


اتيجية  4.0وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استر



، وبناء اإلنسان المرصي  التعليم العالي والبحث العلمي

بناء شخصية االنسان بحث علمي وابتكار

خدمة مجتمع

تعليم

الصحة 



رحلة بناء اإلنسان 

نظام التعليم 

إبتكار 

ت
مهارا

معرفة



الثورات الصناعية 

الرابعة الثالثة الثانية األولى 

إحالل العمل اليدوي 

، واستخدام قوةبالماكينات

.  1784الماء والبخار عام

،  (الضخم)اإلنتاج الكثيف 

واستخدام الكهرباء عام    

1870  .

لي الكمبيوتر والتشغيل اآل

1969عام 

م دمج أنظمة آالت يتم التحك

بها إلكترونيا  

Source: Forbes.com



رابعةالالصناعيةبالثورةالعالمياالقتصاديالمنتدىيسميهماحافةعلىنحن
:مجاالتهاأهمومن

االصطناعيالذكاء▪

األبعادثالثيةالطباعة▪

االشياءوانترنتمكانكلفيالتنفيذ▪

المتنقلةالفائقةالحوسبة▪

الذكيةالروبوتات▪

القيادةذاتيةالسيارات▪

الجينيالتحرير▪

أهم مجاالت الثورة الصناعية الرابعة



التداعيات المتوقعة لموجة الثورة الصناعية الرابعة على الصناعة وسوق العمل العالمى
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الدول المتقدمة

الدول النامية
مل  تغير فى إحتياجات سوق الع

ات  زيادة فى تنافسية المنتج+ 
ةمشروط بزيادة القيمة المضاف

تأثير  

سلبى على

سوق 

صناعات 

الدول 

النامية

إختفاء مهن )تغير فى إحتياجات سوق العمل 
زيادة فى تنافسية المنتجات ( + وظهور مهن جديدة



10من الوظائف سوف تختفي خالل % 35

. سنوات

سنة 25خالل من الوظائف سوف تختفي47%

القادمة نتيجة التطور التكنولوجي واالقتصاد التشاركي

استراتيجية القوى العاملةالتوظيف، المهارات و
للثورة الصناعية الرابعة

مستقبل الوظائف



4.0وزارة التعليم العالي والبحث العلمياستراتيجية 
2030في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 



مشروعات كبرى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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إستراتيجية التعليم العالي



إستراتيجية التعليم العالي

ة تحسين تنافسي

نظم ومخرجات 
التعليم

ةتنافسي

إتاحة التعليم 

زللجميع دون تميي

تحسين جودة 

ما النظام التعليمي ب

يتوافق مع النظم 
العالمية

123 4جودةإتاحة عالمية

إنشاء فروع 
جامعات دولية



التعليم للجميع دون تمييزإتاحة 



: جامعات جديدة تحقق▪بنية تحتية متميزة
عدالة وتكافؤ فرص▪

التعليم تعزيز التميز والتنافسية في▪
مكانه متميزة على خريطة العالم   ▪

مراكز بحثية جديدة ▪

في إطار رفع كفاءة العملية التعليمية البد من توفير بنية تحتية متميزة إتاحة



جامعات حكومية

تكافؤ فرص في توزيع فرص التعليم العالي الجديدة

جامعات حكومية 4

جديدة 
في مناطق تقل فيها الخدمة

جامعة مطروح▪

جامعة الوادي الجديد▪

جامعة األقصر▪

جامعة البحر األحمر ▪

إتاحة



الجامعات األهلية إتاحة



اجلامعة اليابانية-1

الموقع العام
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09  /09 /2018

المرحلة األولى

المرحلة الثانية



جامعة العلمني اجلديدة-2



2018الموقف التنفيذي لجامعة العلمين حتى سبتمبر 



جامعة ذكية –جامعة الجاللة -3



السياسة العامة للجامعة –جامعة الجاللة 



سياسة القبول –جامعة الجاللة 

:تم تحديد ما يلي

الشروط العامة للتقدم▪

شروط القبول▪

إختبار قبول عام1.

إختبار لغة إنجليزية2.

إختبار تخصص3.

االوراق المطلوبة للتقدم ▪



جامعة الجاللة

مبني قاعة المؤتمرات

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماع كلية طب االسنان

كلية الفنون

كلية العلوم

كلية االعالم



جامعة الملك سلمان-4

الطاقة اإلستيعابية للجامعة 

فرع  الطور

فرع  شرم الشيخ

فرع رأس سدر

كلية العلوم والمياه -كلية الهندسة :مرحلة أولى 

كلية الصناعات التكنولوجية -وعلوم البحار

-كلية التمريض-كلية الطب البشري : مرحلة ثانية

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

كلية األلسن واللغات

كلية السياحة والفنادق

كلية العمارة

كلية العلوم المالية واإلدارية

كلية الزراعات الخاصة

كلية علوم المجتمع

الف 20
طالب 

عدد الطالب
12,700

عدد الطالب
3,400

عدد الطالب
3,400



(فرع شرم الشيخ)جامعة الملك سلمان 

2018أكتوبر 



كلية الهندسةمبنى اإلدارة  

المعامل-كلية الهندسة  كلية الصناعات التكنولوجية

(فرع مدينة الطور)جامعة الملك سلمان 



حتسني جودة النظام التعليمي مبا يتوافق مع النظم العاملية



.امعاتللجاألعلىبالمجلسالتكنولوجيالتعليملقطاعللتخطيطلجنةإنشاءمرةألولتم▪

امجللبروالجودةاإلعتمادشهاداتبإصدارالمقترحةالهيئةتختصانعلىاالتفاقتم▪

.العملتصريحإختباراتوإجراءوالمدربينوالمدرسينمراحلة،بجميعالفنيللتعليمالتعليمية

العاليلتعليماوزارتيمسؤوليمنمشتركةلجنةوتشكيلوالتعليمالتربيةوزارةمعالتنسيق▪

الهيئةإلنشاءمالالزالتصورلوضعالفنيوالتعليموالتعليموالتربيةالعلميوالبحث

:يليكما
.للمناقشةوعرضهوإختصاصاتها،وأهدافها،للهيئةتصوروضعجاري➢

قانونوضعخاللمنالهيئةالنشاءالالزمةالتشريعيةاإلجراءاتإتخاذ➢

.الهيئةالنشاء
التدريبومؤسسة،TVETبرنامجمعبالتعاونوإيطاليينمصريينبخبراءاالستعانة➢

ETFاالوروبية

إنشاء هيئة اعتماد جودة برنامج التعليم الفني والتقني جودة



برامج جديدة وتحديث قطاعات 

التربية ➢

الطب ➢

الهندسة ➢

التطوير في كليات الطب
نصاستبدالتضمنوالذى،2018لسنة565رقمالقرار

،الجامعاتتنظيملقانونالتنفيذيةالالئحةمن154المادة

الطبفىالبكالوريوسدرجةلنيلالدراسةمدةلتعديل

الجددالملتحقينالطالبعلىذلكيسرىأنعلىوالجراحة

ا .2018/2019الدراسىالعاممناعتبار 

بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة سنوات 5

سنوات وعام امتياز 6، بدال من وعامين امتياز

بنظام المناهج

تطوير في برامج التعليم العالي جودة



برامج جديدة

وق العمل البرامج الجديدة ترتبط بالتغيرات المستقبلية في س▪
في ضوء دراسات محلية وإقليمية ودولية

توفير مهارات القرن الحادي والعشرين▪

ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي▪

تخصصات بينية ▪

االهتمام بالتدريب العلمي▪

تلبي التطور التكنولوجي ▪
برامج مزدوجة مع جامعات مرموقه▪

تطوير في برامج التعليم العالي جودة



برامج جديدة أمثلة 

الهندسة 

العمارة البيئية

الطاقة وإدارة الطاقة

الميكاترونيات واألتمتة الصناعية

كلية اإلعالم 
نمائيةترجمة األفالم واألعمال التلفزيونية والسي

دبلجة هذه األفالم واألعمال التلفزيونية 

كلية العلوم 

و علوم وتكنولوجيا النان:برامج العلوم الطبيعية

ة التكنولوجيا الحيوي:برامج العلوم البيولوجية

الجزيئية

اتخاذ قرار بالمجلس األعلى للجامعات بأن الكليات الجديدة البد أن تكون ذات 
تخصصات حديثة وترتبط بسوق العمل

تطوير في برامج التعليم العالي جودة



حتسني تنافسية نظم وخمرجات التعليم



اجلامعات التكنولوجية ةتنافسي



جية جامعات تكنولوجية على أساس نواة من الكليات التكنولو8إنشاء ▪

المنتشرة في شتى أنحاء الجمهورية

.جامعات في كل من القاهرة، وبني سويف، وقويسنا( 3)البدء بعدد ▪

اجلامعات التكنولوجية ةتنافسي



غرفة الكهرباء

المبنى التعليمي

اجلامعة التكنولوجية بقويسنا
المبنى الورش

الخزان



المبنى التعليمي

بالقاهرة اجلديدة التكنولوجية اجلامعة



االرتقاء مبوقع اجلامعات املصرية يف التصنيف الدويل للجامعات يةتنافس
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Egypt's share of top ranked universities

Egyptian universities Egypt's share

 Times Higher"تصنيف التايمز ▪
Education"البريطاني  :

زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة 
جامعة مصرية بين ١٩ليصل إلى 

جامعة ( ألف ومائتين)١٢٠٠أفضل 
٢٥٠٠٠شملها التصنيف من بين 

على مستوى ( خمسة وعشرين ألفا)
.العالم

االرتقاء مبوقع اجلامعات املصرية يف التصنيف الدويل للجامعات يةتنافس



 Times"تصنيف التايمز ▪
Higher Education"

زيادة عدد الجامعات: البريطاني
١٩المصرية المدرجة ليصل إلى 
١٢٠٠جامعة مصرية بين أفضل 

جامعة شملها ( ألف ومائتين)
٢٥٠٠٠التصنيف من بين 

على ( خمسة وعشرين ألفا)
.مستوى العالم

Egyptian Universities 2016 2017 2018 2019

1 American University in Cairo 601-800 601-800 601-800

2 Beni-Suef University 601-800 601-800

3 Benha University 601-800

4 Kafrelsheikh University 601-800

5 Mansoura University >800 801-1000 601-800

6 Suez Canal University 601-800 601-800 801-1000 601-800

7 Alexandria University 601-800 >800 801-1000 801-1000

8 Cairo University 601-800 >800 801-1000 801-1000

9 Fayoum Uiversity 801-1000

10 Sohag University 801-1000

11 Tanta University 801-1000

12 Ain Shams University >800 801-1000 1000+

13 Al-Azhar University 1000+

14 Assiut University 801-1000 1000+

15 Helwan University 1000+

16 Menoufia University 1000+

17 Minia University 1000+

18 South Valley University >800 801-1000 1000+

19 Zagazig University 1000+



العلوم الهندسية

QSتصنيف ▪
في عام: البريطاني
تم إدراج ست ٢٠١٨

هىجامعات مصرية 
القاهرة، عين شمس،)

األزهر، اإلسكندرية،
أسيوط، الجامعة 
.(األمريكية بالقاهرة



ةالعلوم الطبيعي

:  البريطانيQSتصنيف ▪
تم إدراج ٢٠١٨في عام 

هىست جامعات مصرية 
القاهرة، عين شمس، )

األزهر، اإلسكندرية، 
أسيوط، الجامعة 
(.األمريكية بالقاهرة

العلوم 
الهندسية

العلوم الطبية



:  تصنيف جامعات شنغهاي الصيني▪
على مستوى العالم،  500-400هذا التصنيف بين فىجامعة القاهرة جاء ترتيب ▪

اإلسكندرية وعينجامعتيزاد عدد الجامعات المصرية بعد إدراج 2017وفى عام 
فأصبحت جامعتي المنصورة وبني سويف تم إدراج 2018، وفي عام شمس

(القاهرة، اإلسكندرية، عين شمس، المنصورة، بني سويف)هىخمس جامعات 

:  الهولندىتصنيف ليدن ▪
القاهرة، عين : )جامعاتهىتم إدراج أربع جامعات مصرية 2017في عام ▪

(.شمس، المنصورة، اإلسكندرية

:  األمريكيUS Newsتصنيف ▪
القاهرة، حلوان، قناة : )جامعاتهىجامعة مصرية 12تم إدراج 2018في عام ▪

السويس، عين شمس، اإلسكندرية، المنصورة، أسيوط، األزهر، 
(.  مصرفىالزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية 

االرتقاء مبوقع اجلامعات املصرية يف التصنيف الدويل للجامعات يةتنافس



فروع الجامعات األجنبية ةالعالمي



انشاء فروع الجامعات األجنبية

تشريعات: اإلجراءات التنفيذية

ا للفحصاصدار قانون انشاء وتنظيم فروع اجلامعات األجنبية والئحته التنفيذية والقرار الوزاري بتشكيل اللجنة العلي



انشاء فروع الجامعات األجنبية

توقيع مذكرات تفاهم: اإلجراءات التنفيذية



الجامعات الدولية ةالعالمي



جممع اجلامعات الكندية



االتفاقات االكاديمية مع الجامعات الدولية االوروبيه 

Englandإنجلترا  Austriaالنمســا     Spainأسبانيا

جامعة بوليتيكنيك كاتالونيا

Catalonia University Poly-technique

جامعة يوهانس كبلرفيينا-جامعة التكنولوجية 

جامعة كونست

جامعة بودنكلتشر

جامعة لندن اسيةمدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السي

جامعة ايست لندنيرجامعة سنترال النكشا
جاري التفاوض 

جممع اجلامعات األوروبية



القرار الوزاري

جممع اجلامعات األوروبية



ة تم االنتهاء من اعمدة وحوائط البدروم لمباني المرحل1.

.االولي

تم االنتهاء من شدات وجاري تسليح وصب سقف 2.

.البدروم

اصر تم االنتهاء من التعاقدات مع مقاولين االكوار والعن3.

.االنشائية الالزمة لتثبيت المنشآ المعدني

.جاري تحضير المبنى الستقبال المنشأ المعدني4.

لبدء جاري تصنيع المنشأ المعدني في الزامل استعداد5.

. التركيبات نهاية الشهر الحالي 

.ني جاري العمل على توصيالت الشبكات اسفل المبا6.

كية جاري العمل على توريد التوصيالت الكهروميكاني7.

.السقف البدروم 

جاري عمل تسويات الموقع العام للطرق ومواقف 8.

.االنتظار واماكن الخزانات ومباني الخدمات 

الموقف التنفيذي



"السويدى"األكادميىجممع املعرفة 



الربامج التعليمية والبحثية املشرتكة مع جامعات عاملية

برامج 
السياحة والفندقة

الربامج 
ة اهلندسية املتخصص

برامج 
العلوم النووية 

برامج 
النانوتكنولوجي

برامج 
رتطبيقات الليز

برامج 
العلوم اإلدارية 

برامج 
العلوم الطبية 

والعديد من الربامج األخرى



وخدمة المجتمعالعالىوزارة التعليم 



املستشفيات اجلامعية
وزارة التعليم العالي وخدمة المجتمع



املستشفيات اجلامعية
خدمات صحية فريدةالبحث العلمي متميزالتعليم الصحي

عمليات نادرة مسجلة عالميا ✓

.فرق بحثية متميزة✓

نشر علمي ومشاركة في أرقى ✓
.المؤتمرات الدولية

تقديم الخدمات الصحية للطالب من خالل ✓
.مستشفيات الطالبية

لطالب  Cمبادرات الكشف عن فيروس ✓
.الجامعات وتقديم العالج

خدمات صحية للمواطنين✓

العمل على القضاء على قوائم اإلنتظار ✓

يب اعتماد  المستشفيات قبل أداء فترة التدر✓
.  اإلكلينيكي

الب تعيين مشرف عام للبرنامج التدريبي لط✓
. اإلمتياز

ية تعيين مشرف متخصص عن كل دورة تدريب✓
–الجراحة -الباطنة–االطفال " من تخصصات 
"الطوارئ–النساء والتوليد 



٢٠١٨سبتمبر24وحتى ٢٠١٨يوليو 5من عملية في الفترة 9632

730عمليات جراحة قلب                 ▪

5013عمليات القسطرة القلبية            ▪

39عمليات زرع كبد                    ▪

30عمليات زرع كلى ▪

321عمليات مفاصل                     ▪

880عمليات جراحة مخ وأعصاب      ▪

195عمليات أورام                        ▪

118عمليات زراعة قوقعة               ▪
2299عمليات رمد                         ▪

املستشفيات اجلامعية
القضاء على قوائم انتظار املرضى





سى،بفيرساإلصابةعنللكشفمواطنمليون45لمسحالجمهوريةرئيسلتكليفاتاستجابة▪
10والكيميائىالوميضتقنيةباستخدامالمسحإلجراءفحصمليون85حوالىالستقبالاالستعدادتم

.الجامعيةالمستشفياتبمعاملالبلمرةبتقنيةمليون2,5واالليزاتقنيةاستخدامحالةفيمواطنمليون

مسح للطالب عند االلتحاق 
لمؤسسات التعليم العالي

مسح لالداريين والعاملين 

بالمستشفيات الجامعية أثناء
العملية التعليمية   

مسح للطالب عند التخرج 
كشرط للحصول على الشهادة 

يتم مالحقة فيروس سي بجميع مراحل التعليم العالي بداية من االلتحاق وحتى التخرج 

املستشفيات اجلامعية
سىالقضاء على فريوس 



املستشفيات اجلامعية
سىالقضاء على فريوس 



دور اجلامعات اجملتمعي
وزارة التعليم العالي وخدمة المجتمع



ي خدمة المجتمع 
 
ي تطوير العشوائيات–دور الجامعات ف

 
المساهمة ف

جامعة فى تطوير بعض األماكن العشوائية المحيطة بها، منها على سبيل ( 15)تشارك عدد 
:المثال

.المشاركة في مبادرات المحافظات في تجميل وتطوير العشوائيات الموجودة▪

ال األعمال، إختيار منطقة محددة ووضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وبالتعاون مع رج▪
.والمحافظة

.إجراء الدراسات وتقديم االستشارات الفنية لتطوير العشوائيات▪

داد مشروعات التخرج لطالب ذات القسم والتى اشتملت على أعمال الرفع واالجتماعى واالقتصادى وإعتوجيه ▪
.الخطط ومشروعات التنمية والتطوير وذلك تحت إشراف أساتذة التخطيط العمرانى

إطارها تم والتى فىأحد البنوك وصندوق تمويل العشوائيات والمختصةةمحافظالتعاون مع تكوالوبروتتوقيع▪
.في المناطق المختارةسكانالديموجرافية لواقع اتاعداد دارس



:القوافل الطبية

ويا  سنمتعددةطبيةقوافالمصريةالجامعاتتنظم
ضىالمراالفمساعدةتستهدف(سنويا  قافلة200)

هباالضافبالمجانالعالجوتقديمالدخلمحدوديمن
خدماتنعللسيداتصحيهتثقيفيهندواتتنظيمالى

.اإلنجابيةوالصحةاألسرةتنظيم

ي خدمة المجتمع 
 
الطبيةالقوافل –دور الجامعات ف



:والزراعيةالطبية البيطرية القوافل 

بتوجيه الخدماتات من خالل كليات الطب البيطري وكليات الزراعة تقوم الجامع
.الصحيه والزراعيه والبيطريه الى القرى المحرومه

ي خدمة المجتمع 
 
قوافل الطب البيطري والزراعة–دور الجامعات ف



ي خدمة المجتمع 
 
المبادرات الطالبية لتجميل الشوارع–دور الجامعات ف

من خالل كليات الفنون الجميلة 



ورش عمل عن األفكار المبتكرة نظيم ت
ة وعات الصغير والحديثة إلقامة المشر

ة لتبنى األفكار الجديدة الخالقة نتيج
العمل الجماىع للطالب بالتعليم 

. الجامعي أو قبل الجامعي 

ي خدمة المجتمع 
 
نشر ثقافة ريادة األعمال–دور الجامعات ف



:، منهاعلى سبيل المثالاألميةضدمعركة مصر تقوم جميع الجامعات المصرية بمجهودات متميزة في 
.طالب فى جامعة بورسعيد1500طالب فى جامعة اإلسكندرية و7000طالب فى جامعة دمنهور و1800تم تدريب ▪

.فصل محو أمية فى بورسعيد300فصل محو أمية فى اإلسكندرية و20فصل محو أمية فى دمنهور و820تم فتح ▪

.بجهودهم فى محو األمية بالمحافظةلطالب الجامعة اعترافا75000قام محافظ بورسعيد بصرف مكافأة قدرها ▪

.تم محو أمية قرية الدكتور أنور المفتى بالكامل▪

.مواطن من أبناء محافظة المنوفية8154محو أمية ▪

ي خدمة المجتمع 
 
محو األمية–دور الجامعات ف



ي خدمة المجتمع 
 
ي نشر ثقافة مكافحة الفساد–دور الجامعات ف

 
دور الطالب ف



بناء شخصية الطالب

توعية سياسية

ترسيخ الهوية الوطنية 

ثقافيا  

فنيا  

رياضيا  

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



في مجال األنشطة الرياضية

الدوري الرياضي للجامعات والمعاهد  المصرية 

25
لعبة جماعية وفردية للطالب 

19
لعبة جماعية وفردية للطالبات 

ُمشارك 188.710إجمالى  

باالضافة إلى الدوري الرياضي على مستوى االقسام والكليات

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات





يمنح كل مصري” بنك التفوق الرياضي“برنامج 

هبة الفرصة أن يرفع عبر موقع إليكتروني عن أي مو

.رياضية في مصر

لى ع” الفني“يتم بعد ذلك تجميع المواهب للفحص 

مالعب وزارة التعليم العالي بواسطة مدربي وزارة 
.الشباب والرياضة

في مجال األنشطة الرياضية وإكتشاف الموهوبين

بنك المواهب الرياضية المصري

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



في مجال التنشئة السياسية وتعميق اإلنتماء الوطني

القوميةالمشروعاتمن30لعددالميدانيةالمواقعزيارة

بإجمالىفوج28مدارعلىالكبرى،

يمثلون مختلف طالب وطالبة 3000

.أشهر6جامعات ومعاهد مصر الحكومية والخاصة وذلك في 

معايشة مع طالب كليات الشرطة والحربية✓

مبادرة كل يوم جديد

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



القومياألمناستراتيجية✓

ومقوماتهاالدولةمعني✓

الرابعالجيلحروبعنندوات✓

سيناءفييحدثماذاعنمحاضرات✓

الشائعاتوحروباالفتراضيالعالم✓

المياةاستهالكوترشيدالمائياألمن✓

الخارجيةالمؤامرات✓

(حكاية نصر)مهرجان فني ندوات للطالب لتنمية الهوية الوطنية

ةالحقائق التاريخية حول حرب أكتوبر المجيدنشر▪

سلط وندوات تثقيفية تفنية وأنشطة إقامة مسابقات ▪

الجامعات والمعاهد بالضوء على حرب أكتوبر

.المصرية

تميزين توزيع الجوائز على الفائزين والمو،حفل فني ▪

.خالل شهر أكتوبرمن المشاركين

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



مواجهه الشائعات

:امنهإجراءاتعدةالوزارةإتخذتفقدالمتسارعةالشائعاتخطرمنالدولةتواجههلمانظرا  

التعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارخطة إعالمية
بمجلس الوزراء

توعية الطالب بالجامعات 
والمعاهد العليا والمتوسطة

التواجد على مواقع التواصل اإلجتماعي 
إسأل الوزير–

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



نماذج المحاكاه

–المتحدةاالمم)المحاكاةنماذج▪
(النوابمجلس–الوزراءمجلس

منالسياسيةالعمليةممارسة▪

.يةالطالباالتحاداتإنتخاباتخالل

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



معارض للفنون المختلفة▪

ن جميع المشاركين م( اكتفاء ذاتي )مسابقات المسرح ▪
.الطالب

( اكتفاء ذاتي)مسابقات الموسيقى والكورال ▪

رسم –تصوير فوتوغرافي) مسابقات الفنون التشكيلية ▪

.اكتفاء ذاتي( خزف–نحت –

–وال ك–موسيقى –مسرح ) المسابقات الفنية المختلفة ▪
على مستوى الجامعات( فنون شعبية 

في مجال األنشطة الفنية 

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



ندوات في مختلف الموضوعات والقضايا الثقافية▪
تلفةأنشطة قصة قصيرة وشعر وزجل تصف االعمال البطولية المخ▪

.مسابقة البحوث االجتماعية▪

.مسابقات ترشيد االستهالك▪

ام مسابقات الدوري الثقافي ودوري المعلومات على مستوى االقس▪

.والكليات
المبادرات الشبابية▪

في مجال األنشطة الثقافية  

منظومة متكاملة لألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات



مسابقة أفضل جامعة مصرية



البنية األساسية التعليمية والبحثية والتدريبية: أوال

عناصر المسابقة 

اإلسكان الطالبي والرعاية واألنشطة الطالبية: ثاني ا

المظهر الجمالي والشكل العام لمباني الجامعة والحرم الجامعي: ثالث ا

إسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة: رابع ا

تقوم اللجنة حاليا بعمل زيارات لتقييم الجامعات بناء على المعايير المتفق عليها سوف يتم إعالن 
شهر أكتوبر النتيجة في 

مية تنمية مواردها الذاتية لتطوير العملية التعليقدرة الجامعة على: اخامس  

جامعة 23إشترك في المسابقة 

2018مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 



2018مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 



2018مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 



استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار



ا

الرؤية

الرسالة

اللياتا

املحاور 

المسارات

عرفة البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج املفىيعتمد مصرى علمىنحو مجتمع 
وتستخدمها لتقديم حلول علمية عملية ملشكالت املجتمع

ءمتابعة التنفيذ وتقييم االدا-تمويل –سياسات -أنشئت من أجلهاالتىضوء المهام فىخطط تنفيذية لكل مؤسسة 

واالبتكاروالتكنولوجياالعلومسياسات-1
العلمىللبحثالتحتيةالبنيةتطوير -2

واالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومة-3
والبينيةاالساسيةالعلوم-4

بالصناعةالعلمىالبحثربط-5
واملجتمعالعلم-7الدولىالتعاون -6

والغذاءالزراعة-4املياه-3الطاقة-2الصحة-1
الصناعات-7البازغةالتكنولوجيات–6البيئة-5

-السيارات-االلكترونيات–الدواء–النسيج)االستراتيجية
النقل-9املعلوماتوتكنولوجيااالتصاالت-8(الفضاء

واإلنسانيةاالجتماعيةالعلوم-10

نتاج املعرفة ونقل وتوطين التكنولوجياإتكارتهيئة بيئة محفزة للعلوم والتكنولوجيا واالب

من االكتفاء الذاتى من الغذاء وتعميق التصنيع املحلى % 80مضاعفة االنتاج املحلى من املعرفة ومساعدة املؤسسات االخرى فى تحقيق نحو 
% 70بحيث التقل نسبة  املكون املحلى فى املنتج عن

ميز علمية املبنية على التتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار تساعد على إنتاج املعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية واملنافسة ال
وتحقيق تنمية مستدامة ترتقى باملجتمع وجودة حياة االنسان الوطنىاالقتصادىوزيادة معدل النمو 

االهداف 
االستراتيجية

استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار



ميإسرتاتيجية قومية للبحث العل
.ةتكامل خطط البحث العلمي مع اخلطة اإلسرتاتيجي▪
التعاون مع الوزارات املعنية لوضع االسرتاتيجية▪

.املوحدة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة اإلنتاج الحربي

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

وزارة الموارد المائية والري

وزارة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة قطاع األعمال

وزارة التربية والتعليم

وزارة الكهرباء

وزارة الزراعة

وزارة اإلسكان

وزارة السياحة

وزارة التضامن األجتماعي

وزارة االثار

وزارة التجارة والصناعة

وزارة النقل



مة تشريعات جديدة لتحسين أداء منظو7

ر البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكا

.مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية▪

مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا ▪

.واالبتكار

مشروع قانون تمويل العلوم والتكنولوجيا ▪

.واالبتكار

.مشروع قانون حيوانات التجارب▪

.مشروع قانون المعايرة▪

مشروع قانون التجارب السريرية▪

مشروع قانون صندوق المبتكرين▪

تطوير المنظومة التشريعية



إستراتيجية البحث العلمي 

قضايا الدولة 

وخطط 
التنمية 

طلبات 
الوزرات 

إحتياجات 

الصناعة 
والتطوير 

طاقة

صحة

مياه

زراعة 

تعليم 

جامعات 

مراكز 
بحثية

قانون حوافز االبتكار

زيادة النشر العلمي 
المتميز

رفع ترتيب مصر في 
مؤشراالبتكار العالمي

تحسين المساهمة في حل 
قضايا الدولة والصناعة 
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في النشر في المجالت 35ترتيب مصر الدولة رقم 

المفهرسة عالميا  

+14%

0.57%

0.53%

0.51%

0.48%

0.65%

2017-2014في النشر العلمي بالمجالت المفهرسة عالميا  خالل الفترة % 31.5زيادة قدرها 

النشر العلمي



17.2%

10.9%

8.7% 8.3% 8.3%
7.0% 6.9%

5.5% 5.4% 4.8%
3.7% 3.4% 3.1%

2.4% 2.4% 2.1%
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:فيترتيب مصر في النشر العلمي عالميا  

17الصيدلة              

24النانو تكنولوجي    

توزيع األبحاث المنشورة في المجالت المفهرسة عالميا  



ترتيب مصر في مؤشر لإلبتكار العالمي

2018، و2017مراتب بين عامي 9تحسن ترتيب مصر في االبتكار 



حاضنة17: عدد الحاضنات▪

مليون جنيه43.7: إجمالي التمويل▪

شركة83: عدد الشركات المحتضنة▪

240شركة  أكثر من 40: عدد الشركات المتخرجة▪

فرصة عمل 

(صنع فى مصر)من المنتجات التكنولوجية 10▪

شاب في محافظات مصر المختلفة1202تدريب عدد ▪

البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية

نماذج من مشروعات رواد األعمال فى الحاضنات المختلفة



وكالة الفضاء
اقتصاديات الفضاء عالميا: أوال  

ضاء بلغت االيرادات السنوية لصناعة الف

345قيمة 2016عالميا عام 
بليون دوالر

بليون دوالر 44.5الواليات المتحدة ▪

بليون  20وكالة الفضاء األمريكية )

من  الميزانية % 2,39دوالر و تمثل 
(.  العامة للدولة

2منها )بليون دوالر 10.8الصين▪
(يةبليون دوالر لوكالة الفضاء الصين

2.5منها )بليون دوالر 8.7روسيا▪
(ةبليون دوالر لوكالة الفضاء الروسي

.مليون دوالر260البرازيل▪

وكالة 72

فضاء حكومية 

لها 14بينهم 

قدرات اطالق 
األقمار الصناعية



وكالة الفضاء املصرية
رية الهدف من إنشاء وكالة الفضاء المص: ثانيا  

اءتهدف الوكالة الى استحداث و نقل علوم و تكنولوجيا الفض

وتوطينها

و تطويرها

وامتالك القدرات الذاتية

لبناء األقمار الصناعية

وإطالقها من األراضى المصرية

القومى بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجاالت التنمية و تحقيق األمن

2018لسنة 3قانون إنشاء الوكالة رقم 



وكالة الفضاء املصرية
رية مصادر تمويل نفقات التشغيل الخاصة لوكالة الفضاء المص: ثالثا  

والمدينة الفضائية بعد إنشائهما

هيئة ال-اإلدارة الوطنية الصينية للفضاء)العائد االقتصادى من الوحدة المشتركة -1

.يةلتجميع وإختبار األقمار الصناع(القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء
.2017-مايو-15تم توقيع اتفاقية إنشاء الوحدة المشتركة فى ▪

ويتم تستخدم الوحدة المشتركة إمكانيات مركز تجميع وإختبار األقمار الصناعية الجارى إنشاءه اآلن▪
.تشغيل الوحدة بواسطة العمالة الفنية الصينية والمصرية

.2020مخطط بدء عمل الوحدة المشتركة شهر يناير ▪

. أقمار سنويا  4الوحدة المشتركة يمكنها تجميع وإختبار ▪



وكالة الفضاء املصرية
دينة مصادر تمويل نفقات التشغيل الخاصة لوكالة الفضاء المصرية والم: ثالثا  

الفضائية بعد إنشائهما

تشعاراالسأقمارمنالمستقبلهالفضائيةالصوربيع-2

خرىاألاألقمارمنمباشرةعليهاالحصوليتمالتىأوالمصرية

للوفاءاألقمارمالكةالدولمعالموقعهاالتفاقياتعلىبناء

من(ةالحكوميوغيرالحكومية)بالدولةالمعنيةالجهاتبإحتياجات

تمبياندبعواآلتى..المختلفةللتطبيقاتالصناعيةاألقمارصور

طبيقاتتتستخدمالتىبالدولةالمختلفةللجهاتالحالىالعامإعداده
الصناعيةاألقمارصور

ههـــــالج
وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

وزارة الزراعة و استصالح االراضى

وزارة الرى و الموارد المائية

وزارة االسكان

وزارة النقل

وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات

الجامعات الحكومية و األهلية

المعاهد و مراكز البحوث

المركز القومى للتخطيط و استخدام االراضى

الهبئة المصرية العامة للمساحة

الهيئة العامة للثروة المعدنية

الهيئة العامة للثروة السمكية

شركات القطاع الخاص

الهيئة العامة للتنمية الزراعية و استصالح األراضى

وزارة العدل



وكالة الفضاء املصرية
فرص مشاركة رجال األعمال: رابعا  

لصناعية لإلستخدام فى األقمار ا)الدخول فى مشروعات شراكة مع وكالة الفضاء المصرية إلنتاج مكونات فضائية ▪
(.أو محطات التجكم األرضية

مع وجود شريك أجنبى لنقل الخبره من ( Public Private Partnership)ويتم إنشاء هذه المشروعات بنظام ▪

.جهة وتسويق اإلنتاج خارجيا  من جهه أخرى

الهواتف المشاركة بين القطاعين الخاص والعام فى تطوير مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالنترنت وتطبيقات▪
.ىالمحمولة باألقمار الصناعية خصوصا  لتغطية المناطق المعزولة بما ال يتعارض مع متطلبات األمن القوم

.المشاركة فى برامج التدريب على علوم تكنولوجيا الفضاء▪

.عائد تأهيل الكيانات العاملة فى صناعة الفضاء▪

ائية المشاركة فى مشروعات التطبيقات التجارية والمنزلية الخاصة بأقمار اإلتصاالت كمحطات االرسال الفض▪
.وتطبيقات المالحة باألقمار الصناعية



صندوق رعاية المبتكرين 

6فيالعلمدعيإحتفاليةفيالجمهوريةرئيسالسيدتكليفاتعلىبناء

منوالنوابعالمبتكرينلرعايةصندوقإنشاءبشأن2017أغسطس

والنشء،الشباب

.الوزراءمجلسرئاسةعلىعرضهوتمللصندوقمقترحإعدادتم▪

مجلسالىالموهوبينرعايةصندوققانونمشروعمقترحأرسالتم▪

.العلمىوالبحثالتعليملجنةمعحاليامناقشتهويتمالنواب



Egyptianالمصرياالبتكاربنك Innovation Bank (EIB)

يتم،والمنطقةمصرفيلالبتكارحكوميةمنصةأكبر

:خاللهامن

التكنولوجيةالتحدياتطرح▪

المبتكرةالحلولاستقبال▪

لةالقابالمصريةاالختراعوبراءاتاالبتكاراتأهمعرض▪

متبعوهلماطبقاالملكيةحقوقوحفظتامةبسريةللتسويق

.المصرىاالختراعبراءاتمكتبفي

.المتاحةالتمويلبفرصيعرف▪

ويلوالتموالتسويقواالحتضانالتشبيكبأعمالويقوم▪
.التشاركي

www.eib.eg

http://www.eib.eg/


طفل11000: إجمالي عدد المستفيدين▪

جامعة حكومية 34: عدد الجامعات المشاركة في البرنامج▪

وخاصة
مليون جنيه مصري11: إجمالي التمويل▪

ناء وضع برنامج جامعة الطفل ضمن برنامج خطة الحكومة في ب▪

اإلنسان المصري

تمر تكريم سيادة الرئيس لعدد من أطفال جامعة الطفل في المؤ▪

القومي إلطالق طاقات المصريين

فوز عدد من أطفال جامعة الطفل في الدورة الثالثة والرابعة▪

بمعرض القاهرة الدولي لإلبتكار

مشروع889: عدد المشروعات▪

طالب  7000حوالى : عدد المستفيدين▪

ريمليون جنيه مص26: إجمالي التمويل▪

فوز ثالثة مشروعات في يوم الهندسة المصري بجائزة ▪

حة من اإلحتضان في برنامج انطالق، فازت ثالثة مشروعات بمن

في السفارة الفرنسية للسفر إلى فرنسا لمدة أسبوع وذلك

المعرض الثاني للقاهرة تبتكر

ورإنشاء شركتان تكنولوجيتان وهما شركة مبصر وشركة جذ▪

برنامج دعم مشروعات التخرججامعة الطفل



الثىثالكارتونمسلسلمنوالثانىاألولالجزءوعرضإنتاج

الدولفيةاإلنجليزيالىترجمتهبعدحالياتسويقهويتماالبعاد

الشريفاالزهربمعرفةواإلسالميةالعربية

ماءالعلتاريخيحكىوالذىالتاريخوبوابةنورمسلسوعرضإنتاج

باللغةثقافىفنىعملأفضلجائزةعلىوحصل(عالم30)العرب

فيتسويقهوتمدبىفيمكتومالراشدبنمحمدمؤسسةمنالعربية

السعوديةالجويةوالخطوطأبوظبيتليفزيون

:الشركاء
األزهر الشريف✓

أكاديمية البحث العلمى   ✓

جامعة األزهر✓

التليفزيون المصرى✓

الرابطة العالمية لخريجى ✓

االزهر

مجلة نور✓

نهضة مصر✓

مسلسل نور وبوابة التاريخمسلسل األزهر

النشءإستخدام البحث العلمي والتكنولوجيا في انتاج مواد إعالمية تسهم في بناء



المسابقاتبرنامجمناألولالموسموعرضإنتاج

نقديةالالجوائزوبلغتتبتكرالقاهرةالتليفزيوني

تكرمببلقبالفائزوشرفجنيهمليون2واالحتضان

السيدلقاءبشرفاألولالموسمفياألولمصر

بأسوانشبابمؤتمرفيالرئيس

فيالمصريينطاقاتإطالقمؤتمرتنظيم

الدولىالقاهرةومعرضعامكلمنمارس

عامكلمننوفمبرفيلالبتكار

مؤتمر إطالق طاقات المصريينتبتكرالقاهرةبرنامج



طالب635:المستفيدينعدد▪

جنيهمليون67.3:التمويلإجمالي▪

جنيهالف106:المنحةقيمة▪

بالبرنامجالطالبمن٪80وإلتحاقاأليزو،فيالدولياالعتماد▪

عالميالالشبابمنتديتنظيمفيالمنحةطالبمشاركةالرئاسي،

المختلفةالحكوميةمصرجامعاتفيطالب9عددتعيينتم▪

فيطالب15وعددمختلفةبحثيةمراكزفيطالب20وعدد
حكوميةوشركاتهيئات

همتالتىالقوانيينمشروعاتمناقشاتفىالمشاركة▪
العلمىوالبحثالعالىالتعليممجتمع

البحثيةوالمراكزالجامعاتيفعديدةعملورشقامةإ▪

2017مارسفيللمرأةاألوليالدولالمؤتمرتنظيم▪
«حدودبالالعلومفيللمرأةاألولالدوليالمؤتمر»

وضععنالباحثينلشباباستقصائيةدراسةعمل▪
.مصريفالباحثين

مللعلوالمصريةالشبابأكاديميةبرنامج علماء الجيل القادم 



مليون3.5بتمويلطالب189دعم▪

منفريق26)الكهربائيةللسياراتالدوليالقاهرةراليمسابقة▪
(جنيهمليون7.5تمويلإجماليبالمصريةالجامعات

منالنوويالمجالتطورلمعرفةالباحثينشبابمن250تأهيل▪

بروسياالنوويةالعلميةالمعاهدأعرقخالل

المفاعالتهندسةونقلمصرفيالنوويةالتكنولوجياتوطين▪

.الدولمنبعددمركزاألبحاثمنوالمعجالتالنوويةوالفيزياء

منحة50عدد المنح المخصصة ▪

وبتكلفة جنية للمنحة الواحدة250000قيمة المنحة▪

مليون جنيه12.5إجمالية 

راتها تأكيد دور مصر الريادي في دعم إفريقيا وتنمية قد▪

المتعلقة بقطاعي الشباب والبحث العلمي

تقديم حلول لحل مشاكل وتحديات المجتمع في مجاالت▪

األغذية  والزراعة ، والطب ، والبيئة والهندسة

فارقةمنح لشباب الباحثين المصريين األبناء القدرات



دورات سابقة وجاري اإلعداد للدورة الخامسة في نوفمبر4تم تنفيذ عدد ▪

2018

فكرة وإبتكار1260إجمالي عدد اإلبتكارات المشاركة في أربع دورات ▪

مليون جنيه تقريبا  4منح جوائز ▪

وضع معرض القاهرة لإلبتكار على أجندة المعارض الدولية▪

فائز165منح جوائز مالية وإحتضان لعدد ▪

مليون جنيه مصري2.3فائز بقيمة 14تم إحتضان عدد ▪

معرض القاهرة الدولى لالبتكار 

معكمعيشةالبعثاتمنجزءتخصيص
المميزةالتجاربنقلبهدفالعلومحدائق
.المجالهذافي

حدائق العلوم



جيةالتكنولووالتنميةالعلومصندوقيشجع▪
العملفرقفيالشبابمنباحثينوجود

.البحثيةبالمشروعاتالمقترحة

شبابضمالعلميالبحثأكاديميةتشجع▪
النوعيةالمجالستشكيلفيالباحثين

.المتخصصة

برامج إعادة توطين الشباب تشجيع شباب الباحثين 

ألم ربط العلماء المصريين فى المهجر بالوطن ا
ين من خالل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ب

.علماء الداخل والخارج

برنامج جسور التنمية

مشروع43بلغ عدد المشروعات ▪

مليون جنيه41بإجمالي تمويل ▪



الحافز العلمي

تم وضع مقترح 
الحافز العلمي

1

جاري مناقشة  
مقترح 

2

وضع تشريع لضمان 
عدالة التنفيذ

3



60 company

1

2

3

4

3

3

5

3

1 - 28,2 acres Institutes 2 - 12 acres MATS Project, CSP solar power
3. 135 acres 60 spin-off company 4. 49.8 acres of housing for Researchers 5. Recreational area
and services
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