
 

 

 NAASACمركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليالت النظم  افتتاح

 

 لبدء االحتفال بافتتاح المركزرفع الستارمعالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ي
 

  
مع د. عالء زهران ود. أماني  NAASAC       مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليالت النظمشريط الفتتاح القص يمعالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 ( بالنمساIIASAلتطبيقات تحليل النظم )الريس ود. فابين واجنر عميد تنمية المهارات والتدريب بالمعهد الدولي 



 

 

اإلثنين مركز شمال إفريقيا أمس افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

محمود صقر  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. NAASACلتطبيق تحليالت النظم 

تنمية القدرات رئيس األكاديمية، د. عالء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د. فابين واجنر عميد 

والتدريب األكاديمي بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، د. إيان ستيوارت رئيس قسم 

د. أماني الريس نائب ، االتصاالت والعالقات الخارجية بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا

تحليالت النظم ولفيف من أساتذة  مدير مركز شمال إفريقيا لتطبيقرئيس معهد التخطيط القومي و

 .الجامعات والمعاهد البحثية والوزارات المختلفة

 
 في افتتاح المركز لقي الكلمة معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ي

وفى كلمته، أشار الوزير إلى أن افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليالت النظم يأتى بالتعاون مع معهد 

، معربًا عن سعادته بافتتاح المركز الذي IIASA   حليل النظمطبيق تالقومى، والمعهد الدولي لتالتخطيط 

يعد إضافة هامة ألنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتى تحرص على استقطاب الجهات 

 .مصر الدولية البحثية المتميزة لدعم منظومة البحث العلمي فى
الدولة خالل السنوات الماضية على تصميم قاعدة بيانات ضخمة فى كافة القطاعات؛ وأكد عبدالغفار حرص 

إلتاحة الفرصة التخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، مشيًرا إلى أن المركز يعد األول من نوعه فى 

عالجة المنطقة، ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر في مجال تطبيقات تحليل النظم لدعم صانعي القرار في م

المشكالت المزمنة في مصر، واالستفادة من الخبرات العالمية الحالية، مضيفًا أهمية استغالل المركز فى 

 .دعم الباحثين المصريين المهتمين بنظم البيانات وتحليلها

ومن جانبه، أكد د. محمود صقر أن مهمة المركز األساسية هى بناء قدرة مصر في التفكير المنظومي 

حليل النظم، وخلق ثقافة صنع القرار القائم على األدلة بدًءا من أعلى المستويات الحكومية وتطبيقات ت

إلى المواطنين العاديين، ومشاركة هذه الثقافة على المستوى اإلقليمي من خالل الشراكات مع الوزارات 

 .والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين



 

 

 

 
 ثناء إلقاء الكلمةرئيس معهد التخطيط القومي أد. عالء زهران 

 

على ضرورة مشاركة صانع القرار منذ البداية في تعريف المشكلة في كلمته وأكد د. عالء زهران 

وأهميتها حتي يتمكن الباحثين من إيجاد الحلول وطرح البدائل التي تكون مناسبة لصانع القرار، وهذا 

الوطن من االستفادة من البحوث، وتقليص الفجوة بين البحث جزء أصيل من عمل الباحثين لتمكين 

 العلمي ومتخذ القرار.

 

 

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليالت النظم هو 

شراكة نتاج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم بال

مع معهد التخطيط القومي ليكون نواة محلية وإقليمية لتطوير وتطبيق نماذج المعهد الدولي لتطوير 

وتصميم وتطبيق نماذج المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم وأدواته لمواجهة تحدياتنا الوطنية 

المصرية والعربية فى مجال  واإلقليمية، وبما يتناسب مع احتياجاتنا المحلية. باإلضافة إلي بناء الكوادر

تحليل النظم ونشر الوعي بأهمية استخدام الطرق العلمية عند إيجاد الحلول ورسم السياسات للمشكالت 

 المعقدة التي يتسم بها العالم حاليا
 

 



 

 

 
 

 
 

  
 



 

 

 
 جانب من الحوارات في افتتاح المركز

 
حول تطبيق تحليل  التخطيط القومي بعقد ندوة، قام معهد على هامش فعاليات االفتتاحوجدير بالذكر، 

النظم في اتخاذ القرار بمشاركة كل من: د. أماني الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي، د.تيسير 

أبو النصر منسق التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل 

القدرات والتدريب األكاديمي بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية،  النظم، د. فابين واجنر عميد تنمية

حيث تناولت الندوة عدًدا من الموضوعات منها: أسباب أهمية تحليل النظم في اتخاذ القرارات، خطوات 

 .تحليل النظم للوصول إلى قرار، ومثال عملي تطبيقي عن نموذج في التغيرات المناخية

 


