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 ات ـويـاملحت

 مقدمة 

 لجميع برامج ومبادرات األكاديمية  شروط عامة 

  الشروط الخاصة بالبرامج األخرى 

 التقدم والتقييم 

 حقوق امللكية الفكرية 

  املشروعاتمجالت 

:
ً
 مـــــــالتعلي أول

o  :عموما  الرقميالتحول  في لإلسراعتطوير برامج ومنصات الكترونية مصرية مؤمنة وذكية املشروع األول

 صناعة تكنولوجيات التعليم( فيوالتعليم عن بعد خصوصا )االستثمار 

o  :السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات  ةفائق باتو الحاس فيتطوير شبكة وطنية املشروع الثاني

 وتعمل لديها مشروعات ومراكز حوسبة قائمة بالفعل التيالجهات  فياالستثمار وسيتم البناء و  الكبيرة

:
ً
 دواءـالصحة وال ثانيا

o  املرجعـــــــي للمصــــــريين ي : الجينــــــوم البشــــــــر ول املشروع األ Egyptian Reference Human Genome 

:
ً
 الزراعة والغذاء ثالثا

o  بالتعاون مع وزارة الزراعة القومي إلنتاج تقاوي الخضر في مصراملشروع األول: املشروع 

o املشروع الثاني: العيادة الزراعية 

o  االستصالح( أراض يالصحراوية ) األراض ياملشروع الثالث: الحملة القومية للنهوض بإنتاجية 

:
ً
 ةـــــــالصناع رابعا

o  :طبقا لقواعد برنامج التحالفات  وطني)تحالف  واملعملية محلًياتوطين صناعة األجهزة الطبية  املشروع األول

  باألكاديمية(

:
ً
 ةــــالطـاقـ خامسا

o  :مصر في الوقود الشمس ي السائل إلنتاجتصميم وإنشاء وحدة تجريبية املشروع األول   Liquid Solar Fuel 

(LSF) 
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 2020 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيانداء 

 املرجعية لبعض املشروعات القطاعية طبقا ألولويات ما بعد كوروناشروط ال

 : مقدمة

ضمن الخطة التنفيذية الستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي  املرحلة األولى  هياملعلن عنها املشروعات 

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي ملرحلة ما بعد كورونا، حيث أعدت  تأعدتها األكاديمية عن أولويات واستعدادا

خريطة طريق البحث العلمي ملرحلة ما بعد كورونا على  والتكنولوجيا، كبيت خبرة مصرية ووعاء فكر لصانع القرار برسم 

والبيئة والطاقة واملياه خمسة عشر ورقة من أوراق السياسات في قطاعات التعليم والصحة والدواء والزراعة والغذاء 

والبترول والثروة املعدنية والنقل والفضاء واالستشعار من بعد والعمران األخضر والتكنولوجيات البازغة والصناعة 

واالقتصاد والعلوم االجتماعية واإلنسانية واألخالقيات، باإلضافة إلى ملحق للخطة التنفيذية ويحتوي على بعض 

ولوية القصوى في القطاعات املختلفة، وبعض خرائط الطريق التكنولوجية التفصيلية. املشروعات املحددة ذات األ 

وتتلخص أهم توصيات أوراق السياسات القطاعية في ضرورة اإلسراع في التحول الرقمي وسرعة االنتهاء من تهيئة البنية 

وضرورة  الصطناعي وإنترنت األشياءالتحتية التكنولوجية املناسبة واالستفادة من التكنولوجيات الذكية والذكاء ا

اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة وبناء منظومة بحوث وتطوير متكاملة تشمل شبكة قومية من معامل األمان الحيوي 

للتعامل مع األمراض املعدية من املستوى الثالث، وسرعة إنشاء مركز وطني للسيطرة على األمراض املعدية والوقاية منها 

وم مرجعي للمصريين، ومنظومة بحثية وتشريعية ورقابية متكاملة للبحوث السريرية وقبل السريرية.  ومشروع جين

وطبًقا للورقة فإن الخطط القطاعية في مرحلة ما بعد كورونا قد ركزت على ضرورة استكمال مشروع البنية التحتية 

زراعة الذكية، والتعليم اإللكتروني والشخص ي البحثية والتكنولوجية وسرعة التحول الرقمي نحو النظم الذكية مثل ال

واملستمر، واملدن الذكية واملستدامة، والتجارة اإللكترونية، وتحقيق األمن الغذائي والصحي والتعليمي والسيبراني 

والبيولوجي واالجتماعي والتحول نحو علوم املستقبل والدراسات االستشرافية والنمذجة الرياضية في إدارة األوبئة 

ألزمات. وأشارت الخريطة بوضوح ألهمية البحوث االجتماعية واالنسانية في التعامل مع األزمة والتقليل من آثارها وا

 .1االجتماعية والنفسية، ودور الفن في صياغة الوعي وتوحيد الجبهة الداخلية والتكافل وربط التاريخ بالحاضر

وقد تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض املشروعات واملبادرات مثل إنشاء شبكة قومية ملعامل األمان الحيوي من املستوى 

والعلوم األساسية من خالل  (EFFECT)الثالث ودعم مشروعات في مجال التكنولوجيات البازغة وعلوم املستقبل 

عات املوضحة أدناه هي مشروعات تطبيقية تمثل أولوية (، واملشرو Science Upالنهوض بكليات العلوم الحكومية )

 ا. قصوى وتبنى على الجهود واملشروعات السابقة كلما كان ذلك ممكنً 

املشروعات املعلن عنها مشروعات قومية تحتاج فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلى على 

مة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداع

 والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.  

 
  978-977-268-757-2ترقيم دولي:  9834/2020. رقم ايداع: مصر فيملرحلة ما بعد كورونا  العلمي (: أولويات واستعدادات البحث 2020محمود صقر ) -خالد عبد الغفار 1
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 : لجميع برامج ومبادرات األكاديمية  شروط عامة

)مخرجات البحث العلمي(   البناء على نتائج املشروعات والدراسات واألبحاث السابقةيستهدف هذا اإلعالن  ✓

وتطويرها واستكمال بعض الدراسات التأكيدية ودراسات الجدوى وتصنيع النماذج األولية والصناعية بهدف نقل 

 وتطبيق وتسويق هذه التكنولوجيات

 يجب الرجوع للجدول الزمني املرفق أعاله ملعرفة مواعيد اإلعالن عن البرامج ✓

  rt.sci.egwww.as  تقديم املقترحات من خالل موقع األكاديمية فقط ✓

العادي أو بالبريد اإللكتروني، ويمكن تقديم املقترحات   دمقترحات تسلم مباشرة إلى األكاديمية أو بالبريأية  لال تقب ✓

 باللغة العربية أو اإلنجليزية شرط وجود ملخص عربي وملخص إنجليزي  

 ودة على موقع األكاديمية لن يتم االلتفات إليها طبقا للنماذج املوج مأية مقترحات ال تقد ✓

قبول املقترح فنيا ال يعني التزام بتمويله ويتم التمويل حسب التمويل املتاح وأولويات الدولة والقابلية للتطبيق  ✓

 والجدوى االقتصادية 

الفنية سيخضع املقترح ملرحلة تقييم ثانية من قبل اللجان  يالقبول الفن  ياجتياز املقترح املرحلة األولى وهبعد  ✓

في خطته التنفيذية وامليزانية املقترحة ( ي)الباحث الرئيس  مناقشة الفريق البحثي حيث سيتم املختصة باألكاديمية 

أو ودور املؤسسة ملامه باملقترح إالوقت املحدد ومدى  فيوقدرته على التنفيذ وبنود الصرف والفريق البحثي 

الفنية )تين لوبناء على درجات تقييم املرح ، النشر ....إلخحقوق  املشاركة في التنفيذ وحقوق امللكية و تاملؤسسا

حصلت على أعلى  يدرجات وسيتم تمويل املقترحات التلتم ترتيب املقترحات حسب ايس (يوالعرض التقديم

 ضوء التمويل املتاح يف الدرجات

مبادرات إليجاد حلول تكنولوجية مبتكرة ودعم ي بل هبحوث أساسية هذه املبادرات ليست لتمويل مشروعات  ✓

وخبرات  ، ويجب أن تعتمد املبادرة على نتائج أبحاث ودراسات (RDI)واالبتكار  بحوث التطوير والبحوث التطبيقية

فسية وجدواها االقتصادية وزيادة املكون تطوير تكنولوجيات موجودة لتحسين قدرتها التنا فيسابقة، وتساهم 

 تصنيعها وخلق فرص عمل يف ياملحل

الصناعة  فيمصرية أو وحدات البحوث والتطوير تابع لجهة بحثية الجنسية و  مصري أن يكون الباحث الرئيس ي  ✓

   املصرية 

 تخصص الباحث الرئيس ي يتماش ى مع املجال املتقدم عليه ✓

 وقابلة للتطبيق والتسويق ولها عائد اقتصادي أو اجتماعي ملموسأن تكون الفكرة مبتكرة  ✓

املجال أو لديها   يتطبيقية ناجحة وموثقة ف انتهت من البحوث األساسية ولديها خبرات يستكون األولوية للفرق الت  ✓

 يبراءة اختراع أو نموذج أول

 ومن جهات مختلفة وذات ميزانية ستكون األولوية للمقترحات قصيرة األمد محددة األهداف متعددة التخصصات ✓

 مناسبة

 نسبة يالتمويل بأ يجاد أو شريك ف يأو مستفيد نهائ يحقيق يبها شريك صناع  يستكون األولوية للفرق الت ✓

 

http://www.asrt.sci.eg/
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 :الشروط الخاصة بالبرامج

 يجب الرجوع للشروط املحددة لكل برنامج والتأكد من استخدام استمارة التقدم الخاصة بالبرنامج

 :والتقييمالتقدم 

 

 : حقوق امللكية الفكرية

رباح حالة بحالة، بما  أسيتم مناقشة حقوق امللكية الفكرية وما يترتب عليها من براءات اختراع ومكاسب مادية و  .1

 2002لسنة  82بتوافق مع جميع األطراف وطبقا لقانون رقم 

 وشكر األكاديمية في النشر العلمي واملؤتمرات واإلعالم يجب اإلشارة ملنحة األكاديمية .2

إضافة اسم  )أعضاء املجالس النوعية واللجان القومية( يحق لهمأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا زمالء  .3

 .Second Affiliationاألكاديمية في التعريف بك في النشر العلمي 

 

 

 

20/7/2020

العالن على املوقع اللكتروني لألكاديمية وبدء التقدم•

1/8/2020

ألكاديميةي بمقر األكاديمية وسيتم بثه على املوقع اللكتروني ليوم تعريف•

20/8/2020

ملقترحات ايلتلقاملوعد النهائي •

1/9/2020

للتقدم هم ودعوت( يالتقييم الفن)ى لاملرحلة األو يالفائزة فاملقترحات إعالم •

Online Presentationالتقديمية بالعروض

6/9/2020

اعالن النتيجة النهائية للمقترحات الفائزة •

11/9/2020

التعاقد •

1/10/2020

صرف الدفعة األولى وبداية التنفيذ •
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:
ً
 مــــ ـ التعلي أول

تطوير برامج ومنصات الكترونية مصرية مؤمنة وذكية لإلسراع في التحول الرقمي عموما  : ول املشروع األ 

 الستثمار في صناعة تكنولوجيات التعليم( )عد خصوصا والتعليم عن ب  

أن سوق تقنيات التعليم هو أحد األسواق الناشئة والتي تحقق نمو سريع، ومن املنتظر بعد أزمة  تشير املؤشرات 

كورونا أن يتزايد حجم هذا السوق بدرجة كبيرة. واالستثمار في هذا املجال سوف يساعد على توفير أحدث التقنيات في 

حليا ويتيح االستفادة منها لقطاعي التعليم والتعليم العالي، ومن جهة أخري يضمن لنا الحصول على نصيب التعليم م

من هذه السوق الواعدة، ما يعود بالنفع على االقتصاد املصري من خالل توفير تقنيات التعليم الحديثة محليا بدال من 

لوجيات من دول أخري، وعلى األمن القومي حيث لن يتم استنزاف موارد الدولة لشراء حق الولوج لبعض هذه التكنو 

 وضع مقدرات التعليم في أيدي جهات خارجية.  

 مبررات املشروع

برز دور تقنيات التعليم الحديثة والرقمية خالل األزمة، وسوف يستمر تعاظم دور هذه التقنيات في املستقبل.  −

إلى استخدام األدوات التكنولوجية املتاحة إلنشاء حيث اضطرت املؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم 

محتوي للتعليم عن بعد للطالب في جميع مراحل التعليم. ما دفع املعلمين في مختلف دول العالم إلى اختبار وسائل 

هذه الطرق الجديدة للتدريس لم يتم استغاللها  .جديدة للقيام بدورها بشكل مختلف، وبمرونة أكبر عن ذي قبل

ابق بشكل كبير بالرغم من تواجدها، حيث كانت نظرة املجتمعات بل وبعض الدول الى الشهادات املمنوحة في الس

 من خالل التعليم عن بعد أو اإللكتروني نظرة متشككة  مما جعل الطالب واألسر تعزف عن هذه البرامج. 

والذي يضفي  املعلم بصفته صاحب املعرفةلم يعد مفهوم مع توافر جميع املعلومات خالل الفضاء االلكتروني،  −

الحكمة على تالميذه مناسبا للتعليم خالل القرن الحادي والعشرين. ويجب أن يعاد تعريف دور املعلم. وأن يتحرك 

في اتجاه املساعدة على تطوير شخصية الطالب كي يكونوا قادرين على التعلم والتعلم املستمر ملواكبة التطور 

 ع  وليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع. التكنولوجي السري

. ما يحدث في مكان ما قد يكون له  يتعلم املواطنون فكرة ترابط العالم، وأننا ال نعيش في عوالم منعزلةأهمية أن  −

بالغ األثر في مكان أخر بعيد عنه مكانيا كل البعد. حيث يحتاج األشخاص الناجحون في العقود القادمة إلى أن 

 قادرين على فهم هذا الترابط والتنقل عبر الحدود لالستفادة من اختالفاتهم والعمل بطريقة تعاونية. يكونوا 

الالزمة للمستقبل. في هذه البيئة العاملية املتغيرة باستمرار، حيث  ضرورة التركيز على تعليم املهارات الحياتية −

أثبتت أنها ضرورية للقدرة على االستجابة بفعالية وهي مهارات  - املرونة والقدرة على التكيفيحتاج الشباب إلى 

للنوازل خالل هذا الوباء. وبالنظر إلى املستقبل، ستكون بعض أهم املهارات التي سيبحث عنها أصحاب العمل هي  

اإلبداع والتواصل والتعاون، إلى جانب التعاطف والذكاء االجتماعي، والقدرة على العمل عبر خطوط االختالفات 

 افية لتسخير قوة املجموعة من خالل العمل الجماعي الفعال. الديمغر 
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 الرئيس ي الهدف

منصة تعليمية الكترونية وطنية مرنة ومتكاملة، قادرة على استيعاب األعداد املتزايدة من الطالب ومجابهة جهاز و 

ج شباب قادر على النهوض  األزمات، وتقدم تعليم عادل وشامل ومرن وتعزز التعلم مدى الحياة، وتعاون الدولة في تخري

 بالدولة املصرية واملنافسة في سوق العمل الدولي واالندماج في املجتمع وقادر على التعامل مع املتغيرات وقبول االخر 

 األهداف املتخصصة

واملدمج  (Electronic Learning)ابتكار وتطوير وسائل تكنولوجية محلية تساعد التوسع في التعليم االلكتروني  −

(Blended Learning  والتعليم من ب )ع( دDistance Learning)   

 تطوير البنية التكنولوجية للتعليم اإللكتروني −

بعاد والواقع املعزز والواقع ابتكار وتطوير وسائل تعليم ابداعية تعتمد على الرسوم املتحركة واألفالم ثالثية األ −

 االفتراض ي 

إعداد دراسة لتحديث املناهج الدراسية في املراحل التعليمية املختلفة لتعمل على تنمية املهارات الشخصية  −

Education)(Personalized   -  وإنما للمجالس النوعية  لألفرادالتقدم لتنفيذ هذه الدراسة غير متاح

 على سبيل املثال  يكاديمية البحث العلمأبوالستشارية وبيوت الخبرة الحكومية املصرية مثل املجالس النوعية 

إعداد دراسة إلعادة صياغة املهام الوظيفية )للمعلم واألستاذ الجامعي، من ملقن ومالك أوحد للمعرفة إلى مرشد   −

وإنما التقدم لتنفيذ هذه الدراسة غير متاح لأل  -  Supervisor)(Mentor, Coach andوموجه ومشرف  فراد 

والستشارية وبيوت الخبرة الحكومية املصرية مثل املجالس النوعية بأكاديمية البحث للمجالس النوعية 

 على سبيل املثال  يالعلم

 املخرجات املتوقعة

  إنشاء أنظمة تعليمية مرنة قادرة على مواجهة أي ظروف طارئة للتخفيف من املخاطر والقدرة على إدارتها بسهولة

 ويسر في املستقبل

  بإحكام أثناء املحاضرات والتمارين وكل أنشطة التعلم اإللكتروني وعن بعد فرض النظام 

   التوثيق اإللكتروني للمحاضرات والحضور واملناقشات وتقييم األداء لضمان جودة التعليم 

 حس القائمين على التدريس على التميز في األداء نتيجة النشر اإللكتروني األوسع نطاقا 

 ء أينما كانوا للمعاونة في التدريس من داخل أو خارج املؤسسة ومن داخل أو خارج مصرسهولة االستعانة بالخبرا 

  سد العجز في املدرسين املؤهلين واستقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات املصرية للعمل بالتدريس قبل

 الجامعي

 توطين صناعة تكنولوجيات التعليم والتعلم 

  التعليم عن بعد  ألغراض محلى الصنع متخصص يلكترونإ تعليميجهاز 

  تعظيم االستفادة من املصادر التعليمية املتنوعة واملتاحة عبر اإلنترنت وبجودة عالية مثل بنك املعرفة املصري 
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  املعاونة في حل مشكلة الكثافة الطالبية املرتفعة والتي سوف تتزايد باضطراد من خالل تقسيم الطالب إلى

 مجموعات 

 التعليم املنزلي أن يصبح (Homeschooling)  جزء من نمط الحياة اليومي 

 تعزيز االبتكار التعليمي في كل املجاالت خاصة االمتحانات واملمارسة املعملية عن بعد 

 ة مصرية الكترونية مؤمنة مثل زووم تستخدم في التعليم عن بعد وعقد املؤتمرات واالجتماعات بسرية وأمان منص

وإجراء مناقشات رسائل الدكتوراة واملاجستير ومناقشة مشروعات التخرج ومشروعات املقررات وإجراء 

 االمتحانات الشفهية 

 يم املدمج  املعاونة في استقطاب الطالب األجانب في برامج التعل 

  صناعة تكنولوجيات التعليم واملحتوى  يففإنشاء شكات تكنولوجية ناشئة مصرية 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات   ة فائق تطوير شبكة وطنية في الحاسوبات : ثانياملشروع ال

 وسيتم التعاون والربط مع الجهات التي لديها مشروعات ومراكز حوسبة قائمة بالفعل وتعمل  الكبيرة

نحو تقديم أحدث نظم وتكنولوجيات البنية والشبكات الحسابية لحوسبة السحابية ل مركز البحث العلمييهدف 

تطبيقات عالية األداء كخدمات التحتية والحسابية ملجتمع البحث العلمي من خدمات تقديم البنية التحتية كخدمة وال

ملجتمع الباحثين. تم بدء خدمات املركز باستضافته وتقديمه لخدمات بوابة بنك املعرفة املصري، كما يقدم املركز 

مليون مصري. يهدف  90خدمات قواعد البيانات، ومحركات البحث، واملستودع الوطني للفكر املصري، والذي يخدم 

ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية رفع أعباء إدارة وتصميم وتطوير تلك املركز نحو رفع مستوى خدما

الخدمات عن مراكز البحوث املصرية لتتفرغ ألعمال البحث العلمي مستندة على أحدث نظم املعلومات واالتصاالت، 

مللفات واملشاريع والتشارك ويقدم املركز حزمة واسعة من الخدمات ومنها على سبيل املثال ال الحصر خدمات تداول ا

خدمات االستضافة والخوادم االفتراضية  فيها بشكل مؤمن داخل األراض ي املصرية، خدمات البريد اإللكتروني،

وخدمات سطح املكتب االفتراضية، وخدمات الحسابية عالية األداء. يوفر املركز خدمات الحوسبة الشبكية والذي  

 .CERNيرتبط مع املركز النووي األوروبي 

 مبررات املشروع

 املصري  املعرفة بنك مع التعاون  خالل من تطويره يتم والذي املصري  الفكر مستودع باستضافة األكاديمية تقوم -

عاون مع بنك املعرفة بالت املحتوى، إدارة ونظم العلمي النشر إدارة ونظم املصري، العلمي النشر منصة استضافة -

  الدولية باملعايير وإتاحتها األبحاث في والتشاركية البحثية القدرات وتطوير البحوث ملستوى  رفع توفر والتياملصري، 

 البحوث وتقييم

 إلتاحة التقنية والخبرات التحتية البنية توفير خالل من والعاملية، املحلية لألبحاث اإللكترونية االتاحة تعظيم -

 وتسويقها لها الوصول  وتسهيل املحلية األبحاث
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  من االستفادة وتعظيم العلمي  للبحث السحابية الحوسبة معلومات مركز وتشغيل لبناء التحتية البنية توفير -

 مراكز لتتفرغ املختلفة، البحثية املراكز لها تفتقر والتي األكاديمية لدى املتراكمة والخبرات والبحثية الفنية الكوادر

 البحوث لتطوير الالزمة التكنولوجية البنية ظل في البحثي للعمل البحوث

 في تقيمها ملراكز البحوث املختلفة من خالل األكاديمية. لتوسعاو  املعلومات تكنولوجيا لخدمات املاسة الحاجةسد  -

 عقود تكاليف وكذا حدا، على بحثية هيئة أو بحثي مركز كل في معلومات مراكز تجهيز تكاليف توفير في املساهمة -

 الخبرات توافر عدم مع بحثي مركز لكل حسابية وقدرات خادمة حاسبات اقتناء وتكاليف املراكز لتلك الصيانة

 .التشغيل سالمة استمرار لضمان الالزمة

 العلمي النشر وخدمات املصري  للفكر حيا توثيقا تمثل والتي العلمية االبحاث لتواجد االستراتيجي البعد توفير -

 األراض ي داخل العلمي للبحث االداء مؤشرات وقياس القرار اتخاذ دعم وادوات املعلومات تكنولوجيا وخدمات

   وتأمينها بينها فيما والتكامل وإتاحتها الخدمات تطوير على يعمل واحد نطاق في ومجتمعة املصرية

 مع العالية بالفيزياء الخاصة CMS مشروع مثل العالم  دول  مع العاملية العلمية األبحاث في التشاركالتوسع في  -

   األوروبي النووية الطاقة أبحاث ومركز CERN معهد

 محلية بيانات قواعد إنشاء في التوسع خالل من والتكنولوجيا، العلوم مجاالت في املصري  الفكر توثيق في التوسع -

 وتشغيل باستضافة املركز خالل من األكاديمية تقوم حيث الكترونية، صورة في املصري  العلمي البحث لتسجيل

 املصري  املعرفة بنك وتشغيل استضافة خالل من العالم في رقمية مكتبة أكبر

 تدريب الكوادر املصرية بالتعاون مع كبريات مراكز الشبكات الحسابية العاملية. -

 الرئيس ي الهدف

السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة عن   ةفائق باتبنية تحتية قوية في مجال الحاس وتطوير ربط

 والتي تمتلك بالفعل قدرات حسابية عالية األداء. طريق الربط بين الجهات املصرية املتميزة في هذا املجال

 األهداف املتخصصة

 البحث بأكاديمية –العمل من خالل ربط املراكز والجهات ذات اإلمكانات الحسابية بمركز الحوسبة السحابية  -

 .ربطها باملراكز العاملية مثل سيرن ودوبنا من خالل رفع كفاءة وقدرات خطوط الربط واملتوفرة باألكاديميةو العلمي، 

باألكاديمية وتلك املراكز وبنا لتدريب الكوادر املصرية كول تعاون مع املراكز العاملية مثل سيرن ودو عمل بروت -

على بناء وتشغيل وإدارة نظم الشبكات الحسابية والحاسبات فائقة السرعة، ليصبح هذا الفريق بمثابة  املربوطة 

 .املراكز البحثية والجامعات املصرية لكافةالشبكات الحسابية وتقديم خدمات النواة لتطوير 

فة الجهات املصرية ذات القدرات الحسابية وبين املراكز العلمية على تطبيق نموذج محاكاة بين كا التعاون ما -

 .ونمذجة في أحد املجاالت ذات الصلة، لبناء وتبادل الخبرات وثقل الكوادر املصرية في هذا املجال

 عمل مدارس علمية وتدريبية بالتعاون مع املراكز العاملية لتدريب الكوادر املصرية. -

 في والتوسع الحسابية، والشبكات السحابية للحوسبة العلمي البحث مركز وتطوير لبناء الثالثة املرحلة مالاستك -

 خارج خادمات على القائمة الخدمات مقدمي من املتاحة تلك تضاهي التي املعلومات تكنولوجيا خدمات استحداث
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 البريد وخدمات االحتياطية، النسخ وتخزين امللفات تشارك منصات من األمني، البعد لتوفير وذلك املصري  القطر

 .البحثية املراكز لكافة االلكتروني

 املخرجات املتوقعة

 لبناء بأكاديمية البحث العلمي،  –املراكز والجهات ذات اإلمكانات الحسابية بمركز الحوسبة السحابية  ربط بعض

National Grid & HPC Network . 

  باألكاديمية وتلك املراكز عمل بروتكول تعاون مع املراكز العاملية مثل سيرن ودوبنا لتدريب الكوادر املصرية

ة نظم الشبكات الحسابية والحاسبات فائقة السرعة، ليصبح هذا الفريق بمثابة  على بناء وتشغيل وإدار املربوطة 

 املراكز البحثية والجامعات املصرية. لكافةالشبكات الحسابية وتقديم خدمات النواة لتطوير 

 بين كافة الجهات املصرية ذات القدرات الحسابية وبين املراكز العلمية على تطبيق نموذج محاكاة  التعاون ما

 .ونمذجة في أحد املجاالت ذات الصلة، لبناء وتبادل الخبرات وثقل الكوادر املصرية في هذا املجال

 .تنظيم مدارس علمية وتدريبية بالتعاون مع املراكز العاملية لتدريب الكوادر املصرية 

  استكمال املرحلة الثالثة لبناء وتطوير مركز البحث العلمي للحوسبة السحابية والشبكات الحسابية، والتوسع في

 استحداث خدمات تكنولوجيا املعلومات 

  التوسع في تطوير مركز الحوسبة السحابية لخدمات البحث العلمي والتعليم، الستضافة باقي املشاريع القومية

 ي والتعليم على حد السواء املعنية بالبحث العلم

  زيادة السعات والقدرات الحسابية للمركز للتوسع في استضافة مستودع الفكر العلمي املصري بالتعاون مع بنك

 املعرفة املصري 

  تطوير مركز املعلومات الخاص بالبحث العلمي لتقديم خدمات متنوعة ولتأمين الفكر املصري والخطط القومية

 ختلفةفي مجاالت البحوث امل
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:
ً
 الصحة والدواء  ثانيا

 (Egyptian Reference Human Genome)  املرجعي للمصريين ي الجينوم البشر : ول املشروع األ 

يعد مشروع الجينوم البشري هو أحد أعظم أعمال االستكشاف في التاريخ وال يضاهيه أي كشف علمي تم على مر 

العصور ويمثل أعظم رحلة استكشاف داخل أعقد املخلوقات "االنسان" من أجل كشف أسرار الجسد البشري. ظهرت 

ألمريكية والتي شكلت لجنة خاصة لوضع املشروع ، من خالل أكاديمية العلوم الوطنية ا1988الفكرة ألول مرة في عام 

( وحصلت على تمويل للمشروع من الكونجرس األمريكي. وتم تشكيل فريق دولي NIHبالتعاون مع املعهد القومي للصحة )

شارك فيه العديد من دول العالم للتعاون معا من أجل فك شفرة حياة االنسان وتحديد تسلسل جميع الجينات 

، حيث استغرق 2003في أبريل   ىوانته 1990ان وقراءة املحتوي الجيني له بالكامل. بدأ املشروع في أكتوبر الخاصة باإلنس

ثالث عشر عاما من مجهود وتعاون العديد من املجموعات البحثية حول العالم. وهو ما أعطانا القدرة على قراءة  

 املخطط الكامل لطبيعة بناء الكائن البشري. 

 املشروع مبررات

 أن يكون املصريون مزيج من العرب والبربر وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واليونا
ً
والرومان  نينمن املتوقع تاريخيا

يجب أن يكون لإلجابة على هذا السؤال . الذي يحدد املصريين ”العرق الجيني السائد“وغيرها؟ ولكن على األرجح هناك 

إلصابة باألمراض أو مقاومتها، وهي خطوة أولى لتنفيذ اقابلية  تحددالتي " املصرية"تأثير على تحديد املتغيرات الجينية 

  .ا. كشف أسرار الجينوم البشري ألي جنس يساعد على تحسين حياة هذا الجنس صحيً في مصر الشخص يالطب 

املسببة لهذه األمراض عما هو أثبتت الدراسات الحديثة على بعض األمراض في املصريين اختالف واضح في الجينات 

معروف في الدراسات على املرض ى من جنسيات أخرى، واآلن هو الوقت املناسب للبدء في املشروع. يجب أن تدخل مصر 

عصر الطب الدقيق والجيني ولن يتم هذا اال من خالل البدء باملشروع القومي لدراسة الجينوم البشرى، ويجب أن 

لكي تحافظ مصر على ريادتها العلمية.  اتهذا املجال ويجب أن يتم االسراع في هذه الخطو تحتل مصر مركز الريادة في 

خاصة وأن عدد من دول املنطقة قد اتخذت خطوات جادة في تحديد التتابع الجيني ملواطنيها كما أعلنت بعض هذه  

 في دول الخليج. الدول عن رغبتها في تحديد الجينوم املصري باستخدام عينات من املصريين املقيمين

 الرئيس ي الهدف

رسم خريطة جينية مرجعية للشعب املصري، تضمن تحديد املؤثرات الجينية في تأثير األدوية وعالج األمراض املختلفة 

وتحديد العوامل الجينية املؤثرة في االستجابة ألسباب األوبئة املختلفة. ما يساعد على تفعيل الطب الشخص ي 

Personalized Medicine  والطب الدقيقPrecision Medicine وما يساهم في تحديد األشخاص األكثر عرضة ،

 Humanلإلصابات الفيروسية والذي يمكن أن يتعرضوا النتكاسات صحية عنيفة تتطلب رعاية صحية خاصة )

Genome Project .) املشروع هو العمود الرئيس ي للطب الشخص ي وأي منظومة صحية متطورة.و 
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 األهداف املتخصصة

( إلدارة املشروع تضم في عضويتها عدد من الخبراء املصريين  Egyptian Genome Board) تشكيل لجنة خاصة .1

 املتميزين كما تضم ممثلين للجهات الوطنية املعنية. تكون اللجنة منوطة باآلتي:

 وضع االستراتيجيات للمشروع -

 متابعة تقدم املشروع وتنفيذ األنشطة املطلوبة -

 التحقق من تنفيذ مخرجات املشروع -

 برامج تنمية القدرات لشباب الباحثين املشاركين في املشروعوضع  -

 وضع خطة نشر مخرجات املشروع وآليات التواصل مع الجهات الخارجية -

تحديد مستشارين للمشروع من الخبراء الدوليين ويفضل من العلماء املصريين املتميزين في املجال بالخارج  -

 وخبراتهم أثناء التخطيط للمشروعوالتواصل معهم لتضمين آرائهم 

من خالل املشروع يتم إنشاء مركز الجينوم املصري والذي سوف يكون معمل وطني مركز الجينوم املصري:  .2

متخصص في أبحاث الجينوم يتلقى دعم سنوي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستضيفه أحدي 

ها فروع في كل الجهات بموجب اتفاقية تعاون بين األكاديمية والجهات الجامعات الحكومية )القاهرة أو املنصورة( ول

املنفذة، ويجب أن يكون املركز متاحا لكل الباحثين املصريين وكل الجهات البحثية التي  تعمل في أبحاث الجينوم، 

حيوانات في مراحل وتستثمر إمكانيات وخبرات املراكز في إطالق مشروعات جينوم للسالالت املحلية من النباتات وال

 . هالحق

 املخرجات املتوقعة

 املجال في املصريين العلماء من حرجة كتلة وبناء الباحثين شباب قدرات رفع 

 للخارج نقلها بدون  مصر داخل ودراستها صحيحة بصورة وحفظها العينات تجميع 

 للمصريين  البشرى  للجينوم مرجعية نسخة وعمل للعينات الكامل الجيني التتابع تحديد 

     إنشاء مركز الجينوم املصري 

 تملك  التي الجهات في املتاحة الحاسوبية اإلمكانيات على تبنى  الكبيرة البيانات ملعالجة وحدة تأسيس  

Supercomputers لتوفير العلمي البحث وأكاديمية اإلسكندرية ومكتبة القاهرة جامعة في املوجودة تلك مثل 

 مجموعات التحليل في يشارك. إنتاجها املنتظر الهائلة الكمية البيانات تحليل إلجراء الالزمة الحاسوبية القدرة

 الحيوية املعلوماتية
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ً
 الزراعة والغذاء  ثالثا

 املشروع القومي لنتاج تقاوي الخضر في مصر املشروع األول: 

 ما استيراد في متمثلة حقيقية أزمة مصر تواجه حيث الغذاء، إنتاج في مدخل أهم وهي محليا  التقاوي  إنتاج برامج دعم

 يوجد االستراتيجية املحاصيل تقاوي  أن وحيث فقط، %2 بلغ محلي إنتاج مقابل الخضروات تقاوي  من %98 من يقرب

 السالالت وكذلك األعلى اإلنتاجية ذات الجديدة السالالت نشر في التوسع من البد  ولكن كبير، حد  إلى  ذاتي اكتفاء بها

 املعاكسة البيئية للظروف املقاومة

 مبررات املشروع

 مليون  2تبلغ املساحة املنزرعة من محاصيل الخضر املختلفة  أكثر من  -

 تحتاج هذه املساحة الى كميات هائلة من التقاوي لزراعتها -

ستوردة الي  -
 
 % من الخارج 98نسبة بذور الخضر امل

 % فقط   2اإلنتاج املحلي من بذور الخضر  -

 مصري سنويامليار جنيه  2فاتورة االستيراد في حدود مبلغ وقدره  -

 املعوقات

 صعوبة اعتماد األصناف الجديدة والتقاوي  -

 عدم وجود مشروع قومي بجدول زمني واضح وملزم ومتابعة دقيقة وإدارة اقتصادية  -

 العمل في جزر منعزلة -

ة مراجعة املقررات العلمية النظرية والعملية بكليات الزراعة حيث الحاجة املاسة الى التحول من الزراعة التقليدي -

 إلى الزراعة الحديثة والذكية والصحراوية 

 ضعف التمويل وفي بعض األحيان سوء إدارة التمويل املتاح )تفتيت التمويل والبيروقراطية( -

 الرئيس ي الهدف

 إنتاج تقاوي الخضر للمحاصيل الرئيسية محليا مما يسهم في تحقيق األمن الغذائي املصري 

 األهداف املتخصصة

 فاتورة االستيراد لتقاوي الخضر والذي يؤدي إلى توفير العملة الصعبة وتنمية االقتصاد املصري تقليل  -

استنباط أصناف وهجن خضر محلية تتساوى مع مثيلها املستورد أو تتفوق عنة وتتميز بالجودة العالية واملقاومة  -

 لألمراض.



 

 البحث العلمي والتكنولوجيا كاديميةهدافها حق أل أعالن والبرامج و يجوز النسخ من ال  ل 

 
 

Page 13 of 19 

 ولوجية جديدةتأسيس شركات تكنولوجية ناشئة في هذا املجال وخلق فرص عمل تكن -

زارع من حيث املحصول املبكر العالي  -
 
استنباط أصناف وهجن خضر محلية يتوافر فيها الربط بين متطلبات امل

وصفات الجودة، وذوق املستهلك املصري، من حيث ارتفاع نسبة السكر والنكهة واألرومة الطيبة، مما يؤدى إلى  

وبالتالي زيادة املساحة املزروعة منه، وهذا ما تفتقده الهجن  زيادة جذب املستهلك على شراء محصول الخضر 

 املستوردة

التحكم في أسعار تقاوي محاصيل الخضر في السوق املصري والذي وصلت إلى اسعار مرتفعة جدا بما يحقق   -

زارع املصري أعلى نسبة ربح وعائد من زراعة محاصيل الخضر املختلفة.  للم 

 املتوقعة املخرجات 

  عوائد وتحقيق الزراعة بوازرة املعنية الجهة من معتمدة االقتصادية الخضر محاصيل من مختلفة أصناف تقاوي 

 االستيراد فاتورة وتقليل مباشرة اقتصادية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 (e-Agricultural Clinic & Agribusiness Centre) إلكترونية  زراعية  عيادة:  الثاني املشروع 

 ما واستثمار الحديثة التكنولوجيات إدخال خالل من اإللكتروني اإلرشاد الى والتحول  الزراعي اإلرشاد منظومة تطوير إن

 وبراءات القومية والحمالت القومية املبادرات في متمثلة معرفة حقوق  من والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية تمتلكه

 الحزم بتوصيل يسمح االصطناعي، والذكاء الزراعة مجاالت في التكنولوجية الحاضنات على عالوة عنها  الناتجة االختراع

 للمزارعين وواضح كامل بشكل املعلوماتية

 املشروع مبررات

في ضوء الواقع الذي فرضته جائحة كورونا والتوجه العاملي ملا بعد مرحلة كورونا وتوجهات الدولة املصرية ورؤية 

جال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار نحو ضرورة االسراع في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كبيت خبرة وطني في م

التحول الرقمي واالعتماد على االنترنت في معظم األنشطة االقتصادية والخدمية كلما كان ذلك ممكنا وضوابط جديدة 

ذلك العمل  للتباعد االجتماعي والنظافة والصحة العامة، وكلها ضوابط تحتم ضرورة االعتماد على التكنولوجيا بما في

 من املنزل والتعليم وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والزراعية من بعد 

 الرئيس ي الهدف

لتقديم خدمات اإلرشاد الزراعي مثل  أفضل املعامالت الزراعية للمحاصيل الحقلية  الكترونية زراعية عيادة تدشين

أمراض النبات وزراعة األسطح والزراعة املائية وخدمات والبستانية من تسميد وتقاوي وشتالت ومكافحة آفات وعالج 
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 لصغار تسويقية خدمات العيادة ستقدم كما التسويق، والخدمات البيطرية في اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي. 

 وخامات ومعدات وأجهزة تقاوي  من اإلنتاج مستلزمات على للحصول  املصادر وأفضل املزارعين

 املتخصصةاألهداف 

أن تقدم العيادة الزراعية االلكترونية الخدمات لكل مزارع في مصر وخاصة صغار املزارعين وشباب الخريجين في  -

أراض ي االستصالح )مشروع املليون ونصف مليون فدان( بإشراف وزارة الزراعة واستصالح األراض ي وكليات الزراعة 

 كومية ذات الصلةفي الجامعات املصرية ومراكز ومعاهد االبحاث الح

  في  الكبيرة البيانات ومعالجة العميق والتعلم  االصطناعي الذكاء مثل الحديثة والتكنولوجيات االنترنت استخدام -

 العيادة أهداف تحقيق

 والتطبيق واالستشارات والتدريب التعليم في مستوى  أعلى على وخبراء متخصصين تشمل العيادة بيانات قواعد -

 ملجال املناسبة والبيطرية الزراعية والتخصصات البيانات وقواعد االلكترونية املنصات وإدارة وتصميم بعد عن

 العيادة عمل

 االنتاج ملستلزمات واملوردين املنتجين بيانات قواعد -

 املتوقعة املخرجات

 مليون  ونصف املليون  زراعة في  الدولة وتعاون  مصر في الزراعي االرشاد خدمات كل تقدم متطورة الكترونية منصة 

 واقتصادية فاعلة بطريقة فدان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الستصالح(  أراض ي) الصحراوية األراض ي  بإنتاجية  للنهوض القومية الحملة: الثالث املشروع 

 املشروع مبررات

وهو املشروع املعروف  ،زيادة الرقعة الزراعية فيالجديدة ومحاوالت الدولة الجادة  األراض ييعتبر مشروع استصالح 

  التي وهناك العديد من التحديات  . مصر فيمن أهم املشروعات القومية  ،إعالميا بمشروع املليون ونصف مليون فدان

مجاالت الطاقة الجديدة واملتجددة ومعالجة التربة واملياه   فييمكن للبحوث والتطوير واالبتكار  والتيتواجه املشروع 

وتوظيف  الزراعيالذكية واملتكاملة والتصنيع و  وية غير التقليدية وطرق الزراعة الحديثةوتوطين املحاصيل الصحرا

والحديثة  الصحراويةهذا املشروع، وحيث أن الزراعة  إنجاح في انترنت األشياء وبيانات االستشعار من بعد دور كبير 

 األراض يومعظم أصحاب هذه  غير متوفرة وتحتاج خبرات جديدة وتكنولوجيات ،الدلتا فيتختلف عن الزراعة التقليدية 

والخبرات واالستفادة من وبناء القدرات أمس الحاجة الى الدعم  فيمن شباب الخريجين الذين هم  هذا املشروع في

 . الستزراع الصحراء بكل تحدياتها العلميمخرجات البحث 
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 الرئيس ي الهدف

وتيرة  فيمناطق تنفيذ املشروع  مما يسرع  فياملختلفة  األراض يتوفير حزم تكنولوجية ومعرفية وحقول إرشادية تناسب 

 الجديدة وزيادة العوائد املادية من الزراعة الصحراوية األراض ياستزراع 

 األهداف املتخصصة

 إنتاج الحزم التكنولوجية واملعرفية -

 الصحراوية األراض يإنتاج حزم معرفية وتكنولوجية تناسب  فيالتعاون مع مشروع العيادة الزراعية  -

 تنفيذ حقول تجريبية نموذجية -

التصنيع  -ضخ املياه بالطاقة الشمسية -حيوانيإنتاج  سالالت -شتالت نباتيةإنتاج مدخالت االنتاج محليا ) -

 (....الخ -معالجات التربة -معالجة املياه -الزراعي

 تطبيق نظم الزراعة الحديثة والذكية -

 عناصر استدامة املشروع -

 بناء قدراتتدريب و  -

 املتوقعة املخرجات

 مزارع نموذجية للزراعة الصحراوية االقتصادية 

 تطوير وإنتاج محلى لعدد من املعدات الزراعية 

 شركة تكنولوجية ناشئة لخدمات الزراعة الصحراوية والذكية 
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 ةــــ الصناع رابعا

 توطين صناعة األجهزة واملستلزمات الطبية محلًياتحالف املشروع األول: 

 األجهزة قطاع على أخرى  مرة األضواء الدول  كافة اقتصاديات على تبعات من حمله وما كورونا، أزمة سلطت

  وأثار  .للدول  الصحي لألمن وإنما وحده لالقتصاد ليس وضروريا هاما قطاعا باعتباره واملعملية الطبية واملستلزمات

 وزير  أوضح حيث له، عاملية استثمارات جذب وإمكانية مصر في القطاع قدرات حول  عديدة تساؤالت الفيروس انتشار

 بحجم شركة 230 يبلغ الطبية املستلزمات قطاع في مصر في العاملة الشركات عدد أن له، تصريح في والصناعة التجارة

 يتم دوالر مليون  900 يبلغ مصر في الطبية واألجهزة املستلزمات سوق  حجم أن مؤكدا جنيه، مليارات 4 استثمارات

 وقدر القطاع، هذا في كبرى  استثمارية فرص توافر يؤكد ما وهو املحلي، بالسوق  %25 وتصنيع منها، %75 استيراد

 كما سنويا، دوالر مليون  100 إلى 70 بين ما يتراوح بما الطبية باملستلزمات يتعلق فيما الصين مع التجارة حجم الخبراء

 سنويا، كمامة ماليين 10 بنحو الكمامات من املاضية السنوات في مصر إنتاج حجم الطبية املستلزمات شعبة قدرت

 .الكمامات استيراد مجال في تعمل شركة 20 توجد بينما

 مبررات املشروع

 الوحيدة الدولة الصين كانت األزمة ظل ففي قومي، أمن مسألة واملعملية الطبية األجهزة أن كورونا أزمة أظهرت -

 انحسار إلى نتيجة الحالية الفترة خالل التصدير األوروبية الدول  أوقفت فيما الصناعي التنفس ألجهزة املصدرة

 أوال احتياجاتها بتغطية الدول  واهتمام العوملة

 من الصحي، التأمين لهيئة الحالية املوارد مضاعفة يتبعه أن يجب االجتماعي الصحي التأمين تغطية نطاق توسيع -

 الطبية األجهزة صناعات ضمن ومن املصري  الصحية الرعاية نظام هيكلة إعادة عملية خالل

 املستقبلي االتجاه على يؤثر أن  شأنه من والذي مصر في املسنين نسبة ازدياد توضح والتي الديموغرافية التغيرات -

 من الضغوط وزيادة املصريين أعمار تقدم ظل وفي. للمسنين العالج تقديم ومكان وكيفية الطبية األجهزة لصناعة

 الرعاية تقدم وسوف التكاليف، مرتفعة املستشفيات في اإلقامة على إقبال هناك يكون  لن التكاليف، احتواء أجل

 والعالج والتشخيص تكنولوجيا على الطلب ويزيد أنفسهم املرض ى ومنازل  املسنين دور  مثل بديلة أماكن في الصحية

 بعد  عن

 تفاهم، مذكرة توقيع انفسزتمنتس، إنترناشيونال كونكورد االستثمارات إدارة وشركة السيادي مصر صندوق  أعلن -

 مصر في أساس ي بشكل يستثمر الصحية الرعاية قطاع في متخصص صندوق  إلدارة مشتركة شركة لتأسيس

 أولية كمرحلة أمريكي دوالر  مليون 300  يبلغ املستهدف الصندوق  حجم ويبلغ وأفريقيا األوسط الشرق  وكذلك

 مصر في املباشر االستثمار فرص من االستفادة خالل من الطويل  املدى على األصول  قيمة تعظيم إلى ويهدف

 املشترك االستثمار فرص خلق وكذلك كبيرة مباشرة أجنبية استثمارات لجذب كمحفز الجديد الصندوق  وسيعمل

  ضخمة  أخر مشاريع في

 من االستيراد تقليل في ويساهم صحيح، بشكل االقتصاد تنشيط إلى يؤدي االستثمارات وزيادة الصناعات توطين -

 الصادرات وزيادة منافس محلي منتج ووجود الخارج،
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 إلى املجال، هذا في االستثمارات وتحفيز املستلزمات، هذه من الذاتي االكتفاء لتحقيق الطبية املستلزمات صناعة توطين

  التصدير، تشجيع جانب
ً
 واستدامة املصري  الدوائي األمن تحقيق يضمن بما الطبية املنتجات هذه لتوفير وسعيا

 على العاملي الوباء هذا وتداعيات آثار من فبالرغم، الحديثة التكنولوجيات من ذلك في االستفادة مع الطبية، الخدمة

 من استيرادها على االعتماد من بدال الصناعات من العديد بإنتاج التسريع إلى الدولة دفع أنه إال املصري، االقتصاد

  الدول  رحمة تحت املصري  املواطن وتضع سنويا، الدوالرات من املليارات عشرات  الدولة يكلف كان ما وهو الخارج،

  الخارجية

 األهداف املتخصصة

 في وخاصة  واملعملية الطبية واملستلزمات األجهزة مجال في التكنولوجيا وتوطين ونقل املحلى التصنيع تعميق -

 انتشار أزمة ملواجهة الطبية املستلزمات بعض مثل وجيزة  فترة  خالل لتوفيرها مصر تسعى  التي  واملعدات األجهزة

 .“كورونا ”فيروس

 والتصنيع والتطوير االبتكار على قادرة بشرية كوادر تأهيل -

 الطبية األجهزة صناعة لتوطين الالزمة اإلنتاج مدخالت لتوفير املصرية التوريد سالسل بين التكامل تحقيق -

 واملعملية

 املخرجات املتوقعة

 واملعملية الطبية واألجهزة املستلزمات من الذاتي االكتفاء تحقيق في الدولة جهود دعم 

 الطبية الخدمة واستدامة املصري  الدوائي األمن تحقيق في الدولة جهود دعم  

 التجاري  امليزان وتعديل االستيراد فاتورة تقليل 

 النهوض خالل من القومي املحلي الناتج في الطبية املنتجات قطاع مساهمة وزيادة البطالة، معدالت خفض 

 االستثمار وتوسيع الصناعي النمو بمعدالت
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ً
 الطــاقـــةخامسا

 Liquid Solar Fuel (LSF)   السائل الشمس ي الوقود: األول  املشروع 

 املناخ، وتغير الحراري، واالحتباس األحفوري، للوقود السريع النضوب بشأن العالم أنحاء جميع في املخاوف تزايد مع

 من الناتجة الكهربية الطاقة لتخزين االقتصادية والجدوى  األحفوري، الوقود استهالك عن الناتج البيئي والضرر 

 االستهالك كثيفة والصناعات العمالقة النقل وسائل في عليها  االعتماد وصعوبة الرياح  وطاقة الشمسية الطاقة

 وهو وتخزينه، نقله يسهل سائل هيدروكربوني وقود الى الشمسية الطاقة تحويل على الضوء تسليط اعيد للطاقة،

 كبدائل الطاقة من مستقرة إمدادات لضمان آمن مصدر ويعتبر. السائل الشمس ي بالوقود حاليا يعرف الذي التوجه

 العلمي البحث أكاديمية وكانت. املباشر السائل الوقود خاليا في استخدامه يمكن كما. األحفوري للوقود متجددة

 على والتطوير للبحوث مياه وتحلية شمسية طاقة مركزات محطة أكبر وتشغيل إنشاء من انتهت قد والتكنولوجيا

 ا حوالى املحطة وتنتج األوروبي االتحاد من بحثية منحة خالل من باإلسكندرية العرب  برج بمدينة فدان 15 مساحة

 في واالبتكار والتطوير البحوث دعم في األكاديمية وتخطط محاله، مياه مكعب  متر 250 إلى باإلضافة كهرباء وات ميجا

 في واملتوفرة املجال هذا في األكاديمية أمكانيات توظف وأن سائل هيدروكربوني وقود الى الشمس ي الوقود تحويل مجال

 لأللواح تجريبي مصنع أعاله املوضحة املحطة الى باإلضافة يشمل والذى واملتجددة الجديدة للطاقة اإلقليمي املركز

 .بلبيس في الشمسية الطاقة ملركزات صغيرة ومحطة سوهاج في الصين مع بالتعاون  الشمسية

 املشروع مبررات

هناك العديد من األسباب التقنية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية ملشروع تحويل الطاقة الشمسية إلى وقود سائل 

 مثل: 

حسن استغالل الصحراء في إنتاج  الطاقة الشمسية في الصحاري، حيث يصل إنتاج من وحدة املساحة  -

 ضعف 100مقارنة بمحاصيل الطاقة أكثر من 

اري املصرية نظًرا الرتفاع عدد األيام الصافية حيث يمكن تشغيل محطات الطاقة امليزة النسبية للصح -

 ساعة في السنة 7000الشمسية املركزة مع تخزين الطاقة الحرارية بسعة ثابتة ألكثر من 

األثر البيئي السلبي للمشروع منخفض بسبب الكفاءة العالية للعملية الكلية واالعتماد على الطاقة الشمسية  -

 يفة النظ

يوفر املشروع فرًصا متعددة للتنمية اإلقليمية في املناطق الصحراوية، ويمكن أن يحل اإلنتاج الصناعي للوقود  -

 الشمس ي السائل محل الطاقة األحفورية تحت األرض

النواتج الثانوية للمشروع هي ماء مقطر  مما يساعد في توفير املياه املحالة لألغراض املختلفة وزيادة العائد   -

 القتصادي من املشروعا

 



 

 البحث العلمي والتكنولوجيا كاديميةهدافها حق أل أعالن والبرامج و يجوز النسخ من ال  ل 

 
 

Page 19 of 19 

 الرئيس ي الهدف

محطة تجريبية متكاملة إلنتاج الوقود الهيدروكربوني السائل الصناعي مثل الديزل والبنزين والكيروسين من الطاقة  

   الشمسية ومياه البحر والهواء في املناطق الصحراوية )برج العرب(

 األهداف املتخصصة

، وتحلية املياه، والتحليل الكهربائي، (CSP) الطاقة الشمسية املركزتحديد مفهوم قابل للتطبيق لتكامل  -

لوقود الهيدروكربونات السائلة االصطناعية املوفر للتكلفة  واستخالص الكربون، ومفاعل الهيدروكربون الحفاز

 اإلنتاج في املناطق الصحراوي 

  للتثبيت التجريبي األول  توفير تصميم أولي وأداة لنمذجة أداء محطة مرجعية ذات أبعاد معقولة  -

تقديم أول تحليل اقتصادي يشمل االستثمار وتكلفة املنتج وقيمة املنتج مقارنة بالخيارات التقليدية وغيرها من  -

 الخيارات املبتكرة إلنتاج الوقود

 حزم معارف تكنولوجية موثقة إلنشاء وتشغيل محطات الوقود الشمس ي السائل  -


