
 
 المتخصصة التكنولوجيةالقومي للحاضنات البرنامج 

 البحث العلمى والتكنولوجياأكاديمية برعاية  



 
وحققت االتصاالت قطاع خالل من فترة منذ مصر فى التكنولوجية الحاضنات بدأت 

 أولويات وضع وبدون أصغر اطار في الحاضنات من آخر عدد وتبعها ملموس نجاحا
 .المصرية الصناعة يخدم محدد لتخصص

 
ربط الى يهدف طموحأ برنامجا مؤخرا   والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية بدأت 

 الدولة تواجهها التى والتحديات بالواقع الممولة والمشرعات لالبحاث العلمية المخرجات
 محاولة فى وتكنولوجى علمى اساس على قائمة التحديات لتلك حلول ايجاد خالل من

 هذا ويقوم  المعرفى االقتصاد عليه يطلق ما وهذا اقتصادية و اجتماعية تنمية الحداث
 . محاور عدة على البرنامج

 



أكاديمية 
البحث 
 العلمى

دعم مشروعات 
 التخرج

المبادرات 
والحمالت 

 القومية

االبتكار 
 التشاركى



التحديات تحديد على تعمل لمنهجية تبعا البرنامج هذا ويعمل : التشاركي األبتكار برنامج 
 التحديات لتلك اولويات ووضع والمهمشة النائية المجتمعات وخاصة المجتمعات تواجهها التى

 . اإلبتكارات تلك تنفيذ ومتابعة وتفعيل وتسهيل لها حلول وايجاد البسيطة باإلبتكارات لربطها
 
للطالب مالي دعم تقديم إلى ويهدف : والعلوم الهندسة لطالب التخرج مشروعات برنامج 

 بعض إعطائهم إلى باإلضافة أولية نماذج إلى تخرجهم بمشروعات الخاصة األفكار لتحويل
   األعمال ريادة مجال  في المهارات

 
التعرف إلى تسعي والتي العلمي البحث بعد ما مرحلة وهي : القومية والحمالت المبادرات 

 فيها وتقوم القائمة المصرية والصناعات المحافظات تواجهة التي القومية التحديات إلى
 من المشكلة تلك لحل للتطبيق قابلة مصرية وتكنولوجية اقتصادية نماذج بتقديم األكاديمية

 . للتطبيق قابلية الحلول أكثر صاحب العلمي للفريق المالي الدعم تقديم خالل
 

 
  المساهمة ضرورة األكاديمية رأت القومية والحمالت المبادرات لتلك المتزايد النجاح ومع 

 . ناشئة تكنولوجية شركات إلى النجاح قصص تحويل في                   
 



 
 

حداث الجهود لتنسيق واحد برنامج تبنى األكاديمية رأت لذا  في حقيقية تكنولوجية طفرة وا 
 فيها نسبية ميزة لمصر بصناعات البدء يتم أن على لمصر واالقتصادي العلمي المجتمع

 وصناعة واألثاث األخشاب مثل اإلنطالق مرحلة في معقدة تكنولوجيات إلى تحتاج وال
 ربوع شتي في واليدوية الحرفية والصناعات بطنطا، والنسيج والغزل بدمياط، األلبان
 هنا ومن وغيرها ..الجديد بالوادي اليدوية والحرف والزراعية الغذائية والصناعات مصر،
 .المتخصصة التكنولوجية للحاضنات القومى البرنامج فكرة جاءت

 



  الرؤيــــــــة: 
 ورواد والمبتكرين البحاث من) أصحابها واحتضان الجديدة والتكنولجات األفكار استكشاف
 البيئة وتوفير ( التخرج مشروعات و المصرية الجامعات فى النهائية السنوات وطالب األعمال
 الى بها الوصول حتى المتميزة التكنولوجية لألفكار واللوجستى والفنى المادى والدعم المناسبة
 تحقيقا تنافسية قدرة ذات تجارية منتجات إلى األفكار هذه تحويل بغية ناشئة تكنولوجية شركات
 . المعرفي االقتصاد لهدف

 
 
الرســالـــــة: 
 بحوث بمراكز والتكنولوجيا العلمي البحث ألكاديمية تابعة تكنولوجية حاضنات وتوطين إنشاء
 الدعم وتوفير (والسويس الجديد والوادى والزقازيق ودمياط وطنطا سوهاج) بمدن اإلقليمية التنمية
 لشركات وتحويلها اإلقتصادى المردود ذات األفكار وا حتضان القدرات وتنمية والمادى الفني
 الحضنات فى الشركات هذه احتضان مع لتطبيقها التنافسية القدرة لها األفكار هذه تكون ناشئة
 اإلقتصادية المنافسة على قادرة الشركة تصبح بعدها سنة عن التزيد لمدد األولى مراحلها فى

 .الوطنية التحديات مواجهة في وتساهم مصر بربوع جديدة عمل فرص وخلق والتكنولوجية
 



 
 الـهدف  : 

 12-3شركات كل عام من خالل فترة احتضان تترواح من   15-10تأهيل ودعم إنشاء 
 .شهر طبقا  للتكنولوجيا المستخدمة  

 
 ؟ما هو التمويل المخصص لهذا البرنامج

 
 الممول المشروع خالل من مشروعاتهم المقبولة والمبتكرين األعمال رواد وتأهيل التدريب :أولا 
 .لالستثمار العامة للهيئة األكاديمية من
 

 ناشئة تكنولوجية شركات إنشاء لدعم النهائية المراحل في الفائزة للمشروعات مادى دعم : ثانيا
 . للشركة جنيه ألف 150 أقصى بحد
 تطوير اإلحتضان، فترة أثناء المشروع على للقائمين شهرية مكافأة في التمويل هذا ويستخدم 

 االبتكار معارض حضور السوقية، والدراسات الجدوى دراسات إعداد األولى، النموذج وتصنيع
 بأن علما االنطالق مرحلة في التشغيل ومصروفات للشركة الدعائية المواد األعمال، وريادة
 التمويل وبرامج مشابهة أخرى برامج عن البرنامج هذا مايميز وهذا قرض اليعتبر التمويل هذا

 .المخاطر
 
 



 

 
  االقليمية التنمية بحوث بمراكز األكاديمية حاضنات في الشركة مقر إحتضان :ثالث ا

 .أولى كمرحلة والزقازيق ودمياط الجديد والوادى وطنطا بسوهاج
 

 لفرص تحويلهم يتم أن يُمكن محلي تحدي 100 لتحديد تشاركية عمل ورش إقامة :رابعا
 . التخرج ومشاريع األعمال رواد شركات خالل من لهم حلول وايجلد وتمويلية إقتصادية

 
   .الهندسية المشاغل وإمكانيات الحاضنة توفيرمعدات : خامسا  

 
أي تحديات تواجه الشركات ليتم مناقشتها على موقع يُمكن دوت كوم عرض : سادسا

 .التشاركيلإلبتكار 
 



المركز األقليمى 
 بسوهاج

المركز األقليمى 
 بطنطا

 المركزاألقليمى

 بدمياط

المركز األقليمى 
 بالسويس

المركز األقليمى 
 بالزقازيق

 المركز األقليمى بالوادى الجديد

 الحاضنات التكنولوجية التابعة لألكاديمية 

 بمراكز بحوث التنمية اإلقليمية



 
 ألكاديمية البحث العلمى  والتكنولوجيا الحاضنات التابعة  : 
 -األلبان -صناعة األثاثإلى التكنولوجية في المركز اإلقليمي بدمياط وتعطي أولويات الحاضنة . 1

 .الصناعات الحرفية والتقليدية
 
 .النسيجيةلصناعات الحاضنة التكنولوجية في المركز اإلقليمي بطنطا ويعطي أولوية إلى ا. 2
 
الغذائية والزراعية الحاضنة التكنولوجية بالمركز اإلقليمي بالوادي الجديد ويعطي أولوية إلى الصناعات . 3

 .الصناعات الحرفية والتقليدية –والتكنولوجيا الخضراء 
 
 والحرف والمتجددة الجديدة الطاقة إلى أولوية ويعطي بسوهاج اإلقليمي بالمركز التكنولوجية الحاضنة .4

 .وااللكترونية الغذائية الصناعات و والبيئة باألقليم السائدة اليدوية
 
 والصناعات المخلفات تدوير إلى أولوية ويعطي بالزقازيق اإلقليمي بالمركز التكنولوجية الحاضنه .5  

 .المياه ومعالجة الغذائية
 
 البحرية والصناعات للربوت أولوية وتعطى والسويس السويس قناة بجامعتي التكنولوجية الحاضنة .6

 السمكى واالستزراع المتقدمة والصناعات والبترولية

  
 



 
 
 اختيار المقترحات المقدمة معايير: 

 
 .الوطنيةيكون المشروع ذو طابع تكنولوجى وقابل للتطبيق ويخدم التحديات أن . 1
 
 .للمشروعالجدية في التنفيذ وأن تكون هناك جدوى اقتصادية . 2
 
 .أن يساهم المشروع في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من البطالة . 3
 
 .ذكرهاستعطي للمجاالت السابق القاهرة واألفضلية يفضل أن يكون مكان الشركة خارج . 4
 
 .يفضل الشراكة مع احدى الجامعات أو المراكز البحثية لتسويق احدى التكنولوجيات المتوفرة لديها . 5
 
أن يكون المشروع ذو قدرة تنافسية عن التكنولوجيات البديلة المتوفرة بالمجتمع المصري إن وجدت . 6

 .واإلقتصاديةتتناسب مع واقع وظروف المجتمع المصري من الناحيتين الفنية 
 
 

 



 
 

 

 
 االمتيازات المقدمة من األكاديمية: 

 
ستقوم االكاديمية باحتضان المشروع من خالل توفير مساحات بمراكز التنمية االقليمية التابعة -

 .لالكاديمية فى االقاليم المختلفة 
 

 الجهات مع األخرى المبادرات من عدد خالل من المقدمة للمقترحات تدريبية دورات توفير  - 
 ورشة وبرنامج االسثمار، هيئة مع بالتعاون بداية برنامج مثل االعمال ريادة مجال فى المتخصصة

 . الخير مصر مع وجسر ، Flat6Lab  مع
 
  والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية خالل من الفنية اإلستشارات توفير-
 
 .التشاركي لإلبتكار كوم دوت يُمكن موقع على مناقشتها ليتم الشركات تواجه تحديات أي عرض-
 
   .الحاضنة في القائمة المشروعات لمنتجات عرض قاعة-

 
 مع األكاديمية شراكات خالل من مصر وخارج داخل والتكنولوجي االستثماري للترويج برنامج-

 .الدول من وغيرها ماليزيا
 
 



 
 

توفير شبكة المعلومات والدعم واالتصاالت مع كافة الجهات الحكومية والخاصة مثل -
وزارات الصناعة واإلنتاج الحربي والتربية والتعليم والشباب والرياضة ووزارة االستثمار 

والتعليم الفنى وغيرهم ، باالضافة إلى عدد من الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى 
مثل حدث وأوتاد ويوم الهندسة المصري وصنع في مصر ويمكن ونهضة المحروسة 

 .وغيرهم.. ومصر الخير 
 

 على التشبيك بين أصحاب المشروعات ورجال األعمال والمستثمرين العمل -
 .ررأس المال المخاطوأصحاب 

 
 



 المتقدم ؟من 
 

 .شخص لديه فكرة ولكن لم تتبلور بعد بفريق أو خطة أو نموذج عمل : رائد األعمال1.
 

الشخص الذي يقضي العام األخير له في الكلية على أمل تحويل مشروع التخرج : طالب خريج. 2
 .إلى  شركة أو بقصد متابعة رحلة ريادة األعمال بعد التخرج

 
شخص قد تخرج بالفعل وعمل ربما لسنة أو سنتين ولكن يريد اإلنضمام : محترفين شباب. 3

نشاء شركة   .لمنظومة رياده األعمال وا 
 
عمل ونموذج خطة جزء من فريق يعمل حاليا على مشروع ومعهم ما ال يقل عن : شركة ناشئة. 4

 .أولي 
 
 .ويريد تحويلها إلى نموذج أولي او المساعدة في تسويقها : شخص لدية براءة اختراع. 5
 
ولديها مخرجات بحثية قابلة للتسويق أو الدخول في شراكات لتحويلها : جهة جامعية أو بحثية. 6

 .إلى شركات تكنولوجية ناشئة 
 
 على موقع يُمكن دوت كوم: مقدمي الحلول التكنولوجية. 7
 
 



 الخريطة الزمنية للبرنامج: 
 
 2015اكتوبر  4تم االعالن عن فتح باب التقدم 
 
 2015نوفمبر  1الموعد النهائي للتقديم  
 
 2015نوفمبر  15القائمة القصيرة إعالن   

 
 2015ديسمبر  1البرنامج التدريبي 

 
 2015ديسمبر  15أمام الحكام العرض 

 
 2016يناير  1البرنامج بدء 
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   59عدد المتقدمين للبرنامج 

 ( 12)جهة بحثية  او جامعية 

 (2)حاضنات تكنولوجية  

 (12)رائد اعمال 

 (23)شركة ناشئة 

 (2)براءة اختراع 

 (3)مقدمى الحلول االلكترونية

 (3)طالب خريج 

 (2)محترفين شباب 
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 احصائية للمتقدمين من الجهات البحثية

 (2)جامعة عين شمس 

 (1)جامعة طنطا 

 (1)جامعة اسيوط 

 (1)جامعة االسكندرية 

 (1)جامعة اسوان 

 (2)المركز القومى للبحوث 

 (3)مركز البحوث الزراعية 

 (1)هيئة الطاقة الذرية 
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احصائية للمتقدمين حسب 

 التوزيع القليمى للحاضنات



 الحقوق المادية الحقوق األدبية

 لألكاديميةالحقوق األدبية والمادية 
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