
د شيرين محمد عبد القادر. أ

اد اودية العلوم خطوة في طريق االقتص

والتنمية المستدامةالمعرفي



جامعة/ معهد مصنع مجتمع مدني

بحث٢٠٠٠

طلب براءة٣٥

براءات ممنوحة٣

فكرة تكنولوجية٣٢

نموذج اولي١٣٦

يقةتسومنتج تكنولوجي تم ١٢٠



مهام مكاتب دعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا



ERI Patent Application   

Patent

Non-ERI Patent Application                     

Expected filing

P1 P1 P2

July 2013
ERI TISC initiation

Dec.  2013
Start to receive requests

Oct. 2014 
Start to receive disclosures

P3 P4

P5

P6

P7

P8 P9 P10

P11

P13

P14

Year

P12

مركز دعم االبتكار



مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا



وخارجيةالداخليةفيمنظماتمععالقاتإقامة



دور فعال في توجيه الجامعات والمراكز و المعاهد

البحثية



عهد خالل التكنولوجية األساسية للخطة التنفيذية للمبادراتالم

السنوات الخمس القادمة 

تحسين جودة 
العملية الزراعية

تعظيم تطبيق 
ت تكنولوجيا الروبو

تنمية مصادرالطاقة
الجديدة والمتجددة 

تعميق تصنيع 
قةاإللكترونيات الدقي

ك ترشيد استهال

المياه وتنمية 
المياه الجوفية

تعظيم وضع مصر على

الخريطة السياحية 

الدولية وحفظ التراث

الفضاء 

واألمن 
القومى 

تطوير 

التعليم

تطيبقاتتعميق

السحابيةالحوسبة
الضخمةوالبيانات

ة و الحفاظ على البيئ

تحديد مصادر 
التلوث

تطوير الخدمات

الصحية

تشغيل وسائل 

النقل بمصدر 
كهربى



ASRT Caڑpacity Building Programs

سنة، كل 40للحاصلين على الدكتوراه، حتى 
التخصصات

أكاديمية الشباب املصرية للعلوم

النهائية مدارس املتفوقين، التعليم الفني، السنوات
في الجامعات

مشروعات التخرج
طلبة املدارس
جامعة الطفل

منح بحثية بالتعاون مع مكتبة 
اسكندرية

منح بحثية ملا بعد الدكتوراه

منح الحصول على درجة املاجستير
علماء الجيل القادم

االتحالف القومي للمعرفة والتكنولوجي

يةالبرنامج القومي للحاضنات التكنولوج

كنولوجيادور اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في نقل وتوطين الت

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqvfvsi-7kAhVD4YUKHYqqBc4QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.asrt.sci.eg%2Findex.php%2Fasrt-departments%2Ftico&psig=AOvVaw34hwwMALtTsflW2mz5yLzp&ust=1569573553780110


الستراتيجية التنمية المستدامة في التنفيذية األداة : التيكو

المعاهد البحثية/ المراكز/الجامعات



جيا ألحباث اخلطة الزمنية املقرتحة لتشغيل مدينة العلوم والتكنولو 
وصناعة اإللكرتونيات

معامل متخصصة-

شركات ناشئة-

الغرفة النظيفة-

ر شركات تصميم دوائ-
الكترونية

مركز تدريب

7201 3201

مركز المؤتمرات

20191202 2020

حاضنات تكنولوجية

6201

التايكومكاتب 

التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا

فى 

مجال تعميق المكون والناتج المحلى

في

صناعة االلكترونيات

8201



مدينة العلوم والتكنولوجيا ألحباث وصناعة اإللكرتونيات

٢٠١٨مارس 
"اطالق طاقات المصريين"المؤتمر القومي للبحث العلمي 



االنضمام للمنظمات الدولية

World Technopolis Association (WTA), 2017.  -

- International Association for Science Parks & 
Areas of Innovation (IASP), 2017.



اعيةالهيئة العامة للتنمية الصن

معهد بحوث اإللكترونيات1.

معهد بحوث البترول2.

مركز التميز العلمى لإلنتاج الحربي3.

جامعة القاهرة4.

الجامعة األمريكية5.

مدينة زويل6.

لنقل األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وا7.

البحرى

جمعية اتصال

الهيئة العربية للتصنيع1.

مصنع بنها لإللكترونيات2.

مجموعة الخرافى3.

المعصرة لإلنتاج الحربي4.

بيزنسبيو1.

سوال2.

تكايجي3.

الجامعات والهيئات

البحثية 

جمعيات أهلية

جهات صناعية

شركات 

صغيرة و

متوسطه

جهات

حكومية

شركاء التحالف

التحالف القومى لتعميق املكون والناتج احمللى 
ىف صناعة اإللكرتونيات



سبعة منتجات ُمصممة وُمنتجة من خالل التحالف
الضنن   منن  تصنننيع عنندااات الك ننركء اللكيننة للينناك و ليننل الكنن 1.

سنننننت    البينننننانت الناهنننننة من نننننا لتحقينننننق التنننننوا ن ل  نننننا  ىف ا
.الك ركء على الشبكة خاصة أوقات اللروة

روئيةتصمي  نظام أتمني املتاحف إبست دام  املوجات امليك2.

ري املنتظمةتصنيع األقطاب العصبية لرصد أمراض ك ركء املخ غ3.

كيلنننو وات منننع 10تصننننيع وحننندة انتننناا الطاقنننة الشم نننية  قننندرة 4.
العاكس الك رىب/ تصنيع احملو  

ات النندوائر تصنننيع عمننع الطاقننة ا راريننة لنظننام التحينند علننى لوحنن5.
.االلكرتونية

  الفريوسنات تصنيع منوذا ج ا  امل تشعر البيولوجى للكشف ع6.
.ىف العينات البيولوجية

ئيةتصنيع م تشعرات الغا ات للصناعات البرتوكيميا7.



احدي مثار التحالف القومى ىف عا  صناعة اإللكرتونيات
(  فيلتصمي  وتن)انتاا أو  عداا مصري ذكى 

ية واسطة فريق التحالف و دع  االكاامي
اإلنتاجوزارةبالتميزمركزمعبروتوكولإبراممت–

احلرىباإلنتاجمبصانعالعدادإلنتاجاحلرىب
.للكهرابءالقابضةللشركةوتسويقه

ضةالقابالشركةموافقةعلىاحلصولمت–
.التوريدعلىللكهرابء

للمياهةالذكيالعداداتعلىالتصميمتطبيق–
.مبصرمرةألولوالغاز
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لدع  تكنولوجية قومية مت صصة يف صناعة اإللكرتونياتأو  حاضنةطريق 
نيات أصحاب اال تكارات واملشاريع الناشئة يف خمتلف عاالت اإللكرتو 

ات األهداف اإللكرتونيات وتطبيقاهتا مع الرتكيز على املشاريع ذعا  يف 
بيل املثا  ال األسرتاتيجية و العائد املباشر على االقتصاا القومى ومن ا علي س

للكية  الطاقة اجلديدة و املتجداة وانرتنت االشياء وامل تشعرات ا: ا صر
.  و دايت البيئة والغلاء

الحاضنات التكنولوجية



Make It Automated (MIA) Fruitful Solutions Hexellabs

لحام تصميم وتطوير ذراع روبوت يعمل على عده تطبيقات منها ال

ر وقد تم بناء وذلك لتقليل التكلفة وتحسين صناعة التكنولوجيا في مص

لتحكم الروبوت باستخدام نظم ميكانيكية ونظم تحكم وأنظمة مدمجة ل

في توجيه حركة الروبوت

لوجيا تصميم وتطويربرنامج يعتمد علي الذكاء االصطناعي وتكنو

الفواكه رؤية الحاسوب للفحص والفرز اآللي  والسريع للخضروات و

.بجودة عالية وباستخدام تقنية إنترنت األشياء

زة تطوير جهاز اتصال ذكي يمكن من خالله التحكم عن بعد باألجه

قنية سواًء المنزلية أو في المؤسسات الحكومية وذلك باستخدام ت

إنترنت األشياء ومن خالل تطبيق علي الهاتف المحمول

Sigmoid-X A3D MEDUSA

ألطباء عمل علي تطوير روبوت يعمل بالذكاء االصطناعي لمساعدة ات
في أداء مهامهم الطبية مما يؤدي لزيادة كفاءة المنظومة الطبية

بتصميم تعمل الشركة في مجال تكنولوجيا ثالثي األبعاد حيث تقوم

ماذج وإنتاج الطباعات ثالثية األبعاد حيث تقوم الشركة بعمل الن

.  بعادالمختلفة من مرحله التصميم إلى اإلنتاج والطباعة ثالثية األ
وكذلك أنظمة تصوير الثالثية األبعاد

على تقنية تعمل الشركة علي تطوير برنامج للتحاليل الطبية معتمًدا

ل معالجة الصور بالذكاء االصطناعي و ذلك لالستخدام بالتحالي

ابة الوراثية لتحديد الطفرات و التغيرات الجينية و تحديد اإلص
باألمراض الناتجة عنها

الشركات المحتضنة




