمات المحمول وتطبیقات التواصل االجتماعي وفقا  توفر التقاریر

طبقا لمعامالت األمان والسریة بقاعدة بیانات (لنظام األمان والسریة بدرجات صالحیات مختلفة 

 ) الباحثین

تقدمھا المراكز  والخدمات التيوعرض كافة األنشطة  حثیةوالخدمات البتطویر وحدة األنشطة . ٢
والمعاھد البحثیة بشكل مھني منظم مما یسھم في وجود ألیة تفاعلیة داخل الجھات البحثیة لخدمة 

 .والبحث العلميالمجتمع الصناعي 

ار بشكل توفیر التقاریر والمعلومات النمطیة والغیر نمطیة متعددة االبعاد للباحثین ومتخذي القر. ٣
 .دوري

  

بدعم من  ٢٠١٦بدء من مارس  أشهرهذا ويتم تنفيذ المشروعين السابقين خالل فترة ستة 

  .المجلس األعلى للمراكز والمعاهد البحثية

  

  



 

  )٢٠١٥- ٧- ١أهم االحصائيات لقاعدة بيانات الباحثني حىت (الوضع احلايل للبيانات األساسية والعلمية 

 ني بوزارة البحث العلمي إحصائية بإمجايل أعداد الباحث

 

 إحصائیة بأعداد الباحثین بالمراكز والمعاھد البحثیة



 

 إحصائیة بأعداد الباحثین بالمراكز والمعاھد البحثیة وفقا للتخصص العلمي العام

 

 الدقیقثم  الرئیسيثم  وفقا للتخصص العام الدكتوراهإحصائیة بالحاصلین على درجة 

 

 

  

  



 

 بالفئة العمریة يحسب التخصص العلمعدد الباحثین مقسمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  البحثية واملعاهد باملراكز البحثية املشروعات بأعداد إحصائية

 

 البحثية واملعاهد باملراكزذات القيمة املادية العالية  العلمية األجهزة بأعداد إحصائية

 

 

 



 

 

  – .Ph.D والنوع العلمية للدرجة طبقا الباحثني بأعداد إحصائية
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