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م الدعم المالي لألدوات المسموح بها فقط:  يقدَّ

يتم عاًدة تمويل المشروعات بمبلغ يصل إلى 50,000
جنيه مصري وذلك بعد خضوعها لتقييم مجموعة من
الخبراء، لهذا سيوَضع اعتباًرا خاًصا للتقديم على

المشروعات الواعدة بتكلفة معقولة.
ُيسَمح للطالب باستخدام األدوات التي اشتراها
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت األعوام السابقة

وقام بتخزينها في الُكلية.
ُيسمح بالشراء عبر اإلنترنت فقط لألدوات غير
الُمتاحة محلًيا على أن يتم تقديم فاتورة في هذه

الحالة. 
يحتفظ الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بالحق في

رفض الفواتير غير الُمسبَبة. 
يجب تسليم عروض المشروعات باستخدام النموذج

المنشور. 
يجب أن تحتوي العروض الُمقّدمة على ميزانية
تقديرية، أما فيما يتعلق بالمشروعات المقبولة،
فيجب إرسال الميزانية الُمحددة في ملف إكسيل مع

الفواتير. 
الموعد النهائي لتسليم المشروعات هو 15 ديسمبر
2022، على أن ُيعَلن القرار النهائي قبل 15 فبراير

 .2023
بعد انتهاء مشروع التخُرج، تقدم الكلية إخطاًرا
باستالم جميع األدوات غير الُمستخدمة في مخزن
القسم، حتى ُتستخَدم مرة ثانية في مشروعات

التخُرج األعوام القادمة. 

           أجهزة الهارد وير وبرامج السوفت وير المتخصصة
            طباعة التقرير النهائي بحٍد أقصى يصل إلى 500

            جنيه مصري. 

 

خدمات القيمة المضافة 

تطبيقات االتصاالت بالقطاعات المتخصصة

تطبيقات وخدمات الثورة الصناعية الرابعة 

توفير الطاقة 

           خدمات أصحاب اإلعاقة 
           خدمات األماكن 

           رصد وتتبع الفواتير 
           التطبيقات األمنية 

.…           
 

            الزراعة والري 
            البيئة والتغير المناخي

            الكهرباء والطاقة 
            المرور والنقل

            التعليم اإللكتروني
            الرعاية الصحية اإللكترونية

 .…            
 

            خدمات االتصاالت الرقمية 
            التطبيقات الذكية 

            تطبيقات وخدمات المدن الذكية 
            الروبوتيات واألنظمة المستقلة ذاتًيا

            الخدمات المتعلقة بالبيانات
     …            

 

           حصاد الطاقة 
           االتصاالت منخفضة الطاقة 

…            

إدارة األبحاث والتطوير بالجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت

تعمل إدارة األبحاث والتطوير بالجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت في إطار

استراتيجية الجهاز الساعية إلى
االستفادة من التطور األكاديمي

والصناعي في مجال االتصاالت مما
يؤدي بالتالي إلى توفير خدمات أفضل،

وحلول ألكبر التحديات المزمنة التي
تواجه صناعة االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات في الوقت الحاضر.
وتحقيًقا لهذه األهداف، فقد أطلق

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
عدة برامج منها برامج خاصة

بالطالب ينصب تركيزها األساسي
على تطوير مهارات الشباب عبر
رعاية مشروعات التخُرج، وتنظيم

دورات تدريبية صيفية، وتوفير دورات
تخصصية ضمن المنهج الدراسي

ألقسام االتصاالت، ورعاية األنشطة
الطالبية وإقامة ندوات بالجامعات

عن موضوعاٍت معينة. 
 

القواعد المالية لتمويل مشروع التخُرج
الفئة الُمستَحقة

يتم تمويل طالب السنة الدراسية األخيرة فقط
بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الربحية في مصر. 

يتم تقييم كل مشروع بناًء على مدى ارتباطه بمجال
االتصاالت، وتأثيره على المجال، ومدى اإلبداع الذي
يتسم به، وجودة كتابته، وكفاءة الفريق العامل عليه.

ينبغي استخدام النماذج المتبعة عند تسليم
المشروعات النهائية الخاضعة للتقييم. 

 

معايير االختيار 

عملية التمويل

برنامج الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
لرعاية مشروعات التخُرج

 آخر موعد للتسليم: 15 ديسمبر، 2022
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يقدم دعًما فنًيا ومالًيا

لمشروعات التخُرج الواعدة

المسارات الُمقترحة من الجهاز

ُيرسل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الميزانية
المخصصة إلى المشرف على المشروع عبر تحويل
بنكي، ُثم يتولى المشرف صرف الميزانية على فريق
الطالب العامل على المشروع، على أن يتم القيام
بالتحويل البنكي عقب استيفاء المستندات المطلوبة

وبعد انتهاء يوم التخرج. 
يجب أن يقدم أفراد فريق المشروع مستند موقع
ومختوم باسم المشرف الرئيسي على المشروع

وتخصصه، باإلضافة إلى أسماء جميع أفراد الفريق. 

(باإلمكان تحديد أية أفكار ُأخرى من اختيارك)
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