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Scopuغٌر مصنف
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ISIInt.ًمؤاتمرات محلىدولىمحل
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مؤتمرات 

محلٌة

ورش عمل 

محلٌة

محلٌةدولىةماجستٌردكتوراهمحلٌةدولٌة

تأمٌن موارد الطاقة: 1ع

زٌادة اإلعتماد على الموارد المحلٌة: 2ع

خفض كثافة استهالك الطاقة: 3ع

تعظٌم اإلستفادة من تكنولوجٌا الطاقة الشمسٌة: 5ع

تعظٌم اإلستفادة من تكنولوجٌا الرٌاح: 6ع

تعظٌم اإلستفادة من تكنولوجٌا الكتلة الحٌوٌة والطحالب وطاقة: 7ع

األمواج والمد والجزر وطاقة باطن األرض

تعظٌم اإلستفادة من التكنولوجٌا الهجٌنة: 8ع

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

استكشاف واستخدام المٌاه الجوفٌة: 1ع

استخدام وتخزٌن مٌاه األمطار: 2ع

تقلٌل فواقد المٌاه ببعض دول حوض النٌل، وتطهٌر البحٌرات : 3ع

وزٌادة الموارد المائٌة

ترشٌد استخدامات المٌاه: 4ع

تطوٌر تكنولوجٌا تحلٌة المٌاه: 5ع

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

االستفادة الفعلٌة من األبحاث واستثمارها فى مجابهة األمراض : 2ع

التى تنتشر فى المجتمع واتخاذ القرارات المبنٌة على الدلٌل

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

تطبٌق التكنولوجٌات الزراعٌة الحدٌثة: 2ع

مواجهة سوء استخدام الموارد المائٌة: 5ع

تطوٌر التكنولوجٌات الحدٌثة لزراعة وتنمٌة األراضً الجدٌدة: 9ع

تطوٌر تكنولوجٌا الصناعات الغذائٌة: 15ع

أبحاث(ت)أو التفصٌلى  (ع)الهدف العام

2030– إستمارة متابعة االستراتٌجٌة القومٌة للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار

براءات إختراع تم مؤاتمرات وورش عمل

منحها

الرسائل العلمٌة التى (م)المحور 

تم منحها

الجوائز التى تم  

حصدها

(جائزة- رسالة - براءة إختراع - مؤتمر  - مشروع - بحث   )برجاء كتابة األعداد فى الملف مع إرفاق ملف  لكل محور به عناوبن كل عنصر فى الجدول 

المشروعات

الزراعة والغذاء: 4م

الصحة: 3م

المٌاه: 2م

الطاقة: 1م
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أبحاث(ت)أو التفصٌلى  (ع)الهدف العام

2030– إستمارة متابعة االستراتٌجٌة القومٌة للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار

براءات إختراع تم مؤاتمرات وورش عمل

منحها

الرسائل العلمٌة التى (م)المحور 

تم منحها

الجوائز التى تم  

حصدها

(جائزة- رسالة - براءة إختراع - مؤتمر  - مشروع - بحث   )برجاء كتابة األعداد فى الملف مع إرفاق ملف  لكل محور به عناوبن كل عنصر فى الجدول 

المشروعات

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... الطاقة: 1م

إستراتٌجٌة الدولة

الزراعة والغذاء: 4م

2 / 5



:إسم الجامعة

:إسم الكلٌة أو المعهد

:الفترة من

:إلى

:ملحوظة

Scopuغٌر مصنف

s

ISIInt.ًمؤاتمرات محلىدولىمحل

دولٌة

ورش عمل 

دولٌة

مؤتمرات 

محلٌة

ورش عمل 

محلٌة

محلٌةدولىةماجستٌردكتوراهمحلٌةدولٌة

أبحاث(ت)أو التفصٌلى  (ع)الهدف العام

2030– إستمارة متابعة االستراتٌجٌة القومٌة للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار

براءات إختراع تم مؤاتمرات وورش عمل

منحها

الرسائل العلمٌة التى (م)المحور 

تم منحها

الجوائز التى تم  

حصدها

(جائزة- رسالة - براءة إختراع - مؤتمر  - مشروع - بحث   )برجاء كتابة األعداد فى الملف مع إرفاق ملف  لكل محور به عناوبن كل عنصر فى الجدول 

المشروعات

مواجهة اآلثار المحتملة للتغٌرات المناخٌة: 1عالطاقة: 1م

توفٌر بٌئة نظٌفة آمنة مستدامة: 3ع

دعم االقتصاد األخضر: 4ع

المحافظة على الثروات الطبٌعٌة: 5ع

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

بناء وتطوٌر القدرات فً العلوم البٌنٌة والمستقبلٌة وتضٌٌق : 1ت

الفجوة التكنولوجٌة لمواكبة علوم وتكنولوجٌات المستقبل

تعظٌم االستفادة من استخدام تكنولوجٌا النانو فً المجاالت : 3ت

الصناعٌة والعسكرٌة والطبٌة والزراعٌة

تكنولوجٌا الفضاء واستغاللها فً التنبؤ الجوي واالستشعار عن : 4ت

بعد وأنظمة التموضع العالمى

استخدام أحدث تقنٌات المعلوماتٌة الحٌوٌة لحل مشكالت : 5ت

البٌولوجٌا الحٌوٌة

تطوٌر أسالٌب وأجهزة الكشف عن األلغام بالتعاون مع الجهات : 6ت

المعنٌة

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

عمل دراسات لتطوٌر الصناعة الوطنٌة: 1ع

تطوٌر صناعة السٌلٌكون والجرافٌن والثروة المعدنٌة: 4ع

تعمٌق التصنٌع المحلى: 5ع

تطوٌر الصناعات الكٌماوٌة:6ع

تطوٌر الصناعات اإللٌكترونٌة:7ع

حماٌة البٌئة والموارد الطبٌعٌة: 5م

الصناعات االستراتٌجٌة: 7م

التطبٌقات التكنولوجٌة والعلوم : 6م

المستقبلٌة والبٌنٌة
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أبحاث(ت)أو التفصٌلى  (ع)الهدف العام

2030– إستمارة متابعة االستراتٌجٌة القومٌة للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار

براءات إختراع تم مؤاتمرات وورش عمل

منحها

الرسائل العلمٌة التى (م)المحور 

تم منحها

الجوائز التى تم  

حصدها

(جائزة- رسالة - براءة إختراع - مؤتمر  - مشروع - بحث   )برجاء كتابة األعداد فى الملف مع إرفاق ملف  لكل محور به عناوبن كل عنصر فى الجدول 

المشروعات

دعم المشروع القومى الخاص بتعمٌق التصنٌع المحلى ورفع :1تالطاقة: 1م

شعار صنع فى مصر

التوأمة ونقل التكنولوجٌا بٌن المراكز والمعاهد البحثٌة : 4ت

والجامعات من جهة والصناعات المناظرة من جهة أخرى

تحفٌز التصنٌع المحلى فى الطاقة والمٌاه وااللكترونٌات : 10ت

واالتصاالت والمعدات الزراعٌة والربوت وقطع الغٌار
دعم تموٌل مشروعات بحوث وتطوٌر وابتكار وطنٌة : 11ت 

وشراكات دولٌة فً صناعة السٌلٌكون والجرافٌن والثروة المعدنٌة 

فً مصر

 توفٌر مصادر بدٌلة للطاقة وترشٌد استهالك الطاقة فً 12ت 

الصناعات الكٌماوٌة

  تعزٌز قدرة مصر فً مجال التصمٌم االلكترون13ً:ت

بناء القدرات المصرٌة وبحوث االبتكار والتطوٌر فً مجال :  14ت 

(النانو والمٌكاترونكس)صناعة المكونات الدقٌقة 
زٌادة نسبة وتنافسٌة التصنٌع المحلً للمعدات واآلالت : 16ت

الزراعٌة وقطع الغٌار واالسطمبات والصناعات المغذٌة لصناعة 

السٌارات ومعالجة المٌاه والربوتات

ربط التنمٌة التكنولوجٌة بمواقع اإلنتاج المهتمة بتصنٌع : 17ت

المعدات وتطوٌر التصمٌمات الهندسٌة بالجامعات ومراكز البحث 

العلمً والتكنولوجً
برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

عبور الفجوة الرقمٌة والمعلوماتٌة وتمكٌن تكنولوجٌا : 1ع

المعلومات واالتصال

تنفٌذ مشروعات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات: 1ت

تنفٌذ مشروعات فً مجال تكنولوجٌا الفضاء: 2ت

تنفٌذ مشروعات فً مجال االستشعار عن بعد: 3ت

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت: 8م 

الصناعات االستراتٌجٌة: 7م
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أبحاث(ت)أو التفصٌلى  (ع)الهدف العام

2030– إستمارة متابعة االستراتٌجٌة القومٌة للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار

براءات إختراع تم مؤاتمرات وورش عمل

منحها

الرسائل العلمٌة التى (م)المحور 

تم منحها

الجوائز التى تم  

حصدها

(جائزة- رسالة - براءة إختراع - مؤتمر  - مشروع - بحث   )برجاء كتابة األعداد فى الملف مع إرفاق ملف  لكل محور به عناوبن كل عنصر فى الجدول 

المشروعات

الطاقة: 1م
تطوٌر ودعم منظومة التعلٌم والتعلم: 1ع

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

تعظٌم االستفادة من قطاع النقل والموانئ المصرٌة: 3ع

رفع كفاءة الخدمات اللوجٌستٌة: 4ع

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

تبنً وتفعٌل البرامج العلمٌة والبحثٌة الجدٌدة مثل حفظ التراث : 8ت

وإدارة المواقع االثرٌة من خالل التنمٌة السٌاحٌة المستدامة

برجاء إضافة أى  أهداف عامة أو  تفصٌلٌة أخرى من... 

إستراتٌجٌة الدولة

صناعة السٌاحة: 12م

االستثمار والتجارة والنقل: 11م 

التعلٌم أمن قومً: 9م
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