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العلميوالبحثمشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي 



مشروعات التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

1

التعليم العالى
حكوميةجامعة27•

خاصةجامعة25•

تكنولوجيةجامعات10•

قائمةجامعات3•

جديدةجامعات7•

أهليةجامعات19•

قائمةأهليةجامعات8•

جديدةأهليةجامعة11•

فنىمعهد(45)تكنولوجيةكليات8•

خاصةعليامعاهد172•

خاصةمتوسطةمعاهد12•

3

المستشفيات
الجامعية

:المرحلة األولى 

جامعة 11

+مستشفى جامعي 74

مستشفيات من جامعة األزهر5

:المرحلة الثانية

مستشفى جامعى63

2

البحث العلمى

بحثىومعهدمركز11

جامعات باتفاقيات دولية6•

جامعات باتفاقيات اطارية2•

افرع للجامعات االجنبية المعتمدة 4•



المحتويات

حقائق وارقام

مجمع مشروعات 
التحول الرقمى

التحول الرقمى 
ىلمؤسسات التعليم العال

أنشطة وإنجازات

مبادراتالمشروعات المنتهية

اتفاقيات ةالمعلوماتيالبنية التحتية 

االختبارات االلكترونية

النظم والتطبيقات

استراتيجية التحول الرقمى 
2023

المستشفيات مشروعات 
(الذكيةالرقمية)الجامعية 



البنية التحتية
فى استخدام تطبيقات التعلم اإللكترونى▪

الدخول على المنظومة الموحدة للدولة و الربط ▪

بالخدمات المختلفة للوزارات

المحتوي التعليمي الجامعي
خلق محتوى تعليمى تفاعلى جاذب▪

مكانإتاحة المحتوى التعليمى لجميع الطلبة فى أى▪

النظم والتطبيقات
رفع كفاءة العملية التعليمية▪

خفض التكلفة ▪

استيعاب أعداد أكبر من الطلبة من الداخل و الخارج▪
دعم متخذى القرار▪

الحرم الجامعي الذكي
الجامعيةالمبانىتأمين▪

التعليميةالخدماتتحسين▪

القاعاتداخلالطلبةوأماكنأعدادفىالتحكم▪
والمعامل

010101

االختبارات اإللكترونية
تقليص دور العنصر البشرى▪

تحقيق مبدأ الشفافية والمساواه▪

إصدار تقارير تحليلية لتقويم العملية التعليمية▪

خفض التكاليف ▪
سرعة إصدار النتائج▪

02

المنصات والبوابات االلكترونية
التوسع فى نشر المحتوى التفاعلى▪

لباحثينتفعيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وا▪
تقديم الخدمات إلكترونيا للمجتمع الجامعى▪

03

التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي

04

05

06

جامعات ومجمعات 
ةتعليمية حكومية ذكي

إتاحة▪

جودة تعليم▪

تنافسية▪



وجهات وزارات 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى1.

وزارة الصحة و السكان2.

وزارة التضامن3.

وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات4.

وزارة التخطيط و التنمية االقتصادية5.

– UNESCO)اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 6. ALECSO - ISESCO )

UISالمعهد الدولى لإلحصاء بكندا 7.

"  اإلسكوا"اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا 8.



ةالجامعات والمجمعات التعليمية  الذكي-1
%100(  المرحلة االولى)نظام الجامعة الذكية 

%60رفع كفاءة الطاقة البشرية

النظم والتطبيقات-5
%70نظم إدارة التعلم

%75نظم المعلومات الطالبية

%50نظم إدارة المؤسسات

%50ميكنة قطاعات الوزارة

%90الشهادات المؤمنة

المنصات والبوابات االلكترونية-3
%100البوابة الموحدة للجامعات

%100منصة إدرس في مصر

%70بوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية 

%100منصات القبول والتنسيق االلكتروني

%100مبادرة الخريجين بالجامعات االهلية

%100منصة منح الجامعة االمريكية
%100تطوير موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات

02

03

04

05

06

01

%100شبكة ربط الجامعات المصرية             

%70مركزبيانات المجلس االعلى للجامعات    

%100رفع سرعة االنترنت في الجامعات

%30مبادرة جهاز لكل طالب

%95(انترنت االشياء)معامل تخصصية 
%95البنية المعلوماتية بالجامعات االهلية القائمة 

البنية التحتية-4

االختبارات اإللكترونية-2

%90(  االسبقية االولى)كلية 72كليات القطاع الصحي 
%30(االسبقية الثانية)كلية 432باقي الكليات بالجامعات 

المحتوى-6
%70الكتب الرقمية

%30المعامل التخيلية

%100المؤتمرات وورش العمل

2021ماتم انجازه من إستراتيجية 







احصائيات عن زوار موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

من الدول المختلفة

2021102عدد البالد في ابريل 

عدد البالد في نهاية 

2022اغسطس 

181

 M 1عدد الزوار

9



إنجازاتأنشطة

تطوير مركز بيانات الوزارة

ميكنة قطاع مكتب الوزير

ميكنة ادارة المعاهد الخاصة

اول هاكاثون للمدن الذكية بالتعاون مع 

جامعة بنها وشركة أمازون

2022فبراير 

اءأطببينللتواصلمرئيةمنصةاول

براءالخوأفضلالجامعيةالمستشفيات

شةلمناقوأوروباأمريكافيالعالميين

ةالجامعيالمستشفياتمرضىحاالت

2021مارستعليميإطارفي

ُمتدرب على 20,000عن تدريب ما يزيد 

ات شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامع

المصرية

والمعاهد البحثية( التكنولوجية –االهلية –الحكومية )اعمال الدعم الفني والبنية التحتية للجامعات 

اعداد االجتماعات على شبكة االنترنت للوزارة والجهات التابعة

الف شهادة للخريجين وطلبة 720طباعة ما يزيد على

الشهادات العليا

الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاص

تفعيل الكروت الذكية والخدمات المقدمة من خاللها وفقا 

لمنظومة الطالب الرقمي

و

اول ملتقى للتعليم العالى فى

2021سبتمبر عصر التحول الرقمى



إنجازاتأنشطة

تطوير مركز بيانات الوزارة

ميكنة قطاع مكتب الوزير

ميكنة ادارة المعاهد الخاصة

اول هاكاثون للمدن الذكية بالتعاون مع 

جامعة بنها وشركة أمازون

2022فبراير 

اءأطببينللتواصلمرئيةمنصةاول

براءالخوأفضلالجامعيةالمستشفيات

شةلمناقوأوروباأمريكافيالعالميين

ةالجامعيالمستشفياتمرضىحاالت

2021مارستعليميإطارفي

ُمتدرب على 20,000عن تدريب ما يزيد 

ات شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامع

المصرية

والمعاهد البحثية( التكنولوجية –االهلية –الحكومية )اعمال الدعم الفني والبنية التحتية للجامعات 

اعداد االجتماعات على شبكة االنترنت للوزارة والجهات التابعة

الف شهادة للخريجين وطلبة 720طباعة ما يزيد على

الشهادات العليا

الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاص

تفعيل الكروت الذكية والخدمات المقدمة من خاللها وفقا 

لمنظومة الطالب الرقمي

و

اول ملتقى للتعليم العالى فى

2021سبتمبر عصر التحول الرقمى



مشروع االختبارات المميكنة األسبقية األولى

نظم -ميكنة قطاع مكتب الوزير ) مشاريع مختلفة 

-للجامعات األهلية SISالمعلومات الطالبية 

نظم ادارة -( مليون ورقة3)األرشفة االلكترونية 

حصر ومتابعة -ERPالموارد بالجامعات االهلية 

ة ميكنة المشروعات القومي–القضايا بالوزارة 

(والتحول الرقمى 

مشروع البنية التحتية المعلوماتية

الجامعات االهلية األربعة القائمة•

معاهد فنية10•

مبنى التعليم الخاص•

(البرامج والتطبيقات–البنية التحتية )مشروع متابعة أعمال االنتقال للعاصمة اإلدارية •

اجهزة حماية البيانات )مشروع تجديد رخص 

(اتفاقية ميكروسوفت -بالجامعات الحكومية
إنشاء معامل متخصصة للشبكات•

(اتفاقية هواوى -اتفاقية سيسكو)

اء إنشاء المعامل التخصصية إنترنت األشي•

القبول بالجامعات األهلية و أعمال )منصات 

التعلم -2021-2020التنسيق لعامى 

مبادرة الخريجين فى الجامعات -االلكترونى 

الجامعة -منح الجامعة االمريكية-2021االهلية  

بية منصة رقمية ط-االمريكية للمدارس الحكومية

لتبادل الخبرات واالستشارات مع الخبراء 

لتقديم االستشارات“ طبى"منظومة -االجانب 

(الطبية لمرضى فيروس كورونا 
تطوير مواقع

ة صفحة قطاع الشئون الثقافي–الوزارة ) 

ة منظوم-معهد اعداد القادة بحلوان -والبعثات

(ادرس فى مصر

مشروعات اخرى 

مبادرة التدريب من اجل التوظيف ) •

(LinkedIn–ميكروسوفت )

G2Gالربط مع المحول الحكومي الرقمي •

(مليون رسالة نصية توعوية3عدد •

(المرحلة األولى)مشروع تطوير الجامعات الذكية 

مشروع 31المشروعات المنتهية عدد 



الجامعات الذكية : المحور األول



جامعة القاهرة: مثال 



مشروعات البنية التحتية المعلوماتية

تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات

تجديد رخص اجهزة حماية البيانات

06

بالجامعات األهلية والتكنولوجيةتطوير البنية التحتية المعلوماتية

مع الهيئة الهندسية بالتعاون
(الخوادم والشبكات) البنية التحتية 1.

انذار وكاميرات 2.

الصوتيات والمرئيات3.

نظم تامين4.

حكوميةتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمعاهد الفنية ال

2021معاهد فنية فى نوفمبر 10المرحلة األولى 

معهد فنى( 35)المرحلة الثانية عدد 

رفع سرعة االنترنت بالجامعات
3رفع كفاءة وسرعات خطوط االنترنت بالجامعات من 

ث/جيجا بت13ث الى /جيجا بت
01

G2G  خدمات الربط
أعمال الربط على المحول الرقمي و تنفيذ بعض التطبيقات مع 

.  وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

02

IOT( انترنت األشياء)المعامل التخصصية
اسكندرية–أسيوط –بورسعيد –عين شمس 

03

جامعات أهلية قائمة4

جامعة أهلية جديدة11

جامعات تكنولوجية جديدة7

بالجامعات االربعةالمعاملاجهزةاسالمتم✓

بالجامعاتربطهاتمو  science labمنظومةمناالنتهاءتم✓

 blue IOTبمنظومةالخاصةالرسفراتجهي   تم ت✓

تم التدريب عىل المنظومة ✓

04

05



إسم المعهداسم الكلية التكنولوجية

1الكلية التكنولوجية بالصحافة

المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية

المعهد الفني التجاري بالروضة

المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة

المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان

الكلية التكنولوجية بالمطرية

المعهد الفني الصناعي بالمطرية

المعهد الفني للفنادق بالمطرية

المعهد الفني التجاري بالمطرية

المعهد الفني الصناعي للبصريات 

المعهد الفني الصناعي بشبرا

المعهد الفني التجاري بشبرا

الحكومية مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمعاهد الفنية
معاهد فنية10( المرحلة األولى)التكنولوجية 



اعمال تجهيز البنية التحتية للمعاهد الفنية التكنولوجية



قبل



بعد



نيةاألسبقية الثا

بنيةللالفنيةالتصميماتمناالنتهاءتم▪

االختباراتومراكزالشبكية

والشبكاتالحاسبأجهزةكراسةطرح▪

وأجهزةالخوادمأجهزةكراسةطرح▪

والتطبيقاتالشبكاتتأمين

27الجامعات المشاركة 

ياألسبقية األول

2951عدد المقررات 

الف771عدد الطالب 

72عدد الكليات المشاركة 

االختبارات االلكترونية

أجهزة وتطبيقات مراكز الحرم الرئيسي 

أجهزة وتطبيقات مراكز الكليات الخارجية 



عين شمس

بنها حلوان

الوادي الجديد

االلكترونيةاالختبارات

المصريةبالجامعات



المصريةبالجامعاتااللكترونيةاالختبارات

منظومة االختبارات المتكاملة

الفيومأسوان

السويس

قناة السويس

أسيوط

بورسعيد



جنوب الواديالمنيا

سوهاج األقصر

المنصورة

المصريةبالجامعاتااللكترونيةاالختبارات

منظومة االختبارات المتكاملة

الزقازيق



المصريةبالجامعاتااللكترونيةاالختبارات
المنظومة المتكاملة

دمنهورطنطاالسادات

كفر الشيخ



المصريةبالجامعاتااللكترونيةاالختبارات
أجهزة تم توفيرها من قبل الجامعة

بني سويفدمياطاالسكندرية

العريش



تشغيل مراكز االختبارات االلكترونية

جامعة المنوفية



ةتركيبات مركز االختبارات االلكتروني

جامعة العريش



URL

https://sus.cdm.edu.eg/

http://dtuapps.mohesr.gov.eg/heep/

https://egypt-hub.edu.eg/

https://tansik.egypt.gov.eg/

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

http://study-in-egypt.gov.eg/

http://mohesr.gov.eg/

المنصة

النظام االلكتروني لتسجيل الطالب تحت االشراف العلمي

منصة التقدم لمقترحات لمشروعات وحدة إدارة مشروعات 
تطوير التعليم العالي 

المنصة الموحدة للتعلم االلكترونى

منصة القبول والتنسيق االلكترونى بالجامعات الحكومية

منصة القبول والتنسيق االلكترونى بالجامعات االهلية

منصة القبول والتنسيق االلكترونى بالجامعات الخاصة

منظومة ادرس فى مصر

بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

المنصات والبوابات االلكترونية: المحور الثالث

https://sus.cdm.edu.eg/
http://dtuapps.mohesr.gov.eg/heep/
https://egypt-hub.edu.eg/
https://tansik.egypt.gov.eg/
https://admission.egypt-hub.edu.eg/
https://www.cpnu-admission.edu.eg/
http://study-in-egypt.gov.eg/
http://mohesr.gov.eg/


 LMSنظم التعلم اإللكتروني

نظم إدارة المدن الجامعية

نظم ادارة الجودة الشاملة بالجامعات

GISمشروع نظم المعلومات الجغرافية 

SISنظم المعلومات الطالبية 

«التراسل»نظام إدارة المراسالت 

تطبيق المطالبات القانونية للبعثات

نظام إدارة ومتابعة مشروعات وزارة التعليم 
Dashboardالعالي والبحث العلمي 

تطبيق لمتابعة المهام باإلدارة المركزية للتعاون 
الثقافي

ERPنظم إدارة الموارد 

نظم إدارة المكتبات

تطبيق حصر ومتابعة قضايا الوزارة

منظومة حصر أصول وأمالك الدولة

لجميع اصول الوزارة

–عمارات حى السفارات 3معهد فنى و45) 
(اليونسكو-معهد القادة بحلوان-االستاد الرياضى

النظم والتطبيقات



(LMS)نظم ادارة التعلم االلكتروني 
ج للتعلم اإللكترونى الذكي رت برامظهفي ظل التقدم التقني الذي يشهده العالم، وتطور أساليب التعلم وتنوعها وفي عصر يشهد قفزة نوعية متسارعة في مجال تقنيات التعلم، فقد•

اته التكنولوجية وتهدف إلى خذة بتطورر آوالتى تشكل نقلة فريدة في أساليب التعلم الحديث، تسهم من خاللها في تقديم خدمة تعليمية إلكترونية عالية المستوى لمواكبة هذا  العص•

.  تطوير التعليم التقليدي وتحويله إلى تعلم تفاعلي إلكتروني بأحدث الوسائل والطرق اإللكترونية المعاصرة 

(  Thinqi)نظام يسمي : برنامج نظم تعلم الكترونى تابع لبنك المعرفة المصرى

Thinqiيشتمل نظام إدارة التعلم • LMS كما يوفر أدوات إدارة وتقارير قوية للمستخدمين .على مجموعة متعددة من المميزات إلنشاء موارد التعلم الرقمية وإدارتها ومشاركتها

.ومديرين المشروع

مليون 385لمعرفة بقيمة ون مع بنك اتعاتم االنتهاء من كافة الدراسات الفنية إلحتياجات الجامعات الحكومية لتوريد وتركيب وتشغيل تطبيقات نظم ادارة التعليم االلكتروني بال•

.جنيه

. تم توقيع البروتوكول بين المجلس االعلى للجامعات وبنك المعرفة وجاري تفعيل التعاقد•

.من المواصفات المطلوبة لتناسب طلبات الجامعات وسيتم استكمال النسبة المتبقية بعد توقيع العقد% 75تم تنفيذ •



الخطة الزمنية وخطة الدفع

الخطة الزمنية والتنفيذية•

وأن يكون النظام % 75الخطة الزمنية والتنفيذية الموضوعة اإلنتهاء من التنفيذ فى كل الجامعات بنسبة ال تقل عن •
.  2023 / 2022جاهز للتشغيل فى كل الجامعات المصرية الحكومية قبل بداية العام الدراسى القادم 

دفعات4خطة الدفع ستتم على •

دفعة مقدمة % 25•

.عند تثبيت وتفعيل النظام لكل جامعة% 35•

الطالب على بعد تاكيد االستالم من قبل كل جامعة وتشغيل وتفعيل البرنامج وتدريب اعضاء هيئة التدريس و% 30•
.من كل جامعة% 75استخدامه بموجب محضر إستالم إبتدائي بنسبة تفعيل حسابات التقل عن 

. بعد مرور سنة من اإلستالم بموجب محضر إستالم نهائي% 10•



SISنظم المعلومات الطالبية

–لمان الملك س–الجاللة ) تم التعاقد على تطبيقات نظم المعلومات الطالبية للجامعات االهلية االربعة •
(سنوات6/مليون جنية14.5قيمة تعاقدية ( )PeopleSoft)( المنصورة الجديدة–العلمين 

جامعة حكومية بتعاقد مركزي من خالل وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بتمويل كامل من 25جاري التعاقد على عدد •
6/مليون جنية65بقيمة تقديرية )سنوات لكل جامعة 6موازنات الجامعات الحكومية على ان يكون اجمالي مدة التعاقد هي 

(سنوات

:تم االستقرار فنيا على ثالث حلول فنية وهي •

(People soft – Informatique – Ibn Alhaytham ) على ان يكون اختيار الحل الفني المناسب
.متروكا الدارة كل جامعة طبقا الحتياجاتها

مع بنك المعرفة SISتوقفت االجراءات نظرا للتعاقد على •



ERPنظم إدارة الموارد

مليون 4بقيمة تعاقدية )( العلمين–الملك سلمان –الجاللة ) للجامعات االهلية الثالث ODOOتم تشغيل تطبيقات •
(جنية

جامعة حكومية بتعاقد مركزي من خالل وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بتمويل25جاري التعاقد على عدد •
سنوات 6على ان يكون اجمالي مدة التعاقد هي ( 80: 20)والجامعات الحكومية بنسبة  ICTPمشترك بين مشروع 

(سنوات6/مليون جنية60بقيمة تقديرية )لكل جامعة 

:تم االستقرار على الحلول الفنية التالية •

(SAP – Paradise – ORACLE – ODOO ) وجارى عرضها على الجامعات

.على ان يكون اختيار الحل الفني المناسب متروكا الدارة كل جامعة طبقا الحتياجاتها



«التراسل»نظام إدارة المراسالت 
عدد المراسالت 

الواردة

عدد المراسالت 

الصادرة

عدد المراسالت 

الداخلية

5690

179

309

34



«التراسل»نظام إدارة المراسالت : تابع



توفير رخص ميكروسوفت للجامعات

type No.
Office Professional Plus 2013 with SP1 521
Office Professional Plus 2019 1550
Office Standard 2019 300
Windows 10 Enterprise 12
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 4
Windows 10 Pro / Windows 10 Pro for Workstations - Windows 10 Professional 3000
Windows 11 Enterprise - Windows 10/11 Enterprise 3000
Windows 11 Pro / Windows 11 Pro for Workstations - Windows 10/11 Pro - Windows 
10/11 Pro for Workstations 100
Windows Server 2016 Datacenter 22
Windows Server 2016 MultiPoint Server Premium - Windows Server 2016 MutiPoint 
Server Premium 4
Windows Server 2019 Datacenter 4
Windows Server 2019 Standard 27
Windows Server 2016 Standard 11

–ج جامعة سوها-جامعة عين شمس: تم توزيع رخص ميكروسوفت للجامعات االتية لبعض الجامعات ➢
STDF–المراكز الثقافية بالخارج –جامعة العريش 

جارى تجميع احتياجات باقى الجامعات من رخص ميكروسوفت ➢



A3الى  A1تم تحديث الجامعات من رخص ➢

الترقية الى 

المحدد باللون االحمر الزيادات 
التى تم اتاحتها فى الترقية



اعضاء وحدة التحول الرقمى ووحدة المشروعات القومية والمستشارين والنواب  وبعض القيادات•

حساب للرقمنة100•

السابق انشاؤه 

2020-2021

2022تم انشاؤه فى يناير حسابات للكليات التكنولوجية126انشاء عدد •

حسابات لمكتب الوكيل الدائم10عدد •

70:قطاع مكتب الوزير •

30:قطاع الشئون الثقافية والبعثات•

46: االدارة المركزية المانه المجالس •

2022تم انشاؤهم فى فبراير 

(10)االدارة المركزية للتعليم الخاص-(28)شئون المعاهد الخاصة -(33)االدارة العامة للتراخيص -( 59)االدارة العامة لشئون الطالب •

(2)االدارة العاملة لتنسيق الثانوية-(8)ادارة الموارد البشرية -(36)االدارة العاملة لتنسيق الثانوية-(31)االدارة العاملة لتنسيق الثانوية •

-(67)االدارة العامة لرعاية الطالب-(20)االدارة العاملة لتنسيق الثانوية-(6)االدارة العاملة لتنسيق الثانوية •

(7)ادارة المعلومات -70)االدارة العامة لالمن-(19)قطاع التعليم -(8)االدارة العامة لرعاية الطالب•

ما تم انشاؤه مؤخرا فى ابريل 

2022

بريد الكترونى405عدد 

لتنسيق الجامعات االهلية100عدد •

ما تم انشاؤه فى شهرى يونيو ويوليو واغسطس

البريد االلكترونى الحكومى





Dashboardنظام إدارة ومتابعة مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : تابع 



Dashboardنظام إدارة ومتابعة مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : تابع 



اتفاقيات تم عقدها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
والشركات العالمية للتكنولوجيا 

3

4

2
توقيع مذكرة االطار االستراتيجي للتعاون مع شركة هواوي للتكنولوجيا•

2021/2022في ( شبكات –حوسبة سحابية )معامل 10تعهدت شركة هواوي بمنح •

تسليم معملين بجامعتي المنصورة و عين شمس•

اسوان-بورسعيد–حلوان –تم االنتهاء من إجراءات تسليم جامعات الزقازيق •

المنوفية   –بني سويف –القاهرة -اسكندرية-جاري العمل علي انهاء اإلجراءات بجامعات أسيوط•

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو انترناشونال ليميتد•

من خالل برنامج األكاديمية بإتاحة منهًجا في شبكات الحاسوب للمؤسسات التعليميةتقوم الشركة •

التابعة للوزارة لالستفادة منه دون مقابل مادي بهدف رفع كفاءة الدارسين بمجال تكنولوجيا

المعلومات بما يتناسب مع سوق العمل العالمية•

«برنامج األكاديمية»انشاء •

توقيع خطاب تعاون مع شركة امازون ويب سيرفيسيز  •

 AWS Educateالوصول المجاني الي مناهج الحوسبة السحابية وكذلك برامج تتيح الشركة •
للطالب المسجلين ضمن معاهد و جامعات و كليات التعليم العالي 

1
27دد التعاقد مع ميكروسوفت بتوفير نسخ البرامج الالزمة للطالب واعضاء هيئة التدريس لع•

جامعات اهلية باالضافة الى المجلس االعلى للجامعات 4جامعة حكومية و

التعاقد على الرخص الخاصة بميكنة المستشفيات الجامعية •

واضافة ادوات االتاحة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث   Chatbotاطالق الشات بوت •

العلمى 



مبادرة السيد رئيس الجمهورية
" 2050التكنولوجيا المستقبلية"

Future Technology



الجامعات الخاصة

2022خريجين ما قبل 

الجامعات الحكومية

الجامعات التكنولوجية

500

5000

2000

مليون جنيه15

تكلفة الجامعات الخاصة

مليون 60
تكلفة الخريجينجنيه

مليون 60

جنيه

مليون 150

جنيه

تكلفة الجامعات 
التكنولوجية

تكلفة الجامعات الحكومية

2000

الجامعات األهلية

مليون جنيه50015

تكلفة الجامعات األهلية

مليون جنيه للعام الواحد300تكلفة تقديرية 

(مليون لكل ألف طالب30)

الف طالب سنوياً بداية من السنة الثانية20

اآلف10

متخصص 

البنوك
اتحاد 

الصناعات

الطالب الجامعات 

الجامعات األجنبية

المصرية

الشركات

ةالشركاء لتنفيذ المبادر

الذكاء اإلصطناعى وعلوم البيانات

البرمجيات والتطبيقات

البنية التحتية وتأمين البيانات والشبكات

تكنولوجيا الشمول المالى

التسويق واإلعالم الرقمى

التخصصات



اراتمهصقلعىلالعلىمالبحثو العاىلالتعليموزارةتعمل

ةعالميبمواصفاتطالبإعداد و العمليةالناحيةمنالطالب

ات تقبليةالمسو الحاليةالسوقتكنولوجياتمعتتواكبوبخير

كاتمنمعتمدةشهاداتعىلوحاصل منتجةالعالميةالرسر

العمىليبالتدر مرحلةليبدأ التخرجحت  ننتظر ال و التكنولوجيا 

تكنولوجيا بسوقالموجودةالمنتجاتمهاراتواكتساب

 للتنافستؤهلهاالتصاالت و المعلومات
 
 وإقليميمحليا

 
 ا

 
.وعالميا

 تم حرص التخصصات الحالية و المستقب
 
لية ف

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مجاالت 5:و تقسيمها إىل

برنامج18:تشمل

تخصص31:تغىط

ي هذه المبادرة ستكون من مصادر الدخل الواعدة للنقد األجن تر
ات والعقول المرصية الت  يمكن تصدير  ها للعمل عن طريق الخير

.بالسوق اإلقليىم والعالىم

الذكاء اإلصطناعى وعلوم البيانات✓

البرمجيات والتطبيقات✓

لشبكاتالبنية التحتية وتأمين البيانات وا✓

تكنولوجيا الشمول المالى✓

التسويق واإلعالم الرقمى✓



الوظيفة المستقبيلة(31)اسم التخصص(18)اسم البرنامج(5)اسم المجال

الذكاء اإلصطناعى وعلوم البيانات:أوالً 
AI Technology

AI &Machine Learningمصمم نظم تعلم اآللة

Big Dataمحلل بيانات

Data Scienceعالم بيانات

RoboticsRoboticsمصمم نظم

البرمجيات والتطبيقاتثانياً 

Metaverse

Augmented Realityمبرمج نظم واقع معزز

3D Graphicsمصمم رسوم ثالثية االبعاد

Video Games مصمم العاب الكترونية

Virtual Realityمبرمج نظم حقيقة تخيلية

IoTIoTمبرمج نظم انترنت االشياء

Mobile DevelopmentMobile Developmentمبرمج تطبيقات الموبايل

Web DevelopmentsWeb Developmentsمبرمج تطبيقات على االنترنت

GISGISمبرمج نظم معلومات جغرافية

Medical Application
HISدعم فني لنظم ادارة المستشفيات

PACKS Solutionsدعم فني نظم البنية التحتية للمستشفيات

Bio Informaticsدعم فني لنظم المعلومات الطبية

(NLP) Natural Language Processing(NLP) Natural Language Processing متخصص معالجة النصوص

كاتالبنية التحتية وتأمين البيانات والشبثالثاً 

Cloud

Cloud and Grid Computing دعم فني الحوسبة السحابية

Routing &Switching دعم فني شبكات

High Performance Computing (HPC)دعم فني لحاسبات فائقة السرعة

Cyber SecurityCyber Security متخصص تأمين معلومات

WirelessWireless متخصص شبكات السلكية

Fiber OpticsFiber Opticsمتخصص كابالت الياف ضوئية

Embedded System and 

Mechatronics
Embedded System and Mechatronicsمصمم نظم مدمجة وميكاترونيكس

 ً الشمول المالىتكنولوجيا الشمول المالىرابعا
FinTechمتخصص تكنولوجيا مالية

Digital Currencyمتخصص عمالت رقمية

التسويق واإلعالم الرقمىخامساً 

Digital MarketingDigital Marketing متخصص تسويق رقمي

CartoonCartoon مسمم رسوم متحركة

Computer Vision and Video 

Processing
Computer Vision and Video Processingمتخصص معالجة فيديو ورؤية بواسطة الحاسب

Common CoursesCommon Coursesسادساً 
Blockchainمبرمج بلوكشين

Databasesمتخصص قواعد بيانات

Virtualizationمتخصص بيئة موازية



كاء لتنفيذ مبادرة الرسر
"2050التكنولوجيا المستقبلية " 

البنوك

الطالب

الجامعات األجنبية

الجامعات المصرية

الشركات

اتاحة البرامج الدراسية ✓

والمناهج التعليمية

إتاحة استخدام المنصات ✓

التعليمية الخاصة بهم، 

منح تراخيص البرامج✓

اتاحة الحصول على ✓

الشهادات المعتمدة دوليا 

توفير تدريب عملي✓

تقديم الدعم المالى

وتمويل المقترح 

زةتقدم مستوى تعليم وبرامج متمي✓

تقديم منح مميزة للدراسة بالخارج✓

للطالب المتميزين

نتوفير فرص عمل مع الشركات للخريجي

توفير المعامل والفصول الدراسية✓

همتوفير أعضاء هيئة التدريس ومعاوني✓



األعداد المقترحة والتكلفة التقديرية المطلوبة

الجامعات الخاصة

2022خريجين ما قبل 

الجامعات الحكومية

الجامعات التكنولوجية

متدرب500

متدرب5000

متدرب2000

مليون جنيه15

تكلفة الجامعات الخاصة

تكلفة الخريجينمليون جنيه60

مليون جنيه60

مليون جنيه150

تكلفة الجامعات التكنولوجية

تكلفة الجامعات الحكومية

متدرب2000

الجامعات األهلية

مليون جنيه15متدرب500

تكلفة الجامعات األهلية

مليون جنيه للعام الواحد300اآلف طالب بتكلفة تقديرية 10إجمالى 



مكونات الـمــــبــــــادرة

الجامعات التكنولوجية

جامعات9

الجامعات االهلية

جامعة19

الجامعات الحكومية

جامعة27

حاسم الجامعةم عدد الطالب المقي 
650أكتوبر التكنولوجية6جامعة 1

600القاهرة الجديدة التكنولوجيةجامعة2

100بت  سويف  التكنولوجيةجامعة3

100جامعة الدلتا التكنولوجية4

100جامعة طيبة باألقرص التكنولوجية5

ج العرب 6 125الجامعة التكنولوجية بير

100يةسمنود الغرب–بهبيت الحجارة جامعة7

125يةبورسعيد التكنولوج-جامعة السالم 8

100جامعة أسيوط التكنولوجية9
2000االجماىل

خريجي   الجامعات

2022قبل 

2000 500 2000 5000 500 

وتتضاعف فى السنوات التالية( للسنة األولى) متخصص سنوياً  10000 

الجامعات والمعاهد 
الخاصة

جامعة23

ةالكليات التكنولوجي

كليات تكنولوجية8

(معهد45)



تخصصات اساسية

Highعالى  لغة قواعد

البيانات 

جافا

لينكس

دورة حياة تطوير البرمجيات 

سى شارب

يونكس    ادارة االزمات

 تحليل االعمال  لغة قواعد البيانات الخاصة

مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

مراكز البيانات

برمجة االوامر النصية  ذكاء االعمال

اتمتة االختبار

امن الشبكات

انظمة تشغيل السرفرات

 هندسة االمن

 هندسة الشبكات البنية التحتية للخدمة

Medium متوسط البرامج الوسيطة

 هندسة التطبيقات

تصميم التطبيق

ادارة الشبكات  امن البنية

 الحاسب

المركزى

ادارة موارد المؤسسات 

 دعم سطح المكتب تطبيق ويب بلغة روبى

بروتكول بدء الجلسة  شبكات المعرفة

بالبرمجيات

كوبول البنية التحتية االفتراضية لسطح المكتب  

منخفض Low

الشبكة االفتراضية

تقليدى

علم البيانات

 االمن السحابى

المعلوماتتكنولوجياخدماتادارة هندسة البيانات

 ادارة االجهزة

المحمولة 

 انترنت االشياء

 ادارة الهوية

والوصول 

هندسة موثقية للموقع هندسة المعلومات

انظمة االمان

البيانات الغبر ميهكلة  ماتالمعلولتكنولوجيا الذكاء االصطناعى



التشغيل اآللي 

للعمليات

البلوك تشين  الحوسبة

المتطورة

متخصص

احتياج ماس

   بايثون

لغة برمجة

التشغيل االلى

 واجهات برمجة

التطبيقات 

تطوير البرمجيات وصيانة تكنولوجيا المعلومات

منهجية سكروم

 مبادى تطوير برمجيات"آجايل"

 مسارات التكامل المستمروالتسليم المستمر نظام ادارة حاويات التطبيقات

 البرنامج لخدمة البيئة السحابية

تعلم االلة

تكامل االنظمة

هندسة البيانات

الذكاء االصطناعى

النظام االساسى لخدمة

 تكامل البيانات

امن التطبيقات

 ادارة قواعد البيانات  كود البنية التحتية

 البنية  السحابية



االجمالى العامالجامعات الخاصةالجامعات االهليةالجامعات الحكومية2022خريجين ما قبل الجامعات التكنولوجية33اسم التخصص 19اسم البرنامج اسم المجالمم

1
:  أوالً 

الذكاء اإلصطناعى 

وعلوم البيانات

AI Technology
AI & Machine Learning 

1001002502525500 Big Data
Data Science

2RoboticsRobotics1001002502525500

3

 ً البرمجيات والتطبيقاتثانيا

Metaverse

Augmented Reality 

75751881919376
3D Graphics

Video Games
Virtual Reality

4IoTIoT1001002502525500

5Mobile DevelopmentMobile Development1501503753838750

6Web DevelopmentsWeb Developments1501503753838750

7GISGIS75751881919376

8Medical Application

HIS

75751881919375 PACKS Solutions
Bio Informatics

9(NLP) Natural Language Processing 
(NLP) Natural Language 

Processing 
75751881919375

10

 ً ثالثا
ن البنية التحتية وتأمي

البيانات والشبكات

Cloud Computing

Cloud and Grid 
Computing1751754384444875

Routing & Switching

High Performance 
Computing (HPC)

50501251313250

11Cyber SecurityCyber Security1001002502525500

12WirelessWireless1501503753838750
13Fiber Optics Fiber Optics 1001002502525500

14
Embedded System and 

Mechatronics
Embedded System and 

Mechatronics
1501503753838750

15 ً الشمول المالىلى تكنولوجيا الشمول المارابعا
FinTech

75751881919375
Digital Currency

16

 ً مى  التسويق واإلعالم الرقخامسا

Digital MarketingDigital Marketing1501503753838750

17CartoonCartoon75751871919375

18
Computer Vision and Video 

Processing
Computer Vision and 

Video Processing
75751871919375

19 ً Common Courses Common Courses Digital Currency0سادسا

20002000500050050010000

ج 
ت والبرام

ال
جا

طة الم
خري



التخصص(العاشر)البرنامج (الثالث)المجال 
الدراسى الفصل

االول

الدراسى الفصل

الثانى

الدراسى الفصل

الثالث

الفصل الدراسى 

الرابع

الفصل الدراسى

الخامس

مين البنية التحتية وتأ

البيانات والشبكات

Cloud 
Computing

Cloud and Grid 
Computing

+
Routing & 
Switching

Basic Science 

50%
450 Hours +450 Hours

Applied & Business skills

50%
450 Hours + 450 Hours

On site 
training

450 Hours
(Option)

أسيوط التكنولوجيةالقاهرة الجديدة التكنولوجيةأكتوبر التكنولوجية6جامعة الجامعات المقترحة لهذا المجال

505050عدد الطالب المقترح

المجموعه
طالب 25

الجامعة الدولية المقترحة

Swinburne University - Australia
متوسط التكلفة

ةجنيه فى اليوم للمدرس للمجموع5000

(كل سنتين)مليون جنيه 9(: طالب150)تكلفة البرنامج 

مثال



نظام القبول

التكنولوجيةومهارتهمقدرتهممدىلقياسللطالبمسابقاتواختباراتاجراء✓

المتقدمينلطالبلشخصيةمقابالت اجراء✓



التمويل

جنيه30000: تكلفة الطالب فى العام الواحد ✓

طالب10000متوسط عدد طالب المرحلة األولى  ✓

يةالتكلفة التقديرعدد الطالب المقترحالمؤسسة

مليون جنيه5000150الجامعات الحكومية

مليون جنيه200060الجامعات التكنولوجية

مليون جنيه2022200060خريجين الجامعات ما قبل 

مليون جنيه50015الجامعات األهلية

مليون جنيه50015الجامعات الخاصة

مليون جنيه10000300دللعام الواحإجمالى تكلفة الطالب



كات الراعية الرسر



بيان بعدد االكاديميات والمعامل بالجامعات الحكومية
Huawei academyHuawei LabCisco AcademyCisco LabIOTAWS academyالجامعة

llllllجامعة المنوفية

lllllجامعة عين شمس

llllجامعة األسكندرية

llllجامعة أسيوط

llllجامعة بورسعيد

lllllجامعة المنصورة

llllجامعة الزقازيق

llllllجامعة بنها

llllجامعة الفيوم

lllجامعة القاهرة

llجامعة طنطا

llجامعة حلوان

lllجامعة قناة السويس

lllجامعة كفر الشيخ

llllجامعة سوهاج

lllجامعة دمنهور

lllجامعة أسوان

llجامعة العريش

llجامعة جنوب الوادي

llجامعة بني سويف

lجامعة االقصر

جامعة دمياط

جامعة مدينة السادات

جامعة السويس

جامعة الوادى الجديد

جامعة مطروح

جامعة المنيا

جامعة القاهرة الجديدة 

التكنولوجية
l

✔✔lجامعة الدلتا التكنولوجية

2510251042االجمالى



Huawei academyHuawei LabCisco AcademyCisco LabIOTAWS academyالجامعة

llllllجامعة المنوفية

lllllجامعة عين شمس

llllجامعة األسكندرية

llllجامعة أسيوط

llllجامعة بورسعيد

lllllجامعة المنصورة

llllجامعة الزقازيق

llllllجامعة بنها

جامعة الفيوم
l

lll

جامعة القاهرة
l

ll

llجامعة طنطا

llجامعة حلوان

lllجامعة قناة السويس

lllجامعة كفر الشيخ

llllجامعة سوهاج

lllجامعة دمنهور

lllجامعة أسوان

llجامعة العريش

llجامعة جنوب الوادي

llجامعة بني سويف

lجامعة االقصر

جامعة دمياط

جامعة مدينة السادات

جامعة السويس

جامعة الوادى الجديد

جامعة مطروح

جامعة المنيا

lجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

✔✔lجامعة الدلتا التكنولوجية

بيان بعدد االكاديميات والمعامل بالجامعات الحكومية



(2023) االستراتيجية الجديدة 

تأمين الكتب

نظام إدارة الموارد 

ERP

مبادرة طالب رقمى

اإلصدارات المؤمنة 
والذكية

الخاصةبالجامعاتالمؤمنةالشهاداتتفعيل

المعامل اإلفتراضية

Dashboard

اإلقتباس باللغة العربيةمراجعة



رقمية خريج قادر على استخدام الوسائل التكنولوجية ال/طالب 

لرقمي الحديثة اثناء وبعد الدراسة من خالل نشر ثقافة التحول ا
بالمجتمع األكاديمي والقضاء على االمية االلكترونية

E-calendar

E-exam

Egypt Hub

تطبيقات نظم ادارة التعلم

LMS

تطبيقات نظم المعلومات الطالبية

SIS

E-transportation Access ControlAllocation & Tracking

E- Library

E-printing

الطباعة الرقميةتطبيقات 

Digital wallet

E-waste

E-Certificate

مبادرة طالب رقمى



بيئةلقلخواالفتراضيالمعززالواقعتقنيةاستخدام
علىللتدريبالحقيقيالمعملتحاكىمعملية

تطبيقيةالالكلياتبمعاملتتمالتىالعمليةالتجارب
ىفوليسوالصيدلةالعلومالهندسة،الطب،مثل

بهدفوذلكالمتعددةالوسائطبتقنيةتجربةصورة
.العاليالتعليملطلبةوالقدراتالمهاراترفع

المعامل اإلفتراضية

عالميةفنيةحلول3منقائمةالىالوصولتمالدراساتبعد

الحلجامعةكللتختارالجامعاتعلىللعرضجاهزةومحلية

ً التعاقديكونانعلىلهاالمناسب لافضالىللوصولمجمعا

.والماليةالفنيةالحلول



األنشطة المشتركة مع مجمع االصدارات للشهادات الثبوتية المؤمنة

الف شهادة750عدد شهادات 

طباعة الشهادات للخريجين وطلبة الشهادات العليا❑

والتيالحكوميةالجامعاتعلىالنموذجعرضوتمتخصصلكلالعلميةالمؤهالتاختالفمراعاةمعبالجامعاتالتخرجشهاداتنموذجتوحيد•

ً الشهاداتطباعةبالفعلبدأت النموذجلهذاطبقا

المنصة الموحدة لرفع بيانات الجامعات❑

.االستشاريينالسادةمنالمقترحةالتعديالتعلىبناءً transactionوlayoutالفيتغييرتشملالمنصةمنجديدإصداروجود•

المصريةالجامعاتوشبكةالمجمعبينمؤمنربطخطتركيبنحوالالزماتخاذ•

الكروت الذكية❑

الرقميالطالبلمنظومةوفقاخاللهامنالمقدمةوالخدماتالذكيةالكروتتفعيل•

الخاصةبالجامعاتالمؤمنةالشهاداتتفعيلعلىالعملجارى❑

الشهادات المؤمنة



العربيةمقترح تنفيذ نظام متكامل لمشروع مراجعة اإلقتباس باللغة

ة  التةى في ضوء مشروعات تطوير البنية التحتيةة المعلوماتية•

تقةةوم بهةةا واةةدة التحةةول الرقمةةى لصةةالل الجامعةةات المصةةرية

الحكوميةة والتكنولوجيةةة والجامعةةات ا هليةة وبعةة  الجهةةات

.التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى

ونظراً  همية وجود نظام متكامل لمشروع مراجعة اإلقتبةا •

 ً مةةةع باللغةةةة العربيةةةة لحمايةةةة المبةةةدعين والبةةةاا ين وتما ةةةيا

صةةو  اسةةتراتيجية اقةةوم الملكيةةة الفكريةةة لقيةةا  نسةةبة الن

مةل المقتبسة من المصادر والمراجع الخارجية الى الةنص الكا

.للبحث العلمي 

ليزيةةة وايةث ا  بةةرامال االقتبةا  المتةةوفرة االيةاً باللغةةة االنج•

مختلفة ونظراً لوجود العديد من ا بحاث باللغة العربية بصور

ات مةةن رسةةاال ماجيسةةتير ودكتةةوراه ومقةةاالت فةةى قواعةةد بيانةة

وجود المكتبات بالجامعات او على  بكة االنترنت مما يتطلب

.نظام متكامل لمشروع مراجعة اإلقتبا  باللغة العربية

ولةى تم دراسة تطوير نظام يحقق ا هداف المشةار اليهةا وتةم تنفيةو نمةو   أ•

يةث بح( بتكلفةة مجانيةة لهةوا النمةو  )مع إادى الشركات الراادة المصةرية 

: يحقق 

"نسخ ولصق"الكشف عن جميع ااالت االنتحال المبا ر 1.

""Mix-and-Shakeالكشف عن أغلب ااالت االنتحال المعدَّل 2.

إظهار المصدر ا ك ر ا تباًها عند الع ور عليه3.

إظهار درجة التشابه مع المصدر لدعم عملية اتخا  القرار لدى المراجع4.

عبارات  ات اجم معين/ اعتماد اإلكتشاف على جمل 5.

ايالتشابه يعتمد على القرب اإلمال: أخو الجنا  الناقص في االعتبار 6.

يعتمد التشابه على بنية العبارة: فحص الترتيب والقرب7.

تجاهل الكلمات الشااعة وعالمات الترقيم8.

فات ال تجاهل الفحص الفروم الناتجة من اختالف نوع المستند م ل بين مل9.

Word وملفاتPDF.

.تبا تم تجربة النظام المطورعملياَ وأثبت كفاءة فى استنباط نسب اإلق•

لتر يل خبير من كل جهة

يداً لتقييم النظام المطور تمه

.هلتعميمه عند اثبات كفاءت

أكاديمية البحث العلم

المجلس ا على للجامعات

مجلسى الجامعات الخاصة

وا هلية

الجهات المقترحة



جامعة اسوا    ..…(   ركة جامعة اسيوط )

جامعة  قناة السويس  ……( ركة ايجاد التقنية لتقنية المعلومات)
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Dashboard

مومنظواضحبشكلالبياناتبعرضتقومتحكملوحة

ملدعاحصائياوعرضهاالمتاحهالمعلوماتمقارنهيمكن

تعرضواضحهرقميهمعلوماتصورةفىالقرارمتخذى

ويسرسهولهفى

النماذج االسترشادية من الجامعاتتعريف



Date

جارى دراسة تخطيط ادارة المؤسسات 

Enterprise Resource Planning (ERP)

المواردادارةنظام-•

النظامالمؤسسيةيهدف

ةومتابعادارةتسهيلالى

اداراتبكلالمواردكافة

اتالمشتريمثلالمؤسسة

والمواردوالمخازن

البشرية

النظامخاللمنيتم•

البياناتكافةاضافة

ممابالمؤسسةالخاصة

ةدورتسهيلعلىيساعد
العمل

فىةالفعليبالبياناتتقاريراعدادامكانية•

وقتاقل

ياتعملخاللمنالتشغيلتكاليفانخفاض•

الممارساتوأفضلالمبسطةاألعمال

دمينالمستخبينالبياناتمشاركةتسهيل•

الصالحياتحسبعلى

ياتوالعملاألعمالوظائفلالكفاءةتحسين•

جيًداالمحددةالتجارية

ختلفةالماالداراتبينمتوافقةتحتيةبنية•

تكاملتحسينخاللمنالمخاطرتقليل•

الماليةوالضوابطالبيانات

منوالتشغيلاإلدارةتكاليفانخفاض•
ومتكاملةموحدةأنظمةخالل

المميزات تعريف



الجامعات،احتياجاتلدراسةالمشكلةالوزاريةاللجنةعلىبناء•

للمشروعالفنيةالمواصفاتوضعتم1.

.المتخصصةوالمحليةالعالميةالشركاتمن(7)عدددعوةتم2.

•ITG – Delta – Esmart – SAP – East tech – DMS – Paradise

المالىوالتفاوضالتقديميةوالعروضالفنيةالتقيماتأعمالمناللجنةانتهت3.

الحلجامعةكللتختارالجامعاتعلىللعرضجاهزةفنيةحلول3منقائمةالىالوصولتم4.
ً التعاقديكونانعلىلهاالمناسب .والماليةالفنيةالحلولافضلالىللوصولمجمعا

 ERPموقف مشروع



منصة نشر وبيع وتأمين الكتب االلكترونية
"تحويل نسخة الكتاب الى نسخة مؤمنة "

تأمين الكتب•
المنصةخاللمنالكتببيعامكانية•

القارئخاللمنالكتابفتحسهولة•

المخصصاالكترونى

تصويراونسخاوطبعامكانيةعدم•

طريقةباىالكتابمحتوى

المميزات

جامعة السويس 1.

جامعة طنطا2.

جامعة سوهاج3.

جامعة بنها4.

ة تم تنفيذ نموذج استرشادي للكتب الجامعي

-:جامعات هم4المؤمنة بعدد 

برفعالتدريسهيئةعضويقوم•

المنصةعلىبهالخاصةالكتب

ومويقالكتاببشراءالطالبيقوم•

مكنليتااللكترونيالقارئبتحميل

الكتابفتحمن

طريقة االستخدام حفاظاً على حقوق الملكة الفكرية•

منع الطباعة ونسخ الكتب•

توفير تكاليف استيراد الورق والطباعة•

سهولة االطالع عليه في أي وقت وأي مكان•

.ترسيخ ثقافة التعلم اإللكتروني•



بموقف مشروع تأمين الكت

:النموذج اإلقتصادى •

لغ الجامعة تحاسب المؤلفين والشركة ويتم التحصيل المب•

ة فى بالكامل لكل النسخ اإللكترونية من الطلبة بصورة مجمع

.بداية العام الدراسى

ركة يتم بيع النسخ من على بوابة النشر ويتم محاسبة الش•

من ثمن بيع % 10الى % 5بنظام تقاسم العائد فى حدود من 
.كل نسخة لكل مؤلف

ذ حاليا جاري دراسة العروض المقدمة من الشركات بعد ان أتيح لكل شركة تنفي

.نموذج استرشادي في أحد الجامعات واخذ مالحظات كل جامعة في االعتبار



وعات الجامعات االهلية الجامعات التكنولوجية مرسر



جامعات أهلية قائمة4
جنيهمليون650مليار1اجمالىبتكلفة

جامعة أهلية جديدة11
مليار جنيه2.2بتكلفة  

جامعات تكنولوجية6
جنيهمليون600بتكلفة

البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات األهلية والتكنولوجية 

البنية التحتية 

بالجامعات األهلية والتكنولوجية
بالتعاون مع الهيئة الهندسية

بياناتشبكات وأجهزة تأمين–خوادم 1.

الدخولالتحكم فى–كاميرات مراقبة 2.

الصوتيات والمرئيات3.

نظام انذار الحريق4.

IoTنظم إدارة المبانى و 5.
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( جامعة11)الجامعات األهلية الجديدة 

اسم الجامعة
بنية تحتية

(تأمين بيانات-شبكات –خوادم ) 
ةأولويات المبانى لكل جامعأولويات الجامعاتIoTنظم إدارة المبانى و  الصوتيات والمرئياتنظام انذار الحريقكاميرات مراقبة ونظم تأمين

المنصورة األهلية1

تم الطرح والتعاقد وجارى التنفيذ 

(2022متوقع بداية التشغيل أكتوبر )
تحت اإلعدادجارى التعاقد

؟؟

؟؟حلوان 2

؟؟بنها3

؟؟بنى سويف 4

؟؟الزقازيق5

؟؟أسيوط6

؟؟جنوب الوادى7

؟؟قناة السويس8

؟؟بور سعيد9

؟؟المنوفية 10

؟؟المنيا11

(جامعات6) الجامعات التكنولوجية الجديدة 

اسم الجامعة
بنية تحتية

(تأمين بيانات-شبكات –خوادم ) 
ةأولويات المبانى لكل جامعأولويات الجامعاتIoTنظم إدارة المبانى و  الصوتيات والمرئياتنظام انذار الحريقكاميرات مراقبة ونظم تأمين

أكتوبر التكنولوجية6جامعة 1

تحت اإلعدادجارى التعاقديذتم الطرح والتعاقد وجارى التنف

؟؟

؟؟جامعة طيبة باألقصر التكنولوجية2

؟؟الجامعة التكنولوجية ببرج العرب 3

؟؟سمنود الغربية–بهبيت الحجارة 4

؟؟بورسعيد التكنولوجية-جامعة السالم 5

؟؟أسيوط التكنولوجية6

(لم يتم حتى اآلن)شهور من تاريخ فتح اإلعتماد المالى 4موعد التوريدات

المشروعات المنفذة بالتعاون مع الهيئة الهندسية 



(  جامعة11)الجامعات األهلية الجديدة 

اسم الجامعة
األجهزة الصفرية

(Thin Client)
الحاسب اآللى

(Desktop & W.S )
جهة الطرح والتعاقدماكينات التصويرالطابعاتاألجهزة المحمولة

أولويات 

الجامعات
ةأولويات المبانى لكل جامع

205-350100المنصورة األهلية1

ا 
ته

ذا
ت 

عا
ام

ج
ال

(
ك

دا
ح
ى 

عل
ة 

مع
جا

ل 
)

؟؟

؟؟205-350100حلوان 2

؟؟205-350100بنها3

؟؟205-350100بنى سويف 4

؟؟205-350100الزقازيق5

؟؟205-350100أسيوط6

؟؟205-350100جنوب الوادى7

؟؟205-350100قناة السويس8

؟؟205-350100بور سعيد9

؟؟205-350100المنوفية 10

؟؟205-350100المنيا11

38501100022055االجمالى

مليون جنيه 72بتكلفة -( جامعات حالية3+ جامعات جديدة 6) الجامعات التكنولوجية 

اسم الجامعة
األجهزة الصفرية

(Thin Client)
الحاسب اآللى

(Desktop & W.S )
جهة الطرح والتعاقدماكينات التصويرالطابعاتاألجهزة المحمولة

أولويات 

الجامعات
ةأولويات المبانى لكل جامع

2005040205أكتوبر التكنولوجية6جامعة 1

وزارة التعليم العالى 

والبحث العلمى

؟؟

؟؟2005040205جامعة طيبة باألقصر التكنولوجية2

؟؟2005040205الجامعة التكنولوجية ببرج العرب 3

؟؟2005040205سمنود الغربية–بهبيت الحجارة 4

؟؟2005040205يةبورسعيد التكنولوج-جامعة السالم 5

؟؟2005040205أسيوط التكنولوجية6

2005040205بنى سويف التكنولوجية7
2005040205الدلتا التكنولوجية8
2005040205القاهرة الجديدة التكنولوجية9

180045036018045االجمالى
2022أغسطس 2022أغسطس 2022أغسطس 2022سبتمبر 2022أكتوبر موعد التوريدات

المشروعات المنفذة من خالل وحدة التحول الرقمى بالوزارة



(  جامعة11)الجامعات األهلية الجديدة 

اسم الجامعة
األجهزة الصفرية

(Thin Client)
الحاسب اآللى

(Desktop & W.S )
أولويات المبانى لكل جامعةأولويات الجامعاتجهة الطرح والتعاقدماكينات التصويرالطابعاتاألجهزة المحمولة

82-35025المنصورة األهلية1

ا 
ته

ذا
ت 

عا
ام

ج
ال

(
دا
ح
ى 

عل
ة 

مع
جا

ل 
ك

)

؟؟

؟؟82-35025حلوان 2

؟؟82-35025بنها3

؟؟82-35025بنى سويف 4

؟؟82-35025الزقازيق5

؟؟82-35025أسيوط6

؟؟82-35025جنوب الوادى7

؟؟82-35025قناة السويس8

؟؟82-35025بور سعيد9

؟؟82-35025المنوفية 10

؟؟82-35025المنيا11

385027508822االجمالى

مليون جنيه 72بتكلفة -( جامعات حالية3+ جامعات جديدة 6) الجامعات التكنولوجية 

اسم الجامعة
األجهزة الصفرية

(Thin Client)
الحاسب اآللى

(Desktop & W.S )
أولويات المبانى لكل جامعةأولويات الجامعاتجهة الطرح والتعاقدماكينات التصويرالطابعاتاألجهزة المحمولة

2002040102أكتوبر التكنولوجية6جامعة 1

وزارة التعليم العالى 

والبحث العلمى

؟؟

؟؟2002040102جامعة طيبة باألقصر التكنولوجية2

؟؟2002040102الجامعة التكنولوجية ببرج العرب 3

؟؟2002040102سمنود الغربية–بهبيت الحجارة 4

؟؟2002040102بورسعيد التكنولوجية-جامعة السالم 5

؟؟2002040102أسيوط التكنولوجية6

2002040102بنى سويف التكنولوجية7

2002040102الدلتا التكنولوجية8

2002040102القاهرة الجديدة التكنولوجية9

18001803609018االجمالى

2022أغسطس 2022أغسطس 2022أغسطس 2022سبتمبر 2022أكتوبر موعد التوريدات

حاسب آلى 750امكانية توفير عدد 

خطة بديلة -المشروعات المنفذة من خالل وحدة التحول الرقمى بالوزارة 



وعات  وانشطة وانجازاتمرسر



اطالق اول ملتقى للتعليم العالى فى عصر التحول الرقمى1.

اطالق اول هاكاثون للمدن الذكية بالتعاون مع جامعة بنها وشركة أمازون2.

التعليم العالى(  Dashboard)اطالق اول منصة تفاعلية للبيانات اإلحصائية 3.

الف جنيه350تطوير مركز بيانات الوزارة مليون و 4.

مليون جنيه2.4ميكنة ادارة المعاهد الخاصة ب 5.

ميكنة قطاع مكتب الوزير6.

وانجازاتانشطة 



اول هاكاثون بالتعاون مع جامعة بنها وشركة أمازون 

كرو في حلول للمشاكل و تبدأ الطالب يف( اذا كانت الحكومة بتقابلها او شركات) اقتراح مسابقات علي مستوي الدولة بيطرح فيها مشاكل حقيقية بتواجة الدولة : التعريف•

دي باستخدام التكنولوجيا

هو تشجيع الطالب من كليات و تخصصات مختلفة  و يتشاركو في حل المشاكل التي قد تواجة المدن الذكية الهدف•

المباني الذكية، المرافق الذكية، المواصالت ، المستشفيات، )اتجاهات و هم 10من ال 1او ان يتم تقديم مقترح في تحويل المدينة الي مدينة ذكية باالعتماد علي•

تقديم حلول ذكية ( الحدائق،االشراف، المخلفات، الطاقة، االدارة ، التعليم

(  نحو عاصمة ادارية جديدة ذكية)الشعار الذي تم اختيارة •

:التكنولوجيات المقترح استخدامها -•

.1cloud computing

.2machine learning

.3computer vision 

.4integrative things 

.5AI
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المؤتمرات وورش العمل
2021سبتمبر ( 18-16)ملتقى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى األول فى عصر التحول الرقمى 

المحتوى التعليمى الجامعى: المحور السادس



مشاركة التحول الرقمى فى لجنة مجال الميتافيرس

لعقل يعُد تخصص الذكاء االصطناعي من أهم فروع علم الحاسوب األساسية التي تركز محاكاة ا•
ها البشري فيما يقوم به من عمليات، وذلك من خالل التعامل مع أجهزة حاسوبية تم تصنيع

.وبرمجتها بشكل متقن الستيعاب البيئة المحيطة، والقيام بمهام العقل البشري

ا وزارة تم إعداد دراسة حول التفاعل مع عالم الميتافرس وتتلخص نتيجة الدراسة التي قامت به•
:التعليم العالي في النقاط التالية

الوظائف التي تخدم مجال الميتافيرس: أوالا •

ا • التوجهات العالمية الحديثة فى التعليم: ثانيا

ا • عرض لبعض إمكانيات المعامل ذات الصلة في مصر: ثالثا

ا • .مقترحات للتفاعل مع عالم الميتافيرس: رابعا



منصة التنسيق والقبول بالجامعات األهلية األربعة 
2021/2020لعام

2022/2021
2023/2022



لذكاء االصطناعىالوطنى لالمجلس 1.

منصة الذكاء االصطناعى للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية2.

لجنة الميتافيرس3.

3D Printingاستراتيجة 4.

.5Edu Cloud

تقييم شركة وادى السليكون6.

اليونيسكو –لجنة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 7.

اليونيسكو –الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة لجنة 8.

اللجان الوزارية المشتركة 



تصنع اإللكترونياتمصر 1.

دراسة التقرير اإلستراتيجى السنوى الصادر من  معهد الدراسات 2.

2021اإلستراتيجية بلندن عن عام 

دراسة حول التفاعل مع عالم الميتافرس3.

(.اإلسكوا)التقرير الوطنى للتنمية الرقمية 4.

الثورة الصناعية الرابعة 5.

لجان وزارية بالتعليم العالى والبحث العلمى
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السجالت الصحية القومية
للمواطنينالصحيةللسجالتبياناتقواعدانشاء•

G2Gمنظومةوالصحيالتامينبياناتقواعدمعالربط•

(الذكيةالرقمية)المستشفيات الجامعية مشروعات 

منظومة المتابعة اللحظية ألداء •

المستشفيات الجامعية

اإلستشارات الطبية الفورية

15311 – 105

Telemedicine العالج عن بعد

عية مشروع ميكنة ورقمنة المستشفيات الجام

ي تطوير مستشفيات القصر العين
والمعهد القومي لألورام

تطوير البنية التحتية بمستشفيات القصر العيني •

استكمال تطوير البنية التحتية بالمعهد القومي لألورام•

المشاريع التجريبية
COVID-19مشروع متابعة وتسجيل حاالت اإلصابة بفيروس •
(مستشفيات7عدد )مشروع تجريبي لبعض مستشفيات جامعة عين شمس •
(Video On-Demand)منصة الفيديو عند الطلب•

دة التطبيقات التشاركية الموح
الجغرافيةالمعلوماتنظممشروع•

الدمبنوكشبكة•

المركزةالرعايةأسرةخريطة•

وإشغالهاالحضاناتتوزيع•

صحة365•

(HIS)نظم معلومات المستشفيات •
رقمنه الخدمات الطبية بالمستشفيات•

تطوير واستكمال البنية التحتية بالمستشفيات•

منظومة الربط الشبكي المؤمن للمستشفيات•

في المستشفيات( AI)تطبيقات الذكاء االصطناعي 
81

برتوكول بلس وان هيلث
Plass One Health



جامعة األزهر + جامعة حكومية 11

مستشفيات من جامعة األزهر  5+ مستشفى جامعي 74

مليون جنية 50مليار و: برامج وتطبيقات الميكنة▪

مليار جنيه1.5:  تكلفة تطوير البنية التحتية المعلوماتية▪

مشروع ميكنة ورقمنة المستشفيات الجامعية

 مليون 10عدد الحاالت المتوقعة بإجمالي

متردد في العام 
(   In Patientمليون + Out Patientمليون 9)

سرير27800السعة السريرية 

تكلفة الخدمة للمريض الواحد:

 Out Patientجنيه مصري 16.5▪

 In Patientجنيه مصري 43▪

 مليار 2(: مستشفي141)تكلفة برامج و تطبيقات الميكنة للمرحلتين األولي والثانية

ً 400سنوات بواقع 5جنيه تسدد على  مليون جنيه سنويا

امج جارى التعاقد مع جهاز المخابرات العامة لتنفيذ المرحلة األولي للمشروع من البر

والتطبيقات

 مليون جنيه فقط400المرصود للمرحلة األولي فى العام المالى الحالى

 مليار جنيه مطلوب توفيرها1.5: تكلفة تطوير البنية التحتية المعلوماتية لكل مرحلة

مستشفى79: المرحلة األولى

مستشفى63عدد المستشفيات 

المرحلة الثانية
جامعات 9

عدد المترددين   

الف متردد500مليون و 8
سرير24000السعة السريرية 



مخطط االنتهاءالموقفالجهات المستهدفةالوصفاسم المشروع

ة موقع الترقيات ألعضاء هيئ

البحوث ومعاونيهم
ةنظام مميكن للترقيات بالمعاهد البحثي

أعضاء هيئة البحوث 
همبالمعاهد البحثية ومعاوني

تم االنتهاء 
وجارى االطالق

األولىالمرحلة
2022يناير 

بوابة تفعيل قانون حوافز

االبتكار

و المساعدة على تفعيل بوابة للشرح
قانون حوافز االبتكار بمحاوره الثالث

أعضاء هيئة البحوث 
ةومعاونيهم بالمعاهد البحثي

تم االنتهاء 
وجارى االطالق

2022يناير 

2022مارس جارى الدراسةمعهد بحثى11لبحثية اتثبيت التطبيقات النمطية بالمعاهدميكنة المعاهد البحثية

مشروعات التحول الرقمى بالبحث العلمى



قرارات هامة

عقد اإلختبارات

مبادرة التكنولوجيا 
2050المستقبلية 

مشروع برامج وتطبيقات 
الجامعات التكنولوجية

عقد المستشفيات
اختبارات مبادرة أشبال 

مصر الرقمية

عرض موقف الجامعات 
األهلية

قرار لجنة مشروع 
الجامعات األهلية

تفعيل نظام تراسل
قرار لجنة مشروع 
الجامعات التكنولوجية




