املؤتمرالدولى السادس واألربعون
لرابطة العلماء املصريين بأمريكا وكندا
"التنمية املستدامة في مصر– التطورات اإلبتكارية للغد"

توصيات املؤتمر
بعد إنعقاد أكثرمن  8جلسات بحثية وتحدث عدد من الخبراء املتحدثين باملؤتمر وتفاعلهم مع أعضاء رابطة العلماء في املناقشات املختلفة وإبداء

األراء حول العديد من املوضوعات الهامة فقد توصلت اللجنة العلمية واملنظمة للمؤتمرالى التوصيات التالية:

في مجال التعليم
ا -أهمية إستخدام تكنولوجيا التعليم في تنمية مهارات الخريجين بما يتناسب مع التطور الصناعى والتكنولوجى في الحاضرواملستقل .
ب -ضرورة تطويرمناهج الكليات الهندسية والتكنولوجية وخاصة فى الجامعات الحكومية ملواكلة التطور في التكنولوجيات املتقدمة.

في مجال اللحث العلمى
ا -سيتم نشر أبحاث املؤتمر بداية من هذا العام بمجلة إلكترونية من خالل األكاديمية املصرية للهندسة والتكنولوجيا املتقدمة بوزارة
اإلنتاج الحربى .وسوف تنشر املجلة اون الين على موقع بنك املعرفة املصرى ليستفيد منها أكبرعدد من اللاحثين في مصروالعالم العربى.
ب -أ قتراح التعاون مع علماء الرابطة في أبحاث تحلية املياه باستخدام تقنيات الخاليا امليكروبيولوجية.
ج -مطاللة علماء الرابطة واللاحثين املصريين بأهمية زيادة ميزانية مشروع جسور التنمية فى املستقل  .وذلك حتى تكون امليزانية كافية
لتغطية نفقات اللحث ملدة عامين وذلك لتحفيز اللاحثين على التقدم للبرنامج بمقترحات أكثر للبرنامج .وأن تكون هناك آلية ألقتراح
املشاريع فى األتجاهين ( من مصر → علماء الرابطة)

د -ضرورة األهتمام بإنفاق ميزانية اللحث العلمى بما يحقق عائد إقتصادى من خالل تموي الشركات التكنولوجية الناشئة والتى عند
نجاحها تسدد قيمة التموي املسدد لها فى بداية املشروع .وهذا النموذج من ريادة األعمال يحقق ناجحات هائلة فى الخارج ويساهم فى ح
مشكلة اللطالة.
ه -األهتمام بتطليق التكنولوجيات الحديثة لترشيد إستهالك الطاقة فى املدن الذكية مث إستخدام إنترنت األشياء وأضاءة LED

في مجال التعاون مع وزارة اإلنتاج الحربى )مقترح بروتوكول تعاون بين الوزارة والرابطة( في النقاط التالية-:
 -1تكوين لجنة علمية استشارية من أعضاء الرابطة للتعاون مع قطاع اللحوث بالهيئة القومية لإلنتاج الحربى وبالتعاون مع أكاديمية اللحث
العلمى يمكن إطالق برنامج جسور التنمية لح املشكالت الصناعية واإلنتاجية ملصانع وشركات الهيئة .كما تعم هذه اللجنة على وضع

خرائط الطريق للتطورات التكنولوجية ملا بعد الثورة الصناعية الخامسة وآليات اإلستعداد لها.
-2التعاون في مجال تدريب املهندسين بالهيئة القومية لإلنتاج الحربى من خالل أعضاء الرابطة وذلك بإعداد برامج تدريبية متخصصة في-:
❑
❑
❑
❑
❑

تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.
إدارة املشاريع و إدارة العمليات و التخطيط االستراتيجي ومؤشرات قياس األداء.
الصناعات اإللكترونية وباألخص في التطليقات املختلفة للحساسات والعددات وإنترنت األشياء وغيرها.
الذكاء اإلصطناعى.
الصناعات الكيميائية وغيرها مما تحتاجه خطط التطويربالهيئة القومية لإلنتاج الحربى.

 -3التعاون األكاديمي والتكنولوجى من خالل أعضاء الرابطة لفكرة إنشاء جامعة أهلية بوزارة اإلنتاج الحربى بحيث يكون يها
تخصصات تخدم الصناعة و تطويرها مث ( اإلدارة الحديثة – تقنية املعلومات و الذكاء االصطناعي -تكنولوجيا صناعة
السيارات الكهربائية ... -إلخ ) وذلك من خالل شراكات مع جامعات عالية التصنيف بأمريكا وكندا في التخصصات املطلوبة لهذه
الجامعة وعقد إتفاقيات علمية مع هذه الجامعات.

