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وع مدينة المعرفة بالعاصمة  تفتتح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة األوىل من مشر
ي من عام 

ي ، 2021اإلدارية الجديدة، خالل النصف الثان 
اتيجية الوزارة تأن  تكريًسا  والت  ي الست 

 
بناء مرص  ف

ي الرقمية، إذ تضم مراكز بحوث وابتكار  ي ، والتدريب المتخصص تكنولوج 
 
التكنولوجيات المتقدمة، إضافة  ف

كات الناشئة العاملة  كات العالمية والمحلية والشر ي إىل مقار الشر
 
ي مجال االتصاالت، وذلك  ف

 
إطار تنفيذ  ف

ي بتحقيق الريادة ونقل وتوطي   التكنولوجيا  السيسي توجيهات الرئيس عبدالفتاح 
 
مجال التطبيقات  ف

ي  2030الذكية واألنظمة الرقمية، بما يخدم رؤية مرص المستقبلية 
 
 . الرقمي التحول  ف

مليار  15استثمارات  بإجماىلي فدان،  200ة وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة عىل مساح
جنيه، ومن المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعا متكامال لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من 

 تكنولوجيا المعلومات، فضال عن دورها 
 
ي مراكز بحثية متخصصة ف

 
إعداد وتدريب كوادر متخصصة من  ف

ي الشباب 
 
ر العاصمة اإلدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام هذه المجاالت، وقد تم اختيا ف

، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفت   اإلبداع الرقمي ، ألنها تحتضن جهود تحقيق التحول 2021
ي  الرقمي 
 
ي بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام  ف اكة راسخة بي   كل أصحاب المصلحة  إيكولوج  يضم شر

وع لخدمة أهد ي اف التنمية المستدامة وخدمة المشر
 .«مرص الرقمية»األكت   الوطت 

 أول جامعة تكنولوجية

ي أول جامعة معلوماتية متخصصة  وهي ، «جامعة مرص المعلوماتية»تضم مدينة المعرفة 
 
ق  ف أفريقيا والشر

ىل تقديم آالف طالب، وتهدف الجامعة إ 10مليارات جنيه. بطاقة استيعابية  8األوسط باستثمارات 
ى الجامعات الدولية المرموقة  اكة مع كت  ة بالشر ي خدمات تعليمية متمت  
 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا  ف

دو »المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة   10وه واحدة من أفضل « ويست الفييت -بت 
ي جامعات 
 
ي تخصص هندسة الحاسبات  ف

 
ر بدء المرحلة األوىل الواليات المتحدة األمريكية، ومن المقر  ف

ي من الجامعة 
 
 .مليون جنيه 500سبتمت  المقبل بكلفة إجمالية  ف

ي جامعة أهلية غت  هادفة للرب  ح، متخصصة  هي جامعة مرص للمعلوماتية 
 
مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا  ف

ي المعلومات، وتهدف الجامعة إىل القيام بدور فّعال لبناء كوادر علمية 
 
مجاالت االتصاالت تكنولوجيا  ف

 المجاالت ذات الصلة، لتكون قادرة عىل مواكبة التطورات الش 
 
يعة والهائلة وإنتاج المعارف المعلومات وف

م الجامعة بتقديم تعليم  من خالل البحوث العلمية المتقدمة والمبتكرة وحل مشكالت المجتمع. وتلت  
ة عالمي بمستوى  علمي وبحث  ية متمت   ي ، لتكون مركزا إلنتاج قدرات بشر

 
المجاالت العرصية ذات الصلة  ف

 إطار باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وستقدم الجام
 
عة أيضا برامج لبناء القدرات واستشارات وذلك ف

ي إسهامها 
 
ية واالجتماعية واالقتصادية  ف ي تحقيق التنمية البشر

 
 .مرص ف

 

 

 



 

 مبنى التدريب

لالتصاالت ومعهد تكنولوجيا  القومي يضم فرعا للمعهد  الذيتضم مدينة المعرفة مبت  التدريب 
ي التدريب المتخصص للشباب المعلومات، التابَعي   للوزارة، بهدف توفت  

 
مجاالت التكنولوجيا المتقدمة،  ف

ي ومبت  للبحوث والتطوير 
 
 .التكنولوجيا المساعدة، وكذلك مبت  لالبتكار والبحوث التطبيقية ف

 أول مركز إبداع

ي تضم مدينة المعرفة أول مركز إبداع 
 
ي الرابع  الصناعي الجيل  ف

 
ألف مت  مرب  ع،  15مرص، عىل مساحة  ف

دف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبت  ويسته
ي التكنولوجيا المتقدمة 
 
التصنيع المحىل، فضال عن التدريب عىل تقنيات األتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم  ف

ي الالزم 
 
 نقل المعرفة، وتطوير وتصميم المصانع الذكية بما  الصناعي مجاالت تحفت   االبتكار  ف

 
يسهم ف

الرابع معمل تدريب خاص بتطبيقات الثورة الصناعية  الصناعي ، ويضم مركز إبداع الجيل الصناعي القطاع 
الرابعة للطلبة ورواد األعمال والمنشآت الصناعية ومعمل لتطوير المنتجات الذى يشتمل عىل برامج 

 .إىل معمل تطوير العمليات اإلنتاجية تصميم وماكينات تصنيع النماذج األولية باإلضافة

وي    ج ألنشطة مركز إبداع الجيل  وبي    الصناعي الرابع بالقطاع  الصناعي وسيقوم مركز تحديث الصناعة بالت 
امج واألنشطة ومتابعة تنفيذها، كما يضم   وضع الخطط والت 

 
رواد األعمال المسجلي   بالمركز والمساهمة ف

الثورة الصناعية الرابعة، وأجهزة ومعدات وأدوات تطوير األنظمة الذكية، محاكاة لمصنع ذىك بتقنيات 
ومعمل إبداع لتطوير تطبيقات تقنية للثورة الصناعية الرابعة، وقاعة مجهزة للتدريب عىل تقنيات الثورة 
ائح لالستفادة من خدماته، ومنها المصانع، والشر  كات الصناعية الرابعة، كما يستهدف المركز عددا من الشر

 المجاالت 
 
وعات التخرج ف كات الناشئة، والطلبة، إضافة إىل رعاية ودعم مشر ة والمتوسطة والشر الصغت 

 .ذات الصلة

 منظومة تطبيقات ذكية

امج لتفعيل كل عنارص البنية التحتية الذكية وتوفت   لمطوريالمنظومة تمثل منصة متكاملة مفتوحة  الت 
ي  العلمي بيئة للتعلم المتمت   والبحث 

ي مع االبتكار وريادة األعمال  والتطبيق 
 
المجاالت المتعددة  ف

وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بما يدعم أهداف المرحلة األوىل لمدينة المعرفة، وسيتم تصميم 
المنظومة الذكية وفقا ألحدث النظم العالمية الحديثة، حيث تتم باستخدام تطبيقات عىل أجهزة 

ي ل أجهزة الخوادم المركزية المحمول أو من خال
تساعد عىل متابعة األعمال اليومية الخاصة بتشغيل  الت 

ي أنظمة 
المختلفة ومنها عىل سبيل المثال إدارة المياه والكهرباء والبيئة والمخلفات والمراقبة والنقل  المبان 

ي وحجز القاعات والتحكم 
 
ها، ما يسهم  ف ي اإلضاءة وغت 

 
 .بطريقة فعالةتقليل النفقات واالستخدام  ف

كة فايت  مرص لألنظمة، تنفيذ منظومة التطبيقات الذكية إلدارة  وستتوىل الهيئة العربية للتصنيع، وشر
ي وتشغيل مدينة المعرفة وفقا ألحدث النظم الحديثة 
 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بهدف  ف

تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات تأسيس صناعة وطنية تلت  احتياجات السوق المحىل من ُبت  
وعات التنموية والمدن الذكية داخل مرص، إضافة إىل فتح منافذ للتصدير  واالتصاالت لخدمة المشر

 .للمنطقة العربية وأفريقيا

 

 

 

 



 

 أرقام

 .فدان المساحة المقررة لمدينة المعرفة 200

 .االستثمارات بالمدينة إجماىلي مليار جنيه  15

 .آالف طالب الطاقة االستيعابية لجامعة مرص المعلوماتية 10

ي ألف مت  مرب  ع مساحة أول مركز إبداع  15
 
ي الرابع  الصناعي الجيل  ف

 
 مرص.  ف


