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 وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي



O
لقد أدركت األمم أن بقاءھا وتطورھا وقوتھا تكمن في قدرة أبنائھا العلمیة والفكریة، والتي بدورھا سوف تؤدي إلى 

ي. كما أدركت أن البحث العلمي یمثل المدخل الرئیسي لفھم اإلرتقاء بسلوك األفراد وتطویر المجتمعات وتقدمھا الحضار
وأن التحول الكبیر من االقتصاد التقلیدي مختلف جوانب الحیاة علي كافة األصعدة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، 

لعالمیة في معظم إلى إقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبرى في ھذا المجال، مما إنعكس إیجاباً على االقتصادیات المحلیة وا
 األعمدة . فالعلوم والتكنولوجیا واالبتكار تمثل أحددول العالم التي إستفادت من ھذا التطور في زیادة ناتجھا المحلي

المتقدمة وھى الركیزة األساسیة لصنع السیاسات وعملیات التخطیط  في البلدان النھضة علیھا تعتمد التي الرئیسیة
وتضمن لھ التفوق في المنافسة على المستوى المحلي واإلقلیمى  ،ي تكفل الرفاھیة للمجتمعوإدارة التنمیة الشاملة الت

والعالمي، وأصبح التوجھ لإلرتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار من أھم األھداف التي تسعى لھا األمم 
 د المتاحة والمنافسة بمنتجاتھا في األسواقالقدرات العلمیة والعملیة وتحقیق اإلستثمار األمثل للموار للنھوض بمستوى

 العالمیة.
ومصر بحاجة لمزید من اإلرتقاء بالبیئة المحفزة للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار، والخروج من دائرة القوالب النمطیة 

دة النظر في والبیروقراطیة والبحث عن سبل جدیدة لمواكبة التقدم العلمي وتوفیر أسس تحقیق التنمیة المستدامة. وإعا
ً للغایة على  منظومة التعلیم المصري بشكل عام والعلوم والتكنولوجیا واالبتكار بشكل خاص أصبح أمراً حیویاً ومھما

بإعتبارھا الحاضن الرئیسي  -المستویین الرسمي والشعبي، وإذا كانت الجامعات المصریة والمراكز والمعاھد البحثیة
ستعدة إلستثمار مكانتھا المتمیزة، فإنھا بحاجة لتعزیز إستثمار ما تمتلكھ من خبرات م -للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار

أكادیمیة لھا نجاحات علمیة مرموقة، وتسھیالت بحثیة تتمثل في التجھیزات والمعامل وھیاكل فنیة وإداریة تستطیع 
ط إستراتیجي مبدع على المستوى قیادة منظومة البحث العلمي بكفاءة. األمر الذى یستلزم ضرورة تبني منھج لتخطی

الوطني خاصة بعد أن أخذ المجتمع المصري بزمام المبادرة، وأقر في الدستور ألول مرة مادة تنص على أن : "تكفل 
الدولة حریة البحث العلمي وتشجیع مؤسساتھ، بإعتباره وسیلة لتحقیق السیادة الوطنیة، وبناء إقتصاد المعرفة، 

% من الناتج القومي اإلجمالي ۱عین، وتخصص لھ نسبة من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن وترعى الباحثین والمختر
تتصاعد تدریجیاً حتى تتفق مع المعدالت العالمیة. كما تكفل الدولة سبل المساھمة الفعالة للقطاعین الخاص واألھلي 

اًرا لھذا النھج فقد إتخذت قیادة الدولة وإسھام المصریین في الخارج في نھضة العلوم والتكنولوجیا واالبتكار". وإستمر
مجموعة من القرارات والمبادرات التي تؤكد على أھمیة التعلیم والعلماء واإلھتمام بالبحث العلمي والتطورات غیر 
المسبوقة في تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا للنھوض بمصر وإقتصادھا؛ وكان من أھم تلك المبادرات التي أعلن 

 ».مجتمع مصري یتعلم ویفكر ویبتكر«المبادرة القومیة  ۲۰۱٤د العلم عام عنھا في عی
وإنطالقًا من حرص الدولة على التأكید بأن البحث العلمي یجب أن یصبح أحد أھم مكونات األمن القومي المصري 

قومیة للعلوم لتحقیق اإلنطالق في األلفیة الثالثة، فقد قامت وزارة التعلیم العالى والبحث العلمي بوضع خطة 
والتكنولوجیا واالبتكار تستھدف تعظیم االستفادة من اإلمكانات البشریة والمادیة التي تمتلكھا الجامعات والمؤسسات 
البحثیة المختلفة لإلرتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واالبتكار بھا واستثمار نتائجھا علي الصعیدین المحلي 

المصریة من خالل توحید الجھود للنھوض بالمنتج البحثي وتبني اقتصادیات المعرفة  والعالمي، ومن ثم تحقیق الریادة
 واالستثمار في العقل البشري.  

٤ 



واستجابة لھذا التوجھ، كان ھذا المقترح لمشروع "إستراتیجیة قومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار"، والذي إنطلق 
صریة "السعي لخلق بیئة محفزة وداعمة لبحث علمي متمیز یحقق من ضرورة أن تكون رسالة المؤسسات البحثیة الم

ریادة علمیة وتنمیة مستدامة ترتقي بالمجتمع وتحقق جودة حیاة اإلنسان"، وأن یكون الربط بین التعلیم والبحث 
تجات العلمي واالقتصاد بمثابة الرؤیة التي تستند إلیھا أي عملیة تطویر منشودة؛ فتحویل منظومة البحوث إلي من

إقتصادیة یلزمھ بناء رأس مال بشري مسئول عن تحقیق إرادة التجدید واإلبتكار، كما تأسس ھذا المقترح على ضرورة 
رأب الصدع بین البحث العلمي والتطبیق، وأن یكون ھناك تنسیق كامل بین مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الدولة 

ز لخطط التنمیة المستدامة عبر بناء الشراكات اإلستراتیجیة بین المختلفة، بما یوحد الجھود ویدعم اآلداء واإلنجا
مؤسسات البحث العلمي واألطراف ذات العالقة، باإلضافة إلى تعزیز القیم الوطنیة المشتركة ودعم أواصر اإلنتماء 

قتصادیة والمواطنة لتصبح الجامعات ومراكز البحث العلمى المصریة مؤسسات طموحة رائدة في تقدیم الخدمات اال
 واالجتماعیة لتكون مصدر فخر وإلھام للمجتمع المصري.

ویرتكز مشروع "اإلستراتیجیة" على دمج إستراتیجیة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار التي أعدتھا وزارة البحث العلمي، 
تراتیجیة التنمیة مصر وكذا إستراتیجیة البحث العلمي التي أعدتھا وزارة التعلیم العالي، وكذا التوجھات الرئیسیة إلس

. وقد تم تقییم الوضع الراھن من خالل التحلیل البیئي الرباعي وتحدید الفجوة بین الوضع الراھن والغایات ۲۰۳۰
المنشودة للبحث العلمي تتسق مع رؤیة ورسالة الخطة القومیة، وإنطالقاً من ذلك تم صیاغة منظومة من األھداف 

ستعراض ألھم المبادرات القومیة التي تستھدف تحقیق تلك األھداف، وقد تبنت اإلستراتیجیة للبحث العلمي، ثم إ
اإلستراتیجیة عدداً من المقترحات والمبادرات بُغیة إفادة المختصین والبـاحثین في تحسین واقع البحث العلمي في مصر 

فضالً عن خبرات أساتذة مستندة إلي منھجیة علمیة واضحة لتحدید ھذه المبادرات قائمة علي تحلیل المدخالت، 
متخصصون من كل الجامعات المصریة ووزارة البحث العلمي والمراكز البحثیة، كما تناولت اإلستراتیجیة ركائز مھمة 
إلنتاج مجتمع ابتكاري ومعرفي مع التركیز علي تنمیة الموارد البشریة وتنویع مصادر الدخل والملكیة الفكریة والبنیة 

لرقمیة، وكذلك إصدار وتفعیل التشریعات والقوانین التي تحكم تنظیم وإدارة البحث العلمي األساسیة والمعرفیة وا
والملكیة الفكریة. كما تضمن مقترح مشروع اإلستراتیجیة إستعراضاً ألھم مجاالت القضایا البحثیة ذات األولویة 

ن ھذا المقترح لمشروع اإلستراتیجیة القومیة القومیة. ویختتم بمقترحات آللیات متابعة تنفیذ اإلستراتیجیة وتقییمھا، وإ
للبحث العلمي یستھدف إستثارة العقول الوطنیة الواعیة لتبني العمل الجاد وإستشراف المستقبل بدراسات علمیة 
وعملیة للنھوض بمصر حتى تصبح في مصاف الدول المتقدمة كسبیل وحید للعبور بھا إلى آفاق جدیدة تضمن الحیاة 

 الرفاھیة للمواطن المصرى. الكریمة وتحقق
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 قائمة المحتویات

 ۱ تقدیم: معالي األستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ٤

الفصل األول: منھجیة وألیات إعداد الخطة االستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار (الرؤیة  ۹
 والرسالة)

۲ 

 ۳ ي للبحث العلمي في مصرالفصل الثاني:  الوضع الحال ۱۷

 ٤ الفصل الثالث:  التحلیل البیئي الرباعي ۳۱

 ٥ الفصل الرابع:  التحدیات وخارطة الطریق ۳۷

 ٦ للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار ھداف االستراتیجیة القومیةأ ٤۰

ؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة المسار األول: تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث العلمي، بما ی ٤۳
 وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة"

۷ 

 سات وتشریعات البحث العلميالمحور األول: سیا - ٤۳

 المحور الثاني: منظومة البحث العلمي - ٤٤

 دعم وتنمیة الموارد البشریة وتطویر البنیة التحتیةالمحور الثالث:  - ٥۰

 ة في العلوم والتكنولوجیاتحقیق ریادة دولیالمحور الرابع:  - ٥۱

  االستثمار في البحث العلمي والشراكةالمحور الخامس:  - ٥۲

 البحث العلمي والتعلیم والثقافة العلمیةالمحور السادس:  - ٥٤

 التعاون الدوليالمحور السابع:  - ٥٤

 ۸ المسار الثاني: إنتاج المعرفة ونقل وتوطین التكنولوجیا ٥٦

 اقةالطالمحور األول:  - ٥۷

 المیاهالمحور الثانى:  - ٥۸

 الصحةالمحور الثالث:  - ٥۹

 الزراعة والغذاءالمحور الرابع:  - ٥۹

 (صون الطبیعة) حمایة البیئة والموارد الطبیعیةالمحور الخامس:  - ٦۰

  المستقبلیة البینیة والمحور السادس : العلوم  - ٦۲

 الصناعات االستراتیجیةالمحور السابع :  - ٦۳

   تكنولوجیا المعلومات  االتصاالت و المحور الثامن : - ٦۸

 أمن قومىالتعلیم المحور التاسع :  - ٦۹

 والقیم المجتمعیةوالفنون اإلعالم المحور العاشر :  - ٦۹

    النقلصناعة المحور الحادى عشر :  - ۷۰

 صناعة السیاحةالمحور الثانى عشر :  - ۷۱

 جتماعیة واالنسانیةالعلوم اال المحور الثالث عشر : - ۷۲

٦ 



 

  واالقتصادیة العلوم السیاسیةالمحور الرابع عشر : - ۷۳

 ۹ الفصل الخامس : آلیات متابعة تنفیذ الخطة وتقییمھا ۷٥

ة ئالفصل السادس: الخطة التنفیذیة لإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار فى مجال تھیئة بی ۷۹
 ا واإلبتكار (المسار األول)مشجعة للعلوم والتكنولوجی

۱۰ 

  سیاسات وتشریعات البحث العلمى - ۸۰

  منظومة البحث العلمى - ۸۲

  دعم وتنمیة الموارد البشریة وتطویر البنیة التحتیة  - ۸۳

  تحقیق ریادة دولیة في العلوم والتكنولوجیا  - ۸٦

   االستثمار في البحث العلمي والشراكة - ۸۷

  التعلیم والثقافة العلمیة البحث العلمي وصناعة  - ۸۹

  التعاون الدولي  - ۹۱

الفصل السابع : الخطة التنفیذیة لإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار فى مجال إنتاج وتوطین  ۹۳
 التكنولوجیا (المسار الثانى)

۱۱ 

  ةالطاق - ۹٤

   المیاه - ۹۸

   الصحة والسكان - ۱۰۱

   الزراعة و الغذاء - ۱۰٤

   حمایة البیئة والموارد الطبیعیة - ۱۱۳

   التطبیقات التكنولوجیة والعلوم المستقبلیة - ۱۱۷

   الصناعات االستراتیجیة - ۱۱۹

  تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت وتكنولوجیا الفضاء - ۱۲٤

   التعلیم أمن قومي - ۱۲۷

   اإلعالم والقیم المجتمعیة - ۱۲۸

  والنقل االستثمار والتجارة - ۱۲۹

  ةصناعة السیاح - ۱۳٤

  اإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار وتنفیذ آلیات متابعة ۱۳٥

  العلوم السیاسیة - 

 ۱۲ سماء السادة المشاركین في إعداد اإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكارأ ۱۳۹

 

۷ 
 





 الفصل األول

  إعداد لیاتآو منھجیة
 واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة یجیةستراتإلا

 محددة منھجیة على إعدادھا فى EGY-IST ۳۰۲۰ واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم ستراتیجیةإ وثیقة عتمدتإ

 مصر - المستدامة التنمیة إستراتیجیة(  القادمة الفترة في مصر توجھات تعكس وطنیة ستراتیجیةإ كونھا تراعى

 في بما بتكارواإل والتكنولوجیا العلوم مجال في العالمیة المستقبلیة التوجھات تعكس وقتال نفس يوف ،)۲۰۳۰

 للحاق مصر سعي إطار في وذلك ،۲۰۳۰ لعام المتحدة األمم حددتھا التي المستدامة اإلنمائیة ھدافاأل ذلك

 تقلیل مع والمعلوماتیة ولوجىوالنانوتكن الوراثیة والھندسة الحیویة التكنولوجیا مثل الحالیة العلمیة بالثورات

 النوویة. للطاقة السلمي ستخدامإلوا الصناعة یخص فیما القائمة العلمیة الفجوة

 والمحلیة العالمیة بین والتوازن للتوفیق العالمیة العلمي البحث لمؤسسات الجدید التوجھ اإلستراتیجیة راعت كما

 ال التي المشاكل على األمثلة أھم ولعل ،مشتركة عالمیة - محلیة بجھود العالمیة المشاكل حل إلى یھدف والذي

 نم الناجمة المشاكل ىھ - واالقتصادي العلمي الدولة مستوى كان مھما - قطف المحلیة بالجھود مجابھتھا یمكن

 ،المستقبل في الوبائیة األمراض من جدیدة مجموعة نتشارإو الغذاء إنتاج تدنى في تتمثل والتي المناخیة التغیرات

 أن إلى باإلضافة ھذا للحدود. العابرة واألمراض والھجرة الطبیعة بصون المتعلقة األخرى ةیالبیئ المشاكل وكذا

 یمكن وال التكلفة عالیة تحتیة بنیة استخدام تتطلب النوویة والبحوث والفلك الفیزیاء في المتطورة األبحاث

  العالمیة. الشراكات من إطار في إال توفیرھا

 مقبولة قدرات یملك والذي المصري العلمي البحث لمجتمع الحالي الوضع حقیقة مواجھة اإلستراتیجیة تغفل ولم

ً  یواجھ أنھ إال ،المعرفة إنتاج في  يوبالتال ،مضافة قتصادیةإ وقیمة تكنولوجیات إلى المعارف تلك لتحویل تحدیا

 تجارب من لالستفادة دولیة شراكات لزمیست مما ،العلمي البحث من المباشر قتصادياإل بالعائد اإلحساس عدم

 اإلستراتیجیة أفردت فقد ولھذا ،ةحرجال الحالیة المرحلة ھذه في التكنولوجیا وتوطین نقل في المتقدمة الدول

 األساسیة البحوث ودعم العلمیة القاعدة وبناء التكنولوجیا وتوطین ونقل الموجھ الدولي بالتعاون خاصة محاور

  والمستقبلیة. یةوالبین واالجتماعیة

 :ستراتیجیة القومیة علي مرحلتینإلتم إعداد ھذه ا

ستراتیجیة اإلعن  تأسفر تىوالبوزارة البحث العلمي جیة الخاصة یإعداد االستراتتضمنت  :المرحلة األولي

 تأسفر تىوالبالجامعات المصریة، جیة الخاصة یإعداد االستراتكذا ، والوطنیة للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار

 لجامعات المصریة". باعن "الخطة القومیة للبحث العلمي 

ً  :المرحلة الثانیةوفي  واإلبتكار للعلوم والتكنولوجیا  تیجیة قومیةافي خطة واحدة تحدد إستر تم دمج الخطتین معا

 لجمیع المؤسسات البحثیة في مصر.

۹ 
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 )يالعلم العلوم والتكنولوجیا واالبتكار (وزارة البحثجیة یستراتإ: أوالً 
 وصندوق والتكنولوجیا العلمي البحث وأكادیمیة العلمي البحث وزارة قیادات من عمل مجموعة تشكیل تم .۱

 والتنمیة البحوث وبرنامج ثیةالبح والھیئات والمعاھد لمراكزل األعلى مجلسالو التكنولوجیة والتنمیة العلوم

 واالبتكار والتكنولوجیا العلوم لتقدم  ريالمص والمركز الخیر مصر ومؤسسة التخطیط ووزارة بتكارواإل

 القطاع في العاملین العلماء من عددو الخارج في مصر علماء من ومجموعة الجامعات أساتذة وبعض

 ھیكل بإعداد المجموعة ھذه قامت حیث السابقین، الوزراء بعض برؤى ستعانةإلا إلى باإلضافة الخاص

 لكل والصالحیات المسئولیات وتحدید مصر في واالبتكار اوالتكنولوجی العلوم لمنظومة مقترح تنظیمي

   المنظومة. عناصر من عنصر

 العلمي البحث أكادیمیة خالل من السابقة العلمي البحث ستراتیجیاتإ خطط مشروعات لكل حصر عمل تم .۲

 نظراً  نورال تر ولم نیالیابانی الخبراء فیھا وشارك إعدادھا تم التي المسودات ذلك في بما والتكنولوجیا

  البالد. بھا مرت التي ستثنائیةإلا للظروف

 بقانون الخاصة السابقة المقترحات كل بتجمیع ثوالبح وھیئات ومعاھد لمراكز األعلى مجلسال تكلیف تم .۳

 القرارات عن فضالً  ،األخرى الدول بعض في العلمي البحث لقوانین نماذج وكذا ،العلمي البحث تنظیم

 الحاكمة والقوانین يالعلم البحث بوزارة المختلفة الكیانات بإنشاء الخاصة تنفیذیةال واللوائح الجمھوریة

 البحث قانون مسودة إعداد وكذلك ،المسئولیات تحدید في والوثائق المستندات ھذه من ستفادةلإل إلنشائھا

 .العلمي

 اإلحصائیات بإعداد التكنولوجیة والتنمیة العلوم صندوقو والتكنولوجیا العلمى البحث أكادیمیة تقام .٤

 .السابقة لسنواتا خالل المختلفة والمؤسسات البرامج على العلمى البحث تمویلو بإنفاق الخاصة

 والدراسات الطریق خرائط بإعداد والتكنولوجیا العلمى البحث بأكادیمیة النوعیة المجالس تكلیف تم .٥

 یمكن التي القومیة للمشروعات تھمرؤی وضع وكذا ،لإلستراتیجیة المختلفة المحاور في اإلستراتیجیة

 الشباب أكادیمیة أعضاء دعوة وتم اإلستراتیجیة، أھداف لتحقیق القادمة الخمس السنوات خالل تنفیذھا

 والبتروكیماویات. الدواء مجالي في الطریق خرائط إعداد في للمشاركة للعلوم المصریة

 عن تقریر والتكنولوجیا العلمى البحث دیمیةبأكا واالبتكار والتكنولوجیا علوملل المصري المرصد أعد .٦

 حول الرأي ستطالعإ أجرى كما ،٥۲۰۱ نھایة حتى مصر في واالبتكار والتكنولوجیا العلوم مؤشرات

 خالل من ستبیانإلا عرض تم حیث ،الطبیة البحوث أولویات وكذا ،مصر في العلمي البحث أولویات

 المعاھد ورؤساء والمھتمین النوعیة المجالس على ستبیانإلا استمارات توزیع تم كما ،اإللكتروني الموقع

 الجامعات. ورؤساء البحثیة والمراكز

 یةــالدول اتــالبیان دــقواع لــتحلیب العلمى البحث بأكادیمیة اتــللمعلوم ةـــالقومی ةـــالشبك تكلیف تم .۷

 إلصدار sReuter  homsonT بتقریر ستعانةإلا تم كما ،)VAL Sci & Scopus( رةــالمتوف

 والضعف. القوة ونقاط التنافسیة مواطن وتحدید العلمي البحث مؤسسات داءآ تقییم عن تقریر

۱۰ 
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 االتحاد من ممول مشروع خالل من وذلك ،مصر في العلمیة السیاسات لمزیج تحلیلیة دراسة إعداد تم .۸

 لالستفادة وذلك ،اإلستراتیجیة دإعدا مع تنفیذه تزامن والتي واالبتكار) نمیةوالت البحوث (برنامج األوروبي

 والبحث االبتكار عن تقریر بأحدث االستعانة كذلك وتم اإلستراتیجیة، وضع في الدراسة ھذه بمخرجات

 فریقیا.إ في العلمي

 مجلسالو والصندوق واألكادیمیة الوزارة من أخرى عمل مجموعة تشكیل تم سبق ما كل من االنتھاء بعد .۹

 األولیة. المسودة لوضع واالبتكار نمیةوالت البحوث وبرنامج البحثیة والھیئات معاھدالو لمراكزل األعلى

 نظمتھا عمل ورشة خالل من وذلك ،الیونسكو من دولي خبیر مع لإلستراتیجیة األولى المسودة مناقشة تم .۱۰

 ترةــالف اللــخ ةرــبالقاھ وــللیونسك يــاإلقلیم تبــالمك عــم اونــبالتع دفــالھ ذاــلھ وزارةــال

 .۲۰۱٥ مارس ۲٦-۲۲ من

 مالحظاتھم تضمین وتم البحثیة ھیئاتوال معاھدوال مراكزلل األعلى المجلس مع األولیة المسودة مناقشة تم .۱۱

 المسودة. في

 العلمي البحث تخص التي المصري اإلعالمو المدنى المجتمع ستفساراتإو أسئلة عتباراإل فى األخذ تم .۱۲

 التالیة: النقاط في تتلخص والتي والتكنولوجیا، العلوم في بتكاراإل ومنظومة

 .دعم البحث العلمي للصناعة المصریة  •

 تنسیق مركزیة التخطیط والتمویل.  •

  تكثیف الرسالة المجتمعیة.  •

 رتباط بعلماء مصر في الخارج.إلا  •

 تشجیع االبتكار في العلوم والتكنولوجیا.  •

 إنشاء آلیات المتابعة للخطة وتطویرھا.  •

 ة تحدیات التضخم الكمي.مراجع  •

 تشجیع الباحثین الشباب.  •

 تدعیم المركزیة تنفیذ البرامج البحثیة.  •

 الجامعات ومراكز البحوث. بین تنسیقال  •

 االھتمامات المتواترة في اإلعالم والمجتمع المصري. مراعاة  •

 ربط البحث ومشاكل المجتمع والدخل القومي.  •

 في: تتلخص والتي المختلفة والوزارات األجھزة من الواردة التوصیات كافة مراعاة تم .۱۳

التنسیق بین معظم الوحدات البحثیة وبعضھا من جھة وبین قطاعات اإلنتاج والخدمات من جھة •

 الكاملة من مخرجات البحث العلمي أخرى لتفعیل االستفادة

۱۱ 
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علمي وربطھ توجیھ اإلنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثیة للعمل على رفع جودة البحث ال •

 باحتیاجات جمیع قطاعات المجتمع حتى یتم االستفادة من نتائج العدید من األبحاث التي تم إنتاجھا.

 إزالة كافة المعوقات التي تحول دون انتھاء المشروعات البحثیة في المواعید المقررة لھا. •

نى االستفادة من ھذه العالمیة حتى یتس الت والدوریاتالمجنشر األبحاث العلمیة في  التحفیز على •

 األبحاث في التطبیق العملي أو كقاعدة بیانات لألبحاث المستقبلیة.

ختراع إلختراع من خالل مكتب براءات اإلتشجیع المبتكرین المصریین على تسجیل براءات ا •

 وذلك لالستفادة من اإلمكانیات البشریة العاملة في مجال البحث العلمي إلحداث نھضة  ،باألكادیمیة

 لمیة.ع

تفعیل االستفادة من المشروعات البحثیة المنتھیة في إیجاد حلول للمشاكل التي تواجھھا القطاعات  •

 ة المختلفة.یاالقتصادیة، والخدمیة، والبیئ

 الوزراء. مجلس على اإلستراتیجیة مقترح عرض تم .۱٥
إتباعھا في كثیر من الدول  تم فى إعداد اإلستراتیجیة ھى نفسھا التىوإجماالً فإن المنھجیة المتبعة     •

خبراء دولیین من أوروبا وبإستشارة األوروبیة والموجھة لسیاسات العلوم والتكنولوجیا واالبتكار، 

وتبدأ اإلستراتیجیة بوصف الحالة الموجود علیھا البحث العلمي في مصر  ،والیابان والیونسكو

ثم یتم  ،یة التحلیل البیئي الرباعيثم تعرض اإلستراتیج ،مصرل المماثلةومقارنتھا ببعض الدول 

 ،ثم یتم عرض اآللیات الالزمة للوصول إلى الھدف ،ستراتیجيإلتحدید الرؤیة والرسالة والھدف ا

ویلي ذلك إعداد الخطة التنفیذیة ومتابعة تنفیذ الخطط والتي تتم بشكل دوري ودینامیكي، وتعتبر 

دیث ـــر والتحــة والتطویــتم المراجعت حیث Live Document وثیقة اإلستراتیجیة وثیقة حیة

العلوم  إستراتیجیةمنھجیة إعداد  ۱ل رقم ـح الشكـل دوري، ویوضــیذ بشكــة التنفــومتابع
 . واإلبتكاروالتكنولوجیا 

 
 
 
 
 

 

۱۲ 
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 تحقیق
 اإلستراتیجیة

 سنوي اجتماع
 لإلستراتیجیة

 تحدیث
 اإلستراتیجیة

 مناقشة
 مع اإلستراتیجیة

العلیا الجھات

 ً  لجامعات المصریةبا: الخطة القومیة للبحث العلمي ثانیا
 :اإلجراءات األساسیة

إلطار العام لمكوناتھا، تم عقد عدد من اللقاءات الموسعة جمعت أساتذة ممثلین تمھیدا إلعداد الخطة ووضع ا .۱

من جامعات المنصورة وبني سویف وطنطا والجامعة األلمانیة والجامعة الیابانیة المصریة، وذلك في 

سفرت تلك اللقاءات عن وضع تصور لمكونات اإلطار أو ،رحاب جامعات طنطا والمنصورة وبني سویف

 لجامعات المصریة.باخطة القومیة للبحث العلمي العام لل

 لجامعات المصریة:باالخطوات اإلجرائیة التالیة لبناء الخطة البحثیة القومیة  تم التوافق علي .۲

 التوافق على اإلطار العام للخطة البحثیة القومیة لیكون الھیكل الذي یتم اإللتزام بھ. •

لتعبر عما نصبو أن یكون علیھ البحث العلمى  صیاغة رؤیة البحث العلمى بالجامعات المصریة، •

 ت القادمة.خالل السنوا

بما یضمن التعبیر عن الرؤیة وتمثل دور البحث  ،رسالة البحث العلمى بالجامعات المصریة إعداد •

إلى الوضع  يلیات الكفیلة والمناسبة لإلنتقال من الوضع الحالآلصریة وامالعلمى بالجامعات ال

 المستھدف.

 بالجامعات المصریة. يقیم الحاكمة للبحث العلمتحدید ال •

من خالل اإلطالع على الخطط البحثیة  ،بالجامعات المصریة يتقییم الوضع الراھن للبحث العلم •

وتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات، وتحدید اإلستراتیجیات المناسبة التي ، للجامعات

 ستسھم في تحقیق األھداف اإلستراتیجیة.

- البیئة البحثیة -يالبحث اآلداء - (الباحثیني بالبحث العلم يترتق يحدید الغایات اإلستراتیجیة التت •

 ردود).مال

 والمستھدف تحقیقھ خالل سنوات الخطة البحثیة القومیة يقیاس الفجوة بین الوضع الحال•

۱۳ 
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وضع الراھن بین ال اآلداءسد فجوة  يتساھم ف يتحدید األھداف اإلستراتیجیة واإلجرائیة الت •

 والمستھدف

 الجھات ذات الصلة للتوافق علیھمطرح الرؤیة والرسالة والغایات واألھداف اإلستراتیجیة على  •

 ستراتیجیةإلتحدید المبادرات والبرامج القومیة لتحقیق الغایات وأھدافھا ا •

 اآلداءمؤشرات تحدید  •

 ۲۰۳۰-۲۰۱٥تحدید القضایا ذات األولویة للبحث العلمي خالل الخطة الخمسیة  •

  خطة بما تتضمنھ من إدارة للمخاطروضع آلیات إدارة ومتابعة وتقویم ال •

 امعات المصریة والجھات ذات الصلةعلى الج للخطة يطرح المقترح النھائ •

 اعتماد الخطة من الجھات المسئولة •
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 راء وطرح األفكار) ألعضاء اللجنة لتبادل اآلبوك وتیة (الفیسبتم إنشاء صفحة علي الشبكة العنك .۳

الرؤیة والرسالة والقیم  ساھم ممثلوا الجامعات الممثلة من خالل الصفحة، في صیاغة وإبداء الرأي في .٤

  الحاكمة

، جمعت ممثلین عن ۲۰/۳/۲۰۱٥-۱۹تم عقد ورشة عمل مكثفة وموسعة في رحاب جامعة طنطا یومي  .٥

واأللمانیة والیابانیة، تمت فیھا مراجعة  ،والفیوم ،وبني سویف ،جامعات االسكندریة، والمنصورة وطنطا

عن التصور الذي وضعتھ لجنة جامعة طنطا للغایات واألھداف  الرؤیة والرسالة والقیم الحاكمة، فضالً 

راء وإجراء التعدیالت الالزمة. كما تم عقد ورشة وتم استقصاء مختلف اآل ،اآلداءستراتیجیة ومؤشرات إلا

  ستراتیجیةإلن في إجراءات تنفیذ الغایات واألھداف اعصف ذھني حول تصورات المشاركی

قام أعضاء اللجنة من جامعة طنطا خالل الشھور الثالثة األخیرة بعمل متصل بصیاغة المبادرات القومیة  .٦

كما تم وضع تصور ألھم القضایا ذات  ،لیات تنفیذھاآستراتیجیة وإللتحقیق الغایات وأھدافھا ا ،الالزمة

  ۲۰۳۰-۲۰۱٥للجامعات المصریة خالل الخطة األولویة البحثیة 

تم عرض ما أنجزتھ اللجنة علي صفحات نادي أعضاء ھیئة التدریس والصفحات الرسمیة والشخصیة  .۷

 بالبحث العلمي المھتمینراء من األساتذة وآألعضاء اللجنة، لتلقي تغذیة راجعة و

۱٤ 
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نائب رئیس جامعة طنطا للدراسات  الدكتورلألستاذ كما تم مراجعة الصورة األولیة للخطة كاملة وتقدیمھا  .۸

 العلیا والبحوث

 تم مراجعة جمیع مكونات الخطة في لقاءات موسعة ألساتذة الجامعات .۹

 ً  الخطتین : دمج ثالثا
لجامعات المصریة، وأعضاء من لجنة إعداد باقامت لجنة مشكلة من أعضاء الخطة القومیة للبحث العلمي 

وعدد من الخبراء باألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل  ،بتكارجیا واإلالعلوم والتكنولوإستراتیجیة 

بعملیة دمج الخطتین في خطة واحدة وجامعة الزقازیق ومدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة  البحرى

 "واإلبتكارللعلوم والتكنولوجیا ستراتیجیة القومیة إلتحت عنوان: "ا

فى تم طرح المسودة األولى من االستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار م ۲۰۱٥مبر نوف ۳۰بتاریخ 

بحضور معالى وزیر التعلیم العالى والبحث  قاعة المؤتمرات الكبرى بأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة أعضاء المجلس لبحثیة والساوالسادة رؤساء الجامعات والسادة رؤساء المراكز اورئیس األكادیمیة العلمى 

یوم من الجامعات والمراكز  ۱٥المالحظات والمرئیات موثقة على مدى  مراعاةوتم  ،الرئاسى التخصصى

 وتم تضمینھا فى ھذه النسخة من االستراتیجیة. البحثیةوالمعاھد 

۱٥ 



 واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة ستراتیجیةإلا إعداد لیاتآو منھجیة األول: الفصل
 

 الرؤیة .. الرسالة .. القیم الحاكمة
;

 :الرؤیة
ناء والتنمیة على أجیال دائمة التعلم، تنتج المعرفة وتستخدمھا لتقدیم یعتمد في الب يمصر يمجتمع علمنحو 

 .في إطار منظومة داعمة لإلبتكارمحفزة إلقتصاد مبني على المعرفة حلول علمیة عملیة لمشكالت المجتمع، 

 

 :الرسالة
 وقادرة علىاءة وفعالیة بكف اإنتاج المعرفة وتسویقھ ىبتكار قادرة علإلوا للعلوم والتكنولوجیاتھیئة بیئة مشجعة 

وتحقیق تنمیة مستدامة ترتقي بالمجتمع  المنافسة العلمیة المبنیة على التمیز، لزیادة معدل نمو االقتصاد الوطني

 .وجودة حیاة اإلنسان

 
 :واإلبتكاروالتكنولوجیا  للعلومستراتیجیة القومیة إلالقیم الحاكمة ل

فیما  مالتخاذ قراراتھ الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ستقاللیةإالحریة األكادیمیة: المحافظة علي  .۱

 ، وإطالق حریة البحث العلمي بما ال یتنافي مع القیم األخالقیةیخص منظومة البحث العلمي

الشفافیة واألمانة العلمیة: التعامل األمین والواضح والصادق مع كل ما یتعلق بعملیة البحث العلمي،  .۲

 الفكریة والقیم األخالقیة للبحث العلمي مراعاة حقوق النشر والملكیةو

 من منظومة البحث العلمي االستفادة والمردودلتعظیم  بروح الفریقالعمل الجماعي: العمل  .۳

 البحث العلمي منظومةبتكاریة في إلبداع والحلول اإلبداع: تشجیع اإلا .٤

 الجھات التي تمارس نشاطاً بحثیاً في مصرالتكامل: التوافق المتبادل بین  .٥

 مھبوالذي یعكس الھویة الخاصة  ات والمؤسسات البحثیةلتفرد: التأثیر الریادي للجامعا .٦

 سعیاً للتنمیة المستدامة العلمي التطبیقياإلستدامة: تنمیة عوائد البحث  .۷

 المسئولیة المجتمعیة: توظیف نواتج البحث العلمي لمواجھة التحدیات المجتمعیة المزمنة والطارئة .۸

 
;

;

;

 

۱٦ 
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 الفصل الثاني

 مصر في يالعلم للبحث الحالي الوضع

العلوم والتكنولوجیا في مصر  مؤشرات
 العالم، دول بین ووضعھا مصر في والتكنولوجیا العلوم لبیانات تحلیل على والتكنولوجیا العلوم مؤشرات تعتمد

 من والعدید اقواإلنف البشریة الموارد عن مؤشرات تتضمن التي والتطویر البحث مدخالت من العدید وتشمل

 تكنولوجیا ومؤشرات ختراع،إلا وبراءات المنشورة األبحاث من تتضمن والتي والتطویر البحث مخرجات

 لمحة یلى وفیما .العالمي االبتكار مؤشر تقریر في مصر لوضع تحلیل إلى باإلضافة تصاالت،إلوا المعلومات

ً  مصر يف ميالعل للبحث يالحال الوضع عن  والتكنولوجیا علوملل يالمصر المرصد عن رالصاد للتقریر طبقا

 ).۲۰۱٦ ینایر الثالث المجلد( والتكنولوجیا العلمى البحث بأكادیمیة ۲۰۱٥ لعام واالبتكار

;

 مؤشرات التعلیم العالي .۱

 جامعة من مصر فى العالي التعلیم لوزارة التابعة الجامعات عدد إرتفع الماضیة الخمسین السنوات مدى على

 حتى إضافیة حكومیة جامعة ۱۱ إلى األمریكیة) (الجامعة واحدة خاصة وجامعة القاھرة) (جامعة حكومیة واحدة

ً  وصل وقد الثمانینات، أواخر  ۲٤و حكومیة جامعة ۲٤ من تتكون ،جامعة ٤۸ إلى الجامعات عدد إجمالي حالیا

 الصحیة (العلوم العلمیة كلیاتال أن تبین الحكومیة بالجامعات الكلیات تخصص وبتحلیل ،خاصة جامعة

 والدراسات جتماعیةإلا (العلوم األدبیة كلیاتال أن حین في ٪،٥٤ تمثل )والزراعیة والطبیعیة والھندسیة

 الكلیات. جمیع من ٪٦٤ تمثل اإلنسانیة)

ً  الجامعات  واالنسانیة االجتماعیة العلوم وكلیات والتكنولوجیا العلوم لكلیات وفقا

۱۷ 



 مصر في العلمي للبحث الحالي الوضع :الثاني الفصل
 

 
 مجال في المقیدین الطالب من نسبة أكبر كانت بالجامعات، المقیدین للطلبة لمیةالع التخصصات إلى وباإلشارة

 الطلبة من ٪٥ نسبة یمثل الطبیعیة العلوم مجال أما اإلنسانیة، العلوم في ٪۲۹ تلیھا ٪)،٤۲( جتماعیةإلا العلوم

 وتعتبر الزراعیة، ومالعل في ٪۳و الھندسیة، في ٪۹و ،٪۱۲ نسبتھم والصحیة الطبیة العلوم ومجال المقیدین،

 التي التخصصات ھذه في التسجیل على الطلبة تحفیز من البد بأنھ مؤشر العلمیة للتخصصات القلیلة النسب ھذه

 وبدراسة ،مصر في التحتیة للبنیة والزراعیة الصناعیة المجاالت من الكثیر في المستقبل لصناعة أساس ھي

ً  ئجالنتا جاءت الحكومیة الجامعات خریجي تخصصات  مجال في طفیفة بزیادة ولكن المقیدین الطلبة على انعكاسا

 يف للخریجین القلیلة النسبة حین في التوالي) على ٪۳۲و ٪٥۱( بنسب اإلنسانیة العلوم تلیھا االجتماعیة العلوم

 بیعیةالط والعلوم ٪)،۸( الھندسیة العلوم تلیھا ٪)،۱۱( الطبیة العلوم فى وكانت والتكنولوجیا العلوم كلیات

 ٪).۳( الزراعیة وأخیراً  ٪)،٤(

تعتبر الدراسات العلیا ھي أولى الدرجات الفعلیة للدخول في مجال البحث والتطویر، وعلى مدى السنوات 

رتفع عدد الطلبة المسجلین للحصول على درجات جامعیة علیا بمعدالت مختلفة. فقد زاد عدد الطلبة إالماضیة 

 طالب ۱۷۷,۰۲۹إلى طالب  ٦۹,۱۸۳من  ۲۰۱٤إلى عام  ۲۰۰۷رة ما بین عام المسجلین في الدبلومات في الفت

وأما بالنسبة لطالب  طالب ۱۳٦,۸۹٤إلى  طالب ۷۸,۷۳۲رتفع أعداد طالب درجة الماجستیر من إفي حین 

 .خالل نفس الفترات  طالب ٤۳,۰۱۷إلى  طالب ۲۳۸۱۱الدكتوراه كانت الزیادة من 

 

 ۲۰۱٤  العلوم لمجاالت وفقا علیا جامعیة درجات على للحصول نوالمسجل لطلبةا

 

 مدخالت البحث والتطویر .۲

 ومنظمة )UIS( للمعاییر الیونسكو معھد معاییر على واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم مؤشرات منھجیة تعتمد

 على البیانات مقارنة نم یمكننا وھذا ).۱٥۲۰ ،۲۰۰٥ ،۲۰۰۲( أعوام في )OECD( والتنمیة التعاون

 مجال يف العاملین األفراد على والتطویر البحث مدخالت تعتمد حیث ،والدولي واإلقلیمي الوطني المستوى

۱۸ 
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ً  الباحثین تصنیف متو ،المجال ھذا على واإلنفاق والتطویر البحث  وھو )،HC( للباحثین اإلجمالي للعدد وفقا

 العاملین أما والتطویر. البحث أعمال في ةجزئی أو رئیسیة ةبصور یعملون الذین لألشخاص اإلجمالي العدد

 تلك في الباحث یقضیھ الذي الفعلي الوقت لحساب یطبق المصطلح ھذا فإن )FTE( الوقت كامل بمعادل

    .عمالاأل

 :الباحثون في البحث والتطویر
  المراكز والمعاھد والھیئات البحثیة الحكومیة:الباحثون في 

 للوزارات تابعین بحثیة وھیئة ومعھد مركز ۱۳و العلمي البحث لوزارة تابع بحثي ومعھد كزمر ۱۱ ذلك یشمل

 مقابل في ،٤۲۰۱ عام في باحث ۹۹۲,۲۲ الحكومي القطاع في للباحثین الفعلي العدد بلغ وقد األخرى،

 العدد من ٪٤۱ حوالي اإلناث الباحثین نسبة بلغت حین ٪.۳.۷ نمو بمعدل ،۲۰۱۲ عام في باحث ۱٤۳,۲۲

 على الحاصلین من الباحثین من ٪۲۳۷. نسبة أن وجدنا للباحثین العلمیة المؤھالت بتحلیلو ،للباحثین الكلي

 الباحثین نسبة أن حین في الماجستیر، درجة على الحاصلین للباحثین ٪۱۷.۸ نسبة تلیھا ،الدكتوراه درجة

 .فقط %۹ البكالوریوس درجة على الحاصلین

 فقد والتطویر البحث أنشطة في المعادل بھذا للباحثین الفعلي العدد لحساب )FTE( الوقت كامل معادل وبدراسة

 اإلناث ثاالباح عدد ویمثل ،٤۲۰۱ عام في باحث ۲۲,۱۳٤ الوقت كامل بمعادل الباحثین عدد إجمالي بلغ

 غالبیة إنھ جدو الوقت، كامل یعادل بما للباحثین العلمیة المؤھالت وبتحلیل الباحثین، إجمالي من ۳۸٪.٥

 درجة على الحاصلین الباحثین نسبة كان بینما ٪٦.۷۲ بنسبة الدكتوراه درجة على الحاصلین الباحثین

 عادلی بما الباحثین غالبیة أن وجد فقد )فرسكاتى لدلیل وفقا( العلوم مجاالت تصنیف بدراسةو ٪.۱۸ الماجستیر

 والعلوم ٪)۱۲( الطبیة العلوم ثم ٪)۱۲(  الطبیعیة علومال تلیھا ٪)٥۱( بنسبة الزراعیة العلوم في الوقت كامل

  ،فقط ٪)۰.۰۳( اإلنسانیة العلومو ٪)۲( االجتماعیة العلوم فى الباحثین بلغ بینما ٪)،۷( الھندسیة

ً و  ھو يالعلم البحث بوزارة الباحثین من عدد بھ بحثي مركز أكبر كان فقد لھا التابعین البحثیة للمراكز وفقا

 األخرى الوزارات وفي الباحثین جمیع من ٪٦.۱۹ یمثل ما وھو ،باحث ٤٥۱۳ وھو للبحوث ميالقو المركز

 من ٪۲.٦٤ تمثل وبنسبة باحث ۹۸۱٦ وھو الزراعیة البحوث مركز في موجود الباحثین من عدد أكبر كان

 الباحثین. عدد إجمالي

۱۹ 
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 ن في قطاع التعلیم العالي والباحث

 االزھر جامعة فیھا بما الحكومیة الجامعات في لباحثینا جمیع العالي التعلیم قطاع یشمل −

 اإلجمالي العدد بلغ حیث الباحثین، من عدد أكبر العالي التعلیم قطاع ویحتوي ،الخاصة والجامعات

 بنسبة العالي التعلیم في الباحثین عدد نسبة رتفعتإو .٤۲۰۱ عام في ۹۰,۲۷۸ الباحثین لعدد

 العدد من ٪٤٤,٤ إلى ٪٤۱.۷ من الباحثات نسبة رتفعتإ كما ، ٤۲۰۱و ۲۰۱۲ عامي بین ۷.۲٪

 بعدد األزھر جامعة في الباحثین غالبیة وكانت .٤۲۰۱و ۲۰۱۲ عامي بین للباحثین الكلى

 ۱۰,۲۰۰ شمس عین جامعة ثم باحث، ۹۰۷۱۲, بعدد القاھرة جامعة تلیھا باحث، ۱۳,۱۷۸

   باحث.

 عام توصیة في الیونسكو قبل من المحدد التصنیف یتبع الذي العلوم مجاالت تصنیف بدراسةو −

 وجد فقد .۲۰۰٦ عام فراسكاتي دلیل في والتنمیة التعاون منظمة قبل من اعتمدت والتي ،۱۹۷۸

 االجتماعیة العلوم تلیھا ٪)٤۱.۸( بنسبة الطبیة العلوم في العالي التعلیم في الباحثین غالبیة أن

 الطبیعیة والعلوم ٪)،۳.٥۱( اإلنسانیة العلوم أن نجد التالیة األربعة المجاالت وباقي ٪)٤۲۱.(

 ٪).٥( الزراعیة والعلوم ٪)،۹.٤( الھندسیة العلوم ٪)،۸.۹(

 أن حیث ،العلمي لبحثل المخصص الوقت وتحدید الوقت كامل بمعادل الباحثین عدد وبتحلیل −

 احتساب تمو ،أخرى وأنشطة علمي وبحث تدریس إلى أنشطتھم تنقسم العالي التعلیم في الباحثون

 للعلوم المصرى المرصد بواسطة جراءهإ تم الستبیان وفقا للباحثین الوقت كامل معادل

 ٪۲۰ بنسبة والتطویر لبحثال المخصص الوقت تحدید وتم ،كادیمیةباأل واالبتكار والتكنولوجیا

 وقد ،مساعد للمعلم ٪٤۰و المساعدین والمدرسین للمحاضرین ٪۳۰و مساعدین، وأساتذة لألساتذة

 ٤۲۰۱ عام في باحث ٥٦۲.۳٥ العالي التعلیم قطاع في الوقت كامل بمعادل الباحثین عدد بلغ

 .لإلناث ٪٥.٤٥ بنسبة

 القطاع الخاصن في والباحث 

 لالبتكار القومى المسح بتنفیذ كادیمیةباأل واالبتكار والتكنولوجیا للعلوم المصرى المرصد قام −

 الشركات في والتطویر البحث أنشطة مسح اللھخ تم والذى ،۲۰۱٥ عام والتطویر والبحوث

 نسبة بلغت حین فى ،٤۲۰۱ عام في باحث ٤٦٥۳ لباحثینل االجمالى العدد بلغ حیث المصریة

 ۳۳٦۲ الوقت كامل یعادل بما الباحثین عدد وبلغ .للباحثین اإلجمالى العدد من ٪۱۰.۳ الباحثات

 باحث.

 درجة على الحاصلین من الباحثین من ٪۹٤.۱ نسبة أن وجدنا للباحثین العلمیة المؤھالت بتحلیلو −

 الباحثین نسبة أن حین في الماجستیر، درجة على الحاصلین للباحثین ٪٤ نسبة تلیھا ،البكالوریوس

۲۰ 
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ً أ ووجد %.۱.۹ الدكتوراه درجة على الحاصلین  بنسبة الطبیة العلوم في الباحثین غالبیة نأ یضا

 بینما ٪)،۱۱( االجتماعیة والعلوم ٪)٥۱( الزراعیة العلوم ثم ٪)۲۸(  الطبیعیة العلوم تلیھا ٪)۳۹(

  .٪)۳( اإلنسانیة العلومو ٪)٤( الھندسیة العلوم فى الباحثین بلغ

;

 تطور عدد الباحثین فى مصر 
 باحث ٥۰٤,۰۸۱ من الباحثین عدد رتفعإ حیث األخیرة السنوات خالل مصر في الباحثین عدد تطور −

 أغلبیة أن وجد وقد ،٪۱۳.۲ نمو بمعدل ٤۲۰۱ عام في حثبا ۱۲٤,۹۷٦ إلى ۲۰۱۲ عام في

 .للباحثین اإلجمالي العدد من ٪۷۷.۸ بنسبة العالي التعلیم قطاع في الباحثین

 ال إنھ لوحظ قدف ٤۲۰۱ عام إلى ۲۰۱۰ عام بین الفترة في نسمة ملیون لكل الباحثین عدد وبتحلیل −

 الباحثین عدد فكان الوقت، كامل معادل أو الكلي عددال سواء نیالباحث أعداد في مالحظ كبیر فرق یوجد

 .٤۲۰۱ عام في باحث ۱٤۰٤ وأصبح ۲۰۱۲ عام في باحث ۱۳٤٤ نسمة ملیون لكل الكلي

  مخرجات البحث والتطویر 
 األبحاث ذلك ویشمل والتطویر البحث أنشطة مخرجات لتقییم والتكنولوجیا العلوم مخرجات تستخدم −

 .العلماء ینتجھا التي ختراعإلا وبراءات يالدول لمستوىا على المنشورة

 النشر العلمى الدولى 
 عام من الفترة خالل العالمیة الدوریات في المصریین للباحثین المنشورة الدولیة األبحاث عدد تطور −

 حسب دولي بحث ۱۲۰,٤۹۳ للمصریین الدولیة لألبحاث اإلجمالي العدد بلغ حیث ۱٤۲۰ لىإ ۱۹۹٦

 في بحث ۸۷٥۱٤ لىإ ۲۰۰۳ في بحث ٤۰٥۷ من الدولي النشر عدد وزاد ، IMagoSC مؤسسة

 عام في النشر في يوالمحل يالدول التعاون معدل وبحساب ٪.۱۲ سنوي نمو معدل بمتوسط ٤۲۰۱ عام

.بجث ۱٦٥۱ يالمحل التعاون حجم حین في بحث ۷۱۸۳ األبحاث يف الدولي التعاون حجم بلغ ،۲۰۱٤

۲۱ 
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 بین تراوحت وقد ٪،٤۸.۲ األخرى الدول مع بالمشاركة نشرھا تم التي الدولیة البحوث نسبة وبلغت  −

  الماضیة. العشر السنوات خالل ٪۸٤ و ۳۰

ً  المنشورة بحاثألا وبتحلیل − ً  دولیا  مجال يف منھا عدد أعلى كان ٤۲۰۱ عام في يالعلم للتخصص وفقا

 الزراعیة العلوم ،)٪۱٥.۹( الھندسیة العلوم ،)٪۳۳.۹( الطبیة العلوم ثم )٪۳۸.۲( الطبیعیة العلوم

ً  ،أخرى مجاالت فى والباقى اإلنسانیة العلوم يف فقط ٪۰.٥و )٪۲.٦( االجتماعیة العلوم )۹٪.٦(  ووفقا

 بلغ حیث األخرى البحثیة المراكز بین واحد رقم الفلزات بحوث مركز نفصُ  باحث لكل النشر لعدد

 مركز جاء حین في ،۰.۸٥ بمعدل دولي بحث ۱٦۱ إلى إنتاجھم وصلو باحث ۱۸۹ الباحثین عدد

  ۰.۰۲ بمعدل فقط بحث ۲۳۰ باحث ۹٤٦۸ أنتج حیث األخیرة، المرتبة في الزراعیة البحوث

 

 ۲۰۱٤ عام فى للتخصص وفقا لمصر العلمیة األبحاث

 

 المراكز مع بالمقارنة بیاً نس مرتفع نھأ وجد ۲۰۱٤ عام فى للجامعات يالبحث اإلنتاج لىإ وبالنظر −

 )،بحثا ۱٦۷۲( شمس عین تلیھا )،بحثا ۲۷٥۹( رتبة أعلى القاھرة جامعة تحتل حیث البحثیة،

 في للبحوث الدولي النشر تحلیل ویظھر ،بحثا) ۱۱۷٤ ( المنصورةو ،)بحثا ۱۲۹٥( اإلسكندریة

 الشیخ كفر جامعة وتلیھا )٤۰.۲( باحث لكل األبحاث من نسبة أكبر لدیھا السویس جامعة أن الجامعات

)۰.۲۳۷٥( 

ً  مصر في إنتاجیة األكثر المؤسسات بدراسة −  والتعاون االستشھادات وعدد ،ةمنشورال بحاثلأل وفقا

ً تتر األعلى القاھرة جامعة كانت ۲۰۱٤ - ۲۰۱۰ من الفترة في الدولي  النشر في ۱۱۸۳۲ بعدد یبا

 ثم دولي، بحث ۷۰۳۷ بعدد شمس عین عةجام تلیھا ،الماضیة الخمس السنوات مدى على الدولي

 الفترة. نفس في بحث ٦۲۰۲ بعدد للبحوث القومي المركز

 

 

۲۲ 
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 )۲۰۱٤ – ۱۹۹٦( لمصر العلمیة األبحاث نشر تطور 

 الـ المركز يإل SCImago  یبتلتر وفقا ۲۰۱٤ عام العلمى النشر في العالمى مصر ترتیب تقدم وقد −

 الصیدلة علم في عالمیا ۱۷ الـ المرتبة مصر ترتیب بلغ حیث ،۲۰۱۳ سنة عن واحد بمركز دمامتق ۳۷

 مجال في عالمیا ۲٥ الـ والمرتبة الطاقة أبحاث في ۲۳ الـ المرتبة وفي الصیدالنیة والمستحضرات

 .الكیمیاء

المختلفة المجاالت ىف ۲۰۱٤ عام العلمى النشر في العالمى مصر ترتیب

۲۳ 
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 ختراع إلبراءات ا طلبات -ختراع إلبراءات ا 

 عام في طلب ۲۱۳٦ المصري ختراعإلا براءات مكتب من ختراعإلا براءات طلبات عدد إجمالي بلغ −

 بمصر المقیمین لغیر للمتقدمین ختراعإلا براءات طلبات غالبیة وكانت ٪.۸.۳ یمثل نمو بمعدل ٤۲۰۱

  ختراعإلا براءات طلبات نسبة تمثل حین في ،٤۲۰۱ عام في طلباتال جمیع من ٪۸.٦٤ تمثل

  ٪.۲.۳٥ للمصریین

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

 ثم األفراد، تلیھا الشركات من ھي المصري ختراعإلا براءات مكتب في الطلبات معظم كانت ٤۲۰۱

 الشركات من للمتقدمین النسب وجاءت والجامعات، البحوث مراكز من المقدمة للطلبات قلیلة بنس

 ختراعإلا براءات لطلبات فقط ٪۱۹.۰و البحوث لمراكز ٪٥.۱و لألفراد، ٪۳۱.۸٤ تلیھا ٪،٦۲.۸۷

 للمصریین ۹۱ منھا إختراع براءة ٤۷۰ عدد ۲۰۱٥ عام ىف الممنوحة البراءات توبلغ ،الجامعات من

 . %۸۰,٦ بنسبة المصریین لغیر إختراع براءة ۳۷۹و %۱۹,٤ نسبةب

 

 لمركبةات المؤشرا 
 ينظر ذجنمو سقیا سساأ على لمختلفةا اتلمؤشرا من مزیج من مشتقة قیمة يھ لمركبةا اتلمؤشرا −

 تلك على مثالین لعالمیةا لتنافسیةا یررتقاو لعالميا ربتكاإلا مؤشر یعتبرو ،دألبعاا دمتعد ھوملمف

 لمركبة.ا اتلمؤشرا

 یقیس يلذا لتطویروا لبحثا مؤشر وھو لعالميا ربتكاإلا لمؤشر الھامة المؤشرات حدىإ سةرابدو −

 على قإلنفاا ،)الكلي دلعدا( لباحثینا دعد اتمؤشر لخال من لتطویروا لبحثا نشطةأ ءةكفاو ىمستو

    في تجامعا ثثال فضلأ جةدر متوسط سقیا لخال من لبحثیةا تلمؤسساا دةجو ،لتطویروا لبحثا

۲٤ 
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 QS علىأ ماأ ۱٦.٤ ةجربدو ٥۰ الـ مصر ترتیب أن نجد ،۲۰۱٤ معا تللجامعا لعالميا لتصنیفا 

 لبمعد لتطویروا لبحثا مؤشر في ۳۱ الـ لمرتبةا تحتل حیث مالیزیا فھي نةرلمقاا وللدا بین مرتبة

 درجة. ۲۳.٤

 ،نسبیاً منخفضة نسبة يوھ ۲۳.۸ لمصر لجامعةوا صلخاا علقطاا بین ونلتعاا مؤشر قیمة أن جدو قدو −

 لكل تیجیةاإلسترا تلتحالفاوا لمشتركةا تعاولمشرا على اتلتعاقدا دعد نسبة بلغت ىخرأ ناحیة من

 مصر ترتیب أن حین في ،٤۲ الـ فیھ مصر ترتیبو ۰.۱ إلجماليا لمحليا لناتجا من رالدو نتریلیو

 .٦۹ الـ وھ إلجماليا لمحليا لناتجا من رالدو ملیار لكل اعخترالا اءاتبر تسجیل مؤشر في

;

  لمصریةالعلمي البحث ت امؤسساأداء تحلیل 
 تمو ،لماضیةا لخمسا اتلسنوا في عیةرالزا ملعلوا في یدامتزو ضحوا متماھإ لدیھا مصر أن جدو −

 یوجد ال ینماب ءلكیمیاوا لھندسةوا لطبا مثل ىخرأ تمجاال في ثألبحاا من عالیة نتاجیةإ مالحظة

 على لماضیةا لعشرا اتلسنوا لخال ةكبیر بنسب الجتماعیةوا إلنسانیةا ملعلوا مجالل مصر في نتاجیةإ

 لي.ولدا ىلمستوا

 خمس خرآ في اً تأثیر ألعلىا وھ تلریاضیاا لمجا أن حبوضو لوحظ ثلبحوا تأثیر ليإ لنظرا عندو −

  اد.لموا معلوو لفلكوا ءلفیزیاوا لكیمیائیةا لھندسةا یلیھاو ،اتسنو

 لمؤلفینا من ٥۸,۱۲۹ وھ لماضیةا اتسنو ٥ ـال لخال مصر في للمؤلفین إلجماليا دلعدا أن جدوو −

 وھ ۲۰۰۹ معا في لمؤلفینا دعد نكا حیث ،تلمجاالا جمیع في بحث ٦٦,۳۲۲ جنتاإ في اموھسا لذینا

 في ثلمما نمو لمعد یعكس ووھ ٥,۷٥۲۰ صبحوأ ۲۰۱۳ معا في لمؤلفینا دعد تفعرإ ثم ۱۲,۷٥۱

 معا في راتلمنشوا عمجموو ۸,۳٥٦ وھ ۲۰۰۹ معا في راتلمنشوا عمجمو أن حیث ٪٦۹ إلنتاجیةا

 .۱٤,۱۳٤ وھ ۲۰۱۳

 ثم لطبا تمجاال في لمصریینا لباحثینا من نسبة علىأ أن ،لباحثینا تتجمعا تحلیل لخال من جدو قدو

 تم راتلقدا بتحلیلو ،عةرالزوا ءیمیالكوا لھندسةوا لجزیئیةا لبیولوجیاوا ثةرالوا علمو لحیویةا ءلكیمیاا

 لجیولوجیاوا ءلجیوفیزیاوا لعامةا ءلكیمیاوا لعضویةا ءلكیمیاا ثبحو في ةمتمیز مكانة لتحت مصر أن تثباإ

 ه.لمیاا معلوو

 لعلمیةت البحثي للمؤسساداء األاتقریر ت توصیاوم نتائج أھ 
 يمد علي نلنقصاوا دةبالزیا یتغیر نكا وإن ،مرتفع مصر في لعلميا بالبحث ليولدا ونلتعاا لمعد یعد −

 ليولدا ونلتعاا زاد كلما نھإف معا بشكلو ،ثلألبحا لتأثیرا لمعد مع فقایتوو لماضیةا ةلعشرا اتلسنوا

 ليولدا ونلتعاا في عالیة رةبقد نولمصریا نولباحثا یتمیزو ،اھتأثیرو لعلمیةا ثألبحاا دةجو زادت كلما

إلنتاجیة.ا جماليإ من ٪ ٤۱.۷ ليولدا ونلتعاا نكا لماضیةا لخمسا اتلسنوا ففي ،لمحليا ونلتعاا عن

۲٥ 
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 لقائما لبحثيا ونلتعاا تشجیعو لمصریةا لبحثیةا تلمنظماا بین لفعالةا كةالشرا بتعزیز سةرالدا توصىو −

 من دةالستفاا ورةضرو ،لمحلیةا تیاولوألوا تالحتیاجاا مع یتناسب مما دةمحد افدأھ على

 لبحثیةا تلجھاا يلد ثنائیة تتفاقیاا من فیھا بما لرسمیةا تلعالقاوا نةھالرا لیةولدا وعاترلمشا

 لصوأ ارھباعتبا لیةولدا تعاولمشرا على والحصول لعلمیةا تلالتفاقیا یجولترا یجبو ،لمختلفةا

 على لتنافسیةا عالیة لبحثیةا مجابالبر لفعالةا كةربالمشا متماھالوا ،لمستقبلیةا تكاالشرا لتسھیل اردموو

 ل.فعاو يقو دودمر من لھا لما ليولدا ىستولما

 علقطاا في لباحثینا ادعدأ أن لعملا عقطا حسب لمصریینا لباحثینا فیةایموغرد سةراد تھرأظ −

 لخمسا اتلسنوا في ضعامتو نمو لبمعد زادت قد لبحثیةا كزالمروا لحكومیةا تلجامعاا في لحكوميا

 اتلسنوا ىمد على اضً منخف لزا ما لصناعةوا تلشركاا تقطاعا في لباحثینا دعد بینما ،لماضیةا

 ليالتوا على یتبعھو ،لطبا تمجاال في لمصریینا لباحثینا من نسبة علىأ لوحظ قدو ،لماضیةا ةلعشرا

 عة.رالزوا ءلكیمیاوا لھندسةا معلو ،لجزیئیةا ءألحیاا علم ،ثةرالوا علم ،لحیویةا ءلكیمیاا علم

 أن جدو كما ،رجبالخا علمیة تمھما في مھتعاثبإ تم قد نلمصرییا لباحثینا من كبیر دعد أن جدو −

 لخمسا اتلسنوا في ألقلا على حدوا علمي بنشر اقامو لذینا لمصریینا لباحثینا من فقط ۳۹.۷٪

 ألكثرا مھ نتقالیةا بصفة مصر درواغا لذینا لمصریینا لباحثینا نأو نھائیاً دلبالا دروایغا لم لماضیةا

 لباحثین.ا جماليإ من ٪ ٤۳.۷ مدھعد یشكلو ،علمي رمنشو لكل سباقتلإل متوسط علىوأ اً تأثیر

 لذینا لمصریینا لباحثینا میةأھ یتضح لباحثینا ءلھؤال لتأثیروا لعلميا جلإلنتا لتحلیلا من بمزیدو

    نھائیة. بصفة درواغا لذینا ءؤالھ عن نتقالیةا بصفة مصر درواغا

 دةلماا معلوو ءلفیزیاوا ءلكیمیاا تشمل دةمحد بحثیة تاالمج عبر لتأثیرا عالیة لبحثیةا مصر ةقاعد تعتبر −

 على لتركیزا ورةضر على لید الذى األمر ،عالیة بةتمر مصر فیھا حتلتإ حیث هلمیاا معلوو

 بھا تتمیز ءاتكفا ٥ دجوو ثبت قدو ،مصر في تلتخصصاا دةلمتعدا تلمجاالا ذات لبحثیةا تإلمكاناا

 ءلفیزیاا في ءاتكفا ٦ تجدو حین في ،لتطبیقیةا تیالریاضا خاصةو تلریاضیاا لمجا في مصر

 مصر في لرئیسیةا لقویةا تلمجاالا من ةحدوا ءلكیمیاا تعدو لمكثفة.ا دةلماا ءفیزیا فى ئیسير بشكلو

 لھندسةوا لكھربائیةا ءلكیمیاوا لتحلیلیةا ءلكیمیاوا لعضویةا ءلكیمیاا في ءاتكفا ۸ تجدو حیث

 مبعلو ءاتكفا ٥ مالحظة تم حیث مصر في لقویةا تلمجاالا من ادلموا علم یضاًأ یعتبرو ،لكیمیائیةا

 مألفالوا ءلطالوا لسطحوا ءلكیمیاا ادموو یسیةطلمغناا ادلمووا لبصریةوا نیةولكترإلا لھندسةا في ادلموا

 ندسةوھ لصناعةا تمجاال في ءاتكفا ٤ لوحظت فقد لھندسيا للمجاا في ماأ لبالستیك.وا اتلبولیمرا

 في لبیئیةا ملعلوا في ءاتكفا ٤ دجوو لوحظ كما اد.لموا میكانیكاو ،لمیكانیكیةا ندسةلھاو ،لتصنیعا

 ٥ دجوو لوحظ لبیولوجیةوا عیةرالزا ملعلوا فيو ه.لمیاوا ،ثلتلووا ،والطفیلیات ،لصحةا تمجاال

 علمو لحیویةا ءلكیمیاا لمجا وفي ،تلنباا معلوو ،ألغذیةا معلوو ،انلحیوا علم تمجاال في ءاتكفا

 ثبحاوأ ،لحیویةا ءلكیمیاا تمجاال في الكفاءات من ۲ عدد دجوو لوحظ لجزیئیةا لبیولوجیاوا ثةرالوا
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 في ءاتكفا ۳ دجوو لوحظ لدقیقةا ءألحیاا علمو لمناعةا علم في بینما ،لجزیئیةا لبیولوجیاوا ناطلسرا

 ،ملعاا لطبا تمجاال في ءاتكفا ۷ دجوو لوحظ فقد لطبا لمجا فيو ،تساولفیروا تلطفیلیاا علم

 ورام،ألوا لبولیةا لمسالكوا ،لعامةا لصحةوا ،لمعدیةا اضألمروا ،لكبدوا ،لھضميا زلجھاا اضمروأ

 ،ملسموا علمو ،لصیدلةا في ءاتكفا ٦ دجوو لوحظ لصیدالنیةا اتلمستحضرا لصیدلةا تمجاال فىو

 يلذا لوحیدا للمجاا وھ رآلثاا علم نفكا الجتماعیةا ملعلوا في ماأ واء.لدا فكتشاإو ،لصیدالنیةا ملعلووا

 تھرظ كبالكووا رضألا معلو لمجا فيو ،ليولدا لنشرا ىمستو على لمصر ةمتمیز بحثیة راتقد فیھ

 ء.لجیوفیزیاوا لجیولوجیاوا رلصخوا لجیولوجیةا ءلكیمیاا لمجا في مصر بقائمة فقط ةحدوا ءةكفا

 

 ارلجوودول افي مصر رى البتكاالبیئي م النظاا 
 رالبتكاا عمد عملیة في لتشریعيا لجانبا میةأھ مالحظة تم ،مصر في ربتكالإل عمةالدا البیئة بتحلیل −

 رستثماإلبا لبحثیةا تلجھاوا للباحثین یسمح لكي لبحثیةا كزالمروا تلجامعاا في ثلبحوا نتائج لستغالإو

 معد سةرالدا تھرأظ كما ،لتكنولوجیاا بترخیص تسمح تكااشر عملو تسویقھاو ثلبحوا نتائج في

 رأس متقد لتيا تلمنظماوا لتكنولوجیةا تلحاضناا لكذ في بما كافي بشكل ربتكاإلا عمد شبكة رانتشإ

 كما ،لتكنولوجیاا نقل مجابرو لیةوألا ذجلنماا عمد مجابرو لألعماا خطط تمسابقاو لمستثمرا للماا

 إلى دتستن مصر في لتكنولوجیاا نقلو رلالبتكا عمةالدا تلجھاا نشطةأ من ٪۷۰ من كثرأ أن لوحظ

 ت.لمعلوماا تكنولوجیا عقطا تمجاال

 تقطاعا على لتركیزا من اً مزید تولي لتيا ردنألا مثل ارلجوا دول بعض ربتجا من دةالستفاا یمكنو −

 في تكنولوجیة حاضنة ۲٥ من كثرأ بھا یوجد لتيا تونس كذلكو ،لحیویةا لتكنولوجیاوا عةرالزا

 ،اإلبتكار عمد علي لعاملینا شبكة رنتشاا ةئراد لتوسیع ةكثیر دول تجھتإ كما مختلفة. جامعة ۲۰

 راتلتطوا كبالیو لعاليا لتعلیما نظم بعض یكلةھ دةعاوإ لمدنيا لمجتمعا تمنظما بتشجیع قامتو

 .لتكنولوجیاا رستثماإو نقل تمجاال في لسریعةا

  اإلنفاق على البحث العلمى في مصر 
 داخل تتم التي التجریبي والتطویر البحث نفقات ةكاف نھأب التجریبي والتطویر البحث على اإلنفاق یعرف −

 (تكالیف الجاریة المصروفات من كل ذلك في بما )فراسكاتي دلیل من مقتبس( االقتصاد، قطاعات أحد

 من وغیرھا الدعم، وموظفي والفنیین الباحثین تكالیف وكافة السنویة والمرتّبات كاألجور العاملة الید

 ).الجاریة التكالیف

ً  نھإف البحثیة) (المراكز المختلفة الوزارات قطاع لىإ بالنسبة −  نأ حیث ،النفقات جمیع حتسابإ یتم تقریبا

 أنشطة جمیع نأو والتطویر البحث بغرض أنشئت المختلفة للوزارات التابعة البحثیة والمعاھد المراكز

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

النشاط فھناك نشاط من أكثر بھا الجامعات نأ حیث البحثیة، المراكز في ھحساب عن یختلف والتطویر
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 البحث على نفاقإلا حساب ویعتمد ،والتطویر البحث أنشطة جانب لىإ أخرى نشطةأو التعلیمي

ً  والتطویر  البحث في التدریس ةھیئ أعضاء یقضیھ الذى )FTE الوقت كامل (معادل الفعلي للوقت وفقا

 البحث أنشطة في وقتھ من %۳۰ يحوال يیقض التدریس ھیئة عضو كان ذاإ فمثالً  ،والتطویر

 ھیئة عضو على ینفق ما إجمالى من %۳۰ تصبح والتطویر البحث نفقات حساب نإف والتطویر

  .التدریس

  تطور اإلنفاق على البحث والتطویر
 والتطویر البحث على اإلجمالي اإلنفاق أن وجد العلمي ثالبح على اإلنفاق تطور دراسة خالل من −

(GERD) بمعدل ٤۲۰۱ عام في جنیھ ملیار ۱۳.٥٥ ىإل ۲۰۱۲ في جنیھ ملیار ۸.٥۲ من رتفعإ قد 

 والقطاع الجامعات في الممثل العالي التعلیم قطاع من لكل نفاقإلا حساب تم وقد .٪۳۷.۱ یمثل نمو

 .الخاص والقطاع  ةالبحثی المراكز في الممثل الحكومى

 ۲۰۰۹ عامي خالل ثابتة اإلجمالي يالمحل الناتج من والتطویر البحث على نفاقإلا نسبة وكانت −

 يف النسبة تزید وسوف . ٤۲۰۱ عام في %۷۱.۰ أصبحت حتى النسبة زادت ثم )%۰.٤۳( ۲۰۱۰و

ً  القادمة الفترة  األقل. على ٪ ۱ إلى صلتل الجدید للدستور تطبیقا

 اإلنفاق الفعلي على البحث والتطویر وفقاً للمراكز البحثیة والجامعات 
 الموازنة بدایة في المرصود ولیس بالفعل أنفق ما ھو والتطویر البحث على الفعلي باإلنفاق یقصد −

 في ةالبحثی والمعاھد المراكز على ٤۲۰۱ عام في يالعلم البحث على نفاقاإل حجم بلغ حیث ،العامة

 يالعلم البحث وزارة داخل المختلفة البحثیة للمؤسسات ھجنی ملیار ۱.٥ حوالي المختلفة الوزارات

 األخرى. والوزارات
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 واالبتكار والتكنولوجیا للعلوم المصرى المرصد – المالیة وزارة : المصدر

 لكل والتطویر البحث على نفاقإلا بلغ فقد ٤۲۰۱ عام في باحث لكل والتطویر البحث على نفاقإلا وبدراسة −
 وقد ،ھجنی ألف ٥۰ حوالي الجامعات في بینما ھجنی ألف ۳۲۹ حوالي البحثیة والمعاھد المراكز في باحث

 الجامعات. في البحوث ھیئة أعضاء عدد في للزیادة نتیجة الجامعات في النسبة نخفضتإ

 
 لسابقةة الفترالعلمي في البحث اتمویل ف صرات مؤشر

 لتكنولوجیةالتنمیة وام لعلووق اصند .أ 

 علیھا لتعاقدا تم لتيا تعاوللمشر بقاًط لتكنولوجیةا لتنمیةوا ملعلوا وقصند فصر تمعدال توضح −

 )جنیھ نملیو ۹۱۰( % ٦۷ لياحو أن ،۲۰۱٤ یسمبرد ۳۰ حتىو ۲۰۰۸ في وقلصندا ءنشاإ منذ

 توجیھھ تم قد نیھج نملیو ۱۳۹و رملیا ووھ ةلفترا تلك لخال وقللصند رلمقرا لتمویلا جماليإ من

 نملیو ۳٥۰ ليابحو راتقد ءبنا منح رةصو في لكوذ ،مصر في لعلمیةا ةلقاعدا تطویرو ءلبنا

 نملیو ۲٥۲ ليابحو علمي تمیز كزامر منحو ،جنیھ ونملی ۳۰۸ ليابحو ساسیةأ معلو منحو ،جنیھ

 اءلغذوا عةارلزوا هلمیاوا لطاقةوا لصحةا تمجاال في موجھة منح تعاومشر تمویل تم ماك ،جنیھ

 بینما جنیھ نملیو ۱۳۰ ليولدا ونلتعاا تعاومشر نصیب نكاو ،جنیھ نملیو ۲۲۲ ليابحو واءلدوا

 نحتضاا ومشروعات بالصناعة لعلميا لبحثا بطور تكنولوجیة تنمیةو یةربتكاإ تعاومشر عمد تم

 %.۷ جنیھ نملیو ۹۹ بمبلغ

 تجھا عشر كبرأ أن یتضح وجیالتكنولوا ملعلوا وقصند تمویل اتمؤشر على سریعة ةبنظرو −

،یةرإلسكندوا ،ةرھلقاا جامعتيو ،ثللبحو لقوميا لمركزا يھ وقلصندا من تمویل على حصلت
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 ،لعلمیةا ثألبحاا مدینةو ،طسیوأ ،رةلمنصوا ،شمس عین تجامعاو ،عیةرالزا ثلبحوا مركزو

 جنیھ نملیو ۲۳۹.٥ من لتمویلا اذھ یتراوحو ،لسویسا ةقنا جامعةو ،اتلفلزا ثبحو معھدو

 علیھ حصلت التى ویللتما ریقدو ،لسویسا ةقنا لجامعة نملیو ۳۲.۸ لىإ ثللبحو لقوميا للمركز

 ما یمثلو وق،لصندا تمویل من %۷۸.٥ دلیعا ما أي جنیھ ونملی ۸۹٥ والىبح لعشرا الجھات

 ثم وقلصندا تمویل جماليإ من %۲۱ ليابحو وقلصندا من ثللبحو لقوميا لمركزا علیھ حصل

 .%۱٤ ةرھلقاا امعةج

;

 التكنولوجیوالعلمي البحث ایمیة دكاأ .ب 

 عن لتكنولوجیاوا لعلميا لبحثا یمیةدألكا لمخصصا لتمویلا فصر تمعدالو اتمؤشر بعرض −

 تعاوللمشر موجھ یمیةدألكاا تمویل نصف من بیقر ما أن یتضح ۲۰۱٥ - ۲۰۱٤ لماليا ملعاا

 %)٤۸( لتكنولوجیةا دراتلمباوا تللحمال المخصص التمویل كان حیث ،لتطبیقیةا لقومیةا

 بشبا منح مثل اإلبتكارو والتكنولوجیا لوملعا لمجا في لبشریةا راتلقدا ءبنا لمنح %۱۷ لياحوو

 لتنمیةا وثلبح یلولتما من %۱٥ ثم لماجستیروا راهلدكتوا منحو جلتخرا تعاومشرو لباحثینا

 لخططوا تساراللد %۱و بالصناعة لعلميا لبحثا لربط %۱۲و لمجتمعیةاو إلقلیمیةا

 لرقمیةا للمكتبة %٤.۲و ليولدا ونللتعا %۲.٦٥و لعلمیةا لثقافةا لنشر %۰.۲٥و تیجیةاإلسترا

 المعرفة. واتاحة ليولدا لنشروا الشبكى لربطوا تلبیاناا عداقوو

 عةرالزا ركزت نھاأ نجد یمیةدألكاا علیھا تتعاقد لتيا تعاولمشرا تمجاال على سریعة ةبنظرو −

 من ةلمستفیدا تلجامعاا كثرأ أن نجدو ،مللعلو عياإلبدا لتعلیموا هلمیاوا لطاقةوا صناعةلوا اءلغذا

 للعلوم لعربیةا یمیةدألكاوا ،یلزو مدینةو ،ألمریكیةا لجامعةوا ،لنیلا جامعة يھ یمیةدألكاا مجابر

 ،لسویسا ةقناو ،یقزلزقاوا ،طسیووأ ،لمنیاا مثل إلقلیمیةا تلجامعاا بعضو يلبحرا لنقلوا

 وتطویر ثبحو معھدو ،ثللبحو لقوميا لمركزوا ،عیةرالزا ثلبحوا مركز یعتبرو نطا.وط

 كما ،یمیةدألكاا مجابر من دةستفاا لبحثیةا كزالمرا كثرأ مھ تنیاوإللكترا ثبحو معھدو ،اتلفلزا

 شركةو ،نیةوإللكترا تللصناعا بنھا شركة مثل تلشركاا بعض لتمویلا من دتستفاا

 .ةالمصری اویاتمالبتروكی
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 الفصل الثالث
 

 (SWOT ANALYSIS)التحلیل البیئي الرباعي 
 

 التحلیل طریق عن ذلك تم وقد ،والمخرجات المدخالت تحلیل وجب العلمي للبحث الحالي الوضع توصیف بعد

ً  علیھ متعارف أسلوب وھو ،الرباعي البیئي  الدراسات خالل من علیھا الحصول تم التي البیانات لتحلیل عالمیا

 واالبتكار والتكنولوجیا العلوم لمؤشرات يالمصر المرصد أعدھا التى الدراسة ھذه نشر وتم ،حوثوالب

  .واالبتكار والتكنولوجیا العلوم سیاسات يف المتخصصة العالمیة الدوریات حدىإ يف باألكادیمیة

 

 نقاط القوة والضعف:
 مكننات والتي والتھدیدات الفرص یحدد وكذلك ،العلمي البحث بمنظومة والضعف القوة نقاط التالي الجدول یحدد

 اتخاذ وتم .المناسبة اإلستراتیجیة إعداد وبالتالى ،والتكنولوجي العلمي المجتمع تواجھ التي التحدیات ستنباطإ من

ً  التالیة المفردات  البیئةو التشریعي، والنظام اللوائح التمویل، التحتیة، البنیة البشریة، القدرة لتحلیل:ا لعملیة أساسا

 االقتصادي، العائد وتعظیم الفكریة الملكیة ستثمارإو دولیة، ىرؤو العلمي، والبحث لالبتكار الداعمة المحلیة

 العلمیة. والبحوث
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:العلمي البحث بمنظومة والضعف القوة نقاط یوضح جدول

 نقاط القوة نقاط الضعف
للباحثین بالتناسب مع  اإلفتقار للتوزیع الجید −

 میزة علي النطاق القومي.القدرات الم
عدد الباحثین المتفرغین للبحث العلمي ال یتجاوز  −

 .للباحثین في مصر ي% من العدد الكل٤۰
نقص الخبرات في بعض التخصصات النادرة  −

 .(الفیزیاء النوویة)
عدم وجود عدد كاف من المھندسین والفنیین  −

المعاونین (أمناء المعامل) في مؤسسات البحث 
 .دخولھمقدراتھم والعلمي وتدنى 

عدم تمكین الشباب وتھمیش دورھم في التخطیط  −
  .وإدارة منظومة العلوم والتكنولوجیا واالبتكار

 .الفتقار إلى ثقافة العمل الجماعيا −
عزوف التالمیذ عن التعلیم بالقسم العلمي  −

 .بالمرحلة الثانویة
 قلة عدد العلماء في مجاالت الفیزیاء والریاضیات −
معات الخاصة نحو التعلیم فقط غلب الجاأتوجھ  −

بتكاریة إلوعدم تنمیة الجدارات البحثیة وا
 ألعضاء ھیئة التدریس.

عدم وجود خطة لتدریب الطالب في المدارس  −
 والجامعات على أسس البحث العلمي الصحیح

وجود قاعدة علمیة جیدة تتمثل في أكثر من  −
جامعة حكومیة  ٤۸ألف باحث و ۱۲٥

ومعھد بحثي  مركز ۱۲۰وأھلیة وخاصة و
ومؤسسات مجتمع مدني معنیة بالبحوث 

 والتطویر.
كبر إنتاج لمجتمع بحثي من أمصر تضم  −

 ىباحثین علمیین في الشرق األوسط علي مد
 العشر سنوات الماضیة. 

ألف طالب مقید في  ۳۰۰وجود أكثر من  −
 كلیات العلوم والتكنولوجیا

تخریج اآلالف من طالب الدراسات العلیا  −
ماجستیر) من الجامعات ه و(دكتورا

 .المصریة
مزید من النمو لعدد الباحثین من مختلف  −

 الجھات البحثیة.
 ازدیاد شریحة الشباب ضمن الباحثین. −
وجود مجموعة خبرات وطنیة شابة في  −

إدارة تمویل البحث العلمي ومؤشرات العلوم 
والتكنولوجیا وتقییم أداء مؤسسات البحث 

 .العلمي

ریة
بش

 ال
رد

موا
ال
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غلب الفاعلین بمنظومة دعم االبتكار أتمام اھ −
ستثماري بدعم قطاعات إلبالمجتمع المدني وا

تكنولوجیا المعلومات والعزوف عن القطاعات 
 التكنولوجیة األخرى.

ستراتیجیة معلنة وملزمة إعدم وجود خطة  −
 مصرفى للبحث العلمي 

للباحثین ومؤسسات  اآلداءغیاب نظام تقییم  −
 البحث العلمي

ود آلیات فعالة لربط البحث العلمي عدم وج −
 بالصناعة

تعدد قواعد الترقیات وغیاب الوزن النسبي  −
المخصص لتقییم دور الباحث في االبتكار 
والتنمیة التكنولوجیة والمساھمة في حل 
المشاكل الملحة والضاغطة التي تواجھ 

 المجتمع
 تحد منروقراطیة الحكومیة التي تعقد البی −

ل المتاح وتستھلك وقت ستفادة من التمویاإل
 وجھود الباحثین

وغیاب  جتماعیة واإلنسانیةتھمیش البحوث اإل −
 الدعم بنشر البحوث على المستوى الدولي

 مستوى الثقافة العلمیة يتدن −
ستقالل الجامعات المفھوم الخاطئ إلإنتشار  −

 والمراكز والمعاھد البحثیة
االستمرار في إنشاء جامعات غیر مكتملة  −

  الموارد
ب فكر المدارس العلمیة في معظم غیا −

 مؤسسات البحث العلمي المصریة
عدم التعاون والتنسیق بین الفاعلین في  −

 منظومة العلوم والتكنولوجیا

نمو سریع لبیئة شابة وناضجة داعمة  −
لالبتكار وتطویر البحث العلمي بما في 

مدني، المجتمع الذلك من منظمات 
التكنولوجیا، منظمات استثمار  حاضنات

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

 .التكنولوجیا
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ترتیب مصر متدني في مؤشر االبتكار  −
 ۱٤۱من إجمالي ۱۰۰الـالعالمي (المركز 

 دولة)
ظھور ترتیب متقدم لمصر في مؤشرات  −

 العلمي. اإلنتحال
ل الفرص التمویلیة وفرص ستغالإعدم  −

الشراكة الدولیة وفرص دعم القدرات المتوفرة 
لمصر ودول شمال أفریقیا من العدید من 

 المؤسسات الدولیة الحكومیة
عدم تسویق نتائج البحث العلمي للمستثمرین  −

 ورجال األعمال 

تحتل مصر مراكز متقدمة في إنتاجیة  −
البحوث العلمیة بمجاالت الكیمیاء 

لوم المواد ومراكز متقدمة والطب وع
من ناحیة التأثیر للبحوث في مجاالت 

 الریاضیات والفیزیاء والزراعة.
ترتیب مصر الجید في مجال النشر  −

من  ۳۷ الـ الدولي حیث تحتل المرتبة
 دولة  ۲۲۹بین 

عض المدارس اإلنتاج العلمي لبإرتفاع  −
ن المتوسط مالعلمیة في مصر أعلى 

 العالمي

لیة
دو

ي 
رؤ
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قتصادي والعائد الملموس إلالمردود ا ضعف −
 (الذي یمكن قیاسھ) من البحث العلمي

ً  قلة − للمصریین  عدد البراءات المسجلة سنویا
عدد البراءات المسجلة من  قلةوكذلك 

 الجامعات والمراكز البحثیة حیث ال تتعدى
 % سنویاً من إجمالي البراءات ۰.٥ نسبتھم

بتكار تدني ثقافة العلوم والتكنولوجیا واإل −
 وحقوق الملكیة الفكریة

أصحاب  التى تعوقوجود بعض اللوائح  −
 الملكیات الفكریة

وجود شبكات من مراكز نقل  −
في الجامعات  TICOالتكنولوجیا 

والمراكز البحثیة ومكاتب فرعیة لمكتب 
 براءات االختراع المصري

ظھور مبادرات لدعم مشروعات  −
 خدمات ومنتجات إلىالتخرج وتحویلھا 
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واضحة للبحث العلمي  یاتوأولعدم وجود  −
 علي نطاق الكلیات واألقسام.

 عدم االھتمام بالتخصصات البینیة في األقسام. −
تأثیر النشر العلمي الدولي في العدید من  −

 التخصصات ضعیف. 
 ضعف جودة النشر العلمي للمؤسسات −

علي التعاون الدولي النشر العلمي القائم  −
 في ازدیاد ملحوظ.

ازدیاد معدل النشر الدولي بشكل  −
 تصاعدي.

دماج عدد كبیر من المجالت العلمیة إ −
میة المحلیة بقواعد البیانات الدولیة.

لعل
ث ا

حو
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 :الفرص والتھدیدات
 :الفرص والتھدیدات بمنظومة البحث العلمي یوضحجدول 

  الفرص التھدیدات

عقول المتمیزة لوجود نزیف مستمر لل −
عوامل جذب مادي قویة في الغرب 

 والخلیج (الھجرة االنتقائیة)

من العلماء الف آوجود عدة  −
المھجر في جمیع ب المصریین

وعدد كبیر منھم  ،التخصصات
 یتولى مناصب قیادیة في الخارج

الموارد  •
 البشریة

عدم التنسیق بین الجھات المانحة  −
رر لنفس تمویل متك إلىالمختلفة یؤدي 

 النقاط البحثیة
بین مؤسسات البحث المفقود التنسیق  −

لموضوعات لتكرار  ینتج عنھالعلمي 
 البحثیة 

قلة عدد المؤسسات البحثیة المتخصصة  −
   والمتفردة في مجال محدد

تنص على مادة في الدستور  −
% على األقل من ۱ص یتخص

 الدخل القومى لدعم البحث العلمي

 التمویل •
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یرات المستمرة في مزید من التغ −
 منظومة العلوم والتكنولوجیا

عدم وجود آلیة ملزمة لمتابعة تنفیذ  −
 اآلداءومتابعة  ستراتیجیةإلالخطط ا

 للجامعات والمراكز البحثیة يالبحث
ظھور قیود على توطین التكنولوجیات  −

متالك أدواتھا من قبل الدول إالمتقدمة و
 المتقدمة

عدم توحید التشریعات المنظمة  −
محفزة للبحث العلمي بالمؤسسات وال

  البحثیة في قانون واحد

رادة السیاسیة والشعبیة الداعمة إلا −
 للبحث العلمي واالبتكار

اللوائح  •
والنظام 

 التشریعي

التغیرات الطارئة على منطقة الشرق  −
األوسط وشمال أفریقیا، وتغیر في 

 العالقات الدولیة للدول المانحة

جمیع ع تعاون دولي متكافىء م −
 الدول المتقدمة في البحث العلمي

السمعة الطیبة لمدرسة الطب  −
المصریة في العالمین العربي 

 واالسالمى

 رؤي دولیة •

اعتماد الصناعة الوطنیة على الخبرات  −
 األجنبیة (غیاب الثقة)

صعوبة المنافسة مع التكنولوجیات  −
 المستوردة بعد التحرر الكامل للتجارة

انب القومي مع التنسیق علي الجقصور  −
ر ستثماالجھات الحكومیة الداعمة لإل

 والتسویق لمخرجات البحث العلمي

تدشین بعض المشروعات القومیة  −
الكبرى مثل قناة السویس الجدیدة 
وبورصة الغالل والتوسع خارج 

 يالواد

ستثمارات في مجال الطاقة فتح اإل −
 الجدیدة والنقل 

توجھ الدولة نحو تعمیق التصنیع  −
دعم الصناعات الوطنیة المحلى و

مثل الغزل والنسیج والدواء 
 والبتروكیماویات

ستثمار إ •
الملكیة 
الفكریة 

وتعظیم العائد 
 االقتصادي

عدم الوعي بحقوق الملكیة الفكریة  −
 لبعض الباحثین األمانة العلمیةو

النشر باللغة العربیة في مجال  −
 اإلنسانیات والعلوم اإلجتماعیة

اللجان العلمیة  التقییم المتدني من قبل −
 للمجالت الوطنیة

ترحیب الجھات الدولیة بمشاركة  −

الجھات المصریة في برامج دولیة 

عالیة التنافسیة لدعم البنیة التحتیة، 

ودعم األبحاث ورفع القدرات 

 التطبیقیة المشتركة

البحوث  •
 العلمیة
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 الطریق وخارطة التحدیات الرابع: الفصل

 الفصل الرابع

 التحدیات وخارطة الطریق
 لقاعدة جید أساس ولدیھا علیھا البناء یجب میزة یعتبر مما العالم قلب في يفھ متمیز بموقع مصر تتمتع 

 المنافسة مستوى على لیس الراھن الوقت في المصري اآلداء أن إال المعرفة، إنتاج على قادرة علمیة

 للبحث قومیة خطة إعداد فإن المنطلق ھذا ومن ،المعرفة وإنتاج واالبتكار والتكنولوجیا العلوم في العالمیة

ً  - یستھدف العلمي  لالرتقاء جھودھا توحید من یمكنھا بما بالدولة، البحثیة للمؤسسات الریادة تحقیق - أساسا

 عدة من الخطة ھذه وتنطلق .المصریة العقول في واالستثمار المعرفة إقتصادیات وتبني البحثي بالمنتج

 أھمھا: مسلمات

أساسیة للنھضة والتنمیة، وبقدر ترابطھا تكون  ةزیكلتعلیم والبحث العلمي رلالبعد اإلقتصادي أن  −

فإذا لم یرتبط البحث العلمي بالتنمیة، فال  فعالیتھا في االرتقاء بالمجتمع والتصدي للتحدیات المجتمعیة.

یمكن تحقیق الكثیر من أھدافھ و تطویره وتمویلھ. فربط البحث العلمي باالقتصاد ھو الذي یفتح المجال 

ومن ثم زیادة دخل الفرد  ،نتائجھ لالرتقاء باالقتصاد الوطنيویة تستخدم العلم وام مشاریع تنمأم

 والمؤسسات الوطنیة وبالتالي زیادة تمویل البحث العلمي. 

الذي تحرزه بتكار، یحدد مستوي التقدم ار في البحث العلمي والتنمیة واإلستثمأن مستوي اإلنفاق واإل −

لمحدودیة الدعم الحكومى للبحث العلمى، فإن ھناك حاجة ملحة  ، إال أنھ نظراً الدول في إقتصادیاتھا

ستثمار فیھ، وذلك من خالل تنویع یجاد نظام متطور لدعم منظومة تمویل البحث العلمى وزیادة اإلإل

سواء أكانت مؤسسات القطاع الوطني المختلفة المستفیدة من نتائج البحث العلمي، مصادر ھذا التمویل، 

ھبات التي یقدمھا األثریاء ورجال األعمال والجمعیات الخیریة، فضالً عن مصادر أو التبرعات وال

 التمویل الخارجیة.

ثماره إال إذا كانت بإن البحث العلمي الذي یجري في الجامعات ومراكز البحوث المختلفة لن یؤتي  −

لقد بات إنشاء الجامعات والمؤسسات البحثیة المختلفة موصولة بشكل جید بالمستفیدین المحتملین. 

مراكز علمیة للبحوث المتخصصة، أحد ھموم الدول التي دخلت سباق التطور، معتمدة على إسھامات 

بین  ةحت الشراكالعلماء والمفكرین وطالب الدراسات العلیا، الذین تتوفر لھم اإلمكانات البحثیة، وأصب

ضاء على األزمات، وحل المشكالت والتعلیمیة ومراكز البحث العلمي ھي السبیل للق ةالجھات المجتمعی

 األكثر تعقیداً، والتصدي للتحدیات المجتمعیة.

المعرفة ھي المقیاس الحقیقي لثروات الدول، ولیس مواردھا الطبیعیة أو اإلنتاجیة فقط. فالمعرفة ھي  −

ي التحدو ،س بشكل دائم على تحصیل المعرفةكسب الموارد قیمة مضافة، والدول المتقدمة تتنافالتي تُ 

ن تعزیز ونشر ثقافةإعرفة. لذلك فقتصاد الماھو بناء  صر في المرحلة القادمةاألكبر الذى یواجھ م
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كتشاف الطلبة الموھوبین البحث العلمي في المدارس والجامعات تمثل خطوة مھمة لیس فقط إل

ثین في مختلف ا لتنمیة مھاراتھم ومعارفھم البحثیة وتأھیل جیل من الباحوالشغوفین بالعلم، ولكن أیضً 

لى إیجاد بیئة إھارات البحث العلمي باالضافة المجاالت العلمیة، قادر على التعامل مع أساسیات وم

 جاذبھ تدعم التمیز واإلبداع.

في معاھد  اآلداءالتي تحكم التنظیم واإلدارة و إن تقدم البحث العلمي یستلزم تطویر التشریعات المصریة −

وكذلك إصدار تشریعات جدیدة في  ،ت والتنسیق بین الجھات المتعددةومراكز البحث العلمي والجامعا

مجال حقوق الملكیة الفكریة بما یتوافق مع القوانین الدولیة. فتطویر التشریعات واألنظمة اإلداریة 

وكذلك یعزز الشفافیة  ستقاللیتھا وحیادیتھاإلمؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي، یسھم في تعزیز 

 والجودة.

یمكن تلخیص أھم التحدیات التي تواجھ قاً من نتائج التحلیل الرباعي، نطالإإستنادا إلي المسلمات السابقة، و
 بتكار في مصر فیما یلي:منظومة البحث العلمي واإل

 ىلد البیانات قاعدة ضعف إلى أدى العلمي، البحث لتطویر زمةالال والمعلوماتیة التحتیة البنیة ضعف •

 القرار إتخاذ دعم على القدرة عدم وبالتالى المختلفة، ةالبحثی المؤسسات

 عزوف إلى یؤدي الترقیة، لغرض العلمي النشر على البحثیة والمراكز الجامعات إنتاج نحصارإ •

 العلمي البحث خالل من لتطویرھا الصناعة مع تعاقدات على للحصول الجھود بذل عن الباحثین

 مشاكل بعض وحل الحلول بعض إلیجاد مؤسسیة ولیست شخصیة بصفة بالباحثین الصناعة تستعین •

 التصنیع.

 اإلنتاجیة المؤسسات حجم كبر مع ریتغی وال ضئیل الصناعة في بتكاراإل معدل •

 اإلداریة العملیات في تنحصر ولكنھا بالمنتج تتعلق ال الصناعیة المؤسسات بھذه بتكاراتاإل أغلب •

 جدیدة إنتاج خطوط وشراء

 إلى اللجوء یتم ال الخدمیة، أو اإلنتاجیة المؤسسات داخل بتكارباإل تتسم التي یلةالقل الحاالت في حتى •

 الطرفین بین الثقة مستوى تدني بببس الجامعات أو والتطویر البحوث مؤسسات

 المستفیدة الجھة طرف من وخاصة والتطویر البحوث على اإلنفاق ضعف •

 العلمي البحث لمیزانیة الالزم عمالد لضخ ومتزایدة وثابتة رئیسیة مصادر وجود عدم •

 العلمي والبحث التعلیم تدعیم عن الخاص القطاع و األعمال أصحاب إحجام •

 العلمي للبحث الممولة الجھات من مشروعات على للحصول التدریس ھیئة أعضاء قبالإ ضعف •

الدولة جھة من العلمي بالبحث لینالعام لغیر بتكارواإل العلمي البحث لتمویل آلیات وجود عدم•
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 مشروعات في كةالمشار لتوسیع خبرة كبیوت البحثیة والمراكز المصریة الجامعات تسویق في القصور •

 وتكنولوجیة تنمویة

 التصدي في العلمي البحث بدور المختلفة والقطاعات والمؤسسات األفراد ىلد الثقافي الوعي ضعف •

 المجتمعیة للتحدیات

 البكالوریوس مرحلة في للطالب علمیة عقلیة لتكوین تؤسس التى التعلیمیة البرامج مكونات في قصور •

 الجامعى قبل ما والتعلیم واللیسانس

 بتكارلإل محفزة وتشریعات قوانینل شاملةو واضحة منظومة غیاب •

 جمیع لدى الذاتیة الدفع قوة تنمیة شأنھا من التي العلمي البحث منظومة في الحوكمة آلیات عجز •

  منھا المطلوبة المھام نجازإل العلمي بالبحث المعنیة المؤسسات

 لميالع للبحث الشاملة باإلستراتیجیة والجامعات البحثیة المؤسسات إستراتیجیات ربط عدم •

 للدولة التنمیة وبإستراتیجیة

 الترقیات قواعد مناسبة عدم إلى إضافة ،البحثیة قالفر وجود وعدم ،للتمیز المشجعة الحوافز ضعف •

 ثینالباح من ةالمطلوب المھام لطبیعة

 بطریقة عالقة لھا التي االقتصادیة والقطاعات العلمي البحث مؤسسات بین فاعلة شراكات وجود عدم •

 العلمي بالبحث مباشرة غیر أو شرةمبا

 التنمیة ملیةع في مباشر وبشكل تسھم التي والتطویري التطبیقي الطابع ذات البحوثب اإلھتمام محدودیة •

 المجتمع مشكالت وحل

 العالقة تنظم الفكریة للملكیة سیاسات لوجود تفتقر مازالت مصر في والبحثیة العلمیة لمؤسساتا بعض •

 افیھ والعاملین والباحثین المؤسسات بین

 المصري العلمي البحث لربط الخارج في لمصر العلمیین المستشارین بنظام العمل محدودیة •

 العالمیة العلمیة باإلنجازات

  عة:الصنا مع التعاون حال في •

o من البحثیة تالمؤسسا داخل من تبغیھا التي للمعلومات الوصول في صعوبات الصناعة تواجھ 

 غیر عامة بصفة بحثيال والقطاع المعامل من الصناعة متطلبات أن خراآل الطرف ویرى جھة،

 ومحددة واضحة

o وال األجنبیة ولالد من ”المفتاح تسلیم“ التكنولوجیات على كلیا عتماداً إ الناجحة الصناعات تعتمد 

 المحلیة البحثیة المؤسسات من ویروالتط بالبحوث تعترف
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o البحوث على اإلنفاق على قادرة غیر یجعلھا والمتوسطة الصغیرة الصناعات حجم صغر 

 والتطویر البحث بمؤسسات الصناعات ھذه تربط فاعلة آلیات وجود عدم إلى إضافة والتطویر،

o عامة بصفة اعةالصن ىلد والتطویر البحث ثقافة في قصور 

o لتطویرھا المتاحة البرامج من دةستفااإل من یمنعھا مسجلةال غیر الصناعات عدد كثرة 

 
 أھداف اإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار:

ة إعداد قاعدة علمیة وتكنولوجیة فاعلة، منتجواإلبتكار للعلوم والتكنولوجیا تستھدف االستراتیجیة  القومیة 

للمعرفة، قادرة على االبتكار، لھا مكانة دولیة، تدفع االقتصاد الوطني للتقدم المستمر. بما یحقق التنمیة 

وزیادة  في التصدي للتحدیات المجتمعیة هالمعرفي وتحسن الجودة ورفع مردودالمستدامة، ومضاعفة اإلنتاج 

 تنافسیة الصناعة الوطنیة

ً من رؤیة الخطة ورسالتھا، ونتائج التحلیل الرباعي، تم تحدید مسارین نطإإلي التحلیل السابق، و ستناداً إو القا

للعلوم للخطة القومیة  غایة إستراتیجیةكالً منھما یمثل  -ستراتیجیة اإلرئیسیین متكاملین ترتكز علیھما 
 :واإلبتكاروالتكنولوجیا 

 العلمي، البحث يف واالبتكار للتمیز وداعمة محفزة بیئة "تھیئة یستھدف :األول المسار
  دولیة" ریادة تحقق جدیدة معرفة وإنتاج شاملة مجتمعیة لتنمیة یؤسس بما

 بإعادة المتعلقة تلك وخاصة المصریة العلمي البحث بمنظومة المزمنة المشاكل مواجھة سبل ذلك ویتضمن

 جدیدة تشریعات إستصدارو والمعوقات الجمود من الحالیة اللوائح وتنقیة والمسئولیات المھام وتحدید ھیكلتھا،

 في والجامعات البحثیة المؤسسات حق على والتأكید ،التكنولوجیة والتنمیة لالبتكار وداعمة العلمي للبحث محفزة

 البحث مؤسسات داءآ لتطویر الالزمة والمعلوماتیة التحتیة البنیة توفیر بسبل تھتم كما تكنولوجیة. شركات إنشاء

 البحث مؤسسات كل بین التنقل في والعلماء الباحثین حركة وتحفیز لتحریر مةالالز السیاسات ووضع ،العلمي

 ومن البحثیة، والمراكز والمعاھد والشركات والخاصة واألھلیة الحكومیة الجامعات ذلك في بما المصریة العلمي

 العلمي بحثال لمنظومة دعما المجتمع، قطاعات وكافة البحثیة والمؤسسات الجامعات بین الشراكة تعزیز ثم

ً  المسار ھذا ویھتم المجتمعیة. التحدیات لمواجھة  مصادر وإیجاد العلمي البحث تمویل مصادر بتنویع أیضا

 الجامعات بین العلمي البحث میزانیة لتوزیع لیةآ تحدید عن فضالً  الالزم، الدعم خلض ومتزایدة متجددة

 العلوم مؤشرات تقییم اعتماد على المسار ھذا ویعمل .ىاألخر البحثیة لمؤسساتوا البحثیة، ومراكزھا

 وتعظیم للتطویر كأداة -الدولیة للمعاییر طبقا - العلمي البحث على الصرف من والعائد واالبتكار والتكنولوجیا

وربط واالبتكار والتكنولوجیا العلوم ثقافة لنشر كبیرة مساحة المسار ھذا ویعطى المتاحة. الموارد من ستفادةاإل

٤۰ 
 



 واالبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة ستراتیجیةاإل أھداف - الطریق وخارطة التحدیات الرابع: فصلال

 وتحفیز للعلوم إلبداعيا والتعلیم الطبیعیة الظواھر تبسیط ذلك في بما الیومیة وبالحیاة بالتعلیم لميالع البحث 

 المبتكرین. حتضانإو بتكارلإل الشباب

 ً  التالیة: األھداف تحقیق یتطلب المسار ھذا في اإلستراتیجیة الغایة تحقیق فإن ماسبق، علي وتأسیسا

 وسیاساتھا، العلمي البحث عملیة إلدارة الحاكمة واللوائح والتشریعات القوانین منظومة تحدیث )۱-۱(

 المھنیة والضوابط الفكریة الملكیة قضایا ودعم

 بین البینیة والعالقات والمھام المسئولیات یحدد العلمي البحث لمنظومة فاعل تنظیمي ھیكل صیاغة )۱-۲(

 العلمي بالبحث المعنیة األطراف جمیع

 العلمي بالبحث رتقاءلإل التحتیة البنیة روتطوی البشریة الموارد وتنمیة دعم )۱-۳(

 لتحقیق جتماعیة)واإل والمستقبلیة، والبینیة، األساسیة، (البحوث العلمي البحث بجودة االرتقاء )٤-۱(

 ودولیة إقلیمیة ریادة تحقیق في یسھم التمیز من عال مستوي

 یزوتعز تمع،المج حتیاجاتإو التنمیة وخطط بالصناعة وربطھ العلمي البحث في ستثماراإل دعم )٥-۱(

 المختلفة القطاعات مع الشراكة

 التفكیر تدعم علمیة عقلیة لتكوین العلمي بالبحث التعلیم ربطو المجتمع في العلمیة الثقافة نشر )٦-۱(

 الطالب لدي العلمي البحث ثقافة وتعزز لعلمي،ا

 للدولة اإلستراتیجیة األھداف لخدمة الدولي التعاون وتطویر تنسیق )۱-۷(

 التنمیة يف للمساھمة التكنولوجیا وتوطین ونقل المعرفة إنتاج دفیستھ :الثاني المسار
 والمجتمعیة االقتصادیة   

 التصنیع وتعمیق التكنولوجیا وتوطین نقل ومشروعات واالبتكار والتطویر البحوث دفع على المسار ھذا یركزو

 الملحة المشاكل حل في ةللمساھم المصریة العلمي البحث مخرجات في والتنقیب الوطنیة، الصناعة في المحلى

 والزراعة والسكان والصحة والمیاه الطاقة مجاالت في وذلك وتطبیقھا، المجتمع منھا یعانى التى والضاغطة

 البشریة والتنمیة القومي، واألمن التعلیم قضایا تتناول كما والرأسمالیة، ستراتیجیةاإل والصناعات والبیئة والغذاء

 المسار ھذا ویعطى كترونیة.اإلل والتجارة الرقمیة تكنولوجیاال ومستقبل والسیاحة، ة،واإلداری والمالیة المستدامة

 النانوتكنولوجى مثل والمتداخلة البینیة والعلوم واالجتماعیة والمستقبلیة األساسیة للبحوث كبیرة أولویة

 ترتیب وتحسین المعرفة إنتاج على قادرة قویة علمیة قاعدة بناء بھدف وذلك والمعلوماتیة، والبیوتكنولوجى

 في المتالحقة العلمیة بالثورات اللحاق من المصریة العلمي البحث منظومة تمكین وكذلك ،الدولي العلمي مصر

 والمستقبلیة. والمتداخلة البینیة العلوم

٤۱ 
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 نقل ومشروعات واالبتكار والتطویر البحوث دعم علي ركزت المسار ھذال اإلستراتیجیة الغایة فإن ختصار،إب

 :التالیة اإلستراتیجیة األھداف تحقیق في المساھمة بھدف التكنولوجیا وتطویر

 االستھالك وترشید جدیدة، مصادر نع والبحث مصر، في الطاقة منظومة كفاءة رفع )۲-۱(

 والمستقبل الحاضر حتیاجاتإ لتلبیة البیئیة ستدامةواإل الكافیة المیاه توافر ستمرارإ تأمین )۲-۲(

 الصحة راتاوز مع إستراتیجیة وتبنى ،المواطن ورفاھیة بصحة رتقاءلإل الصحیة المنظومة تطویر )۲-۳(

 عن الناتجة واألمراض والمتوطنة الوافدة الحیوان أمراض مسببات من للتخلص والزراعة والبیئة

 ۰۳۲۰ بحلول التلوث

 نم ذاتي إكتفاء تحقیق يف الزراعة وزارة ومساعدة الغذائي، األمن ومشكلة الغذائیة الفجوة معالجة )٤-۲(

 على والسیطرة الحیوانیة بالثروة واإلھتمام فاتاآل وعالج األراضى منتجات جودة ینوتحس الغذاء،

 المھربة واألدویة الحیوانات دخول في البالد منافذ

 ودعم نیة،المعد والثروة الخام للمواد نتاجیةاإل الكفاءة ورفع ،الطبیعیة واردالم وتنمیة البیئة حمایة )٥-۲(

 الطبیعة صون برامج

 مثل ،والمستقبلیة والمتداخلة البینیة العلوم في القدرات وبناء تطویرو التكنولوجیة، التطبیقات كینتم )٦-۲(

 الحیویة والمعلوماتیة یوتكنولوجىوالب النانوتكنولوجى

 ومساعدة المحلي تصنیعال تعمیق خالل من الربحیة وتحسین الوطنیة الصناعة تطویر في المساھمة )۲-۷(

 الحالیة لتكنولوجیةا الفجوة عبور ىعل الصناعة

 متطور مجتمع لبناء تصالواإل المعلومات تكنولوجیا وتمكین والمعلوماتیة، الرقمیة الفجوة عبور )۲-۸(

 المستقبلیة أفقھ ورسم وحدیث،

 والتمیز بتكارواإل اإلبداع علي قادر بشري مال سرأ إلنتاج والتعلم التعلیم منظومة دعم )۲-۹(

 للمجتمع واألخالقیة ماعیةجتاإل القیم وضبط تشكیل في اإلعالمیة المنظومة دور وتعظیم توظیف )۲-۱۰(

 المصري

 ،ةیكترونلاإل والتجارة ستثماراإل قضایا يعل التركیزب ،والمستدامة واإلداریة المالیة التنمیة تحقیق )۲-۱۱(

 الرقمیة والمجتمعات قتصادیاتواإل

 السیاحي بالمنتج رتقاءلإل السیاحة قطاع تنمیة تضمن جدیدة علمیة وسائل إبتكار )۲-۱۲(

 الدولیة النشر معاییر إلى للوصول بھا واإلرتقاء واإلنسانیة اإلجتماعیة العلوم بحوث عمد )۲-۱۳(

 صحة وتحسین الریاضیة باألنشطة لنھوضا في لإلسھام التطبیقیة الریاضیة التربیة بحوث دعم )۲-۱٤(

.المواطنین

٤۲ 
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 المحور األول: سیاسات وتشریعات البحث العلمي

 الرئیسیة: الغایة

 قضایا ودعم ،وسیاساتھا العلمي البحث عملیة إلدارة الحاكمة واللوائح والتشریعات القوانین منظومة تحدیث
 . المھنیة والضوابط الفكریة الملكیة

 :األھــداف

 بالجامعات العلمي البحث عملیة إلدارة الحاكمة واللوائح والتشریعات القوانین منظومة تحدیث .۱

 البحثیة والمؤسسات

 اإلستراتیجیة الخطة مع الدولة في العلمي البحث مؤسسات لكل العلمي البحث خطط تكامل ضمان .۲

 العلمي للبحث ةستراتیجیاإل فاھداأل حقیقلت للدولة

العلمي البحث وأخالقیات بقیم زاملتواإل المھنیة والضوابط الفكریة یةالملك حقوق ضمان .۳

٤۳ 
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 المحور الثاني: منظومة البحث العلمي

  :الرئیسیة الغایة

 البینیة والعالقات موالمھا المسئولیات یحدد واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم لمنظومة فاعل تنظیمي ھیكل صیاغة
 العلمي. بالبحث المعنیة األطراف جمیع بین

 من عنصر كل ومسئولیات مھام وتحدید واالبتكار والتكنولوجیا العلوم لمنظومة مرن تنظیمي ھیكل −

 مؤسسة لكل اآلداء قیاس ومؤشرات المحاسبة طرق وتحدید المھام في التداخل وإزالة المنظومة عناصر

 وقادرة للمعرفة منتجة مؤسسات إلى المصریة العلمي البحث مؤسسات تحویل لكذ ویلى المنظومة، في

 في العلمي للبحث الرئیسي الدور وھو وخدمات، صناعة من لھا المستخدمة للجھات توصیلھا على

 وأن لدیھا القوى نقاط على تبني أن بحثیة جھة أو مؤسسة كل على یجب ذلك ولتحقیق المتقدمة. الدول

 التوجھ ھذا تحدید وبعد المؤسسة. ھذه بھ تتفرد محددة مجاالت في إستراتیجي توجھ سةمؤس لكل یكون

 المتمیز. العلمي اإلنتاج من المستفیدة الجھات مع والتعاون الثقة جسور بناء في البحثیة المؤسسة تبدأ

 لميالع للتمیز خریطة المعرفة أو للتكنولوجیا المستخدمة الجھات لدى یتكون أن ذلك عن وینتج

 مستوى على المعرفة أو للتكنولوجیا المستخدمة الجھة تحصل بحیث الخدمات ھذه لمقدمي والتكنولوجي

 ھذه یقوى مما والخدمیة الصناعیة التعاقدات من دخلھا یزید بحیث البحثیة الخدمات من مرموق

 لخدميا القطاع من علیھ تحصل الذي الدخل ویساعد المصداقیة. لھا ویحقق البحثیة المؤسسات

 تحصل التي للخبرات ونتیجة .المتمیزة مجاالتھا في المؤسسات هلھذ المستمر التطویر في والصناعي

 مما لدیھا والقوة التمیز مواطن على قلیلة سنوات خالل التعرف یمكنھا البحثیة، المؤسسات تلك علیھا

ً  ابئً ع تمثل التي متمیزة الغیر المجاالت في النظر إعادة من یمكنھا ً  مالیا  علیھا. ثقیالً  وإداریا

 :األھداف

 عنصر كل ومسئولیات مھام امحددً  واالبتكار والتكنولوجیا العلوم لمنظومة وفاعل مرن تنظیمي ھیكل تصمیم

 .المنظومة عناصر من

 المنظومة عناصر كل بھ واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم لمنظومة الوظیفى للھیكل مقترح األول الشكل یوضح

 السیاسات لوضع السیاسات صانعى العناصر تلك مقدمة فى ویأتى بھا القیام بھ المنوط لدینامیكیةا والوظائف

 وزارة – العلمى والبحث العالى التعلیم وزارة  – الوزراء مجلس رئیس – الجمھوریة (رئیس والحوكمة

 وتوفیر للتنمیة التمویل ھاتج تأتى ثم .والتمویلیة) واألكادیمیة التخصصیة المجالس – المالیة وزارة – التخطیط

 – بالمشروعات الصلة ذات الوزارات – الدولى التعاون وزارة  – المالیة وزارة – التخطیط (وزارة الموارد

 المعرفة وتطویر نشر جھات وھناك البنوك). – المدنى المجتمع ومنظمات والدولیة المحلیة التمویل صنادیق

 المعنیة للوزارات التابعة البحثیة والمعاھد المراكز – والخاصة األھلیةو الحكومیة (الجامعات رأسھا على ویأتى

وعناقید والتكنولوجیا العلوم ودیان – والتجاریة الصناعیة الغرف إتحادات – التكنولوجیا وتسویق نقل مكاتب –

٤٤ 
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 – اإلختراع براءات مكاتب – اإلبتكار على القائمة الشركات – والتكنولوجیة الصناعیة المناطق – اإلبتكار

 واألھلیة الحكومیة (الجامعات مثل والتجریب التعلم نشر جھات كذلك وتأتى الحكومیة). غیر المنظمات

 – والتكنولوجیا العلمى البحث أكادیمیة – المعنیة للوزارات التابعة البحثیة والمعاھد المراكز – والخاصة

 اضً یأ ھناك اإلستشارات). صندوق – للتصنیع بیةالعر الھیئة – والمتوسطة الصغیرة الصناعات تطویر منظمات

 اإلختراع براءات مكتب – التكنولوجیا وتسویق نقل (مكاتب السوق وتشكیل تھیئة فى المساھمة الجھات جھات

 والمعایرة للقیاس القومى المعھد – األعمال رجال جمعیات – الصناعة تحدیث مركز – اإلستشارات صندوق –

 ھناك اأخیرً  التكنولوجیا). والتسویق نقل شركات – التكنولوجیا وتسویق نقل راكزم – الصناعة إتحادات –

 األعلى المجلس – اإلستراتیجیة للخطة التنفیذى المكتب – العلیا التوجیھیة (اللجنة والمتابعة التقییم ھیئات

 . البحثیة) والمعاھد للمراكز األعلى المجلس – للجامعات

 EGY-STI 2030واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم لمنظومة تنظیمىال لللھیك مقترح األول: الشكل

 عام فى التنفیذ بدایة من رواإلبتكا والتكنولوجیا للعلوم القومیة لإلستراتیجیة التنفیذیة الخطة )۲( شكل یبین

 الھیاكل وإنشاء اإلستراتیجیات إقرار مرحلة أولھا ، رئیسیة مراحل عدة إلى اإلستراتیجیة تنقسم حیث ،۲۰۱٦

 األولى المرحلة ھذه . )۲۰۲۰ – ۲۰۱٦( اإلبتكار تنمیة ھیئات وإنشاء المشروعات وطرح القوانین وإصدار

 والخطط اإلستراتیجیات إقرارب األولى الفرعیة المرحلة تبدأ )۲۰۱۷-۲۰۱٦( فرعیة مراحل ثالث نتتضم

 تعملف الثانیة الفرعیة المرحلة أما الخطة. فیذتن ولجنة العلیا التوجیھیة اللجنة وتشكیل التمویل وإقرار البحثیة

 ومراجعة اآلداء تقییم ولجان التنفیذیة اللجان تشكیل یتم وفیھا )۲۰۱۸-۲۰۱٦( السابقة المرحلة مع بالتوازى

 شبكات – التكنولوجیة الشبكات – والتكنولوجیا العلوم (ودیان اإلبتكار تنمیة ھیئات وتطویر اإلستراتیجیات

وفیھا )۲۰۲۰-۲۰۱۸( الثالثة الفرعیة المرحلة وأخیًرا .)۲۰۱۸-۲۰۱٦( الخطة مشروعات طرحو المبتكرین)

٤٥ 
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 )۲۰۲۳-۲۰۲۰( الخطة مشروعات وطرح اإلستراتیجیة ومراجعة )۲۰۲۰-۲۰۱٦( األعوام داءآ تقییم یتم

  اإلبتكار. تنمیة ھیئات تطویر وإستكمال

 والتنمیة واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم مؤشرات تحسن مرحلة ھى )۲۰۲٤-۲۰۲۱( الثانیة الرئیسیة المرحلة

  اإلبتكار. تنمیة ھیئات إنشاء وإستكمال اإلستراتیجیات ومراجعة والمستدامة الشاملة

 لتصبح المعرفة على المبنى اإلقتصاد مستوى على الثمار جنى مرحلة وھى )۲۰۳۰-۲۰۲٥( األخیرة المرحلة

 المبنى اإلقتصاد مؤشرات فى إقتصادا ۳۰ أفضل ضمن ومن ،لمالعا مستوى على إقتصادا ۲۰ أكبر من مصر

 واإلبتكار. والتكنولوجیا العلوم مؤشرات جمیع على ماسینعكس وھو المعرفة على

 EGY-STI 2030 واإلبتكار والتكنولوجیا العلوم لمنظومة التنفیذیة الخطة :نىاالث الشكل

٤٦ 
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 المشاركة في منظومة العلوم والتكنولوجیا واالبتكارھات والجالوزارات 

 تي:بتكار اآلالمختلفة في منظومة العلوم والتكنولوجیا واإلوالجھات راعى في التنسیق بین الوزارات یُ 

 االستدامة .۱

 سالسةعدم االعتماد على أشخاص وانتقال المسئولیات ب .۲

 واالبتكار من دائرة الروتین الحكومي الخروج بالبحث العلمي .۳

 تخاذ القرارإسرعة تبادل المعلومات و .٤

 الواجبات على جمیع الفاعلین في منظومة البحث العلميوضوح المسئولیات والحقوق و .٥

 واإلبتكارللعلوم والتكنولوجیا وضع اإلستراتیجیة العامة  .٦

 ةعقد ورش عمل متخصصة بصورة دوریة في مجاالت العلوم المختلف .۷

 توفیر تمویل أفضل للمشروعات القومیة واإلستراتیجیة والتي تشارك فیھا الجامعات .۸

تقدیم تقاریر دوریة عن المشروعات البحثیة الممولة من وزارة التعلیم العالى والبحث العلمي مشتملة على  .۹

 داء المجموعات البحثیة المشاركة آتقییم لجودة 

البحثیة لتفعیل منظومة قیاس والمعاھد لمجلس األعلى للمراكز التعاون بین المجلس األعلى للجامعات وا .۱۰

 بالجامعات اآلداءمؤشرات 

٤۷ 
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عداد قاعدة بیانات إلالبحثیة  والمعاھد التعاون بین المجلس األعلى للجامعات والمجلس األعلى للمراكز .۱۱

ون بین الجامعات وكذا التجھیزات والمعدات الموجودة لتفعیل التعا ،لباحثین في مختلف المجاالتلوطنیة 

 والمراكز البحثیة لخدمة المشروعات القومیة

 المشاركة في اللجان القومیة في المجاالت التي تخدم إستراتیجیة الدولة .۱۲

 واإلبتكارللعلوم والتكنولوجیا المستمر لمناھج التدریس بما یتواءم مع الخطة اإلستراتیجیة  طویرالت .۱۳

 قیاس مستوى الخریج طبقا لمعاییر دولیة .۱٤

 واإلبتكارللعلوم والتكنولوجیا مان توافق برامج البعثات المصریة مع إستراتیجیة الدولة ض .۱٥

 تحفیز النشر الدولي الممیز .۱٦

 البحوث التطبیقیة في إطار إستراتیجیة الدولةب اإلھتمام .۱۷

 اآلداءعتبار اإلنتاج العلمي لعضو ھیئة التدریس عنصراً أساسیاً في تقییم إ .۱۸

العلوم والتكنولوجیا الجامعات المصریة والمراكز البحثیة مع إستراتیجیة ضمان توافق إستراتیجیات  .۱۹

 في مصرواإلبتكار 

 بمصرواإلبتكار للعلوم والتكنولوجیا توافق جمیع رسائل الماجستیر والدكتوراه المحلیة مع إستراتیجیة  .۲۰

 

ولتحقیق ھذه  ،إلبتكارتقوم وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى بخدمة منظومة العلوم والتكنولوجیا وا
إلى التعاون الوثیق مع عدد من الوزارات المعنیة والمھتمة بالعلوم والتكنولوجیا بمستویات المھمة تحتاج 

 مختلفة نذكر منھا على سبیل المثال:

 

 ما یمكن أن تقدمھ وزارة البحث العلمي المطلوب من الوزارة الوزارة

وزارة 

التربیة 

 والتعلیم

 حب العلوم ومعرفة مبادئ  إعداد النشء على

 البحث العلمي

  تحدد وزارة التربیة والتعلیم آلیات اختیار

 وانتقاء الكوادر التي یتم تدریبھا

  إعداد برامج مشتركة للتعاون في دعم تأھیل

المدرسین ببرامج تعلیمیة غیر تقلیدیة وتحفیز 

 الطالب على حب العلوم و الریاضیات

 العلوم ونشر  المساھمة في تطویر أنشطة أندیة

 الثقافة العلمیة

 

٤۸ 
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وزارة 

 التخطیط

 أبحاث -اإلھتمام بإدراج موازنة إستثماریة

ودراسات و معدات (الباب السادس) للجامعات 

 الحكومیة بما یتناسب وحجم إنتاجھا البحثى.

  المتابعة الدوریة لإلنفاق اإلستثمارى مع

للدفعات القومى إلستثمار امراعاة صرف بنك 

الموازنة فى مواعیدھا وفى  المستحقة من

 ضوء ضوابط الصرف

 ستثماریة تقدیم تقاریر دوریة عن الموازنة اإل

وأوجھ اإلنفاق تمشیاً مع المشروعات المعتمدة 

 وخطة الدولة

  إشراك المسئولین التنفیذیین بوزارة التخطیط

جتماعات دوریة مع رؤساء الجامعات إفي 

والمراكز البحثیة ومسئولي التخطیط بتلك 

المراكز لمتابعة تطبیق الخطة االستثماریة 

وضمان سیولة األعمال بالتنسیق مع بنك 

 االستثمار القومي

  إمداد وزارة التخطیط بالتقاریر الالزمة عن

المشروعات القومیة والعائد المتوقع منھا في 

إطار تنسیق اإلنفاق الحكومي على منظومة 

 العلوم والتكنولوجیا واالبتكار

وزارة 

 یةالمال

  توفیر التدفق المالى فى ضوء إحتیاجات

مؤسسات البحث العلمى والتى وافقت علیھا 

 وزارة التخطیط

  ترحیل ما تم اإلرتباط علیھ فى عام مالى إلى

العام الذى یلیھ لضمان إستمرار األعمال 

 والوفاء بمستحقات المقاولین والموردین

  إشراك المسئولین التنفیذیین بوزارة المالیة في

ماعات دوریة مع رؤساء الجامعات اجت

بتلك  وزارة المالیة والمراكز البحثیة ومندوبى

المراكز لضمان تسییر األعمال بالتنسیق مع 

 وزارة التخطیط

  إمداد وزارة المالیة بالتقاریر الالزمة عن

المشروعات القومیة والعائد المتوقع منھا في 

إطار ترشید اإلنفاق الحكومي وحسن توظیف 

بمنظومة العلوم والتكنولوجیا  الموارد

 واالبتكار

 

 

٤۹ 
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وزارة 
 الزراعة

  المشاركة في اللجان القومیة في المجاالت التي
 تخدم إستراتیجیة البحث العلمى للدولة

 تحفیز النشر الدولي الممیز للباحثین بالوزارة 
 البحوث التطبیقیة في إطار اإلھتمام ب

 إستراتیجیة الدولة والمبادرات التى تطرحھا
  ًاعتبار اإلنتاج العلمي للباحث عنصراً أساسیا

 اآلداءفي تقییم 
  ضمان توافق خطة البحث العلمى بالوزارة مع

 إستراتیجیة البحث العلمي في مصر
  توافق جمیع رسائل الماجستیر والدكتوراه

 المحلیة مع إستراتیجیة البحث العلمي بمصر

  عقد ورش عمل متخصصة بصورة دوریة
 م المختلفةفي مجاالت العلو

  توفیر تمویل أفضل للمشروعات القومیة
واإلستراتیجیة والتي تشارك فیھا المراكز 

 البحثیة التابعة لوزارة الزراعة
  تقدیم تقاریر دوریة عن المشروعات البحثیة

الممولة من وزارة التعلیم العالى والبحث 
داء آالعلمي مشتملة على تقییم لجودة 

من وزارة  المجموعات البحثیة المشاركة
 الزراعة 

  التعاون بین المجلس األعلى للجامعات
البحثیة والمعاھد والمجلس األعلى للمراكز 

 اآلداءلتفعیل منظومة قیاس مؤشرات 
 بالمراكز البحثیة بوزارة الزراعة 

 البیانات  ضم باحثى وزارة الزراعة إلى قاعدة
وكذا  ،الوطنیة للباحثین في مختلف المجاالت

معدات الموجودة لتفعیل التعاون التجھیزات وال
بین الجامعات والمراكز البحثیة لخدمة 

 المشروعات القومیة
  المشاركة في اللجان القومیة في المجاالت

 التي تخدم إستراتیجیة الدولة

 المحور الثالث: دعم وتنمیة الموارد البشریة وتطویر البنیة التحتیة

  الغایة الرئیسیة:

 .بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكارلبشریة وتطویر البنیة التحتیة لالرتقاء دعم وتنمیة الموارد ا

 :العامة  ھدافألا

 دعم وتنمیة الموارد البشریة بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار -۱

 البنیة التحتیة بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار تطویر -۲

٥۰ 
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 األھداف التفصیلیة:

 :وارد البشریةوال : المأ

تطویر قدرات القیادات العلیا والمتوسطة في البحث العلمي في مجاالت سیاسات العلوم والتكنولوجیا  .۱

 وإدارة االبتكار وتسویق التكنولوجیا

تشجیع دوران العقول (تنقالت الباحثین واألساتذة) بین مؤسسات الدولة المختلفة المعنیة أو المستفیدة  .۲

معات الحكومیة واألھلیة والخاصة ومراكز ومعاھد األبحاث والبحوث والتطویر من البحث العلمي (الجا

  بالقطاع الخاص)

لتحقیق في مجال البحث العلمي والنشر  التدریس ةعضاء ھیئأات الباحثین ووإمكان رتقاء بمستوىاإل .۳

  التنافسیة والتمیز

 ات البحث العلمي بمستوى  الفنیین واألخصائیین واإلداریین العاملین بمؤسس ھتماماال .٤

التطویر الكمي والكیفي للمنح البحثیة التي تقدم ألوائل الخریجین لیصبحوا النواة والمحرك الرئیسي  .٥

 للھیئة المعاونة في المراكز والمعاھد البحثیة

 تشجع على االبتكار وتعظم دور خدمة المجتمعقواعد للترقیات  وضع .٦

 ً   :ةالتحتی ة: البنیثانیا

ً  ةسسیالمؤ ةتطویر القدر .۱  ونقل وتسویق التكنولوجیا، للمؤسسات التي تمارس نشاطاً بحثیا

  بالمؤسسات البحثیةلبحث العلمى واالبتكار اإلمكانیات المادیة ل زیادة .۲

 والدولي المحلي المستوى على العلمي بالبحث الخاصة البیانات قواعد وربط وتطویر تحدیث .۳

كى بین العلماء في نفس التخصص وربطھم بمدارس الشبكات العلمیة المتخصصة والتربیط الشب توفیر .٤

 ومراكز علمیة دولیة متمیزة

  الجمھوریة مستوىوتعمیمھا على  ا للمعاییر العالمیةمراكز للتمیز العلمي طبقً  إستحداث .٥

 والمعدات األجھزة وإتاحة المتاحة البحثیة اإلمكانات من االستفادة تعظیم .٦

٥۱ 
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 العلوم والتكنولوجیا تحقیق ریادة دولیة في المحور الرابع:

 الغایة الرئیسیة:

 والتكنولوجیا العلوم في لمصر دولیة ریادة تحقیق

 عال مستوي لتحقیق جتماعیة)واإل والمستقبلیة، والبینیة، األساسیة، (البحوث العلمي البحث بجودة رتقاءاإل
 ودولیة إقلیمیة ریادة تحقیق في یسھم التمیز من

 الھدف العام:

 العلوم في ودولیة إقلیمیة ریادة تحقیق في یسھم التمیز من عال مستوي لتحقیق العلمي البحث بجودة رتقاءإلا

 والتكنولوجیا

 :التفصیلیة األھداف

 األفضل دولة األربعین ضمن لتصبح لمصر الدولي الترتیب تحسینو المعرفة من مصر إنتاج زیادة  .۱

 الدولي النشر في العالم مستوى على

 والتخطیط االجتماعیة المشاكل لمجابھة والمستقبلیة واإلنسانیة االجتماعیة ةالعلمی البحوث توظیف .۲

 األمد طویل

 -(البیوتكنولوجى ـ النانوتكنولوجى فى مجاالت المشاركة في إنتاج المعرفة العالمیة والتطبیقزیادة  .۳

یئة ـ الفیزیاء المعلوماتیة الحیویة ـ المیكاترونیكس ـ اقتصادیات األسواق والتكنولوجیا والصحة والب

 الحیویة والتطبیقیة وغیرھا ...)

 مؤسسة بحثیةن بینھا داخل كل التوسع في تكوین مجموعات بحثیة ذات تخصصات بینیة وتعزیز التعاو .٤

 بالجامعات والمؤسسات البحثیة األخريونظائرھا 

 زیادة عدد البعثات والمنح الدراسیة إلي  الجامعات ذات التصنیف العالمي المتقدم .٥

 ستحداث ھیئة قومیة للنشر العلميا .٦

تعزیز وزیادة برامج التبادل األكادیمي والبحثي بین المؤسسات البحثیة المصریة واألجنبیة لدعم التبادل  .۷

 ةالفرق البحثی ةقامإوكذلك التوسع فى  ،و لجذب الطالب المتمیزیین من الخارج للدراسة في مصر

 وتدویل البحث العلمى ةالدولی

والمھارات  ةالعلمی ةوذلك لتوفیر المعرف، بحثیة لمركز اإلعالمي داخل كل مؤسسةتفعیل دور ا .۸

 البحث العلمي  ةللباحثین بما یخدم عملی ةوالتطبیقات الالزم

 مشتركة دولیة بحثیة تمویل نقاط رصد .۹

٥۲ 



 مصر في العلمي للبحث الحالي الوضع :الثاني الفصل
 

 المحور الخامس: االستثمار في البحث العلمي والشراكة

  الرئیسیة: لغایةا
العلمي وربطھ بالصناعة وخطط التنمیة واحتیاجات المجتمع، وتعزیز الشراكة مع دعم االستثمار في البحث 

 القطاعات المختلفة.

 : ةالعام فاھداأل

 دعم برامج ربط البحث العلمى بالصناعة وتعزیز الشراكة -۱

 دعم اإلبتكار والتكنولوجیا وریادة األعمال -۲

 :التفصیلیة ھدافألا
 حل المشكالت الفنیة والتقنیة للجھات الصناعیةفي نات البحث العلمي إمكا تعظیم اإلستفادة من إستخدام .۱

 زیادة المكون المحلى والقیمة المضافة بتصنیعھا محلیاً ل بعض المنتجات استیراد خفض .۲

 الملكیة الفكریة تفعیل قوانین .۳

البتكار خبرات شباب الباحثین والمھندسین والفنیین في الصناعة بالبحوث والتطویر وامھارات وتنمیة  .٤

 في مجال صناعتھم 

  إنشاء الحضانات التكنولوجیة في المؤسسات البحثیة في األقالیم  تشجیع وترسیخ .٥

ارد والقدرات وعم التحالفات المعرفیة والتكنولوجیة لتطویر الصناعة الوطنیة واستغالل المدو التوسع .٦

 المتاحة

نتائج البحوث وخاصة في الصناعات دعم إنشاء مجمعات االبتكار التي تضم شركات صغیرة تقوم على  .۷

 وذلك على المدى القصیر وأخرى تقوم على أساس التمیز اإلقلیمي للموارد الطبیعیة.  ،التكمیلیة

الداعمة  المصریة والكیانات تنویع مصادر تمویل البحث العلمي وتعزیز الشراكة بین المؤسسات البحثیة .۸

  للبحث العلمي داخل مصر وخارجھا

المشاركة في مشروعات تنمویة وتكنولوجیة  لتوسیعالمصریة كبیوت خبرة  ت البحثیةتسویق المؤسسا .۹

 بالتعاون مع ھیئات إقلیمیة ودولیة

البحث العلمي كال من الجامعات ومؤسسات تعزیز الثقة والتواصل بین المؤسسات االقتصادیة و .۱۰

 والتوسع في ریادة المشروعات 

 المجتمعیة للمشكالتع التركیز علي تلك التي تتصدي دعم تطبیق البحوث البینیة والمستقبلیة م .۱۱

 تفعیل دور البحث العلمي في المشروعات القومیة والتصدي للقضایا ذات األولویة .۱۲

 وتوظیفھا في تطویر البحث العلمي والھبات والتبرعات المنح تعظیم اإلستفادة من .۱۳

 البحثیة المصریة المؤسساتونتاج بین قطاعات اإلالشراكة  تعزیز .۱٤

البحث العلمي نتائج ومخرجاتویق نتس .۱٥

٥۳ 
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 العلمیة والثقافة التعلیم وصناعة العلمي البحث السادس: المحور

 :الرئیسیة الغایة

 وتعزز العلمي، التفكیر تدعم علمیة عقلیة لتكوین العلمي بالبحث التعلیم ربطو المجتمع في العلمیة الثقافة نشر
 الطالب. لدي  العلمي البحث ثقافة

 :العام الھدف

 العلمى بالبحث التعلیم وربط العلمیة الثقافة نشر دعم

 التفصیلیة: األھـداف

 العلمیة المجتمع بثقافة واالرتقاء واالبتكار، والتكنولوجیا العلوم ثقافة نشر .۱

 لاللتحاق الطالب من النابھین لجذب العلمي البحث بأھمیة الوعي وزیادة للعلوم االبداعى بالتعلیم االھتمام .۲

 یةتكنولوجوال العلمیة بالكلیات

  واللیسانس البكالوریوس مرحلة امجوبر علیاال دراساتال برامج تطویر .۳

 األصیل العلمي البحث ثقافة یدعم بما التعلیمیة اتھیئلل المؤسسیة والقدرة التحتیة البنیة تطویر .٤

 ینالمبتكرو المخترعین الطالب ودعم المواھب كتشافإ .٥

 التعاون الدوليالمحور السابع: 

 الرئیسیة: لغایةا

 للدولة اإلستراتیجیة األھداف لخدمة الدولي التعاون وتطویر تنسیق

 العامة: األھداف

 للدولة اإلستراتیجیة األھداف لخدمة العلمي البحث مجال في الدولي التعاون تطویر .۱

 یةالدول واإلتحادات المنظمات في واإلبتكار العلمي البحث في  المصریة المكانة تعزیز .۲

 التفصیلیة: دافھألا

وتحدید الدول المستھدفة للشراكات  ،على االحتیاجات الوطنیة اوضع خطة قومیة للتعاون الدولي بناءً  .۱

 وكذلك توجیھ البعثات لھذه الدول ،البحثیة

ً لبناء القدرات ونقل وتوطین التكنولوجیا في مجاالت  .۲ استھداف شراكات مع الدول المتقدمة تكنولوجیا

 لمیاه وااللكترونیات والنسیج والزراعة والغذاءالطاقة والدواء وا

٥٤ 
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االستفادة من الخبرات الدولیة في إدارة البحوث واالبتكار والتسویق التكنولوجي لمخرجات البحث  .۳

 العلمي

 قلیمى وقاري لمصر في مجال العلوم والتكنولوجیا واالبتكارإدور ریادي السعى نحو إیجاد  .٤

 اإلقلیمیة والدولیة المتاحة وخاصة برامج االتحاد األوروبي تعظیم االستفادة من برامج التمویل .٥

 داء البحث العلميآرفع ترتیب مصر عالمیاً في مؤشرات  .٦

٥٥ 
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ى نحو االقتصاد المبني على المعرفة، وتشكل التكنولوجیا أحد عناصر المعرفة األكثر یتجھ العالم أكثر مما مض

تعاظم ت حیثاً بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. ویشھد العالم حالیاً تغیرات جذریة في سوق التكنولوجیا، إرتباط

و تركیز تولید التكنولوجیا لدى التوجھ نح كما یتمأھمیة المدخالت التكنولوجیة في عملیات اإلنتاج والخدمات، 

زیادة قیمة األصول  كذلكالقلیل من الدول والشركات عن طریق االندماج وحمایة حقوق الملكیة الفكریة، و

. لذا فامتالك التكنولوجیا ذلك من التغیرات ، وغیرمنتجاتالمعرفیة على حساب قیمة المواد األولیة في معظم ال

ا للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بل ا أساسیً نما صار عنصرً إرفاھیة علمیة و ا أوالمتقدمة وتوطینھا لم یعد ترفً 

  . یم السیادي للدولیا في تحدید القدرات التنافسیة والتقا حاسمً عنصرً 
ً لالستراتیجیة  ،ھو التصدي للتحدیات المجتمعیة إن الھدف االستراتیجي لھذا المسار ً مھما والتى تمثل تحدیا

 تنافسیة لتحسینومعاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص  ،الل دعم المؤسسات البحثیةمن خ البحثیة

 وذلك ،العكسیة والھندسة التكنولوجیا وتوطین نقل طریق عن بھا المحلى المكون نسبة وزیادة ،الوطنیة الصناعة

  الذاتیة القدرات على االعتماد في البدء مرحلة إلى نصل حتى الوطني واالختراع االبتكار حفز مع بالتوازي

 .۲۰۲۰ في

٥٦ 
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)، ۲۰۲۰-۲۰۱٦التى تلزم نقل وتوطین التكنولوجیا خالل السنوات الخمس القادمة ( المحاور ذات األولویةومن 

 مایلي:

 الطاقة  −
 المیاة −
 الصحة  −
 الزراعة والغذاء −
 حمایة البیئة والموارد الطبیعیة −
 التطبیقات التكنولوجیة والعلوم المستقبلیة −
 لصناعات االستراتیجیةا −
 تكنولوجیا المعلومات واالتصال −
 التعلیم أمن القومي −
 اإلعالم والقیم المجتمعیة −
 االستثمار والتجارة −
 صناعة السیاحة −
 الریاضة −
 العلوم السیاسیة  −

 المحور األول: الطاقة
 الطاقة إستھالك معدل نفإ ةالمتزاید السكانى النمو لحالة ونظراً  إفریقیا فى للطاقة ُمستھلكة دولة أكبر ھى مصر

 نسبتھ تشكل والتي والغاز النفط مصادر: ثالث على یعتمد مصر فى ةالطاق وإنتاج سنویاً. %۷ بنسبة یزید

 على یزید ال ما المتجددة قةالطا مصادر تشكل حین في ،%۱۲.٤ نحو المائیة المصادر تشكل بینما %،۸٦

 ةلكاف ةالالزم ةالطاق توفیر وضمان المصرى، مواطنلل المعیشة بمستوى اإلرتقاء منظومة ظل وفى  .%٦.۱

 فى والتوسع الطاقة بمنظومة اإلھتمام یتطلب ذلك فإن ة،العالمی یریللمعا اوفقً  منآو مستقر بشكل المجاالت

 ھو مصر فى ةالطاق تولید ةقضی تواجھ التى التحدیات كبرأ ومن .ةالبیئ على ةوآمن ةمتجدد مصادر من  نتاجھاإ

 .ةالتقلیدی المصادر  بجانب ةللطاق ةالمتجدد المصادر على عتماداال  ةكیفی

 الرئیسیة: الغایة

 االستھالك. وترشید جدیدة، مصادر عن والبحث مصر، في الطاقة منظومة كفاءة رفع

 األھداف:

دراسات قومیة تفصیلیة لمصادر وإحتیاجات الطاقة لوضع تصور تفصیلى لتأمین موارد الطاقة إعداد  .۱

إلعتماد على الموارد المحلیةزیادة ا .۲

٥۷ 
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خفض كثافة إستھالك الطاقة  .۳

 زیادة المساھمة الفعلیة لقطاع الطاقة فى الدخل القومى .٤

تكنولوجیا الطاقة الشمسیة تعظیم اإلستفادة من  .٥

 تكنولوجیا الریاحتعظیم اإلستفادة من  .٦

لمد والجذر وطاقة باطن تكنولوجیا الكتلة الحیویة والطحالب وطاقة األمواج واتعظیم اإلستفادة من  .۷

 األرض

 التكنولوجیا الھجینةتعظیم اإلستفادة من  .۸

 المحور الثاني: المیاه

فاحتیاجات مصر من المیاه ستفوق مواردھا  تعد المیاه أھم القضایا التي تواجھ مصر باعتبارھا ثروة قومیة.

ملیار متر مكعب من المیاه  ۸٦.۲نظرا الستمرار النمو السكاني السریع، فتحتاج  مصر إلى  ۲۰۱۷بحلول عام 

متوسط نصیب الفرد أضف الى ماسبق أن ملیار متر مكعب.  ۷۱.٤في حین أن الموارد لن تتجاوز  ۲۰۱۷في 

متر مكعب سنویًا في حین أن المتوسط العالمي لنصیب الفرد من  ۷۰۰من المیاه في مصر یصل حالًیا إلي نحو 

ن متوسط نصیب الفرد من المیاه في أومن المتوقع  .متر مكعب ۱۰۰۰المیاه أو ما یُعرف بخط الفقر المائي 

 ةساءإمتًرا مكعبًا سنویًا. ویعد توزیع المیاه غیر المتكافئ و ۳٥۰م إلي ۲۰٥۰مصر سیھبط بحلول عام 

كما  ا لألمن المائي.ا مدمرً التي تلعب دورً  ةمن العوامل الرئیسی ةموارد المیاه وتقنیات الري غیر الفعال استخدام

ن تضاعف الضغط على االمداد المائي من خالل زیادة االحتیاجات أن الزیادة السكانیة السریعة من شأنھا أ

 الطلب على الغذاء. ةلتلبی  لالستھالك المحلي وزیادة استخدام میاه الري  المائیة

الغایة الرئیسیة: 

 اجات الحاضر والمستقبلتأمین استمرار توافر المیاه الكافیة واالستدامة البیئیة لتلبیة احتی

 األھداف:

 إستكشاف وإستخدام المیاه الجوفیة .۱

 إستخدام وتخزین میاه األمطار .۲

 وزیادة الموارد المائیة تقلیل فواقد المیاه ببعض دول حوض النیل، وتطھیر البحیرات .۳

 ترشید إستخدامات المیاه .٤

تكنولوجیا تحلیة المیاهتطویر  .٥

٥۸ 
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ور الثالث: الصحة حالم

 الفوائد وأوضحت الصحیة، الرعایة منظومة تكالیف من المباشر التقلیل في العلمیة البحوث أثر الدراسات بینت

 البحوث من كل الصحیة البحوث وتشمل المواطنین، صحة دعم خالل من االقتصاد یجنیھا التي المباشرة غیر

 وتلك الصحیة األنظمة اتعملی وبحوث والسلوكیة الصحیةو واالجتماعیة والوبائیة والسریریة الحیویة الطبیة

 تقدم یضمن الذي المتكامل األسلوب بمثابة القدرات ھذه تطویر عتبارإ ویمكن .القدرات بتطویر تعنى التي

ً  البحوث  .والتطبیق المعرفة بین الفاصل الحاجز وتجاوز ونوعاً، كما

  الغایة الرئیسیة:
   المواطن ورفاھیة بصحة لالرتقاء الصحیة المنظومة تطویر

األھداف: 

 غذائیة وخریطة األمراض فى مصرالصحیة والسیاسات ال وضع وتطویر .۱

االستفادة الفعلیة من األبحاث واستثمارھا في مجابھھ األمراض التي تنتشر في المجتمع  .۲
 واتخاذ القرارات المبنیة على الدلیل

 مجابھة السمنة واألمراض المترتبة علیھا .۳

 المحور الرابع: الزراعة والغذاء

 ةبالغ یةھمأ من لھا لما المصرى المجتمع تھم التى القضایا ھمأ ھي الغذائى مناأل یةقض نإ فیھ الشك مام

 علیھ، الحصول إمكانیة اأیضً  بل فقط، الغذاء توافر یعني ال الغذائى" "األمن ومصطلح القومى. باألمن تتعلق

ً  آمن، بشكل واستخدامھ  الغذائي األمن فإن (الفاو) المتحدة مملأل والزراعة األغذیة منظمة لتعریف وطبقا

 واالقتصادیة؛ واالجتماعیة، المادیة، اإلمكانات األوقات، كل وفي الناس، لجمیع تتوافر” عندما یتحقق

؛ ومأمون، كاف، غذاء على للحصول  حیاة لیعیشوا الغذائیة؛ وأفضلیاتھم التغذویة، احتیاجاتھم لتلبیة ومغذٍّ

 في المساھمة في بدورھا القیام علیھا البحثیة ومراكزھا الجامعات فإن ثم، نوم “.والصحة بالنشاط، مفعمة

ً  -الغذائیة حاجاتھا لسد المجتمع فئات لكل الغذائى األمن لتحقیق األھمیة بالغة تحدیات مواجھة  مع خصوصا

 باإلنتاج رتقاءاال في: التحدیات تلك وتتمثل -الغذاء على الطلب زیادة ثم ومن السكان عدد فى المطردة الزیادة

 أیدى ،مناخ ،میاه (أرض، الطبیعیة للموارد األمثل واإلستغالل ،اونوعً  اكمً  والحیواني النباتي الزراعي

   الزراعیة. الرقعة في والتوسع المحاصیل، إنتاج في الفاقد وتقلیل فاتاآل ومكافحة اإلنتاج ھذا لتعظیم عاملة)

٥۹ 
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  :الرئیسیة الغایة

 منتجات جودة وتحسین الغذاء، من ذاتي إكتفاء تحقیقو الغذائي، األمن ومشكلة یةالغذائ الفجوة معالجة

 فات.اآل وعالج األراضى

 األھداف:

 اإلبتكاریة الزراعة مفھوم تنمیة -۱

 الحدیثة الزراعیة التكنولوجیات طبیقت -۲

 والمبیدات التسمید نظم تطویر -۳

 المستدامة الزراعة أجل من الزراعیة األرض تدھور من الحد -٤

 المائیة الموارد إستخدام سوء اجھةمو -٥

  اإلستراتیجیة السلع من الغذائى لألمن أعلى درجة تحقیق -٦

 الزراعى االستثمار مناخ تحسین -۷

 األراضى إلستصالح القومى المشروع استكمال -۸

   الجدیدة األراضى وتنمیة لزراعة الحدیثة التكنولوجیات تطویر -۹

 الحیوانى اإلنتاج اتتكنولوجی وتطویر السمكى اإلستزراع فى توسعال -۱۰

 الحیوانیة والصحة والداجنى الحیوانى اإلنتاج تكنولوجیات تطویرو تنفیذ -۱۱

 الحیوانیة والتغذیة السمكى اإلستزراع تغذیة تحسین -۱۲

  الشاملة الریفیة تنمیةالب اإلھتمام -۱۳

  الزراعي القطاع في المعرفة تطویرو تنمیة -۱٤

 الغذائیة الصناعات تكنولوجیا تطویر -۱٥

 س: حمایة البیئة والموارد الطبیعیةالمحور الخام

 المستدامة) (التنمیة واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة لتحقیق تسعى التي الدول معظم شأن شأنھا مصر تواجھ

 االتفاقیات من العدید إبرام في البیئة بقضایا العالمي االھتمام ویعكس البیئیة. المشكالت من العدید

 وإقلیمیة محلیة سیاسات وتبني وإداریة تشریعیة ھیاكل إلنشاء تسعى والتي ةواإلقلیمی الدولیة والمعاھدات

 الطبیعیة. والثروات البیئة علي للحفـاظ

٦۰ 
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 :للمحور الرئیسیة الغایة

 برامج ودعم المعدنیة، والثروة الخام للمواد االنتاجیة الكفاءة ورفع الطبیعیة، الموارد وتنمیة البیئة حمایة

 الطبیعة. صون

 : العامة فاألھدا

 مواجهة اآلثار المحتملة للتغيرات المناخية -١
 اإلقتصاد األخضرتحفيز ودعم  -۲
 توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة -۳
 سياسات وتكنولوجيا إدارة المخلفاتتطوير  -٤
 الثروات الطبيعية المحافطة على -٥

 األھداف التفصیلیة:

 حمایة الموارد الطبیعیة وإدارتھا في إطار التنمیة المستدامة .۱

 إلستفادة من دراسات التنبؤ بالتغیرات المناخیة لزیادة لتخفیف أثارھا المحتملةا .۲

ألصول الوراثیة النباتیة والحیوانیة والمیكروبیة والثروات التعدینیة ا(  الثروات الطبیعیة المحافظة على .۳

 والتراثیة)

 دعم االقتصاد األخضر .٤

 الطبیعیةالتوازن بین متطلبات التنمیة وحمایة البیئة والموارد  .٥

 ، وتشجیع التصنیع المحلى للتقنیات البیئیةجذب االستثمارات في مجال حمایة البیئة .٦

 تكامل قطاعات التنمیة مع حمایة البیئة وصون الموارد الطبیعیة .۷

 الحفاظ على المحمیات الطبیعیة فى مصر .۸

 دارة المخلفات إواإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة  .۹

ومدى تداخل میاه البحر المالحة في  ،ثیرھا على الدلتاأواإلحتباس الحراري وت دراسة التغیرات المناخیة .۱۰

 زانات المیاه الجوفیة الساحلیة.خ

دراسة جیوتقنیة متكاملة على المناطق العمرانیة الجدیدة ودراسة التراكیب الجیولوجیة وإحتمالیة  .۱۱

 تأثیرھا على المنشآت الحیویة

 ت المحجریة لتعظیم العائد اإلقتصادي ودعم میزانیة الدولةأبحاث القیمة المضافة للخامازیادة  .۱۲

٦۱ 
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 بینیةوال المحور السادس: التطبیقات التكنولوجیة والعلوم المستقبلیة

تتبلور أھمیة العلوم المستقبلیة في مجاالت الحیاة المختلفة فى رسم خریطة كلیة للمستقبل من خالل استقراء 

 Drivingجاھات المحتمل ظھورھا في المستقبل واألحداث المفاجئة (االتجاھات الممتدة عبر األجیال واالت

Forces والقوى والفواعل الدینامیكیة المحركة لألحداث, وعلیھ یمكن توفیر قاعدة معرفیة یمكن من خاللھا ،(

لمواجھتھا مثل التھدید النووى والتغیرات  اإلستعدادتحدید االختیارات المناسبة والتخفیف من األزمات و 

فالدراسات  إذنالمناخیة. كما توفر مرجعیات مستقبلیة لصناعة القرار وصیاغة أھدافھ، وابتكار الوسائل لبلوغھ. 

الیب التشاركیة والعمل ستخدام األسالتكنولوجیة والعلوم المستقبلیة مجال مفتوح لتخّصصات متنوعة، ومیدان إل

 المتكامل.

 الغایة الرئیسیة للمحور:

العلوم البینیة والمتداخلة والمستقبلیة مثل القدرات في التكنولوجیات الجدیدة وبحث وتطویر وبناء 

 الحیویة.النانوتكنولوجى والبیوتكنولوجى والمعلوماتیة 

 :العامة ھدافألا

 دفع مجتمع العلوم والتكنولوجیا واالبتكار نحو المستقبل -۱

ستعداد الدائم لعلوم وتكنولوجیات المستقبل اللحاق بالتكنولوجیات المتقدمة وتضییق الفجوة التكنولوجیة واال -۲

 األھداف التفصیلیة:

علوم وتكنولوجیات لمواكبة یق الفجوة التكنولوجیة یالقدرات في العلوم البینیة والمستقبلیة وتضوتطویر بناء  .۱

 المستقبل

فى  من علوم وتكنولوجیات المستقبل –في ضوء القدرات المتاحة  –دعم وتحدیث األولویات الوطنیة  .۲

 الزراعة والطب والھندسة الوراثیةمجاالت الطاقة و

استخدام تكنولوجیا النانو فى المجاالت الصناعیة والعسكریة والطبیة والزراعیة  تعظیم اإلستفادة من  .۳

نظمة أبحاث المتعلقة بتكنولوجیا الفضاء واستغاللھا فى التنبؤ الجوى واالستشعار عن بعد وتشجیع األ .٤

 لتموضع العالمىا

اإلحصاء، وعلوم الحاسب) لحل مشكالت  تخدام أحدث تقنیات المعلوماتیة الحیویة (الریاضیات التطبیقیة،اس .٥

 الحیویة البیولوجیا

 لغام بالتعاون مع الجھات المعنیةجھزة الكشف عن األأتطویر أسالیب و .٦

٦۲ 
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 المحور السابع: الصناعات اإلستراتیجیة

 الغایة الرئیسیة للمحور: 

ر الصناعة الوطنیة من خالل تعمیق التصنیع المحلى ومساعدة الصناعة على عبور المساھمة في تطوی

 الفجوة التكنولوجیة الحالیة. وذلك من خالل األھداف التالیة:

 :العامة ھدافألا

 عمل دراسات لتطویر الصناعة الوطنیة   .۱

 تطویر صناعة الغزل والنسیج .۲

 تطویر صناعة الدواء .۳

 ین  والثروة المعدنیةتطویر صناعة السیلیكون والجراف .٤

 تعمیق التصنیع المحلى .٥

 تطویر الصناعات الكیماویة .٦

 الصناعات اإللكترونیةتطویر  .۷

 :ةالتفصیلی األھداف

 و رفع شعار صنع في مصر المشروع القومي الخاص بتعمیق التصنیع المحلىدعم  .۱

لطاقات اإلنتاجیة إنشاء قاعدة بیانات للصناعات اإلستراتیجیة الوطنیة تتضمن الصناعات القائمة وا .۲

التصمیمیة والتوزیع الجغرافي للصناعات القائمة والمشاكل التي تواجھ الصناعة حتى یمكن تحدید 

 اإلستراتیجیة المناسبة للنھوض بالصناعات المختلفة

 دعم إنشاء إدارات للبحوث والتطویر ومراكز للتصمیم داخل كل شركة .۳

اھد البحثیة والجامعات من جھة والصناعات المناظرة من جھة مة ونقل التكنولوجیا بین المراكز والمعأالتو .٤

أخرى وتوفیر التومیل والدعم المادي إلجراء البحوث لتطویر المنتجات وحل المشاكل الفنیة في الصناعات 

 المختلفة

 رفع جودة المنتجات لزیادة قدرتھا التنافسیة .٥

 تفعیل وتطویر برنامج أستاذ لكل مصنع  .٦

 لصناعیةتطویر دور الرقابة ا .۷

دعم إنشاء مراكز بحوث وتطویر وتصمیم ونقل وتوطین التكنولوجیا في الصناعات االستراتیجیة .۸

٦۳ 
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والمساھمة في زیادة اإلنتاج  ،وزیادة بحوث التجارب اإلكلینیكیة لصناعة الدواء تطویر صناعة األدویة .۹

 ریقیاء الى دول الشرق األوسط وأفالمحلى للخامات الدوائیة وصادرات مصر من الدوا

التصنیع المحلى في الطاقة والمیاه وااللكترونیات واالتصاالت والمعدات الزراعیة والربوت وقطع  تحفیز .۱۰

 الغیار

دولیة في صناعة السیلیكون والجرافین ث وتطویر وابتكار وطنیة وشراكات دعم تمویل مشروعات بحو .۱۱

 والثروة المعدنیة في مصر

 ید استھالك الطاقة في الصناعات الكیماویةأبحاث لتوفیر مصادر بدیلة للطاقة وترش .۱۲

 تعزیز قدرة مصر في مجال التصمیم االلكترونى .۱۳

بناء القدرات المصریة وبحوث االبتكار والتطویر في مجال صناعة المكونات الدقیقة (النانو  .۱٤

والمیكاترونیكس) 

 إنتاج حاسب لوحى مصرى .۱٥

لزراعیة وقطع الغیار واالسطمبات والصناعات الت ازیادة نسبة وتنافسیة التصنیع المحلى للمعدات واآل .۱٦

المغذیة لصناعة السیارات ومعالجة المیاه والربوتات 

ربط التنمیة التكنولوجیة بمواقع اإلنتاج المھتمة بتصنیع المعدات وتطویر التصمیمات الھندسیة بالجامعات  .۱۷

 ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي.

 یجیة المختلفةاألھداف المتخصصة للصناعات اإلسترات

 صناعة الغزل والنسیج

ملیون عامل یمثلون حوالي  ۲ویعمل بھا  ،% من إجمالي الصادرات۱۲ثل حالیا صناعة الغزل والنسیج تم

مصنع تتفاوت أنماط  ٦۰۰۰% من حجم القوى العاملة في السوق المصري موزعین على ما یزید على ۳۰

االستثماري، وتعتبر صناعة الغزل والنسیج والمالبس خامس  ملكیتھا ما بین القطاعین العام والخاص والقطاع

% من ٥۲أكبر مصدر لجلب العملة الصعبة، ویعد ثاني أكبر قطاع صناعي بعد الصناعات الغذائیة، كما یمثل 

 المنتجات الصناعیة في مصر

الغایة الرئیسیة: 

 وزیادة قدرتھ التنافسیةالمصري  النھوض بقطاع الغزل والنسیج والمالبس الجاھزةفى المساھمة 

٦٤ 
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 :األھداف المتخصصة

  ةقطاع الغزل والنسیج والمالبس الجاھزة المصریلزیادة قدرتھ التنافسیة   .۱

 تفعیل دور البحث العلمي في حل مشاكل القطاع .۲

 للمصانع والشركات ةیتوفیق األوضاع البیئو تطویر البنیة التحتیة .۳

 النھوض بإنتاجیة القطن المصرى .٤

 لعمال والفنیین تنمیة قدرات ا .٥

 الجاھزة دعم إنشاء مراكز بحوث وتطویر وتصمیم ونقل تكنولوجیا في مجال الغزل والنسیج والمالبس .٦

 

 صناعة الدواء

إن صناعة الدواء تستلزم بناء شبكة قومیة لبحوث الدواء تجمع الخبرات والقدرات الوطنیة في ھذا المجال 

ومراجعة المشروعات  ،مي الدولي المثبت في مجاالت الدواءودعم مراكز التمیز ذات الرصید العل ،الحیوى

ا من صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة وانتقاء الواعد منھا واستكمال دعمھا حتى البحثیة التى تم تمویلھا سابقً 

  .صل الى مرحلة التطبیق، ھذا باإلضافة الى دعم تنفیذ مشروعات قومیة متعددة التخصصاتت

 

 یة: الغایة الرئیس

بحوث التجارب اإلكلینیكیة لصناعة الدواء والمساھمة في زیادة اإلنتاج تطویر صناعة األدویة  وزیادة 

 لى دول الشرق األوسط وأفریقیا.إالمحلى للخامات الدوائیة وصادرات مصر من الدواء 

 األھداف:

وفیروسات األنفلونزا  )C( الوبائي لفیروس الكبدىا دویة محلیة بدیلة لعالجأصیلة وأأدویة محلیة إنتاج  .۱

والمواد التشخیصیة  نسولین واالنترفیرون وبعض األنزیمات الصناعیةومضادات األورام واأل

 والمكمالت الغذائیة

لمساھمة في زیادة للصناعة الدواء في الشرق األوسط من بحوث التجارب اإلكلینیكیة  اإلستفادة .۲

 فریقیاصادرات مصر من الدواء الى دول الشرق األوسط وأ

  محلیًاتصنیع المواد الفعالة  .۳

٦٥ 
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 السیلیكون والجرافین والثروة المعدنیة

ا من مصادر الطاقة حیث تتمتع ا ھامً وتعتبر الشمس مصدرً  ،یوما بعد ن االحتیاج العالمى للطاقة یتزاید یومً إ

رباء باستخدام ن تولید الكھإوعلیھ ف ،مصر بثراء فى الطاقة الشمسیة بمعدل مرتفع من ساعات سطوع الشمس

ولكن یبقى السلیكون المستخدم في تصنیع الخالیا  ،الطاقة الشمسیة یعتبر من أفضل الحلول المستقبلیة

الفوتوفولتیة ھو العائق األكبر بالرغم من امتالك مصر ألفضل أنواع الرمال الالزمة النشاء وتوطین صناعة 

 .السلیكون

ن في مصر الھدف االستراتیجي: التأسیس لصناعة السلیكو

 :األھداف

التأسیس لصناعة السلیكون في مصر من خالل دعم تمویل مشروعات بحوث وتطویر وابتكار وطنیة  .۱

وشراكات دولیة في المجاالت 

 رفع جودة خامات الثروة المعدنیة لخدمة الصناعة المصریة ورفع القیمة المضافة .۲

لفة (كصناعة الدواء والتطبیقات الطبیة دخال الجرافین كمادة حفازة في الصناعات المختالعمل على إ .۳

 المختلفة) وفي أغشیة تحلیة المیاه

 تعمیق التصنیع المحلي

ا من خالل الصناعات مجمعة محلیً / ن تعمیق التصنیع المحلي یعني إحالل مكونات مستوردة بأخرى مصنعةإ

ا، وزیادة نسبة المكون المحلى یً ھا محلئالمغذیة باإلضافة إلى تعمیق تصنیع ھذه المكونات عن طریق إنتاج أجزا

 .اا ودولیً لھ أثر إیجابي على التنمیة الصناعیة والقدرة التنافسیة للصناعة الوطنیة محلیً 

 الھدف االستراتیجي:

والصناعات تصاالت والمعدات الزراعیة لكترونیات واإلتعمیق التصنیع المحلى في الطاقة والمیاه واإل

  .والصناعات النسجیة ووسائل النقل والربوت وقطع الغیارالغذائیة 

 األھداف:

والترویج لمعارض التصنیع المحلى (صنع  ،تنمیة الوعي بأھمیة الصناعات المحلیة لالقتصاد المصري .۱

في مصر) 

 نقل وتوطین أحدث التكنولوجیات العالمیة وتنمیة االبتكار داخل قطاعات الصناعات الھندسیة المختلفة .۲

لقدرات البشریة للشركات الصناعیة والھندسیة فى مجاالت تصمیم وتصنیع التدریب المھنى وتنمیة ا .۳

 خطوط االنتاج واآلالت والمعدات

٦٦ 
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 تحقیق أعلى نسبة من المحتوى المحلى فى كل المشتریات الحكومیة والمشروعات القومیة .٤

والصناعات  الت الزراعیة وقطع الغیار واالسطمباتزیادة نسبة وتنافسیة التصنیع المحلى للمعدات واآل .٥

 المغذیة لصناعة السیارات ومعالجة المیاه والربوتات واالستزراع السمكى المكثف

 الصناعات الكیماویة

یتوافر لدى مصر خامات طبیعیة متعددة من أكاسید وأمالح وغازات مثل كلورید الصودیوم والحجر الجیري 

ترول والخامات النادرة مثل الزركونیوم ورمال الزجاج والفوسفات وأكاسید الحدید والغازات المصاحبة للب

والتیتانیوم والمنجنیز، كل ھذا باإلضافة الى المنتجات والمخلفات الزراعیة، وھذه الموارد الطبیعیة تعتبر ھى 

المدخالت الرئیسیة للصناعات الكیماویة الھامة مثل األسمدة والزجاج والسرامیك والحراریات واألعالف 

منت والحدید والصلب والورق والكیماویات األساسیة مثل األحماض العضویة، وتكمن سوالبویات والزیوت واأل

 لتتوافق مع البیئة. ضخمةكثیفة االستھالك للطاقة وتحتاج استثمارات مكلفة والمشكلة في أن ھذه الصناعات 

  الھدف االستراتیجي:

وترشید استھالك الطاقة في المساھمة في تحقیق االكتفاء من األسمدة وتوفیر مصادر بدیلة للطاقة 

 .الصناعات الكیماویة

 األھداف:

 توفیر مصادر بدیلة للطاقة وترشید استھالك الطاقة في الصناعات الكیماویة .۱

 یئة من مخلفات مصانع الكیماویاتوضع قوانین وتشریعات للحد من تلوث الب .۲

 األسمدةإنتاج من الذاتي كتفاء تحقیق اإل .۳

 ... الخ) البالستیك والورق ومواد التعبئھ والتغلیفو الزجاجل (الصناعات الكیماویة مثتطویر  .٤

 الكلیم -السجاد -الحریر -التصنیع الغذائى -الغاز الحیوى -(السماد العضوىمثل تشجیع الصناعات الریفیة  .٥

 ).... الخ

 لكترونیاتإلا

رة في مجال صناعة یستھدف ھذا المحور مساعدة مصر من االنتقال من دولة نامیة إلى مصاف الدول المتطو

ھذا التطور إال من خالل منھج علمي للصناعة واندماج دولي عالمي قائم على توازن  حققولن یت ،تلكترونیااإل

واالھتمام بالصناعات غیر التقلیدیة في مجال االلكترونیات مثل صناعة التصمیم  ،المصالح والمنافع المتبادلة

 أكادیمیة البحث العلمي).من خالل لكترونیات في مصر اإلبدون إنتاج (خریطة الطریق للنھوض بصناعة 

٦۷ 
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  االستراتیجي: الھدف

بتكار والتطویر في مجال صناعة المكونات الدقیقة (النانو والمیكاترونیكس) بناء القدرات المصریة وبحوث اإل

 األھداف:

 اإللكترونیاتفي مجال صناعة تعزیز قدرة مصر  .۱

بتكار والتطویر في مجال صناعة المكونات الدقیقة بحوث اإللى إجراء القادرة ع المصریة  الكوادربناء  .۲

(النانو والمیكاترونیكس) 

 إنتاج حاسب لوحى مصري .۳

المحور الثامن: تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت 

ء لبنا ةفق المستقبلیالحاضر ورسم األ ةا بعد یوم فى صیاغیتزاید دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یومً 

. ومنذ ةوالتعلیمی ةسالیب العلمیحدث التقنیات فى تطویر وتحدیث األأستخدام إمجتمع متطور وحدیث یعتمد على 

بدایة القرن الحادي والعشرین، أصبح معلوماً أن التنمیة المستدامة وبناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة یستندا 

تصال مع وسائل معالجة المعلومات إلى ى ربط وسائل اإلتصال. وقد أدعلى استخدام تكنولوجیا المعلومات واإل

ساھم في إطالق ، األمر الذى یا االتصال وتكنولوجیا المعلوماتخلق نظام اتصالي مبني على ترابط بین تكنولوج

وسرعة غیر مسبوقة في تخزین  ،ثورة إعالمیة ومعلوماتیة أبرزت إمكانات عالیة في التواصل مع الجمھور

. ولما ةتصاالت الحدیثونظم اإل ةالحاسبات االلیكترونی ةجھزأت وتبادلھا عن طریق التكامل بین ونشر المعلوما

في  اتكانت اإلبداعات والنواتج الفكریة ھي صناعة العقول، فقد أصبح تسابق الدول في إجتذاب وتكوین كفاء

 ال لھذه الدول.تصال من المعاییر الدولیة لبناء اقتصاد فعمجاالت تكنولوجیا المعلومات واإل

 للمحور: الرئیسیة الغایة

عبور الفجوة الرقمیة والمعلوماتیة، وتمكین تكنولوجیا المعلومات واالتصال لبناء مجتمع متطور وحدیث 

 .ورسم أفقھ المستقبلیة

 األھداف:

 تنفیذ مشروعات في مجال تكنولوجیا المعلومات .۱

 تنفیذ مشروعات في مجال تكنولوجیا الفضاء .۲

 اإلستشعار عن بعدمجال عات في تنفیذ مشرو .۳

٦۸ 
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 قوميمن أالمحور التاسع: التعلیم 

ن التعلیم والبحث العلمي واالقتصاد تمثل ركائز أساسیة للتنمیة والتصدي للتحدیات المجتمعیة. فاقتصاد الیوم ا

لومات قادر علي إستیعاب المعال یرتكز علي إمتالك المعرفة المبنیة علي كثافة وتنوع رأس المال البشري

والتساؤل  لتحقیق التنمیة المستدامة. كسبیل وحید لتمكن من مصادر المعرفة وإنتاجھا،المتدفقة والتحكم فیھا وا

ا لموارد بشریة غنیة یمكن استثمارھا لخدمة المھم الذي یطرح نفسھ كیف نجعل من مؤسساتنا التعلیمیة مصدرً 

الوقت الذي نعد فیھ أجیاالً من الباحثین یتسمون بقدر كبیر المجتمع والتنمیة وبناء إقتصادیات المعرفة، في ذات 

 .من مرونة التفكیر والقدرة علي اإلبداع واالبتكار والتمیز

 للمحور: الرئیسیة الغایة

 .واالبتكاروالتمیز اإلبداع علي قادر بشري مال رأس إلنتاج والتعلم التعلیم منظومة دعم

 : فالھد

 لتعلمتطویر ودعم منظومة التعلیم وا•

 المحور العاشر: اإلعالم والقیم المجتمعیة

فإن العالقة بین المنظومة  لذلك ،الناقلة ألنماط التفكیر والمعرفة وسائل اإلعالم في أي مجتمع ھي المحركات تعد

تساھم في خلق جانب كبیر من  اإلعالمیة ومنظومة القیم االجتماعیة واألخالقیة عالقة فاعلة ومتداخلة لكونھا

و العمل أا جدیدة سلوكیات األفراد وإكسابھم قیمً  في التأثیر طریق افة االجتماعیة وطریقة حیاة الشعوب عنالثق

 ،تصال بالوظائف االجتماعیة لوسائل اإلعالمھتم معظم خبراء اإلإعلى تخلیھم عن قیم أخرى قدیمة، ولذا 

خر فإن اآل الجانب وعلي، ات ھذه األدواردوار تلك الوسائل إزاء المجتمع ورصد نتائج وتأثیرأوحاولوا تحدید 

كما أنھا تسھم ببعض ما تتیحھ من أفكار ومفاھیم في توفیر بؤرة  ،ا في تثقیف األفرادا مھمً لوسائل اإلعالم دورً 

إن البحث ف ثقافیة مشتركة نحو تحقیق أھداف المجتمع التنمویة في المجالین االجتماعي واالقتصادي. ولذلك

 منظومة اإلعالم كقضیة أمن قومي. العلمي مطالب بدعم

القیم االجتماعیة  وضبط تشكیل المنظومة اإلعالمیة في دور وتعظیم : توظیفللمحور الرئیسیة الغایة

 واألخالقیة للمجتمع المصري

 العام: الھدف

 دورالمنظومة اإلعالمیة وتعظیم دعم توظیف

٦۹ 
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  :التفصیلیة األھداف

  لمصر اإلعالمیة الریادة استعادة على یساعد بما اإلعالم وسائل تطویر .۱

 ھویة الدولة وقیمھا المجتمعیة تطویر المنظومة اإلعالمیة بما یخدم .۲

  عالميالفقر الثقافي اإلالقضاء على  .۳

 عالملإل الرقابة الذاتیةزیادة  .٤

 تجدید الخطاب الدیني .٥

 اتطویر دور اإلعالم فى تثقیف المجتمع علمیً  .٦

 اإلعالم وسائل جمھور حمایة يف المدني المجتمع مؤسسات دور تفعیل .۷

 طفال عالم األإبالنھوض  .۸

 وطنیة نماذج خالل من العلم نجوم من جدیدة جیالأ صناعة .۹

 

 والنقل ستثمار والتجارةإلالمحور الحادي عشر: ا

قناة  مجرى ومحور التركیز على استثمار الموارد الطبیعیة التى تملكھا الدولة مثل االستثمار فى تنمیة یمثل

 یمثل مما بھ مصر فردنلت ،خرىالدول األ الكبري والغیر قابلة للمنافسة مع من االستثمارات العلمیةالسویس 

خرى من معادن والثروة السمكیة وأبحاث شاملة استثمار الموارد الطبیعیة األ متمیزة علمیة لنھضة فریدة فرصة

غزل والنسیج والصناعات الصغیرة التى ضافة إلى تجارة الباإل ،تنمیة زراعة القطن المصرى والمتمیز عالمیاً 

 تعطى للدولة تمیزھا وخصوصیتھا. تمیز بھا الدولة عن باقى دول العالم والتيت

  للمحور: الرئیسیة الغایة

 والمجتمعات ةیلیكتروناإل التجارة استثمار قضایا علي بـالتركیز المستدامة، واإلداریة المالیة التنمیة تحقیق

 .الرقمیة

 :األھداف

 ستثمار التجارةإیق التنمیة المالیة واإلداریة المستدامة، بـالتركیز علي قضایا  تحق .۱

 الدراسات المستقبلیة والمتقدمة للنھوض بقطاع التجارة واإلستثماراإلھتمام ب .۲

 الموانئ المصریةومن قطاع النقل  تعظیم اإلستفادة .۳

رفع كفاءة الخدمات اللوجستیة  .٤

۷۰ 
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 ةالمحور الثاني عشر: صناعة السیاح

 عن یربو ما تمثل فھي العالم، مستوي علي نمواً  وأسرعھا االقتصادیة األنشطة أھم من السیاحة صناعة تمثل

 الحیاة، ومناحي المجاالت شتي في كبیرة مساھمات من توفره بما وذلك ،العالمیة الخدمات تجارة حجم ثلث

 الدخل مصادر ھمأ من عتبارھاإب االقتصادیة التنمیة قاطرة الخصوص وجھ علي المصریة السیاحة وتمثل

 لتمیز ھائلة فرصة تمثل الحیوي القطاع ھذا في ستثماراإل من تزید جدیدة طرق بتكارإف ولذلك .المصرى القومى

 ا.ودولیً  امحلیً  وتسویقھ مصر في العلمي البحث

 للمحور: الرئیسیة الغایة

 ،ليمى والعالمىقاإل يينعلى المستو ةللمنافس ، ومستوى الخدمات السياحية،رتقاء بالمنتج السياحىاإل
متميزة. ةسياحية عالميوجهة بحيث تصبح مصر 

 السیاحى بالمنتج اإلرتقاء العام: الھدف

 :التفصیلیة األھداف

سواق الجدیدة والتعریف بالمنتج السیاحى المصرى بصورة شاملة رفع المركز التنافسى لمصر فى األ -۱

 وفعالة 

على مستوى من أوالعمل على تحقیق  ،المصرى على المستوى الدولىتحسین صورة المنتج السیاحى  -۲

 الجودة فى الخدمات التى یتلقاھا السائح

 زمات والمخاطر التى قد تواجھ صناعة السیاحةدارة األإالقدرة على تطویر  -۳

 التطور فى قطاع السیاحة لتواكبالقوانین والتشریعات السیاحیة  ستحداثإو مراجعة -٤

 الحدیثة فى مختلف الجوانب بالقطاع السیاحى والفندقى التكنولوجیا تطبیق -٥

عناصر الجذب حتیاجات ورغبات السائحین عن طریق االستفادة من إالمنتج السیاحى لمالئمة  تنویع -٦

 التى تتمتع بھا مصر السیاحى

 رتقاء بقدرات ومھارات العاملین بالقطاع السیاحى والفندقىاإل -۷

ثریة من خالل التنمیة دارة المواقع األإحفظ التراث و مثلثیة الجدیدة البرامج العلمیة والبحوتفعیل  تبنى -۸

 ةالسیاحیة المستدام

 وفتح أسواق جدیدة للسیاحة المصریةالتراث المصرى  تسویق -۹

 في مختلف أنحاء العالمبالتراث المصري زیادة الوعى السیاحى العمل على  -۱۰

۷۱ 
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 العلوم االجتماعیة واالنسانیةعشر:  الثالثالمحور 

ا في جمیع المجاالت الحیاتیة وعلى مستوى جمیع المؤسسات المجتمعیة تطویر المنظومة الریاضیة علمیً  نإ

 و على مستوى البطولة (رعایة الموھوبین)أھلیة سواء على مستوى الممارسة (الریاضة للجمیع) الحكومیة واأل

ا بما یواكب التطور الحادث على مستوى ویً ا وتربا واجتماعیً ا ونفسیً نسان بدنیً تطویر قدرات اإللھ دور عظیم في 

 العالم.

 التوظیف األمثل لدور الریاضة في كافة القطاعات ومواكبة التقدم االقلیمي والدولي. الغایة:

 :الھدف العام

 لوصول للعالمیةلواستخدام التكنولوجیا الحدیثة  وضع مقاییس معیاریة قومیة لالنتقاء الریاضي

 األھداف التفصیلیة:

 جميع في للموهوبين الرياضي نتقاءلإل قومية معيارية مقاييس لبناء ومسحية تجريبية دراسات دعداإ .١

 لعاباأل

  قدراتهم وتنمية اوصحي اونفسي ابدني الموهوبين لالعبين الجيد نتقاءاإل .٢

 والشبابية الرياضية للمنشأت المتطورة التحتية البيئة توفير .٣

 الرياضية عابلاأل جميع في المدربين وتأهيل عدادإ .٤

 واألمراض صابةاإل من عليهم والمحافظة لالعبين الصحية الرعاية .٥

 واألهلية الحكومية المؤسساتب للعاملين الصحية كفاءةال رفع في الرياضة بدور اإلهتمام .٦

 بطالاأل صناعة كيفيةب موراأل أولياء بين والمعرفة الوعي نشر .٧

 الجامعي قبل مالتعلي بمؤسسات جديدة ةيرياض برامج وتفعيل تبني .٨

 بالكليات البطل الطالب علي والمحافظة دعم على الرياضية التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء حث .٩

 الرياضية

 والدولية القارية البطوالت علي للمنافسة لمبيواأل البطل لصناعة قومي مشروع عدادإ .١٠

  إنتقاء في منهم لالستفادة نالرياضيي بطالألل والدكتوراه الماجستير على للحصول دراسية منح توفير .١١

 الناشئين تدريب

 رمزية بأجور للجميع الرياضة لممارسة الرياضية نديةواأل المراكز تاحةإ .١٢

 الرياضية بالسياحة هتماماإل .١٣
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 الثاني المسار – واالبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة ستراتیجیةاإل أھداف - الطریق وخارطة التحدیات الرابع: الفصل

 العلوم السیاسیة المحور الرابع عشر:
 :الغایة

 ا.ا ودوليا وإقليميمحلي هنةالرا الجذرية تغيراتوال الوطنية القضايا فى ظلاإلرتقاء بالفكر السياسى المصرى 

 األھداف:

 اإلرتقاء بالفكر السياسى المصرى .١
 دعم بحوث العلوم اإلنسانية واآلداب واللغات للحفاظ على الهوية القومية واألمن القومي .٢

۷۳ 





 مصر في العلمي للبحث الحالي الوضع :الثاني الفصل

 الفصل الخامس

 آلیات متابعة تنفیذ 
 وتقییمھا بتكارإلوا للعلوم والتكنولوجیاستراتیجیة القومیة إلا

 علیا ولجانھا الفرعیة لمتابعة تنفیذ االستراتیجیة القومیة وتقییمھاتوجیھیة : تشكیل لجنة أوالً 

، یتم تشكیل لجنة علیا تتبع وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، ولجان فرعیة االستراتیجیة القومیةعقب إعتماد 

لخطة وضمان استمراریتھا وتقییم مخرجاتھا البحثیة، تكون مھمتھا متابعة تنفیذ اوالمعاھد بالجامعات والمراكز 

مع االستعانة بالمرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجیا  ومردوداتھا، وفق مؤشرات النجاح المحددة

لتزوید اللجنة بتقاریر تقییم مخرجات البحث العلمى والمؤشرات وقیاس  بتكار بأكادیمیة البحث العلمىواإل

التنفیذیة التي تحدد آلیة عملھا وتنفیذھا  ةالئحال. وتضع اللجنة فور تشكیلھا اللجنة المردود وأى جھة أخرى تراھا

 للمھام المحددة لھا، وتتضمن مایلي:

عقد ندوات توعویة بالمؤسسات البحثیة المختلفة حول الخطة البحثیة وسبل تنفیذھا، والتنسیق مع السادة  −

البحوث وعمداء وكالء  ومعاھد مراكزورؤساء  یرىنواب الدراسات العلیا والبحوث بالجامعات ومد

 الكلیات لمتابعة تنفیذ الخطة

إنشاء قاعدة بیانات تتضمن كافة البیانات الخاصة بتنفیذ عناصر الخطة والتي تتضمنھا تقاریر الجامعات  −

 المختلفة

قصور وجھ الأإستخدام البیانات واالحصاءات التى توضح نسبة تنفیذ خطة البحث العلمى والمشكالت و −

وحصر ةالبحثی ةغراض البحث العلمي لكل مجال بالخطالتمویل المالى أل ةمدى كفای ةودراس اآلداءفى 

۷٥ 



 وتقییمھا واالبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة االستراتیجیة تنفیذ متابعة آلیات الخامس: الفصل
 

تخاذ وعرضھا علي الجھات المسئولة إل ،جراءات التصحیحیةالمعوقات التى تواجھ الباحثین واقتراح اإل

 ةالبحثی ةالالزم لنجاح الخط

للوقوف على مدى جدیة إجراء األبحاث ومن ثم وذلك  ،عمل زیارات میدانیة للمعامل البحثیة −

 جرائى للبحثاستمراریة الدعم المادى واإل

وذلك  ،تنظیم ندوات علمیة دوریة للمشروعات البحثیة المتمیزة یحضرھا المھتمون بمجال البحث −

 لرعایة األبحاث التنمویة والمؤثرة تأثیراً مباشراً على المجتمع

 آلیة تحدد خالل بأخالقیات البحث العلمي ورعایة الملكیة الفكریة من مراقبة ومتابعة إلتزام الباحثین −

 الحقا 

تشرف اللجنة على تكوین مجموعات بحثیة لتخصصات بینیة تمثل بیوت خبرة بالجامعات  والمؤسسات  −

 البحثیة المختلفة وضمان تواصلھا مع الفرق البحثیة المناظرة بالجامعات األخرى

ومدي االلتزام بخطة البحث العلمي من  اآلداءم إنجازه، فضال عن تقییم إعداد تقاریر دوریة عما ت −

 جانب الجامعات والمراكز البحثیة

 

 ثانیاً. خطط بحثیة للمؤسسات البحثیة

للعلوم بـتطویر خطتھا للبحث العلمي وفق اإلطار الذي حددتھ االستراتیجیة القومیة  تلتزم كل مؤسسة بحثیة

تحدد فیھا المشكالت البحثیة موضع إھتمامھا، ومخرجاتھا وأنشطتھا ن خالل تقاریر مواالبتكار،  والتكنولوجیا

 العلیا ةاللجن الي تقاریرال ھذه من لیات المتابعة والتقییم. ترسل نسخةآالبحثیة، والتمویل المطلوب، فضال عن 

 لخطة البحث العلمي.

 المكاتب فى كل مؤسسات البحث العلمى  نشاء ھذهإتفعیل دور مكاتب نقل التكنولوجیا واستكمال ثالثاً. 

  

تحلیل ورصد ودراسة متطلبات القطاعات اإلنتاجیة (صناعیة وزراعیة) والخدمیة والمجتمعیة من خالل   -۱

تحلیل المعلومات والبیانات الصادرة عن ھذه القطاعات، وذلك للوقوف علي أھم القضایا والمشكالت التي 

وذلك في إطار المحاور التي تطرحھا ھذه الخطة، أو ما یستجد من  تتطلب حلوال من خالل البحث العلمي،

ستخدام تلك المعلومات لتوجیھ الجامعات والكلیات في تحدید األنشطة البحثیة إقضایا جدیرة بالبحث. و

 ھتمام، والتي تتطلب حلوال عاجلة.األولي باإل

ة الحالیة، وعرض نتائجھا علي تسویق البحوث التي تتم بالجامعة أو المركز البحثي في إطار الخط -۲

ھذه المؤسسات.ب اآلداءستفادة منھا في عملیات تطویر وبحث كیفیة اإل ،المؤسسات والقطاعات المختلفة
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 وتقییمھا واالبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة االستراتیجیة تنفیذ متابعة آلیات الخامس: الفصل

جمع معلومات وتحلیلھا عن مدي استفادة المؤسسات والھیئات والقطاعات المختلفة من البحوث التي تجري  -۳

العملي والواقعي مع المشكالت والقضایا التي تھم ھذه في إطار ھذه الخطة، ومدي نجاحھا في التعامل 

المؤسسات، ومن ثم تقییم الواقع وتقدیم مؤشرات وبیانات تعمل كتغذیة راجعة لتطویر عملیة البحث العلمي 

 بالجامعة وربطھا بدرجة أكبر بالمجتمع.

۷۷ 





 األول) (المسار واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم مشجعة بیئة تھیئة مجال فى واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة لإلستراتیجیة التنفیذیة لخطةا :السادس الفصل
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مقترح الخطة التنفیذیة إلستراتیجیة التعلیم العالى والبحث العلمى للعلوم 
والتكنولوجیا واإلبتكار فى مسار تھیئة بیئة مشجعة للعلوم والتكنولوجیا 

واإلبتكار
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 واإلبتكار) والتكنولوجیا (العلوم لميالع البحث وتشریعات سیاسات  – األول المسار :السادس الفصل

مي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة ور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث العلالمحا
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 علوم والتكنولوجیا واإلبتكار)المحور األول: سیاسات وتشریعات البحث العلمي (ال 
 الفكریة والضوابط المھنیةالھدف اإلستراتیجى: تحدیث منظومة القوانین والتشریعات واللوائح الحاكمة إلدارة عملیة البحث العلمي وسیاساتھا، ودعم قضایا الملكیة 

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
 مخاطر التنفیذ ات التنفیذمؤشر

الجھات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ
قیمة مصادر التمویل

 إلى من التمویل
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تحدیث . ۱.۱.۱
منظومة القوانین 

والتشریعات 
واللوائح الحاكمة 
إلدارة عملیة 

 البحث العلمي

ین والتشریعات الخاصة القوانوإصدار مراجعة  -
 بالبحث العلمي، ویتضمن ذلك مایلي:

مراجعة نظم العمل الداخلي للباحثین داخل مكان العمل  -
 .اإلصلي

 تعدیل قواعد الترقیات. -
تفعیل وتحدیث  القوانین والضوابط التي  تضمن  -

التنفیذ الجاد لقوانین أخالقیات البحث العلمي 
 وسیاسات الملكیة الفكریة.

الحوافز والتمویل بمؤشرات قیاس  یربطسن قانون   -
 اآلداء لمؤسسات البحث العلمي.

تفعیل واستحداث قوانین منظمة تحكم عملیة تداول  -
 المواد غیر األمنة علي الصحة.

سن قوانین تشجع طالب التعلیم الجامعي وقبل  -
الجامعي للمشاركة في البحوث العلمیة تحت إشراف 

 الجامعة
لیم بتشكیل مجلس علمي سن قانون یلزم محافظ اإلق -

 إستشاري كحلقة وصل بین الجامعة والمجتمع
سن قانون یشجع القطاع الخاص بتخصیص جزء من  -

 أرباحھ لحساب دعم البحث العلمي
تشكیل لجان لحصر المعوقات الخاصة بعملیة شراء  -

 األجھزة والمواد الالزمة للبحث العلمي أو إستیرادھا، 
 نجازات البحثیةضع حوافز  لألساتذة أصحاب اإلو -
قانون موحد لتنظیم البحث العلمي یحفز مشاركة إعداد  -

القطاع الخاص في تمویل البحث العلمي (التحفیز 
الضرائبى) ویتیح إنشاء شركات بالمؤسسات البحثیة 
الحكومیة، ویتضمن ھذا القانون مواداً تضمن مركزیة 
التمویل والتخطیط للبحث العلمي، والمركزیة تنفیذ 

 ات التي تصب في اإلستراتیجیة الموحدة.المشروع

۲۰۱٦ 
۲۰۲۲ 

۲۰۱۷ 
۲۰۲۳ 

إصدار قوانین وتشریعات  -
لتحدیث منظومة العلوم 

 والتكنولوجیا واإلبتكار.
صدور قرار رئیس مجلس  -

الوزراء بالتشكیل الجدید 
للمجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجیا.
وضع حوافز لتشجیع  -

القطاع الخاص لإلنفاق 
 .ىعلى البحث العلم

وضع حوافز تشجیع  -
العلماء والشباب لإلبداع 

 .واإلبتكار
تعدیل قوانین شراء  -

األجھزة العلمیة 
ومستلزمات التشغیل بما 
یضمن سرعة التنفیذ 

 وشفافیة عملیة الشراء .
تحسن نتائج ستبیانات  -

الرأي فیما یخص الدورة 
المستندیة وإجراءات 

 الشراء واالستیراد.

تضارب اآلراء حول  -
لعمل قواعد ا

 .والترقیات 
تأخر إصدار القوانین  -

 . والتشریعات 
صدور القوانین  -

والتشریعات بشكل ال 
یلبى الحاجات 
والتطلعات  وخاصة 
فى موضوع قوانین 
ولوائح الشراء 
وتحفیز القطاع 

 الخاص للمشاركة .

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
 العدل .

منظمات  -
المجتمع 

 .المدنى
 .الجامعات -
المراكز  -

والمعاھد 
البحثیة 

موازنة وزارة التعلیم  -
 العالى والبحث العلمى.

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة.

 أكادیمیة البحث العلمى. -
برامج التعاون مع  -

 المؤسسات الدولیة .
منظمات المجتمع المدنى  -

 وجمعیات رجال األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

ملیون  ۲۰
 جنیھ

۸۰ 



 واإلبتكار) والتكنولوجیا (العلوم العلمي البحث وتشریعات سیاسات  – األول المسار :السادس الفصل

یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة  یسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث العلمي، بماالمحاور الرئ
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 تكنولوجیا واإلبتكار)المحور األول: سیاسات وتشریعات البحث العلمي (العلوم وال
 الفكریة والضوابط المھنیةالھدف اإلستراتیجى: تحدیث منظومة القوانین والتشریعات واللوائح الحاكمة إلدارة عملیة البحث العلمي وسیاساتھا، ودعم قضایا الملكیة 

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ یذمؤشرات التنف

قیمة مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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تكامل خطط  .۲.۱.۱
العلوم والتكنولوجیا 

لكل مؤسسات واإلبتكار 
البحث العلمي في 
الدولة مع الخطة 
اإلستراتیجیة للدولة 

الملكیة  ودعم قضایا
الفكریة والضوابط 

 المھنیة .

تشكیل مجلس مشترك من الجامعات ومراكز  -
البحوث لتكامل خطط العلوم والتكنولوجیا 
واإلبتكار لكل مؤسسات البحث العلمي في 

 الدولة .
وضع آلیات جدیدة لضمان عدم تكرار المشاریع  -

البحثیة سواء الممولة من المؤسسات البحثیة 
علیم العالي والبحث العلمي أو التابعة لوزارة الت

 خارجھا .
یات لتفعیل ما نص علیھ الدستور آلوضع  -

المصرى الخاص بتمویل البحث العلمى (مادة 
تكفل الدولة حریة البحث العلمى وتشجیع ): ۲۳

مؤسساتھ، بإعتباره وسیلة لتحقیق السیادة 
الوطنیة، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى 

ص لھ نسبة من الباحثین والمخترعین، وتخص
% من الناتج ۱اإلنفاق الحكومى ال تقل عن 

القومى اإلجمالى تتصاعد تدریجیاً حتى تتفق مع 
 المعدالت العالمیة.

كما تكفل الدولة سبل المساھمة الفعالة  -
للقطاعین الخاص واألھلى وإسھام المصریین 

 فى الخارج فى نھضة البحث العلمى.
براءات تعظیم  دور حقوق الملكیة الفكریة و -

 اإلختراع للباحثین
 . وضع  سیاسات حاكمة للملكیة الفكریة -
لمعاییر أخالقیات البحث صیاغة وثیقة قومیة  -

العلمى تلتزم بھا جمیع المؤسسات البحثیة 
 المصریة .

تغلیظ عقوبات اإلنتحال العلمي وإنشاء آلیات  -
مركزیة جدیدة لعدم إجازة أي مؤتمر محلى 

 تحایل العلمي بدون التأكد من خلوه من ال

۲۰۱٦ 
۲۰۲۲ 

۲۰۱۷ 
۲۰۲۳ 

خطط بحثیة لمؤسسات البحث  -
العلمي متسقة مع خطة 

 الدولة.
حصول المؤسسات على  -

 جوائز للتفوق اآلدائي.
عدد المؤسسات المتعثرة التي  -

بدأت في تنفیذ إجراءات 
 تصحیحیة.

صدور تقاریر دوریة دقیقة  -
طبقًا للمعاییر الدولیة عن 

وجیا مؤشرات العلوم والتكنول
واإلبتكار وتقییم اآلداء، 
وتقدیر العائد المادي من 

 البحث العلمي
إعتماد وزارة التخطیط  -

لتقاریر اإلنجازات الخاصة 
 بمؤسسات البحث العلمي

عدد معامل التحالیل والمعامل  -
المرجعیة الكبیرة المعتمدة 

 دولیًا
نسبة اإلنخفاض في حاالت  -

 اإلنتحال العلمي

تضارب  خطط  -
ت وإستراتیجیا

المؤسسات وعدم 
قدرة المجلس على 

 تحقیق التكامل .
ضرورة تفعیل المادة  -

من الدستور  ۲۳
وعدم تمویل القطاع 
الخاص لنسبتھ التى 
سوف تحددھا 

 القواعد .
إستمرار اإلنتحال  -

العلمى وعدم ردع 
 القوانین .

عدم إلتزام  -
المؤسسات واألفراد 
بأخالقیات البحث 

 العلمى .

وزارة التعلیم  -
والبحث  العالى

ووزارة العلمى 
 العدل .

الجھاز المركزى  -
 للتنظیم واإلدارة

منظمات المجتمع  -
 .المدنى 

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

البحثیة 

موازنة وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

 العلمى
صندوق العلوم  -

 والتنمیة التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 ى العلم

ملیون ۲۰
 جنیھ

۸۱ 



 واإلبتكار) والتكنولوجیا (العلوم العلمي البحث منظومة  – األول المسار :السادس الفصل
 

نمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة ستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث العلمي، بما یؤسس لتالمحاور الرئیسیة لإل
)۲۰۱٥(نوفمبر   

 كار)المحور الثانى: منظومة البحث العلمي (العلوم والتكنولوجیا واإلبت
 یة بالبحث العلمي .الھدف اإلستراتیجى: رسم ھیكل تنظیمي فاعل لمنظومة البحث العلمي یحدد المسئولیات والمھام والعالقات البینیة بین جمیع األطراف المعن

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة 

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة 

 فترة التنفیذ
 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

ھات المسئولة الج
والمشرفة على 

 التنفیذ
 مصادر التمویل

قیمة 
 التمویل

 إلى من
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رسم  .۱.۲.۱
الھیكل 

التنظیمى 
لمنظومة 

العلوم 
والتكنولوجیا 

 واإلبتكار

وزارة التعلیم العالى تشكیل مجموعة عمل من الخبراء والقیادات العلیا ب -
والبحث العلمى والمجلس األعلى للمراكز والمعاھد والھیئات البحثیة 
والمجلس األعلى للجامعات وأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا 
وصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة وبرنامج البحوث والتنمیة واإلبتكار 

أعضاء ھیئة ومؤسسات المجتمع المدني  والقطاع الخاص وبعض 
التدریس من الجامعات المصریة، لوضع ھیكل تنظیمي مقترح لمنظومة 
العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار في مصر، وتحدید األدوار والمھام 

 والمسئولیات وطرق المحاسبة لكل عناصر المنظومة. 
مناقشة مسودة المقترح مع المعنیین من الوزارة ورؤساء المعاھد  -

 د البحثیة  والمجلس األعلى للجامعاتوالمراكز والمعاھ
 * اعتماد الھیكل التنظیمي المقترح 

* نشر الھیكل المعتمد وجدول المسئولیات والصالحیات وطرق المحاسبة 
ومؤشرات قیاس اآلداء على كل المعنیین بما في ذلك الوزارات والجھات 

 الرقابیة
 * تحدید التوجھات اإلستراتیجیة لكل مؤسسة

ریر التنافسیة الخاصة بمؤسسات البحث العلمي موضحا بھ * توفیر تقا
 نقاط القوة والضعف طبقا لتحلیل قواعد البیانات العالمیة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۲ 

۲۰۱۷ 
۲۰۲۳ 

وثیقة الھیكل التنظیمي  -
وجدول توزیع 

المسئولیات 
والصالحیات وأوجھ 
المحاسبة ومؤشرات 

 قیاس اآلداء
توفیر البنیة التحتیة  -

 في مجال المعلوماتیة
 والربط الشبكى

تحدید توجھات  -
إستراتیجیة لكل 
المؤسسات البحثیة 

 التابعة للوزارة

عدم وضع  -
آلیات الترابط بین 
مكونات الھیكل 

التنظیمى، 
وبالتالى عدم 
اإللتزام بتنفیذ 

المھام 
 والمسئولیات .

تضارب  -
التوجھات 

اإلستراتیجیة 
للمؤسسات 
 المختلفة .

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة مى العل
 التخطیط .

الجھاز  -
المركزى للتنظیم 

 واإلدارة
المعھد القومى  -

 لإلدارة .
منظمات  -

المجتمع المدنى 
. 
 الجامعات. -
المراكز  -

 والمعاھد البحثیة

موازنة وزارة  -
التعلیم العالى 

 والبحث العلمى
صندوق العلوم  -

 والتنمیة التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى

ملیون  ۲۰
 جنیھ

۸۲ 
 



 التحتیة البنیة وتطویر البشریة الموارد وتنمیة دعم  – األول المسار :السادس الفصل

بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة  الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث العلمي، المحاور
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 البنیة التحتیةالمحور الثالث: دعم وتنمیة الموارد البشریة وتطویر 
 الھدف اإلستراتیجى: دعم وتنمیة الموارد البشریة وتطویر البنیة التحتیة لإلرتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار.

اإلتجاھات 
اإلستراتیجیة 

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة 

 فترة التنفیذ
رفة الجھات المسئولة والمش مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

مصادر التمویل على التنفیذ
 قیمة التمویل

 إلى من
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دعم  .۱.۳.۱
وتنمیة الموارد 

 البشریة

إعادة ھیكلة مراكز تطویر وتنمیة قدرات أعضاء  -
 ھیئة التدریس 

زیاده عدد البعثات والمنح الدراسیھ لطالب  -
علیا وأعضاء ھیئھ التدریس الى الدراسات ال

 الجامعات ذات التصنیف العالمى المتقدم.
زیاده  الدورات التدریبیة المكثفة وورش العمل  -

لإلرتقاء بمستوى الباحثین الناشثین  وطالب 
 الدراسات العلیا

تطویر معاییر شغل الوظائف القیادیة بمؤسسات  -
 البحث العلمي 

لى للجامعات تشكیل لجنة مشتركة من المجلس األع -
والمجلس األعلى للمراكز والمعاھد والھیئات 

 البحثیة إلعداد لوائح موحدة للترقیات.
 تطویر منح علماء الجیل القادم كًما وكیفًا. -
تكثیف وتطویر  الدورات والبعثات التدریبیة للفنیین  -

 واالخصائیین والعاملین بالوزارة .
إنشاء مجموعات بحثیة ذات قدرات متمیزة  -

صة، بما یتیح فرصة إجراء بحوث متمیزة ومتخص
 عالمیا.ً 

إنشاء لجنة قومیة تتولي مسئولیة صیاغة آلیات  -
الشراكة والتكامل بین مراكز التمیز البحثي محلیاً 

 ودولیاً.
التوسع في جوائز الدولة لتشمل قطاعات علمیة  -

 وإنتاجیة جدیدة .
تخصیص اإلعتمادات من التمویل الحكومي  -

لمي لبناء القدرات من بنیة المخصص للبحث الع
تحتیة وعنصر بشرى وسد الفجوات في مجاالت 
المھارات األساسیة في البحث العلمي وسیاسات 
العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار من خالل برامج 

 تعاون دولي مناسبة.

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

عدد الحاصلین علي  -
درجات علمیة في البحوث 
التطبیقیة التي تتصدي 

 للتحدیات 
عدد الحاصلین علي  -

درجات علمیة في بحوث 
العلوم األساسیة التي 

 تستھدف إنتاج المعرفة، 
عدد البحوث العلمیة في  -

العلوم األساسیة 
قیة المنشورة في والتطبی

دوریات دولیة ذات معامل 
  تأثیر عال

من غیر  -عدد الباحثین -
 -المسجلین لدرجات علمیة

المشاركین في مشروعات 
بحثیة تنمویة والعاملین 

  .في أنشطة البحث العلمي
عدد المبتعثین لجامعات  -

عالمیة مرموقة لدراسة 
القضایا البحثیة ذات 

 فى الخطةاألولویة 
میز البحثي عدد مراكز الت -

 في مجاالت الخطة
عدد بروتوكوالت التعاون  -

البحثي مع مراكز األبحاث 
العالمیة والمؤسسات 

  للخطةالداعمة 
عدد الجوائز المحلیة  -

والدولیة  التي   واإلقلیمیة

عدم عودة  -
الطالب المبتعثین 
بمنح الدولة أو 
منح شخصیة 
وجذبھم للبقاء 

 فى الخارج .
ضرورة - -

الشفافیة فى 
وضع معاییر 
شغل الوظائف 
القیادیة وجوائز 
الدولة ضمانًا 
للعدالة بین جمیع 
أعضاء المنظومة 

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 

 ووزارة التخطیط .
الجھاز المركزى  -

 واإلدارة للتنظیم
المعھد القومى  -

 لإلدارة .
منظمات المجتمع  -

 .المدنى 
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
مشروعات  -

اإلتحاد األوروبى 
Horizon 

2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

ون ملی ۲۰
 جنیھ

۸۳ 
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اإلتجاھات 
اإلستراتیجیة 

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة 

 فترة التنفیذ
رفة الجھات المسئولة والمش مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

مصادر التمویل على التنفیذ
 قیمة التمویل

 إلى من

فتح باب حریة الحركة للباحثین بین جمیع الجامعات  -
فیذ والمراكز والمعاھد البحثیة  للعمل على تن

 المشروعات الممولة .
زیادة فعالیة وكفاءة إجراءات تعیین الباحثین بحیث  -

 تستھدف الطاقات المتمیزة في مجاالت البحث.
استحداث برامج جدیدة للنھوض بالجامعات الناشئة  -

والخاصة وتشجیع الجامعات الرائدة للمشاركة 
 البحثیة معھم.

حفز الجامعات والمراكز لتقدیم موازنة البحث  -
 لعلمي بھا الممولة ذاتیاً بشكل دوري للوزارة.ا

النشر العلمي لتقاریر اإلنجازات والموارد من جمیع  -
األقسام العلمیة بالجامعات والمراكز واعتمادھا من 

 المجالس األكادیمیة.
التنسیق الكامل بین المجالس األكادیمیة المتخصصة  -

مع البعثات لضمان توجیھ شباب المبتعثین بالخارج 
 قیق أھداف الخطة اإلستراتیجیة.لتح

قیام المجالس األكادیمیة المتخصصة بعقد اجتماعات  -
ربع سنویة لجمیع الباحثین (كل في مجالھ) على 

 مستوى الجمھوریة وإعداد تقاریر علمیة بذلك.
إنشاء  قاعدة بیانات عن العلماء المصریین  - -

بالخارج وتخصصاتھم  لیكونوا حلقة إتصال بین 
لمصریة والجامعات األجنبیة  . الجامعات ا

یحصل علیھا الباحثون من 
  الجامعات المصریة

عدد الكتب المرجعیة  -
المترجمة والمؤلفة في 
مجاالت التخصصات 

 یدة الجد
عدد المؤتمرات والندوات  -

وورش العمل المنظمة في 
مصر في مجاالت 

  التخصصات الجدیدة
عدد الدوریات العلمیة  -

الصادرة  -المصنفة عالمیاً 
بالتعاون مع دور نشر 

 عالمیة
عدد النخب العلمیة  -

العالمیة المشاركة في 
ھیئات تحریر دوریات 

 علمیة مصریة
عدد الباحثین الزائرین من  -

للجامعات  الخارج
 المصریة 

عدد ونوعیة البرامج  -
 البینیة الجدیدة   البحثیة

عدد قنوات اإلتصال بین  -
المجموعات البحثیة 
بالجامعات المصریة 
والمجموعات البحثیة 
بالجامعات العالمیة 

 المرموقة
عدد الطالب الموفدین  -

للجامعات المصریة 
 للدراسات العلیا 

۸٤ 
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العلمي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة  المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث
 )۲۰۱٥(نوفمبر 
 د البشریة وتطویر البنیة التحتیةالمحور الثالث: دعم وتنمیة الموار

 الھدف اإلستراتیجى: دعم وتنمیة الموارد البشریة وتطویر البنیة التحتیة لإلرتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار.

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
المسئولة  الجھات مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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۲.۳.۱. 
تطویر البنیة 

التحتیة 
الخاصة 
بالعلوم 

والتكنولوجیا 
 واإلبتكار

إستحداث وتطویر المعامل البحثیة المزودة بأحدث  -
ات، ودعم وتطویر مشروع البنك األجھزة والتقنی

 القومي للمعامل واألجھزة العلمیة للوزارة .
تدعیم دور  المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجیا  -

 .    ) ESTIOواإلبتكار العلمى (
وتسویق التكنولوجیا  لتفعیل وتعزیز دور مكاتب نق -

(TICO)  نشأتھا الوزارة . أالتى 
یع الجامعات تطویر شبكات المعلومات  وربطھا بجم -

والمراكز والمعاھد البحثیة  بعضھا ببعض 
 وبالجامعات العالمیة.

زیادة  دعم وإنشاء مراكز التمیز  داخل الجامعات  -
 المصریھ وفق  المعاییر الدولیة  . 

والتكنولوجیا  فى كل العلمیة إنشاء مدینة لألبحاث  -
جامعة لتكون  بیت خبرة علمیة للعلوم التكنولوجیة 

  واإلنسانیة
توفیر كل خدمات البنیة التحتیة الخاصة بالربط  -

الشبكي والحوسبة ومعالجة البیانات الكبیرة 
 بالجامعات والمراكز والمعاھد البحثیة 

إنشاء قاعدة بیانات موحدة لكل األجھزة والمعدات  -
الكبیرة التي تم شرائھا من خالل تمویل حكومي أو 

میع غیر حكومي، ووضع الئحة ملزمة إلتاحتھا لج
 الباحثین .

توفیر تقاریر التنافسیة الخاصة بمؤسسات البحث  -
العلمي موضحا بھ نقاط القوة والضعف طبقًا لتحلیل 

 قواعد البیانات العالمیة. 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

عدد مدن األبحاث  -
العلمیة والتكنولوجیا 

 داخل الجامعات
عدد مراكز التمیز  -

 العلمیة
 نشاء قاعدة بیاناتإ -

 األجھزة
عدد األجھزة الكبیرة  -

ذات اإلستخدمات 
القومیة والمعامل 

 الوطنیة المتمیزة
عدد الشبكات  -

المتطورة ودرجة 
التطور مقارنة 
بالمؤشرات العالمیة 

 ذات الصلة .

تكرار سیاسة  •
إستحواذ 

الباحثین على 
األجھزة وعدم 

إتاحتھا 
 للجمیع .

تأخر صدور  •
قوانین إعادة 
الھیكلة وتنظیم 

ت مؤسسا
العلوم 

والتكنولوجیا 
 واإلبتكار .

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة التخطیط 

 ووزارة اإلتصاالت.
منظمات المجتمع  -

 .المدنى 
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة

 وزارة المالیة -
صندوق العلوم  -

والتنمیة 
 التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
 األوروبى

Horizon 2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى

 جنیھ یارمل ۱۰

۸٥ 



 والتكنولوجیا العلوم في دولیة ریادة تحقیق  – األول المسار :السادس الفصل

س لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة العلمي، بما یؤس المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 المحور الرابع: تحقیق ریادة دولیة في العلوم والتكنولوجیا
 وجیاولالھدف اإلستراتیجى: اإلرتقاء بجودة البحث العلمي لتحقیق مستوي عال من التمیز یسھم في تحقیق ریادة إقلیمیة ودولیة في العلوم والتكن

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
 مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

الجھات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ
 قیمة التمویل مصادر التمویل

 إلى من

٤.
۱

لى
عم

 ال
حث

الب
دة 

جو
ع 

رف
  .

 

۱.٤.۱. 
اإلرتقاء بجودة 
البحث العلمى 

ق الریادة لتحقی
اإلقلیمیة 

والدولیة فى 
العلوم 

والتكنولوجیا 
 واإلبتكار

تخصیص إعتمادات للبحوث األساسیة واالجتماعیة  -
 واإلنسانیة من التمویل الحكومي المخصص

تدویل النشر العلمي المحلى بما في ذلك البحوث  -
 االجتماعیة واإلنسانیة

تحفیز مادي وأدبي للمؤسسات واألفراد ذوي النشر  -
 ولي ذو معامل التأثیر المرتفعالد

مضاعفة مشاركة مصر في بعض البرامج الدولیة  -
التي أثبتت نتائج تقییم آداء مردودھا اإلیجابي على 

 مخرجات البحث العلمي
دعم إنشاء الشبكات العلمیة الوطنیة المتخصصة في  -

 مجاالت العلوم األساسیة والبینیة
راك في زیادة اإلنفاق على قواعد البیانات واالشت -

المجالت العلمیة الرقمیة ووضع آلیة إلتاحة ھذه 
المصادر لكل منظومة البحث العلمي في مصر 

 بالتنسیق بین األكادیمیة والمجلس األعلى للجامعات
بحثیھ تضم باحثین ومشروعات انشاء مجموعات  -

 ذوي خبرة عالیة فى مجال البحث العلمى
یة تعزیز فتح قنوات إتصال بین المجموعات البحث -

داخل الجامعات المصریھ والمجموعات البحثیة فى 
الجامعات العالمیة المرموقھ والمتمیزة فى البحث 

 .والعلماء المصریین بالخارج  العلمى
التركیز على المجاالت التي یتم اإلبتعاث علیھا وھى  -

بحوث العلوم الحدیثة والمستقبلیة، والبحوث 
 التطبیقیة وبحوث نقل التكنولوجیا.

مؤتمر سنوي أو دوري في كل دولة كبري بھا عقد  -
بعثات، لعرض النتائج العلمیة التي یتوصل إلیھا 
المبعوثون في التخصصات المختلفة، في وجود لجنة 

 علمیة من خبراء مصریین وأساتذة أجانب.
أن یكون الترشیح  للمھمات العلمیة لمرحلة ما بعد  -

 ً ا ناف ا    ال

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تبنى الوزارة برنامًجا قومیًا  -
لتطویر قدرات معلمي العلوم 
والریاضیات في مرحلة التعلیم 
اإللزامى بالتعاون مع وزارة 

 التربیة والتعلیم
تبنى  الوزارة بالتعاون مع  -

الجامعات برنامًجا مشترًكا لدرجات 
الدبلوم والماجستیر في 

ة مثل إدارة التخصصات النادر
الملكیة  -العلوم والتكنولوجیا

 –تسویق التكنولوجیا  -الفكریة
 -صیاغة المشروعات البحثیة 

 ریادة األعمال
تبنى الوزارة إنشاء خمس مدارس  -

ذكیة (مدرسة كل عام) في أقالیم 
مصر المختلفة، وربط ھذه 
المدارس بالتجمعات التكنولوجیة 

 كلما كان ذلك ممكنًا
لبیانات العلمیة إتاحة قواعد ا -

والمجالت الرقمیة لكل المشاركین 
 في منظومة البحث العلمي

عدد الطالب والباحثین األجانب  -
 في المؤسسات البحثیة بمصر

عدد رسائل الماجستیر والدكتوراه  -
في مجاالت نقل التكنولوجیا 
والملكیة الفكریة  والتسویق 

 العلمي.
عدد الدوریات العلمیة الحدیثة  - -

. ة من مصرالصادر

الھجرة المستمرة  -
للعلماء المتمیزین 
فى ضوء القواعد 
الحالیة وبعض 
القیادات الوسطى 
والعلیا فى 
مؤسسات البحث 
العلمى والتعلیم 
العالى التى تعوق 
وتثبط من قدرات 

المتمیزین 
 وتحاربھم .

عدم إقتناع  -
الباحثین فى مجال 
العلوم اإلجتماعیة 
واإلنسانیة بجدوى 

ى النشر العلم
الدولى فى ضوء 
قدراتھم اللغویة 

 وعدم تحفیزھم .

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
التخطیط 
ووزارة 

 اإلتصاالت.
منظمات  -

المجتمع 
 .المدنى 

 الجامعات. -
المراكز  -

والمعاھد 
 البحثیة

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

العلمى 
 والتكنولوجیا

مشروعات  -
حاد اإلت

األوروبى 
Horizon 

2020 
منظمات  -

المجتمع المدنى 
وجمعیات رجال 

 األعمال
مركز تحدیث  -

 الصناعة
وزارة  -

 التعاون الدولى

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

۸٦ 



 والشراكة العلمي البحث في االستثمار  – األول المسار :السادس الفصل

مي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة العل المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 المحور الخامس: االستثمار في البحث العلمي والشراكة
 المختلفة الھدف اإلستراتیجى: دعم االستثمار في البحث العلمي وربطھ بالصناعة وخطط التنمیة واحتیاجات المجتمع، وتعزیز الشراكة مع القطاعات

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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دعم  .۱.٥.۱
برامج ربط البحث 
العلمى بالصناعة 

 وتعزیز الشراكة

إنشاء برامج تمویل جدیدة بمشاركة القطاع الخاص،  -
 وإستحداث برامج تمویل جدیدة لتحفیز اإلبتكار

تعدیل عقود الجھات المانحة مما یشجع الباحثین على  -
تسجیل براءات إختراع واإلفصاح عن نقاط اإلبتكار في 

 ثنتائج األبحا
دعم وتنمیة قدرات العاملین بمراكز تكنولوجیا الصناعة  -

بوزارة الصناعة، ومراكز نقل التكنولوجیا بوزارة التعلیم 
 العالى والبحث العلمي

إنشاء برنامج للتنقیب في مخرجات البحث العلمي المصري  -
وإحتضان الواعد منھ ودعمھ للوصول الى مرحلة التطبیق، 

متمیزة في اإلبتكار والتسویق بالتعاون مع مراكز عالمیة 
 التكنولوجي.

 إنشاء مبادرة الكراسي العلمیة. -
إستحداث ھیئة علیا تشرف وتنسق علي الجھات المانحة  -

 في مصر  .
تخصیص برامج محددة تسمح بإستمراریة تمویل  -

 المشروعات.
تقسیم الھیئات الداعمة إلي تلك الخاصة بالعلوم األساسیة  -

 بالعلوم الحیویة الطبیةوالھندسیة وتلك الخاصة 
إنشاء لجان لتحكیم المشروعات في كل جھة من المحكمین  -

الذین تم قبولھم، والحاصلین علي مشروعات كبري من 
 الجھة المانحة؛نفس 

إنشاء معھد بحثي یتبع كل جھة مانحة لیكون نموذًجا للبحث  -
 العلمي .

ھ إصدار نشرة الكترونیة دوریة شھریة لكل جھة مانحة تعلن فی -
 عن أخبارھا.

تطویر المواقع اإللكترونیة بحیث یكون متابعة نتائج التقدم،  -
وكذلك التقدم بالتقاریر الدوریة إلكترونیا وإتاحة البحث عن 

 المشروعات المدعمة والباحثین إلكترونیًا.
إشھار قبول الجامعات للتبرعات العینیة ودعم عمادات ومراكز  -

قتصادیین لتنمیة أموال البحث العلمي بمستشارین شرعیین وا

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة المشروعات  -
المشتركة بین 
الصناعة والبحوث 
والتطویر، وخاصة 
التي تعتمد على 
التمویل الحكومي 

 للجانب البحثي
وجود مقترحات  -

وخطط تنفیذیة 
واضحة ألودیة 
العلوم التي تقوم 
على نقاط القوى 
في البحوث 
والتطویر بجانب 
التمیز اإلقلیمي 
للصناعات التي 

ھذه سوف تنضم ل
 األودیة

وضوح الرؤیة في  -
تخصصات عدد ال 
یقل عن خمس 
تجمعات إبتكاریة 
ووجود دراسات 
جدوى إقتصادیة 

 لھا.

إستمرار تخوف  -
القطاع الخاص 
من الشراكة مع 

األطراف 
الحكومیة فى 
ضوء القواعد 

 البیروقراطیة .
عدم قدرة متخذى  -

القرار الحكومیین 
على المرونة 
الالزمة لدفع 

ة أسایب الشراك
 الحقیقیة .

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
التخطیط 
ووزارة 

 اإلتصاالت.
منظمات  -

المجتمع المدنى 
. 

 الجامعات. -
المراكز  -

والمعاھد 
 البحثیة

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
مشروعات اإلتحاد  -

األوروبى 
Horizon 

2020 
منظمات المجتمع  -

وجمعیات  المدنى
 رجال األعمال

مركز تحدیث  -
 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى

ملیون  ۳۰۰
 جنیھ

۸۷ 



 والشراكة العلمي البحث في االستثمار  – األول المسار :السادس الفصل
 

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من

 .التبرعات والھبات والوصایا والعمل على استثمارھا
 وتكریمھم تبني برامج توعویة ألفراد المجتمع تحثھم على التبرع  -
منح معاھد ومراكز البحوث والدراسات االستشاریة صالحیات  -

 .واسعة في االتصال بمواقع اإلنتاج والتعاقدات البحثیة 
ة واألبحاث الجامعیة إلى بحوث تطبیقیة توجیھ الرسائل العلمی -

 .متخصصة مقابل دعمھا وتمویلھا من قبل المؤسسات اإلنتاجیة
العمل على تحدید رسوم على المختبرات والورش والمرافق  -

البحثیة بالجامعة التي تستخدمھا مؤسسات اإلنتاج بالمجتمع، 
والسماح كذلك باستثمار شعارات الجامعة على المنتجات مقابل 

 سوم لصالح البحث العلمي.ر
تقدیم الخدمات البحثیة المدفوعة للشركات ووحدات االنتاج  -

 ومؤسسات المجتمع المدنى
وضع قواعد تفضیلیة للشركات الوطنیة التى تشارك أحد  - -

المراكز والمعاھد البحثیة  أو الجامعات عند طرح المناقصات 
 وقواعد الشراء للجھات الحكومیة .

۸۸ 
 



 العلمیة والثقافة التعلیم وصناعة العلمي البحث  – األول المسار :السادس الفصل

جدیدة تحقق ریادة دولیة العلمي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة  المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 المحور الخامس: البحث العلمي وصناعة التعلیم والثقافة العلمیة
 مختلفةالھدف اإلستراتیجى: دعم االستثمار في البحث العلمي وربطھ بالصناعة وخطط التنمیة واحتیاجات المجتمع، وتعزیز الشراكة مع القطاعات ال

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة روعات العامةالمش اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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دعم اإلبتكار  .۱.٥.۲
دة والتكنولوجیا وریا

 األعمال

إنشاء ثالث أودیة للعلوم في برج العرب  -
والمعادى وسوھاج في مجاالت الدواء 
والصناعات الغذائیة والبیوتكنولوجى 
والطاقة الجدیدة والنانوتكنولوجى 

 ۲۰۲۰والمیكاترونیك بحلول 
إنشاء مراكز لنقل التكنولوجیا ومكاتب  -

فرعیة للبراءات بالتجمعات والمدن 
 الصناعیة

لتجمعات اإلبتكاریة  التي یكون إنشاء ا -
 قوامھا إحدى الصناعات اإلستراتیجیة

لعلوم والتكنولوجیا باألقالیم لإنشاء أودیة  -
 المصریة وبالقرب من الجامعات المصریة .

دعم تصامیم بیئیة (خضراء) وذكیة إلنشاء  -
المدن العلمیة وودیان العلوم والتكنولوجیا 

العلوم  لجذب اإلستثمارات العالمیة فى مجال
 والتكنولوجیا واإلبتكار.

دعم برامج إنشاء حاضنات األعمال  - -
والتكنولوجیا كأداة لدعم اإلبتكار ورواد 

 األعمال .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة المشروعات  -
المشتركة بین الصناعة 
والبحوث والتطویر 
وخاصة التي تعتمد على 
التمویل الحكومي للجانب 

 البحثي 
قترحات وخطط وجود م -

تنفیذیة واضحة ألودیة 
العلوم التي تقوم على 
نقاط القوى في البحوث 
والتطویر بجانب التمیز 
اإلقلیمي للصناعات التي 
سوف تنضم لھذه 

 األودیة
وضوح الرؤیة في  -

تخصصات عدد ال یقل 
عن خمس تجمعات 
إبتكاریة ووجود دراسات 

 جدوى إقتصادیة لھا. 
عدد مكاتب نقل وتشویق  -

 نولوجیاالتك
عدد حاضنات األعمال  -

 والتكنولوجیا
عدد المبانى الخضراء  -

 والذكیة 

تأخر تنفیذ إنشاء  -
ودیان العلوم 

والتكنولوجیا 
وإنشاء الحاضنات 
بسبب نقص 
التمویل أو نقص 
المھارات الفنیة 

 واإلداریة.
تحول ودیان  -

العلوم 
والتكنولوجیا إلى 
مراكز لألعمال 
دون دعم 
اإلبتكار وریادة 

 مال .األع

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة التخطیط 

 ووزارة اإلتصاالت.
منظمات المجتمع  -

 .المدنى 
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة

 وزارة المالیة -
صندوق العلوم والتنمیة  -

 التكنولوجیة
 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد األوروبى  -

Horizon 2020 
المدنى  منظمات المجتمع -

 وجمعیات رجال األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -
 وزارة التعاون الدولى -

 جنیھملیار  ۱۰

۸۹ 



 العلمیة والثقافة التعلیم وصناعة العلمي البحث  – األول المسار :السادس الفصل

معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة  العلمي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعمة للتمیز واإلبتكار في البحث
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 المحور السادس: البحث العلمي وصناعة التعلیم والثقافة العلمیة
 ب.افة البحث العلمي  لدي الطالالھدف اإلستراتیجى: نشر الثقافة العلمیة في المجتمع وربط التعلیم بالبحث العلمي لتكوین عقلیة علمیة تدعم التفكیر العلمي، وتعزز ثق

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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دعم  .۱.٦.۱
نشر الثقافة 

ط العلمیة ورب
التعلیم بالبحث 

 العلمى

إعداد برامج إعالمیة وثقافیة جدیدة وتفعیل  -
ودعم البرامج القائمة لتزكیة روح المنافسة 

 العلمیة  .
دعم برنامج إعالمي قومي یستھدف نشر  -

 الثقافة العلمیة لدي المواطنین .
نشر ثقافة البحث العلمي بالمدارس (مرحلة  -

ام التعلیم ماقبل الجامعي)، من خالل قی
الجامعة والمراكز والمعاھد البحثیة  بعمل 
إتفاقیات (بروتوكوالت) تعاون وشراكة مع 
مؤسسات التعلیم ما قبل الجامعي (عام 
وفني)، تستھدف نشر ثقافة البحث العلمي 

 بالمدارس .
إعداد برامج إلكتشاف المواھب ودعم  -

 الطالب المخترعین والباحثین.
یة للطالب تنمیة القدرات والمھارات البحث - -

 في مرحلة البكالوریوس أو اللیسانس

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

عدد المبتعثین لجامعات عالمیة  -
مرموقة لدراسة القضایا البحثیة 
 ذات األولویة وفق الخطة البحثیة 

مستوي مشاركة طالب مرحلة  -
البكالوریوس واللیسانس 
بالجامعات في مشروعات البحث 

  لتكنولوجیاالعلمي واإلبتكار وا
نسب المقررات الدراسیة التي  -

تصمم علي مداخل حل المشكلة 
والتعلم الخبراتي والتجریبي 
ومھارات الدراسة الحرة 

Liberal Study Skills  
عدد البرامج الدراسیة المتطورة  -

في مرحلة البكالوریوس التي 
 تتصدي للتحدیات المجتمعیة 

نسب توظیف الخریجین من  -
س والدراسات مرحلة البكالوریو

العلیا في مھن  تعتمد علي 
 التخصصات الجدیدة 

رضاء الباحثین الطالب عن  -
 تطویر منظومة البحث العلمي 

رضاء مؤسسات المجتمع  -
وقطاعاتھ اإلقتصادیة وأصحاب 
األعمال عن مخرجات البحث 

 العلمي بالجامعات

عدم اإلھتمام  -
الجماھیرى 

بالموضوعات 
العلمیة إلحتوائھا 

افة ال على مواد ج
 تجذب المشاھدین .

عدم إھتمام  -
الطالب فى كافة 
المراحل التعلیمیة 
بثقافة البحث 

 العلمى .
ضعف قدرات  -

المدربین المؤھلین 
فى برامج إكتشاف 
المواھب وتنمیة 

 القدرات .

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
 االتعلیم  .

الجھات اإلعالمیة  -
 والصحفیة

منظمات المجتمع  -
 .مدنى ال

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
رجال األعمال 

ملیون  ۲۰
 جنیھ

۹۰ 



 الدولي التعاون  – األول المسار :السادس الفصل

عمة للتمیز واإلبتكار في البحث العلمي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة ودا
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 المحور السابع: التعاون الدولى
 الھدف اإلستراتیجى: تنسیق وتطویر التعاون الدولي والتدویل لخدمة األھداف اإلستراتیجیة للدولة

اإلتجاھات 
یجیة اإلسترات

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة 

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
قیمة 
 التمویل

 إلى من
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تنسیق  .۱.۷.۱
وتطویر التعاون 

 الدولى

ات مناسبة للتعاون الدولي من التمویل تخصیص إعتماد -

 المخصص للبحث العلمي.

التنسیق بین الوزارات والمؤسسات المعنیة للتعرف على  -

 احتیاجاتھم من الشراكات الدولیة.
رفع كفاءة قدرات شباب الباحثین وفقًا لخطة إستراتیجیة للتعاون  -

 الدولي
 حصر وتفعیل وتطویر اإلتفاقیات الجاریة -
 ت شراكة جدیدة متكافئةتوقیع إتفاقیا -
تشكیل فریق عمل للبدء في مفاوضات شراكة جدیدة مع االتحاد  -

األوروبي لضمان إستمراریة برنامج البحوث والتطویر واإلبتكار 

 وتخصیص میزانیة لذلك 
إنشاء برامج منح بحثیة ومنح بناء قدرات وجوائز تقدمھا مصر  -

 لبعض الدول وخاصة األفریقیة والعربیة
المستشار العلمي بالمراكز الثقافیة بالخارج عن  فصل منصب -

 المستشار الثقافي
إنشاء مكتب تمثیل دائم لمصر في مجال العلوم والتكنولوجیا  -

 واإلبتكار في بروكسل
إنشاء مكتب تمثیل دائم لمصر في مجال العلوم والتكنولوجیا  -

 واإلبتكار في االتحاد األفریقي
فریقیة ھداف العربیة واإلإرتباط التخطیط االستراتیجي باأل - -

 والتمویل المشترك للمشاریع البحثیة.

۲۰۱٦ 
۲۰۲۲ 

۲۰۱۷ 
۲۰۲۳ 

زیادة التمویل من البرامج  -
الدولیة المشتركة المدارة 
من صندوق العلوم 

 والتكنولوجیا 
الحصول على موافقة  -

وزارة التعاون الدولي 
على توجیھ بعض التمویل 
للبحوث والتطویر 
المشتركة لمشروعات 

 تنمیة المستدامةال
إعتماد خطة البعثات  -

الجدیدة، وزیادة عدد 
المبعوثین للدول المتقدمة 

 وفق الخطة
زیادة التمویل للشراكات  -

الثنائیة مع الدول المتقدمة 
زیادة تمویل المشروعات  -

 في اإلتفاقیات الثنائیة 

عدم تفعیل برامج  -
الشراكات الدولیة 

 المختلفة .
عدم التنسیق بین  -

ذات الوزارات 
الشأن فى برامج 

 التعاون الدولى .
عدم عودة الشباب  -

بعد رفع قدراتھم 
 وتأھیلھم .

وزارة التعلیم العالى  -
ووزارة والبحث العلمى 

 االتعلیم  .
الجھات اإلعالمیة  -

 والصحفیة
 .منظمات المجتمع المدنى  -
 الجامعات. -
 المراكز والمعاھد البحثیة  -

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 دیمیة البحث العلمىأكا -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
 وجمعیات رجال األعمال 

 مركز تحدیث الصناعة -
 وزارة التعاون الدولى -

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

۹۱ 



 الدولي التعاون  – األول المسار :السادس الفصل

ة للتمیز واإلبتكار في البحث العلمي، بما یؤسس لتنمیة مجتمعیة شاملة وإنتاج معرفة جدیدة تحقق ریادة دولیة المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال تھیئة بیئة محفزة وداعم
 )۲۰۱٥(نوفمبر 

 المحور السابع: التعاون الدولى
 الھدف اإلستراتیجى: تنسیق وتطویر التعاون الدولي والتدویل لخدمة األھداف اإلستراتیجیة للدولة

اإلتجاھات 
 یةاإلستراتیج

الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ فترة التنفیذ المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة
 والمشرفة على التنفیذ

قیمة  مصادر التمویل
 التمویل

 إلى من
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.  العولمة ۲.۷.۱
والتدویل للعلوم 

والتكنولوجیا 
 كارواإلبت

خطة لجذب الشركات العاملة فى العلوم  -
والتكنولوجیا واإلبتكار لإلستثمار فى 

 مصر

خطة لجذب الطالب الموفدین وطالب  -
الدراسات العلیا فى مصر وجذبھم إلكمال 

 دراساتھم

خطة لجذب األساتذة والباحثین الدولیین  - -
فى المجاالت العلمیة والتكنولوجیة لنقل 

الجامعات خبراتھم وإجراء بحوثھم ب
والمراكز والمعاھد البحثیة والشركات 

 المصریة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۲ 

۲۰۱۷ 

۲۰۲۳ 

زیادة التمویل من البرامج  -
الدولیة المشتركة التى تدار 
من خالل صندوق العلوم 

 والتكنولوجیا 

الحصول على موافقة  -
وزارة التعاون الدولي على 
توجیھ بعض التمویل 
للبحوث والتطویر 
المشتركة لمشروعات 

 التنمیة المستدامة

إعتماد خطة البعثات  -
الجدیدة وزیادة عدد 
المبعوثین للدول المتقدمة 

 وفق الخطة

زیادة التمویل للشراكات  -
 الثنائیة مع الدول المتقدمة 

زیادة تمویل المشروعات  -
 في اإلتفاقیات الثنائیة 

تخوف الشركات  -
األجنبیة من 
اإلستثمار فى مصر 
نتیجة للمعوقات 

 . اإلستثماریة

ضعف نسب الطالب  -
الموفدین وتدنى 
مستوى الدول التى 

 یأتین منھا .

عدم رغبة األساتذة  -
المتمیزین البقاء 
فى مصر فترات 
طویلة ألسباب 

 كثیرة .

التعلیم  وزارة -
والبحث  العالى

ووزارة العلمى 
 التعلیم  .

الجھات اإلعالمیة  -
 والصحفیة

منظمات المجتمع  -
 المدنى .

 الجامعات. -

معاھد وال المراكز -
البحثیة 

العلوم صندوق  -
 والتنمیة التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
األوروبى 

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 جال األعمال ر

مركز تحدیث  -
 الصناعة

وزارة التعاون  -
 الدولى

ملیون  ۲۰
 جنیھ

۹۲ 



 الثانى) (المسار التكنولوجیا وتوطین إنتاج مجال فى واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة لإلستراتیجیة التنفیذیة الخطة :السابع الفصل

۹۳ 



 الطاقة  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥الى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار فى مسار إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر الخطة التنفیذیة إلستراتیجیة التعلیم الع
 المحور األول: الطاقة

 ة) والریادة فى مجاالت الطاقة المتجددة(تقلیدیة ومتجددالھدف اإلستراتیجى: المساعدة فى تلبیة متطلبات خطة الدولة للتنمیة المستدامة من الطاقة وتعظیم اإلستفادة من موارد الطاقة المحلیة 

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة  مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من التمویل
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ات  دراس. ۱.۱.۲
قومیة تفصیلیة 
لمصادر وإحتیاجات 
الطاقة لوضع تصور 
تفصیلى لتأمین موارد 

-۲۰۱٥الطاقة (
۲۰۳۰( 

خارطة طریق دقیقة لمصادر  -
 وإحتیاجات الطاقة .

بناء نموذج ریاضى للتنبوء بإحتیاجات  -
 مصر من الطاقة وتأمین تلك الموارد .

رسم توقعات لسیاسات وأسعار الطاقة  -
 لمقبلة .عاًما ا ۱٥خالل الـ 

دراسات متكاملة للتأثیرات المختلفة  -
لتولید الطاقة الكھربیة من الطاقة 

 النوویة.
تصمیم محاكى تجریبى لتولید الطاقة  - -

 الكھربیة من الطاقة النوویة .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۲ 

۲۰۱۷ 
۲۰۲۳ 

تحدید نسبة الموارد  -
المحلیة المتوفرة من 
الطاقة لمجمل 

 اإلحتیاجات .
تحدید نسبة الموارد  -

 حلیة لإلستھالك .الم
خارطة طریق دقیقة  -

لمصادر وإحتیاجات 
 الطاقة.

بناء نموذج ریاضى  -
للتنبوء بإحتیاجات 
مصر من الطاقة 
 وتأمین تلك الموارد .

زیادة نسبة مساھمة  -
الموارد المحلیة من 
تأمین إستھالك قطاع 

 الطاقة  .

نقص المعلومات  -
المطلوبة إلتمام 

 الدراسات .
مخاطر نقص  -

ا التكنولوجی
واإلبتكار المنشأ 

 محلیا .
ضعف إمكانیات  -

اإلستكشاف 
والتطویر المحلى 
واللجوء للشریك 

 األجنبى

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة الكھرباء 
والطاقة ووزارة 
البترول ووزارة 
الصناعة ووزارة 
البیئة ووزارة اإلنتاج 
الحربى والھیئة 

 العربیة للتصنیع .
ع الشركاء من القطا -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات رجال 

 األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

۱۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

. زیادة ۲.۱.۲
اإلعتماد على الموارد 

 حلیةالم

دراسات جیولوجیة وإستكشافیة للبحث  -
 عن مصادر طاقة تقلیدیة فى مصر .

إنتاج الطاقة الكھربیة من المخلفات  -
 الزراعیة والمنزلیة .

إنتاج الغاز الحیوى من المخلفات  -
 الزراعیة والمنزلیة .

 إنتاج الوقود الحیوى من الطحالب . -
توطین وتطویر تكنولوجیات الطاقة من  -

 ة .الكتلة الحیوی
وضع إستراتیجیة إلدارة المخلفات  -

 الصلبة وإعادة تدویرھا .

۲۰۱٥ ۲۰۲۲ ۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

 

۹٤ 
 



 الطاقة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور األول: الطاقة

 مجاالت الطاقة المتجددة ى تلبیة متطلبات خطة الدولة للتنمیة المستدامة من الطاقة وتعظیم اإلستفادة من موارد الطاقة المحلیة (تقلیدیة ومتجددة) والریادة فىالھدف اإلستراتیجى: المساعدة ف

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
ت المسئولة والمشرفة الجھا مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من

۲.
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خفض . ۱.۲.۲
كثافة إستھالك 

 الطاقة 

إنتاج لمبات موفرة للطاقة ولمات  -
 اللید .

 إنتاج عدادات قیاس طاقة ذكیة . -
دراسة نقل الطاقة بإستخدام  -

 الذكیة. الشبكات
دراسات تقییم كفاءة إستخدام  -

الطاقة فى الشركات والمصانع 
 والمؤسسات .

دعم برامج تدریب المؤسسات  -
 والشركات إلدارة منظومة الطاقة .

دراسات خفض معدالت استھالك  -
 .الطاقة فى قطاع النقل في مصر

دراسة تطبیقیة لترشید كثافة  -
إستھالك الطاقة فى الصناعات 

 اإلستھالك . التحویلیة كثیفة
دراسات معماریة وبیئیة  -

لتصمیمات المبانى منخفضة 
 إستھالك الطاقة . 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 

خفض فعلى فى  -
 إستھالك الطاقة.

منتجات تكنولوجیة  -
لخفض إستھالك 

 الطاقة.
برامج تدریب وعدد  -

 متدربین .
زیادة مساھمة  -

قطاع الطاقة فى الناتج 
 القومى.

مخاطر نقص  -
واإلبتكار التكنولوجیا  

 المحلى .
رفع أسعار الطاقة  -

بدون دراسة التأثیر 
 اإلجتماعى .

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة الكھرباء 
والطاقة ووزارة 
البترول ووزارة 
الصناعة ووزارة 
البیئة ووزارة اإلنتاج 
الحربى والھیئة 

 العربیة للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -

وق العلوم والتنمیة صند -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد األوروبى  -

Horizon 2020 
منظمات المجتمع المدنى  -

 وجمعیات رجال األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

ملیون   ۱۰۰
 جنیھ

زیادة  . ۲.۲.۲
المساھمة الفعلیة 
لقطاع الطاقة فى 

 الدخل القومى

سعار دراسة التسعیر الحقیقى أل -
الطاقة واآلثار اإلجتماعیة 

 واإلقتصادیة المترتبة .
تقییم األثر البیئى واإلجتماعى  -

واإلقتصادى إلستخدام الشبكات 
الھجینة الغیر موصلة بالشبكة 

 Off Gridالقومیة 
Networks  فى المناطق

 المعزولة والنائیة .

ملیون  ۱۰۰ ۲۰۲۲ ۲۰۱٦
 جنیھ

۹٥ 



 الطاقة  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥ة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجی
 المحور األول: الطاقة

 ادة فى مجاالت الطاقة المتجددة(تقلیدیة ومتجددة) والریالھدف اإلستراتیجى: المساعدة فى تلبیة متطلبات خطة الدولة للتنمیة المستدامة من الطاقة وتعظیم اإلستفادة من موارد الطاقة المحلیة 

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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تكنولوجیا . ۱.۳.۲
 الطاقة الشمسیة 

إنتاج الطاقة الكھربیة بإستخدام الخالیا  -
األغشیة  –الشمسیة (السلیكون 

الجیل الثالث  –الرقیقة 
 (النانوتكنولوجى) .

إنتاج الطاقة الكھربیة وتحلیة المیاه  -
بإستخدام نظم المركزات الشمسیة 

 المختلفة .
 تسخین المیاه بإستخدام نظم المجمعات -

 الشمسیة .
المبادرة القومیة لتصنیع وحدات  -

المجمعات الشمسیة والمركزات 
 الشمسیة والخالیا الضوئیة .

مشروعات إبتكاریة لتكنولوجیا الطاقة  -
 الشمسیة .

تمویل مشروعات دراسة الفرص  -
الواعدة لتطبیق أنظمة الطاقة الشمسیة 

 على المستوى القومى واألفراد .
نو لبناء تطویر نظم تكنولوجیا النا -

مولدات  الطاقة الشمسیة (الخالیا 
 –المجمعات الشمسیة  –الشمسیة 

 المركزات الشمسیة)

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تكنولوجیا مصریة  -
إلنتاج الطاقة من نظم 
الخالیا الشمسیة 
وتوربینات الریاح 
والطحالب والكتلة 
الحیویة والطاقات 

 المختلفة .
وحدات إنتاج الطاقة  -

ظم الطاقة من ن
 المتجددة

نظم إبتكاریة ووحدات  -
 إنتاج نصف صناعیة .

مخاطر نقص التكنولوجیا  -
 واإلبتكار المنشأ محلیا 
واللجوء للتكنولوجیا 

 المستوردة .

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة الكھرباء 
والطاقة ووزارة 
البترول ووزارة 
الصناعة ووزارة 
البیئة ووزارة 

حربى اإلنتاج ال
والھیئة العربیة 

 للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
مشروعات اإلتحاد  -

األوروبى 
Horizon 

2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

ملیون   ٥۰۰
 جنیھ

ا تكنولوجی. ۲.۳.۲
 الریاح

إنتاج الطاقة الكھربیة من تكنولوجیا  -
 توربینات الریاح .

تصنیع محلى لنظم توربینات ریاح  -
 إقتصادیة ومتكاملة .

مشروعات إبتكاریة لتطویر نظم تولید  -
 الطاقة من الریاح .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۳۰۰
 جنیھ

۹٦ 
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اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من

. تكنولوجیا ۳.۳.۲
الكتلة الحیویة 

وطاقة  والطحالب
األمواج والمد 
والجذر وطاقة باطن 

 األرض

تطویر نظم تولید الطاقة بإستخدام  -
 الكتلة الحیویة .

تطویر نظم تولید الطاقة بإستخدام  -
 الطحالب

تطویر نظم تولید الطاقة بإستخدام  -
 طاقة المد والجذر

تطویر نظم تولید الطاقة من باطن  -
 األرض

تطویر نظم تولید الطاقة من  -
 لصلبةالمخلفات ا

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

. التكنولوجیا ۳.۲.٤
 الھجینة

تطویر نظم الطاقة الجدیدة  -
والمتجددة الھجینة (خالیا شمسیة 

توربینات  –مركزات شمسیة  –
خالیا وقود)  –بطاریات  –ریاح 

 لتولید وتخزین الطاقة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

یون مل ۱۰۰
 جنیھ

۹۷ 



 المیاه  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثانى: المیاه
یل وترشید إستخدامات المیاه، واستخدام المیاه الجوفیة ومیاه األمطار من خالل السدود التي تحجز الھدف اإلستراتیجى: تقلیل فواقد المیاه ببعض دول حوض النیل، وتطھیر البحیرات لزیادة الموارد المائیة من حوض الن

 میاه األمطار بالمناطق الممطرة ، وتحلیة المیاه بالمحافظات الساحلیة وإعادة تدویر ومعالجة میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى .

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 لمشروعات التفصیلیةا العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة  مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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۱.٤.۲ .
إستكشاف 

وإستخدام المیاه 
 الجوفیة

وفیة بین واحتى الداخلة إستكشاف وتقییم إمكانات المیاه الج -
 وشرق العوینات .

تطبیق تقنیات النظائر البینیة والمشعة فى تنمیة وإدارة المیاه  -
 الجوفیة  .

إستخدام تقنیات اإلستشعار من البعد إلستكشاف خزانات المیاه  -
 الجوفیة  .

تقییم إمكانات الخزان الجوفى بین المنیا والواحات البحریة وفى  -
 شبھ جزیرة سیناء .

إستخدام النماذج الریاضیة لتقییم إستدامة الخزان الجوفى  -
 بمناطق اإلستصالح  .

دراسات ھیدروجیوكیمیائیة للتقییم النوعى للمیاه الجوفیة  -
 وصالحیة إستخدامھا .

دعم وتطویر نظم المراقبة والتشغیل األوتوماتیكیة للخزانات  -
 الجوفیة .

حن الخزانات اإلستفادة من میاه الصرف الصحى المعالج فى ش -
 الجوفیة الناضجة

إستخدام تقنیات الطاقة المتجددة فى رفع المیاه من اآلبار  -
 الجوفیة .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

كمیة المیاه  -
لإلستخدام من 

 اآلبار الجوفیة.
عدد اآلبار الكبیرة  -

التى سیتم حفرھا 
ومناطق إستخدامھا 

. 
عدد السدود وكمیة  -

میاه األمطار التى 
حجزھا  یتم

 واإلستفادة منھا.
كمیة وحدات  -

الطاقة المتجددة 
المستخدمة فى رفع 

 المیاه الجوفیة.

مخاطر نقص  -
التكنولوجیا 

واإلبتكار المنشأ 
 محلیا .

عدم تضمین  -
دراسات الجدوى 

اإلقتصادیة 
والمالیة 

 واإلستراتیجیة

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة الرى 
والموارد المائیة 

ارة البیئة ووز
ووزارة اإلنتاج 
الحربى والھیئة 

 العربیة للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

۱۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

. إستخدام ۲.٤.۲
وتخزین میاه 

 األمطار

تمویل دراسات لتحدید مواقع وأحجام وإمكانات ومحددات  -
 إستخدام میاه األمطار وصالحیتھا للرى المباشر .

تمویل دراسات لتحدید مناطق الجریان السطحى واإلمتصاص  -
 الموضعى لمیاه األمطار والسیول .

سد مسام  تطویر نظم جمع األمطار وحصادھا وإستطالع فرص -
 التربة وتكوین نظام جمع مطرى سطحى .

دراسة الخزانات الرومانیة فى الساحل الشمالى الغربى  -
 . وتطویرھا وإدماجھا فى منظومة الزراعة

دراسة حقلیة ونمذجة للحفاظ على المیاه خلف السدود ذات  -
 السعة التخزینیة الكبیرة مثل سد روافعة والبدن.

یة لتحدید أفضل األماكن لحصاد دراسات ھیدرولوجیة ومترولوج -
 المیاه .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۱۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۹۸ 
 



 المیاه  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثانى: المیاه

یة ومیاه األمطار من خالل السدود التي تحجز المیاه ببعض دول حوض النیل، وتطھیر البحیرات لزیادة الموارد المائیة من حوض النیل وترشید إستخدامات المیاه، واستخدام المیاه الجوف الھدف اإلستراتیجى: تقلیل فواقد
 یاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى .میاه األمطار بالمناطق الممطرة ، وتحلیة المیاه بالمحافظات الساحلیة وإعادة تدویر ومعالجة م

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة  مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من التمویل
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تقلیل  .۲.٥.۱
فواقد المیاه 
ببعض دول 
حوض النیل، 

وتطھیر 
البحیرات 

وزیادة الموارد 
 المائیة

إستخدام تقنیات اإلستشعار من البعد  -
لتحدید خرائط سریان المیاه بأعالى 

المثلى لتقلیل  النیل وتحدید المسارات
 الفاقد (مثل مشروع قناة جونجلى).

دراسة واقعیة ومنھجیة لمشروع نھر  -
 الكونغو وربطھ بنھر النیل .

دراسة متابعة حوض نھر النیل  -
وروافده بصورة دقیقة وإعداد تقاریر 

 عن الحالة الھیدرولوجیة لھ .
الدعم  التعلیمى لمناطق حوض النیل  -

 بإنشاء فروع للجامعات المصریة
وجذب الطلبة الوافدین من دول 

 الحوض .
الدعم الصحى لدول حوض النیل عن  -

 طریق الحمالت الصحیة المنتظمة  .
دعم التنمیة البشریة واإلقتصادیة  -

 والزراعیة بدول حوض النیل .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة حصة  -
مصر الواردة من 
میاه أعالى النیل  
(ملیار متر مكعب 

 / سنة).
قلیل إستھالك ت -

أراضى الدلتا 
والوادى من میاه 
الرى (ملیار متر 

 مكعب / سنة) .

مخاطر نقص  -
التكنولوجیا 

واإلبتكار المنشأ 
 محلیا .

عدم تضمین  -
دراسات الجدوى 

اإلقتصادیة 
والمالیة 

 واإلستراتیجیة .
عدم إستجابة  -

المزارعین 
إلستخدام طرق 

 الرى الحدیثة
ضعف تأثیر  -

 الحمالت القومیة

رة التعلیم العالى وزا -
والبحث العلمى 
ووزارة الرى 
والموارد المائیة 
ووزارة البیئة ووزارة 
اإلنتاج الحربى 
والھیئة العربیة 

 للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
لمدنى منظمات المجتمع ا -

 وجمعیات رجال األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

۳۰۰ 
 ملیون جنیھ

. ترشید ۲.٥.۲
إستخدامات 

 المیاه

تطویر تقنیات جدیدة لدعم  -
 مشروع الرى الحقلى المطور .

حمالت قومیة لترشید إستھالك  -
المیاه من خالل التوعیة بمخاطر 

 نقص المیاه .
تطویر لمجسات سلكیة والسلكیة  -

ك المیاه فى لترشید إستھال
 المنازل والمصانع والزراعة .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

 

۹۹ 
 



 المیاه  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثانى: المیاه

لجوفیة ومیاه األمطار من خالل السدود التي تحجز اقد المیاه ببعض دول حوض النیل، وتطھیر البحیرات لزیادة الموارد المائیة من حوض النیل وترشید إستخدامات المیاه، واستخدام المیاه االھدف اإلستراتیجى: تقلیل فو
 ة میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى .میاه األمطار بالمناطق الممطرة ، وتحلیة المیاه بالمحافظات الساحلیة وإعادة تدویر ومعالج

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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۱.٦.۲ .
نولوجیا تحلیة تك

 المیاه

تحسین كفاءة معدات إستعادة الطاقة فى  -
 محطات التحلیة .

تطویر تكنولوجیات جدیدة لتحلیة المیاه  -
بإستخدام أنابیب الكربون النانومتریة 

 والجرافین .
تطویر طرق التقطیر العادى والتقطیر  -

 الومضي متعدد المراحل لتحلیة المیاه .
  MDتطویر طرق التقطیر الغشائى  -

بإستخدام نظام الطاقة الشمسیة والنظم 
 الھجینة لتحلیة المیاه .

تطویر تقنیات الفرز الغشائي الكھربائي  -
Electrodialysis reversal 

(EDR) . لتحلیة المیاه 
تطویر تكنولوجیات التحلیة بإستخدام  -

– ROاألغشیة (التناضح العكسى 
 )Nanofilterationالفالتر النانویة 

والدراسات الخاصة بتقنیة  دعم البحوث - -
 Direct Osmossiالتناضح المباشر 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة قیمة المیاه  -
المحاله  (ملیون متر 

 مكعب / سنة).
إمتالك تكنولوجیة  -

محلیة متطورة 
 لتحلیة المیاه .

مخاطر نقص  -
التكنولوجیا 

واإلبتكار المنشأ 
 محلیا .

وزارة التعلیم العالى  -
ث العلمى ووزارة والبح

الرى والموارد المائیة 
ووزارة البیئة ووزارة 
اإلنتاج الحربى والھیئة 

 العربیة للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

البحثیة 

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
منظمات المجتمع المدنى  -

 مال وجمعیات رجال األع
 مركز تحدیث الصناعة -

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

. تصنیع ۲.٦.۲
معدات تحلیة 

 المیاه

دعم وحفز شركات تكنولوجیة ناشئة  -
لتصنیع وحدات معالجة وتحلیة المیاه 

 الصغیرة والمتنقلة .
مبادرات ومنح لتعمیق التصنیع  - -

المحلى لمكونات تحلیة المیاه مثل 
المضخات واألغشیة والمرشحات 

 ومركزات الطاقة الشمسیة. الثانویة 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

۱۰۰ 



 والسكان الصحة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 والسكان المحور الثالث: الصحة

 آمنھ لكافة المواطنین لتحقیق الرخاء و الرفاھیة و السعادة و التنمیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیةالھدف اإلستراتیجى: حیاة صحیة سلیمھ 

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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. دراسات ۱.۷.۲
لنسب إنتشار المراض 
واألوبئة والتقییم 
اإلقتصادى لھا 
ودراسات لوضع 
برامج خاصة لعالج 

 السمنة

التغذیة اإلكلینیكیة لتحدید العالقة بین  -
 التلوث و األمراض المتفشیة

واإلجتماعى  دراسة التأثیر الصحى -
  واإلقتصادى لمرض السمنة

دراسة لتحدید نسب المصابین  -
بالسمنة طبقا لفئاتھم العمریة 

  وجنسھم .
دراسات لتحدید العالقة بین سوء  -

التغذیة والسمنة  على أجھزة الجسم 
 المختلفة

دراسات لوضع برنامج خاصة للسمنة  -
  للحاالت المختلفة 

  استباط عالجات دوائیة للسمنة -
بروتوكول عالجى للتخلص من وضع  -

السمنة طبقا للبیئة المصریة 
 والحاالت المرضیة

 المسح الصحي - ۲۰۱۸ ۲۰۱٦
نسب الغیاب  -

المرضي 
 وأسبابھ

القیاسات  -
األنثروبومتریة 

 للمصریین

 غیاب التمویل -
عدم التدوین  -

 الصحیح والجید
 غیاب المتابعة -
عدم إدراك أھمیة  -

الھیكلة اإلداریة 
ونظم الجودة في 

 ح المؤسساتنجا

 وزارة الصحة  -
وزارة التعلیم العالي  -

 والبحث العلمي 
 وزارة الشباب والریاضة  -
الجامعات الحكومیة  -

 واألھلیة 
 المراكز والمعاھد البحثیة  -

 الصنادیق المانحة  -
 وزارة الصحة -
وزارة التعلیم العالي والبحث  -

 العلمي
 وزارة الشباب والریاضة -
 الجامعات الحكومیة واألھلیة -
 كز والمعاھد البحثیة  المرا -
 المجتمع المدني واألھلي -
شركات األدویة المحلیة و  -

 الدولیة
 شركات الغذاء والمشروبات -

ملیون  -
 جنیھ

. دراسات ۲.۷.۲
لتطویر نظم تكنولوجیا 
المعلومات  للعالج 
المتكامل  ودراسة 

 النظم الطبیة

 النظم الطبیة الدولیة-
 تطبیق التأمین الصحي الشامل -
نظم التأمین المطبقة  دراسات لبعض -

 حالیا

۲۰۱٦ ۲۰۱۸ 

- ۱۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۱۰۱ 



 والسكان الصحة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 والسكان المحور الثالث: الصحة

 ن لتحقیق الرخاء و الرفاھیة و السعادة و التنمیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیةالھدف اإلستراتیجى: حیاة صحیة سلیمھ آمنھ لكافة المواطنی

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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المسح الدیموجرافي للصحة  -
 قي مصر 

 ۳الدیموجرافي للصحة كل المسح  -
 سنوات

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 
دوریة صدور  -

 المسح الصحي 
 دقة البیانات -
 یات الرسائلنوع -
عدد األبحاث  -

المنشورة دولیا 
 ونوعیتھا وتأثیرھا

 براءات اإلختراع -
 منتج نصف صناعي -
 إنتاج صناعي -

غیاب أو قلة  -
 التمویل

 عدم التوجیھ -
عدم اإلستفادة من  -

الدراسات ذات 
 الصلة

عدم اإللمام الجید  -
 باللغات األجنبیة

غیاب التدریب علي  -
أسلوب الكتابة 

 العلمیة
عدم إشراك  -

ئي اإلحصاء أخصا
 من بدایة البحث

عدم معرفة طرق  -
اإلقتباس العلمي 

 السلیمة
عدم التواصل مع  -

 الجھات ذات الصلة

وزارة التعلیم العالي  -
 والبحث العلمي

 وزارة الصحة -
وزارة التعاون  -

 الدولي
الجامعات الحكومیة  -

 واألھلیة
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 
شركات األدویة  -

المحلیة والدولیة 
 في مصرالعاملة 

الصنادیق المانحة  -
 المحلیة والدولیة

 وزارة الصحة -
أكادیمیة البحث  -

 العلمي
الصنادیق الخاصة  -

بالجامعات والمراكز 
 والمعاھد البحثیة 

 المجتمع المدني -
شركات األدویة  -

 المحلیة والدولیة

ملیون  ٥۰۰
 جنیھ

التشخیص المبكر لألورام  -
 السرطانیة 

تطویر عالج لسرطان  الثدي  -
 بد و الك

استنباط أمصال للوقایة من  -
 اإللتھاب الكبدى الوبائى

 أبحاث الخالیا الجذعیة -

- non-invasive biomarkers 
- None HCV origin of HCC  
- Development of early 

prognostic markers 

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

ملیون  ٥۰۰
 جنیھ

 دراسات أساسیة -
أبحاث لربط العالقة بین  -

 حة والشیخوخة والمرضالص
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 

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

عدد األبحاث  -
ة دولیا و المنشور

 نوعیتھا وتأثیرھا

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

دراسات لعالج أمراض الكبد  -
 والسمنة والسكر

النباتات الطبیة وخاصة من سیناء في  -
 عالج أمراض الكبد والسكر والسمنة

عدد األبحاث  -
المنشورة دولیًا و 

 نوعیتھا وتأثیرھا
أعداد براءات  -

 اإلختراع
نصف  عدد المنتج -

 الصناعي
 اج الصناعينسب اإلنت -

ملیون  ٥۰۰
 جنیھ

۱۰۲ 



 والسكان الصحة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبرر 

 والسكان المحور الثالث: الصحة
 و السعادة و التنمیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة الھدف اإلستراتیجى: حیاة صحیة سلیمھ آمنھ لكافة المواطنین لتحقیق الرخاء و الرفاھیة

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

مؤشرات  فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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. تحدید ۱.۱۰.۲
األسباب 

الرئیسیة للسمنة 
واألمراض 

المترتبة 

 دراسة التأثیر الصحى واإلجتماعى واإلقتصادى لمرض السمنة . -

 تمویل دراسة لتحدید نسب المصابین بالسمنة طبقا لفئاتھم العمریة وجنسھم . -

 لسكر ومضاعفاتھ.تمویل دراسات لتحدید العالقة بین سوء التغذیة والسمنة على ا -

 –تمویل دراسات لتحدید العالقة بین سوء التغذیة والسمنة على الجھاز الحركى  -
 –السكتة الدماغیة  –أمراض القلب واألوعیة الدمویة  –الكبد والجھاز الھضمى 

 الصحة النفسیة –الصحة الجنسیة 

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

وزارة التعلیم العالى  -
ووزارة  والبحث العلمى

 الصحة .

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

الجامعات  -
والمستشفیات 

 الجامعیة.

المراكز والمعاھد  -
البحثیة 

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
األوروبى 

Horizon 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

. وضع ۲.۱۰.۲
اآللیات المنھجیة 
لمعالجة السمنة 

واألمراض 
 المترتبة

دراسة تأثیر العالج الطبیعى والتمارین الریاضیة والتخسیس للوقایة من السمنة  -
 ووضع برنامج خاصة بالحاالت المختلفة.

 دراسة تأثیر العالجات الدوائیة على السمنة . -

 السمنة . دراسة تأثیر العالجات الجراحیة للتخلص من -

والحاالت  وضع بروتوكول عالجى للتخلص من السمنة طبقا للبیئة المصریة -
 المرضیة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

۱۰۳ 
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 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 اعة والغذاءالمحور الرابع: الزر

ستخدام الموارد المائیة، وتحقیق درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، الھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إ
 جیا الصناعات الغذائیةألراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج الحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتكنولووتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح ا

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
المسئولة والمشرفة الجھات  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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. تنمیة ۱.۱۱.۲
مفھوم الزراعة 

 اإلبتكاریة

 تشجیع اإلبتكارات الستدامة وسالمة الغذاء. -
ج الوقود التوسع فى زراعة محاصیل الغذاء وإنتا -

الحیویى غیر التقلیدیة (محاصیل المستقبل) مثل نبات 
 المورینجا والجاتروفا .

 دعم التوسع فى المزارع المتكاملة . -
إقامة منطقة صناعیة لالبتكارات الزراعیة لتعمل  - -

 على تطویر اإلنتاج وسبل الحیاة .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

عدد اإلبتكارات  -
السنویة فى مجال 

 لزراعة والغذاء.ا
تطور اإلنتاج لوحدة  -

 األرض.
توفیر إستھالك  -

المیاه لوحدة 
 األرض.

توطین تكنولوجیات  -
الرى الحدیثة 

 والطاقة المتجددة.

وزارة التعلیم العالى  - 
والبحث العلمى ووزارة 
الزراعة ووزارة الرى 
ووزارة اإلنتاج الحربى 

 والھیئة العربیة للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 اص.الخ
 الجامعات. -
 المراكز والمعاھد البحثیة  -

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
األوروبى 

Horizon 2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

. تطویر ۲.۱۱.۲
وتنفیذ التكنولوجیات 

 الحدیثة الزراعیة

 تطویر اإلنتاجیة الزراعیة لوحدتي األرض والمیاه. -
 . إستنباط محاصیل جدیدة مقاومة للملوحة والجفاف -
مشروع تطویر الرى الحقلى بإستخدام المستشعرات  -

 وأجھزة التحكم الحدیثة .
تطویر وتنفیذ إستخدام أسالیب الطاقة المتجددة فى  -

 الزراعات الحدیثة .
م التكنولوجیا الحیویة اآلمنة تطویر أسالیب وإستخدا -

 فى الزراعة .
تطویر تكنولوجیات لتخفیض درجة تعرض الزراعة  -

 آلثار تغیر المناخ.
تطویر تكنولوجیات لتقلیل إعتماد الزراعة وسالسل  -

 السلع بشدة على أنواع الوقود األحفوري .
دعم برنامج قومى للزراعة المائیة وزراعة  -

 المحمیات.

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

. تطویر ۳.۱۱.۲
نظم التسمید 

 والمبیدات

 اإلنتاج المحلى ألسمدة بطیئة التحلل. -
 التوسع فى التسمید من خالل الحقن باألمونیا. -
 اإلنتاج المحلى لألسمدة والمبیدات الحیویة. -
 نظم  السماد األخضر . -
ذیة الحیوان استخدام مخلفات المحاصیل بالتسمید وتغ -

 وغیرھا.

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

 

۱۰٤ 
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 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الرابع: الزراعة والغذاء

ى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إستخدام الموارد المائیة، وتحقیق درجة أعلالھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة 
 لسمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج الحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتكنولوجیا الصناعات الغذائیةوتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع ا

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة 

 تمویلقیمة ال مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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. الحد من ۱.۱۲.۲
تدھور األرض الزراعیة 
من أجل الزراعة 

 المستدامة

دراسات ومشروعات إبتكاریة للحد من  -
التعدیات على أراضى الدلتا والوادى 
متضمنة عوامل الجذب والحفز للسكان 

 لإلنتقال لألراضى الجدیدة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

الحد من التعدیات على  -
األراضى الزراعیة فى مناطق 
التكدس السكانى فى الدلتا 

 والوادى .

 زیادة مساحة الرقعة الزراعیة . -

إعادة توزبع السكان طبقًا  -
 لخطط اإلصالح الزراعى  .

وزارة التعلیم العالى والبحث  - 
زارة الزراعة العلمى وو

ووزارة الرى ووزارة اإلنتاج 
الحربى والھیئة العربیة 

 للتصنیع .

 الشركاء من القطاع الخاص. -

 الجامعات. -

 المراكز والمعاھد البحثیة  -

صندوق العلوم والتنمیة  •
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى •

مشروعات اإلتحاد  •
 Horizonاألوروبى 

2020 

منظمات المجتمع المدنى  •
 ت رجال األعمال وجمعیا

 مركز تحدیث الصناعة •

ملیون   ۱۰۰
 جنیھ

. مواجھة ۲.۱۲.۲
سوء إستخدام الموارد 

 المائیة

 ۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

 

۱۰٥ 
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 )۲۰۱٥ر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمب
 المحور الرابع: الزراعة والغذاء

ستخدام الموارد المائیة، وتحقیق درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، الھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إ
 میة الریفیة الشاملة وتكنولوجیا الصناعات الغذائیةستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج الحیوانى والتنوتحسین مناخ اال

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ تنفیذمؤشرات ال

قیمة مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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.  تحقیق ۱.۱۳.۲
درجة أعلى لألمن 
الغذائى من السلع 

 اإلستراتیجیة 

الحمالت القومیة للنھوض بإنتاج المحاصیل (القمح دعم  -
 ۲۰۱٦ . أردب للفدان)  ۱۸-۲۳

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

تطور نسبة  -
اإلكتفاء الذاتى 
من الغذاء 

الزراعى 
والحیوانى 
 والسمكى .

زیادة نمو  -
اإلستثمارات 

الزراعیة 
بمعدالت سنویة 

 محسوبة  .

إستخدام األسالیب  -
النمطیة والتقلیدیة 

بیروقراطیة مما وال
 ھروبیؤدى إلى 

 المستثمرین .

عدم وجود قواعد  -
واضحة وشفافة 
 لجذب المستثمرین

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 
العلمى ووزارة 
الزراعة ووزارة 
الرى ووزارة 
اإلنتاج الحربى 
والھیئة العربیة 

 للتصنیع .

الشركاء من  -
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -

المراكز  -
والمعاھد البحثیة 

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
األوروبى 

Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

.  تحسین ۲.۱۳.۲
مناخ االستثمار 

 الزراعى

أماكن األراضى  – تحدید أولویات اإلستثمار الزراعى (المحاصیل -
 –فرص التملك أو شروط عقد اإلنتفاع  –قواعد اإلستثمار  –

 اإلنتاج الحیوانى والداجنى)  . –اإلستراع السمكى 

قاعدة معلومات دینامیكیة للفرص اإلستثماریة الزراعیة   تصمیم -
 المتاحة في محافظات مصر.

دراسات إنشاء نقاط تجمع للمحاصیل الزراعیة بمواقع  -
 جیة ومرافق للتخزین، استراتی

 تسھیل وتشجیع االستثمارات في المزارع السمكیة، -

تطویر مناطق للصناعات الغذائیة، وغیرھا. وتستھدف  - -
 استراتیجیة تطویر قطاع الزراعة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
 ملیون جنیھ

۱۰٦ 



 الطبیعیة والموارد البیئة حمایة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥بحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى وال
 المحور الرابع: الزراعة والغذاء

ألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، ستخدام الموارد المائیة، وتحقیق درجة أعلى لالھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إ
 الحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتكنولوجیا الصناعات الغذائیةوتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج 

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة العامة المشروعات اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة على  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة مصادر التمویل التنفیذ
 إلى من التمویل
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.  تحدیث ۲.۱.۱٤
الدراسات اإلقتصادیة 
والتمویلیة والجیولوجیة 

لألراضى والبیئیة 
 القابلة لإلستصالح 

تحدیث دراسات اإلستشعار من البُعد لتحدید  -
خرائط دقیقة لألراضى القابلة لإلستصالح 
متضمنة دراسات جذب السكان وخلق البنیة 
التحتیة الالزمة للمعیشة وسھولة التواصل مع 

 مراكز التسویق المحلیة والخارجیة .
شروع تحدید األطر اإلقتصادیة والتمویلیة للم -

متضمنة دور المشروع فى توفیر فرص العمل 
وخلق مجتمعات عمرانیة جدیدة وخلق فرص 

 للتصدیر وتحقیق األمن الغذائى.
دراسة وضع أطر شفافة لتوزیع األراضى على  -

الشباب والشركات وضمان عدم إستخدامھا 
 مستقبال فى غیر األغراض المخصصة .

ن تسویق المشروع لجھات التمویل الدولیة م - -
 خالل المنظمات ذات الصلة مثل الفاو .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تحدید مساحة األرض الكلیة  -
القابلة لإلستصالح على 
مستوى الجمھوریة، ووضع 
خارطة طریق وتنفیذ واقعیة 
وإقتصادیة وطویلة المدى 

)۲۰٥۰. ( 
عدد األفدنة التى سیتم  -

إستصالحھا وتدخل حیز 
 . اإلنتاج الفعلى سنویا

عدد السكان الذین تم جذبھم  -
للتوطین بالمناطق الجدیدة 

 بإقامة دائمة  .
نسبة اإلستیعاب الكلى  -

السنوى مقارنة بنسبة 
 اإلشغال .

مخاطر نقص  -
التكنولوجیا 

واإلبتكار 
 المنشأ محلیا .

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى ووزارة 
الزراعة ووزارة الرى 
ووزارة اإلنتاج الحربى 

 یئة العربیة للتصنیع .والھ
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
 المراكز والمعاھد البحثیة  -

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
مشروعات  -

اإلتحاد األوروبى 
Horizon 

2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

۱۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

.  تطویر ۲.۲.۱٤
التكنولوجیات الحدیثة 
لزراعة وتنمیة األراضى 

 الجدیدة 

دراسة إنشاء مجتمع صناعى زارعى بھ  -
ومزارع  ٬مصانع للزیوت وإلنتاج األعالف

ومصنع  ٬ومجزر آلى حدیث  ٬لالنتاج الحیواني
 لتدویر المخلفات الز ارعیة 

دراسة استخدام تقنیة النانوتكنولوجى لرفع  -
استھالك المیاه ، وتحسین   وتقلیل كفاءة الرى

 . خواص التربة ورفع كفاءة استخدام الرى
دراسة توطین المحاصیل البستانیة األكثر تحمال  -

الرتفاع درجات الحرارة والجفاف واألقل 
استھالكا للمیاه. واألكثر إعتمادا على الطاقة 

 .الشمسیة
دراسة أنشطة التصنیع الغذائى والتعبئة  - -

اء المساكن البیئیة المالئمة إقامة والتغلیف وبن
 . مجتمعات عمرانیة جدیدة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
ملیون 
 جنیھ

۱۰۷ 
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 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
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تخدام الموارد المائیة، وتحقیق درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، لھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إسا
 الغذائیةمشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج الحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتكنولوجیا الصناعات وتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن ال

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
شرفة الجھات المسئولة والم مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من التمویل
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۱.۱٥.۲  .
تطویر وتنفیذ 

تكنولوجیات 
اإلستزراع 

السمكى 

حصر األنواع السمكیة البحریة وتوصیفھا في الشواطئ  -
وخاصة فى المشروع  ب منھا المصریة  واستزراع المناس
 . القومى بمحور قناة السویس

 إنتاج وإكثار األسماك النھریة  . -
 دعم البحوث البیطریة ذات الصلة باإلستزراع السمكى . -
تسویق المشروع لجھات التمویل الدولیة من خالل المنظمات  -

 ذات الصلة مثل الفاو .
إنشاء وتطویر مفرخات تجریبیة نصف صناعیة ألغراض  -

لبحوث والتطویر وتحسین إنتاجیة البحیرات المصریة ا
 –ناصر  –مریوط  –إدكو  –البرلس  –المنزلة  –(البردویل 

 قارون) .
دعم برنامج قومى وتقییم إقتصادى لمشروعات صغیرة فى  -

 مجال اإلستزراع السمكى فى الحدائق وفوق أسطح المنازل .
اكات دولیة توطین تكنولوجیا اإلستزراع السمكى من خالل شر - -

. 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

مخاطر نقص  -
التكنولوجیا 

واإلبتكار المنشأ 
 محلیا .

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى ووزارة 
الزراعة ووزارة الرى 
ووزارة اإلنتاج الحربى 
والھیئة العربیة 

 للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 حثیة الب

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
 وجمعیات رجال األعمال 

 مركز تحدیث الصناعة -

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۲.۱٥.۲  .
تطویر وتنفیذ 
تكنولوجیات 

اإلنتاج 
الحیوانى 
والداجنى 
والصحة 
 الحیوانیة

 . تطویر إنتاج الھجن مبكرة النضج -
دراسة التنوع الوراثي ألصول الحیوانات الزراعیة باستخدام  -

 التكنولوجیات الحدیثة.
دراسة التكیف الجینى للحیوانات المدخلة تحت الظروف البیئیة  -

 المختلفة في مصر .
إنتاج عروق أبقار وجاموس حلوب جدیدة تناسب  ظروف البیئة  -

 .المصریة المختلفة 
 -تحسین أصناف وأصول الحیوانات الزراعیة المحلیة (أغنام -

 جمال) . –خیول  -جاموس -أبقار-ماعز
استخدام التكنولوجیات الحدیثة لزیادة الكفاءة التناسلیة في  -

 التفریخ ) . -الحیوانات المحلیة (التلقیح الصناعي
دراسة العالقة بین الجھاز العصبي والغدد الصماء في  -

 راعیة وعالقتھا بالكفاءة اإلنتاجیة.الحیوانات الز
دراسة لتحدید مستویات الھرمونات في دم الحیوانات الزراعیة  -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۱۰۸ 
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اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
شرفة الجھات المسئولة والم مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من التمویل

المختلفة وعالقتھا بالنمو واإلنتاج 

دراسة الخواص العالجیة لحلیب اإلبل والماعز وغیرھا وتطویر  -
 العالجات المناسبة طبقا لألصول المھنیة والعالجیة  .

 صوبة وشروطھا في الطیور الداجنة)دراسة حول التفریخ (الخ -
 تخلیق اللقاحات المختلفة لمكافحة أمراض الماشیة. -

۳.۱٥.۲ .
تغذیة 

اإلستزراع 
السمكى 
والتغذیة 
 الحیوانیة

توطین تكنولوجیات صناعة أعالف األسماك بإستخدام خامات  -
 محلیة .

ت المختلفة لرفع القیمة الغذائیة للمخلفات استخدام المعامال -
الزراعیة ومخلفات الصناعات الغذائیة بھدف استخدامھا في 

 تغذیة الحیوانات الزراعیة .
دراسة وتحدید االحتیاجات الغذائیة والمقننات العلفیة  - -

 للحیوانات الزراعیة .

۱۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۱۰۹ 
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 )۲۰۱٥ة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترح
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، وتحقیق درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، ستخدام الموارد المائیةالھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إ
 الحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتكنولوجیا الصناعات الغذائیةوتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج 

اإلتجاھات 
 ستراتیجیةاإل

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة 

قیمة  مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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۱.۱٦.۲ .
تكامل اإلنتاج 

الحیوانى 
 والزراعى

 اعات البدیلة التى تدر دخالً مناسبًا للمزارعینتطویر نظم الزر -
 اإلھتمام ببحوث محاصیل التغطیة . -
 تطویر تكنولوجیات السماد األخضر -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تحسین أوضاع  -
صغار المزارعین 

 والمرأة الریفیة.
خلق صورة  -

للتكامل بین 
اإلنتاجین الحیوانى 

 والزراعى

ى وزارة التعلیم العال - 
والبحث العلمى 
ووزارة الزراعة 
ووزارة الرى ووزارة 
اإلنتاج الحربى 
والھیئة العربیة 

 للتصنیع .
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

جتمع منظمات الم -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

۲.۱٦.۲  .
تحسین وضع 

صغار 
 المزارعین

 دراسة تقدیم البذور واألسمدة كقروض میسرة األجل  . -
دراسات إعفاء صغار المزارعین من فوائد القروض والدیون عند إستخدام  -

 المتجددة .أنظمة الرى الحدیثة أو أنظمة الطاقة 
دراسة تمكین صغار المزارعین من خلق فرص لإلبتكار عن طریق  الحصول  -

على التعلیم المھني وخدمات اإلرشاد، ورأس المال، واالئتمان، والتأمین الالزمین 
 لتطویر األعمال.

 دراسة تخفیض أعداد الفقراء وتحسین مصادر األرزاق في المناطق الریفیة . -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
 ملیون جنیھ

۳.۱٦.۲ .
تمكین دور 
 المرأة الریفیة

 دراسة وتطبیق تنمیة الصناعات التقلیدیة الزراعیة -
 دراسة وتطبیق خلق القیمة المضافة للمنتجات الزراعیة -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

۱۱۰ 
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 )۲۰۱٥لعالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم ا
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جة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، ستخدام الموارد المائیة، وتحقیق درالھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزراعیة، ومواجھة سوء إ
 الحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتكنولوجیا الصناعات الغذائیةوتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج 

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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. تسھیل ۱.۱۷.۲
وتنمیة القدرات 
 عن طریق

االستثمار في 
 التعلیم والمعرفة

دراسة إصالح المناھج في كافة المراحل  -
التعلیمیة لتحسین جاذبیة الدراسات الزراعیة 

 ومدى صلتھا بالمجتمع وأھمیتھا لھ
مشروع زیادة إمكانیة الحصول على التعلیم  -

 التكنولوجي والعلوم التكنولوجیة .
 مشروع مساندة إصالح التعلیم الزراعي -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

نشر المعرفة  -
التكنولوجیة فى 
 القطاع الزراعى.

زیادة أعداد  -
ومستوى 
الملتحقین 
بالدراسات 
 الزراعیة .

الممانعة من جانب  -
األجیال الشابة 
لإللتحاق بالتعلیم 

 الزراعى .

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 
العلمى ووزارة 

 الزراعة .
الشركاء من  -

 القطاع الخاص.
 معات.الجا -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
األوروبى 

Horizon 2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

 ملیون جنیھ ۳۰

.  تشجیع ۲.۱۷.۲
المھارات 

والتكنولوجیات 
الجدیدة وسط 

میع المجتمعات ج
 المحلیة الزراعیة

تطویر البنیة األساسیة الالزمة لتسھیل  -
 استخدام تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت  .

توفیر المعرفة المستنیرة بإدارة المزارع  -
وأنظمة الزراعة اإلیكولوجیة لكل من یعملون 

 في القطاع الزراعي .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

 ھملیون جنی ۳۰

۱۱۱ 
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اعیة، ومواجھة سوء إستخدام الموارد المائیة، وتحقیق درجة أعلى لألمن الغذائى من السلع اإلستراتیجیة، الھدف اإلستراتیجى: تنمیة مفھوم الزراعة اإلبتكاریة، وتطویر التكنولوجیات الزراعیة، والحد من تدھور األرض الزر
 وتكنولوجیا الصناعات الغذائیةالحیوانى والتنمیة الریفیة الشاملة وتحسین مناخ االستثمار الزراعى، وإستصالح األراضى ضمن المشروع القومى، وتوسیع مفھوم اإلستزراع السمكى، وتطویر تكنولوجیات اإلنتاج 

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 إلى من قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
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. تحسین ۱.۱۸.۲
العملیات 

والتكنولوجیا 
 الصناعیة القائمة

 تطویر تكنولوجیا صناعة الخبز وتقلیل الفاقد . -

صناعة زیت الزیتون عالى  تكنولوجیا تطویر -
 الجودة .

تطویر تكنولوجیا صناعة  المربى والعصائر  -
والعجوة ذات النكھة المصریة (التین ، البلح ، 

ھا ذات شھرة الرمان ، الجواافة ، ......) وجعل
 عالمیة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

نشر المعرفة  -
التكنولوجیة فى القطاع 

 الزراعى  .

زیادة أعداد ومستوى  -
الملتحقین بالدراسات 

 الزراعیة .

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
 ووزارة الزراعة

 . ووزارة الصناعة

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -

والمعاھد  المراكز -
 البحثیة 

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -

مشروعات اإلتحاد  -
 Horizonاألوروبى 

2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
 وجمعیات رجال األعمال 

 مركز تحدیث الصناعة -

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

تطویر   .۲.۱۸.۲
تكنولوجیات جدیدة 

 للصناعات الغذائیة

رص المشروعات الصغیرة دراسة تعظیم ف -
 غذائیة.الصناعات الوالمتوسطة فى 

تطویر تكنولوجیا جدیدة وإبتكاریة للصناعات  -
 الغذائیة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

۱۱۲ 



 الطبیعیة والموارد البیئة حمایة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥ا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجی
 حمایة البیئة والموارد الطبیعیةالمحور الخامس: 

ظیفة آمنة بشأن حمایة الطبیعة، والحد من تأثیر التغیر المناخي، بھدف توفیر بیئة ن الھدف اإلستراتیجى: تھدف اإلستراتیجیة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعنیة على التحسین المستدام لجودة الحیاة ورفع الوعي
ة على إیقاف تدھور البیئة والحفاظ على توازنھا، وحمایة التنوع البیولوجي، وإدارة مستدامة لألجیال المستقبلیة من خالل تطبیق سیاسات إنمائیة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أولویات النمو االقتصادي، وقادر

 د الدوار وذات محتوى معرفي وتقني وبیئي عالي والحفاظ وصون الثروات الطبیعیة وحفز اإلقتصاد األخضر.للمخلفات مرتكزة على مفاھیم الحوكمة واالقتصا

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة 

قیمة مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من مویلالت

۱۹
.۲
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تمویل دراسات . ۱.۱۹.۲
خاصة بالتغیرات المناخیة 

 والكوارث

 إنشاء لجنة قومیة للتغیرات المناخیة -
تمویل دراسات خاصة بالتنبؤات المستقبلیة لآلثار  -

المحتملة للتغیرات المناخیة على الدلتا وسواحل مصر 
مالیة والتنوع البیولوجى وإنتاجیة الغذاء والعبء الش

 .اإلقتصادى واإلجتماعى للتغیرات المناخیة 
تمویل دراسات للتنبؤات المستقبلیة لآلثار المحتملة  -

للكوارث المحتملة مثل الزالزل فى المناطق النشطة 
 والفیضانات والسیول والجفاف .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

دراسات  -
تیجیة قابلة إسترا

 . للتطبیق
تكنولوجیات  -

محلیة لمواجھة 
التغیرات 
المناخیة 

والكوارث 
 .المحتملة 

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى ووزارة 
البیئة ووزارة الرى 

 . ووزارة الزراعة 
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
 المراكز والمعاھد البحثیة  -

صندوق العلوم  -
 جیةوالتنمیة التكنولو

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات رجال 

 األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

المواجھة .  ۲.۱۹.۲
التكنولوجیة للتغیرات 

 المناخیة

تطویر تكنولوجیات وطنیة لمواجھة التغیرات المناخیة  -
 .  السواحل المصریةلحمایة الدلتا و

تطویر تكنولوجیات وطنیة لمواجھة الكوارث  -
المحتملة وتغییر أكواد البناء والطرق والمناطق 

 المعرضة إلمكانیة تلك الكوارث .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

۱۱۳ 



 الطبیعیة والموارد البیئة حمایة  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥لمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث الع
 حمایة البیئة والموارد الطبیعیةالمحور الخامس: 

ر التغیر المناخي، بھدف توفیر بیئة نظیفة آمنة بشأن حمایة الطبیعة، والحد من تأثی الھدف اإلستراتیجى: تھدف اإلستراتیجیة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعنیة على التحسین المستدام لجودة الحیاة ورفع الوعي
ة على إیقاف تدھور البیئة والحفاظ على توازنھا، وحمایة التنوع البیولوجي، وإدارة مستدامة لألجیال المستقبلیة من خالل تطبیق سیاسات إنمائیة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أولویات النمو االقتصادي، وقادر

 ضر.مرتكزة على مفاھیم الحوكمة واالقتصاد الدوار وذات محتوى معرفي وتقني وبیئي عالي والحفاظ وصون الثروات الطبیعیة وحفز اإلقتصاد األخ للمخلفات

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة 

قیمة  مصادر التمویل على التنفیذ والمشرفة
 إلى من التمویل

۲۰
.۲
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حف
 .

 

تمویل . ۱.۲۰.۲
مشروعات إرشادیة 
ودراسات جدوى 

ومقترحات 
تشریعات لإلقتصاد 

 األخضر

دراسة الجدوى اإلقتصادیة والفنیة والتمویلیة لتطبیقات  -
  اإلقتصاد األخضر للمشروعات العمرانیة والزراعیة

 .والصناعیة 
دراسات إجتماعیة وبیئیة لتحدیات التحول لإلقتصاد  -

 األخضر.
 مراجعة وتحدیث القوانین البیئیة  وتوضیح آلیات اإلنفاذ  -
وضع استراتیجیات وطنیة للتنمیة الخضراء: تحدید  -

القطاعات ذات األولویة أو القابلة للتحّول لالقتصاد 
 األخضر

للتحول إلى اإلقتصاد وضع األكواد الالزمة والمنھجیات  -
 –األخضر فى القطاعات المعنیة (المبانى الخضراء 

 –وسائل النقل المستدام  –الطاقات المتجددة  –الطرق 
 األراضى) –النفایات  –المیاه 

دعم مشروعات بحوث وتطویر لمساعدة المؤسسات  -
الصناعیة الوطنیة فى تصویب أوضاعھا لتكون أكثر 

 قتصاد األخضر .مساندة للبیئة والتحول لإل
تطویر اإلطار التشریعي لتشجیع وجذب االستثمارات  -

الخضراء في قطاع البنیة األساسیة، وضمان تنویع 
مصادر الطاقة، ووضع إستراتیجیة للحد من اإلنبعاثات 

 الكربونیة .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

إستراتیجیة وطنیة  -
 .للتنمیة الخضراء 

أكواد ومعاییر وطنیة  -
 .تصاد األخضر لإلق

تطویر تكنولوجیا  -
 اإلنتاج األنظف .

وزارة التعلیم العالى  - 
والبحث العلمى 

البیئة ووزارة 
 . ووزارة الزراعة 

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

مشروعات اإلتحاد  -
 األوروبى

Horizon 2020 
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

۱۰۰ 
 ملیون جنیھ

تطویر .  ۲.۲۰.۲
تكنولوجیات محلیة 
 لإلقتصاد األخضر

تطویر تكنولوجیات اإلنتاج النظیف للتحول لإلقتصاد  -
 األخضر .

تطویر تصمیمات المبانى والمدن الخضراء طبقًا للبیئة  -
 المتنوعة . المصریة

تطویر الحلول التمویلیة المبتكرة لالقتصاد األخضر، بما  -
 في ذلك إطالق صندوق التمویل األخضر .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۳۰۰ 
 ملیون جنیھ

 

۱۱٤ 
 



 الطبیعیة والموارد البیئة حمایة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥وفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (ن
 حمایة البیئة والموارد الطبیعیةالمحور الخامس: 

آمنة  بشأن حمایة الطبیعة، والحد من تأثیر التغیر المناخي، بھدف توفیر بیئة نظیفة الھدف اإلستراتیجى: تھدف اإلستراتیجیة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعنیة على التحسین المستدام لجودة الحیاة ورفع الوعي
ة على إیقاف تدھور البیئة والحفاظ على توازنھا، وحمایة التنوع البیولوجي، وإدارة مستدامة لألجیال المستقبلیة من خالل تطبیق سیاسات إنمائیة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أولویات النمو االقتصادي، وقادر

 دوار وذات محتوى معرفي وتقني وبیئي عالي والحفاظ وصون الثروات الطبیعیة وحفز اإلقتصاد األخضر.للمخلفات مرتكزة على مفاھیم الحوكمة واالقتصاد ال

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة 

قیمة مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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السیاسات . ۱.۲۱.۲
اإلنمائیة والتطورات 
التكنولوجیة لدمج 
العنصر البیئى وإیقاف 

  تدھور البیئة
 ومكافحة التلوث .

تطویر تكنولوجیات محلیة وفعالة لمكافحة كافة  -
اإلشعاعى  –التربة  -الماء  -أنواع التلوث (الھواء 

 الوراثى) . -البصرى  –الضوضائى  –لضوئى ا –
تقدیم دراسات عدیدة لوضع سیاسات بیئیة جدیدة  -

التنمیة  –التنمیة المستدامة  –(اإلقتصاد البیئى 
اإلقتصادیة ذات البعد البیئى) لدمج العنصر البیئى 
ووقف التدھور البیئى وتحویلھا إلى ممارسات بیئیة 

 فعالة .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

تكنولوجیات مكافحة  -
 التلوث.

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 

البیئة ووزارة ووزارة 
 . الزراعة 

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -

المراكز والمعاھد  -
 البحثیة 

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -

مشروعات اإلتحاد  -
 Horizonاألوروبى 

2020 

نظمات المجتمع م -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 

 مركز تحدیث الصناعة -

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

حمایة .  ۲.۲۱.۲
 التنوع البیولوجى

معاونة وزارة البیئة فى مشروعات حمایة التنوع  -
 البیولوجى .

دراسة أثر التنوع البیولوجى الزراعى فى عملیات  -
 التلقیح فى األنظمة الزراعیة 

یور والزواحف على عملیات اإلنتاج دراسة تأثیر الط -
الزراعى والتوازن البیئى وطرق الوقایة اآلمنة 

 (مشروع الملیون فدان كدراسة حالة).
دور الكائنات الحیة الدقیقة فى مكافحة اآلفات  -

 وتدویر المخلفات .
دراسة المخاطر والتھدیدات التى تواجھ التنوع  -

 یدة .البیولوجى الزراعى فى مناطق اإلستصالح الجد
دراسة وحمایة التنوع البیولوجى فى البحار  -

 البحر األحمر) . –المصریة (البحر المتوسط 
دراسة وحمایة التنوع البیولوجى فى منطقة قناة  -

 السویس .
دراسة والمحافظة على التنوع البیولوجى فى  -

 –البرلس  –المنزلة  –البحیرات المصریة (البردویل 
 . ناصر) –مریوط  –قارون  –إدكو 

دراسة والمحافظة على التنوع البیولوجى فى نھر  -
 النیل .

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۱۱٥ 



 الطبیعیة والموارد البیئة حمایة  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 د الطبیعیةحمایة البیئة والموارالمحور الخامس: 

بشأن حمایة الطبیعة، والحد من تأثیر التغیر المناخي، بھدف توفیر بیئة نظیفة آمنة  الھدف اإلستراتیجى: تھدف اإلستراتیجیة إلى العمل مع وزارة البیئة والوزارات المعنیة على التحسین المستدام لجودة الحیاة ورفع الوعي
نھا، وحمایة التنوع البیولوجي، وإدارة سیاسات إنمائیة، تتمیز بدمج العنصر البیئي والتوازن بین أولویات النمو االقتصادي، وقادرة على إیقاف تدھور البیئة والحفاظ على توازمستدامة لألجیال المستقبلیة من خالل تطبیق 

 وصون الثروات الطبیعیة وحفز اإلقتصاد األخضر.للمخلفات مرتكزة على مفاھیم الحوكمة واالقتصاد الدوار وذات محتوى معرفي وتقني وبیئي عالي والحفاظ 

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة 

قیمة  مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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. سیاسات ۳.۲۱.۲
وتكنولوجیا إدارة 

 المخلفات

إقتراح منظومة أطر متكاملة إلدارة وتدویر النفایات  -
من منظور البیئة المستدامة واإلستفادة اإلقتصادیة 

 ....) -بیوجاز  –منھا لتولید الطاقة (كھرباء 
تنفیذ مشروعات رائدة إلدارة المخلفات وإحیاء  -

 . المشروعات السابق تنفیذھا
وضع سیاسات وقواعد تشریعیة تلزم اإلدارات  -

المحلیة واألحیاء بإدارة النفایات طبقًا للقواعد البیئیة 
 اآلمنة واإلستفادة اإلقتصادیة .

تعزیز إمكانیة الحصول على أحدث تكنولوجیات إدارة  -
ویشمل ذلك تعزیز القدرات على تقییم ، النفایات

 . التكنولوجیا وإختیارھا
وسیاسات تطبیق سیاسة اإلسترجاع ( وضع قواعد  - -

واحد جدید مقابل واحد قدیم) لألجھزة الكھربیة 
واإللكترونیة والمعدات المختلفة إلعادة التدویر 
وللتخلص اآلمن من تلك األجھزة والمسئولیة األدبیة 

 للمصنع فى تدویر المخلفات اإللكترونیة .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

إستراتیجیة وطنیة  -
 .للتنمیة الخضراء 

أكواد ومعاییر وطنیة  -
 .لإلقتصاد األخضر 

تطویر تكنولوجیا  -
 اإلنتاج األنظف .

وزارة التعلیم العالى  - .
والبحث العلمى 

البیئة ووزارة 
 . ووزارة الزراعة 

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

 البحثیة 

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
دیمیة البحث أكا -

 العلمى
مشروعات اإلتحاد  -

األوروبى 
Horizon 2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 
مركز تحدیث  -

 الصناعة

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

. صون ۲۱.۲.٤
والبحث عن 

 الثروات الطبیعیة

تمویل موسوعة صون الثروات الطبیعیة (األصول  -
ات التعدینیة الوراثیة والحیوانیة والمیكروبیة والثرو

 والتراثیة)  .

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ
 

 

۱۱٦ 
 



 المستقبلیة والعلوم التكنولوجیة التطبیقات  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور السادس: التطبیقات التكنولوجیة والعلوم المستقبلیة

جیات الجدیدة والتي تحتل المراكز األولى على مستوى العالم كتكنولوجیات واعدة، اإلستراتیجى: دفع مجتمع العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار نحو البحث والتطویر وبناء القدرات في العلوم البینیة والمستقبلیة والتكنولو الھدف
 التكنولوجیة واالستعداد الدائم لعلوم وتكنولوجیات المستقبل. وذلك كمحاولة للحاق بالتكنولوجیات المتقدمة وتضییق الفجوة

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة 

قیمة  مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من التمویل

۲۲
.۲

 .
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دف
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الم
و 

نح
ار 

بتك
واإل

یا 
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 وا
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لعل
ع ا

 

تحدیث لقائمة . ۱.۲۲.۲
یات الوطنیة من علوم واألول

 وتكنولوجیات المستقبل 

تكلیف المجالس القومیة المتخصصة  -
والمعنیة التابعة للوزارة بتحدید األولویات 
الوطنیة من علوم وتكنلوجیا المستقبل كل 

 ثالث سنوات
لوم وتكنولوجیا دراسة توطین وتطبیق ع -

 المستقبل

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

أولویات وطنیة  -
لعلوم وتكنولوجیا 

 .المستقبل
توطین وتطبیق  -

علوم وتكنولوجیا 
  .المستقبل

وزارة التعلیم العالى  - 
ووزارة والبحث العلمى 

الصناعة ووزارة 
 .اإلستثمار 

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -
 المراكز والمعاھد -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات رجال 

 األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

ملیون  ۲۰
 جنیھ

تنمیة  . مشروعات ومنح۲.۲۲.۲
ساسیة وابتكار قدرات وبحوث أ

 تنافسیة 

 الزراعة الدقیقة -
 الزراعة الرأسیة  -
 تخزین الطاقة   -
 الوقود الشمسي السائل   -
 تصحیح الجینوم  -
 الطب الشخصي  -
 الطابعات ووسائل العرض ثالثیة األبعاد  -
 تحلیل النظم والدراسات المستقبلیة  -
 الوقود الحیوى والبالستیك الحیوى  -
 نقل الطاقة السلكًیا  -
 نیات المرنة اإللكترو -
 الماسحات الذكیة والربوتات    -
الفالتر النانویة المنزلیة/ الشخصیة لمعالجة  -

 المیاه 
تطبیقات الھندسة الوراثیة لمجابھة التعیرات  -

 المناخیة في قطاع الزراعة والغذاء.

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۲۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

 

۱۱۷ 
 



 لمستقبلیةا والعلوم التكنولوجیة التطبیقات  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥تیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبرر المحاور الرئیسیة لإلسترا
 المحور السادس: التطبیقات التكنولوجیة والعلوم المستقبلیة

ة والمستقبلیة والتكنولوجیات الجدیدة والتي تحتل المراكز األولى على مستوى العالم كتكنولوجیات واعدة، الھدف اإلستراتیجى: دفع مجتمع العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار نحو البحث والتطویر وبناء القدرات في العلوم البینی
 وذلك كمحاولة للحاق بالتكنولوجیات المتقدمة وتضییق الفجوة التكنولوجیة واالستعداد الدائم لعلوم وتكنولوجیات المستقبل.

اإلتجاھات 
 روعات التفصیلیةالمش المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة 

قیمة  مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل

۲۳
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وم 
لعل

ئم 
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عدا

ست
واال

یة 
وج

نول
لتك

ة ا
جو

الف
ق 

ضیی
وت

مة 
تقد

الم
ت 

جیا
ولو

تكن
بال

ق 
حا

 الل
.

بل
ستق

الم
ت 

جیا
ولو

تكن
و

 

۱.۲۳.۲ .
نولوجیا تك

 النانو

 Sensors and Nanoإستخدام تكنولوجیا النانو لتحسین  -
device  فى تصمیم األقمار الصناعیة  

  تطویر تكنولوجیا النانو لتشخیص وعالج السرطان -
فى المجال  Programmable Nano devicesاختراع  -

  الطبى إلصالح او إلكتشاف التلف والعدوى
نانومتریة لھا خواص  تطویر مواد ومتراكبات ذات أبعاد -

میكانیكیة، كیمیائیة، إلكترونیة وكھربائیة وحراریة جدیدة 
  توصف فى استخدامات مختلفة مثل الدھانات واألصباغ واألدویة

 إستخدام تقنیة النانو في تنقیة و معالجة وتحلیة المیاه  -
إبتكار اجھزة نانومتریة ذات كفاءة عالیة لتخزین كمیات كبیرة  -

  فترات طویلةمن الطاقة ول
  إستخدام تكنولوجیا النانو فى تحسین وتطویر الخالیا الشمسیة -
  إستخدام انظمة للطاقة اكثر صداقة للبیئة -
  إستخدام النانو فى تدویر المخلفات -
إستخدام النانو فى الصناعات الثقیلة كالطائرات (خواص  -

 میكانیكیىة ) الخالئط المعدنیة 
یة اآلمنة المقاومة لالمراض و إستخدام النانو فى صناعة األغذ -

 اآلفات 
 Super hydrophobicأسطح مضادة للتآكل أو اإللتصاق  -
- (low effect, low friction, Anti dust, and 

Self cleaning)  
  Nano Safetyأمان النانو  -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

أولویات وطنیة  -
لعلوم 

وتكنولوجیا 
 .المستقبل

توطین  -
 وتطبیق علوم

وتكنولوجیا 
  .المستقبل 

وزارة التعلیم العالى  - 
والبحث العلمى 
ووزارة الصناعة 

 .ووزارة اإلستثمار 
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
حاد مشروعات اإلت -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

٥۰۰ 
 ملیون جنیھ

. تكنولوجیا ۲.۲۳.۲
الفضاء واإلستشعار 

 من البعد

 
  

 
 

 

۳.۲۳.۲ .
 المعلوماتیة الحیویة

 
  

 

۱۱۸ 
 



 االستراتیجیة الصناعات  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥البحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى و
 المحور السابع: الصناعات اإلستراتیجیة

ى ھذا الھدف االستراتیجي توجد آلیات جوة التكنولوجیة الحالیة وللوصول الالھدف اإلستراتیجى: المساھمة في تطویر الصناعة الوطنیة وتحسین الربحیة من خالل تعمیق التصنیع المحلى ومساعدة الصناعة على عبور الف
 تنفیذ محددة بغض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیجیة

اإلتجاھات 
 المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

مؤشرات فترة التنفیذ
 التنفیذ

مخاطر 
 التنفیذ

الجھات المسئولة
قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ

 إلى نم

۲٤
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سا

درا
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عة 

صنا
 ال

ویر
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. إنشاء قواعد ۲.۱.۲٤
بیانات الصناعة وتحدید 
إستراتیجیات النھوض 

 بالصناعة القائمة

نشاء قاعدة بیانات للصناعات اإلستراتیجیة الوطنیة دراسات إل -
تتضمن الصناعات القائمة والطاقات اإلنتاجیة التصمیمیة والفعلیة 

نتجات الحالیة والتوزیع الجغرافي للصناعات القائمة لنوعیة الم
 والمشاكل التي تواجھ الصناعة 

المناسبة للنھوض بالصناعات ات اإلستراتیجی دراسات لتطویر -
 المختلفة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

أولویات  •
وطنیة لعلوم 
وتكنولوجیا 

 .المستقبل
توطین  •

وتطبیق علوم 
وتكنولوجیا 

 .المستقبل 

زارة التعلیم العالى و • .
ووزارة والبحث العلمى 

الصناعة ووزارة 
 .اإلستثمار 

الشركاء من القطاع  •
 الخاص.

 الجامعات. •
المراكز والمعاھد  •

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم  •
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  •

 العلمى
مشروعات اإلتحاد  •

األوروبى 
Horizon 2020 

منظمات المجتمع  •
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 
مركز تحدیث  •

 الصناعة

ملیون  ۲۰
 جنیھ

. تعمیق التصنیع ۲.۲.۲٤
المحلى والتوأمة وإنشاء 

 إدارات البحوث والتطویر

 تفعیل المشروع القومي الخاص بتعمیق التصنیع المحلى -
توفیر تمویل موجھ ومباشر للتوأمة بین بعض المراكز والمعاھد  -

حثیة وكلیات الھندسة والصیدلة والزراعة والفنون التطبیقیة الب
 .والصناعات المناظرة من جھة أخرى والحاسبات من جھة 

 تفعیل وتطویر برنامج أستاذ لكل مصنع  -
دعم إنشاء إدارات للبحوث والتطویر ومراكز للتصمیم داخل كل  -

 شركة 
لھندسي تطویر التعلیم الھندسي بحیث یركز على علوم التصمیم ا - -

 وھندسة إنتاج المعدات والھندسة العكسیة وتكنولوجیا إنتاج المواد

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

۱۱۹ 



 االستراتیجیة الصناعات  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 ابع: الصناعات اإلستراتیجیةالمحور الس

جوة التكنولوجیة الحالیة وللوصول الى ھذا الھدف االستراتیجي توجد آلیات الھدف اإلستراتیجى: المساھمة في تطویر الصناعة الوطنیة وتحسین الربحیة من خالل تعمیق التصنیع المحلى ومساعدة الصناعة على عبور الف
 ة اإلستراتیجیةتنفیذ محددة بغض النظر عن نوع الصناع

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

مؤشرات  فترة التنفیذ
مخاطر التنفیذ التنفیذ

الجھات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ
 قیمة التمویل مصادر التمویل

 إلى من

۲٥
.۲

جیة
اتی

ستر
 اإل

ات
اع

صن
 ال

ویر
تط

 .
 

۱.۲٥.۲ .
تطویر صناعة 

 ل والنسیجالغز

 .تطویر ومضاعفة الحملة القومیة للنھوض بالصناعات النسجیة وإنتاجیة القطن -
تحضیر مرشحات نانومتریة بطریقة البثق الكھربي من مصادر رخیصة طبیعیة متجددة  -

 . واستغاللھا في تنقیة میاه صرف صناعیة
-  ً  . تطویر عبوات التغلیف المبنیة على المواد السلیلوزیة النشطة بیولوجیا
تحسین خواص األقمشة الكتانیة من خالل تطویر عملیات المعالجات األولیة كذلك تطویر  -

 .التكنولوجیا الحیویة والنانو تكنولوجيباستخدام  عملیات التجھیز النھائي
تطویر مرشحات مسترجعة من مصادر طبیعیة متجددة مثل السلیولوز (قش األرز، حطب  -

 ن (ریش، شعر) لإلستخدام في إزالة أیونات معادن ثقیلةالقطن، ورق شجر الموز) والكیراتی
 تصمیم برنامج لتحسین استراتیجیة التسویق داخل المنشآت النسیجیة -
 استخدام العوادم النسجیة لزیادة القیمة المضافة واإلقتصادیة للمنتج -
 تطویر جودة الصوف الناتج في شبھ جزیرة سیناء لتعظیم االستفادة في الصناعات النسجیة -
 تدعیم إنتاج أقطان اإلكثار بدرجة نقاوة عالیة للحفاظ على النقاوة الوراثیة للقطن المصري -
 إستنباط سالالت جدیدة من الكتان تضاھي السالالت المستوردة -
 إعادة تدویر الزجاجات المصنعة من البولي إستر في صورة ألیاف -
ستخدم في الصناعات إستخدام لشعیرات (األلیاف) في إنتاج مواد ذات أھمیة كبرى ت -

 الكیماویة والصناعات الحربیة
 إنتاج أقمشة مقاومة للحشرات والعتة -
 مشروع إنتاج ماكینة لجنى القطن الیا تصلح لجنى القطن المصرى -
 إستغالل ناتج الحلیج في مجاالت عدة مثل مجال صناعة الفالتر  -
 إنتاج األقمشة لألغراض الزراعیة واالنشائیة والصناعیة  -
حفظ وتوثیق أصناف القطن المصري  طویلة التیلة باستخدام أحدث التكنولوجیات في إكثار و -

 الھندسة الوراثیة والبیوتكنولوجى 
 إنتاج سالالت جدیدة من القطن المصري  مقاومة لالفات الحشریة  -
 دعم إنشاء شبكة من مراكز نقل التكنولوجیا ومراكز البحوث والتطویر  -
للفنیین والمھندسین في المجال بالتعاون مع دور خبرة وطنیة دعم برنامج للتدریب المھنى  -

 ودولیة
 التنقیب في البراءات التى سقطت في الملك العام وتبنى تطبیق المناسب منھا -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة  -
إنتاجیة 

الصناعات 
 .النسجیة 

عودة  -
المصانع 
المتوقفة 

 .للعمل 
زیادة  -

ربحیة 
القطاع 

مصاحبة 
ادة لزی

 اإلنتاج

 إستیراد -
لخامات ا

الردیئة من 
دول شرق 

آسیا 
سیاسة  -

اإلغراق 
وما تمثلھ 
من خطورة 
على المنتج 

المحلى 
 والخامات

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
الصناعة 
ووزارة 

اإلستثمار 
ووزارة الزراعة 

. 
الشركاء من  -

 القطاع الخاص.
 الجامعات. -
المراكز  -

ة والمعاھد البحثی
من كافة 

الوزارات 
 المعنیة بالمحور

مركز تحدیث  -
 الصناعة

صندوق  -
العلوم 

والتنمیة 
 التكنولوجیة

أكادیمیة  -
 البحث العلمى

مشروعات  -
اإلتحاد 

األوروبى 
Horizon 

2020 
منظمات  -

المجتمع 
المدنى 

وجمعیات 
رجال األعمال 

مركز تحدیث  -
 الصناعة

ملیون  ۳۰۰
 جنیھ

۱۲۰ 



 االستراتیجیة الصناعات  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥یة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلستراتیج
 المحور السابع: الصناعات اإلستراتیجیة

تكنولوجیة الحالیة وللوصول الى ھذا الھدف االستراتیجي توجد آلیات جوة الالھدف اإلستراتیجى: المساھمة في تطویر الصناعة الوطنیة وتحسین الربحیة من خالل تعمیق التصنیع المحلى ومساعدة الصناعة على عبور الف
 تنفیذ محددة بغض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیجیة

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة  ر التمویلمصاد والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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۲.۲٥.۲ .
تطویر صناعة 

 الدواء

 إستصدار قانون تنظیم إصدار البحوث الطبیة  -
ستصدار قانون تعظیم البحوث على الحیوان (البحوث قبل إ -

 اإلكلینیكیة)
مشروع تشغیل الوحدات التجریبیة نضف الصناعة كوحدات  -

 نتاجیة لحساب القطاع الخاص بالشراكة مع خبراء دولیین   إ
تطویر وحدات البحوث والتطویر بمصانع الشركة القابضة  -

 للصناعات الدوائیة .
 إستخالص  الخامات الدوائیة من المصادر الطبیعیة   -
 تطویر وتسجیل وإعتماد طرق عالج الطب البدیل  -
م الدواء مشروع التصنیع المحلى لمعدات وأدوات إستخدا -

 العبوات ... إلخ)  –(البخاخات 
 األدویة الموجھة  -
 إكتشاف األدویة  -
 التخلیق الكیمیائى للخامات الدوائیة   -
 التوأمة ونقل التكنولوجیا الالزمة النتاج البروتینات العالجیة  -
 توطین تطبیقات النانوتكنولوجى في صناعة الدواء  -
 والمواد الحیویة زیادة اإلنتاج المحلى لالجھزة التعویضیة   -
 إنشاء معمل مرخص للمتكافات الدوائیة  -
 إستكمال مركز التمیز للبحوث اإلكلینیكیة وقبل اإلكلینیكیة  -
 بناء القدرات في مجاالت تصنیع الدواء وإكتشاف األدویة -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة إنتاجیة  -
الصناعات 

 .النسجیة 
عودة المصانع  -

  .المتوقفة للعمل 
زیادة ربحیة  -

القطاع مصاحبة 
 لزیادة اإلنتاج

وزارة التعلیم  - 
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
الصناعة ووزارة 

اإلستثمار  
 .ووزارة الصحة 

الشركاء من  -
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور
مركز تحدیث  -

 الصناعة

صندوق العلوم  -
 میة التكنولوجیةوالتن

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات رجال 

 األعمال 
 مركز تحدیث الصناعة -

۳۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

۳.۲٥.۲ .
السیلیكون 
والجرافین  

والثروة 
 المعدنیة

التأسیس لصناعة السلیكون في مصر من خالل دعم تمویل  -
 .ات بحوث وتطویر وابتكار وطنیة وشراكات  دولیة مشروع

رفع جودة خامات الثروة المعدنیة لخدمة الصناعة المصریة  -
 وزیادة القیمة المضافة

التأسیس إلدخال الجرافین كمادة حفازة في الصناعات المختلفة  -
(كصناعة الدواء والتطبیقات الطبیة المختلفة) وفي أغشیة 

 تحلیة المیاه 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

۳۰۰ 
ملیون 

 جنیھ

 

۱۲۱ 
 



 االستراتیجیة الصناعات  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور السابع: الصناعات اإلستراتیجیة

آلیات بحیة من خالل تعمیق التصنیع المحلى ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجیة الحالیة وللوصول الى ھذا الھدف االستراتیجي توجد الھدف اإلستراتیجى: المساھمة في تطویر الصناعة الوطنیة وتحسین الر
 تنفیذ محددة بغض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیجیة

اإلتجاھات
المشروعات التفصیلیة المشروعات العامة اإلستراتیجیة

 فترة التنفیذ
 مخاطر التنفیذ شرات التنفیذمؤ

الجھات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفیذ
 قیمة التمویل مصادر التمویل

 إلى من
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. تعمیق ۲.۲٥.٤
 التصنیع المحلى

دعم برنامج قومى لتأھیل المؤسسات القادرة علي تصنیع  -
ار والتصمیمات من خالل المعدات، ومساعدتھا في تطویر اإلبتك

ربط التنمیة التكنولوجیة بمواقع اإلنتاج المھتمة بتصنیع 
المعدات وتطویر التصمیمات الھندسیة بالجامعات ومراكز البحث 

 العلمي والتكنولوجي
تبنى إنتاج مودیل محلى ألحدى شركات السیارات العالمیة مثل  -

 %۷۰ تجربة لوجان بالمغرب بحیث ال یقل المكون المحلى عن
دعم إنشاء مركز وطنى إلنتاج اإلسطمبات وقطع الغیار المحلیة  -

 دعم تمویل برنامج وطني لتصنیع اآلالت والمعدات الزراعیة
دعم برنامج لنقل وتوطین التكنولوجیا من الدول الرائدة في  - -

 المجاالت المختلفة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

زیادة إنتاجیة  -
الصناعات 

 .النسجیة 
دة المصانع عو -

المتوقفة للعمل 
. 

زیادة ربحیة  -
القطاع مصاحبة 

 لزیادة اإلنتاج

إستیراد  -
الخامات 

الردیئة من 
دول شرق 

آسیا 
سیاسة  -

اإلغراق وما 
تمثلھ من 
خطورة على 

المنتج 
المحلى 

 والخامات

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث 

ووزارة العلمى 
الصناعة ووزارة 

اإلستثمار 
 .ووزارة الصحة 

شركاء من ال -
 القطاع الخاص.

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور
مركز تحدیث  -

 الصناعة

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
 وجمعیات رجال األعمال 

 دیث الصناعةمركز تح -

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

. الصناعات ۲.۲٥.٥
 الكیماویة

دعم مشروع قومى لتصنیع محلى لوحدات الطاقة الشمسیة  -
 لتولید البخار وتوفیر جزء من إحتیاجات المصانع من الطاقة 

دعم تمویل حلول مبتكرة لترشید إستھالك الطاقة مثل تطویر  -
 ة تدویر الطاقةصمامات لضبط االحتراق وإعاد

إطالق برنامج مشترك بین وزارة البحث العلمي والصناعة  -
والشباب والریاضة والزراعة والتضامن االجتماعي واإلنتاج 

 الحربى للنھوض بالصناعات الریفیة
دعم تطبیق مخرجات البحث العلمي في تدویر المخلفات  -

 الزراعیة
ولوجیا الصناعة دعم برنامج لبناء القدرات وتطویر مراكز تكن -

 بوزارة الصناعة
دعم مشروعات بحوث وتطویر لتصنیع مرشحات المصانع  -

 محلیًا
دعم برنامج مشترك بین وزارة البحث العلمي ووزارة التربیة  -

والتعلیم بتحویل المدارس الصناعیة الى مراكز دعم فنى 
للصناعات الصغیرة والریفیة وتزویدھا بالمعدات واألجھزة 

 الالزمةوالكفاءات 

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

ملیون  ۱۰۰
 جنیھ

۱۲۲ 



 االستراتیجیة الصناعات  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور السابع: الصناعات اإلستراتیجیة

لى ھذا الھدف االستراتیجي توجد آلیات ویر الصناعة الوطنیة وتحسین الربحیة من خالل تعمیق التصنیع المحلى ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجیة الحالیة وللوصول االھدف اإلستراتیجى: المساھمة في تط
 تنفیذ محددة بغض النظر عن نوع الصناعة اإلستراتیجیة

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
وعات التفصیلیةالمشر العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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٦.۲٥.۲ .
الصناعات 
 اإللكترونیة

–عقد إتفاقیات مع شركات البرمجیات العالمیة  -
برامج المستخدمة في التصمیم لتوفیر رخص ال

كبنیة تحتیة مركزیة للشركات الصغیرة والناشئة 
والجامعات والمراكز والمعاھد البحثیة  المصریة، 

 وذلك بالتعاون مع الوزارات والجھات المعنیة
تسریع دورة اإلبداع في مجال اإللكترونیات وتحفیز  -

إنشاء شركات مشتركة من خالل دعم مشاركة 
باب الباحثین والعلماء المصریین المھندسین وش

 في المؤتمرات والمعارض المتخصصة في العالم
دعم برنامج وطنى لتصنیع حاسب لوحى مصري  -

 بجودة مناسبة وسعر مناسب للسوق المحلى
دعم إنشاء واحة للعلوم في مجال المكونات الدقیقة  -
 دعم برنامج منح موجھة سنویًا لقطاع اإلتصاالت -
وتطویر وإبتكار في  دعم مشروعات بحوث -

 المجاالت اآلتیة:
إنتاج أشباه المواصالت والدوائر المتكاملة والنظم  -

 الدقیقة 
إنتاج الشعیرات الضوئیة المستخدمة فى الكابالت  -

الضوئیة 
 وملحقاتھا  LEDاإلنتاج المحلى للمبات  -
تصنیع الماكینات المتحكم فیھا بالحاسب واإلنسان  -

 اآللى لإلنتاج النمطى 
م وتصنیع نظم مستشعرات وتحكم إلكترونیة تصمی -

 لتغذیة الصناعات المختلفة 
صناعة أجھزة ولوازم األجھزة اإللكترونیة  - -

 إلستعادة المواد ذات القیمة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

توطین الصناعات  -
اإللكترونیة فى 

 .مصر
زیادة عدد  -

البرمجیات التى یتم 
  .إنتاجھا فى مصر

نمو  صادرات  -
 طاع اإللكترونیاتق

عدم قبول الشركات  -
األجنبیة بدء اإلستثمار 
فى مصر ألسباب 

 مختلفة 
ھجرة العقول  -

الھندسیة والخبراء فى 
مجال البرمجیات 

والصناعة اإللكترونیة 

وزارة التعلیم العالى  -
ووزارة والبحث العلمى 

الصناعة ووزارة 
اإلستثمار  ووزارة 

 .الصحة 
الشركاء من القطاع  -

 خاص.ال
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور
 مركز تحدیث الصناعة -

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع المدنى  -
 وجمعیات رجال األعمال 

 مركز تحدیث الصناعة -

یون مل ۳۰۰
 جنیھ

۱۲۳ 



 والفضاء تواإلتصاال المعلومات تكنولوجیا  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثامن: تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت والفضاء

تصاالت الالسلكیة الرقمیة وشبكات االستشعار عن بعد وتقدیم أشكال جدیدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجیا المعلومات الھدف اإلستراتیجى: تطویر البنیة التحتیة لنظم المعلومات، وتحسین آداء شبكات اإل
 لبعد اإلستشعار من ا واإلتصاالت، تربط بین مؤسسات التعلیم والتدریب والبحوث فیما بین مصر والبلدان المتقدمة وإنشاء وكالة الفضاء المصریة وتطبیقات مجال

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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۱.۲٦.۲ .
تنفیذ 

مشروعات في 
مجال 

تكنولوجیا 
 المعلومات

تطویر البنیھ التحتیة لنظم المعلومات، وتحسین اداء شبكات سبل  -
اإلتصاالت الالسلكیة الرقمیة وشبكات اإلستشعار عن بعد، وتطویر 

 واستحداث  تقنیات جدیدة لشبكة اإلتصاالت الرقمیة.
تطویر البنیھ التحتیة لنظم سبل تحلیل وتقییم الفجوة الرقمیة وبحث  -

والتصدي لتحدیات جدیدة تواجھ مجتمع المعلومات على  لمعلومات،ا
 األصعدة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة

تصمیم أشكال جدیدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجیا المعلومات  -
واإلتصاالت، تربط بین مؤسسات التعلیم والتدریب والبحوث فیما بین 

راتیجیة للتوسع في استخدام مصر والبلدان المتقدمة، ووضع خطة إست
 شبكة اإلتصاالت الرقمیة في إدارة المؤسسات.

كیفیة دعم تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت للتنمیة المستدامة  -
في مجاالت اإلدارة العامة واألعمال التجاریة والتعلیم والتدریب والصحة 

 .طنیة للرقمنةوالعمالة والبیئة والزراعة والعلم في إطار إستراتیجیة و
تطویر إستخدام تكنولوجیا المعلومات في مجال إتخاذ القرارات  -

واإلستكشافات الجدیده للثروات، وكیفیة توظیفھا لتحقیق رقابة فعالة في 
العملیات التشغیلیة، والمساعدة في تحفیز األفراد عموما أو متخذي 

ذي قد القرار خصوًصا ودفعھم للعمل، وبروح معنویة عالیة، األمر ال
 یؤدي في األخیر إلى زیادة التنافسیة

كیفیة  توظیف تكنولوجیا المعلومات واإلتصال فى مساعدة ورعایة ذوى  -
 االحتیاجات الخاصة

إستحداث تشریعات بشأن النفاذ إلى المعلومات والحفاظ على البیانات  -
العامة، ووضع تشریعات جدیدة للقضایا الناشئة عن توظیف تكنولوجیا 

واإلتصاالت، وإقتراح صیغ قانونیة جدیدة لمنازعات عقود  المعلومات
التكنولوجیا، أمثلة ذلك: التحكیم فى عقود نقل التكنولوجیا، فض 
المنازعات فى عقود نقل التكنولوجیا، الحمایة الجنائىة للمصنفات 

 اإللكترونیة
دراسة األخطار الحالیة والمحتملة التي تھدد تكنولوجیا المعلومات  - -

االت؛ والتعامل مع القضایا األخرى المتصلة بأمن المعلومات واإلتص
 والشبكات

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تطویر  -
البنیة 

التحتیة 
لتكنولوجیا 
 المعلومات

عدم قبول الشركات  -
األجنبیة بدء 
اإلستثمار فى مصر 
ألسباب مختلفة ھجرة 
العقول الھندسیة 
والخبراء فى مجال 
 البرمجیات والصناعة

اإللكترونیة 

وزارة التعلیم  -
العالى والبحث العلمى 
ووزارة اإلتصاالت 

 وتكنولوجیا المعلومات .
الشركاء من  -

 القطاع الخاص.
 الجامعات. -
المراكز  -

من كافة  والمعاھد البحثیة 
 الوزارات المعنیة بالمحور

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
مشروعات اإلتحاد  -

 Horizonألوروبى ا
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 

۱۲٤ 



 والفضاء واإلتصاالت المعلومات تكنولوجیا  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثامن: تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت والفضاء

دة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجیا المعلومات تطویر البنیة التحتیة لنظم المعلومات، وتحسین اآلداء شبكات اإلتصاالت الالسلكیة الرقمیة وشبكات االستشعار عن بعد وتقدیم أشكال جدیالھدف اإلستراتیجى: 
 مة وإنشاء وكالة الفضاء المصریة وتطبیقات مجال االستشعار من البعد لدعم خطط التنمیة في الدولة ومساعدة الوزارات األخرىواإلتصاالت، تربط بین مؤسسات التعلیم والتدریب والبحوث فیما بین مصر والبلدان المتقد

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
مخاطر مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة 

قیمة ادر التمویلمص على التنفیذ
 إلى من التمویل
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. تنفیذ ۱.۲۷.۲
مشروعات في 
مجال تكنولوجیا 

 الفضاء

 مشروع تصمیم وتطویر واختبار األنظمة الفرعیة لألقمار الصناعیة -

كجم ویشمل التصمیم العام  وتصمیم  ٥۰ مشروع القمر الجامعي التجریبي -
یل المھمة وتصمیم المستشعرات وتطویرھا وإختبارھا وتطویر النظم وتحل

 وإختبار وتجمیع النظم المطورة

 مشروع تطویر محطات رصد األقمار الصناعیة والتحكم -

 مشروع دراسة وتصمیم مستشعر راداري -

 مشروع القمر الصناعي الجامعي المكعب -

 مشروع دراسة أخطار النفایات الفضائیة -

 قمار الصناعیة ومحطات االستقبال والتشغیلمشروع تطویر برمجیات األ -

مشروع إنشاء وتطویر مركز إختبار األقمار الصناعیة الصغیرة وإنشاء  -
 مركز مراقبة القمر الصناعي

 توفیر الدعم المادي والسیاسي الالزم إلستضافة وكالة الفضاء األفریقیة - -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تطویر البنیة  -
التحتیة 

وجیا لتكنول
 المعلومات

وزارة التعلیم العالى  -
والبحث العلمى 
ووزارة اإلتصاالت 
وتكنولوجیا المعلومات 

. 
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
 مشروعات اإلتحاد -

 Horizonاألوروبى 
2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات رجال 

 األعمال 

۱۲٥ 



 والفضاء تواإلتصاال المعلومات تكنولوجیا  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثامن: تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت والفضاء

ل جدیدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجیا المعلومات اتیجى: تطویر البنیة التحتیة لنظم المعلومات، وتحسین آداء شبكات اإلتصاالت الالسلكیھ الرقمیھ وشبكات االستشعار عن بعد وتقدیم أشكاالھدف اإلستر
 لمتقدمة وإنشاء وكالة الفضاء المصریة وتطبیقات مجال االستشعار من البعد لدعم خطط التنمیة في الدولة ومساعدة الوزارات األخرىواإلتصاالت، تربط بین مؤسسات التعلیم والتدریب والبحوث فیما بین مصر والبلدان ا

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات
المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

قیمة مصادر التمویل یذعلى التنف
 إلى من التمویل
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. تنفیذ ۱.۲۸.۲
مشروعات في 
مجال تكنولوجیا 

 الفضاء

المشروع القومي لتطویر قدرات معالجة  -
البیانات فائقة الحجم وتطویر قواعد البیانات 
القومیة لبصمات المزروعات والمحاصیل 

خریة والموارد المعدنیة والمسطحات الص
والطبیعیة وتطویر أدوات إنتاج ونشر 

 وتوزیع نتائجھا
مشروع تطویر منصات طائرة ذاتیة الحركة  -

ألغراض االستشعار من البعد وتشمل 
تصمیم وتطویر  واختبار المنصة 
ومنظوماتھا الفرعیة للدفع والطاقة والتحكم 
وتنفیذ المھام الذاتیة والقیاس الجوي 

ك تشفیر، وتخزین ونقل البیانات وتشفیر وف
واإلتصاالت والبرمجیات، ومعالجة البیانات، 

 والتشغیل والصیانة
مشروع اإلستكشاف الجیولوجي لسیناء  -

ومنطقة المثلث الذھبي بإستخدام التقنیات 
الحدیثة لالستشعار من البعد وتحدیث 

 األطالس الجیولوجیة لھا
مشروع إستكمال وتحدیث الخرائط وقواعد  -

بیانات الجغرافیة اإلشعاعیة ال
 والجیومغناطیسیة والتثاقلیة

مشروعات تطویر نظام مراقبة صحة  - -
المحاصیل في الوادي والدلتا ومراقبة توزیع 
المحاصیل وتقدیر اإلنتاجیة الزراعیة 
وتحسین الري ودراسة تأثیر التغیرات 

 المناخیة علي اإلنتاجیة الزراعیة

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

تطویر البنیة  -
التحتیة لتكنولوجیا 

 المعلومات

وزارة التعلیم العالى  -
ووزارة والبحث العلمى 

اإلتصاالت وتكنولوجیا 
 المعلومات .

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -
المراكز والمعاھد  -

من كافة  البحثیة 
الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 البحث العلمى أكادیمیة -
مشروعات اإلتحاد األوروبى  -

Horizon 2020 
منظمات المجتمع المدنى  -

 وجمعیات رجال األعمال 

۱۲٦ 



 قومي أمن التعلیم  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور التاسع: التعلیم أمن القومي

 لرئیسیة: دعم منظومة التعلیم والتعلم إلنتاج رأس مال بشري قادر علي اإلبداع واإلبتكار والتمیزالغایة ا

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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. دعم ۱.۲۸.۲
منظومة التعلیم 
والتعلم إلنتاج 

رأس مال بشري 
قادر علي اإلبداع 
 واإلبتكار والتمیز

تحدید سبل إبتكاریة لمواجھة المشكالت المتراكمة التي أدت  -
 إلي ضعف المنتج التعلیمي

ة الثالثة ، تطویر إستحداث صیغ جدیدة إلنتاج معلم األلفی -
 معاییر إختیاره، نظم إعداده وتكوینھ، وتنمیتھ مھنیًا

تطویر المناھج والبرامج الدراسیة للتعلیم العام والجامعي   -
وفق منظومة متكاملة إلنتاج رأس مال بشري متمیز، یكون 
قادًرا علي  اإلسھام الفاعل في التنمیة المستدامة وبناء 

 مجتمع المعرفة
 لوجیا الرقمیة في إدارة التعلیم توظیف التكنو -
دعم دور المؤسسات التعلیمیة في محو األمیة الثقافیة في  -

 عصر المعرفة
ربط التعلیم بقضایا التنمیة البشریة واإلجتماعیة في مجتمع  -

 المعلومات والمعرفة
 تطویر إستراتیجیات مبتكرة للتنمیة المھنیة للمعلم -
في إدارة مؤسسات  إستحداث صیغ جدیدة للمشاركة المجتمعیة -

 التعلیم العام
 تطویر صیغ جدیدة للتقویم الصفي األصیل -
نشر ثقافة البحث واالستقصاء، وإكساب الطالب مھارات  -

 البحث العلمي واإلبتكار

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

التمكن من 
مصادر المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 
لتحقیق التنمیة 

 المستدامة

تطویر المناھج 
فع جودة ور

 التعلیم

ربط التعلیم 
بالقضایا 
التنمویة 

 واإلجتماعیة

وزارة التعلیم العالى  - 
ووزارة والبحث العلمى 
 التربیة والتعلیم .

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

 الجامعات. -

المراكز والمعاھد  -
من كافة  البحثیة 

الوزارات المعنیة 
 بالمحور

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 البحث العلمى أكادیمیة -

مشروعات اإلتحاد  -
 Horizonاألوروبى 

2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 

ملیون  ۲٥۰
 جنیھ

 
 

۱۲۷ 
 



 المجتمعیة والقیم اإلعالم  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 

 قیم المجتمعیةالمحور العاشر: اإلعالم وال
 الغایة الرئیسیة: توظیف وتعظیم دور المنظومة اإلعالمیة في تشكیل وضبط القیم االجتماعیة واألخالقیة للمجتمع المصري

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل لتنفیذعلى ا
 إلى من
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۱.۳۰.۲ .
توظیف وتعظیم 
دور المنظومة 
اإلعالمیة في 
في تشكیل 
وضبط القیم 

اإلجتماعیة 
واألخالقیة 

للمجتمع 
 المصري

  لمصر اإلعالمیة الریادة استعادة •
 ا المجتمعیةاالعالم  وھویة الدولة وقیمھ •
 الفقر الثقافي االعالمي •
 االعالم والرقابة الذاتیة •
 صناعة اإلنبھار اإلعالمي •
 اإلعالمي التضلیل وأسالیب الخبر صناعة •
 تجدید الخطاب الدیني •
 اإلعالم العلمى •
 وسائل جمھور حمایة في المدني المجتمع مؤسسات دور •

 اإلعالم
 اإلعالم اإللكترونى ودوره فى بلورة االفكار •
 م األطفال وسبل النھوض بھإعال •
 الخطابات الجماھیریة •
 صناعة أجیال جدیدة من نجوم العلم من خالل نماذج وطنیة •

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

التمكن من 
مصادر المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 
لتحقیق التنمیة 

 المستدامة

تطویر المناھج 
ورفع جودة 

 التعلیم

ربط التعلیم 
بالقضایا 

ویة التنم
 واإلجتماعیة

وزارة التعلیم العالى  • 
والجھات والبحث العلمى 

اإلعالمیة المنوط بھا نشر 
 الرسالة .

الشركاء من القطاع  •
 الخاص.

 كلیات اإلعالم بالجامعات. •

 المراكز والمعاھد البحثیة  •
من كافة الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 لمىأكادیمیة البحث الع -

مشروعات اإلتحاد  -
 Horizonاألوروبى 

2020 

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال

ملیون  ۲۰۰
 جنیھ

 

۱۲۸ 
 



 والنقل والتجارة االستثمار  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 والنقلالمحور الحادي عشر: اإلستثمار والتجارة 

 الغایة الرئیسیة: تحقیق التنمیة المالیة واإلداریة المستدامة، بـالتركیز علي قضایا االستثمار والتجارة والنقل

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل ر التمویلمصاد على التنفیذ
 إلى من
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. تحقیق ۱.۳۱.۲
التنمیة المالیة 

واإلداریة 
المستدامة، 

بـالتركیز علي 
قضایا  إستثمار 

 التجارة

 دراسة سبل تحقیق التنمیة اإلقتصادیة المستدامة. -
 والتجارة واإلدارة اإللكترونیة الشاملة التسویق -
إقتصادیات المعرفة وتطبیقاتھا اإلستثماریة من خالل  -

 تعزیز تنافسیة المشروعات العربیة الصغیرة والمتوسطة
 ریادة األعمال في التنمیة اإلقتصادیة  -
 حوكمة الشركات والصنادیق الوقفیة -
ى تقلیل أثر األزمات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة عل -

 .اإلقتصاد المصرى
 .زیادة تنافسیة  الصادرات المصریة -
 دراسة آلیات تخفیض العجز فى میزان المدفوعات  -
 التضخم وتأثیره علي اإلقتصاد -
إنعكاس السیاسات اإلئتمانیة على سیاسات اإلستثمار  -

 واإلنتاج والمستوى العام لالسعار.
كفاءة سوق األوراق المالیة لدعم تمویل االقتصاد  -

 يالمصر

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

التمكن من 
مصادر المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 
لتحقیق التنمیة 

 المستدامة

تطویر المناھج 
ورفع جودة 

 التعلیم

ربط التعلیم 
بالقضایا 
التنمویة 

 واإلجتماعیة

وزارة التعلیم العالى  - 
والجھات والبحث العلمى 

اإلعالمیة المنوط بھا نشر 
 الرسالة .

لشركاء من القطاع ا -
 الخاص.

وزارة الصناعة والتجارة   -
 الخارجیة

 وزارة االستثمار -

 البنك المركزىالمصرى -

 المراكز والمعاھد البحثیة  -
 من

كافة الوزارات المعنیة  -
 بالمحور

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة

أكادیمیة البحث  -
 العلمى

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 

لیون م ٥۰
 جنیھ

۱۲۹ 
 



 والنقل والتجارة االستثمار  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الحادي عشر: االستثمار والتجارة والنقل

 تثمار والتجارة والنقلالغایة الرئیسیة: تحقیق التنمیة المالیة واإلداریة المستدامة، بـالتركیز علي قضایا االس

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
مخاطر مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة

قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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۲.۳۱.۲ .
الدراسات 

المستقبلیة 
 والمتقدمة

دراسة تخطیط سوق القوى العاملة موزعة على األقالیم  -
 المصریة

دراسة  تكامل التخطیط اإلقلیمى لتعظیم الناتج المحلى  -
 اإلجمالى

 دراسة التنمیة البشریة من أجل التنمیة المستدامة -
 ةدراسة إتساق السیاسات اإلقتصادی -
دراسة التكتالت اإلقلیمیة والدولیة لدعم تنافسیة اإلقتصاد  -

 المصرى.
دراسة اإلتفاقیات والمعاھدات اإلقتصادیة الدولیة لدعم  -

 تجارة مصر الخارجیة.
دراسة تطویرسیاسات وحوافز وضمانات اإلستثمار لمواكبة  -

 متطلبات المستثمرین.
یلیة دراسة  الطاقة اإلستیعابیة لقطاعات الصناعة التحو -

 لتلبیة إحتیاجات السوق المصریة
الدراسات المستقبلیة إلنشاء مدن المعرفة والمدن الذكیة  -

 من منظوراإلقتصاد المعرفى

۲۰۱٦ 

۲۰۲۰ 

۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 

۲۰۲۳ 

۲۰۲۷ 

التمكن من 
مصادر المعرفة 

وإنتاجھا، 
كسبیل وحید 
لتحقیق التنمیة 

 المستدامة

تطویر المناھج 
ورفع جودة 

 التعلیم

یم ربط التعل
بالقضایا 
التنمویة 

 واإلجتماعیة

وزارة التعلیم العالى  -
والجھات والبحث العلمى 

اإلعالمیة المنوط بھا نشر 
 الرسالة .

 وزارة التخطیط -

 وزارة القوى العاملة -

الشركاء من القطاع  -
 الخاص.

المراكز والمعاھد البحثیة  -
من كافة الوزارات المعنیة 

 بالمحور

صندوق العلوم  -
 نولوجیةوالتنمیة التك

 أكادیمیة البحث العلمى -

منظمات المجتمع  -
المدنى وجمعیات 

 رجال األعمال 

ملیون  ٥۰
 جنیھ

۱۳۰ 



 والنقل والتجارة االستثمار  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

)۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر   

 المحور الحادي عشر: االستثمار والتجارة والنقل
 ة الرئیسیة: تحقیق التنمیة المالیة واإلداریة المستدامة، بـالتركیز علي قضایا االستثمار والتجارة والنقلالغای

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
مخاطر  مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة 

مة قی مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من التمویل
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۳.۳۱.۲ .
تعظیم اإلستفادة 
 من قطاع النقل 

دراسة زیادة فعالیة شبكة النقل البرى والسكك الحدیدیة  -
 وزیادة طاقتھا اإلستیعابیة وتحسین كفاءة اآلداء.

مة النقل الذكیة) لرفع مستوى اآلداء على دراسة تطبیق (أنظ -
 شبكة الطرق وتقلیل اإلزدحام ودعم تدفق المعلومات.

دراسة زیادة فعالیة شبكة النقل الجوى وزیادة طاقتھا  -
 اإلستیعابیة..

 إعداد المخطط العام لتطویر النقل النھري. -
 إعداد مخطط عام للموانئ البحریة والموانئ الجافة. -
مل بین وسائل النقل المختلفة (تشریعات دراسة تحقیق التكا -

 ..............) -خطط تطویر  -
رفع كفاءة القوى العاملة في قطاعات النقل المختلفة من  -

خالل تحلیل الفجوة لتوفیر برامج التدریب المتطورة والتي 
 تلبي إحتیاجات العمل الفني وإالداري.

المنظمة دراسة إعادة صیاغة التشریعات والقوانین واللوائح  -
 للنقل .

مراجعة اإلتفاقیات والمعاھدات الدولیة الخاصة بالنقل  -
 والعمل على تعظیم إستفادة مصر منھا.

 دراسة تطبیق نظام النافذة الواحدة على المستوى القومى. -
 دراسة إنشاء بنك لمعلومات النقل. -

۲۰۱٦ 
 

۲۰۱٦ 
 

۲۰۱٦ 
۲۰۱٦ 
۲۰۱٦ 

 
۲۰۱٦ 
۲۰۱٦ 

۲۰۱۸ 
 

۲۰۱۷ 
 

۲۰۱۸ 
۲۰۱۸ 
۲۰۱۸ 

 
۲۰۱۷ 
۲۰۱۷ 

تعظیم اإلستفادة 
من قطاع النقل 

 بمصر.
تحقیق التكامل بین 
وسائل النقل 

 المختلفة.
اإلرتقاء بقطاع 

 النقل.

وزارة التعلیم العالى  - .
 والبحث العلمى

 وزارة النقل -
وزارة اإلستثمار  -

 والمناطق الحرة.
وزارة التجارة  -

 والصناعة.
وزراة التجارة  -

 الخارجیة.
 الغرف التجاریة. -
 البیئة وزارة  -

صندوق العلوم والتنمیة  -
 التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
منظمات المجتمع المدنى  -

 وجمعیات رجال األعمال 
 ھیئات الموانئ -
 قطاع الطیران -
 الھیئة العامة  -

لتخطیط مشروعات النقل 
 قطاع النقل البحرى  -
شركات تداول  –

 الحاویات.

ملیون  ۲۰
 جنیھ

 
 

۱۳۱ 
 



 والنقل والتجارة االستثمار  – الثاني المسار :السابع الفصل
 

 )۲۰۱٥راتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر المحاور الرئیسیة لإلست
 المحور الحادي عشر: االستثمار والتجارة والنقل

 الغایة الرئیسیة: تحقیق التنمیة المالیة واإلداریة المستدامة، بـالتركیز علي قضایا االستثمار والتجارة والنقل

اإلتجاھات 
 ستراتیجیةاإل

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
الجھات المسئولة  مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
 إلى من
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٤.۳۱.۲ .
ظیم اإلستفادة تع

من الموانئ 
 المصریة

دراسة مؤشرات اآلداء الموانئ التجاریة والتخصصیة  -
 المصریة.

دراسة االستغالل األمثل للطاقة االستیعابیة  -
للموانئ/لمحطات الحاویات المصریةفي ظل التغیرات 

 العالمیة في سوق النقل بالحاویات.
دراسة تحدیث أسطول النقل البحرى المصري وبناء  -

دات جدیدة وسبل تمویل بنائھا وسبل تفعیل دورھا فى وح
 نقل تجارة مصر الخارجیة.

دراسة وتحلیل العالقات االرتباطیة والتكاملیة بین ھیئات  -
 الموانئ البحریة والوزارات وقطاعات الدولة

دراسة المعوقات والمشكالت التى تواجھ العمالة البحریة  -
 .المصریة لمواكبة متطلبات السوق العالمي

تطبیق النظم اللوجستیة الحدیثة على أنشطة  دراسة -
 ھیئات الموانئ المصریة

 

۲۰۲٥ 
۲۰۲۷ 
۲۰۲۹ 

۲۰۲٦ 
۲۰۲۸ 
۲۰۳۰ 

وضع مجموعات 
من مؤشرات 
اآلداء لقطاع النقل 
فى مصر تكون 
قیاسیة ومحددة 
وقابلة للقیاس 
وواقعیة ومحددة 
زمنیا ویمكن 
مقارنتھا مع ما 
یناظرھا من 
مؤشرات اآلداء 

والعالمیة  العربیة
 المثیلة.

وزارةالتعلیم العالى  - 
 والبحث العلمى

 وزارة النقل -
وزارة اإلستثمار  -

 والمناطق الحرة.
وزارة التجارة  -

 والصناعة.
وزراة التجارة  -

 الخارجیة.
 الغرف التجاریة. -
 وزارة البیئة -

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 أكادیمیة البحث العلمى -
منظمات المجتمع  -

معیات المدنى وج
 رجال األعمال

الھیئة العامة لتخطیط  -
 –مشروعات النقل 
 قطاع النقل البحرى 

 ھیئات الموانئ –
شركات تداول  - -

 الحاویات.

 ملیون جنیھ ٥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۲ 
 



 والنقل والتجارة االستثمار  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمىفى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 ور الحادي عشر: االستثمار والتجارة والنقلالمح

 الغایة الرئیسیة: تحقیق التنمیة المالیة واإلداریة المستدامة، بـالتركیز علي قضایا االستثمار والتجارة والنقل

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
المسئولة الجھات مخاطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

 إلى من قیمة التمویل مصادر التمویل والمشرفة على التنفیذ
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. رفع ۳۱.۲.٥
كفاءة الخدمات 

اللوجستیة 

 دراسة إنشاء خریطة لوجستیة لمصر. •
 لمناطق الصناعیة.دراسة شبكات المراكز اللوجستیة لخدمة ا •
 دراسة الربط بین وسائط النقل المختلفة والمراكز اللوجستیة. •
إستخدام تكنولوجیا المعلومات للتكامل بین وسائط النقل  •

 الداخلي المختلفة

۲۰۲٥ 
۲۰۲۷ 
۲۰۲۹ 

۲۰۲٦ 
۲۰۲۸ 
۲۰۳۰ 

وضع خریطة 
لوجستیة لمصر 
وشبكة النقل 

 المرتبطة بھا

وزارة التعلیم العالى  -
 مىوالبحث العل

 وزارة النقل -
وزارة اإلستثمار  -

 والمناطق الحرة.
وزارة التجارة  -

 والصناعة.
وزراة التجارة  -

 الخارجیة.
 التجاریة. الغرف -
 وزارة البیئة -

صندوق العلوم  -
والتنمیة 

 التكنولوجیة
أكادیمیة البحث  -

 العلمى
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال

 قطاع الطیران -
الھیئةالعامة  -

مشروعات لتخطیط 
قطاع النقل  –النقل 

ھیئات  –البحرى 
شركات  -الموانئ

 تداول الحاویات.

ملیون  ۱٥
 جنیھ

۱۳۳ 



 السیاحة صناعة  – الثاني المسار :السابع الفصل

 )۲۰۱٥المحاور الرئیسیة لإلستراتیجیة المقترحة للتعلیم العالى والبحث العلمى فى مجال إنتاج وتوطین التكنولوجیا (نوفمبر 
 المحور الثاني عشر: صناعة السیاحة

 بتكار وسائل علمیة جدیدة تضمن تمیز قطاع السیاحة لالرتقاء بالمنتج السیاحيالغایة الرئیسیة: ا

اإلتجاھات 
 اإلستراتیجیة

المشروعات 
 المشروعات التفصیلیة العامة

 فترة التنفیذ
مخاطر مؤشرات التنفیذ

 التنفیذ
الجھات المسئولة والمشرفة

قیمة التمویل مصادر التمویل على التنفیذ
 إلى من
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ابتكار . ۱.۳۲.۲
وسائل علمیة 
جدیدة تضمن 
تمیز قطاع 

السیاحة لإلرتقاء 
 بالمنتج السیاحي

 دراسة تعظیم األستفادة من مقومات السیاحة فى مصر  -
دراسة سبل اإلرتقاء بقطاع السیاحة فى ظل المؤشرات العالمیة للجذب  -

 السیاحى.
 لمتاحة. اإلستغالل األمثل للطاقة ا -
إنشاء قواعد بیانات خاصة باالحصائیات السیاحیة، المقاصد السیاحیة  -

 بمصر، الموارد السیاحیة المختلفة
إعداد خریطة سیاحیة حدیثة لجمھوریة مصر العربیة موضح علیھا  -

السیاحةالعالجیة، السیاحة (المقاصد السیاحیة وأنماط السیاحة المختلفة 
سیاحة التعلیمیة، السیاحة الدینیة، السیاحة البیئیة، السیاحة الریفیة، ال

 الریاضیة، السیاحة الثقافیة، سیاحة التسوق)
إنشاء قواعد بیانات خاصة باإلستثمارات السیاحیة المختلفة (القطاع  -

 القطاع الخاص) -العام
 إنشاء قاعدة بیانات خاصة بالبحث العلمى في المجال السیاحى والفندقى  -
قوانین والتشریعات الخاصة بالمجال السیاحى إعداد مشاریع لتحدیث ال -

 والفندقى
تطویر وسائل النقل السیاحى البرى والبحري والجوي وما تحتاجھ من  -

 موارد
 إعداد برامج لتدریب الموارد البشریة بالمجال السیاحى والفندقى -
حصر الموارد المطلوبة الخاصة بأنماط السیاحة المختلفة، لتقدیم  -

 اط وتحدید الفئات المستھدفة خدمات متمییزة لألنم
اإلعداد لعمل خطط تسویقیة لمصر كمقصد سیاحى بمختلف االسواق  -

 السیاحیة الدولیة 
الحفاظ على الموارد وتنمیتھا من خالل نشاطات منظمة ذات وقع بیئى  -

 منخفض
 تطویر اٌلیة التعامل مع األزمات التى تطرأ على المجال السیاحى والفندقى -
 حلیة إذ انھا إحدى عناصر الجذب السیاحى حمایة البیئة الم -
 إستحداث أسالیب لقیاس األثر السلبي للنشاط السیاحى والفندقى -
 تشجیع األنشطة السیاحیة الغیر مضرة للبیئة  -
 تشجیع المنتجات المحلیة  -
 وضع برامج لتنمیة قدرات السكان المحلیین  -
 وضع معاییر للجودة -

۲۰۱٦ 
۲۰۲۰ 
۲۰۲٥ 

۲۰۱۸ 
۲۰۲۳ 
۲۰۲۷ 

 تنمیة -
السیاحة 

 بكافة أنواعھا
زیادة أعداد  -

السائحین فى 
قطاعات 

دائمة وعدم 
التأثر 

باألحداث 
 الطارئة

وزارة التعلیم العالى  -
 والبحث العلمى 

 وزارة السیاحة -
الشركاء من القطاع  -

 الخاص.
كلیات السیاحة والفنادق  -

 بالجامعات.
المراكز والمعاھد البحثیة  -

من كافة الوزارات 
 ورالمعنیة بالمح

صندوق العلوم  -
 والتنمیة التكنولوجیة

 وزارة السیاحة -
 أكادیمیة البحث العلمى -
منظمات المجتمع  -

المدنى وجمعیات 
 رجال األعمال 

ملیون  ۲٥۰
جنیھ 

۱۳٤ 
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 واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة اإلستراتیجیة وتنفیذ متابعة آلیات

الخطة اإلستراتیجیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار بوزارة التعلیم العالى  إتباع اآللیة التالیة لوضع مكنی
والبحث العلمى موضع التنفیذ، مع األخذ في الحسبان اآللیات التي تضمنتھا المبادرات المدرجة في الخطة، إذ 

 :بات ما یليتشكل ھذه اآللیات في مجموعھا متطلبات أساسیة الغنى عنھا لتنفیذ الخطة، وتشمل ھذه المتطل
تشكیل لجنة توجیھیة علیا، وذلك لإلشراف على تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة، وإتخاذ القرارات الالزمة  •

 .برئاسة األستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى لمعالجة المشكالت التي تبرز أثناء التنفیذ

ملیة متابعة تنفیذ الخطة، ودراسة عقبات التنفیذ إنشاء المكتب التنفیذي للخطة اإلستراتیجیة الذي یتولى ع •

 .والتنسیق بین الوزارات واإلدارات المعنیة بالخطة

إختیار مدیر إلدارة المكتب التنفیذي للخطة اإلستراتیجیة من الذین یتمتعون بالخبرة، وبُعد النظر  •

 . والقدرة على القیادة

ھذا المجال، وذلك لمتابعة إعداد التقاریر الخاصة تعیین مستشارین للخطة اإلستراتیجیة من الخبراء في  •

على أن یتوافر في المستشارین القدرة العالیة على العمل في فریق وتقدیم الدعم  ،بھا، وتقدیم الدعم الفني

  .الفني لآلخرین

تعیین عدد من القیادات للعمل على إدارة برامج الخطة اإلستراتیجیة، ویمكن أن یخصص لكل ھدف  •

 .  ي، وقد یُستحدث تنظیم آخر یعتمد على دمج بعض المبادرات من أھداف مختلفةاستراتیج

للجامعات والمراكز والمعاھد البحثیة المعنیة والتنفیذیة  تشكیل فریق إلعداد الخطط اإلستراتیجیة •

بالخطة، وتكون مھمتھ إعداد الخطط الخاصة بھذه الوحدات، ومراجعتھا مع إدارة المكتب التنفیذي 

مة الخطة اإلستراتیجیة للوحدة مع الخطة اإلستراتیجیة ئاإلستراتیجیة للوزارة، والتأكد من موا للخطة

  .ومؤشرات اآلداء  للوزارة، فضالً عن متابعة تنفیذ المبادرات واألھداف اإلستراتیجیة

العمل على إیجاد وحدة أو منسق للخطة اإلستراتیجیة في جمیع وحدات الجامعات ومراكز البحوث  •

تولى إعداد الخطة التنفیذیة بما یتفق مع خطة الوزارة، وكذلك متابعة التنفیذ والتنسیق مع مكتب ت

  .اإلستراتیجیة، ومع اإلدارات األخرى (الشركاء) في تنفیذ مبادرات الجھة التي یمثلھا

ربیة دعم الحملة اإلعالمیة والتثقیفیة للخطة اإلستراتیجیة عن طریق نشرھا في كتاب باللغتین الع •

واإلنجلیزیة، وتوزیعھ على كافة األطراف المعنیة بالخطة (الشركاء الداخلیین والخارجیین)، فضالً عن 

نشر مقاالت صحفیة دوریة في الصحف المحلیة عن الخطة وأھمیتھا وأھدافھا والنتائج المترتبة على 

راتیجیة وكیف تم تطویرھا، العمل بھا، وما یتحقق منھا، وإنتاج فیلم تسجیلي قصیر یتضمن وثیقة اإلست

 .باإلضافة إلى نشر ملخص الخطة على الموقع االلكتروني للوزارة

اإلستراتیجیة  بنیانقد یكون من بینھا برنامج والتى  توفیر برامج إلكترونیة لمتابعة الخطة اإلستراتیجیة،•

Strategy Architectureذي یستخـدم أسلـوب بطاقـة اآلداء المتـوازنـ، ال(Balanced 
Scorecard BSC) غیره من األسالیب لمتابعة تنفیذ الخطة. أو 

۱۳٦ 



 واإلبتكار والتكنولوجیا للعلوم القومیة اإلستراتیجیة وتنفیذ بعةمتا آلیات

تنفیذ برنامج إلدارة التحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإلستراتیجیة؛ ووضع األھداف اإلستراتیجیة •

والمبادرات الداعمة على طریق التنفیذ؛ ویشمل ھذا البرنامج برنامج إلدارة المخاطر، وإدارة األطراف 

 :المعنیة وبعض الدورات التدریبیة كما یلي

رنامج إدارة المخاطر: لكل خطة استراتیجیة مجموعة من المخاطر المتعلقة بتنفیذ األھداف ب . أ

تھا لضمان نجاح البرنامج، ویتضمن ذلك وضع ااإلستراتیجیة؛ لذا یجب استباق المخاطر وإدار      

 .التحالف المطلوب منذ البدایةخطة اتصال إلدارة التطلعات وبناء       

مجموعات من البرنامج إدارة األطراف المعنیة: یھتم ھذا البرنامج بالتواصل الشفاف مع كافة  . ب

األطراف المعنیة لضمان الوفاء بااللتزامات وإیضاح المفاھیم وشرح الوقائع؛ وتقدیم الدعم الفني       

 .في حالة الحاجة إلیھ      

رات تدریبیة مكثفة في مجال إدارة التغییر: العمل على تنفیذ عدد من الدورات التدریبیة تنفیذ دو.  جـ

  (Change Management)الموجھة إلدارة التغییر 

۱۳۷ 



 السیاحة صناعة  – الثاني المسار :السابع الفصل

۱۳۸ 
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 الوظیفة اإلسم م

لعلمى والتكنولوجیا / نائب الرئیس رئیس أكادیمیة البحث ا األستاذ الدكتور / محمود صقر ۱

 رئیس المركز القومى للبحوث األستاذ الدكتور / أشرف شعالن ۲

 نائب رئیس جامعة طنطا للدراسات العلیا والبحوث األستاذ الدكتور / إبراھیم عبدالوھاب سالم ۳

 ات العلیا والبحوثنائب رئیس جامعة اإلسكندریة للدراس األستاذ الدكتور / صدیق عبدالسالم توفیق ٤

 أمین المجلس األعلى للمراكز والمعاھد والھیئات البحثیة األستاذ الدكتور / یاسر رفعت عبد الفتاح ٥

 عمید شئون أعضاء ھیئة تدریس  األستاذ الدكتور / خالد مصطفى قاسم ٦
 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى/أمینا

 مساعد وزیر البحث العلمى حازم منصور األستاذ الدكتور/ ۷

القائم بأعمال المدیر التنفیذى لصندوق العلوم والتنمیة  األستاذ الدكتور/ محمود فرج زورة ۸
 التكنولوجیة

 جامعة طنطا -كلیة التربیة  األستاذ الدكتور / یوسف الحسیني اإلمام ۹

 جامعة القاھرة األستاذ الدكتور / ھدى أبوشادى ۱۰

 جامعة القاھرة ألستاذ الدكتور / یاسر الشایبا ۱۱

 صندوق االستشارات األستاذ الدكتور / محمود رمیح ۱۲

 وزیر البترول األسبق األستاذ الدكتور / أسامة كمال ۱۳

 جامعة الزقازیق األستاذ الدكتور / عبدهللا عسكر ۱٤

۱٤۰ 
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 الوظیفة اإلسم م

  رئیس أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا األستاذ الدكتور / محمود صقر ۱

 ندوق العلوم والتكنولوجیا السابقمدیر التنفیذى لص األستاذ الدكتور/ عمرو أمین عدلى ۲

 أمین مجلس المراكز والمعاھد والھیئات البحثیة األستاذ الدكتور / یاسر رفعت عبد الفتاح ۳

 مساعد وزیر البحث العلمى األستاذ الدكتور/ حازم منصور ٤

 ECASTIمصر الخیر/ األستاذ الدكتور / عالء الدین إدریس ٥

 جامعة عین شمس ارهاألستاذ الدكتور / ھشام ھد ٦

 وزارة التنمیة االداریة االسبق األستاذ الدكتور / احمد درویش ۷

 المركز القومى للبحوث األستاذ الدكتور / منى الطوبجى ۸

 جامعة القاھرة -عمید كلیة الزراعة األستاذ الدكتور / ھانى الشیمى ۹

 صندوق االستشارات األستاذ الدكتور / محمود رمیح ۱۰

 مدیر برنامج البحوث والتنمیة واإلبتكار ستاذة /  زنیب الصدراأل ۱۱

 أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا المجالس النوعیة ۱۲

۱٤۱ 
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 الوظیفة اإلسم م

 نائب رئیس جامعة طنطا للدراسات العلیا والبحوث األستاذ الدكتور / إبراھیم عبدالوھاب سالم ۱

 نائب رئیس جامعة اإلسكندریة للدراسات العلیا والبحوث األستاذ الدكتور / صدیق عبدالسالم توفیق ۲

 جامعة طنطا -ة التربیة كلی األستاذ الدكتور / یوسف الحسیني اإلمام ۳

 جامعة طنطا -كلیة العلوم  األستاذ الدكتور / دمحم لبیب سالم ٤

 جامعة طنطا -كلیة طب األسنان  األستاذ الدكتور / ألفت دمحم جاب هللا ٥

 جامعة طنطا -كلیة العلوم  األستاذ الدكتور / مني مبروك الجمل ٦

 جامعة طنطا -الطب كلیة  األستاذ الدكتور / وسام صالح دمحم ۷
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۱٤۲ 
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 الوظیفة اإلسم م

مساعد رئیس أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا لشئون  األستاذ الدكتور / سعید شلبى ۱
 عیةالمجالس النو

 المدیر التنفیذى للمنطقة اإلستثماریة  األستاذ الدكتور / عبد الھادى بشیر قشیوط ۲

 بمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة

 األستاذ بالمعھد الملكى السویدى  األستاذ الدكتور / مأمون دمحم أحمد ۳

عضو مجلس بحوث الصناعة بأكادیمیة البحث العلمى 
 والتكنولوجیا

 المركز القومى للبحوث األستاذ الدكتور / أسامة عزمى ٤

المنطقة اإلستثماریة بمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات  األستاذ الدكتور / ھشام جالل الشیمى ٥
 التكنولوجیة

مدرس اإلقتصاد باألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل  الدكتورة / عبیر دمحم عبد الخالق ٦
 بحرىال

 أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا -الشبكة القومیة للمعلومات  الدكتور / عمرو رضوان ۷

 المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار  الدكتور / دمحم رمضان ۸

 أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

 والتكنولوجیا واإلبتكار  المرصد المصرى لمؤشرات العلوم الدكتورة /  ھیام حلمى ۹

 أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

المنطقة اإلستثماریة بمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات  األستاذة / فیبى صلیب یوسف ۱۰
 التكنولوجیة

 عمید مركز بحوث واستشارات النقل البحرى ایھاب محمود القصاص األستاذ الدكتور / ۱۱

 علوم والتكنولوجیا والنقل البحرىاألكادیمیة العربیة لل

 مركز بحوث واستشارات النقل البحرى  الدكتور / أحمد دمحم حنفى  ۱۲

 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى

۱٤۳ 
 



 

 الوظیفة اإلسم م

 مركز بحوث واستشارات النقل البحرى  الدكتورة / أمانى فاروق حداد  ۱۳

 النقل البحرىاألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا و

 مركز بحوث واستشارات النقل البحرى  األستاذ / دمحم األباصیرى عبد اللطیف ۱٤

 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى

 اإلسكندریة  -عمید معھد النقل الدولى الدكتور / أسالم دمحم النقیب  ۱٥

 بحرىألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل ال

 -كلیة النقل الدولى واللوجیستیات -رئیس قسم عملیات النقل الدكتور / خالد جابر السقطى  ۱٦
 القاھرة

 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى

 القاھرة-كلیة النقل الدولى واللوجیستیات  الدكتور / حمادة فرید منصور ۱۷

 ولوجیا والنقل البحرىاألكادیمیة العربیة للعلوم والتكن

 اإلسكندریة  -وكیل كلیة اإلدارة والتكنولوجیا الدكتور/  أحمد موسى السمادیسى  ۱۸

 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى 

 -كلیة اإلدارة والتكنولوجیا –رئیس قسم السیاحة والفندقة  الدكتورة /  ریم بھاء المصرى ۱۹
 اإلسكندریة 

 كادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرىاأل

 اإلسكندریة -كلیة اإلدارة والتكنولوجیا –قسم السیاحة والفندقة  الدكتورة /  یاسمین حسین رمزى ۲۰

 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى 

 
 

 

۱٤٤ 
 


	منهجية وآليات إعداد
	الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار
	الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر
	الجامعات وفقاً لكليات العلوم والتكنولوجيا وكليات العلوم الاجتماعية والانسانية
	الطلبة المسجلون للحصول على درجات جامعية عليا وفقا لمجالات العلوم  2014
	 تطور عدد الباحثين فى مصر
	 مخرجات البحث والتطوير
	 النشر العلمى الدولى
	 براءات الإختراع - طلبات براءات الإختراع
	 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
	 ﺗﺤﻠﯿﻞ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
	 أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﯿﺎت ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷداء اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
	 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ودول اﻟﺠﻮار
	 الإنفاق على البحث العلمى في مصر
	 تطور الإنفاق على البحث والتطوير
	 الإنفاق الفعلي على البحث والتطوير وفقاً للمراكز البحثية والجامعات
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