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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





إن اإلنسـان المصــري هـو كنــز هـذا الــوطن وأيقونــة 

يـة، فمصـر القويـة، الحديثـة، المدن. انتصاره ومجده

ـر عـن الديمقراطية هي التي تليـق بالمصـريين وتُ  عبِّ

.ياتهمإرادتهم وتُناسب تطلعاتهم وتُمثِّل تضح

الرئيس عبد الفتاح السيسي
اهرة القباستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 

2021يوليو 15|الدولي 



أول مــــرة ســــيختار المــــواطن المصــــري مشــــروعاته ضــــمن 

، حيــث تــم عقـــد "حيـــاة كريمــة"تطــوير الريــف المصــري ألجــل 

اجتماعــــات عديــــدة مــــع أهالينــــا فــــي القــــرى للتعــــرف علــــى 

اجــات احتياجــاتهم؛ حتــى يتســنَّى للحكومــة ترجمــة هــذه االحتي

.إلى مشروعات يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع

رئيس الوزراء مجلس المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

2021يوليو 15|القاهرة باستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

11
ـ113الموازنة التقديرية لـ  ا مستشفى جامعي

ث تابًعـــا لمنظومـــة التعلـــيم العـــالي والبحـــ
.العلمي

30
االعتمـــــادات الماليـــــة للتوســـــع فـــــي إنشـــــاء 

.2021/2020الجامعات األهلية عام 

94%
نســــبة الزيــــادة فــــي الجامعــــات الخاصــــة 

–2015/2014واألهليـــــــــة خـــــــــالل الفتـــــــــرة 
2020/2019.

3
كليـــــة جديـــــدة ومعهـــــدين 18تكلفـــــة إنشـــــاء 

.بالجامعات الحكومية

21.1
ــــــالعين  ــــــة ب تكلفــــــة إنشــــــاء جــــــامعتي الجالل

.السخنة والعلمين الجديدة

مليــــــــــــــــــــــــــــارات

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مليـــــــــــــــــار

جنيــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــار ملي

ــــــــــــــــــــــــــه 497جني
إجمــالي عــدد الكليــات والمعاهــد بالجامعــات 

.2020/2019الحكومية حتى عام 

مليــــــــــــــار

جنيــــــــــــــه

كلــــــــــــــــــية 

ومعهــــــًدا

أهم المؤشرات
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شـرنحو االسـتثمار فـي الب "

ر هــذا تبلــوالبشــر هــم الثــروة الحقيقيــة لألمــم، 
ميــة المفهـوم وفــق مـا جــاء فـي التقريــر األول للتن

، 1990البشــرية الصــادر عــن األمــم المتحــدة عــام 
والـــذي أكـــد أن النمـــو االقتصـــادي فـــي حـــد ذاتـــه 

.  يةوسيلة، ولكنه ليس الهدف الرئيس للتنم

يــارات فالتنميــة البشــرية عمليــة توســيع نطــاق خ
ـــارات  البشـــر، ومـــن الممكـــن أن تكـــون هـــذه الخي
متغيـــرة عبــــر الـــزمن، إال أن هنــــاك ثالثـــة خيــــارات 

صـول توفير حياة صحية، والح: رئيسة للبشر، هي
علـــى المعرفـــة، والوصـــول إلـــى المـــوارد الالزمـــة 

ت هذه ومن ثَمَّ إذا كان. للعيش في مستوى الئق
الخيــــارات الثالثــــة غيــــر متاحــــة فســــيكون هنــــاك
ر العديـــد مـــن الفـــرص التـــي لـــن يســـتطيع البشـــ

الوصـــول إليهـــا، فكلمـــا اســـتطاع البشـــر كســـب
دام القدرات والمهارات والتمتـع بـالفرص السـتخ

ومـن هنـا. تلك المهارات، اتسـع نطـاق خيـاراتهم
لتـوازن يمكن القول إن التنمية البشرية تعكـس ا

. بين القدرات والفرص
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ر فــي وعليــه، يُعــدُّ التعلــيم أهــم مصــادر االســتثما
رأس المــال البشــري، وهــو طريــق التنميــة وممــر 

ان، العبـــور لتحســـين نوعيـــة الحيـــاة وبنـــاء اإلنســـ
وقــــد كانــــت هــــذه أحــــد األهــــداف الرئيســــة التــــي 

ري انطلقـت مـن خاللهـا الدولـة لبنـاء شـباب مصـ
. قادر على النهوض بدولته

حـد وجاء دعم التعليم العالي والبحـث العلمـي، كأ
ــة لتحق ــرز الطــرق التــي ســلكتها الدول يــق أهــم وأب

وعليـه، عملـت الدولـة علـى االهتمـام . هذا الهدف
، مــن بــالتعليم العــالي، وإتاحتــه، وتحســين جودتــه

خــالل العديــد مــن الجهــود واالســتراتيجيات علــى
. مختلف المستويات

دعـم وقد تجلـى اهتمـام الدولـة بـالتعليم العـالي و
البحــث العلمــي، فــي جهودهــا الــدؤوب لالنضــمام

ــة التــي عملــت ع ــى مختلــف المواثيــق الدولي لــى إل
متها ترسيخ الحق في التعلـيم العـالي، وفـي مقـد

اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان الصـــادر عـــام 
علـــى ضـــرورة أن 26، والـــذي أكـــدت المـــادة 1948

ـــــ"يكـــــون  ـــــا للجميـــــع تبعً ا التعلـــــيم العـــــالي مُتاحً
ـــــيمُ التنم"، وأن "لكفـــــاءتهم ـــــةَ يســـــتهدف التعل ي

حقوق الكاملةَ لشخصية اإلنسان، وتعزيز احترام
فـاهم اإلنسان والحريات األساسـية، وأن يعـزِّز الت

والتســـــــامح والصـــــــداقة بــــــــين جميـــــــع األمــــــــم 
".وجميع الفئات

لـــــم يكـــــن ذلـــــك الميثـــــاق الـــــدولي الوحيـــــد الـــــذي 
انضمت إليـه الدولـة فـي إطـار جهودهـا لالهتمـام

يضًـا بالمنظومة التعليمية؛ حيث انضمت مصـر أ
إلـــــــى العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق االقتصـــــــادية 

والــذي 1966واالجتماعيـة والثقافيــة، الصـادر عــام 
ــيم العــالي "علــى 13نــص فــي المــادة  جعــل التعل

كفاءة، متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعًا لل
ــــع الوســــائل المناســــبة وال ســــيما باألخــــ ذ بجمي

".تدريجيا بمجانية التعليم
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الي لم تقتصر جهود الدولـة فـي دعـم التعلـيم العـ
انـت والبحث العلمي على الصعيد الدولي؛ حيث ك

هنــــاك جهــــود موازيــــة علــــى المســــتوى الــــداخلي، 
ق، عملت من خاللها الدولة على ترسيخ ذلـك الحـ

، 2014جاء في مقـدمتها الدسـتور المصـري لعـام 
تكفـــل "منـــه علـــى أن 21والـــذي نـــص فـــي المـــادة 

الدولــة اســتقالل الجامعــات والمجــامع العلميــة 
معايير واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا ل

الجـــودة العالميـــة، وتعمـــل علـــى تطـــوير التعلـــيم
فـــي جامعـــات الدولـــة مجانيتـــهالجـــامعي وتكفـــل 

". ومعاهدها، وفقًا للقانون

ــ"فــي المــادة ذاتهــا أكــد الدســتور أن  ة تلتــزم الدول
تعلـيم بتخصيص نسـبة مـن اإلنفـاق الحكـومي لل

ــــاتج القــــومي % 2الجــــامعي ال تقــــل عــــن  مــــن الن
اإلجمــــــالي تتصــــــاعد تــــــدريجيا حتــــــى تتفــــــق مــــــع

كـــــذلك تعمـــــل الدولـــــة ". المعـــــدالت العالميـــــة
علــــى تشــــجيع إنشــــاء الجامعــــات األهليــــة التــــي 

ودة ال تســتهدف الــربح، وتلتــزم الدولــة بضــمان جــ
التعلــــــيم فــــــي الجامعــــــات الخاصــــــة واألهليـــــــة 
والتزامهـــــا بمعـــــايير الجـــــودة العالميـــــة، وإعـــــداد 

ن، كوادرهــا مــن أعضــاء هيئــات التــدريس والبــاحثي
ر وتخصـــيص نســـبة كافيـــة مـــن عوائـــدها لتطـــوي

.العملية التعليمية والبحثية

ة ولــدعم البحــث العلمــي، أكــد الدســتور فــي المــاد
تكفـــــل الدولـــــة حريـــــة البحـــــث "منـــــه علـــــى أن 23

يلة العلمــي؛ وتشــجيع مؤسســاته، باعتبــاره وســ
ــــــاء اقتصــــــاد  ــــــة، وبن ــــــق الســــــيادة الوطني لتحقي
ـــــــــرعين،  ـــــــــاحثين والمخت المعرفـــــــــة، وترعـــــــــى الب

قـل وتخصص له نسبة من اإلنفاق الحكـومي ال ت
مــــن النــــاتج القــــومي اإلجمــــالي تتصــــاعد % 1عــــن 

كمـا . تدريجيا حتـى تتفـق مـع المعـدالت العالميـة
ـــــــة  ـــــــبل المســـــــاهمة الفعال ـــــــة سُ تكفـــــــل الدول

ن للقطاعين الخاص واألهلـي، وإسـهام المصـريي
".في الخارج في نهضة البحث العلمي
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فــــي ســــياق متصــــل، وباعتبــــار أن التعلــــيم حــــق
نـى مؤسِس لباقي حقـوق اإلنسـان، ووسـيلة ال غ

عنهــا إلعمــال الحقــوق األساســية األخــرى، فقــد 
ة رؤيـــ"طرحـــت رؤيـــة الدولـــة للتنميـــة المســـتدامة 

ضمن أهدافها االستراتيجية العمل" 2030مصر 
علــى تطــوير التعلــيم فـــي إطــار نظــام مؤسســـي

. كُفء، وعادل، ومستدام، ومرن

وجــاء اهتمـــام الرؤيــة بمنظومـــة التعلــيم العـــالي
والبحــــث العلمــــي ضــــمن الهــــدف االســــتراتيجي 

لعلمـي الرابع لتنمية المعرفـة واالبتكـار والبحـث ا
كركـــــائز أساســـــية داعمـــــة فـــــي تحقيـــــق التنميـــــة

. االحتوائية المستدامة

طـوير وحددت االستراتيجية ثالثة أهداف فرعية لت
:التعليم، وهي

 ـــــاء البشـــــر وقـــــدراتهم االســـــتثمار فـــــي بن
مــن خـــالل بنــاء القــدرات العلميـــةاإلبداعيــة، 

ــــا ألحــــدث الــــنظم التعليميــــة والعمليــــة، وفقً
يم والمهنية في العالم، ومن منطلق أن التعل

ـــــة يمكـــــن أن  ـــــات االجتماعي ـــــد لكـــــل الفئ الجي
مـن يُسهم في تحقيق عدالـة النمـو االحتـوائي

ى ناحية، وتوسيع فرص الحراك االجتمـاعي لـد
.جيل الشباب من ناحية أخرى

مـــن ، التحفيـــز علـــى االبتكـــار ونشـــر ثقافتـــه
نــه خــالل رفــع كفــاءة العنصــر البشــري وتمكي

ــــورة الصــــناعية الرابعــــة فــــي  ــــة الث مــــن مواكب
ـــادة األعمـــال، وفـــتح  القـــدرة علـــى االبتكـــار وري
ـــــــــــاء المعرفـــــــــــة  ـــــــــــدة فـــــــــــي بن آفـــــــــــاق جدي
بشـــــــأن التطـــــــورات التكنولوجيـــــــة الحديثـــــــة، 

.وبراءات االختراع



التعليم العالي والبحث العلمي|التنمية البشرية | 15

ة دعـــم البحـــث العلمـــي فـــي تحقيـــق التنميـــ
يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل االهتمـــام المســـتدامة، 

بأولويــــــات التنميــــــة فــــــي مجــــــاالت الصــــــحة، 
ية، والتعليم، وسـوق العمـل، والبنيـة األساسـ
درة وتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة، ورفــع القــ
لــــى التنافســــية لالقتصــــاد الــــوطني، إضــــافة إ

، االهتمـــام بقضـــايا الغـــذاء، والميـــاه، والبيئـــة
.والطاقة المتجددة

وير تُشــير هــذه الرؤيــة إلــى أن الدولــة تضــع تطــ
التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي فـــي قلـــب

ــة التنميــة المســتدامة، بمــا ُيســهم فــ ي عملي
تــوفير فــرص للنمــو العــادل، والحصــول علـــى

. فرص لنوعية حياة أفضل

ــة وعلــى المســتوى المؤسســي، فقــد تمثلــت رؤ ي
فير وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي تــو

ثة، منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي وطنية حدي"

وجيـة، مواكبة آلخر المستجدات العلمية والتكنول
ــــا مــــع محيطهــــا، وصــــولًا إلــــى  ــــة إيجابي ومتفاعل

مر مجتمع قائم علـى اإلنتـاج واالسـتخدام المسـت
ومن خالل هذه الرؤية، وضعت الدولة". للمعرفة

عـــددًا مــــن األهــــداف الرئيســــة التــــي ســــعت إلــــى 
: تحقيقها، ويتمثل أبرزها في

 ــــــوع ــــــيم العــــــالي فــــــي رب ــــــة التعل نشــــــر مظل
.الجمهورية كافة

لـف تحقيق جـودة العمليـة التعليميـة فـي مخت
.جوانبها

إدمـــاج تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال فـــي
.العملية التعليمية

ات النهوض بالمنظومة البحثيـة فـي مؤسسـ
.التعليم العالي
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خلـــــق عـــــدد مـــــن التخصصـــــات البيئيـــــة تُلبـــــي
.احتياجات المجتمع من التداخل والتمازج

عاليإصالح المنظومة التشريعية للتعليم ال.

 ـــــي االرتقـــــاء بجـــــودة الخـــــدمات المرافقـــــة الت
تقـــــــــدمها مؤسســـــــــات التعلـــــــــيم العـــــــــالي 

مراكــــــــــــــز –المستشــــــــــــــفيات الجامعيــــــــــــــة (
الوحــــدات والمراكــــز اإلنتاجيــــة–االستشــــارات 

).  والخدمية

فـــــي ســـــياقٍ متصـــــل، لتحقيـــــق تلـــــك األهـــــداف، 
ـــا واســـتراتيجيات لتطـــوي ر وضـــعت الدولـــة خططً

التعلــيم العــالي ودعــم البحــث العلمــي، جــاء فــي
ر االســــــتراتيجية القوميـــــة لتطــــــوي"مقـــــدمتها 

، والتــي ترتكــز علــى تحــول"2030التعلــيم العــالي 
لها، الجامعات من مُستهلك للمعرفة إلى مُنتِج

وتحقيــــق المالءمــــة بــــين التخصصــــات وســــوق 
العمـــــــل علـــــــى المســـــــتوى القـــــــومي، وتتمثـــــــل 
المســـــارات الرئيســـــة لهـــــذه االســـــتراتيجية فـــــي

:اآلتي

تتضـــــــمن زيـــــــادة فـــــــرص اإلتاحـــــــة : اإلتاحـــــــة
: بمؤسسات التعلـيم العـالي وذلـك مـن خـالل
ء إنشاء مؤسسات تعليم عال جديدة، وإنشـا

بــرامج أكاديميــة جديــدة متميــزة تخــدم ســوق 
عـد، العمل، والتوسع في برامج التعليم عـن بُ

.وتطوير التعليم المفتوح

ار يتمثل الهـدف الـرئيس لهـذا المسـ: القبول
بيـل في تهيئة الطالب، وتحسين اتجاهاتهم ق

ــــــــالتعليم األكــــــــاديمي، وتطــــــــوير  االلتحــــــــاق ب
سياســــــات ونظــــــم القبــــــول بالمؤسســــــات 

.التعليمية
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 ـــــــــادات ـــــــــة التـــــــــدريس والقي أعضـــــــــاء هيئ
تســــعى الدولــــة مــــن خــــالل هــــذا : الجامعيــــة

ـــــة  ـــــى دعـــــم وتطـــــوير قـــــدرات هيئ المســـــار إل
التــــدريس والقيــــادات، وتطــــوير نظــــام المــــنح 

.والبعثات الخارجية

يقـوم الهـدف: اإلداريون والقيـادات اإلداريـة
االســــــتراتيجي لــــــذلك المســــــار علــــــى تنميــــــة 

ات، مهارات الموارد البشرية لإلداريـين والقيـاد
وذلـــك عـــن طريـــق إنشـــاء مركـــز دولـــي لتنميـــة 

.مهارات وقدرات اإلداريين والقيادات اإلدارية

ر الهــدف االســتراتيجي لهــذا المســا: الطــالب
هـــــو تنميـــــة وتعزيـــــز قـــــدرات الطالـــــب علـــــى 
ممارســـة األنشـــطة العلميـــة بالمؤسســـات 

ز التعليميــة فـــي إطـــار أخالقــي وصـــحي، وتعزيـــ
الـــــروابط بـــــين الخـــــريجين وجهـــــات التوظـــــف 

ـــي،  المختلفـــة، وذلـــك مـــن خـــالل برلمـــان طالب
مـل وهيئة ربط الطالب والخريجين بسوق الع

ــا، ومركــز تنميــة ــا ودولي ــا وإقليمي وتطــوير محلي
.إبداعات الشباب وريادة األعمال

تســعى الدولــة مــن خــالل : الجــودة واالعتمــاد
ــــا  هــــذا المســــار إلــــى إتاحــــة التخصصــــات وفقً
الحتياجــــــات ســــــوق العمــــــل والتوجــــــه نحــــــو 
االقتصـــــاد المعرفـــــي والتكنولـــــوجي، وكـــــذلك

اط االرتقـــاء بأســـاليب التعلـــيم والـــتعلم وأنمـــ
التقــــــــويم، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل عــــــــدد مــــــــن 
المشــــــروعات والمبــــــادرات أهمهــــــا إنشــــــاء 
جمعيــات الصــداقة بــين مؤسســات التعلــيم

العـــــالي، وتطـــــوير البـــــرامج األكاديميـــــة وفـــــق 
متطلبـــــات ســـــوق العمـــــل، ومـــــنح تـــــراخيص 
ممارســة المهــن المختلفــة، ومنظومــة دعــم 

.وتطوير وتأهيل المؤسسات التعليمية
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لهــذا تتمثــل األهــداف االســتراتيجية: التــدويل
ع المســار فــي التوســع فــي بــرامج الشــراكة مــ

بـادل الجامعات األجنبية المتميـزة، وتشـجيع ت
أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس مــــــع الجامعــــــات 

ي األجنبية، وجذب الطالب األجانب للدراسـة فـ
مصــر، وذلــك مــن خــالل عقــد الشــراكات بــين 
الجامعــــــات المصــــــرية ونظيرتهــــــا األجنبيــــــة، 

ـــــاديمي، وإنشـــــا ـــــادل األك ء وبروتوكـــــوالت للتب
ـــــــــة  بعـــــــــض الجامعـــــــــات المصـــــــــرية األجنبي

رية المشتركة، وإنشاء فروع للجامعات المص
ــ ة بالخــارج، فضــلًا عــن إقامــة مشــروعات بحثي

.ةممولة دوليا بالشراكة مع جامعات أجنبي

تهـــــــدف : الحوكمـــــــة واإلدارة المؤسســـــــية
ـــــة  ـــــز المرون ـــــى تعزي ـــــة بهـــــذا المســـــار إل الدول

ة، واالستجابة فـي إطـار واضـح مـن المحاسـبي
ـــــة لمؤسســـــات وتطـــــوير الهياكـــــل التنظيمي

ــــوع مــــن التكامــــل  التعلــــيم العــــالي، وإيجــــاد ن
والتنســــــيق بــــــين التعلــــــيم العــــــالي والبحــــــث
ر العلمـــي والتعلـــيم التقنـــي، مـــن خـــالل تطـــوي

ث نُظــم ولــوائح التعلــيم العــالي، ومركــز لبحــو
ودراســــات تطــــوير التعلــــيم العــــالي، ومرصــــد 
للتعلـــــــــيم العـــــــــالي، والتطـــــــــوير والتحـــــــــديث 
المســـتمر للمخطـــط العـــام للتعلـــيم العـــالي

اء وآليـــات فعالـــة للمتابعـــة، فضـــلًا عـــن إنشـــ
عــالي مجلــس قــومي للتنســيق بــين التعلــيم ال

.والجهات ذات الصلة

 المستشـــــــــــــفيات الجامعيـــــــــــــة لخدمـــــــــــــة
ى تسعى الدولة في هذا المسـار إلـ: المجتمع

تطـــوير أداء وجــــودة العمـــل بالمستشــــفيات 
الجامعيــة، وتحســين نظــم إدارتهــا عــن طريــق 
اإلدارة المؤسســـــــــــــــــية بالمستشـــــــــــــــــفيات 

.الجامعية، وتمويل التوسعات بها
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ســعى ي: التعلــيم العــالي التقنــي التطبيقــي
ع إلــى تطــوير البــرامج والمقــررات بمــا يتفــق مــ
زة متطلبات سوق العمل، وبناء قـدرات متميـ
ـــــ ـــــالتعليم العـــــالي التقن ـــــدريس ب ـــــة الت ي لهيئ

التطبيقــي، وذلــك مــن خــالل عــدد مــن البــرامج 
ومة من بينها، برنامج اإلرشاد الوظيفي بمنظ

نــــامج التعلــــيم العــــالي التقنــــي التطبيقــــي، وبر
ـــل  ـــامج تأهي ـــدريب فـــي مكـــان العمـــل، وبرن الت
هيئــــــة التــــــدريس بــــــالتعليم العــــــالي التقنــــــي

اهج التطبيقــي، فضــلًا عــن مشــروع تطــوير منــ
.التعليم العالي التقني التطبيقي

ى تســـع: تكنولوجيـــا المعلومـــات والتعلـــيم
الدولـــة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى تحســـين نُظـــم 
االتصــــــــــاالت والمعلومــــــــــات فــــــــــي مجــــــــــال 

ـــــتعلُّ م إدارة التعلـــــيم، وعمليـــــات التعلـــــيم وال

والبحـــــث العلمـــــي، وذلـــــك مـــــن خـــــالل نُظـــــم 
دريس إلكترونية لتقييم إنــجاز أعضـاء هيئـة التـ

واإلداريــــــــين والطالــــــــب، وكفــــــــاءة شــــــــبكات 
، ومراكز معلومات مؤسسات التعليم العـالي

والـــــربط بـــــين تطبيقـــــات نظـــــم المعلومـــــات 
وابـات اإلدارية واستكمالها، ونُظم لتفعيـل الب

اإللكترونيــــــــــــــــــة، والمكتبــــــــــــــــــة الرقميــــــــــــــــــة، 
وميكنــــــة المكتبــــــات، والمســــــتودع الرقمــــــي، 
فضــــــــــلًا عــــــــــن إنشــــــــــاء بعــــــــــض البــــــــــرامج 

.األكاديمية االفتراضية

اتصـــالًا، لـــدعم وتحقيـــق أهـــداف الدولـــة فـــي مجـــال 
ــــيم العــــالي  البحــــث العلمــــي، وضــــعت وزارة التعل
والبحـث العلمــي، خطــة اسـتراتيجية طموحــة، وهــي

ــــــوم والتكنولوج" ــــــة للعل ــــــا االســــــتراتيجية القومي ي
". 2030واالبتكار 
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ة وتستهدف هذه االستراتيجية إعـداد قاعـدة علميـ
ى وتكنولوجيــة فعالـــة، مُنتجــة للمعرفـــة، قــادرة علـــ

وطني االبتكـار، لهـا مكانـة دوليـة، تـدفع االقتصـاد الــ
دامة، للتقــدم المســتمر، بمــا يحقــق التنميــة المســت

ومضـــــاعفة اإلنتـــــاج المعرفـــــي وتحســـــن الجـــــودة 
ســـية للتصــدي للتحــديات المجتمعيــة، وزيــادة تناف

ـــــة ـــــل المحـــــاور الرئيســـــة . الصـــــناعة الوطني وتتمث
:لها فيما يلي

 ،ـــــــة ـــــــة األكاديمي ـــــــن شـــــــأنها الحري والتـــــــي م
المحافظـــــــــة علـــــــــى اســـــــــتقاللية الجامعـــــــــات 
ومؤسســـات البحـــث العلمـــي التخـــاذ قـــراراتهم 

.فيما يخص منظومة البحث العلمي بها

 ،مـع بما ال يتنـافىإطالق حرية البحث العلمي
.القيم األخالقية

 عامـل لتحقيـق تالشفافية واألمانة العلميـة؛
أمــــين، وواضــــح، وصــــادق مــــع كــــل مــــا يتعلــــق 

.بعملية البحث العلمي

 مراعـــــاة حقـــــوق النشـــــر والملكيـــــة الفكريـــــة
.والقيم األخالقية للبحث العلمي

ـــا لتكــــون دليالخطـــة االســـتراتيجية جـــاءت تلـــك  لً
للتحـــرك فـــي اتجـــاه المســـتقبل فـــي مجـــال البحـــث
العلمــــي، مـــــن خـــــالل رصـــــد المقومــــات المتاحــــة 

البتكـار للمنظومة الوطنية للعلـوم والتكنولوجيـا وا
الوطنيـــة، وطــــرح خطـــط وبرامــــج تنفيذيـــة بآليــــات
محـددة، بالتنسـيق والتواصــل مــع جميـع الجهــات

. المعنية الوطنيـة والدوليـة

مر عالوة على إيجـاد صيغـة للربـط الكامـل والمسـت
وبيـــن بيـــن قطـــاع البحـــوث والتكنولوجيــا واالبتكــار،

قطـــــاع الصناعـــــة والخدمـــــات، وباالســــتفادة مـــــن 
ـــــــي تملكهـــــــا  ــــــة الت المقومــــــات البشـــــــرية والمادي
المؤسســـات األكاديميـــة  المنتشـــرة فـــي مختلـــف
ـــى تكـــوين  ـــة إل أنحـــاء مصـــر، بمـــا يؤكـــد توجـــه الدول
ــــى المعرفــــة يحقــــق للمجتمــــع  ــــي عل اقتصــــاد مبن

.المصري ما يصبو إليه من تقدم وازدهار



التعليم العالي والبحث العلمي|التنمية البشرية | 21

ترتكز وفي هذا السياق، تم تحديد مسارين رئيسين
ــــة  ــــل غاي ــــل منهمــــا يمث عليهمــــا االســــتراتيجية، ك

ــــل المســــار األول ــــة ب: "اســــتراتيجية، يتمث ــــة تهيئ يئ
لمـي، محفزة وداعمة للتميز واالبتكار في البحث الع

بمــــا يؤســــس لتنميــــة مجتمعيــــة شــــاملة، وإنتــــاج
، ويتطلــب ذلــك"معرفــة جديــدة تحقــق ريــادة دوليــة

:المسار تحقيق أهداف استراتيجية عدة أبرزها

تحـــديث منظومـــة القـــوانين والتشـــريعات
إلدارة عمليــــــة البحــــــث واللــــــوائح الحاكمــــــة 

ة العلمــي وسياســـاتها، ودعـــم قضـــايا الملكيـــ
.الفكرية والضوابط المهنية

 لمنظومـــة صـــياغة هيكـــل تنظيمـــي فاعـــل
البحــث العلمــي يحــدد المســؤوليات، والمهــام

والعالقــــــات البينيــــــة بــــــين جميــــــع األطــــــراف 
.المعنية بالبحث العلمي

 بنيـة وتطوير الدعم وتنمية الموارد البشرية
.التحتية لالرتقاء بالبحث العلمي

 سية، البحوث األسااالرتقاء بالبحث العلمي
تحقيـق والبينية، والمسـتقبلية، واالجتماعيـة؛ ل

ق مســتوى عــالِ مــن التميــز يُســهم فــي تحقيــ
.ريادة إقليمية ودولية

 دعـــــــم االســـــــتثمار فـــــــي البحـــــــث العلمـــــــي
ــــــــــة،  وربطــــــــــه بالصــــــــــناعة، وخطــــــــــط التنمي
واحتياجــــات المجتمــــع، وتعزيــــز الشــــراكة مــــع 

.القطاعات المختلفة

 ،بـط ورنشر الثقافـة العلميـة فـي المجتمـع
ة علميـة التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقليـ

ث تـــدعم التفكيـــر العلمـــي، وتعـــزز ثقافـــة البحـــ
.العلمي لدي الطالب
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رفــة إنتــاج المع"بينمــا يســتهدف المســار الثــاني، 
م فـي ، وذلـك لإلسـها"ونقل وتوطين التكنولوجيـا

التنميــــــة االقتصــــــادية والمجتمعيــــــة؛ ويتطلــــــب
هـــــــذا المســـــــار تحقيـــــــق عـــــــدد مـــــــن األهـــــــداف 

:االستراتيجية أبرزها

 ،رفــــع كفــــاءة منظومــــة الطاقــــة فــــي مصــــر
والبحـــــــث عـــــــن مصـــــــادر جديـــــــدة، وترشـــــــيد 

.االستهالك

 ـــــــأمين اســـــــتمرار تـــــــوافر الميـــــــاه الكافيـــــــة ت
.واالستدامة البيئية

ة تطـــوير المنظومـــة الصـــحية لالرتقـــاء بصـــح
.ورفاهية المواطن

س دعــم منظومــة التعلــيم والــتعلُّم؛ إلنتــاج رأ
.ميُّزمال بشري قادر على اإلبداع واالبتكار والت

وير وبنـاء تمكين التطبيقات التكنولوجية، وتط

.القدرات في العلوم البينية والمتداخلة

 معالجــــة الفجــــوة الغذائيــــة ومشــــكلة األمــــن
.الغذائي

فـــي ســــياق متصــــل، ولـــدعم جهــــود الدولــــة فــــي 
تـم تطـوير التعلـيم العـالي ودعـم البحـث العلمـي،

يم ضــبط التشــريعات الحاكمــة لمنظومــة التعلــ
العــالي والبحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل حزمــة 

:من القوانين؛ منها

 قـــــانون إنشـــــاء فـــــروع الجامعـــــات األجنبيـــــة
ــــة مصــــر  ــــة بجمهوري والمؤسســــات الجامعي

.2018لسنة 162العربية رقم 

 2012لســـنة 161تعـــديل بعـــض أحكـــام رقـــم ،
.يابإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوج

قـــانون إنشـــاء وكالـــة الفضـــاء المصـــرية رقـــم
.2018لسنة 3
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أحـد االستثمار فـي رأس المـال البشـرييُمثل 
هـو ، والمقومات األساسية في بناء المجتمـع

هر مــن الحقــوق األصــيلة لإلنســان، كمــا يُعــدُّ جــو
عمليــــــة التنميــــــة المســــــتدامة؛ إذ يــــــرتبط ذلــــــك 
ـــد  االســـتثمار بمجموعـــة مـــن المكاســـب والعوائ
الشخصــــــــية واالجتماعيــــــــة المباشــــــــرة وغيـــــــــر 

حقيـق المباشرة، والتي تجعل دوره أساسيا في ت
األهـــــداف المختلفـــــة للتنميـــــة بجميـــــع أبعادهـــــا 

. االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية

فــــي هــــذا الصــــدد، أولــــت الدولــــة اهتمامًــــا كبيــــرًا، 
بإنشــاء وتطــوير الجامعــات المصــرية ووضــعها 
فـــي مراكـــز متقدمـــة مقارنـــة بنظيراتهـــا فـــي دول 

وجـــاء ذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة . العـــالم
ـــــى جميـــــع  ـــــة عل لالرتقـــــاء بالمنظومـــــة التعليمي

مـــا المســـتويات ومـــن بينهـــا التعلـــيم الجـــامعي ب
بـة يُسهم في خـروج طاقـات بشـرية مُؤهلـة ومُدر

علـــى أعلـــى مســـتوى تُلبـــي طموحـــات الدولـــة فـــي
.التنمية المستدامة وتُثري البحث العلمي

بيـر وقد واكب الطفـرة الكميـة فـي األعـداد تنـوع ك
فــــــي البنيــــــة المؤسســــــية الجامعيــــــة، والــــــنُظم 

ـــبل حوكمــة مؤسســ ات والبــرامج األكاديميــة وسُ
حقيـق التعليم العالي وإدارتها، وذلك في سبيل ت

ي التوســع فــ"المعادلــة الصــعبة المتمثلــة فــي 
".اإلتاحة مع ضمان الجودة

فــي فـي ســياقٍ متصــل، تمثلــت أبــرز جهــود الدولــة
ـــيم العـــالي فـــي التوســـع فـــي مجـــال إتاحـــة التعل

إنشـــاء الجامعـــات بمختلـــف أنواعهـــا الحكوميـــة 
ب، والخاصة واألهلية، واستيعاب مزيد من الطال

ـــ ة؛ وكـــذلك التوســـع فـــي المجمعـــات التكنولوجي
.لخدمة ودعم البحث العلمي

ــــة  ــــا مــــن أن رفــــع كفــــاءة العملي ــــك انطالقً وذل
تميـزة، بمـا التعليمية تتطلب تـوفير بنيـة تحتيـة م

يحقـــق مبـــادئ العدالـــة وتكـــافؤ الفـــرص، ويعـــزز 
التميــــــــز والتنافســــــــية فــــــــي التعلــــــــيم، ويمــــــــنح 

ف الجامعات الحكوميـة مكانـة متميـزة بـين مختلـ
.جامعات العالم

ةإتاحة الخدمات التعليمي "
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شـــهدت ، الجامعـــات الحكوميـــةفعلـــى صـــعيد 
، لتصـل إلـى %17.4الدولة زيادة في عددها بنسـبة 

ـــــــة2020/2019عـــــــام جامعـــــــة 27 ، وذلـــــــك مقارن
، فضـــلًا عـــن زيـــادة 2014/2013جامعـــة عـــام 23بــــ 

الكليـــات والمعاهـــد بهـــذه الجامعـــات الحكوميـــة 
كليــــــة 497؛ لتصــــــل إلــــــى %30بنســــــبة تخطــــــت 

ـــ 2020/2019ومعهــدًا عــام  ــة ب ــة 382، مقارن كلي
كمـــــا تمـــــت زيـــــادة ، 2014/2013ومعهـــــدًا عـــــام 

مـل البرامج الجديدة لتخصصات تخدم سوق الع
ـــــى %59.3بنســـــبة  ـــــا عـــــام 188، لتصـــــل إل برنامجً

ـــــــــــ 2020/2019 ــــــــــا عــــــــــام 118، مقارنــــــــــة ب برنامجً
2015/2014  .

، ومــن بــين الجامعــات الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها
ــــــة جامعــــــة العــــــريش  ــــــي اســــــتغرقت عملي الت

ـــى عـــام 2014إنشـــائها عـــامين مـــن عـــام  ، 2016إل
. مليــــون جنيــــه950وبلغــــت تكلفتهــــا اإلجماليــــة 

ــرة ذاتهــا  ــة 18تــم إنشــاء وخــالل الفت ــدة كلي جدي
ــــــة وتحديــــــدًا : ومعهــــــدين بالجامعــــــات الحكومي

جامعـــة بنـــى ســـويف، وجامعـــة قنـــاة الســـويس، 

وجامعــة أســـوان، وجامعــة المنصـــورة، وجامعـــة 
ـــوادي، وجامعـــة عـــين  ـــوب ال ـــوان، وجامعـــة جن حل
شـــــمس، وجامعـــــة المنيـــــا، وجامعـــــة ســـــوهاج، 
وجامعـــــة أســـــيوط، بتكلفـــــة كليـــــة بلغـــــت نحـــــو 

.مليارات جنيه3

ــم البــدء فــي إنشــاء 2020فــي عــام  جامعــات 6، ت
ـــــــة جديـــــــدة وهـــــــي جامعـــــــات شـــــــرق : تكنولوجي

ة أكتوبر، بـرج العـرب، األقصـر الجديـد6بورسعيد، 
، ، أســيوط، وســـمنود بمحافظــة الغربيـــة)طيبــة(

جامعــات ســبق إنشــاؤها وبــدأت 3ذلــك بخــالف 
القـــاهرة الجديـــدة، : الدراســـة بهـــا وهـــي جامعـــات

.وقويسنا، وبني سويف التكنولوجية

الجامعـــات الخاصـــة واألهليـــة، وفيمـــا يخـــص 
؛ %94.4فقـــد شـــهدت هـــي األخـــرى زيـــادة بنســـبة 

ــى  مقارنــة، 2020/2019جامعــة عــام 35لتصــل إل
ـــــــ  ــــــث بلغــــــت 2015/2014جامعــــــة عــــــام 18ب ؛ حي

االعتمـــــــادات الماليـــــــة للتوســـــــع فـــــــي إنشـــــــاء 
ة الجامعـات األهليــة التابعــة للجامعــات الحكوميــ

.2021/2020عام مليار جنيه 30
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ـــــت  ـــــرز وتمثل ـــــم الجامعـــــات الخاصـــــة أب ـــــي ت الت
م إنشاؤها فـي جامعـة المدينـة بالقـاهرة، والتـي تـ

ــــــا ألحكــــــام قــــــانون  إنشــــــاؤها وتشــــــغيلها وفقً
12الجامعـــات الخاصـــة واألهليـــة فـــي مصـــر رقـــم 

ــال2009لســنة  ــة الصــادرة ب قرار ، والئحتــه التنفيذي
.2010لسنة 302الجمهوري رقم 

وأُقيمـــت الجامعـــة كـــي تكـــون رافـــدًا مـــن روافـــد 
قـدرة التعليم العالي في مصر يُسهم في زيـادة ال

كليـــات عمليـــة 5االســـتيعابية لـــه، فيمـــا تتكـــون 
كليــــة العــــالج الطبيعــــي، كليــــة : ونظريــــة، وهــــي

ـــــة اإلعـــــالم، كليـــــ ة الهندســـــة والتكنولوجيـــــا، كلي
ــــــة، وكليــــــة الفنــــــون  االقتصــــــاد والعلــــــوم اإلداري

.والتصميم

تســعى الجامعــة مــن خــالل برامجهــا التعليميــة 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وخلـــق

ورات جيل من الشباب قادر على التكيف مع التط
أمـــا البحـــث العلمـــي بهـــا . التـــي يشـــهدها العـــالم

.فهو تطبيقي في توجهه

ويهــــدف إلــــى تقــــديم الحلــــول العمليــــة لقضــــايا
ل الصــــناعة واإلنتــــاج؛ بهــــدف تحقيــــق االســــتغال

مج األمثل للموارد الطبيعية، وذلك مـن خـالل بـرا
ع بـرامج بحثية تعاونية تصب نتائجها وتتفاعـل مـ

.خدمة المجتمع

ها التــي أنشــأتالجامعــات األهليــة أيضًــا مــن أبــرز 
ة، الملــك ســلمان بفروعهــا الثالثــ: الدولــة جامعــة

ــــة، تضــــم مجتمعــــة ــــة، والعلمــــين الدولي والجالل
ل بهـا كلية، فيما تم خفض الحـد األدنـى للقبـو47

ليـات ، مقارنة بالحد األدنى للقبـول بالك%5بنسبة 
ـــــاظرة فـــــي الجامعـــــات الخاصـــــة واألهليـــــة  المن

.األخرى

وفيمـــا يلـــي نـــذكر أبـــرز الجامعـــات األهليـــة، والتـــي
بــــــدأت الدراســــــة بهــــــا خــــــالل العــــــام الدراســــــي

:على النحو اآلتي2021/2020
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تقــع : فــروع3تضــم : جامعــة الملــك ســلمان
بمــــدن شــــرم الشــــيخ، والطــــور، ورأس ســــدر 

. كليـــة17بجنـــوب ســـيناء، ويبلـــغ عـــدد كلياتهـــا 
ـــذكر هنـــا أن فـــرع الجامعـــة بشـــرم الشـــيخ  وي
، يضـــم كليـــات الســـياحة والضـــيافة، العمـــارة

األلســــــــن واللغــــــــات التطبيقيــــــــة، والفنــــــــون 
ة لــه والتصــميم، وقــد بلغــت التكلفــة اإلجماليــ

.  مليار جنيه2.7نحو 

فيضـــم ، فـــرع الجامعـــة فـــي رأس ســـدرأمـــا 
كليــــــة الزراعــــــات، ومعامــــــل كليــــــة الزراعــــــات 

جانـب الصحراوية، ومبنى الفصول التعليمية ب
، قاعــة محاضــرات، وســكن الطلبــة والطالبــات

ت ومبـــان اإلدارة وذلـــك بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أيضً

.مليار جنيه2.7

كليـاتفـرع الجامعـة فـي الطـور كذلك يضـم 
الهندســـــــة، علـــــــوم وهندســـــــة الحاســـــــبات، 
، الصــــناعات التكنولوجيــــة، والعلــــوم، والطــــب

ك وذلـ. والصيدلة، والتمريض، وطـب األسـنان
.مليارات جنيه5.3بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

تقـــــع بمدينـــــة : جامعـــــة العلمـــــين الجديـــــدة
: كليــــــة، وهــــــي15العلمــــــين الجديــــــدة، تضــــــم 

الدراســـــــات القانونيـــــــة الدوليـــــــة، والســـــــياحة 
ــــــــــــون  والضــــــــــــيافة، وإدارة األعمــــــــــــال، والفن
ـــــوم وهندســـــة  والتصـــــميم، والهندســـــة، وعل
والحاســــــــبات، والعلــــــــوم، والطــــــــب، وطــــــــب 
ــــــا،  األســــــنان، والصــــــيدلة، والدراســــــات العلي
والعلــــوم االجتماعيــــة واإلنســــانية، والعلــــوم 

غــت وقــد بل. الصــحية التطبيقيــة، والتمــريض
.مليار جنيه11.1تكلفة المشروع الكلية 

ين تقـع بمدينــة الجاللـة بــالع: جامعـة الجاللــة
كليـــة العلـــوم : كليـــة، منهـــا15الســخنة، تضـــم 

ـــــة،  االجتماعيـــــة واإلنســـــانية، والعلـــــوم اإلداري
والهندســــة، والطــــب، وطــــب األســــنان، وقــــد 

.مليارات جنيه10بلغت التكلفة اإلجمالية لها 
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تضـم الجامعــة : جامعـة المنصـورة الجديــدة
ــ: كليــات، منهــا8 ة، الدراســات القانونيــة الدولي

األعمــــــــال، الهندســــــــة، العلــــــــوم وهندســــــــة 
ــــــــوم األساســــــــية، الطــــــــب،  الحاســــــــب، العل

ة نحـو والصيدلة، وقد بلغت تكلفتهـا اإلجماليـ
.مليارات جنيه9

ـــــة، فقـــــد  ـــــى صـــــعيد الجامعـــــات التكنولوجي وعل
اتجهــت الدولــة إلــى إنشــاء عــدد منهــا فــي إطـــار 

ع جهودهــا لتطــوير التعلــيم العــالي، وتماشــيًا مــ
.الرقمنةاستراتيجية الدولة نحو 

كذلك هدفت الدولة من خاللها خدمة الصناعات
ــــي تواكــــب ــــزة الت ــــرامج الدراســــية المتمي ــــر الب عب

العصــــر الحــــالي، واإلســــهام فــــي إمــــداد ســــوق 
، العمــــل الــــداخلي والخــــارجي بــــالفنيين المــــدربين
والمــؤهلين بشــكل جيــد، ورفــع مســتوى خريجــي

رز التعلـــيم الفنـــي، وفـــي هـــذا الصـــدد، تمثلـــت أبـــ
الجامعــــــات التكنولوجيــــــة التــــــي تــــــم إنشــــــاؤها 

:وتطويرها في

الجامعـــة التكنولوجيـــة بالقـــاهرة الجديـــدة ،
، وتضــم 2020والتــي تــم افتتاحهــا فــي ســبتمبر 

: الجامعة العديـد مـن البـرامج الدراسـية، وهـي
برنـــامج الطاقـــة الجديـــدة والمتجـــددة، برنـــامج

، األوتــــــــوترونكس، برنــــــــامج الميجــــــــاترونكس
وبرنـــامج تكنولوجيـــا المعلومـــات، وقـــد بلغـــت

.مليون جنيه45التكلفة اإلجمالية لها 

 بقويســــــناجامعــــــة الــــــدلتا التكنولوجيــــــة،
.مليون جنيه160بتكلفة إجمالية 

 ،تكلفـة بالجامعة التكنولوجية ببنـى سـويف
.  مليون جنيه40إجمالية 
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وعلــى صــعيد الجامعــات الدوليــة، تنوعــت جهــود 
الدولـــة بهـــذا المجـــال، والتـــي جـــاء فـــي مقـــدمتها 

م إنشاء العديد من الجامعات الدولية، والتي تض
:مختلف التخصصات العلمية، ومن بينها

وهــي صـرح علمــي : جامعـة المعرفــة الدوليـة
متميـــــــز يعتمـــــــد علـــــــى تقنيـــــــة المعلومـــــــات 
واالتصــــاالت؛ لتقــــديم تعلــــيم عــــالِ ذي جــــودة

.متميزة تصل للجميع في كل مكان

ــيم عــن بُعــد وتعتمــد الجامعــة أســلوب التعل
ــــــة  ة شــــــبك(باســــــتخدام الوســــــائل اإللكتروني

اليا ، وتمنح الجامعة ح)اإلنترنت بشكل رئيس
ة درجـــة البكـــالوريوس فـــي تخصصـــي الشـــريع

والدراسات القرآنية، وقد عملت الجامعة على
ي بنــاء خطــط أكاديميــة حديثــة ومتطــورة، تلبــ

اتهم، احتياجات طلبة العلـم بمختلـف تخصصـ

واعتمـــدت أسسًـــا ومبـــادئ ترتكـــز علـــى أحـــدث 
ــــــدريس المطبقــــــة فــــــي أعــــــرق  أســــــاليب الت
ــــة، وقــــد بلغــــت تكلفتهــــا  الجامعــــات العالمي

.مليارات جنيه4اإلجمالية نحو 

 البريطانيــــــــــــة هيرتفوردشــــــــــــايرجامعــــــــــــة
وهـــي واحـــدة : بالعاصـــمة اإلداريـــة الجديـــدة

من أهم جامعات العـالم، حيـث مـن المقـرر أن 
م تعتمــد المنـــاهج الدراســـية نفســـها التـــي يـــت

. تدريسها في الجامعة األم في بريطانيا

: وتضم الجامعة عددًا من الكليات، من أهمها
وكليـة كلية الصيدلة، وكليـة العـالج الطبيعـي،

لـوم علوم الصـيدلة، وكليـة الهندسـة، وكليـة ع
م، الحاسب، وكلية إدارة األعمال، وكليـة اإلعـال

. مليار جنيه1.5فيما بلغت تكلفتها اإلجمالية 
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تم إنشاؤها عـام: جامعة مصر للمعلوماتية
ـــدة بالتعـــاون2020 ـــة الجدي بالعاصـــمة اإلداري

، مع وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات
وهــي جامعــة أهليــة، متخصصــة فــي مجــاالت 

.االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تهـــدف الدولـــة مـــن خـــالل هـــذه الجامعـــة إلـــى 
ــــى مســــتوى  ــــيم وبحــــث علمــــي عل ــــوفير تعل ت

شـرية عالمي؛ لتكون مركزًا لتطوير القـدرات الب
ة المتميـــزة فـــي المجـــاالت الحديثـــة المتعلقـــ

نــــاء بتكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت، وب
كوادر علمية في ذلـك المجـال وفـي المجـاالت

يعة ذات الصلة؛ بغية مواكبة التطورات السـر
والهائلــــــــة وإنتــــــــاج المعــــــــارف مــــــــن خــــــــالل 

ل البحــوث العلميــة المتقدمــة والمبتكــرة، وحــ
مشـــكالت المجتمـــع، وتضـــم الجامعـــة عـــددًا 

كليــــــــة الحاســــــــبات : مــــــــن الكليــــــــات، وهــــــــي

والمعلومــــــــات، وكليــــــــة الهندســــــــة، وكليــــــــة 
ميم معلوماتية األعمال، وكلية الفنون والتصـ

.الرقمي

اتصـــالًا، أنشـــأت الدولــــة أيضًـــا عــــددًا مـــن فــــروع 
ظومة الجامعات األجنبية؛ لتعزيز الصالت بين من

ول التعلــيم العــالي فــي مصــر ومثيالتهــا فــي الــد
ر، المتقدمة، وإتاحة تعليم عـالمي علـى أرض مصـ

الـبالد، هذا فضلًا عن تعزيز تنافسية التعلـيم فـي
عبـــــر خطـــــط متنوعـــــة مـــــن بينهـــــا اســـــتقطاب 
جامعات علميـة مرموقـة لتدشـين فـروع لهـا فـي

: القاهرة، وتمثلت هذه الفروع في

 ي التـمؤسسة الجامعات الكندية في مصـر
تستضـــيف فـــرع جامعـــة جزيـــرة األميـــر إدوارد 

ليــة ، وبلغــت تكلفتهــا اإلجما)المرحلــة األولــى(
.مليار جنيه2.3
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 التــــي مؤسســــة جامعــــة المعرفــــة الدوليــــة
.انيةتستضيف فرع جامعة كوفنتري البريط

ا إلى كما سعت الدولة من خالل تلك الفروع أيضً
ن تحقيـــــق المزيـــــد مـــــن التنـــــوع والتنافســـــية بـــــي
ث الجامعـــات، فضـــلًا عـــن تـــوفير نفقـــات االبتعـــا

وجــذب الطــالب الوافــدين مــن خــارج مصــر، وإثــراء 
ــة والمجتمــع فــ ي التكامــل بــين مؤسســات الدول

تفادة حقل التعليم العالي والبحث العلمي؛ لالس
.من التجارب الدولية

ورغـم مـا سـبق ذكـره، فـإن جهـود الدولـة فـي هــذا 
المجــال لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل 
اتخــــذت الدولــــة العديــــد مــــن اإلجــــراءات الالزمــــة 

حلـوان، : وهـي؛ جامعات أهلية جديدة10إلنشاء 
يـا، وأسيوط، وبني سويف، وبنهـا، وأسـوان، والمن

ــــــاة الســــــويس، وبورســــــعيد،  والمنصــــــورة، وقن
مجمعـــــــــات اإلبـــــــــداع أمـــــــــا عـــــــــن . وســـــــــوهاج

تضــم مجمعــات 5فقــد تــم تنفيــذ ، التكنولــوجي
االتفروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة االتص

مجمعـات 6وجـار تنفيـذ في جامعـات حكوميـة، 
.أخرى

كمــا اعتمــد الســـيد رئــيس الجمهوريـــة عــدد مـــن 
المشـــــروعات، والتــــــي مـــــن المُحتمــــــل أن تبلــــــغ 

ي خاصة بالتوسع فـ، مليار جنيه30تكلفتها نحو 
إنشــــاء الجامعــــات األهليــــة التابعــــة للجامعــــات 

ا فــي الحكوميــة باســتغالل األراضــي التــي تملكهــ
إنشــــاء : المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة، مثـــل

رق جامعة قناة السويس األهلية في منطقة شـ
اإلســــماعيلية، وجامعــــة بورســــعيد األهليــــة فــــي 

.مدينة السالم

ـــــم إنهـــــاء أعمـــــال  ـــــب هـــــذه الجامعـــــات، ت وبجان
د لمعهمشـروع تشطيب وتجهيـز المقـر الجديد 

بتكلفـــــة 2017فـــــي ينـــــاير بحـــــوث اإللكترونيـــــات
فــــي مليــــون جنيــــه 248.5نحــــو إجماليــــة بلغــــت 

.المرحلة األولى

ــــة مــــن ــــة الثاني فــــي حــــين بلغــــت تكلفــــة المرحل
مليون جنيه386.9المشروع نحو 
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أيضًــا تــم اعتمــاد عــدد مــن المشــروعات، خاصـــة 
عــة بالتوســع فــي إنشــاء الجامعــات األهليــة التاب

ي للجامعـــات الحكوميـــة باســـتغالل األراضـــي التـــ
تملكهــــا فــــي المجتمعــــات العمرانيــــة الجديــــدة، 

إنشــاء جامعـة قنــاة السـويس األهليــة فــي: مثـل
منطقــة شــرق اإلســماعيلية، وجامعــة بورســعيد

.األهلية في مدينة السالم

ـــــم إنهـــــاء أعمـــــال  ـــــب هـــــذه الجامعـــــات، ت وبجان
د لمعهمشـروع تشطيب وتجهيـز المقـر الجديد 

بتكلفـــــة 2017فـــــي ينـــــاير بحـــــوث اإللكترونيـــــات
فــــي مليــــون جنيــــه 248.5نحــــو إجماليــــة بلغــــت 

.المرحلة األولى

ــــة مــــن ــــة الثاني فــــي حــــين بلغــــت تكلفــــة المرحل
ــــه386.9المشــــروع نحــــو  ــــون جني وتهــــدف ، ملي

رة الدولة مـن هـذا المشـروع إلـى تدشـين بيـت خبـ

متميــز فـــي إجـــراء البحـــوث فـــي مجـــاالت هندســـة 
اإللكترونيـــــــــــات، واالتصــــــــــــاالت، والحاســــــــــــبات، 
والمعلوماتيـــــــــة، وإجـــــــــراء األبحـــــــــاث العلميـــــــــة 

نافســة والتطبيقيــة المتخصصــة التــي ترقــى للم
العالميــة، وأن يكــون المعهــد مركــز استشـــارات 
عالميـــا لخدمـــة مؤسســـات الـــوطن بشـــكل عـــام 

. وقطاعات اإلنتاج والصناعة بشكل خاص

: اتصــــالًا، يضــــم المعهــــد ســــبعة أقســــام، وهــــي
ــــــنُظم، وقســــــم بحــــــوث  قســــــم الحاســــــبات وال
المعلوماتيـــة، وقســـم الطاقـــة العاليـــة، وقســـم 

ـــــ ـــــة الدقيقـــــة، وقســـــم الخالي ـــــدوائر اإللكتروني ا ال
، الضــوئية، وقســم هندســة الموجــات الميكرويــة

كمـــا يضـــم المعهـــد . وقســـم الـــدوائر الشـــريطية
معمـل النـانو، (مجموعـة مـن المعامـل المركزيـة 

).وشبكة الحوسبة السحابية
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وتجــــدر اإلشــــارة هنــــا إلــــى أن العديــــد مــــن هــــذه 
ة التـي الجهود، جاءت تنفيذًا للخطط االستراتيجي

ي، وضــعتها وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــ
التــي تتضــمن عــددًا 2020ومــن بينهــا خطــة عــام 

:من المحاور تمثل أبرزها في

يم رفــع القــدرة االســتيعابية لمنظومــة التعلــ
العالي، من خالل التوسع في إنشاء جامعـات

حكوميــة جديــدة، وإنشــاء عــدد مــن الجامعــات 
وفـــتح. والكليــات والمعاهـــد العاليــة الخاصـــة

هـا فروع جديدة للجامعات الدولية التي صـدر ل
.قرارات جمهورية باإلنشاء

 تحســــين جــــودة التعلــــيم العــــالي، مــــن خــــالل
يم مواصــلة الجهــود لالرتقــاء بمنظومــة التعلــ

العــالي واالرتفــاع بمســتوى جــودة مخرجاتهــا،
مــــــن تطــــــوير % 80واالنتهــــــاء مــــــن تحــــــديث 

.المناهج الدراسية لجميع التخصصات

 ــــــــدولي للجامعــــــــات تحســــــــين التصــــــــنيف ال
المصــرية، مــن خــالل تقــديم الــدعم للجامعــات 

نيفات المصـــرية واالرتقـــاء بترتيبهـــا فـــي التصـــ
ن الدولية، واالسـتمرار فـي العمـل علـى تحسـي

.ترتيب مصر في النشر الدولي

يــــــا دعــــــم وتطــــــوير البنيــــــة التحتيــــــة لتكنولوج
المعلومـــــــــــات بالجامعـــــــــــات، واســـــــــــتكمال 
إنشــــــاءات الجامعــــــة المصــــــرية لتكنولوجيــــــا 
ـــــدة،  ـــــة الجدي المعلومـــــات بالعاصـــــمة اإلداري

ا بالتعــــاون مــــع وزارة االتصــــاالت وتكنولوجيــــ
.المعلومات

فقـد،التعلـيم األزهـريأما عن جهود الدولة فـي 
شهدت جامعـة األزهـر تطـورًا ملحوظًـا وإنجـازات 
غيـــر مســـبوقة؛ ســـعيًا إلحـــداث نقلـــة نوعيـــة فـــي

ن نظمهـــا التعليميـــة ومنشـــآتها بمـــا يتواكـــب مـــ
.توجهات الدولة التنموية
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امـات وكان للتحوّل الرقمي نصيب كبيـر مـن اهتم
إنشــــاء مركــــز الجامعــــة وتوجهاتهــــا؛ حيــــث تــــم 

يـات عالي القدرة والسـعة يـربط جميـع كلبيانات 
ي الجامعة من اإلسكندرية إلى أسوان بإدارتهـا فـ

القــــــاهرة، وإتاحــــــة الــــــدفع اإللكترونــــــي، وجميــــــع 
إضـافة إجراءات التنسيق والتحويل بين الكليـات،

إلــــــــى الشـــــــــروع فـــــــــي تجهيـــــــــز أربعـــــــــة مراكـــــــــز 
اختبــــــارات إلكترونيــــــة، والبــــــدء فــــــي عديــــــد مــــــن 

.التطبيقات الرقمية

ــــى إضــــافة  ــــة عل ــــت الدول تخصصــــات كمــــا عمل
دراسـة لربط ال؛ وكليات جديدة بالتعليم العالي

ن الخـريجين مـن سـرع ة بسوق العمـل؛ ممـا يُمكـِّ
وفــــي ظــــل . الحصــــول علــــى فــــرص عمــــل الئقــــة

لـوجي، السعي لتوافق الدراسة مع التقـدم التكنو
فخــــالل األعــــوام الماضــــية تــــم اســــتحداث عــــدة 

الهندســة : تخصصــات جديــدة بالجامعــات، منهــا

ــتحكم اآل ــة، وعلــم ال ــاء الحيوي ــة، والفيزي ــي، النووي ل
ـــو ـــانو تكنول ـــي، والن ـــر الجين جي، والنمذجـــة، والتحري
كاء والقياسات الحيوية، وتحلـيالت األعمـال، والـذ

االصـــــــــطناعي، وميكانيكـــــــــا الكـــــــــم، وهندســـــــــة 
ميك، وواألرجون، وعلوم البيانات، الميكاترونيكس

ــة، والحوســبة الف ائقــة والهندســة الطبيــة الحيوي
لعلــــوم، المتنقلــــة، والبيانــــات الكبيــــرة لالبتكــــار وا

والطباعــــــة ثالثيــــــة األبعــــــاد، والســــــيارات ذاتيــــــة 
.القيادة

ج جـــاء ذلـــك تنفيـــذًا لتوجهـــات الدولـــة الراغبـــة بـــز
الجامعــات المصــرية بــين الجامعــات الكبــرى فــي

ــــق، فقــــد  ــــة، ومــــن هــــذا المنطل المحافــــل الدولي
ضــــمت الجامعــــات األهليــــة الجديــــدة التــــي تـــــم 
إنشـــاؤها تخصصـــات مختلفـــة وجديـــدة، وكـــذلك
الجامعـــات الحكوميـــة، ويمكـــن إيضـــاح أبـــرز تلـــك

: التخصصات بعدد من الكليات كاآلتي
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تم : اءكلية علوم المالحة وتكنولوجيا الفض
أول إنشاؤها بجامعة بني سويف، واستقبلت

، وتُعــدُّ 2019/2018دفعــة فــي العــام الدراســي 
أول كليـــــة مصـــــرية وعربيـــــة متخصصـــــة فـــــي 
مجـــــــاالت المالحـــــــة الفضـــــــائية وتطبيقـــــــات 

.وتكنولوجيا الفضاء

ن تتـــيح الكليـــة العمـــل للخـــريجين فـــي عـــدد مـــ
هيئـــــــات االستشـــــــعار "المجـــــــاالت، ومنهـــــــا؛ 

، واألرصــاد وعلــوم الفضــاء، ووكــاالت الفضــاء
وهيئـــات المالحـــة البحريـــة والجويـــة والطيـــران

المــــــــدني والمطــــــــارات، ووزارات االتصــــــــاالت 
ة وتكنولوجيــا المعلومــات، والكهربــاء والطاقــ

روة المتجــددة، واإلنتــاج الحربــي، والبتــرول والثــ
ــــران،  ــــة، والجامعــــات، ومعاهــــد الطي المعدني

ة ومراكز البحوث العلمية، والمحطـات األرضـي
ـــعتحكـــم، اســـتقبال، تت(لألقمـــار الصـــناعية  ، )بُّ

ومصــــــــانع اإللكترونيــــــــات والمستشــــــــعرات 
والمهمــــــات الفضــــــائية، وشــــــركات الهــــــاتف 

المحمولــة واالتصــاالت والصــناعات المغذيــة
.لها، وتدريس علوم الفضاء

يــــة تُعــــدُّ أول كل: كليــــة الــــذكاء االصــــطناعي
بالشــــرق األوســــط ترتكــــز علــــى علــــوم الــــذكاء

ى باإلضــافة إلـــ. االصــطناعي والتخصــص بهـــا
المقــــــــررات التكنولوجيـــــــــة والعلميـــــــــة مـــــــــن 
ــــــــــــــــات الحاســــــــــــــــبات والمعلومــــــــــــــــات،  كلي

.والهندسة، والعلوم

ة تم إقامتهـا فـي محافظـ: كلية علوم األرض
، 2017/2016بنـــي ســـويف فـــي العـــام الدراســـي 

وجـود وتُعدُّ من الكليات المتفردة؛ نظرًا لعدم
مثيــــــل لهــــــا فــــــي الشــــــرق األوســــــط ســــــوى 

ة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتمـــنح درجـــ
.البكالوريوس في علوم األرض

تـــــم : كليـــــة علـــــوم ذوي اإلعاقـــــة والتأهيـــــل
.  2017إنشاؤها بجامعة بني سويف عام 
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م تـــ: كليـــة تكنولوجيـــا المصـــايد واألســـماك
ثيـر إنشاؤها بأسوان؛ حيث تـوفر لخريجيهـا الك

مصــانع الشــباك، : مــن مجــاالت العمــل؛ منهــا
ومواقـــــع الصـــــيد الحقليـــــة كمـــــوانئ الصـــــيد، 

يد، والتأهيل للعمل كقبطـان علـى سـفن الصـ
والعمـــل بمجـــاالت البحــــث العلمـــي وتطــــوير 

ـــــة . صـــــناعة المصـــــايد ـــــى إمكاني باإلضـــــافة إل
ـــــة  ـــــات الحكومي العمـــــل كـــــإداريين فـــــي الهيئ
المنظمـــــة لنشـــــاطات المصـــــايد المختلفـــــة 

.وكمراقبين

تمــــت إقامتهــــا فــــي : كليــــة صــــناعة الســــكر
أســــيوط وهــــي األولــــى مــــن نوعهــــا فــــي هــــذا 
التخصـــــص علـــــى مســـــتوى جامعـــــات مصـــــر 
والشرق األوسط، ضمن أربعـة معاهـد فقـط 
متخصصـــة فـــي ذلـــك المجـــال علـــى مســـتوى 

وتمــــــنح درجــــــة بكــــــالوريوس علــــــوم . العــــــالم

وتكنولوجيـــــــا صـــــــناعة الســـــــكر والصـــــــناعات 
سـنوات، بعـدد طـالب 4التكاملية بعد دراسة 

، طالبًا وطالبة خالل العام الواحد40ال يتجاوز 
كمــا تمــنح دبلومــة بعــد عــامين مــن الدراســة 
لخريجـــي كليـــات العلـــوم والهندســـة والزراعـــة 

وتــم إنشــاؤها مــن قيــادات شــركة. والصــيدلة
ـــــــة وجامعـــــــة  الســـــــكر والصـــــــناعات التكاملي

ي أسيوط، ويتمثـل الهـدف األساسـي منهـا فـ
. رإعداد كوادر قادرة على تطوير صناعة السك

ــا، ومــن خــالل تلــك الجهــود الســابقة، نجــد وإجمالً
أن منظومــــة التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي 

–الكليـات(تتكون من مجموعة من المؤسسات 
–المراكز والمعاهد والهيئـات البحثيـة–المعاهد 

التــــي ) الوحــــدات والمراكــــز ذات الطــــابع الخــــاص
تنتشــــر فــــي مختلــــف أنحــــاء الجمهوريــــة، وهــــذه 

:المكونات باختصار هي
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27 ـــــــة؛ جامعـــــــات 4منهـــــــا، جامعـــــــة حكومي
497أُنشئت في أربعة أعوام فقط، تضم عـدد 

.كلية ومعهدًا

188 ــــا جديــــدًا فــــي تخصصــــات تخــــدم برنامجً
.احتياجات سوق العمل وعملية التنمية

11 زارة تابعـة لـومركزًا ومعهدًا وهيئة بحثيـة
معهــدًا 14التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي، و

ومركـــزًا وهيئـــة تابعـــة لـــوزارات أخـــرى وتخضـــع 
ذلـك أكاديميا إلشراف وزارة التعلـيم العـالي، و

.2021حتى يناير 

3كليــات تكنولوجيــة8و، جامعـات تكنولوجيــة
.معهدًا فنيا فوق متوسط45تضم 

26 كلية180تضم عدد جامعة خاصة.

168 عاليًا ومتوسطًا خاصًامعهدًا.

4 بمواصـــفات دوليـــة تضـــمجامعـــات أهليـــة
.كلية55

3 أجنبية مرموقةفروع لجامعات.

27
عــدد الجامعــات الحكوميــة حتــى 

. 2020/2019عام 

جامعـــــــــــــــة

حكوميــــــــــة
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 ـــا 113هـــذا باإلضـــافة إلـــى مستشـــفى جامعي
مليــار جنيــه، يســتفيد 11بموازنــة تقديريــة نحــو 

مليـــون مـــريض، ويـــؤدى بهـــا18مـــن خـــدماتها 
ــــة ذات مهــــارة خاصــــة 60 ــــة جراحي ــــف عملي أل

مـــن الخـــدمات % 69ســـنويا، وتســـهم بنســـبة 
مـــن الخـــدمات % 75الطبيـــة بالدولـــة، وبنســـبة 

جــاز الطبيــة الدقيقــة والمتقدمــة، وتــم فيهــا إن
ألف شهادة جامعية عليا، فضلًا عـن آالف40

. األبحاث العلمية سنويا

ـــــــك الجهـــــــود، فقـــــــد زادت القـــــــدرة  ونتيجـــــــة لتل
ع االســتيعابية للجامعــات والمعاهــد؛ حيــث ارتفــ

عـــدد الطـــالب المقيـــدين بالجامعـــات والمعاهـــد 
ماليــين طالــب 3ليصــل إلــى % 36بنســبة تخطــت 

مليــــون 2.2، مقارنـــة بــــ 2020/2019وطالبـــة عـــام 
.  2014/2013طالب وطالبة عام 

ــر تفصــيلًا، يمكــن إيجــاز تطــور أ عــداد وبشــكل أكث
:الطالب منظومة التعليم العالي في

 ـــــة ـــــدين بالمرحل بلـــــغ عـــــدد الطـــــالب المقي
ماليـــــين طالـــــب 3نحـــــوالجامعيـــــة األولـــــى 

ألفًــــــا عــــــن عــــــام 800وطالبــــــة، بزيــــــادة نحــــــو 
وتقــدم المنظومــة لســوق العمــل 2014/2013

.ألف خريج سنويا500واإلنتاج نحو 

 المقيــــــدين بلـــــغ عــــــدد الطــــــالب الوافــــــدين
بجامعــات ومعاهــد جمهوريــة مصــر العــــــــربية 

.2020/2019ألف طالب وطالبة عام 51

 بجامعــات بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس
ألـــف 116.6ومعاهــد جمهوريــة مصـــر العربيــة 

.2020/2019عضو هيئة تدريس عام 
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 ــــغ عــــدد المبعــــوثين للخــــارج ــــواع بل ــــى أن عل
ــــة  ــــي 1150اإليفـــاد كافـ ــــادة حوالــ ـــا، بزيـــ مبعوثً

.2014مبعوثًا عن عام 597

 ــــدين ــــغ عــــدد الطــــالب المقي بالدراســــات بل
ألفًـا 45ألف طالب وطالبـة، بزيـادة 430العليا 

.2014عن عام 

لتـي وقد انعكست تلك التوسعات واإلنشاءات ا
ل شــهدتها الجامعــات والكليــات المصــرية بشــك

إيجــــــابي علــــــى احتاللهــــــا مراكــــــز متقدمــــــة فــــــي 
:التصنيفات العالمية؛ حيث

ا وإفري ا مـن احتلت مصر المرتبة األولى عربيـ قيـ
حيـــث عـــدد الجامعـــات المدرجـــة فـــي تصـــنيف 

"NewsUS " ـــــغ عـــــددها2020عـــــام ـــــي بل ، والت
.جامعة14

 شـــــهد ترتيـــــب الجامعـــــات 2019وفـــــي عـــــام
ــــــا فــــــي  تصــــــنيف المصــــــرية تقــــــدمًا ملموسً

"Leiden "ـــــــــــــدي؛ ـــــــــــــث تضـــــــــــــمنالهولن حي

جامعــــة 963جامعــــات مصــــرية مــــن بــــين 5
ها عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سـعي

ـــــدائم نحـــــو التقـــــدم واالرتقـــــاء بالمســـــتوى  ال
التعليمـــــي فـــــي أكبـــــر عـــــدد مـــــن التصـــــنيفات 

، )341المركــز (الدوليـة، وهـي جامعـات القـاهرة 
، والمنصـــــورة )582المركـــــز (وعـــــين شـــــمس 

، )730المركــــــز (، واإلســــــكندرية )681المركــــــز (
).834المركز (والزقازيق 

 ــــــــــايمز البريطــــــــــانيشــــــــــهد تصــــــــــنيف الت
)Times Higher Education ( ــــادة عــــدد زي

جامعــة، 12الجامعــات المصــرية الناشــئة إلــى 
كما حصلت جامعة أسـوان علـى المركـز األول 

.عالميا في االستشهادات

 جامعــة 16إدراج "شــنغهاي"تصــنيف شــهد
مصـــــرية فـــــي مراكـــــز متقدمـــــة ضـــــمن أعلـــــى

ـــا فـــي 500 ـــا 54جامعـــة عالمي ـــا علمي تخصصً
ـــر المجـــاالت التخصصـــية المختلفـــة لعـــا م عب

2019.
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تطـــــــوير نظـــــــم التقـــــــويم 
واالمتحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

"

تحســــــــين مخرجــــــــات العمليــــــــة التعليميــــــــة، 
القًـا انط... وتحقيق العدالة في تقيـيم الطـالب

مـــــن هـــــذه الغايـــــة، عملـــــت الدولـــــة علـــــى مـــــدار 
م الســـنوات القليلــــة الماضــــية علــــى تطــــوير نظــــ

عــالي التقــويم واالمتحانــات بمنظومــة التعلــيم ال
.والبحث العلمي

يــأتي ذلــك إدراكًــا مــن الدولــة بــأن عمليــة إصــالح
وتطــــوير التعلــــيم تعتمـــــد علــــى جــــودة وســـــائل 
ـــــى اتخـــــاذ  ـــــي تســـــاعد عل ـــــاس والتقـــــويم الت القي
إجـــراءات وقـــرارات موضـــوعية بنـــاءً علـــى أســـس 
علميــة، وعليــه، فقــد تمثلــت أهــم خطــوات الدولــة

إنشــــاء مراكــــز ووحــــدات فــــي هــــذا الصــــدد فــــي 
ـــــــف الجامعـــــــات  للقيـــــــاس والتقـــــــويم بمختل

؛ بهـــــدف التوســـــع فــــي نشـــــر ثقافـــــة والكليــــات
التحــــــوّل الرقمــــــي فــــــي مجــــــال نُظــــــم القيــــــاس 

صـــة والتقـــويم؛ لتحقيـــق النســـبة المعياريـــة الخا
بتعمــــــيم وتطبيــــــق بنــــــوك األســــــئلة، وتطــــــوير

ريريــة واســتحداث نُظــم وأســاليب االختبــارات التح
ذوي والعمليــة والشــفهية والتطبيقيــة، خاصــة لــ

ــــــا للــــــنظم الحديثــــــة  االحتياجــــــات الخاصــــــة، وفقً
.للقياس والتقويم
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وبدأت عمليـات إنشـاء المراكـز ووحـدات القيـاس
ـــاس والتقـــويم بوحـــدة إدار ـــل مركـــز القي ة مـــن قِبَ

مشــروعات تطــوير التعلــيم العــالي، والــذي أعلــن
ــــــاس  عــــــن دورة إلنشــــــاء مراكــــــز ووحــــــدات للقي

ح والتقـــويم بالجامعـــات المصـــرية، علـــى أن تتـــراو
ـــى 1.5تكلفـــة الوحـــدة مـــا بـــين  ـــون جنيـــه؛ 2إل ملي

. ماليين جنيه4إلى 3وتمويل المركز ما بين 

بكـل وبالفعل تم إنشاء وحدة للقياس والتقـويم
كلية داخل الجامعات المصرية، سعت إلـى جمـع

لــــيم وتحليــــل البيانــــات المتعلقــــة بعمليــــات التع
.والبحث العلمي وخدمة المجتمع

ة ومــن شــأن ذلــك تحقيــق األهــداف االســتراتيجي
ب للجامعة، واتخاذ القرارات بشأنها؛ لتعزيز جوانـ

القوة ومعالجة جوانـب الضـعف، وتـوفير ظـروف
ة النمــو المتكامــل مــن خــالل إعــادة تنظــيم البيئــ

هـداف وقـد تمثلـت األ. التربوية وإثرائها بالجامعة
:الرئيسة لتلك الوحدات فيما يلي

 ــــات بمــــا تطــــوير نظــــام التعلــــيم واالمتحان
.يتوافق مع المعايير األكاديمية

ة، االرتقـــــاء بمســـــتوى العمليـــــة التعليميـــــ
. ةورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصص

 ــز ثقافــة التقــويم الشــامل ــنشــر وتعزي ين ب
أعضـاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم والطــالب

.بالجامعات

 لكليـــــات وإداراتتقـــــديم المشـــــورة الفنيـــــة
م الجامعة في مجـال إعـداد وتنفيـذ نُظـم تقـوي

.األداء وضمان الجودة

 التـــي مراجعـــة وتطـــوير المقـــررات والبـــرامج
.تقدمها الجامعة

 فـــــي نتـــــائج رفـــــع مســـــتوى ثقـــــة المجتمـــــع
.ومخرجات كليات الجامعة

 للحصــــــول علــــــى تهيئــــــة كليــــــات الجامعــــــة
ــة القوميــة لضــمان جــودة  االعتمــاد مــن الهيئ

.التعليم واالعتماد
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وير في السياق ذاته، وفي إطار جهود الدولة لتط
ـــــم إطـــــالق المشـــــروع  ـــــات، ت منظومـــــة االمتحان

المُميكنـــــــــةالمتكامـــــــــل لتطبيـــــــــق االختبـــــــــارات 
.بمؤسسات التعليم العالي

ة، يــتم المشــروع مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات تنفيذيــ
وتجهيــز فـــرق العمـــل وتــدريب الكـــوادر المؤهلـــة؛ 

ــارات اإللكت ــوتر لالختب رونيــة، إلدارة معامــل الكمبي
وتالفــــــــــي األخطــــــــــاء البشــــــــــرية فــــــــــي نُظــــــــــم 

ــتم ذلــك المشــروع ــة، وي ــارات التقليدي علــى االختب
:مرحلتين

تخــــص القطــــاع الصــــحي : المرحلــــة األولــــى
ألــف طالــب، وبلــغ عــدد الكليــات 214وتشــمل 

ـــــة، كمـــــا وصـــــل عـــــدد المعامـــــل إلـــــى72 كلي
ــا، وبلــغ عــدد أجهــزة الحاســب اآللــي 35 معملً

.ألف جهاز30نحو 

ــــــة الثانيــــــة تشــــــمل طــــــالب بــــــاقي : المرحل

ألـف جهــاز 175الكليـات، وتشـمل مـا يزيـد علـى 
.معملًا180في 

وعيـة والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعـدُّ نقلـة ن
لذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وا

سـهم يعمل على مواكبـة التطـور التكنولـوجي، ويُ
فـــــي اســــــتبدال أنمــــــاط أكثــــــر تقــــــدمًا باألنمــــــاط 

ى التقليديـــة فـــي وضـــع االمتحانـــات، ويســـاعد علـــ
ا تفــــادي األخطــــاء البشــــرية فــــي التصــــحيح، كمــــ

عـالي يُسهم في تعزيـز الجـودة بقطـاع التعلـيم ال
ع وقـــد بلغـــت تكلفـــة المشـــرو. والبحـــث العلمـــي

ـــــلفة 4.5نحــــو  ــــث بلغــــت تكـــ ــــه؛ حي ــــارات جني ملي
ـــو  ــا ويــت1.1المرحلــة األولــى نحـــ م مليــار جنيــه تقريبً

التنفيــــذ خــــالل عــــامين مــــاليين، بدايــــة مــــن عــــام 
تهــا ، أمــا المرحلــة الثانيــة فتبلــغ تكلف2020/2019

يـذ خـالل مليـارات جنيـه تقريبًـا، ويـتم التنف3.4نحو 
.2022/2021عامين ماليين، بداية من عام 
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ــارات اتصــالًا، ولتطبيــق وتعمــيم اســتخدام االخت ب
بالحاســـــــب اآللـــــــي لجميـــــــع طـــــــالب المُميكنـــــــة

الجامعـــــات فـــــي جميـــــع التخصصـــــات، اتجهـــــت 
اتيـــة، الدولـــة إلـــى تطـــوير البنيـــة التحتيـــة المعلوم

: وذلك من خالل ما يلي

التعاقــــد مــــع الشــــركة المصــــرية لالتصــــاالت
)WE(لتقــــديم الخــــدمات المطلوبــــة لتطــــوير؛

ـــة المعلوماتيـــة، ورفـــع ســـرع ات البنيـــة التحتي
مــا اإلنترنـت بالجامعـات المصـرية الحكوميـة، ب

.يُسهم في التحوُّل إلى الجامعات الذكية

تفعيل منظومة الشكاوى اإللكترونية.

 إطــــالق بوابــــة المعلومــــات الجغرافيــــة)GIS (
.لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تفعيـــــــــل منظومـــــــــة الـــــــــتعلُّم واالختبـــــــــارات
.اإللكترونية بالجامعات

تفعيل منظومة الدفع اإللكتروني.

 بالتعـاون مـعمجمعات تكنولوجية 8إنشاء
ي وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــ

المنوفيـــة، والمنصـــورة، وســـوهاج، : جامعـــات
وأســـــوان، والمنيـــــا، وجنـــــوب الـــــوادي، وقنـــــاة 

ولـة السويس، وذلك في إطـار اسـتراتيجية الد
كــار تــوطين ونشــر ثقافــة اإلبــداع واالبتنحــو 

يـة ، وتشـجيع التنمعلى مسـتوى الجمهوريـة
واالقتصــاد الرقمــي وتوظيــف أحــدث مجــاالت 

فسـة التكنولوجيا في تحقيـق المزيـد مـن المنا
.وريادة األعمال

ة جـــاء ذلـــك أيضًـــا اتســـاقًا مـــع اســـتراتيجية وزار
التعلـــــيم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي فـــــي خدمـــــة 
المجتمع المحيط، وإعداد جيـل قـادر علـى اإلبـداع

ــــــــا المعلومــــــــات  واالبتكــــــــار، وإدمــــــــاج تكنولوجي
واالتصــــــــــــاالت فــــــــــــي العمليــــــــــــة التعليميــــــــــــة؛ 
لتحقيــــق أقصــــى اســــتفادة ممكنــــة مــــن الــــنُظم

.التكنولوجية المتطورة
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ــة ــتعلم عــن بُعــد، أطلقــت الدول ولــدعم عمليــة ال
م منصة لجميع الجامعات المصـرية لـدعم الـتعل
ل عــــن بُعــــد، والتــــي تمثــــل نقلــــة حقيقيــــة للتحــــو

الرقمـــــي للمنظومـــــة التعليميـــــة تماشـــــيًا مـــــع 
.ا الدولةاستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناه

انطلقــت المنصــة بالتعــاون مــع كــل مــن شــركة
العالميــــــــــــــــــــة ) Microsoft(مايكروســــــــــــــــــــوفت 

لتطـوير البرمجيـات فـي ) Blue Cloud(كـالودوبلـو 
؛ للتوســـــع فـــــي نشـــــر المحتـــــوى 2020ســـــبتمبر 

ئـــة التفـــاعلي، وتفعيـــل التواصـــل بـــين أعضـــاء هي
دمات التــدريس والطلبــة والبــاحثين، وتقــديم الخــ
مثــــل اإللكترونيــــة للمجتمــــع األكــــاديمي، فيمــــا تت

:المهام الرئيسة لها في

 تُتــــــيح المنصــــــة ألعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس
والطـــالب التواصـــل مـــن مكـــان واحـــد ضـــمن 

.تجربة واحدة آمنة

ليميــة تُســهم المنصــة فــي تشــكيل بيئــات تع
ل تتســم بكونهــا فعالــة، وتتكامــل مــع الجــداو

الدراســــــــــــية، ووجــــــــــــود آليــــــــــــات لمتابعــــــــــــة 
الحضــــــــور واالنصــــــــراف، وعــــــــدد الســــــــاعات 

. التعليمية المنفذة

ـــدريس فـــ ـــن المنصـــة أعضـــاء هيئـــة الت ي تُمكِّ
ــد اتصــاالتهم، مــن خــالل  الجامعــات مــن توحي

.Microsoft Teamsبرنامج 

وير اتصالًا، فجهود الدولة لم تتوقـف عنـد حـد تطـ
نظــــام االمتحانــــات والتقــــويم، بــــل امتــــدت إلـــــى 

، وفـــيتطـــوير سياســـات القبـــول بالجامعـــات
سـيق خالل السنوات الماضية تم تطوير نظام تن
حويله قبول الطالب ليكون أكثر كفاءة؛ حيث تم ت

ول إلى نظام إلكتروني، وهو ما جعله ينجح في قب
ألــف 800األعــداد المتزايــدة حتــى بلغــت أكثــر مــن 

.2021/2020طالب في العام الدراسي 
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ـــــول فـــــي الكليـــــات ـــــيح موقـــــع تنســـــيق القب ويُت
ــــــار الكليــــــات  ــــــة اختي ــــــب عملي والمعاهــــــد للطال
والمعاهـــد التـــي يرغـــب فـــي االلتحـــاق بهـــا؛ حيـــث 
يقــدم الموقــع للطــالب معلومــات عــن الكليــات 

.والمعاهد المختلفة وشروط االلتحاق بها

ة في السياق ذاته، أقر مجلس الجامعـات الخاصـ
معـات واألهلية خطة لنظام تنسيق القبول بالجا

يـث الخاصة شبيه بنظام الجامعات الحكومية؛ ح
قبول تم إنشاء صفحة خاصة بأخبار وتعليمات ال

والتنســــيق بالجامعــــات المصــــرية األهليــــة علــــى
. موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والجــــدير بالــــذكر أن مختلــــف هــــذه الجهــــود التــــي 
اتخــــــذتها الدولــــــة لتطــــــوير منظومــــــة التقيــــــيم 

ين واالمتحانات، ومـا تضـمنته مـن عمليـات لتـوط
أرض التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، انعكـس علـى

ت الواقع في تقدم مصر في العديد من المؤشرا
ـــة الخاصـــة بـــالتعليم ومـــن بينهـــا،  ر مؤشـــالدولي

29، والــذي تقــدمت بــه مصــر المعرفــة العــالمي
إلــى 2019عــام 82مركـزًا، فصــعدت مــن المركــز الـــ 

. 2021عام 53المركز الـ 

جامعـــــة مصـــــرية ضـــــمن 21تـــــم إدراج كـــــذلك 
ـــــــــدول ذات  ـــــــــايمز العـــــــــالمي لل تصـــــــــنيف الت

ـــــــث 2021لعـــــــام االقتصـــــــاديات الناشـــــــئة ؛ حي
مراكــز مقارنــة بعــام 8تقــدمت جامعــة المنصــورة 

مقارنـة بعـام 2021لعام 94واحتلت المركز 2020
، وبـذلك جـاءت 102والذي احتلت بـه المركـز 2020

ى جامعة المنصورة في المركز األول علـى مسـتو
الجامعـــــات المصـــــرية، يليهـــــا جامعـــــة أســـــوان 

، يليها جامعة قنـاة السـويس فـي109في المركز 
.112المركز 
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تـــــــــــــــــــدويل الخـــــــــــــــــــدمات 
التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

"

ية أولت الدولة على مدار السنوات السبع الماضـ
يًا أهمية خاصة لتدويل التعليم، وجاء ذلـك تماشـ

ـــــوم  ـــــي يشـــــهدها العـــــالم الي ـــــرات الت مـــــع التغي
؛ حيــث والتحــوّل الكبيــر فــي نظــام التعلــيم العــالي

يميــة أصــبحت ثقافــة التــدويل والتحــوّل مــن اإلقل
إلــــــــــى العالميــــــــــة ضــــــــــرورة ملحــــــــــة، تتطلــــــــــب 

لي تغيــــرًا وتطــــويرًا فــــي فلســــفة التعلــــيم العــــا
.وتوجهاته واستراتيجياته

فـــي ظـــل هـــذه التغيـــرات التـــي يشـــهدها قطـــاع 
التعلــــيم، بــــذلت الدولــــة جهــــودًا مميــــزة لتــــدويل

قــد التعلــيم العــالي، وتنوعــت تلــك الجهــود بــين ع
شـــــــراكات متعـــــــددة لجامعـــــــات مصـــــــرية مـــــــع 

ـــــا، والت بـــــادل نظيراتهـــــا األجنبيـــــة المصـــــنفة دولي
ير الطالبــي واســتقطاب الطــالب األجانــب، وتطــو

منظومـــة الوافـــدين وغيرهـــا الكثيـــر مـــن الجهـــود 
التـــــي كانـــــت لهـــــا أصـــــداء مميـــــزة فـــــي االرتقـــــاء 
بـــــــالتعليم العـــــــالي إلـــــــى العالميـــــــة، وحصـــــــوله 
ـــــة مميـــــزة فـــــي المؤشـــــرات الدوليـــــة  علـــــى مكان

.الخاصة بالتعليم
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ل فــي هــذا الســياق، ولالســتفادة مــن خبــرات الــدو
ــــادة  ــــيم العــــالي، وزي الصــــديقة فــــي مجــــال التعل
تنافســـــية الخـــــريجين اعتمــــــادًا علـــــى المعــــــارف 

رة الحديثة ونُظـم التعلـيم المعاصـرة، وقعـت وزا
اتفاقيـــــاتالتعلـــــيم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي، 

ذات تعــــاون مــــع كبـــــرى الجامعــــات األجنبيـــــة 
لــــك التصــــنيف الــــدولي المتقــــدم، وتمثلــــت أبــــرز ت

: االتفاقيات في التالي

 مـــــع " العلمـــــين"اتفاقيـــــة تعـــــاون جامعـــــة
: الفرنســية) 3جــون مــوالن " (ليــون"جامعــة 

جــاءت فــي إطــار جهــود الجامعــة للتوســع فــي 
ــــا  الشــــراكات مــــع الجامعــــات المتميــــزة علمي

يـــارات، وتعليميـــا، ويتضـــمن االتفـــاق تبـــادل الز
والمهمــــــــات العلميــــــــة، وتأهيــــــــل الطــــــــالب 

.لمتطلبات سوق العمل

 اتفاقيـــــــة تعـــــــاون بـــــــين كليتـــــــي الحقـــــــوق
" ليــون"وجامعــة " عــين شــمس"بجــامعتي 
ل دعمت وزارة التعليم العالي خـال: الفرنسية

ة، استضـــافتها لوفـــد جامعـــة ليـــون الفرنســـي
كليتــي تجديــد االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا بــين

، "ليـــون"و" عـــين شـــمس"الحقـــوق بجـــامعتي 
ــــي ن باإلضــــافة إلــــى توقيــــع اتفاقيــــات أخــــرى ب

، الجــامعتين فــي تخصصــات اآلداب، واللغــات
عزيـز وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم في ت

.ليميةالتعاون بين الجانبين في النواحي التع

 ـــين جـــامعتي ـــة التعـــاون ب ـــة"اتفاقي " الجالل
اقية جاءت االتف: األمريكية" أريزونا ستيت"و

ع فــي تنفيـذًا لتوجهــات الدولــة بضــرورة التوســ
التعــاون مــع الجامعــات الدوليــة ذات المكانــة 

هــا فــي المتميــزة عالميــا؛ لالســتفادة مــن خبرات
تــوفير بــرامج دراســية ذات جــودة عالميــة، بمــا
ـــز مـــن التعلـــيم، يضـــمن مســـتوى دولـــي متمي

ووجود خريج حاصل على شـهادة معتـرف بهـا 
ـــــا، وبمـــــا يحقـــــق لمصـــــر مكانـــــة ـــــا ومحلي دولي

ــي م متميــزة علــى الخريطــة العالميــة فــي التعل
.العالي والبحث العلمي
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وتــــنص االتفاقيــــة علــــى مــــنح شــــهادة مزدوجــــة
"Dual-degree " ــة"معتمــدة مــن جــامعتي " الجالل
، لكليـــــات الهندســـــة، والعلـــــوم، وإدارة "أريزونـــــا"و

األعمـال، واإلعــالم والفنـون، وأيضًــا مـنح شــهادة
معتمدة من جامعة الجاللة بمساعدة إدارية من 

) CINTANA(الشــــريك التجــــاري لجامعــــة أريزونــــا 
ض، لكليـــات الصـــيدلة، العـــالج الطبيعـــي، التمـــري

.الهندسة الزراعية وعلوم الغذاء

ن كمـــا تــــنص االتفاقيــــة أيضًــــا علــــى التعــــاون بــــي
الطـــــرفين فـــــي تأســـــيس بـــــرامج تعليميـــــة ذات 
مواصـــــــفات عالميـــــــة، باإلضـــــــافة إلـــــــى تقـــــــديم 

ق المشـــورة الفنيـــة لجامعـــة الجاللـــة فيمـــا يتعلـــ
وطـب بالعملية التعليمية، خاصة بكليـات الطـب

ة األســنان، ودعــم وتطــوير مراكــز الكليــات الرقميــ
ــــ ــــي، وتطــــوير عملي ــــتعلم اإللكترون ة ومنصــــات ال

.ضمان الجودة والمراجعة األكاديمية

مـي، كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحـث العل
، جامعة المنصورة الجديدةأنه فيما يخص دور 

ــ ين فــي مجــال التعــاون الــدولي، فيُجــرى االتفــاق ب
جامعة المنصورة الجديدة، وعـدد مـن الجامعـات 

: هاالدولية لتوقيع بروتوكوالت للتعاون؛ ومن

 بكنـدا " ويسـترن أونتـاريو"جامعـة)University 
of Western Ontario, Canada ( فــي بــرامج

.كلية الهندسة وغيرها

 بالمملكـــــة المتحـــــدة " شـــــرق لنـــــدن"جامعـــــة
)University of East London, United 

Kingdom (في العديد من البرامج.

 تحدة بالواليات الم" كارولينا الشمالية"جامعة
 ,University of North Carolina(األمريكيـة 

United States ( فــــــــي بــــــــرامج هندســــــــة
.المنسوجات
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 بالمملكـــــــــــة المتحـــــــــــدة " داربـــــــــــي"جامعـــــــــــة
)University of Darby, UNITED Kingdom(

.في برامج تكنولوجيا المعلومات

 ـــــــــــدج"جامعـــــــــــة بالمملكـــــــــــة المتحـــــــــــدة " إي
)Edge University, UK (في برنامج اإلدارة.

 بالمملكــــــــة المتحــــــــدة "شــــــــيفيلد"جامعــــــــة
(University of Sheffield, UNITED 

Kingdom)في مجال العلوم الطبية الحيوية.

لهـا ولالرتقاء بأداء الجامعات المصـرية والتـرويج
ع إلـى تفعيـل عمـل فـروبالخارج، اتجهـت الدولـة 

فعـادت الدراسـةالجامعات المصرية بالخـارج،
لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وتم العمل علـى

اســــــتكمال أعمــــــال اإلنشــــــاء لفرعــــــي جامعــــــة 
فـــــي جنـــــوب " جوبـــــا"اإلســـــكندرية؛ األول بمدينـــــة 

ـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن اإلجـــراءات  ـــث ت الســـودان، حي
ــــــم العمــــــل التخــــــاذ  ــــــة، وت اإلنشــــــائية والتجهيزي

إجـــــــــــراءات أخـــــــــــرى الســـــــــــتكمال اإلنشـــــــــــاءات 
والتجهيــــــزات الالزمــــــة لبــــــدء الدراســــــة بــــــالفرع، 

ــــاني بمدينــــة  ــــا"وفرعهــــا الث فــــي تشــــاد، " أنجامين
مركـــــز معلومـــــات المعهـــــد المتحـــــد وافتتـــــاح 

بحــث بمقــر أكاديميــة الللعلــوم النوويــة بروســيا 
ا العلمــــي والتكنولوجيــــا كــــأول مركــــز فــــي إفريقيــــ

.والوطن العربي

قـاء وفيما يخص توجهات الدولة المتعلقـة باالرت
أكبـر بمنظومة الطالب الوافدين، ولتصـبح مصـر
قيقًا مركز تعليمي متميز في الشرق األوسط؛ تح

، عملـــت الدولـــة علـــى “2030مصـــر "الســـتراتيجية 
تطـوير منظومـة الوافـدين، عبـر عـدد مـن الجهـود 

النسـبة التي سهلت المهام المتعلقة بالتعليم ب
:في مقدمتهاللطالب الوافدين، وجاء

 تطــوير منظومــة الخــدمات المقدمــة للطــالب
. الوافدين
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 ــــــــة للطــــــــالب ــــــــى اإلدارة المركزي تطــــــــوير مبن
.الوافدين

تفعيــــل خدمــــة اســــتقبال الملفــــات الخاصــــة
.بالطالب

 مواقـــــع للتواصـــــل علـــــى منصـــــات 5إطـــــالق
. التواصل االجتماعي

 علـى الهـاتف" فـي مصـرإدرس"إطالق تطبيق
.المحمول

دين تخفيض الرسوم الدراسية للطـالب الوافـ
.بالجامعات الحكومية

 وتـم اإلطـالق" في مصـرإدرسمنصة "إطالق
التجريبـــــــي للتســـــــجيل مـــــــن خاللهـــــــا للعـــــــام 

.2022/2021الجامعي 

إتاحة فيزا دراسية للطالب الوافدين.

تعمــل هــذه المنصــة علــى تحقيــق انتشــار دولــي
وإقليمـــي أوســـع نحـــو القـــارة اإلفريقيـــة، وكـــذلك

إلــى آســيا الوســطى، وأوروبــا الشــرقية، باإلضــافة
ل االرتقــــاء بمســــتويات التحــــول الرقمــــي، وتمثيــــ

ــا، وتعزيــز المحتــ وى الجامعــات المصــرية إلكترونيً
ــــــى المنصــــــة؛  ــــــوازن عل ــــــق الت التعليمــــــي، وتحقي
ــدماج المجتمعــي  ــى درجــات االن ــى أعل للوصــول إل

.للطالب الوافد

ـــــى  ـــــة التعـــــرف عل كـــــذلك تُيســـــر المنصـــــة عملي
الجامعات، وعـرض الخـدمات والبـرامج الدراسـية 

فع بأسلوب سهل، وتـوفير خـدمات التقـديم والـد
بــــر اإللكترونــــي مــــع ميكنــــة عمليــــات التنســــيق ع

المنصـــــــــــــة، وتـــــــــــــوفير إمكانيـــــــــــــة المتابعـــــــــــــة، 
افيــة بجانــب تنشــيط دور المكاتــب المصــرية الثق

. بالخارج
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ويشـــــمل موقـــــع التقـــــديم علـــــى المنصـــــة نحـــــو
شـــهادة مـــن دول العـــالم، ويـــتم تصـــنيفها 2430

وتوزيعهــــا علــــى ثــــالث أنــــواع رئيســــة مــــن أنــــواع 
ا، تنسيقًا فرعيـ63التنسيق، والتي تتفرع لتشمل 

ـــا بـــدون أي تعـــامالت بشـــ رية؛ ويـــتم هـــذا إلكتروني
ـــــث يقـــــوم الموقـــــع مـــــن خـــــالل  معادلـــــة 27حي

؛ حسابية بحساب ومعادلة شهادات الطالب
كليـــــة450ليـــــتم تنســـــيقها علـــــى أكثـــــر مـــــن 

ـــــا فـــــي المرحلـــــة الجامعيـــــة، 171و ومـــــا برنامجً
ـــامج فـــي مرحلـــة الدراســـات 12.3يتجـــاوز  ألـــف برن

درجــات علميــة بهــذه 6العليــا، والتــي تُقسَّــم علــى 
.المرحلة

، هـذا، ويعمـل موقــع التقـديم بــثالث لغـات دوليــة
ـــة، والفرنســـية؛ لخدمـــ ـــة، واإلنجليزي ة وهـــي العربي

.الطالب الوافدين من مختلف الجنسيات

" فـــــــي مصـــــــرإدرس"منصـــــــة وهكـــــــذا، تقـــــــوم 
جامعـــة حكوميـــة، باإلضـــافة 27بالتســـويق لعـــدد 

ــــــى  ــــــة، و7إل جامعــــــة خاصــــــة، 20جامعــــــات أهلي
جامعــــــات تكنولوجيــــــة، 6جامعــــــات دوليــــــة، و7و
ــــــا، و173و ــــــا، 46معهــــــدًا عاليً معهــــــدًا تكنولوجي

ا، أكاديميـة ومعهـدًا عاليًـا خاصـ170باإلضافة إلى 
موقعًا سـياحيا داخـل 51كما تستعرض المنصة 

.مدن ومحافظات الجمهورية

مي المنتدى العال"وكان من أبرز هذه الفعاليات 
عــدُّ والـذي يُ، "للتعلـيم العـالي والبحــث العلمـي

العــالي بمثابــة منتــدى لتســويق وتــدويل التعلــيم
ـــــى هـــــامش  والبحـــــث العلمـــــي فـــــي مصـــــر، وعل
ـــرامج ـــتم تنظـــيم معـــرض لعـــرض الب ـــه ي فعاليات

مها التعليميــــة والبحثيــــة واألنشــــطة التــــي تقــــد
. الجامعات المصرية
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مــن المنتــدى فــي الــدورة األولــى وقــد انطلقــت 
ا مـن2019عام  ؛ مما أسهم في تحوّل مصر رقميـ

.خالل نظام التعليم عن بُعد

ــا مــن النجــاح الــذي حققتــه هــذه الــدورة،  وانطالقً
ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي التزمـــت وزارة التعل

نعقـدة المالـدورة الثانيـة وفى . بتنظيم المنتدى
، "رؤيـــة المســــتقبل"بعنــــوان 2021فـــي ديســـمبر 

دولــة، ممثلــون 77حضــر المنتــدى مشــاركون مــن 
ــــة ومنظمــــات  ــــة وبحثي عــــن مؤسســــات تعليمي

.مجتمع مدني وهيئات دولية

كـــان مـــن بـــين المشـــاركين عـــدد مـــن الجامعـــات 
جورج "جامعات : العالمية المرموقة، ومن أهمها

".والية أريزونا"، و"هارفارد"، و"واشنطن

هذا باإلضافة إلى عدد مـن المنظمـات والجهـات 
بنــك ، والواإليسيســكواليونســكو، : الدوليــة وهــي

.ادالدولي، والمجلس الوطني للتقويم واالعتم

لي فــي الســياق ذاتــه، شــاركت وزارة التعلــيم العــا
ـــــوزاريوالبحـــــث العلمـــــي فـــــي  االجتمـــــاع ال

فــــي االفتراضــــي بشــــأن التعلــــيم اإللكترونــــي
، والـذي عُقـد كجـزء مـن 2021فـي نـوفمبر إفريقيا 

ي فـي سلسلة اجتماعـات حـول التعلـيم اإللكترونـ
إفريقيــــــــا، واستضــــــــافته مؤسســــــــة التعلــــــــيم 

بالتعـاون مـع ) e-Learning(اإللكتروني اإلفريقيـة 
).Coursera for campus" (كورسـيرا"مؤسسـة 

ات وخالله عرضت مصر تجربتها في إنشـاء منصـ
إلكترونيــــــة للتعلــــــيم مــــــن خاللهــــــا يــــــتم تقــــــديم
، المحاضــــرات للطــــالب، للتــــرويج لهــــذه التجربــــة

حكمــة وكــذلك إنشــاء نُظــم إلكترونيــة احترافيــة مُ
ة لالمتحانــات، والتــي أســهمت فــي تخطــي الدولــ

وانتظـــــام ســـــير العمليـــــة " 19-كوفيـــــد"لجائحـــــة 
.التعليمية
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كـــــذلك تــــــم عــــــرض تجربــــــة مصــــــر فــــــي إنشــــــاء 
الجامعـــــات التكنولوجيـــــة التـــــي تؤهـــــل الطـــــالب 
لفــــــرص العمــــــل المســــــتقبلية فــــــي المجــــــاالت 
ـــــــــــــــــذكاء االصـــــــــــــــــطناعي،  ـــــــــــــــــة، وال التكنولوجي

.والتكنولوجيات البازغة

ـــــة فـــــي تنظـــــيم المـــــؤتمر  كـــــذلك شـــــاركت الدول
التعلــــيم فــــي الــــوطن العربــــي فــــي"اإلقليمــــي 

يط والذي نظمـه معهـد التخطـ،"األلفية الثالثة
القـــومي بالتعــــاون مــــع مركــــز الجامعــــة العربيــــة 

قافــــة بتــــونس، والمنظمــــة العربيــــة للتربيــــة والث
).  ألكسو(والعلوم 

وي فــي الســياق ذاتــه، تــنظم الدولــة بشــكل ســن
ملتقـــــــى الجامعـــــــات المصـــــــرية والعالميـــــــة 

والـــذي تســـتعرض مـــن خاللـــه وزارة ، "إديوجيـــت"
التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي، والجامعــــات 
المشـــاركة برامجهـــا الدراســــية والخـــدمات التــــي 

. يتقدمها، وكل ما يخص منظومة التعليم العال

يشـــــارك بـــــالملتقى العشـــــرات مـــــن الجامعـــــات 
ات المصرية، باإلضافة إلى عـدد كبيـر مـن الجامعـ

وعلـــــى المســـــتوى الـــــدولي . الخاصـــــة واألهليـــــة
يشــــارك بـــــه جامعــــات مـــــن الواليــــات المتحـــــدة 

اتيـا، األمريكية، والمملكة المتحـدة، وروسـيا، وكرو
وقبــرص وغيرهــا مــن خــالل جامعاتهــا المرموقــة، 

ــــي مــــن بينهــــا ، وجامعــــة "لنكــــولن"جامعــــة : والت
مــــن المملكــــة المتحــــدة، وجامعــــة " برمنجهــــام"
مــــــن الواليــــــات المتحــــــدة، وجامعــــــة " إدمونــــــد"
. بين الشعوب من روسيا، وغيرها" الصداقة"

تــــيح كــــذلك يــــوفر الملتقــــى منصــــات إلكترونيــــة ت
ـــرا مج للطالـــب إمكانيـــة التعـــرف علـــى تفاصـــيل ب

الجامعـــات، ونظـــم الدراســـة بهـــا، ونُظـــم ســـداد 
المصــــــروفات، والتخصصــــــات، والتواصــــــل مــــــع 

.موظفين للرد على استفساراتهم
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جـــــــــــــــــودة المنظومـــــــــــــــــة 
هاالتعليميــــــة وتنافســــــيت

"

االرتقـــــاء بمســـــتوى جـــــودة التعلـــــيم وتطــــــويره 
فقًـا المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية، و

ءم مــع لمعــايير قوميــة تتســــم بالشــــفافية وتــتال
هـذه انطالقًـا مـن... المعايير القياســية والدوليـة

ـــــق الجـــــودة  ـــــى تحقي ـــــة عل ـــــت الدول ـــــة، عمل الرؤي
تبــاره والتنافســية فــي قطــاع التعلــيم العــالي، باع

قـــاطرة التقــــدم وأســــاس البنــــاء، وآليــــة الحــــراك 
.االجتماعي والموجه في صياغة المستقبل

ولتحقيـــــق الجـــــودة فـــــي المنظومـــــة التعليميـــــة 
ر بالجامعــات المصــرية، عملــت الدولــة علــى تطــوي

هذه المنظومة باستمرار من خالل إعادة صياغة
الــــرؤى، والرســــائل، واألهــــداف، واالســــتراتيجيات 
والسياســـــات، بمـــــا يضـــــمن مالءمـــــة منظومـــــة 

.قبلالتعليم العالي لمتطلبات الحاضر والمست

كانت أولى خطوات الدولة فـي هـذا المجـال خـالل 
س السنوات السبع الماضية، إعادة هيكلـة مجلـ

إدارة الهيئــــة القوميــــة لضــــمان جــــودة التعلــــيم 
.2014واالعتماد عام 
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هــــذا، وتســــعى الهيئــــة إلــــى التطــــوير المســــتمر 
ـــا لمجموعـــة مـــن  ـــه وفقً ـــيم وضـــمان جودت للتعل
المبـــــــــادئ والقـــــــــيم التـــــــــي تؤكـــــــــد الشـــــــــفافية 
والموضـــوعية والعدالـــة والحـــرص علـــى معاونـــة 

ها، المؤسســـات التعليميـــة علـــى توفيـــق أوضـــاع
ى وتحســـين أدائهـــا الكلـــي للتأهـــل والحصـــول علـــ

.االعتماد

ـــى أن يكـــون للتعلـــيم العـــالي دور  كمـــا عملـــت عل
قيـــادي فـــي مجتمـــع المعرفـــة، والتميـــز، والقـــدرة 
علـــــى المنافســـــة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل الوصـــــول 

ة إلـى بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصـ
ــــــق ثقافــــــة ضــــــمان الجــــــودة  اســــــتيعاب وتطبي
ــات والتطــوير المســتمر لكــل مــن عناصــر العملي

ى هــذا إلـــ. التعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع
لي جانــب تأهيــل المعامــل البحثيــة لالعتمــاد الــدو

" EGAC"مـــــــــن المجلـــــــــس الـــــــــوطني لالعتمـــــــــاد 
ــــا ( الجهــــة المنــــوط بهــــا اعتمــــاد المعامــــل طبقً

).للمعايير الدولية

ولتحقيـــق ذلـــك قامـــت الهيئـــة القوميـــة لضـــمان
جـــودة التعلـــيم واالعتمـــاد بالعديـــد مـــن الجهـــود 

ر الدوليـة، المتنوعة لتطوير التعليم وفقًا للمعايي
:وكان من بين تلك الجهود

اد تطــوير وتنفيــذ المعــايير الجديــدة العتمـــ
ـــــــات والجامعـــــــات المصـــــــرية  خـــــــالل الكلي

ـــا لمـــا نـــص عليـــه 2014عـــام  ، وجـــاء ذلـــك وفقً
قــــانون إنشــــاء الهيئــــة حــــول تطــــوير معــــايير 
ـــت  االعتمـــاد كـــل خمـــس ســـنوات، وقـــد تناول
عمليـة تحـديث المعـايير عـدة محـاور أساسـية

ات تتطلــب الهيئــة اســتيفاءها مــن المؤسســ
وير القيـادة، والتطـ: التعليمية العتمادهـا وهـي

المســـتمر، وتطـــوير المـــوارد، ودعـــم الطـــالب، 
ة، والمشــــاركة الطالبيــــة، والبــــرامج التعليميــــ

ـــــتعلم ـــــواتج ال وتصـــــميم البـــــرامج، وتقـــــويم ن
ـــدريب والتقـــويم، والدراســـا ـــدريس، والت ت والت

ـــــــــا والبحـــــــــث العلمـــــــــي، والمشـــــــــاركة  العلي
.المجتمعية وتنمية البيئة
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، بلـــغ عـــدد مؤسســـات وبـــرامج 2014وفـــي عـــام 
عتماد التعليم العالي المتقدمة للحصول على اال

مؤسسة وبرنـامج، فيمـا بلـغ175من الهيئة نحو 
لة عدد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحاصـ

ــــة  مؤسســــة 80علــــى قــــرار االعتمــــاد مــــن الهيئ
ـــــى  ـــــامج، مقســـــمة إل خـــــاص 7حكـــــومي، 73وبرن

.وأجنبي

اســــتحداث منظومــــة التــــدريب عــــن بُعــــد :
؛ حيــث اســتحدثت الهيئــة 2015وذلــك فــي عــام 

هذه المنظومة إلنجاز أعداد أكبر مـن الـدورات 
.التدريبية مع تعظيم العائد من التدريب

 ،مراجعة جميع معايير االعتمـاد وتطويرهـا
مـن خـالل هـذه العمليـة تـم إعـداد العديـد مــن 
المعــــايير لعـــــدد مـــــن القطاعـــــات المختلفـــــة 

بما لمواكبة التطورات على الساحة العالمية،
ي يُســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــ

المنظومــة التعليميــة، وتضــمن هــذا، تحــديث
اإلجـــــــــراءات الخاصـــــــــة بعمليـــــــــات اعتمــــــــــاد 
المؤسســـــــــــــــات التعليميــــــــــــــــة لخفـــــــــــــــض 
ـــــات بمــــا يتناســــب مــــع حجــــم  تكلفــــة العملي

. المؤسسة التعليمية

 زادت نســــــبة مؤسســــــات 2018وفــــــي عــــــام
التعلـــيم العـــالي الحاصـــلة علـــى االعتمـــاد مـــن

مـــن إجمـــالي أعـــداد % 20الهيئـــة؛ حيـــث بلغـــت 
. المؤسسات الموجودة في مصر

ومــة اتصــالًا، عملــت الدولــة علــى االرتقــاء بالمنظ
التعليميـــــــة الخاصـــــــة بـــــــالتعليم التقنـــــــي فـــــــي
الجامعات المصرية؛ حيـث وافـق مجلـس النـواب

علــى مشــروع قــانون بإصــدار 2021فــي ديســمبر 
قــــــــانون إنشــــــــاء الهيئــــــــة المصــــــــرية لضــــــــمان 

ـــي والتق ـــيم الفن ـــي الجـــودة واالعتمـــاد فـــي التعل ن
. والتدريب المهني
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ومـة تتمثل مهام الهيئة في االرتقـاء بجـودة منظ
، وأنهـا التعليم والتدريب التقنـي والفنـي والمهنـي

تضـــــع اإلطـــــار العـــــام لجـــــودة بـــــرامج التعلــــــيم 
والتـــدريب، باإلضـــافة إلـــى وضـــع شـــروط اعتمـــاد

مؤسســـــات التعلـــــيم الخاضـــــعة ألحكـــــام هـــــذا 
.القانون بجميع أنواعها

واتســـاقًا مـــع رؤيتهـــا، فقـــد حرصـــت الهيئـــة علـــى
تحقيــــق مــــدار األعــــوام القليلــــة الماضــــية علــــى 

مــن خــالل تعزيــز عالقتهــا مــع االعتــراف الــدولي
فـي الهيئات الدوليـة المنـاظرة، وضـمان تمثيلهـا

كان و. شبكات ضمان الجودة اإلقليمية والدولية
مـــن أبـــرز إنجـــازات الهيئـــة فـــي هـــذا الســـياق هـــو 
حصـــولها علــــى عضــــوية دائمـــة فــــي المجموعــــة 

الي الدولية للجـودة لمجلـس اعتمـاد التعلـيم العـ
)CHEA-CIQG.(

ة نقلة نوعية لصورة الهيئ2018كذلك شهد عام 
علـــى الصــــعيد الــــدولي؛ حيــــث خضــــعت لزيــــارتين 

ــــة ــــى : للمراجعــــة الخارجي ــــى المســــتوى –األول عل
علـيم الدولي وكانت مـن قِبَـل االتحـاد العـالمي للت

ء علــى مســتوى القــارة الســودا–الطبــي، واألخــرى 
مان من خالل مبادرة تنسيق التعليم العـالي وضـ

).HAQA Initiative(الجودة واالعتماد بأفريقيا 

تمر بتنظــيم مــؤفــي الســياق ذاتــه، تقــوم الهيئــة 
دات ينــاقش أهــم مســتجدولــي ســنويا للهيئــة،

ي، جــودة التعلــيم علــى المســتوى المحلــي والــدول
ات كما تسعى من خالله إلى التواصل مع منظم
.المجتمع المدني ونشر الوعي بثقافة الجودة

ا عام اتصالًا، انطلق المؤتمر الدولي السادس له
ــــوان2020 ــــيم": تحــــت عن : ضــــمان جــــودة التعل

تنـاول و، "التخطيط الـدولي والتنفيـذ اإلقليمـي
طبيعـة التحـديات: عددًا من الموضـوعات، أبرزهـا

، التـــي يطرحهـــا تـــدويل التعلـــيم لضـــمان جودتـــه
يـة فـي وكذلك فعالية الشبكات اإلقليميـة والدول

.بناء وتعزير الثقة في المؤهالت
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ية بشكل عام، على مدار السنوات السبع الماضـ
حـــدثت إنجـــازات غيـــر مســـبوقة فـــي مجـــال جـــودة 
وتنافســــية مختلــــف جوانــــب منظومــــة التعلــــيم

العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي الوطنيـــــة، جـــــاء فـــــي 
:مقدمتها

 ،مراكــــــز فــــــي التصــــــنيف 9تقــــــدمت مصــــــر
كمــــا 2020العــــالمي لجــــودة التعلــــيم عــــام 

ــــــــــا  ــــــــــث عربي أصــــــــــبحت فــــــــــي المركــــــــــز الثال
العالمي، لتقفـز مـن " Us news"وفقًا لتصنيف 

فــي 42إلــى المركــز 2019فــي عــام 51المركــز الـــ 
أفضـل دولـة علـى مسـتوى 80، بين 2020عام 

.العالم

 كما شهد تصنيف"US News " األمريكـي لعـام
برنامجًــــــــــا ضــــــــــمن40للبــــــــــرامج إدراج 2020

، تخصصــات مختلفــة هــي، العلــوم الزراعيــة10
واألحيـــــــاء والكيميـــــــاء الحيويـــــــة، والكيميـــــــاء، 
والطــــب اإلكلينيكــــي، والهندســــة، والمناعــــة،

وعلـــوم المـــواد، والصـــيدلة، والفيزيـــاء، وعلـــوم
الحيــوان؛ حيــث تــم إدراج جامعــة القــاهرة فــي 

.تصنيف جميع البرامج

وحصـــل برنــــامج صــــيدلة جامعــــة القــــاهرة علــــى 
صـري عالميا بأفضل ترتيـب لبرنـامج م107المركز 
. عالميا

 ــــم تصــــنيف ــــرامج 7عــــدد كمــــا ت لجامعــــات ب
بـرامج 6مصرية في تخصص الكيمياء، وعـدد

لجامعــــــات مصــــــرية فــــــي تخصــــــص الطــــــب 
لجامعــات مصــرية بــرامج 9اإلكلينيكــي، وعــدد 

وبرنــــــــامجينفــــــــي تخصــــــــص الهندســــــــــة، 
لجامعـــــات مصـــــرية فـــــي تخصــــــص علـــــــــوم 

لجامعـات مصريــة فـي بـرامج 5المواد، وعـدد
بــرامج لجامعــات 6تخصــص الصــيدلة، وعــدد 

ـــاء،  ـــامجينمصـــرية فـــي تخصـــص الفيزي وبرن
لجامعــــــات مصــــــرية فــــــي تخصــــــص علــــــوم 

.الحيوان
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 شــــــهد تصــــــنيف)QS ( 2020العــــــالمي عــــــام
ـــة، إدراج  جامعـــة مصـــرية 22للمنطقـــة العربي

جامعــة علــى مســتوى المنطقــة 129مــن بــين 
وبـــذلك تكــون هنـــاك زيــادة فـــي عـــدد . العربيــة

ف الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصني
جامعـــة، 20والـــذي تضـــمن 2019عـــن أعـــوام 
جامعـــــــة، 17الـــــــذي شـــــــمل 2018وتصـــــــنيف 

.جامعة15والذي تضمن 2017وتصنيف 

وجــــدير بالــــذكر أن الجامعــــات المصــــرية التــــي 
جامعــــة : أُدرجــــت فــــي هــــذا التصــــنيف، وهــــي

القـــــــــاهرة، عـــــــــين شـــــــــمس، اإلســـــــــكندرية، 
المنصـــــورة، أســـــيوط، األزهـــــر، حلـــــوان، قنـــــاة 
الســـــويس، الجامعــــــة األمريكيــــــة، الجامعــــــة 

بيـة األلمانية، طنطا، الزقازيق، األكاديميـة العر
ـــا والنقـــل البحـــري، ب نهـــا، للعلـــوم والتكنولوجي

، جنوب بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل
.الوادي، كفر الشيخ، والمنوفية

 فــيمؤسســة تعليميــة مصــرية 70تــم إدراج
 Ranking Web)تصـنيف الجامعـات اإلسـباني

of Universities) ؛ حيــــث جــــاءت 2020لعـــام
، بينمــا جــاءت 655جامعــة القــاهرة فــي المركــز 

علـــــى 974جامعـــــة اإلســـــكندرية فـــــي المركـــــز 
.مستوى الجامعات العالمية

 أصـــدرت جامعـــة 2020وفـــي بـــدايات نـــوفمبر ،
ى أعلـــ"األمريكيـــة قائمـــة بأســـماء " ســـتانفورد"
األكثــر استشــهادًا فــي" مــن علمــاء العــالم% 2

ألف 160مختلف التخصصات وعددهم حوالي 
ــــة، وقــــد ضــــمت القائمــــة 149عــــالم مــــن  دول

ــــــف 397أســــــماء  ــــــا مصــــــريا فــــــي مختل عالمً
ريات وفيما يخص االرتقاء بالـدو. التخصصات

3والمجــالت العلميــة المصــرية، فقــد تقــدمت 
مجــــــــالت علميــــــــة مصــــــــرية فــــــــي تصــــــــنيف 

.الدولي" كالريفيت"
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االســـــــتثمار فـــــــي البحـــــــث 
العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

"

ــــة المســــتدامة  ــــة ر"ترتكــــز اســــتراتيجية التنمي ؤي
علـــى مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة " 2030مصـــر 

االقتصـــــــــادية : بأبعادهـــــــــا األساســـــــــية الثالثـــــــــة
قتصادي ويتضمن البُعد اال. واالجتماعية والبيئية

م، محــاور التنميــة االقتصــادية، والطاقــة، والعلــو
ـــــا، واالبتكـــــار، والشـــــفافية، وكفـــــ اءة والتكنولوجي

المؤسســــات الحكوميــــة؛ حيــــث يهــــدف إلــــى أن 
تكـرًا يكون المجتمع المصري مجتمعًا مبـدعًا ومب

.ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا

ــــة نحــــو  ــــيس الجمهوري وفــــى إطــــار توجيهــــات رئ
املة، اإلســراع فــي تنفيــذها لتحقيــق التنميــة الشــ

ي ضــاعفت وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــ
جهدها لـدعم البحـث العلمـي فـي مصـر واالرتقـاء

يئـة تهيئـة باألولواتبعت فـي ذلـك مسـارين؛ . به
محفــــزة وداعمــــة للتميــــز واالبتكــــار فــــي البحـــــث 

لة، العلمـي، بمــا يؤســس لتنميـة مجتمعيــة شــام
انيوالثـ. وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريـادة دوليـة

إنتــــــاج المعرفــــــة ونقــــــل وتــــــوطين التكنولوجيــــــا 

.عيةلإلسهام في التنمية االقتصادية والمجتم

ولتحقيـــق هـــذه األهـــداف ونشـــر ثقافـــة العلـــوم 
ملــت واالبتكــار، وتحســين جــودة النظــام البحثــي ع

ـــــا علـــــى  ة تهيئـــــة البيئـــــة التشـــــريعيالدولـــــة أولً
ة ، مـن خـالل حزمـالداعمة للعلوم والتكنولوجيـا

مـــــن التشـــــريعات الداعمـــــة لمنظومـــــة العلـــــوم 
:والتكنولوجيا واالبتكار من بينها

 والئحتـــــــــه 2018لســـــــــنة 23القـــــــــانون رقـــــــــم
.التنفيذية

 قـــــــــانون إنشـــــــــاء هيئـــــــــة تمويـــــــــل العلـــــــــوم
ف والتكنولوجيــــــا واالبتكــــــار، والتــــــي تســــــتهد
ات التمويـــل غيـــر الحكـــومي للبـــاحثين بالجامعـــ

.والمراكز البحثية

ن قــانون دعــم المبتكــرين والنوابــغ كصــورة مــ
ـــــل مـــــن مصـــــادر غيـــــر حكوميـــــة  صـــــور التموي

.رهمللمخترعين والمبتكرين من الشباب وغي
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ولة علـى وبعد تهيئة البيئة التشريعية، عملت الد
ف تشـــجيع البحـــث العلمـــي وتوظيفـــه فـــي مختلـــ

قـدم المجاالت الحيوية بما يسهم فـي تحقيـق الت
ــــي جــــاءت فــــي مقــــدمتها  بهــــذه المجــــاالت، والت
ـــــق  ـــــى تعمي ـــــة إل ـــــث ســـــعت الدول الصـــــناعة؛ حي

ط التصــنيع المحلــي مــن خــالل دعــم االبتكــار وربــ
ـــة ـــذا أطلقـــت الدول البحـــث العلمـــي بالصـــناعة، ل

عــددًا مــن المبــادرات والبــرامج بهــذا المجــال، جــاء 
:في مقدمتها

ث أطلقتــه أكاديميــة البحــ: مشــروعي بــدايتي
ـــــــا عـــــــام  ؛ لـــــــدعم 2014العلمـــــــي والتكنولوجي

، مشـــروعات التخـــرج لطـــالب الســـنة النهائيـــة
ج وذلــك بهــدف ربــط وتنفيــذ مشــروعات التخــر

بالصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة؛ لخدمـــة
ــــة الخــــريجين ــــل الطلب ــــا تأهي المجتمــــع وأيضً

ــــــوا رواد أعمــــــال وترجمــــــة مشــــــروعات  ليكون
ادرة التخرج الخاصة بهم إلى شركات ناشئة قـ

.على التنافس

جيــة البرنــامج القــومي للحاضــنات التكنولو
ي أطلقتــه أكاديميــة البحــث العلمــ": انطــالق"

، ليصـــبح أكبـــر 2015والتكنولوجيـــا فـــي أكتـــوبر 
يــة مظلــة إلنشــاء وإدارة الحاضــنات التكنولوج

فــي منظومــة ريــادة األعمــال واالبتكــار بحيــث
تغطــي أقــاليم مصــر المختلفــة، وذلــك بهــدف

وث تحويل األفكار واالبتكـارات ومخرجـات البحـ
إلـــى شـــركات تكنولوجيـــة ناشـــئة قـــادرة علـــى

المنافســــــــــة االقتصــــــــــادية، والتكنولوجيــــــــــة، 
هـدف ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقًـا ل

. االقتصاد المعرفي

يقـــــوم البرنــــــامج علـــــى استكشــــــاف األفكــــــار 
الجديــــدة واحتضــــان أصــــحابها مــــن البــــاحثين 
والمبتكــــــرين ورواد األعمــــــال والطــــــالب فــــــي 
الجامعــــــات المصــــــرية والمــــــدارس الفنيــــــة، 
وتـــــوفير البيئـــــة المناســـــبة، والـــــدعم المـــــادي

يــــــة والفنــــــي واللوجســــــتي لألفكــــــار التكنولوج
.المتميزة
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نات تتنوع الحاضنات ضمن البرنامج ما بين حاضـ
عامــة، وحاضــنات متخصصــة فــي مجــال النســيج

والــــــــــــذكاء الصــــــــــــناعي، وإنترنــــــــــــت األشــــــــــــياء، 
واإللكترونيــــــات، والواقــــــع االفتراضــــــي والواقــــــع

. المُعزز

وفــي هــذا الســياق، انطلقــت المرحلــة األولــى مــن
البرنــامج بمحافظــات ســوهاج، وطنطــا، والــوادي 
الجديـــد، ودميـــاط، والزقـــازيق، والســـويس، وقـــد 

:تضمنت تلك المرحلة اآلتي

ي الحاضــــــنة التكنولوجيــــــة بــــــالمركز اإلقليمــــــ
ث، بدمياط، وتعطـي أولويـات إلـى صـناعة األثـا

.ةواأللبان، والصناعات الحرفية والتقليدي

ي الحاضــــــنة التكنولوجيــــــة بــــــالمركز اإلقليمــــــ
عات بالوادي الجديد، وتعطي أولوية إلى الصنا

اء، الغذائيـــة، والزراعيـــة، والتكنولوجيـــا الخضـــر
.والصناعات الحرفية والتقليدية

ي الحاضــــــنة التكنولوجيــــــة بــــــالمركز اإلقليمــــــ
بطنطــــــا، وتعطــــــي أولويــــــة إلــــــى الصــــــناعات 

.النسيجية

ي الحاضــــــنة التكنولوجيــــــة بــــــالمركز اإلقليمــــــ
ـــــى  ـــــة إل بمحافظـــــة ســـــوهاج، وتعطـــــي أولوي
الطاقة الجديـدة والمتجـددة، والحـرف اليدويـة
ــــــة الســــــائدة باألقــــــاليم، والصــــــناعات والبيئي

.الغذائية واإللكترونية

ي الحاضــــــنة التكنولوجيــــــة بــــــالمركز اإلقليمــــــ
بالزقــــــــازيق، وتعطــــــــي أولويــــــــة إلــــــــى تــــــــدوير 
المخلفـــات، والصـــناعات الغذائيـــة، ومعالجـــة 

.المياه

 الحاضـــــــــنة التكنولوجيـــــــــة بجامعـــــــــة قنـــــــــاة
ات، الســويس، وتعطــي أولويــة إلــى اإللكترونيــ
عات والصـــناعات البحريـــة والبتروليـــة، والصـــنا

.المتقدمة، واالستزراع السمكي
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ي والجـــدير بالـــذكر أن الحاضـــنات التكنولوجيـــة هـــ
عبـــارة عـــن وحـــدات الـــدعم العلمـــي والتكنولـــوجي 
التـــــي تُقـــــام بالتعـــــاون مـــــع الجامعـــــات ومراكـــــز 
األبحـــاث، وتهـــدف إلـــى االســـتفادة مـــن األبحـــاث 

لهــا إلــى العلميــة واالبتكــارات التكنولوجيــة، وتحوي
مشـــــــــــروعات ناجحـــــــــــة؛ أي تســـــــــــويق العلـــــــــــم 

ــا مــن خــالل التعاقــدات واالتفاق ــات والتكنولوجي ي
يقات التي تتم بين مجتمع المال واألعمال، وتطب

. البحث العلمي

يُعـدُّ : يةالبرنامج القومي للتحالفات التكنولوج
ناعة البرنـــامج األكبـــر لـــربط البحـــث العلمـــي بالصـــ
نـتج بطريقة فعالة، ويهدف الى إنتـاج أو تطـوير م
ناعة محليا، وتعميق التصنيع المحلي ودعـم الصـ

ويــأتي الوطنيــة بإضــافة مكــون تكنولــوجي مبتكــر،
ـــــــامج تنفيـــــــذي فـــــــي  ـــــــامج كـــــــأول برن هـــــــذا البرن

، 2030كـار استراتيجية العلـوم والتكنولوجيـا واالبت

ذي مـــــردود إيجـــــابي علـــــى التنميـــــة االقتصـــــادية 
اء، واالجتماعية فـي مجـاالت تحليـة الميـاه، والغـذ

ـــــــــة، وقطـــــــــع  ـــــــــدواء، والصـــــــــناعات التعديني وال
الغيـــــــــار، والصـــــــــناعات النســـــــــيجية، وصـــــــــناعة 
اإللكترونيـــــــات الدقيقـــــــة، والفضـــــــاء، والطاقـــــــة 

. الجديدة والمتجددة

لـى ويتكون كل تحالف من عشرة شركاء يضـم ع
ديمية، األقل شريكًا واحدًا يمثل جهة بحثية أو أكا

باإلضــــافة إلــــى المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة ذات 
الثــة الصــلة، والســلطات المحليــة علــى أن يضــم ث

فيمـــا . شـــركاء علـــى األقـــل مـــن قطـــاع الصـــناعة
ــا14بلغــت عــدد التحالفــات  ويصــل الــدعم . تحالفً
ماليـين جنيـه، ويشـارك 10المالي لكل تحالف إلى 

عات في تنفيذهم مؤسسات متنوعة ما بين جام
ومعاهــــد ومراكــــز بحثيــــة ومؤسســــات صــــناعية 

.ومؤسسات مجتمع مدني
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خاللـه يتم من: منتدى التسويق التكنولوجي
ـــة الناتجـــة عـــن  اســـتعراض المخرجـــات البحثي

ة المبادرات، والمشروعات التي قامت أكاديمي
البحـــــــث العلمـــــــي والتكنولوجيـــــــا بتمويلهـــــــا،

.واإلشراف على تنفيذها

عـة كما يتم التسويق لها، بالتعـاون مـع الجام
ة األمريكيــة والمركــز القــومي للبحــوث، وجامعــ

يــا، أســيوط، ومدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوج
وجامعـة بنــي ســويف، ومركـز البحــوث الزراعيــة

. والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

ـــى ربـــط: برنـــامج االبتكـــار ـــامج إل يهـــدف البرن
البحــــث العلمــــي بالصــــناعة، ودعــــم البــــاحثين

، والتـي بالتمويل االزم للمشروعات التطبيقيـة
ـــة فـــي ج ميـــع تتميـــز باالبتكـــار والتفـــرد والحداث

ــــــــى  ــــــــل يصــــــــل إل ــــــــك بتموي المجــــــــاالت، وذل
.دماليين جنيه كحد أقصى للمشروع الواح3

 ــــــــــــة برنــــــــــــامج دعــــــــــــم األبحــــــــــــاث والتنمي
أطلقـــــــه صـــــــندوق العلـــــــوم : التكنولوجيـــــــة

والتنميـــــة التكنولوجيـــــة؛ لـــــدعم المشـــــروعات
ــــــا أساســــــية  ــــــت بحوثً الصــــــغيرة ســــــواء كان

راه، الســـتكمال رســـائل الماجســـتير، أو الـــدكتو
أو تلــــك التــــي تتميــــز بوجــــود تطــــوير لمكــــون

.تكنولوجي أو تصنيع نموذج أولي

هـــــــذا ويـــــــتم مـــــــن خـــــــالل البرنـــــــامج تمويـــــــل 
ـــة بحـــد أقصـــى  ـــف 200المشـــروعات البحثي أل

جنيه للمشروع؛ ممـا يجعلـه يُسـهم فـي دعـم
.وتعزيز تنمية االبتكارات

 برنـــــــــــامج دعـــــــــــم البحـــــــــــوث األساســـــــــــية
نميـة يقـوم صـندوق العلـوم والت: والتطبيقية

ــامج بتمو يــل التكنولوجيــة مــن خــالل هــذا البرن
مليـــون 2المشـــروعات العلميـــة بحـــد أقصـــى 

.جنيه للمشروع الواحد
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 برنـــــــــــامج دعـــــــــــم البحـــــــــــوث األساســـــــــــية
نميـة يقـوم صـندوق العلـوم والت: والتطبيقية

ــامج بتمو يــل التكنولوجيــة مــن خــالل هــذا البرن
مليـــون 2المشـــروعات العلميـــة بحـــد أقصـــى 

.جنيه للمشروع الواحد

 توقيــــــع بروتوكــــــول تعــــــاون بــــــين بحــــــوث
دف يهـ: اإللكترونيات والجامعـة البريطانيـة

ــى دعــم فــرص االســتثمار فــي  هــذا التعــاون إل
مخرجـــــات البحـــــث العلمـــــي وريـــــادة األعمـــــال 
خاصـة فـي مجـال التحـول الرقمـي، وتطبيقــات

ـــ ـــورة الصـــناعية الرابعـــة، وتطبيقـــات الن انو الث
ـــــة  ـــــز اإلســـــهام فـــــي التنمي ـــــوجي، وتعزي تكنول

ل االقتصــادية الشــاملة والمســتدامة مــن خــال
، سياســـات وبـــرامج مشـــتركة بـــين الطــــرفين

ـــــه مـــــن خـــــالل هـــــذا  ـــــى أن وتجـــــدر اإلشـــــارة إل
ـــين الجـــانبين ـــتم التعـــاون ب فـــي البروتوكـــول ي
جــال المشــروعات البحثيــة والتطبيقيــة فــي م

ــــــــــا ــــــــــات واالتصــــــــــاالت، وتكنولوجي اإللكتروني
ــــــدوات  المعلومــــــات والطاقــــــة، وتنظــــــيم الن
والمـــــؤتمرات العلميـــــة، والـــــدورات التدريبيـــــة 

ة المشــــــتركة، وتقــــــديم االستشــــــارات الفنيــــــ
والتكنولوجيـــة الالزمــــة فــــي مختلــــف مجــــاالت

تخصــــــــص المعهــــــــد، واإلشــــــــراف التقنــــــــي 
ة والمســــاهمة فــــي تطــــوير األفكــــار االبتكاريــــ
ي الناتجة عن هذا التعاون، مـع التـدريب العملـ

لطـــــــالب الجامعـــــــة البريطانيـــــــة بالمعامـــــــل 
. المتخصصة بالمعهد

فـــي ســـياق متصـــل، بـــذلت الدولـــة عـــدة جهـــود؛ 
لــــدعم البحــــث العلمــــي وتوظيفــــه فــــي خدمــــة 

من خالل عدد من المشروعات جاء فـي الطاقة، 
مشـروع محطـة الطاقـة الشمسـية : مقدمتها

بمدينـة ،)MATS(النموذجية مُتعـددة األغـراض 
ة فـــي األبحــاث العلميــة والتطبيقـــات التكنولوجيــ

.برج العرب باإلسكندرية



التعليم العالي والبحث العلمي|التنمية البشرية | 65

مـن يعمل المشروع على توليد الطاقة الكهربية
ية، الشمس باستخدام نظام المركزات الشمس

ـــــــا ـــــــوطين التكنولوجي ـــــــر مشـــــــروع لت ـــــــد أكب ويُعُّ
؛ )CSP(المُتقدمة للمُركزات الشمسية في مصـر 

ـــز المحطـــة بقـــدرتها اإلنتاجيـــة لتو ـــدحيـــث تتمي لي
ميجـاوات 5ميجاوات من الطاقـة الكهربائيـة، و1

.من الطاقة الحرارية

ـــا تحليـــة  ـــا مـــن 250كمـــا يمكنهـــا أيضً متـــرًا مُكعبً
الميـــــاه المالحـــــة، فضـــــلًا عـــــن دورهـــــا كمنصـــــة 

ية، للبحوث والتطوير في مجال الطاقـة الشمسـ
ــــاه فــــي مصــــر والشــــرق األوســــط،  ــــة المي وتحلي

ية، وكــذلك تنشـــيط الصــناعات المُغذيـــة المصـــر
ي وتوظيـف مزيــد مــن التكنولوجيــات المتطــورة فــ
ين هذا المجال، باإلضافة إلى دعـم وتـدريب البـاحث

. والفنيين المصريين

ي وعلـى صــعيد دعــم البحــث العلمــي وتوظيفــه فــ

خدمة مجاالت الزراعة والغذاء، كان للدولة جهود 
ــرة فــي هــذا المجــال، هــدفت مــن خاللهــا إلــى  كبي

اء توظيــــف البحــــث العلمــــي فــــي تحقيــــق االكتفــــ
:الذاتي من الغذاء، ومن بين تلك الجهود

ــــ اتطــــوير تكنولوجيــــا تخــــزين القمــــح محلي :
تــي وذلــك مــن خــالل الصــوامع البالســتيكية ال

، وال تسـتخدم %2تقلل الفاقد من القمـح إلـى 
هــا ذات كيماويــات فــي التبخيــر، فيمــا تتميــز بأن

جـــودة أعلـــى وتكلفـــة تخـــزين للطـــن أقـــل مـــن 
.من الصوامع المعدنية% 30

 ـــــات "إصـــــدار الموســـــوعة المصـــــرية للنبات
عة تم إطالقها كـأول موسـو": الطبية البرية 

فـــي مصـــر بـــدعم األكاديميـــة وبالتعـــاون مـــع 
ـــــز البحـــــوث  ـــــز القـــــومي للبحـــــوث، ومرك المرك
الزراعية، وبالشراكة مع الجامعـات والمعاهـد 

.والمراكز البحثية
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ع وعلى صعيد التعاون الدولي، تعاونت الدولـة مـ
ي العديد من الجهات الدولية لدعم البحث العلمـ

فـــي مصـــر واالســـتفادة مـــن تجـــارب دول العـــالم 
ن المختلفة، من خالل مجموعة كبيرة ومتنوعة م

:ينهااالتفاقيات وبرامج التعاون، والتي كان من ب

 ذي والـتنفيذ مشـروع التوأمـة المؤسسـية؛
ـــل االتحـــاد األوروبـــي؛ لب نـــاء تـــم تمويلـــه مـــن قِبَ

ع قدرات المعهد القومي للمعايرة للتوافق م
ـــدولي ـــراف ال ـــق االعت ـــي، وتحقي النظـــام األوروب

.بمعايير القياس وشهادات المعايرة

ـــة إلنشـــاء المركـــز المصـــر ـــع اتفاقي ي توقي
وزارتــي مـن قِبَـلالصـيني لنقـل التكنولوجيــا، 

البحــــث العلمــــي الصــــينية والبحــــث العلمــــي
المصــرية، وتــم مــن خــالل هــذا االتفــاق تــدريب

ــا شــابًا فــي مجــاالت سياســات الع11 لــوم باحثً
والتكنولوجيــــــا وريــــــادة األعمــــــال، والطاقــــــة، 

ــــاه، ومــــن  ــــت األشــــياء، والمي والزراعــــة، وإنترن
تعرف خاللها تمت إتاحة الفرصة للمصريين لل

رص علــى التقنيــات الجديــدة بالصــين، وخلــق فــ
. للتعاون في هذه المجاالت

طــرح برنــامج التعــاون المشــترك بــين دول
مـن ): PRIMA(أوروبا ودول البحر المتوسط 

ــل المشــروعات ــتم تموي ــامج ي خــالل هــذا البرن
البحثيـــــة علـــــى أســـــاس تنافســـــي بشـــــرط أن

ــاحثون مــن دول أوروبيــة ومــن  يتعــاون فيهــا ب
دول البحـــــــــــر المتوســـــــــــط، وأن تســـــــــــتهدف 

ت المشـــروعات البحثيـــة نقاطًـــا تمثـــل تحـــديا
كة مشـــتركة بالنســـبة لجميـــع الـــدول المشـــار

ــى أن تقــوم  ــل الزراعــة والغــذاء والميــاه، عل مث
كــــل دولــــة فــــي إطــــار هــــذا التعــــاون بتمويــــل 

.دولة19باحثيها المشاركين، ويضم التعاون 
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ـــاني ـــامج التعـــاون المصـــري الياب ، طـــرح برن
ــــل المشــــروعات  ــــه تموي ــــتم مــــن خالل ــــذي ي ال

يـث يـتم البحثية المشتركة بتمويل مشترك؛ ح
دعــم كــل مشــروع بحثــي مشــترك بحــد أقصــى

.للباحث المصريألف جنيه سنويا 145

 200بحــوالي دعــم مشــروعات تعــاون دولــي
.2019مليون جنيه، مع دول متعددة حتى عام 

طـــرح برنـــامج التعـــاون المصـــري األلمـــاني ،
ريـق والذي يتم من خاللـه تمويـل مـنح سـفر لف
صـىبحثي مصري وفريـق بحثـي ألمـاني بحـد أق

ــــــورو فــــــي العــــــام مــــــن الطــــــرفين 15 ــــــف ي أل
ق للمشروع الواحد، األمر الذي يساعد على خلـ

جية قنــوات اتصــال، ونقــل وتــوطين االســتراتي
.2030ار القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتك

طــرح برنــامج التعــاون المصــري اإلســباني ،

وهــــو برنــــامج شــــراكة بــــين صــــندوق العلــــوم 
كنولوجيا والتنمية التكنولوجية ومركز تنمية الت

الصــــناعية اإلســــباني، ومــــن خاللــــه يــــتم دعــــم 
ياجـات مشروعات تطبيقيـة مشـتركة تلبـي احت

.الصناعة

طــرح برنــامج التعــاون المصــري الفرنســي ،
وهــــو برنــــامج شــــراكة بــــين صــــندوق العلــــوم 

ــــة، والمعهــــد الفرنســــ ــــة التكنولوجي ي والتنمي
ـــنح ســـف ر بمصـــر؛ حيـــث يتـــيح هـــذا البرنـــامج مِ

أشـــهر؛ الســـتكمال 9لفرنســـا لمـــدة أقصـــاها 
.راهاألبحاث العلمية في مرحلة ما بعد الدكتو

فـــي ســـياق متصـــل، قامـــت الدولـــة بالعديـــد مـــن 
الجهــود التــي هــدفت مــن خاللهــا إلــى دعــم البنيــة

ــاألجه ــة للمراكــز والجامعــات المصــرية ب زة التحتي
:والمعدات، وجاء في مقدمة ما يلي
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 إنشـــــــــاء مركـــــــــزًا للحوســـــــــبة الســـــــــحابية
يستضــــــيف: ومعالجــــــة البيانــــــات الكبيــــــرة

ــــــة، والمشــــــروعات  ــــــات الوطني قواعــــــد البيان
مي بنــك المعرفــة القــو: القوميــة الكبــرى؛ مثــل

ويـــربط مصـــر بمراكـــز األبحـــاث العالميـــة مثـــل
".سيرن"مركز 

 ،ــامج شــباب البــاحثين يهــدف هــذا طــرح برن
ة في البرنامج إلى بناء وتطوير القاعدة العلمي

ـــة  مصـــر مـــن خـــالل دعـــم المشـــروعات البحثي
سنة في جميـع 40لشباب الباحثين حتى سن 

مليــــون 1.5المجــــاالت العلميــــة بحــــد أقصــــى 
.جنيه للمشروع ولمدة ثالث سنوات

 ــــــاء القــــــدرات ــــــامج بن األجهــــــزة (طــــــرح برن
ة ويهـدف إلــى دعـم البنيـة التحتيــ، )والمعـدات

للمراكـــــــز والجامعـــــــات المصـــــــرية بـــــــاألجهزة 
والمعدات الجديدة الالزمة، وتحديث الموجـود

ـــــه وصـــــيانته، وبلغـــــت قيمـــــة  منهـــــا ومعايرت

دة ماليــين جنيــه للجهــة البحثيــة لمــ10المنحــة 
. عامين

 إطــــــالق أكبــــــر عمليــــــات تطــــــوير وصــــــيانة
فــي تــاريخ وزارة التعلــيم العـــاليوإنشــاءات، 

دينة والبحث العلمي، تمثلت في إنشاءات الم
، اإللكترونيــــــة بمعهــــــد بحــــــوث اإللكترونيــــــات
والمنطقــــــة االســــــتثمارية بمدينــــــة األبحــــــاث
، العلميـــة، وتطـــوير أكاديميـــة البحـــث العلمـــي

ومراكـــــز التميــــــز بــــــالمركز القــــــومي للبحــــــوث، 
، والبحـــــوث تيودوربلهـــــارسومعهـــــد بحـــــوث 
.الفلكية والبترول

قـه تم إطال: معرض القاهرة الدولي لالبتكار
ـــى عـــام  ـــث يقـــام ســـنويا 2014للمـــرة األول ؛ حي

ـــــة  ـــــدول العربي ـــــد مـــــن ال ـــــه العدي ويشـــــارك ب
زة فــي واإلفريقيــة واألســيوية بابتكــارات متميــ

المجاالت المختلفة،
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ع لالب تكـارات هذا، ويُعدُّ المعـرض بمثابـة تجمـُّ
يســــــتعرض فيــــــه المبتكــــــرون والمخترعــــــون 
ـــــــــا بالجامعـــــــــات  ومراكـــــــــز نقـــــــــل التكنولوجي
والمعاهـــــــــد والمراكـــــــــز البحثيـــــــــة وطـــــــــالب 
الجامعـــــــــات والتعلـــــــــيم قبـــــــــل الجـــــــــامعي، 
ــــــات رعايــــــة المبتكــــــرين، والشــــــركات  وجمعي

.التكنولوجية الناشئة

كمــا أن هنــاك جــوائز ألفضــل اختــراع لمكاتــب 
روع نقــل وتســويق التكنولوجيــا، وأفضــل مشــ

ابتكـــــاري، وأفضـــــل مُبتكـــــر، وأفضـــــل شـــــركة
غير تكنولوجيــــة ناشــــئة وجــــوائز للمبتكــــر الصــــ

).عامًا16أقل من (

 إطــــــالق برنــــــامج االســــــتراتيجية القوميــــــة
ثيــة،للتكنولوجيــا الحيويــة والهندســة الورا

ـــى  ـــد عل ـــى رفـــع مُعـــدل العائ ـــذي يهـــدف إل وال
اإلنفــــاق االســــتثماري للبحــــث العلمــــي خــــالل
ا الســــنوات القادمــــة واســــتخدام التكنولوجيــــ

ـــــة،  ـــــة فـــــي حماي ـــــة، والهندســـــة الوراثي الحيوي
ادة وتطوير الموارد القومية، وتعظيم االسـتف

ــــــا، وا ــــــا وبيئي ا واجتماعيلتــــــي منهــــــا اقتصــــــادي
ادة تنعكس على تحسين صـحة اإلنسـان، وزيـ
فاظ اإلنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، والح

. على األصول الوراثية المصرية

ــ ى والجــدير بالــذكر أن جهــود الدولــة لــم تقتصــر عل
ة هذا؛ حيث وضعت أكاديمية البحث العلمي حزم

ب مـع من البرامج الجديدة والمبتكرة التـي تتناسـ
ـــــة الجديـــــدة مـــــن خـــــالل مبـــــادرة رئـــــيس  المرحل

ر نحو مجتمـع مصـري يـتعلم ويفكـ"الجمهورية 
وأســفرت 2014والتــي تــم إطالقهــا عــام ، "ويبتكـر

عـام " بنك المعرفة المصري"عن إطالق مشروع 
، 2016، والــذي جــرى العمــل بــه مطلــع عــام 2015

باعتبــاره خطــوة نحــو بنــاء المجتمــع الحــديث عــن
كلٍ طريق إتاحة العلوم والمعارف اإلنسـانية بشـ

. ميسر لكل مواطن
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وعلـــى صـــعيد تطـــوير منظومـــة البحـــث العلمـــي 
ي، لتحســــين جــــودة النظــــام البحثــــي والتكنولــــوج
ات عملت الدولة علـى تقـديم الـدعم الفنـي لعمليـ

ى البحث العلمي، وذلك من خالل المجلـس األعلـ
ار وفــي إطــ. للمراكــز والمعاهــد والهيئــات البحثيــة

ــــــة لالعتمــــــاد األكــــــاديمي وتطــــــوير  جهــــــود الدول
قـد سياسات القبول في مجال البحث العلمي، ف

هادة بلغ عدد الكليات والبرامج الحاصـلة علـى شـ
ان االعتمــاد األكــاديمي مــن الهيئــة القوميــة لضــم

بـين(كليـة وبرنامجًـا 186جودة التعليم واالعتمـاد 
ــا 11: ؛ منهــا)اعتمــاد وتجديــد اعتمــاد كليــة وبرنامجً

48، و2018عـــام 40، و2019عـــام 56، و2020عـــام 
.2016عام 31، و2017عام 

ــ ى وكــان لمختلــف الجهــود التــي بــذلتها الدولــة عل
فـي مختلف المستويات، نتـائج مثمـرة انعكسـت

ــة فــي المؤشــرات المتعلقــة بالبحــ ث تقــدم الدول

العلمــي، بمــا يمكــن إيجــازه فــي عــدد مــن النقــاط 
:كالتالي

 تقــــدمت مصــــر مركــــزين فــــي مؤشــــر االبتكــــار
ا لعـام 94العالمي وأصبحت في المركز  عالميـ

.2020عام 96، بعدما كانت في المركز 2021

 ارتفعـــت جـــودة األبحـــاث العلميـــة المنشـــورة
ــأثير االستشــهاد مــن ــا لمؤشــر معامــل ت وفقً

، حيــث يعتبــر 2018عــام 1.1إلــى 2013عــام 0.88
. 1أعلى من المعدل العالمي وهو 

وير ارتفع اإلنفـاق اإلجمـالي علـى البحـث والتطـ
)GERD ( 2012مليــارات جنيــه فــي عــام 8.5مــن

بمعـــدل 2017مليـــار جنيـــه فـــي عـــام 23.6حتـــى 
%.177نمو  تخطى 

ــزة تطــور األعمــا ل ارتفــع ترتيــب مصــر فــي ركي
.103مركزًا وأصبحت في المرتبة 13



ــةالتنميــــــة البشريــــ

مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

ــــــــــيم العــــــــــاليقطـــــــــــاع  التعل
العلمـــــــــــــــــــــــــيوالبحـــــــــــــــــــــــــث 
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