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قوى التغيير  العديد منتشكيلها ساهم  فى بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ مصر   لقد     

قتصا  ادجديد، ، واالأشكال وصور جديدة للعوملةبينها االجتاه املتزايد نحو والتى تصاعد من 

استدامة امليزة قوى التنافسية العاملية، وبزوغ مفهوم " صاعدفضالً عن تواالقتصا  األخضر، 

تعليم العالى ينطبق على املؤسسات التنموية ال سيما املنظومة القومية لل التنافسية " الذي

ملنظومة أن تتميز وتتنافس، بدت احلاجة ملحة لعمليات تلك اوالبحث العلمى. وحتى يتسنى ل

إصالح وتطوير شاملة لتدعيم أواصر التعاون بينها وبني الفئات الفاعلة فى اجملتمع من جهة، 

حتقيق ال يستطيع أى مجتمع و وإجناز مستويات أعلى من التنمية الوطنية من جهة أخرى.

أهداف التنمية الشاملة املستدامة، ومواجهة متطلبات املستقبل، إال باملعرفة والتطوير 

التكنولوجى واالبتكار، من خالل البحث العلمى املوجه الذى يُعد في أي مجتمع حجر الزاوية في 

 التقدم العلمي والتنمية. لذلك فقد تنافست الدول املتقدمة في تنامى  عمها للبحث العلمي

وتطويره، وأسست األساليب والصيغ املتعد ة من أجل حتقيق االستفا ة املثلى من البحث 

، ولذلك ثمة والتكنولوجى والصناعي العلمي بشتى أنواعه مع التركيز على ادجانب اإلبداعى

إنشاء كراسي البحوث فى العلوم املتقدمة لدعوات التى تدعو إلى التوسع فى ا تصاعد فى

اننات، ومراكز االبتكار ألبحاث والتكنولوجيا، واحلإنشاء حدائق وواحات اوعلوم املستقبل، و

من التوجهات احلديثة فى مجال التعليم العالى وغيرها  ...وأو ية البحث والتطوير، ،والتميز

 لالبتكار  . فاقا جديدة وثريةآفتح  تستهدف والتى ،لبحث العلمى وا
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، باإلنافة احلديثة التوجهات هذه لتجسد الوطنية لالبتكار نظوماتظهرت املولقد       

جديدة  قطرملفهوم التفاعلي والتشاركي لبناء االقتصا  ادجديد وتبنى احلقيقى بااالهتمام  إلى

 الدينامية العالقات السببيةلى ع تتركزواالبتكار والتكنولوجيا لبحث العلمى اللتفكير في 

 نيبإحداث املزيد من الترابط والتكامل نرورة و، املتشابكة بني النشاط العلمي واأل اء االقتصا ي

 لذى يتجسد فى صورةا -اإلبداعجانب وظائف وأنشطة مؤسسات العلوم والتكنولوجيا، إلى 

الهدف النهائي دجميع ادجهو  العلمية  بإعتباره -مفيدةحتويل األفكار إلى منتجات وخدمات 

 هذه األنشطة واألعمال اإلبداعية. ل الرئيساحملرك و، والتكنولوجية

املؤسسات احلكومية،   واالبتكار والتكنولوجيا العلمى البحث ؤسساتمتتضمن و

واجملالس العلمية، ومؤسسات التمويل، وادجامعات، ومؤسسات األبحاث اخلاصة، والصناعات 

 . ع، وكافة املؤسسات التنموية التى تعمل فى مجال االبتكار واإلبدا القائمة على التكنولوجيا

نها فإوعلى الرغم من اختالف هذه املؤسسات فى سياساتها وأهدافها وبرامجها اخلاصة، 

تسقة منظومة مبينها اتساق في  يجمعإلى أن فى إطار املنظومة الوطنية لالبتكار  حتتاج

 ةوطنيال ملنظومةاطرحتوموجهة نحو حتقيق أهداف اجتماعية واقتصا ية مشتركة متكاملة 

لالبتكار رؤية شاملة لكيفية ارتباط النشاط العلمي باأل اء االقتصا ي، كما أنها مُتثل كيانا  

ا يشكل هذه املنظومة ، حاجة إلى فهم صحيح مل ثمةجديدا نسبيا في مصر؛  لهذا السبب 

املنظومة الوطنية لالبتكار العلم والتكنولوجيا إلى  ظامناالنتقال من  وكيف ُُيكن وكيف تعمل،

البحث من خالل فهم بنية وأ اء مؤسسات املعرفة وتحول إلى االقتصا  ادجديد، في نؤء ال

الوطنية لالبتكار إلى عناصرها  نظوماتفي مصر، وحتليل امل ى والتكنولوجيا واالبتكارالعلم
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كذلك سيتم حتديد العوامل  .ملنظوماتافى إطار  راسة سلوك األساسية، وحتديد  ور كل عنصر 

ليات التي تؤ ي إلى احلالة التي تكون فيها املؤسسات ، واآل املنظوماتاحلاكمة لبناء هذه 

  املستقلة نسبيا  تنظم نفسها بشكل خالق لتحقيق مجموعة من األهداف املشتركة.

وفى هذا السياق تطرح جامعة عني شمس فى مؤمترها هذا رؤى وأطروحات متمايزة 

ا تتضمنه آليات بناء ، والتى تتضمن من نمن م البتكارلومتنوعة لبناء املنظومات الوطنية 

والصناعة والتكنولوجيا منظومات االبتكار الوطنى لربط قطاعات التعليم والبحث العلمى 

وتقليص الفجوة بينهما لدعم التنمية احمللية للدولة وحشد االمكانيات البحثية املتوافرة لبناء 

وتتضمن منظومة االبتكار الوطنى آليات لبناء خريطة  مستقبل جديد ألجيال واعدة .

وجية مصرية لتكون حجر األساس للتنمية اجملتمعية . كما حتد  معايير األ اء وآليات تكنول

التعاون واستراتيجيات التطوير لهذه اخلريطة التكنولوجية بالنسبة للمجموعات العلمية 

والبحثية بقطاعى التعليم والبحث العلمى ، وسبل حتقيق تراكم وتكامل املعرفة بهدف 

بحث العلمى بالدولة مرتبطة بالصناعة وتخدم احتياجات السوق الوصول لبنية حتتية لل

وخطط تنمية الدولة وبالتالى تتوافر االستثمارات املطلوبة لدفع عجلة  واإلقليمىلوطنى ا

 العلوم والتكنولوجيا بالدولة .
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  أهداف املؤمتر

 -يهدف هذا املؤمتر إلى حتقيق ما يلي:

تقدمي إطار  تقييمى للمسيرة الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتنمية  

 . 0225-0222واالبتكار التكنولوجية 

رسم مالمح مستقبل املنظومة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى واالبتكار فى  

نوء مرتكزات االقتصا  ادجديد )التصنيع، والتمكني العلمي والتكنولوجي ، والتشبيك، والعقل 

ة ادجيدة،  اجملتمعي املعرفي، والفكر والثقافة املعرفية، واخملاطر واالستكشاف، واحلاكمي

 والتمكني االبداعي.

واإلقليمية والوطنية )حدائق   لعامليةملبا رات بناء القدرات العلمية والتكنولوجية ا  عرض 

/ البحث، واملدن العلمية، ومراكز التميز، ، مدن التكنولوجيا، حدائق  العلمالتكنولوجيا

فيعة املستوى، وشبكات رمعات املعتمدة على التكنولوجيا واحلاننات التكنولوجية، والتج

 ، وواحات التكنولوجيا . االفترانية، وأقطاب التكنولوجيا االبتكار، ومراكز البحوث التكنولوجية
استشراف مستقبل التخصصات العلمية والتكنولوجية اخملتلفة وتطور الطلب من قبل  

 القطاعات التنموية ذات األولوية.

، ....... إلى جامعات بحثية، وجامعات ريا ة أعمالطرح رؤى لكيفية حتويل ادجامعات املصرية  

 .التى تركز على علوم املستقبل وغيرها من الصيغ العاملية احلديثة
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التعرف على آليات تعزيز القدرات الوطنية لالرتقاء بالبحث العلمى والتنمية التكنولوجية  

 واالبتكار.  

على البيئة االبتكارية فى مؤسسات التعليم العالى حتديد العوامل الرئيسة املؤثرة  

 والبحث العلمى.

املؤسسات التي   ارتباطحيث من وطنية لالبتكار، ال املنظومات عمل  يناميكيةفهم  

 تشكل النظام الوطني لالبتكار ببعضها ارتباطا ال ينفصم .

 ةالوطنيملنظومة احتديد املداخل، واألسس ، واملعايير ، واملوجهات العامة احلديثة لبناء  

 الديناميكية . اطبيعتهمبا يتسق مع  الالبتكار وتطويره

 طرح استراتيجيات للتعاون العلمي والتكنولوجي العربي واإلفريقى والعاملي.  

الوطنية لالبتكار  املنظوماتاإلقليمية والعاملية املتميزة فى بناء  اخلبراتعرض ألهم  

 وتطويرها، وسبل االستفا ة منها مبا يتسق مع الواقع املصرى بكل ظروفه وطموحاته.

 

 محاور املؤمتر
احملور األول: تقييم املسيرة الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتنمية 

 . 0225-0222التكنولوجية واالبتكار 

ية للتعليم العالى والبحث العلمى رصد وتشخيص واقع املنظومة القوم  

 والتكنولوجيا واالبتكار.

حتديد السياسات واالستراتيجيات الوطنية املوجهة  ملنظومة التعليم العالى  
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والبحث العلمى والتكنولوجيا واالبتكار )استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

االستراتيجيات الوطنية بعيدة املدى  ،استراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصا ية، 

 للقطاعات التنموية اخملتلفة،  وغيرها.

للتعليم العالى للبحث العلمى والتنمية  التحليل املقارن أل اء املنظومة الوطنية  

 ات عاملية.مؤشرت وفق مرجعياالتكنولوجية واالبتكار و

بحث العلمى واالبتكار فى احملور الثانى: مستقبل املنظومة القومية للتعليم العالى وال

 نوء مرتكزات االقتصا  ادجديد.

 والبحث العلمى واالبتكار.   التوجهات العاملية احلاكمة ملستقبل التعليم العالي 

مستقبل التخصصات العلمية والتكنولوجية وتطور الطلب عليها من قبل  

 القطاعات ذات األولوية.

االبتكارية فى مؤسسات التعليم العالى ة املؤثرة  على البيئة الرئيسالعوامل   

 والبحث العلمى.

العاملية  واإلقليمية والوطنية )حدائق  مبا رات بناء القدرات العلمية والتكنولوجية  

التكنولوجيا، مدن التكنولوجيا ،حدائق  العلم / البحث، واملدن العلمية، ومراكز التميز، 

لى التكنولوجيا الرفيعة املستوى، واحلاننات التكنولوجية، والتجمعات املعتمدة ع

، الفترانية، وأقطاب التكنولوجياوشبكات االبتكار، ومراكز البحوث التكنولوجية ا

 واحات التكنولوجيا . و
 .  هوتطوير البحث العلميحاننات األعمال والتكنولوجيا كآلية لدعم  
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ت االختراع إلى مراكز التحويل التكنولوجى بادجامعات لتحويل األفكار البحثية أو براءا  

 قابلة لإلنتاج والتسويق التجاري.  مناذج أولية 

 ترسيخ ثقافة ريا ة األعمال بادجامعة بصورة خاصة وباجملتمع عامة. 

 من وغيرها ،....... حتويل ادجامعات املصرية إلى جامعات بحثية، وجامعات ريا ة أعمال 

 .املستقبل علوم على تركز التى احلديثة العاملية الصيغ
آليات تعزيز القدرات الوطنية لالرتقاء بالبحث العلمى والتنمية  احملور الثالث: 

 التكنولوجية واالبتكار.  

املؤسسات ب، واالبتكار التكنولوجى مبؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى  

 . اخلاصةالتنموية العامة و

 مبؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى . آليات  عم إ ارة اإلبداع  

 مبؤسسات التعليم العالىاإلبداع ورباعية منظومة األعمال واملعرفة لدعم ثالثية  

 . والبحث العلمى

 الوطنية لالبتكار.  املنظوماتاحملور الرابع: 

  واألهداف.املبررات، و األسس الفكرية،لالبتكار:   ةالوطنيملنظومة ا 

 الوطنية لالبتكار. ومات نظاملقومات األساسيـة لبناء امل 

 الوطنية لالبتكار. املنظوماتحتديات االنتقال من منظومة العلم والتكنولوجيا إلى   

فى بناء واملؤسسات التنموية  ور مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى   

 الوطنية لالبتكار. املنظومات

 .استراتيجيات التعاون العلمي والتكنولوجي العربي واإلفريقى والعاملي 
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أل اء االقتصا ي الوطنى )منظومة استراتيجيات ربط النشاط العلمي والبحثى با  

الترابط الرباعي لتدعيم القدرات اإلبتكارية الوطنية، ومنوذج ثالثية اإلبداع، ومناذج نقل 

 وتوطني وتطوير التكنولوجيات االستراتيجية واملتقدمة،....وغيرها(.  

  .عناصر النجاح احلاسمة 

الوطنية  املنظوماتاحملور اخلامس: اخلبرات واملمارسات اإلقليمية والعاملية املتميزة فى بناء 

 لالبتكار وتطويرها . 

 احملور السا س: األبحاث والدراسات

يستقبل املؤمتر أبحاثا و راسات في جميع اجملاالت البحثية )الطاقة والصناعة،  

يوية والبيئية، الصحة والتنمية االجتماعية، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،املوار  احل

مُتثل ركائز التعليم واملوار  البشرية، الثقافة والعلوم األساسية والعلوم اإلنسانية(، والتى 

الوطنية لإلبتكار وتطويرها مع التركيز على ادجانب اإلبداعى والتكنولوجى  بناء املنظومة

 والصناعي.

 -مجاالت ومونوعات مقترحة:

 . الصناعات املتقدمة واحلديثة 

الصناعات ذات الكثافة التكنولوجية العالية ، والتي تشمل صناعة تقنية    

املعلومات  واالتصاالت ، وتقنيات وصناعات الهندسة احليوية ، والطاقة املتجد ة 

 والصناعات البيئية والدوائية ، إنافة إلى الصناعات الكيماوية، ... وغيرها  .

 .  ا املتقدمة واملوا  ادجديدة، وتطبيقات التكنولوجيا احليويةالتكنولوجي 
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 الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية. 

 تكنولوجيا االشعاع والتلوث االشعاعي . 

 تكنولوجيا النانو والتقانات احليوية واإللكترونيات الدقيقة . 

 الطاقة ادجديدة واملتجد ة . 

 النانوتكنولوجي. 

باحلفاظ على املوار  البيولوجية، والتلوث البيئي، والتنمية  القضايا البيئية املعنية  

املستدامة، االقتصا  االخضر، وتأثير التغيرات املناخية على املياه والزراعة والصحة 

 واالرانى الرطبة والثروة السمكية والشواطىء...... .  

 تطبيقات التقانات ادجديدة الصديقة للبيئة.  

 ر الثروة السمكية؛ سواء العذبة أوالبحرية.تنمية، واستغالل، واستثما 

 تقنيات االستزراع السمكى البحرى. 

 مسقبل قطاع النقل. 

 االبتكار التعليمي، والتربوى، واألكا ُيي. 

 الرعاية الصحية. 

 احلشرات(. –احليوان  -علوم احلياة )النبات 

 الغذاء والصيدلة البيولوجية . 

 االبتكار الصناعي ، واجملتمعي  . 

 ة املتعد ة اجملاالت)احلوسبة العلمية  ، واالجتماعية ، .. وغيرها(.احلوسب 
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 األمن املعلوماتي والسالمة املعلوماتية.  

 علوم الفضاء والفلك وادجيولوجيا. 

 

 

 املتحدثون
ة يستضيف املؤمتر مجموعة من أبرز العلماء واخلبراء الذين لهم اسهامات علمي      

 متحدثيني رئيسيني.بصفتهم متميزة في إطار محاور املؤمتر 

 

 ..........................االسم/

 ....................اللقب الوظيفى/

 -املؤهالت األكا ُيية :

.............................. 

 -اخلبرات الوظيفية:

.............................................................................. 

 األنشطة املقترح إقامتها باملؤمتر  

-1 تدشني اخلطة االستراتيجية للبحث العلمى والتنمية التكنولوجية واالبتكار . 

-2 تكرمي كل من ........................................  .  

-3 -على هامش املؤمتر الفعاليات التالية:يُعقد   

 صورة للخبير  املتحدثصورة 
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 معرض يضم عد اً من املؤسسات التربوية والشركات ومراكز التدريب. 

 . عيد العلم 

 

 للمشاركةاملدعوون 
.1 القيا ات والعاملون في جميع الوزارات واإل ارات احلكومية. 

.2 ادجامعات والكليات. 

.3 مؤسسات ومراكز البحوث والدراسات و التأهيل والتدريب . 

.4 والعام والغرف التجارية.الهيئات االقتصا ية والتنموية بالقطاع اخلاص  

.5 مؤسسات اجملتمع املدنى الوطنية والدولية. 

.6 الشركات، واملؤسسات، وادجهات احلكومية في مجال ريا ة األعمال. 

.7 املؤسسات اإلعالمية والصحفية . 

.8 . رجال األعمال  

.9 الباحثون. 

.10 الطالب. 

.11 اصحاب املصالح. سائر  

 

 

 


