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 (1)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 
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 حصاد البحث العلمى فى أرقام
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 (2)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 مؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار:

 للمعايير الدولية( في تحسن يتراوح جميع المؤشرات المتعلقة بمدخالت ومخرجات الع ً لوم والتكنولوجيا واالبتكار )طبقا

 ما بين تدريجي وكبير كاآلتي:

   عن العام الماضي. %61مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها  19,19وصل اإلنفاق على البحث والتطوير إلى 

   ًلعام الماضي.عن ا  %29معدل زيادة قدرها  18777بلغت األبحاث العلمية المشورة دوليا 

  دولة على مستوى العالم. 230عالمياً في مجال األبحاث العلمية المنشورة من ضمن  38احتلت مصر المرتبة 

  51زاد التعاون الدولي في األبحاث المشتركة مع دول العالم وقد بلغت نسبة األبحاث المشتركة %. 

  100 منها  عدد البراءات الصادرة للمصريين ووصل 2017براءة في عام  585وصل عدد البراءات التي تم منحها 

 . براءة

  عن العام  %21.7ألف باحث بمعدل زيادة قدرها  135زادت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة وإرتفع إلى

 الماضي.

  مقارنة بـ 95بدء التحسن التدريجي في ترتيب مصر في مؤشر االبتكار العالمي حيث إحتلت مصر هذا العام المركز 

 العام الماضي. 105

 

 التشريعات وتهيئة البيئة الداعمة للعلوم والتكنولوجيا 

 ( من حزمة من التشريعات 2018فى إطار دور الوزارة لتهيئة بيئة داعمة ومحفزة لالبتكار  فقد تم اإلنتهاء هذا  العام )

، وكذا اإلنتهاء من  2018لسنة  23رقم الداعمة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار والذى صدر أيًضا هذا العام ب

 مسودة قانون المترولوجيا والذى سوف 

  يؤثر بصورة إيجابية على دعم االقتصاد المصرى فى إطار تنسيقى، كما قامت الوزارة بتقييم اإلستراتيجية القومية للعلوم

تم تجميعها خالل العام الماضى  وسوف والتكنولوجيا واإلبتكار متضمنه متطلبات كافة الوزارات من البحث العلمى والذى 

 يتم نشر اإلستراتيجية المعدلة خالل األسابيع القليلة القادمة .

  وتنوى الوزارة القيام بتعديالت جوهرية فى اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك  الجهات من

اكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة لإلقتصاد الوطنى ، ويستلزم قيامها بدورها فى إطار رؤية الوزارة لتحويل المر

 هذا إعادة النظر فى لوائح ترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية .
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 (3)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  ومن الجدير بالذكر أن وزارة البحث العلمى وبتوجيهات من معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقوم بالتنسيق مع

ة الغير تابعة للوزارة فى كافة المجاالت لربطها باإلستراتيجية القومية مع تقديم  توصيات بالتعديالت المراكز البحثي

 التشريعية والتنظيمية الممكنه ومن ثم تقييم أدائها وذلك بالتنسيق الكامل مع السادة الوزراء المعنيين .

 

 ي:دعم االبتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع املحل

 اآلتي: تم

  مليون   7.5شركة بتمويل  30حاضنات في جامعة أسيوط وهليوبوليس وجمعية اتصال وذلك لدعم عدد  3دعم وإنشاء

حاضنة  في أقاليم مصر المختلفة منها حاضنات متخصصة وغير متخصصة  17جنيه وذلك ليصل عدد الحاضنات إلى 

 .2017/2018ن جنيه حتى مليو 43,7شركة ناشئة بإجمالي  83وذلك إلحتضان عدد 

  مكتب  43تم استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ووصل عدد المكاتب إلى

طلب براءة ،  35بحث ، وتسجيل عدد 2000مليون جنيه . نشر   40بإجمالي تمويل  2017/2018حتى عام 

منتج  120نموذج أولى ، التسويق ل  136ة تكنولوجية ، تصميم فكر 32براءات اختراع ، دعم  3والحصول على 

 جنيه مصري. 25000تكنولوجي ، العائد المادي لتنفيذ تعاقدات التسويق التكنولوجي 

  مشروع للتمويل بقيمة  300مشروع تخرج وتم اختيار  800تم اإلعالن للسنة الخامسة لدعم مشروعات التخرج وتقدم

البرامج المساعدة لمتحدي  -التكنولوجيا الخضراء -لعديد من المجاالت مثل األثاث والديكور مليون جنيه وذلك في ا 13

صناعة اإللكترونيات والروبوتكس  -أفالم الكارتون واأللعاب اإللكترونية  -إنترنت األشياء -صناعة البرمجيات  -اإلعاقة 

 -الصناعات الحرفية  -الصناعات الغذائية  -المدن  تدوير المخلفات وتجميل -اإلستزراع السمكي  -الطاقة والمياه  -

 الصناعات البترولية .. وغيرها.

  وبالتالي قد بلغ عدد التحالفات  2017/2018مليون جنيه في عام  30تحالف تكنولوجي بتمويل  2التعاقد على ،

ع المحلي في مجاالت تحلية تحالف تكنولوجي، وذلك لتعميق التصني 15التكنولوجية الذين تم تمويلهم حتى األن إلى 

 185المياه والدواء واإللكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة وقطع الغيار واألقمار الصناعية بإجمالي تمويل 

مؤسسة صناعة ما بين جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات  120مليون جنيه ويشارك في تنفيذهم أكثر من  

 صناعية ومؤسسات مجتمع مدني.

 الصنع" وهي مسابقة تكنولوجية قومية واألولى من  محلية الكهربائية للسيارات األول القاهرة اطالق "مسابقة رالي

نوعها في مصر والمنطقة والمحمية قانونياً لصالح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وقد شارك في المرحلة األولى 

فاز بتنظيم الرالي كلية الهندسة جامعة عين شمس بعد إعالن جامعة مصرية و 26طالب يمثلون  312من الرالي 
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 (4)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

جنيه  500،000تنافسي مفتوح على مستوى الجمهورية. حصل علي الجائزة الكبرى فريق جامعة عين شمس البالغة 

فرق مصرية، ويأتي في المركز الثاني فريق جامعة قناة السويس وقيمة الجائزة  9مصري بعد منافسة قوية ضمت 

 125ف جنيه، أما  المركز الثالث حصل عليه المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان والجائزة قدرها أل 250

سيارات استكمال السباق حتى  4ألف جنيه، حيث استطاعت  25جوائز للتميز وقيمة كل جائزة  5ألف جنيه، هذا بخالف 

ضل تصميم والجائزة الثانية فى االبتكار حصل عليها فريق النهاية والتي انتهت بفوز فريق جامعة كفر الشيخ بجائزة أف

جامعة عين شمس والكلية الفنية العسكرية، وقد كان المركز الثالث عن أفضل خطة عمل من نصيب فريق المعهد العالى 

نوب للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، أما الجائزة الرابعة وهى جائزة األمان حيث تم منح جائزتين لفريق جامعة ج

 الوادى وهندسة حلوان المطرية، أما الجائزة الخامسة وهى جائزة اإلتصال فاز بها فريق هندسة الزقازيق.

 

  تم عقد المنتدى الثالث للتسويق التكنولوجى حيث تم استعراض المخرجات البحثية الناتجة عن المبادرات والمشروعات

ويلها واإلشراف علي تنفيذها لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها التي قامت أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بتم

الصناعة بالتعاون مع الجامعة األمريكية والمركز القومي للبحوث وجامعة أسيوط ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

ل الصناعة وجامعة بني سويف ومركز البحوث الزراعية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك بحضور رجا

 والتجارة واإلعالم العلمي والجهات المعنية.
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 (5)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  مليار جنيه عوائد  3مخرج تكنولوجى )بحثي / إبتكارى( ينتظر أن تحقق مايزيد عن 19التسويق التكنولوجي وذلك لـ

ً فى مجاالت اإلنتاج  1.2مباشرة وغير مباشرة وتحقيق وفورات فى ميزان المدفوعات يقارب  مليار دوالرسنويا

 ناعي والخدمى والبيئى والزراعى ومن أمثلتها مايلى : الص

o .محطة تنقية مياه بإستخدام الترشيح المباشر ذو المرحلة الواحدة وذو المرحلتين 

o  .تطوير محطة تنقية مياه مدمجة منخفضة التكاليف 

o .المواسير ذات االقطار الصغيرة بديل للصرف الصحى التقليدى 

o تى )الصوب الحرارية إلنتاج الفحم النباتى(.نظم مطورة إلنتاج الفحم النبا 

o .تصنيع وحدة مستقلة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية 

o .تصنيع محطة تناطح عكسى  متنقلة لتحلية مياه األبار تعمل بالطاقة الشمسية 

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

o .إنتاج قطع غيار عالية الجودة لخدمة محطات الكهرباء 

o  إنتاج التروس من الزهر المرن عالى المتانةADI. 

o .إنتاج قطع الغيار الالزمة لعربات السكك الحديدية المصرية 

o .جهاز لتبريد المياه موفر للطاقة 

o .نظام كهروميكانيكى لإلطفاء اآللى للسيارات 

o لحام المستخدم فى شركات البترول.جهاز نزع الرطوبة من أسالك ال 

o .حساس إنذار وحماية عالى الحساسية لإلنذار ومقاومة الحريق 

o .السرير الطبى المانع لتكوين قرح الفراش 

o .تصنيع المتكثفات البترولية المصاحبة للغازات الطبيعية والبترول الخام فى وحدات تكرير  البترول 

o ب واالعشاب البحرية.المخصبات الزراعية المستخلصة من الطحال 

o .)ًسالالت األرز المتحملة للجفاف وندرة المياه )األرز المهندس وراثيا 

o  إنتاج خلطة أسفلتية خاصة تستخدم في صيانة فواصل التمدد الحراري للكباري المعدنية وصيانة ممرات
 المطارات المدنية أو الحربية.

o ويس.تطبيق تكنولوجيا تشتت البقع الزيتية بهيئة قناة الس 

  مليون جنيه للمشروع، حيث يهدف البرنامج الى دعم  3تم طرح برنامج اإلبتكار بتمويل المشروع الواحد بحد أقصى

الباحثين بالتمويل الالزم للمشاريع التطبيقية، والتي تتميز باالبتكار والتفرد والحداثة فى كافة المجاالت.  تهدف برامج 

 بحث العلمى بالصناعة.االبتكار فى المقام االول الى ربط ال
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 (6)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  طرح برنامج دعم األبحاث والتنمية التكنولوجية )دورتين(: يتم من خالل البرنامج تمويل المشروع الواحد بحد أقصى مت

ألف جنيه للمشروع، يقوم البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة سواء كانت بحوث أساسية إلستكمال رسائل  200

تميز بوجود تطوير لمكون تكنولوجي أو تصنيع نموذج أولى أو التحقق من فكرة الماجستر أو الدكتوراه أو التى ت

مبتكرة، وتؤهل المشروعات الناجحة لتمويل أكبر من خالل برامج الصندوق المختلفة، و يساهم هذا البرنامج فى دعم 

 ى وقت قصير.وتعزيز تنمية االبتكارات من خالل منح الباحث بالتمويل المطلوب فى المشروعات الصغيرة ف

 ( يهدف هذا البرنامج إلى ربط البحث العلمى بالصناعة من  6تم طرح عدة دورات من برنامج أستاذ لكل مصنع :)دورات

خالل تقديم الدعم الالزم إلتحة الفرصة لباحث من الجامعات أو المراكز البحثية لدراسة مشكلة موجودة بأحد المؤسسات 

البرنامج ليشمل تعاون الصندوق مع وزارة اإلنتاج الحربي من خالل تضمين  الصناعية وطرح الحلول، و تم تطوير

التحديات التي تواجه مصانع اإلنتاج الحربي وطرحها على المجتمتع البحثي لتشخيصها وإيجاد حلول عملية ومبتكرة 

 لها.

 ( يهدف برنامج إعادة التوطين الى 2تم طرح عدة دورات من برنامج إعادة التوطين: )مواجهة هجرة العقول من  دورة

 2خالل دعم العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الخارج ولم يتجاوزوا األربعين عام، بحد أقصى 

 مليون جنيه للمشروع ولمدة ثالث سنوات بحد أقصى.

 مليون  2حد بحد أقصى تم طرح برنامج دعم البحوث االساسية والتطبيقية: يتم من خالل البرنامج تمويل المشروع الوا

جنيه للمشروع من خالل هذا البرنامج يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتمويل مشروعات البحوث األساسية 

 –فيزياء ورياضيات  –الكيمياء  –بحد أقصى مليون جنيه للمشروع الواحد فى كافة المجاالت العلمية: الزراعة 

تكنولوجيا المعلومات  –تحلية مياه  -مياه –بيولوجى  –غذاء  –ستشعار عن بعد فضاء وا –جيولوجيا وموارد معدنية 

  -صيدلة  -طب -البيئة -بيوتكنولوجى –إلكترونيات  -طاقة –هندسة  –نقل  -علوم اجتماعية وإنسانيات -واالتصاالت

 العلوم البينية. –األسماك والمصايد  –نانوتكنولوجى 

  الحد من التلوث: بناًءا على تكليفات فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر إطالق تم طرح المنحة الموجهه في مجال

طاقات المصريين االول قام الصندوق بالتعاون مع وزارة البيئة لتحديد االولويات القومية في مجال الحفاظ على البيئة 

لصندوق بطرح تلك الموضوعات والحد من معدالت التلوث والتي تحتاج لحلول من جانب البحث العلمي. و من ثم قام ا

 للبحث في إطار المنحة الموجهه في مجال الحد من التلوث.

  برنامج تلبية احتياجات المجتمع: يهدف البرنامج الى توفير التمويل المطلوب للمشاريع البحثية التى يقوم الباحثين

ً بأنه يشترط للتقدم لهذا البرنامج ان تكون  فكرة البحث مطلوبة من قبل جهة صناعية. بتقديمها لخدمة الصناعة، علما

 مليون جنيه لمدة سنتين.  3يقوم الصندوق من خالل هذا البرنامج بدعم المشاريع بحد أقصى 
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 (7)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  تم طرح برنامج التحديات الوطنية: يهدف البرنامج الى توفير التمويل المطلوب للمشاريع البحثية التى يقوم الباحثين

قومية، علماً بانه يشترط للتقدم لهذا البرنامج ان تكون فكرة البحث مطلوبة من قبل جهة بتقديمها لحل ومواجهة تحديات 

مليون  3قومية من شأنها تحديد التحديات القومية. يقوم الصندوق من خالل هذا البرنامج بدعم المشاريع بحد أقصى 

 جنيه لمدة سنتين.

 الطاقــــــة:

 وم من اإلتحاد األوروبي في دولة غير عضو في اإلتحاد األوروبى في تنفيذ أكبر مشروع بحوث وتطوير تطبيقي مدع

 9.5( وهو في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه وبميزانية حوالي MATSمدينة برج العرب )مشروع 

الفعلي وتم بدء العمل  2009مليون يورو فقط وكان هذا المشروع متعثراً منذ عام  2.4مليون يورو تحملت مصر منهم 

متر مكعب مياه  250ميجا و 1منذ عام فقط، وهو بمثابة أكبر مركز للبحوث والتطوير في شمال أفريقيا وينتج كهرباء 

 محاله 

  تم تطوير وإنشاء وتشغيل محطة تجريبية لوحدات صغيرة من مركزات الطاقة الشمسية ببليس )مزرعة سيكم( بدعم من

 اإلتحاد األوروبي

 

 

  لتوجيه ضوء الشمس إلنارة الشوارع الضيقة واألزقة وتم تسليط الضوء على بعض من هذه االبتكارات تم إبتكار طريقة

 (News Weekمن مجالت عالمية مثل نيوزويك )
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 (8)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 

  املياه:

  مليون جنيه 10إنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 

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

 

 ( 52تم التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه باألغشية عند درجات حرارة منخفضة 

ية درجة مئوية( مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه وهناك جهود كبيرة ونتائج مبشرة في مجال تصنيع أغشية تحل

المياه محلياً وكذا مضخات الجهد العالي وهي المكونات الرئيسية في صناعة تحلية المياه وجاري تسجيل هذه اإلبتكارات 

 وتطبيقها على نطاق تجريبي تمهيداً للتسويق

  جارى االنتهاء من تصميم وتنفيذ محطه مبتكره لمعالجه مياه الصرف الصحي بإحدى القرى المصرية بطاقه انتاجيه

 متر مكعب / يوم 400

 تنفيذ أنظمة المياه الرمادية في المدن الجديدة في مصر من أجل إستراتيجية االستفادة الفعالة 

 إنتاج أطلس الخرائط الهيدروجيولوجية لجنوب الصحراء الغربية 

 دراسة تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة أسوان 

 

 الزراعة والغذاء:
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 (9)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 

 وال تستخدم كيماويات في التبخير  %2ح محلياً )الصوامع البالستيكية( حيث تقلل الفاقد إلى طوير تكنولوجيا تخزين القمت

 من الصوامع المعدنية واستثمارات رأسمالية لإلنشاء ال تقارن %30وذات جودة أعلى وتكلفة تخزين للطن أقل 

  ة األرز من خالل تطوير هجن جديدة أردب للفدان، وزيادة إنتاجي 24زيادة إنتاجية القمح في الحقول اإلرشادية إلى

  % 20، وتوفير مياه الري بنسبة ال تقل عن % 30بنسبة 

  

  تم إصدار " الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية " كأول موسوعة في مصر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث

حثية وتضم الموسوعة سلسلة من اإلصدارات ومركز البحوث الزراعية وبالشراكة مع الجامعات والمعاهد والمراكز الب

تحتوى على المعلومات  المتاحة )المنشورة و الغير منشورة مًعا( عن النباتات الطبيه البريه فى مصر من أجل اإلستفادة 

القصوى منها إلى جانب تجميع المعارف التراثية للنباتات الطبية البرية في مصر وتوثيقها، وإطالق قاعدة بيانات عن 

لنباتات الطبية البرية في مصر وسوف تضم أيضاً إصدارات الموسوعة بصمات الحمض النووي للنباتات الطبية البرية ا

بهدف عمل بصمات وراثية مرجعية   DNA barcodingالموجودة حاليا والتى أمكن تجميعها وذلك باستخدام تقنية 

   Wealth of Egyptباستخدام أحدث التقنيات لحفظ وتوثيق ثروة مصر 

  طن /فدان  1.5 -1تمويل المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق األرز الهجين مما أدى الى زيادة اإلنتاجية بمعدل

 ألف طن أرز شعير . 375 –ألف  250بالمقارنة بأفضل األصناف المحلية بإجمالي 

  80تصنيع عربة لنقل ووزن المحاصيل الزراعية بنسبة مكون محلى% 

 ولي:التعاون الد
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 (10)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  بدءت جهود عودة مصر ألفريقيا في اإلثمار حيث ترأس مصر حالياً مكتب اإلتحاد األفريقي للعلوم واالبتكار في دورته

الحالية وتمنح مصر سنوياً ثالث جوائز لشباب الباحثين األفارقة وتقدم برامج تدريبية معتبرة في مجاالت األمراض 

ية في المرصد األفريقي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وعضو الوبائية والتشخيص والمسابك وتشارك بفعال

مؤسس في الشبكة اإلفريقية لالبتكار في تشخيص الوبائيات وتم إختيار معهد تيودوربلهارس كمركز تميز أفريقي في 

 هذا المجال

 ومي للمعايرة للتوافق مع النظام تنفيذ مشروع ممول من االتحاد األوروبي "التوأمة المؤسسية لبناء قدرات المعهد الق

 األوروبي وتحقيق اإلعتراف الدولي بمعايير القياس وشهادات المعايرة"

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

 ينية والبحث العلمي تم توقيع اتفاقية النشاء المركز المصرى الصينى لنقل التكنولوجيا بين وزارتى البحث العلمي الص

باحث شاب فى مجاالت سياسات العلوم والتكنولوجيا وريادة االعمال  11المصرية وتم من خالل هذا االتفاق تدريب 

المياه فى الصين ، وكذلك عقد ثالث ورش عمل فى مصر التاحة الفرصة للمصريين  -انترنت االشياء –الطاقة الزراعة 

 –المياه والرى  –الزراعة الحديثة  -صين وخلق فرص للتعاون فى مجال االلكترونيات للتعرف على التقنيات الجديدة بال

النباتات الطبية ، كذلك مثلت الصين فى معرض القاهرة الدولى لالبتكار كضيف شرف مقدمة تقنيات جديدة  –النقل الذكى 

 مؤسسة بحثية 13من 

 طة االتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة، العلوم لخدمة اعالن االتحاد االوروبي ان اكاديمية البحث العلمي هي نق

 المجتمع، وبرامج تنقالت الباحثين من وإلى أوروبا ورفع قدرات أفراد الباحثين

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

 في دول مختلفة

 أكبر جهة في مصر من ناحية تنافسية  2016ضية اإلتحاد األوروبي ببلجيكا أن األكاديمية أصبحت في عام إعالن مفو

 المشروعات األوروبية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، لثالث سنة على التوالي

  مليون دوالر، بجزيرة  1,8االتفاق على بناء المرحلة األولى لمعملي الخاليا الشمسية والوحدات الشمسية بتكلفة إجمالية

 قرامان بسوهاج

  برنامج الشراكة المصري الياباني )الدورة التاسعة(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين المصري والياباني

 ورشة عمل مشتركة. 2مشروع بحثي مشترك وعدد   2وتمت الموافقة على تمويل الجانبين لعدد 

 مشرفة : تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين المصري والبريطاني  -زية نيوتن برنامج اإلتفاقية المصرية اإلنجلي

 وتمت الموافقة على تمويل الجانبين:

  8 منح في إطار برنامج رواد اإلبتكار 
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 (11)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 20 )مشروع بحثي مشترك )في إطار الدورة الرابعة والخامسة 

 5 .مشروعات في إطار برنامج الحفاظ على التراث الثقافي 

  برنامج الشراكة المصري االسباني: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين المصري واالسباني وتمت الموافقة على

 مشروعات بحثية مشتركة. 4تمويل الجانبين لعدد 

 جانبين برنامج الشراكة المصري االلماني لمنح السفر )الدورة العاشرة للتعاون(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى ال

 فرق بحثية. 6منح للسفر لعدد  6المصري واأللماني وتمت الموافقة على تمويل عدد 

  برنامج الشراكة المصرية الفرنسية )منح سفر(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين المصري و الفرنسي وتمت

 مشروع بحثي. 18الموافقة على تمويل عدد 

  الدورة االولى(: تم اإلنتهاء من عملية التقييم لدى الجانبين المصري و الصيني وتمت برنامج الشراكة المصري الصيني(

 مشروعات بحثية. 9الموافقة على تمويل عدد 

 ( برنامج المنح المشتركة بين دول أوروبا وأفريقياLeap Agri تم اإلنتهاء من عملية التقييم وتمت الموافقة على :)

 بحثية مشتركة فى مجال الغذاء والزراعة. مشروعات 2التمويل المشترك لعدد 

 ( برنامج المنح المشتركة بين دول أوروبا ودول البحر األبيض المتوسطERANETMED تم اإلنتهاء من عملية التقييم :)

 مشروعات بحثية مشتركة ) فى مجال المياة(: 3وتمت الموافقة على التمويل المشترك لعدد 

 المانيا -المغرب –تونس  –حثين من: مصر يشترك فى تنفيذ المشروع االول با 

 المغرب -البرتغال   –إيطاليا  –يشترك فى تنفيذ المشروع الثانى باحثين من: مصر 

  تونس  -أسبانيا  -إيطاليا  -ألمانيا  –يشترك فى تنفيذ المشروع الثالث باحثين من: مصر 

 نولوجية تم طرح منح التعاون الدولى من خالل صندوق العلوم والتنمية التك 

  تم طرح برنامج التعاون المصرى اليابانى )الدورة العاشرة(: يتم من خالل هذا البرنامج تمويل المشروعات البحثية

الف جنيه/سنوياً للباحث المصرى من قبل  145المشتركة بتمويل مشترك )يتم دعم كل مشروع بحثى مشترك بحد أقصى 

ى/ سنوياً من قبل الطرف األخر موجهه للباحث اليابانى، و بحد أقصى لمدة مليون ين يابان 2.5الصندوق ، باإلضافة الى 

 عامين للمشروع الواحد).

  تم طرح برنامج التعاون المصرى االلمانى للسفر )الدورة الحادية عشر(: يتم من خالل هذا البرنامج تمويل منح سفر

بحثى ألمانى( مع التأكيد على تواجد عدد من  لفريق بحثى فى إطار إجراء أبحاث مشتركة )فريق بحثى مصرى و فريق

ألف يورو فى العام من الطرفين للمشروع الواحد( وهو  15شباب الباحثين بالمشاريع البحثية فى للمشروع الواحد )

االمر الذى يساعد على خلق قنوات إتصال ونقل وتوطين التكنولوجيا.مرحلة الماجستير او الدكتوراه، على ان تكون 

 الف يورو من الطرفين 30حد أقصى لمدة عامين بتمويل يصل الى المنحة ب
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 (12)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  تم طرح برنامج التعاون المصرى األمريكى )الدورة التاسعة عشر من التعاون(: من خالل برنامج الشراكة يمول

تمويل  الف دوالر للمنحة إلستكمال االبحاث بالخارج، باإلضافة الى 30الصندوق منح سفر للواليات المتحدة بحد أقصى 

 الف دوالر من قبل كل طرف(. 200الف دوالر للمشروع ) 400االبحاث العلمية المشتركة فى حدود 

  تم طرح منحة التعاون المصرى االلمانى )الدورة الخامسة(: يتم من خالل هذه المنحة تمويل االبحاث العلمية المشتركة

رف( على ان تكون االبحاث فى المجاالت ذات الف يورو من قبل كل ط 100الف يورو للمشروع ) 200بحد اقصى 

 االولوية بالنسبة للبلدين.

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

 بحث برنامج تدريبي أكاديمي وعملي للمخترعين إلدارة التكنولوجيا وتسويق منتاجاتهم فى إطار تحويل مخرجات ال

 العلمي الى قيمة مضافة تخدم اإلقتصاد والمجتمع.

  تم طرح برنامج التعاون المشترك بين دول أوروبا ودول البحر األبيض المتوسطPRIMA من خالل هذا البرنامج يتم :

تمويل المشاريع البحثية على اساس تنافسى شريطة ان يتعاون فيها باحثون من دول أوروبية و دول البحر االبيض 

متوسط وان تستهدف المشاريع البحثية نقاط تمثل تحديات مشتركة بالنسبة لكافة الدول المشاركة مثل الزراعة والغذاء ال

 دولة.  19والمياه، على ان تقوم كل دولة فى إطار هذا التعاون بتمويل باحثيها المشاركين، علماً بأن هذا التعاون يضم 

  الدورة الثانية من التعاون(: و هو برنامج شراكة بين صندوق العلوم و تم طرح برنامج التعاون المصري األسباني(

التنمية التكنولوجية ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية األسباني. ومن خالل هذا البرنامج يتم دعم مشاريع تطبيقة 

د المصانع بأسبانيا و التي مشتركة تلبي إحتياجات الصناعة، ويشترط للتقدم لهذا البرنامج أن يكون هناك تعاون بين أح

تمتلك وحدة بحث و تطوير من جهة وبين فريق بحثي مصري وشريك من الصناعة من جهة أخرى، يصل دعم الصندوق 

 للجانب المصري في تلك المشاريع إلى مليون جنيه. 

  صندوق العلوم تم طرح برنامج التعاون المصرى الفرنسى )الدورة الخامسة من التعاون(: وهو برنامج شراكة بين

أشهر(  9والتنمية التكنولوجية والمعهد الفرنسي بمصر، حيث يتيح هذا البرنامج منح سفر لفرنسا )لمدة أقصاها 

 إلستكمال األبحاث العلمية فى مرحلة ما بعد الدكتوراه.

  دعم فريق بحثي تم طرح برنامج التعاون المصري الصيني )الدورة الثانية من التعاون(: من خالل هذا البرنامج يتم

مصري يشترك مع فريق بحثي صيني في تنفيذ مشروع بحثي مشترك، يدعم الصندوق الفريق البحثي المصري بقيمة 

 مليون جنيه. 1.7

  تم تنظيم بعض االجتماعات وورش العمل بهدف تبادل الخبرات سواء بين الباحثين المصريين واالجانب او لتبادل

ق و نظراءه بالمؤسسات الدولية بهدف بناء قدرات الكوادر الموجودة بالصندوق، على الخبرات بين فريق العمل بالصندو

 سبيل المثال:
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 (13)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  ورشة العمل المصرية االمريكية المشتركة للباحثين: نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشة العمل

وم بالواليات المتحدة األمريكية، وذلك في إطار الدورة المشتركة المصرية األمريكية بالتعاون مع األكاديمية القومية للعل

لبرنامج التعاون المصري األمريكي، الذي يعقد سنويًّا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمي المقدمة من  19

من الصندوق في الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وذلك بحضور الباحثين الرئيسيين للمشروعات الممولة 

 إطار هذا البرنامج.

  ركزت فاعليات ورشة العمل على الخطط واإلنجازات الخاصة بالشراكة بين الجانبين المصري واألمريكي من خالل

عرض ما تم إنهاؤه من قصص نجاح لمشروعات الشراكة بين الجانبين والمشروعات الممولة في الدورتين السابقتين 

 الفرصة للمشاركين في البرنامج لمناقشة أبحاثهم ومشروعاتهم البحثية .، فضالً عن إتاحة 18،  17

  

 فاعليات ورشة العمل املصرية األمريكية املشرتكة

  ورشة العمل المصرية البريطانية المشتركة للباحثين: نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشة العمل

ر برنامج رواد االبتكار الذي يقوم بتمويله الصندوق مع الجانب البريطاني كبرنامج المشتركة المصرية البريطانية في إطا

تدريبي أكاديمي وعملي للمخترعين إلدارة التكنولوجيا وتسويق منتاجاتهم فى إطار تحويل مخرجات البحث العلمي الى 

 قيمة مضافة تخدم اإلقتصاد والمجتمع.

 ندوق بالتعاون مع الجانب البريطاني ورشة عمل بين مجموعة من فريق ورشة عمل مصرية بريطانية مشتركة: نظم الص

عمل الصندوق ومجموعة عمل من الجانب البريطاني، بهدف تبادل الخبرات في مجال إدارة التكنولوجيا وتمويل البحوث 

 وكيفية رصد مخرجات المشروعات البحثية.
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 (14)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 فاعليات ورشة العمل املصرية البريطانية املشتركة

 ية التحتية وبناء القدرات:البن

  مليون جنيه في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية 240معمل مركزي بتمويل  56دعم إنشاء 

  إنشاء مركزاً للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة يستضيف قواعد البيانات الوطنية والمشروعات القومية

 راكز األبحاث العالمية مثل سيرنالكبرى مثل بنك المعرفة القومي ويربط مصر بم

  طالب على منح  170تم اطالق تم فتح باب التقدم للمنحة الدورة السادسة من منح علماء الجيل القادم حيث حصل

 جنيه 2000مليون جنيه وبراتب شهرى للطالب  6.1ماجستير لعلماء الجيل القادم بإجمالي تمويل 

 يز الطبي بالمركز القومي للبحوثإفتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التم 

 إنشاء معمل لألقمار الصناعية التعليمية واإلختبارات اإللكترونية ومعالجة الصور الفضائية 

  إطالق أكبر عمليات تطوير وصيانة وإنشاءات في تاريخ الوزارة تمثلت في إنشاءات المدينة اإللكترونية بمعهد بحوث

مدينة األبحاث العلمية وتطوير أكاديمية البحث العلمي ومراكز التميز بالمركز اإللكترونيات والمنطقة اإلستثمارية ب

القومي للبحوث ومعهد بحوث تيودوربلهارس والبحوث الفلكية والبترول  وحصلت بعض الجهات مثل األكاديمية 

كز القومي للبحوث كما تم إعتماد معامل البترول والفلزات والمر 9001والمركز القومي للبحوث على شهادات األيزو 

 والقياس والمعايرة  

  الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية بجنيف تعتمد وتجدد لمكتب براءات االختراع المصري  كمكتب بحث

  2027وفحص دولي لمدة عشرة سنوات وحتى ديسمبر 

 لبنية التحتية للمراكز والجامعات المصرية تم طرح برنامج بناء القدرات )االجهزة والمعدات(: يهدف البرنامج إلى دعم ا

مليون جنيه للجهة  10باألجهزة والمعدات الجديدة الالزمة وتحديث الموجود منها ومعايرته وصيانته، قيمة المنحة 

ً بإستهداف دورتين من هذا البرنامج للجامعات  4البحثية لمدة عامان . وقد تم إطالق  دورات من هذا البرنامج، علما

كز البحثية اإلقليمية والناشئة. وبهذا فهو يستهدف المحور الثالث من االستراتيجية والخاص بدعم تطوير البنية والمرا

التحتية، باإلضافة إلى مراعاة العنصر البشرى، وذلك فى إطار توفير اإلمكانات الالزمة للعلماء المتميزين بهدف 

 اإلستفادة من خبراتهم ونقلها لشباب الباحثين.

 ح برنامج شباب الباحثين: يهدف هذا البرنامج الى المساهمة فى بناء وتطوير القاعدة العلمية فى مصر من خالل تم طر

مليون جنيه  1.5دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين حتى سن أربعين سنة، فى كافة المجاالت العلمية بحد أقصى 

 للمشروع ولمدة ثالث سنوات بحد أقصى.
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 (15)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 عم المؤتمرات وورش العمل: تقوم المنحة بدعم ورش العمل بهدف نشر المعلومات العلمية والتى من تم طرح برنامج د

شأنها بناء قدرات الباحثين المصريين وبناء الشبكات العلمية، كما ان احد أهداف هذه المنحة هو التعريف بدور 

 الصندوق ومهامه وأهدافه والترويج للبرامج.

 للشباب : تم تصميم هذا البرنامج حديثاً، حيث يهدف البرنامج إلى  –ات وورش العمل تم طرح برنامج دعم المؤتمر

سنة لدعم ورش العمل بهدف نشر المعلومات العلمية والتى من شأنها بناء  40إتاحة فرصة لشباب الباحثين حتى سن 

التعريف بدور الصندوق ومهامه  قدرات الباحثين المصريين وبناء الشبكات العلمية، كما ان احد أهداف هذه المنحة هو

 وأهدافه والترويج للبرامج خاصة بين شباب الباحثين.

  40للشباب: هذا البرنامج تم تصميمه مؤخراً حيث يتيح هذا البرنامج للشباب حتى سن  –تم طرح برنامج دعم االبحاث 

لمشروعات الصغيرة والتي قد الف جنيه، حيث يقوم البرنامج بدعم ا 100سنة، تمويل المشروع الواحد بحد أقصى 

تكون بحوث أساسية إلستكمال رسائل الماجستر أو الدكتوراه، وتؤهل المشروعات الناجحة لتمويل أكبر من خالل برامج 

 الصندوق المختلفة.

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

قدرات البحثية والبشرية المتوفرة لدى الجهات البحثية و في إطار تفعيل محاور المحور اإلستراتيجية القومية للعلوم و ال

، و بما يضمن تطوير المدارس العلمية المصرية ذات السمعة العلمية العالمية المثبتة 2030التكنولوجيا و اإلبتكار 

دة تخدم أولويات التنمية فى الدولة وتمكن مصر من اللحاق بالثورات بمعايير ومؤشرات أداء واضحة فى مجاالت محد

 العلمية المتالحقة فى العلوم البينية والمتقدمة. 

 الشبكات العلمية 

  تم اطالق برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي وتدعم األكاديمية الشبكة

ن ونصف مليون جنيه ويهدف البرنامج إلى التشبيك وتجميع القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الواحدة بحوالي مليو

ما والمبعثرة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وتعمل في جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدال 

الق عدد من الشبكات العلمية وهى: الشبكة القومية من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد ،وفى هذا الصدد تم اط

للعلوم النووية ومقرها جامعة القاهرة والشبكة القومية للنانوتكنولوجى ومقرها جامعة المنصورة وقد تم استكمال تكوين 

لعينات وإطالق الشبكات القومية في مجاالت البيوتكنولوجي والمعلوماتية والرياضيات واإلعالم العلمي والمعشبات )ا

المرجعية النباتية(، وقد تم اطالق ايضا الشبكة القومية ألبحاث السرطان فى االسكندرية ويبلغ عدد الجهات في الشبكة 
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 العلم واجملتمع:
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 (16)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

  مبتكر ما بين فئة طالب وباحث وحر؛  700تقدم للمشاركة في برنامج "القاهرة تبتكر" للموسم الثاني لهذا العام أكثر من

فرصة جديدة ألصحاب األفكار المبتكرة سواء كانت نماذج أولية أو منتجات تم تنفيذها على ارض الواقع في  لتمنح

مرحلة اإلعداد األولى أو في مرحلة متقدمة من التصنيع ، ويأتي ذلك في إطار ترفيهي وتثقيفي و تعليمي من خالل 

قنوات النهار المتخصصة لمزج العلم بالمسابقات برنامج "القاهرة تبتكر" الذي سيعرض قريًبا حصري علي شاشات 

 وتبسيط العلوم

  بمشاركة العديد من الدول العربية واألفريقية واألسيوية  2018تم اطالق معرض القاهرة الدولي الخامس لالبتكار عام

ث  كان األفضل بابتكارات متميزة في المجاالت المختلفة، وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة جنوب أفريقيا حي

اختراعاً  670زائر وضم  6000حيث كان الحضور اكثر من  2014واألكبر واألضخم منذ إطالق نسخته األولى في 

ً وفاز  ابتكار بميداليات بفئاتها الثالث ذهبية ، فضية ، برونزية وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من  60مصريا

ئـــزة جوائز احتضان وجا 3اء من الصناعة والمجتمع المدنى باإلضافة إلى مليون جنيه مصري تقدمها األكاديمية وشرك

 ألف جنيه.   800ـة بقيمـ 101ـال ت أعمامسرعــ

  تم انتاج مسلسل كارتوني ثالثي األبعاد بعنوان " نور وبوابة التاريخ " بالتعاون مع مؤسسة األزهر الشريف والمسلسل

 قة.يقدم قصص علماء المسلمين في ثالثين حل

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

  تم تنظيم فاعلية مختبر الشهرة للموسم الثانى بالتعاون مع المركز الثقافة البريطاني بالقاهرة وهو مباراة للتواصل

دقائق فقط لعرض موضوع  3لمتسابقين سوى حيث ال يتوافر لدى ا  Pop Idolالعلمي شبيهة بالبرنامج التليفزيوني

 50,258عن الموسم السابق وذلك بتمويل  %47( مشارك بزيادة بنسبة 1779علمي بطريقة شيقة. عدد المشاركين )

 الغربية(. -السويس -بنى سويف -االسكندرية -جنيه ستة جوالت محلية فى خمس محافظات )القاهرة

  تم تنظيم فاعلية الجدران المتساقطةFalling Walls  وهو شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب المتميزة حيث يوفر

الفرصة للشباب األكاديميون المتميزون ورجال األعمال والمتخصصون من جميع التخصصات لتبادل أفكارهم الرائدة من 

 خالل تقديمها في ثالث دقائق. 

 د يتناول تاريخ األزهر الشريف بعنوان " األزهر " حيث تم إنتاج الجزء الثالث من مسلسل رسوم متحركة ثالثي األبعا

يلقي الضوء على وسطية األزهر ودور األزهر كجامع وجامعة بأسلوب الكارتون المشوق لكل أفراد األسرة وقد عرض 

على قنوات النهار وحصل على ثاني أعلى نسبة مشاهدة وأفضل  2016الجزء األول في شهر رمضان المبارك عام 

على التليفزيون المصري وقناة الناس وتم ترجمته 2017وم متحركة وتم عرض الجزء الثاني عام  مسلسل رس

ً بهدف استعادة الدور الريادي لمصر في العالم اإلسالمي ودخول صناعة الرسوم المتحركة وذلك  وتسويقه عالميا
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 (17)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

فضل عمل فنى لخدمة اللغة العربية في بالتعاون مع األزهر الشريف، الحصول على جائزة محمد بن راشد للغة العربية أل

 دبى.

  تنظيم عدد من فاعليات مسرح العلوم وهو إحدى الفاعليات التي تنظمها األكاديمية إلحداث لقاء مباشر بين القائمين على

 عام . 15أعوام حتى سن  5تبسيط العلوم واألطفال من سن 

 ( كتب تبسيط العلوم فى مجاالت الفضاء والغذا50نشر عدد ) ،ء وعلوم البحار والسرطان والمناعة واألخالقيات...إلخ

 هــ وكتالوج الزالزل السنوي. 1438هــ إلى  1435والدليل الفلكي للعام الهجري من عام 

  تم إعادة افتتاح األكواريوم لعرض األسماك البحرية النادرة بفرعه البحر األبيض المتوسط بالمنطقة السياحية أمام قلعة

 يزه بأحدث أجهزة.قايتباي وتجه

  ألف جنيه  650جائزة وقيمتها المالية  34، وبلغت عدد الجوائز 2017تم االعالن عن جوائز الهيئات واألفراد  لعام

 32جائزة لعدد  29وهى الجوائز التي تقدم من وحدات االنتاج الوطنية والوزارات والمؤسسات العلمية وقد منحت منها 

جوائز  3ألف جنيه . كما اعلنت االكاديمية عن  495يمة الجوائز الممنوحة حوالى جوائز وبلغت ق 5فائز وتم حجب 

عاما فى المجالت األتية الزراعة والعلوم الغذائية ، الصحة  45تشجيعية للمرأة فى مجال البحث العلمي تحت عمر 

 والعلوم الصيدلية ، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.
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 (18)          البحث العلمي والرؤية المستقبليةإنجازات وزارة 

 2019الرؤية املستقبلية لعام 

اإلنتهاء من عدد من التشريعات الداعمة لإلبتكار مثل : اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات  .1

البحثية ، قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق الوقفى للبحث العلمى ، قانون 

 المترولوجيا ، قانون التجارب السريرية ، قانون التجارب على الحيوان .

قييم آداء المراكز البحثية فى مصر سواء التابعة لوزارة البحث العلمى أو األخرى إعداد دراسة لت .2

 التابعة للوزارات المختلفة .

والتى تم اإلنتهاء منها عام  ( STI-EGY 2030)تنفيذ إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واألبتكار  .3

 . ومتابعة عائد اإلستثمار من اإلنفاق الحكومى فى البحث العلمى 2018

بالتعاون مع أحد   Research Landscape in Egyptإعداد خريطة البحث العلمى فى مصر  .4

 كبريات المؤسسات المتخصصة فى النشر العلمى .

متابعة تنفيذ وتفعيل قانون حوافز اإلبتكار عقب صدور الئحته التنفيذية من خالل إجراءات وآليات  .5

ليم العالى والبحث العلمى ، وكذا أودية العلوم إنشاء الشركات الناشئة من مؤسسات وهيئات التع

والكنولوجيا بمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومعهد بحوث االلكترونيات 

 وحاضنات األعمال التكنولوجية . 
 

 

 

 


