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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ا

احملتويات

أول :اإلسرتاتيجية القومية املوحةة للعلوم والتكنولوجيا والبتكار .0202
ا
ثانيا :البنية التحتية للمنظومة البحثية.
ا
ثالثا :التشريع وضبط األداء والتطوير.
ا
رابعا :اتفاقيات وبروتوكولت تعاون وورش العمل واملؤمترات البحثية.
ا
خامسا :التعاون مع املؤسسات واهليئات البحثية الةولية.
ا
سادسا :رعاية املوهوبني واملبتكرين.
ا
سابعا :املراكز واملعاهة واهليئات البحثية.
ا
ثامنا :مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف مصر.
ا
تاسعا :اإلنفاق على البحث العلمي .
ا
عاشرا :عةد براءات الخرتاع .
أحةى عشر :عةد املقالت العلمية املنشورة دوليا.
ثاني عشر :عةد الباحثني العلميني .
ثالث عشر :الرتقاء بالتصنيف الةويل للجامعات املصرية .
رابع عشر :دعم البتكار وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجاات اتتماع
وتعميق التصنيع احمللي.
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أول :اإلسرتاتيجية القومية املوحةة للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 0202
انطالقًا م ا غ ي ا

االساااتاايةي القومي ا للعلااو والاكنولوةي ا واالباك ا ت م ا أة ا إنا ا

وأهاافا

الاكنولوةيا للمسا هم فا الانميا االقاصا في والمةامعيا وذلا ما خااال الاعا و ما قط عا
المخالف لمواةه الاحفي

واااوطي
الفولا

االةام عي والصن عي لاحسي الان فسي الصان عي واعظاي الماواتف الطبيعيا

واالقاص في  .ق م وزاتة الاعلي الع ل والبحث العلم بوض هذه اإلساتاايةي بهف :
 الاوافق على اإلط ت الع لخط عم قومي افع فيها المؤسسا
المخالف والقط ع الخ ص لاحسي ان فسي الصن ع الوطني

البحثيا

لمع ونا قط عا

الفولا

وزيا فة نساب المكاو المحلاى بها ما

خال نق واوطي الاكنولوةي والهنفس العكسي .
 إيةااا ف قناااوا أاصااا باااي الوحااافا البحثيااا بااا لو از ات وبعضاااه مااا ةهااا وباااي قط عااا
والخفم

م ةه أختى لافعي االساف فة الك مل م مختة

 اوةيه اإلنف ق على البحث العلم للمشتوع

اإلناااا

البحث العلم .

البحثي المتابطا ب حاي ةا

ةميا قط عا

المةاما

حاى يا االساف فة م نا ئج األبح ث الا يا إنا ةه .
وقاف اا مخ طبا عاافف  77وزاتة لمعتفا أولويا

واحاي ةا

زمن قصيت وماوسط وطوي وذل لعفف ثالث مشتوع
الانميا وقاف وتف مك ابا

العلمي لخفم أهفا

كا وزاتة ما قطا ع البحااث العلما فا إطا ت
فا كا أطا ت زمنا حااى ياسانى اوةياه البحاوث

ما الاو از ات الا ليا بمقاتحا

بحثيا موزعا علاى ثاالث

متاح زمني مخالف .

ورشة عمل :حنو اسرتاتيجية قومية موحةة للبحث العلمي يف مصر
 وب إلض ف إلى هذه المخ طب
م المتاكز والمع هف والهيئ

م الاو از ات المعنيا اا عقاف مةموعا ما االةام عا
البحثي الا بع للو از ات المخالف

بمش تك ممثلي ع متاكاز وهيئا

ومع هف البحوث بو از ات الزتاع واساصاال األتاضا واالاصا ال واإلناا
والاات والم اواتف الم ئي ا واإلسااك

والاخطاايط وقط ا ع األعم ا

ووتش العما

الحتبا والكهتبا

والط قا

والاتبي ا والاعلااي والاض ا م االةام ا ع

والهيئ العتبي للاصني .
 وا االافا ق علاى صاي غ خطا العما فا صاوتة مةموعا ما المشا تي محاففة األهافا

فا ثاالث

أطت زمني أم قصيتة وه المش تي الا اناه ف مفة أق م ع مي أو ماوساط وها المشا تي
الا انفذ ف مفة أكثت م ع مي وال ازياف عا خمسا أعاوا والمشا تي طويلا األماف والاا ااةا وز
مفة انفيذه سب سنوا .
 وا العم على محا وت المسا ت الثا ن ما االسااتاايةي القوميا للعلاو والاكنولوةيا واالباكا ت والاذ
يساهف

إنا

المعتف ونق وااوطي الاكنولوةيا للمسا هم فا الانميا االقاصا في والمةامعيا ما

خااال الاافف بمشااتوع
والانقيب ف مختةا

لنقا واااوطي الاكنولوةيا واعميااق الاصااني المحلااى فا الصاان ع الوطنيا
البحاث العلما المصاتي للمسا هم فا حا المشا ك الملحا والضا غط الاا
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يع ن منه المةام

وقاف تكاز هاذه اإلسااتاايةي علاى العفياف ما المشا تي قصايتة األماف الاا اا
ذا أولوي ف المح وت الا لي :

الاوافق عليه كمشتوع
 الط ق .
 المي ه.
 الزتاع والغذا .

 حم ي البيئ والمواتف الطبيعي .
 الصن ع

اإلساتاايةي .

 اكنولوةي المعلوم

واالاص .

 الاعلي .
 االساثم ت والاة تة والنق .

ا



السي ح واآلث ت.

ثانيا :البنية التحتية للمنظومة البحثية:
 فع إنش

متكزي باموي  741مليو ةنيه للة مع
ًّ
 65معمالً

والمع هف والمتاكز البحثي .

 افاا

شبك المع م المتكزي ومتكز الاميز الطب ب لمتكز القوم للبحوث.

 إنش

معم لألقم ت الصن عي الاعليمي واالخاب ات اإللكاتوني ومع لة الصوت.
اطاااويت وصاااي ن خوانشااا ا فااا اااا تيا الاااوزاتة امثلااا فااا إنشااا ا المفينااا

 إطاااالق أكبااات عمليااا

اإللكاتونيااا بمعهاااف البحاااوث اإللكاتونيااا
أك فيمي ا البحااث العلم ا

والمنطقااا االسااااثم تي بمفينااا األبحااا ث العلميااا

ومتاكااز الاميااز ب ا لمتكز القااوم للبحااوث ومعهااف بحااوث ايااوفوت بله ا ت

والبحوث الفلكي والباتو .

ا

 االساعفاف إلطالق األك فيمي الوطني للملكي الفكتي ب لاع و م الوايبو.

ثالثا :التشريع وضبط األداء والتطوير:
(أ) تشريعات:

 ق نو حوافز العلو واكنولوةي االباك ت.
 ق نو وك ل الفض

المصتي .

 ق نو صنفوق تع ي المباكتي .
 ق نو إنش

واطاااويت

هيئ العلو والاكنولوةي .

 اعفي ق نو مفين زوي .
 ق نو األبح ث الستيتي .
 ق نو انظي البحوث الطبي
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(ب) اجلودة:

مثا  :أك فيميا البحاث العلما والمتكاز القاوم للبحاوث علاى شاه فا األيازو

 حصو بعض الةه

 1111كم ا اعام ف مع م الباتو والفل از والمتكز القوم للبحوث والقي

والمع يتة.

 اعام ف مكاب ب ات ا االخاتاع المصت م المنظم الفولي للملكي الفكتي حاى .7172

ا

رابعا :اتفاقيات وبروتوكولت تعاون وورش العمل واملؤمترات البحثية:
 لقاءات ثنائية:

السيف /س اوشى ا ن ك المفيت الانفيذى لمنافى العلو والاكنولوةي فى المةام ب لي ب .

 لق

الحتبى لبحث آلي

الاع و بي الوزاتاي لتبط البحث العلمى ب لصن ع .

 لق

وزيت اإلنا

 لق

وزيت الصن ع والاة تة م أةا اعزياز المبا ف ات الاا اسااهف

واعزياز

تباط الاعلاي ب لصان ع

فوت الاكنولوةي الحفيث ف المة ال الصن عي .
 اساقب

تئي

ك ف العقب

ة مع الني األهليا والاتئي

الانفياذى لمفينا زويا للعلاو والاكنولوةيا لبحاث ااذلي

الاى اواةه الة نبي .

 توقيع اتفاقيات:

 بتواوكااو اع ا و بااي الشااتك الوطني ا للثااتوة الساامكي واألحي ا

الم ئي ا والحكوم ا الموتيا ني ا فااى

مة الاأهي والافتيب والبحث العلم واالسازتاع السمكى وبن سف الصيف خوافاتة الموانئ.
 بتواوكااو اع ا و بااي مح فظ ا اإلسااكنفتي والهيئ ا الع م ا لانمي ا الثااتوة الساامكي والهيئ ا القومي ا
لالساشع ت م البعف وعلو الفض

إلنق ذ بحيتة متيوط.

 بتواوكااو اع ا و بااي المعهااف القااومى لعلااو البح ا ت والمص ا يف واإلفاتة الع م ا للمتاكااز االساكش ا في
بوزاتة الاتبي والاعلي .
 بتواوكوال اع و بي الهيئ القومي لالساشع ت م البعف م مح فظا
إلعفاف ق عافة بي نا

اإلساكنفتي والاوافى الةفياف

حفيثا للماواتف الطبيعيا والبيئيا والم ئيا ب لفولا لالسااف فة منها فا الفتاسا

البحثي .
 بتواوكو اع و باي ة معا النيا ومعهاف بحاوث اإللكاتونيا ؛ بهاف
المعتف واألك فيم

إق ما اعا و مشاات للابا ف

واعزيز نشت العلو واب ف البحوث.

 بتواوكااو اعا و بااي المعهااف القااومى لعلااو البحا ت والمصا يف وشااتك باتوسااي

للخاافم

الباتوليا

للسالم والبيئ .
 اوقيااا الخطااا ب المابااا ف لمنحااا فتاسااا ةااافوى مشاااتوع "إنشااا
لاطبيق

القمااات الصااان عى مصااات سااا

_7

االساشع ت ع بعف".

 بتواوكااو اع ا و بااي المعهااف القااوم لعلااو البح ا ت والمص ا يف واإلفاتة الع م ا للمتاكااز االساكش ا في
بوزاتة الاتبي والاعلي .
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 بتواوكااو اعاا و بااي مفيناا زوياا للعلااو والاكنولوةياا ومعهااف بحااوث اإللكاتونياا ؛ بهااف

اباا ف

واحقيااق الاع ا و والش اتاك ف ا الب اتامج واألنشااط المخالف ا

خواق م ا

البحااوث ونشاات العلااو والمعتف ا

اب ف علمى وأك فيمى بي الة نبي .
 بتواوكااو اعاا و بااي المعهااف القااومى لعلااو البح ا ت والمص ا يف و شااتك كوتالي ا تي

إلع ا فة اأهياا

واسازتاع الشع ب المتة ني وانمي البيئ البحتي .
 ااف قي اع و بي المتكز القومى للبحوث وفات النشت الفولي  Springerلنشت أعفاف المةلا العلميا
( )Bulletin of NRCواقو فات النشت ح لي بإعفاف موق إلكاتونى للمةلا

بحياث يكاو أو عافف

ص فت للمةل ع فات النشت  Springerفى شهت فبتايت .7112
 بتواوكااو اعا و بااي ك ا م ا مح فظا الفيااو والشااتك الوطني ا للثااتوة الساامكي واألحيا
والهيئ ا القومي ا لالساشااع ت م ا البعااف وعلااو الفض ا ؛ بهااف
والمشاااتوع

والمعلومااا

البحثيااا وقواعاااف البي نااا

الم ئي ا

االساااف فة م ا ك ف ا نا ا ئج الفتاس ا

ب لهيئااا القوميااا لالساشاااع ت مااا البعاااف وعلاااو

الفض .
 بتواوكااو اع ا و بااي المعهااف القااومى لعلااو البح ا ت والمص ا يف والشااتك المصااتي للصاايف ومعفااااه؛
بهااف

االساااف فة م ا اإلمك ن ا

البحثي ا الاطبيقي ا لكااال الة ا نبي ف ا انمي ا واطااويت أنشااط الثااتوة

السمكي .
 اوقي ا أكباات ااف قي ا للش اتاك ف ا البحااوث واالباك ا ت م ا أة ا الماوسااط بااي مصاات واالاح ا ف األوتوب ا
وساش ت مصت ف هذه االاف قي باموي يص إلى  11مليو يوتو ومفة االاف ق  11سنوا .

 ورش العمل والجتماعات واملؤمترات البحثية:

 وتش عم اح عناوا "ثاتوا مصات الطبيعيا  :فوت أك فيميا البحاث العلماى والاكنولوةيا " ب لمعهاف
القومى للبحوث.
 المااؤامت الاافول الس ا ف

للصاان ع

الصاايفلي والفوائي ا اح ا عن اوا "البحااث والاطااويت ف ا مة ا

صاان ع الاافوا بشااعب بحااوث الصاان ع

الصاايفلي والفوائي ا ب ا لمتكز القااومى للبحااوث وذل ا خااال

الفاتة م  74-71أكاوبت.7112
 بتن ا مج ااافتيب بعن اوا "الكف ا ة الفني ا وأهمياه ا لمع م ا االخاب ا ت والمع ا يتة طبقًا للماطلب ا
للمواصف

الفولي ا

القي سي " ب لمعهف القومى للمع يتة.

 وتش عم إلنق ذ البحي ات المصتي ب لاطبيق على بحيتة البتل .
 وتش عم لصنفوق العلو والانمي الاكنولوةي حو اقني

البن

الحفيث بهنفس الق هتة.

 اساضااا ف المتكاااز القاااوم للبحاااوث االةامااا ع الانسااايقى العشاااتي لمتاكاااز الامياااز الا بعااا لمنظمااا
الكومس ا

(مفوضي العلو والاكنولوةي للانمي المسافام لبلفا الةنوب).

 المشا تك فا فع ليا

الماؤامت العلما األو لمؤسسا ألكسانفت فااو هومبولاف للماان احا عناوا

"الاع و المصتى األلم نى لإلبفاع والانمي ".
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 مشا تك معهااف بحااوث اإللكاتونيا

المااؤامت التاب ا لغتفا صاان ع اكنولوةيا المعلوم ا

ف ا فع ليا

بعنوا "وط تقمى".
 وتش عم بعنوا "نحو إساتاايةي قومي موحفة للبحث العلمى فى مصت ."7111 – 7115
 وتش عم بمعهف بحوث اإللكاتوني
 وتش عم بقس اإلنا
العلمي والاطبيق

حو الح ضن

الاكنولوةي والمف العلمي .

النب اى بمعهف بحوث زتاع األتاضى الق حل ب لهيئ الع م لمفينا األبحا ث

الاكنولوةي بعنوا "نحو بحث علمى ةفيف" حو مشكل السطو العلمى.

 وتش عم حو طاتق الوق يا والعاال ما ماتض الساتط
والاطبيق

ب لهيئا الع ما لمفينا األبحا ث العلميا

الاكنولوةي ببت العتب.

 وتش ا عم ا ب لمعهااف القااومى لعلااو البح ا ت والمص ا يف اح ا عن اوا "البحاات األحماات :الوض ا البيئااى
واطبيق

اإلفاتة الس حلي لمساقب مسافا " ب لاع و م المعهف الفولى للمحيط .

 وتش ا عم ا بعن اوا " البح ا ت المصااتي وااف قي ا

م ا أة ا مساااقب مسااافا " ب لمعهااف القااومى لعلااو

البح ت والمص يف.
 وتشا عما افتيبيا با لمتكز القااوم للبحااوث احا عناوا « :اكنولوةيا االباكا ت وبا ات ا االخا اتاع»
بهف

تف مه ات وقف ات الب حثي ب لمتكز والة مع

والمع هف البحثي .

 وتش عم احضيتي اح عنوا "نحو إساتاايةي قومي موحفة للبحث العلم ف مصت.
 وتشااا عمااا احااا عناااوا "آليااا

تباااط البحاااث العلمااا ب لصااان ع " بمتكاااز انميااا القاااف ات العلميااا

والاكنولوةي ب لفخيل الا ب لمفين األبح ث العلمي والاطبيق

الاكنولوةي ببت العتب.

 الملاقى العلم األو للاع و م فو االاح ف األوتوب بمتكز بحوث واطويت الفل از .
 المؤامت الافول للساب ك بشات الشايا وذلا ب لاعا و ما الةمعيا المصاتي لساب ك المعا ف خاال
الفاتة م  72إلى  11أكاوبت  7112بمتكز بحوث واطويت الفل از .
 فو ات افتيبيا فااى مةا اكنولوةيا الخ ما
واطبيق

وفوتة ف أس سي

بعناوا "الاقنيا

الحفيثا لاتكيااز واساااخالص الخ ما "

عل اكنولوةي المس حيق.

 اساقب الخبيت األلم ن ف .أنفت ةومني األسا ذ بمعهاف  Fraunhofer IPK /BAMبمتكاز بحاوث
واطويت الفل از .
 انظاااي "الماااؤامت العتبااا الااافول الث لاااث عشااات لعلااا واكنولوةيااا البلمااا ات " ب لةمعيااا المصاااتي لعلااا
واكنولوةي البلم ات بشعب الصن ع

الكيم وي ب لمتكز القومى للبحوث.

 المنافى العلم الع لم للمؤامتي الفوليي "الماؤامت الافول الخا م

حاو أنظما الااحك الماقفما "

و"المااؤامت الاافول التاب ا حااو نم ا ذ ةفياافة فا مة ا اإللكاتوني ا

واكنولوةيا المعلوم ا " بمعهااف

بحوث اإللكاتوني .
 االةام ع الخ م

للمةل

المصت األمتيكى المشات للاع و العلم والاكنولوة .
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 وتشا عما بعناوا "ما بعا أفا األقسا البحثيا خاال التبا األو ما عا  "7112بمعهاف بحااوث
اإللكاتوني .
 وتشا عما احا عناوا "بيئا ومصا يف البحاات األحماات بااي الواقا والمااأمو " بهااف

حم يا الثااتوا

الطبيعي الن فتة والانوع البيولوة الفتيف ب لمعهف القوم لعلو البح ت والمص يف.
 وتش ا عماا افتيبياا عاا اكنولوةي ا االباكاا ت والباا ات ا ألعض ا

هيئاا البحااوث ومعاا ونيه باا لمتكز

القومى للبحوث.
 االةام ا ع بلفي ا
وعلااو الفضا

م ا أس ا اذة الة مع ا
والصاان ع

والمع هااف والمتاكااز البحثي ا الماخصصااي ف ا مة ا الطي ا ات

بحضااوت العا ل المصاات ف .ها ن مصااطفى ماافيت باتامج الفضا

البحوث الصن عي بمعهف الاكنولوةي الماقفم بة مع كوب

وتئااي

بكنفا.

 ناافوة اثقيفي ا حااو زي ا فة وعااى المةام ا المصاات وخ ص ا المن ا طق الس ا حلي ف ا مواةه ا الك اواتث
الطبيعي ومنه موة

الاسون م بفتع المعهف القومى لعلو البح ت والمص يف ب إلسكنفتي .

 انظي وتش عم مصاتي  -ةناوب إفتيقيا خاال الفااتة ما  16-14ناوفمبت فاى المةا ال العلميا
والاكنولوةي .
 االةام ع م اةمع

االباك ت الصن عي ف مة

 وتشا عما بشااأ مشااتوع إنشا

صن ع السي ات والصن ع

المكمل .

المتصااف الفلكا الةفيااف بمصاات والاا نظمها المعهااف ب لاعا و ما

اللةن الوطني للعلو الفلكي ومتكز القط مي للاميز العلم ف الفل وعلو الفض .
 افاا

فع لي

المؤامت الفول الث م عشت الذ انظمه الةمعي المصتي لةتاح األسان

بمن ساب

متوت ثم ني ع ًم على اأسيسه .
 افاا ا المااؤامت الساانوى الاافولى الح ا فى عشاات لمعهااف بحااوث أم اتاض العيااو اح ا عن اوا "المي ا ه
البيض
 افاا ا

اح المنظ ت" بمش تك نخب م األطب
فع لي ا

المااؤامت الساانوى الخ ا م

الماخصصي م مصت والخ ت .

لةمعي ا الني ا لألم اتاض الصاافتي والااذى نظماااه الةمعي ا

ب لاعا و ما قسا األماتاض الصافتي بكليا طاب ة معا المنوفيا احا عناوا (الةفياف فاى اشااخيص
وعال األمتاض الصفتي والمن ظيت).
 المش تك ف افاا

المنافى الث ن عشت الاح ف تؤس

ة مع

 وتش ا عم ا (فتصااا لبحث ا ) حااو منظوم ا البحااث العلم ا

البحت األبيض الماوسط.
واالساااتاايةي القومي ا الموحاافة للعلااو

والاكنولوةي واالباك ت  7111وأولوياه والوض التاه للبحث العلم ف مصت.
 افاا

فع لي

يو االاح ف األوتوب  -مصت ف الاعلي الع ل والبحث العلم واالباك ت.

 افاا

فع لي

اةام ع اللةن المشاتك بي مصت وةنوب إفتيقي للاع و العلم والاكنولوة

 افاا

عيف العل لاكتي الف ئزي بةوائز الفول .

 افااااا

أعمااا الاطاااويت بأك فيميااا البحاااث العلمااا والاكنولوةيااا (الواةهااا ومكااااب بااا ات ا االخااااتاع

المصت ).
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 انظي معتض الق هتة الفول التاب لالباك ت بأتض المع تض ف نوفمبت .7112
 تع ي وتش العم الث ني حو "اتشيف الط ق الكهتب ئيا  :كفا ة الط قا الةفيافة والماةاففة" ب لاعا و
والط ق .

م وزاتة الكهتب

 تع ي وتش عم اح عنوا "ثتوا مصت الطبيعي  :فوت أك فيمي البحث العلمى والاكنولوةي "
 تع يااا الماااؤامت الااافول الثااا نى الاااذ انظماااه لةنااا قطااا ع الح ساااب
للة مع
 افاا ا

ا

اح عنوا ( :نحو بن
فع لي ا

والمعلوم ايااا بااا لمةل

األعلاااى

مةام المعتف واالباك ت المصت ).

المااؤامت الس انو لمؤسس ا مياات للاموي ا ف ا مة ا الاعلااي الع ا ل والبحااث العلم ا

والصح على مساوى الق تة اإلفتيقي .

خامسا :التعاون مع املؤسسات واهليئات البحثية الةولية:
 إفريقيا:

 اساض ف مصت المنافى الوزات اإلفتيق الث لث حو العلو والاكنولوةي واالباك ت.
 المش تك ف اةام ع مةلا

ة معا عماو إفتيقيا  PAUفا مقات االاحا ف اإلفتيقا

وكاذا المشا تك

فا وتشا عما ةافو أعما البحاوث فا ة معا عماو إفتيقيا لعلاو الميا ه والط قا واغيات المنا
بإثيوبي خال الفاتة  72 – 75أكاوبت .7112

 الصني:

 المش تك ف منافى االباك ت اإلبفاع الفول  7112لمةموع العشتي بمفين ه نغشاو ب لصي .
 اساقب

مفيت المتكز الفول لالباك ت ب لصي .

 وفف م المعهف القومى للبحوث الفلكيا والةيوفيزيقيا يازوت الصاي لما بعا إنشا

الالساكوب الفلكاى

الةفيااف وافعي ا بتواوكااو الاع ا و بااي المعهااف والمعهااف الااوطن للمتاصااف الصاايني ف ا مة ا الفل ا
والفض

 فرنسا:

واألةهزة البصتي الخ ص ب ألتص ف الفلكي واألقم ت الصن عي والحط الفض ئ .

 المش تك ف افاا

فع ليا

معهف ايوفوت بله ت

 قربص:

الماؤامت العلما الا سا ألماتاض الةها ز الهضامى والكباف ب لاعا و باي

لألبح ث ومساشفى بوةو بفتنس .

 ااف قياا اعاا و بااي معهااف ايااوفوت بلهاا ت

لألبح ا ث وقساا الميكتوسااكوب اإللكاتوناا والب ثولوةياا

الةزيئي القبتصى.

 هيئة الا  DAADاألملانية:

 عقف فوتة افتيبي ألعض
 افاا

فع ليا

االحافا

هيئ البحوث ومع ونيه بمعهف بحوث اإللكاتوني .
ب لاذكتى الع شاتة للعا المصات األلما ن للعلاو والاكنولوةيا والاذى انظماه

الهيئ األلم ني للاب ف العلمى(.)DAAD
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 إق م مشتوع
إنا

ةفيفة لمتكز بحوث واطاويت الفلا از ب لاعا و ما ألم نيا واليونا

وقوفا مخلق

واخزي الط ق

وااون  :مشاتوع

والممو م صنفوق العلو والانمي الاكنولوةي وكذا مشاتوع

"احسي معف القفتة الكهتوكيمي ئ لاخازي الط قا الشمساي " والمماو ما صانفوق العلاو والانميا

ا

الاكنولوةي ( )STDFب لاع و م وزاتة الاعلي والبحث العلم األلم ني (.)BMBF

سادسا :رعاية املوهوبني واملبتكرين:
 اكتي الط لب نانسي كارم الف ئزة بأفض بحث علم ب لمس بق الفولي ف مة الستط .
 اكتي الط لب تن

إيه ب حس الح صل على شه فة اميز م وك ل ن س األمتيكي للفض .

 اكتي اثني م المبفعي المهامي بمة

التوبوايك

 اكااتي الفتيااق المصااتى الف ا ئز بة اوائز معااتض ةيني ا

هم  :عمر عبد الحليم ،وعلي عبد الحليم.
الاافولى لالباك ا ت واالخا اتاع فااى فوتاااه الااا 46

بسويس ات وعففه  14ط لب وب حث ح صلي على  14ميفالي ( 6ذهبي و 1فضي و 5بتونزي ).
 فع مشتوع

الطالب با  2ماليي ةنيه م أك فيمي البحث العلم والاكنولوةي .

 اكااتي  125ع لما ما الفا ئزي بةاوائز بةاوائز النيا والاقفيتيا والااتواف والافااوق والاشااةيعي ألعاوا
 7115 7116 7114وكذل أوئ الختيةي لع .7115/7116
 اكتي الف ئزي بةوائز الفول ف احاف لي عيف العل .
 اكااتي الف ا ئزي فااى مس ا بق الاميااز للمختة ا

ا

البحثي ا الخ ص ا ب لب ا حثي والهيئ ا المع ون ا بمعهااف

بحوث اإللكاتوني .

سابعا:املراكز واملعاهة واهليئات البحثية:
 الزيارات امليةانية:

 .1زي تة مفين األبح ث العلمي والاطبيق

الاكنولوةي ببت العتب ب إلسكنفتي :

 افقاف منشااا المفينا (قسا األحما ض النوويا بمعهااف الهنفسا الوتاثيا والاطبيقا
ومتكز اطويت الصن ع

البيواكنولوةي والمعم المتكز للخفم

الاكنولوةيا

العلمي والاقيي البيئا

ومعهاف

المعلوم اي وأةهزة الاصويت ب لليزت ثالث األبع ف).
 افقف مقت الة مع الي ب ني بمفين األبح ث واالسام ع لاقتيت مفص حوله .

 .7زي تة معهف ايوفوتبله ت
 افااااا

لألبح ث:

أعمااا الاطاااويت بعااافف مااا أقسااا المعهاااف( :الةهااا ز الهضااام والكباااف والةتاحااا الع مااا

والمس ل البولي

واةفيف وحفة بحوث الكلى والغسي الكلوى).

 افقف وحفة الط قا الشمساي

وأقسا العمليا

والعن يا المتكازة واألشاع الاشخيصاي والافاخليا

ومعم الطواتئ الةفياف واألةنحا الخ صا بإق ما المتضاى ومكااب فعا االباكا ت ونقا واساويق
الاكنولوةي

ب لمعهف.
9

حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -المركز اإلعالمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اساعتاض أبتز إنة از المعهف ومنه اخاي ت المعهاف ليكاو مشا تك ً لمنظما الصاح الع لميا فا

مك فح البله تساي علاى مسااوى الشاتق األوساط وكاذا اخايا ته ما قبا منظما الصاح الع لميا

للمش تك فى اشييف مكاب
الوتاثي

األحم ض ب إلض ف إلاى إنشا

وحافة الاكنولوةيا الحيويا والهنفسا

ووحفة أبح ث الن نو اكنولوةى ووحفة الخالي الةذعي .

 .1زي تة مفين العلو للبحوث اإللكاتوني الا بع لمعهف بحوث اإللكاتوني :
 افقااف معماا الن ا نو اكنولااوة
ومبنااى لشااتك

للمااؤام ات

ومبنااى للح ضاان

الاكنولوةياا

اساشا تي فا صاان ع اإللكاتونيا

مة اصمي الفوائت اإللكاتوني

وغتفاا مق وماا للاازالز
ومبنااى لشااتك

ومتكااز

ماخصصا فا

ومتكز للافتيب ومتكز للمعلوم .

 افقف مشتوع الح ضن الاكنولوةي "طتياق" الاا اافع أصاح ب االباكا ات والمشا تي الن شائ فا
مخال

واطبيق اه .

مة ال اإللكاتوني

 افقف البتن مج القوم "انطالق" للح ضن
 افقااف المختة ا

الاكنولوةي بأك فيمي البحث العلم والاكنولوةي .

البحثي ا لع ا  7112ضاام "بتن ا مج اح ا ل " وه ا (عاافاف كهتبااى تقمااى ذكااى

ومحاااو الط قااا الشمساااي بقاااوة  11كيلاااو وا

ونظااا لااااأمي الماااا ح

ب سااااخفا الموةااا

الكهتومغن طيسي ).
المعهاف ومختة اها ومنها مشاتوع "احا ل

 اساعتاض أه مشتوع

فا اعمياق المكاو والنا اج

المحل ا ف ا صاان ع اإللكاتوني ا " والااذ يض ا  16شااتي ًك م ا الالعبااي التئيساايي ف ا قط ا ع
اإللكاتوني ف مصت.
 الاواصااا مااا وزياااتى الطيااا ات المااافنى واآلثااا ت لساااتع ااخااا ذ القاااتات النهااا ئ بإنشااا
االساااثم تي

والاواص ا أيض ا ً م ا معهااف الفتاس ا

والبحااوث البيئي ا بة مع ا عااي شاام

المنطقااا
لسااتع

ااخ ذ القتات الخ ص باقيي األثت البيئى لمفين العلو .

 .4زي تة المعهف القوم للمع يتة والقي
 افاا

فع لي

االحاف

:

بيو الماتولوةي الع لم .

 .6زي تة معهف بحوث الباتو :
 افاا

المؤامت الفول العشتي بعنوا (الباتو والثتوة المعفني والانمي ).

 المش ا تك فااى اةام ا ع مةل ا

إفاتة المعهااف والاأكيااف علااى الاواص ا م ا قط ع ا

احاي ة اه البحثي .

 .5زي تة المتكز القومى للبحوث:
 المش تك ف اةام ع مةل

 افقف المعتض الفائ للمختة

إفاتة المتكز القوم للبحوث.
البحثي .
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 .2زي تة معهف بحوث أمتاض العيو :
 افاا

عيا فا لاشاخيص أماتاض الشابكي مةهازة بأحافث األةهازة الاشخيصاي والعالةيا

خما

ب لمعهف.

 .2زي تة الهيئ القومي لالساشع ت م البعف وعلو الفض :
إفاتة الهيئ .

 المش تك ف مةل

 .1افقف (مفين مصت للعلو والاكنولوةي واالباك ت "مفين زوي ")
 افقف المشتوع

الهنفسي والاكنولوةي للطالب.

 افقااف مبنااى اإلفاتة وق ع ا

الفتاساا ومع ماا األبح ا ث ومبنااى الن ا نو اكنولااوة

ومع ماا الناا نو

اكنولوة وأةهزة الن نو ميكتوسكوب للاصويت باقني تب عي األبع ف.
 االسام ع لشت ع أنشط معهف الن نو الاكنولوة ب لمفين ف اسااخفا اقنيا النا نو فا احليا
المواف الطبي والعق قيت وهنفس األنسة .
 افقف مع م أةهزة إنا

مواف الن نو واساخفا اقني

الن نو ف اوفيت المي ه ف األتاض التملي .

 افقف معم ف .محمف الكتف لعلو المواف و اصني مواف اخزي الط ق .
.

 افقف مب ن معهف حلم للعلو الطبي

 افقااف مبنااى المةم ا اإلفات والثق ا ف ومبنااى إفاتة الة مع ا ومبنااى الخاافم

هنفسااي واللوةساااي

والميك نيك والكهتب .

 الةور اتتمعي واخلةمي للمراكز واملعاهة واهليئات البحثية:
 إة ات العملي

الةتاحي لغيت الق فتي م المح فظ

الن ئي بمعهف بحوث أمتاض العيو .

 زي ا ات ميفاني ا ماا معهااف بحااوث أم اتاض العيااو ومس ا مباافئ ألم اتاض عيااو األطف ا ب لق ا هتة
والةيزة.
 ق فل طبي م معهف بحوث أمتاض العيو ل أت

البت بمح فظ فمي ط لعال أمتاض العيو .

 ق فل طبي م المتكز القوم للبحوث لمفيناى بتانى والسلو بمح فظ متسى مطتو .
 ما بع المعهف القوم لعلو البح ت والمص يف لظ هتة اناش ت بعض قن في البحت ف عافف ما شاواطئ
البحت الماوسط.
 ما بع ا المعهااف القااومى لعلااو البح ا ت والمص ا يف لم ا أثياات حااو اواةااف القااتش الم ا كو بش اواطئ العااي
السخن ب لسوي .
 زي تة وفف م معهف بحوث اإللكاتوني

"مؤسس صان ع مسااقب مصات" لفتاسا مافى إمك نيا اطاويت

عص إلكاتوني ن طق لألطف ف قف البصت ب لمؤسس ؛ بهاف
م اآلختي .
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ضام مبا ف ات العن يا با لمتأة التيفيا فا

 مش تك المتكز القوم للبحوث ف مشتوع اشاغي الفايا
القتى األكثت احاي ًة .

 إنش ا

وحاافة لافاي ا حص اوا المس ا ل البولي ا باافو اخاافيت وباافو أل ا بمساشاافى معهااف ايااوفوت

بله ت .
 إتس

شعب البحوث الطبي ب لمتكز القومى للبحوث ق فلاي طبياي إلى قتيا اإلبتاهيميا والعثم نيا

بمح فظ فمي ط بمش تك عفف م األطب
نس

أماتاض ب طنيا

الماخصصي م أقسا الشاعب ( :أطفا

ةلفي ).

 زي تة وفف م المعهف القومى لعلو البح ت والمص يف لمشتوع بتك غلياو لالساازتاع السامكى بهاف
إمفاف المشتوع بزتيع أسم

م إنا

المعهف بمحط الستو البحثي .

مفتخ

 تصف ة ئزة سنوي ب س ف .ح مف ةاوهت ةاوهت األب التوحا لعلاو البحا ت فا مصات والعا ل العتبا
المعهف القوم لعلو البح ت والمص يف.

ومؤس

 انطااالق ق فل ا طبي ا لمعهااف بحااوث أم اتاض العيااو إلة ا ات ةتاح ا
بمح فظ سوه

المي ا ه البيض ا

ب لاع و م ن ف توا ت مصت.

 نفوة ع "الاوصي

"كاتاك ا " مة ن ا ً

العلمي ف الاع م م فا السكت "

 أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا:

 إجنازات حبثية على املستوى الةاخلي:
 إعالال المشااتوع البحثيااا الفاا ئزة فاا مسااا بق "بتناا مج فعاا مشاااتوع

الاخاات " للعاا الةااا مع

.7112/7115
 إنش
 االحاف

ة ئزة سنوي ث ني ب س ف .يحيى عبف اللطي

فهم فى مة أبح ث الن نو واطبيق اه.

باوزي ةوائز الني والفول الاشةيعي والافوق والاقفيتي .

 اخصيص  111أل
 اإلعال ع أسم

ةنيه لك ة مع مش تك ف مشتوع اطويت العشوائي .
الفا ئزي بةاوائز الهيئا

على النحو الا لى ( 11ة ئزة هيئا

واألفاتاف لعا  7115والبا ل عاففه  12ةا ئزة موزعا

و  75ةا ئزة أفاتاف) بإةما لى  626ألا

ةنياه اا منحها لاااا

 45ف ئ ازً.

 إطالق مسابقات ومبادرات وبرامج وأنشطة حبثية جةيةة:
 إطالق الموس الث نى م البتن مج الاليفزيونى "الق هتة اباكت".
 إطالق المس بق العلمي الخ مس عشتة للبحث العلم

بةوائز م لي ابل  161أل

ةنيه.

 إطاااالق بتنااا مج تع ياااا الشاااب ب الموهااااوبي علميًّااا وذلااا فاااا إطااا ت اإلساااااتاايةي القوميااا للعلااااو
والاكنولوةي واالباك ت .7111
 فااا با ب الاقااف للاافوتة الث لث ا ما ة معا الطف ا لاساااوعب  11611ط لااب بزيا فة ح اوالى 4111
ط لب ع الفوتة الس بق فى  72ة مع مصتي حكومي وخ ص .
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 إطااالق شااهت "العلااو المصااتى" ليض ا  761حاافثً ف ا مة ا ال مخالف ا

و 1مب ا ف ات علمي ا لخفم ا

المةام .

 إطالق مب فتة ح ضن العقو المصتي الساقب
 افاا

المنافى الث ن لاسويق مختة

الهةي

الموهوبي م الطالب والب حثي والمخاتعي .

البحث العلما حاو مشاتوع

زيا فة إنا ةيا القما

واألتز

وصن ع الحتيت واحلي المي ه والط ق الشمسي .

 إطالق مب فتة تالى اصني أو سي تة مصتي اح مظل أك فيمي البحاث العلماى بافع ( )11مالياي
ةنيه للمس بق و ( )14مليو إل نش
 اخاااتيج الففعااا األولاااى مااا الشاااتك

متكز بحوث اطويت صن ع السي ات .
الاكنولوةيااا الن شااائ فاااى إطااا ت البتنااا مج القاااومى للح ضااان
اغطى قط ع

الاكنولوةي "انطالق" وعففه ( )2شتك

إنا ةي واكنولوةي مخالف .

 فا با ب الاساةي لح ضان "طتياق" كاأو ح ضان اكنولوةيا قوميا ماخصصا لافع االباكا ات فا
مة اإللكاتوني

واطبيق اه .

 فااا با ب الاقااف بمقاتحا

اصاامي واصااني واخابا ت نمااوذ أولااى لسااي تة كهتب ئيا مصااتي الصاان

اعاب ات م  1وحاى  71أكاوبت .7112
 افاا

معتض الق هتة الفولى التاب لالباك ت 7112واالعاال عا مان ملياو ونصا

ةنياه ألفضا

االباك ات
البحث العلمى  6مشتوع

 اساعتض نا ئج مب فتة اسويق مختة

ةفيفة اةم بي الامياز العلماى

والع ئف االقاصا فى األبحا ث اشام  :وحافة لاحليا الميا ة و مشاتوع لالسااف فة ما قاش األتز ومبا فتة
لاخزي القم فى صوام بالسايكي و شتك إلنا

األةهزة الطبي ومسلس كتاونى.

 بروتوكولت تعاون وورش عمل واجتماعات:
 افاا ا وتش ا العم ا الا ا انظمه ا الة مع ا البتيط ني ا ب لاع ا و م ا أك فيمي ا البحااث العلمااى اح ا
عنوا "م االباك ت إلى الاسويق".
 إنش ا

ة ا ئزة للم اتأة ف ا مة ا البحااث العلم ا عب ا تة ع ا ثااالث ة اوائز اشااةيعي للم اتأة فااى متحل ا

الشااب ب قيم ا ك ا ة ا ئزة  11أل ا
الصاايفلي

والميا ه والط قا

ةنيااه ف ا مة ا ال (الزتاع ا

والعلااو الغذائي ا

والعلااو البيئيا ) إلااى ة نااب ثااالث ةاوائز اقفيتيا للماتأة (فااوق سا 46
وقيم ك ة ئزة  61أل

ع ًم ) فى ذا المة ال
 وتش العم الفولي لاسويق البحوث وقي

ا

ةنيه.

األثت.

ثامنا :مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والبتكار:
 على املستوى الةويل:

الصااح

والعلااو

 اتاف ع منحنى النشت العلم للة مع

والمتاكز البحثي المصتي
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 احاال النشت ف مة العلو الطبي متاب ماقفم بنسب  %1267ث الكيمي
بنسب  %1162ث الهنفس بنسب  %1161خال السنوا الخم

والهنفس الكيمي ئيا

الم ضي .

علمي ف أعلى ق ئم  %71م فو الع ل .
اخصص
 اميز مصت ف 61
ًّ
ً
 شغل مصت المتاب  74م  115فول ف النشت العلم ف مة الن نواكنولوة ف ع
 7112بينم احال متااب ماقفم ف عفف م العلو وفقً لقواعف البي ن

الع لمي .SIMAGO

 مصت تئيس للةن اإلفتيقي لعلو المحيط .

 حصااو مفين ا العلااو للبحااوث اإللكاتوني ا الا بع ا لمعهااف بحااوث اإللكاتوني ا

علااى المتكااز الث ا نى

كأفض ا بوسااات للمااف العلمي ا فااى المس ا بق الع لمي ا لمنظم ا WTA (World Technopolis
)Association

 على املستوى الةاخلي:

بحثي م صنفوق العلو والانمي الاكنولوةي .
مشتوع
 اموي 25
ًّ
ً
 اموي  75مشتوع ً بحثي ً و  11منح سفت م صنفوق العلو والانمي الاكنولوةي .

بحثيااا مااا صااانفوق العلاااو والاكنولوةيااا اشااام مةااا ال ( :الاعااا و المصاااتى
ااتوع
ًّ
 امويااا  64مشا ً
األمتيكااااى المشااااات الاااافوتة الث مناااا عشاااات ( 77مشااااتوع ً) والبحااااوث األس سااااي والاطبيقياااا (11
اتوع ) خواعا فة الاااوطي ( 2مشااتوع ) والانميا الاكنولوةيا
مشااتوع ً) وشااب ب البا حثي ( 11مشا ً
( 7مشتوع) وفع األبح ث ( 1مشتوع ) والمة ال الصحي ( 1مشتوع).

 إق م المس بق الع لمي لاطبيق
الفض

الفض

"اله ك ثو " لوك لا ن سا لإلبافاع والاطاويت فاى مةا علاو

واألتض والاى أقيم فى  711مفين على مساوى الع ل فى نف

الاوقي .

 حصاال وزاتة الاعلااي العا لى والبحااث العلمااى علااى موافقا وزاتة الاخطاايط علااى نقا مبلا  41مليااو
ةنيه م ميزاني مشتوع صنفوق العلو والانمي الاكنولوةيا لصا ل متكاز النا نو اكنولاوةى بة معا
كفت الشيا الساكم
 حصااو علما

ش ات األةهزة والمعفا المطلوب .

المتكااز القااومى للبحااوث علااى ثااالث با ات ا اخااتاع ةفياافة اقااف حلاوال لمشا ك خ صا

ب لالوث والط ق وغيته .
 افاا ا

معم ا الن ا نو الةفيااف الا ا ب لقس ا أبح ا ث الشاام

والفض ا

ب لمعهااف القااوم للبحااوث الفلكي ا

والةيوفيزيقي باكلف إةم لي  7مليو ةنيه.
 قي ا متصااف القط مي ا الفلكااى الا ا ب للمعهااف القااومى للبحااوث الفلكي ا والةيوفيزيقي ا بتصااف واكاش ا
الاغيت لا  5نةو واسةيله بموق الةمعي األمتيكي لتاصفى النةو الماغيتة.

 إعةاد فيلم وثائقي عن البحث العلمي فى مصر.

 إعفاف فيل وث ئق ع البحث العلم ف مصت يعتض اا تيا وأنشاط وأهميا ةميا المتاكاز والمع هاف
والهيئ

البحثي الخ ص بها ؛ بهاف

اعتيا

الا أت العا بأهميا البحاث العلما

له ب لخ ت .
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ا
تاسعا :اإلنفاق على البحاث العلماي :اإلنفا ق القاوم علاى البحاث العلما فا مصات خاال الخما

سنوا الم ضي قف اتاف م  2667بليو ةنيه ف عا  7117إلاى  11611بلياو ةنياه فا عا 7115
أ الاغيت بنسب م  1661 %إلى. 1627 .%
ا
عاشرا :عةد براءات الخرتاع :بلا عافف با ات ا االخااتاع الممنوحا للمصاتيي فا عا  7112إلاى 12
ب ات ة بزي فة قفته  15 %ع الع الس بق وبنسب  1265 %م إةم الب ات ا الممنوح .

لميا فا النشات
أحةى عشر :عةد املقالت العلمية املنشورة دوليا :احااال مصات المتابا الاا  16ع ً
الفول ف مة األبح ث العلمي م ضم  711فولا علاى مسااوى العا ل أ أعلاى  % 16ما ق ئما
الفو .

ثاني عشر :عةد الباحثني العلميني :بل عافف البا حثي العلمياي فا القط عا

ألااااا

المخاااااااالف 17262

ب حااث بمعف زي فة قفته .% 16 1

ثالث عشر :عةد اجلامعات املصرية املةرجة يف أشهر تصنيفات اجلامعات العاملية :وقاف اا اشاكي

لةن اصني الة مع

المصتي ؛ بهف االتاق ب لاصني

الفول للة مع

المصتي .

رابع عشر :دعم البتكار وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات اتتمع وتعميق
التصنيع احمللي:

 إساثم ت الكواش الطبي ) المةموع

الاشخيصي (اقاص في ً؛ بهف

نق الاكنولوةيا واشاةي اصاني

مناج محل خواساثم ت نا ئج األبح ث إقاص في والحف م االسايتاف واوفيت العمل الصعب .

 إنش

اح ل لاعميق الن اج المحل ف صن ع اإللكاتوني .

 وتش العم القومي "  :إنق ذ البحي ات المصتي  :نموذ بحيتة البتل .
 اصمي واصني نموذ أولى لسي تة كهتب ئي مصتي ذااي القي فة.
 اصني اة ت لوحفا ماحتك لاحلي المي ه بنسب مكو محل ال اق ع .%51
 إنش

الح ضن الاكنولوةي "انطالق" وفتوعه لاغط ةمي الاخصص

باكلف  72مليو ةنيه.

 اموي ا  17اح لفًاا اكنولوةيًّاا لاعميااق الاصااني المحل ا فاا احلياا المياا ه والاافوا
والباتوكيم وي

والط ق

واإللكاتونياا

وقط الغي ت واألقم ت الصن عي باموي  117مليو ةنيه.

 اطبيق اكنولوةي اشاي البق الزياي بهيئ قن ة السوي .
 إنشا

احا ل

وطنا لاعميااق الاصااني المحلا فا صاان ع احليا الميا ه بامويا ساانو  11ماليااي

ةنيه.
مكعب .
مات
 اصني محل لمحط احلي مي ه ماحتك اعم ب لط ق الشمسي سع ً 71ا
ً

15
حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -المركز اإلعالمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ا الاوص إلى بعض الاكنولوةي

الةفيفة والمباكتة فا مةا

احليا الميا ه ب ألغشاي عناف فتةا

حتاتة منخفض ( 67فتة مئوي ) مم سيقل م ف اوتة كلف احلي المي ه.
 اوفيت  465منح م ةسايت لعلم
شااب ب البا حثي فا مهما

الةي القا ف بإةما ل امويا  11ملياو ةنياه وفعا  126ما

علميا قصاايتة فا الاافو الماقفما بإةما ل امويا  7562مليااو ةنيااه

وحص ا  211ش ا ب علااى الاافكاوتاه و 161علااى الم ةسااايت م ا المتاكااز والمع هااف البحثي ا الا بع ا
للوزاتة.
 اا اطااويت اكنولوةيا اخاازي القما محلي ا ً (الصاوام البالسااايكي ) اقلا الف قااف إلااى  %7وال اساااخف
كيم ويا

لإلنش

فا الابخياات واكلفا اخاازي للطا أقا  %11ما الصاوام المعفنيا واساااثم ات تأساام لي

ال اق ت .
وزيا فة إنا ةيا األتز ما خاال

أتفبا للفافا
 ا زي فة إنا ةي القم ف الحقو اإلتشا في إلاى ً 74
اطويت هة ةفيفة بنسب  % 11واوفيت مي ه الت بنسبا ال اقا ع .% 71
 فعااا الحماااال والمشتوعااا
 ا فع مشتوع

القومياا للنهااوض بإنا ةياا الغاااذا باموياااا  116مليو ةنيه.

اع و فول بحوال  711مليو ةنيه م فو الع ل المخالف .

 مض عف اموي وفعا بتنا مج ةساوت الانميا لاتبط علما

الافاخ بعلما

الخا ت بغيا نقا وااوطي

الاكنولوةي الماقفم .
 افاا ا

أكباات ح ضاان اكنولوةي ا قومي ا ماخصص ا فااى صاان ع اإل لكاتوني ا

"طتيااق" بمعهااف بحااوث

اإل لكاتوني .
 عتض مسلس التسو الماحتك ثالثي األبع ف نوت واسويقه م مسلسا األزهات ع لميا ب لاعا و ما
األزهت الشتي .
 االناه
والة مع

م مشتوع الختيط الاكنولوةي لمصت ب لاع و م هيئا التق با اإلفاتيا والفنيا العساكتي
المصتي .

 إطالق الحمل القومي للنهوض ب لسي ح بهف

االساف فة م البحث والاطويت فا النهاوض ب ألما ك

الساي حي ونشات الاوع بأهميا السااي ح كمصافت تئيسا للافخ القااوم واساليط الضاو علاى حقااوق
مصاات األفبي ا والم في ا (الملكي ا الفكتي ا والا اتاث) ف ا النسااا المقلاافة لتث ا ت المصااتي ف ا الاةمع ا
العلمي الفولي ب لاع و م وزاتا الخ تةي واآلث ت وذل باموي قفته  15مليو ةنيه.
 مض عف فع الحمل القومي للنهوض بإنا ةي الغاذا بغيا الوصاو بإنا ةيا الفافا لافى المازاتعي
بال المسةل ف القو اإلتش في حيث اص الفةوة إلى  5أتفب للففا كم ف ح ل القم .
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