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 برامج اإلستراتيجية القومية لمتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

 ( 8108/8109 مبادرة )لنقل وتطبيق تكنولوجيا المنتجات الحيوية  مشروعاتعالن إ
  

 مقدمة : -0
ليندسة الوراثية إلي إعداد القاعدة العممية في مجال وا متكنولوجيا الحيويةلبرامج اإلستراتيجية القومية تيدف 

نتاجلوجي وخمق فرص جديدة لمعمل و رتقاء التكنو إلا بغرضبحوث التكنولوجيا الحيوية واليندسة الوراثية   ستحضراتم ا 

تنفيذ برامج  البحث العمميالعالى و التعميم وزارة  تتبنىو .  إلستبدال مثائميا المستورده وعالي قدرة تنافسيةذات مصرية 
 مركز التعاون العممي والتكنولوجي بيا. من خالللتكنولوجيا واث العممى ـمية البحـأكادي ادارتيإقوم عمي تو  االستراتيجية

 
دة منيا ع صناعاتلما ليا من دور حيوى فى  والقيم ةعالي المنتجاتمن المنتجات الحيوية تعتبر عالميًا  

مباشر عمى المجتمعات التأثير ال ذاتإلنسان والحيوان ا فى عالج العديد من أمراض ةالمستخدم ةصناعة األدوي
 موادإنتاج  و منيا عات متعددةصنا تمعب تمك المنتجات دور ميم فى يا في المجال الصحى. كما قنفاإقتصاديات ا  و 

وبعض ليندسة الوراثية واالبيولوجيا الجزيئية  مجالواد حيوية أساسية تستخدم معمميًا فى ومنزيمات وا  تشخيصية 
زال ىناك فرص متاحة لحشد تغمبيا شركات عالمية ولكن ال أتحتكر  لتىواية الجودة لألعالف البيطرية لاإلضافات عا

 قامة صناعات محمية قادرة عمي المنافسة في ىذا المجال.إلالقدرات العممية والتصنيعية كل من 

 
ومن منطمق إيمان  ةالمصري ةاإلرتقاء بالصناع و ةالتنمي ةلدفع عجم واإلستراتيجيو القوميو لمدولفى إطار  

 ةوضع مصر عمى الخريطتعزيز والمساىمة في  لبحث العممى بتعظيم دور التكنولوجيا الحيويةالتعميم العالى واوزارة 
التشخيصية  لموادواالدواء  ةاعصنوالتي تخدم  والقيم ةعاليالحيوية المستحضرات إنتاج  ةفى منظوم ةالعالمي

يعمن مركز التعاون العممى  ضافات األعالف البيطريةوا  لمنتجات التكنولوجية الحيوية ذات اإلستخدامات المعممية وا
إنتاج  لنقل وتطبيق تكنولوجيا لممجتمع العممى المصرى عن مبادرة بأكاديمية البحث العممى  والتكنولوجى

لإلستثمار فى ىذا  فرصاً تقديم منتجات حيوية يحتاجيا السوق المحمى وتجد بيدف  الحيوية المستحضرات والخامات 
 المجال.
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 :موضوع اإلعالن -8
 لـ : لهندسة الوراثية عن فتح باب التقدم وامتكنولوجيا الحيوية لالقومى برنامج اليعمن 

خبرات  من مراكز بحثية دولية ذات باع و: دعم مقترحات نقل التكنولوجيا سواء من الداخل أو الخارج   (A)  أولً 
بهدف الحصول عمى منتجات فى مجال إنتاج الخامات والمستحضرات الحيوية ذات التطبيقات الصناعية المختمفة 

سات والشركات اإلنتاجية المصرية ومستحضرات بيوتكنولوجية فى المجالت المختمفة وذلك بالتعاون مع المؤس
 .عمى أن يكون دور الشريك الصناعى واضح ومشاركته جادة 

: فتح الباب لمباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية لمتقدم بمقترحاتهم لنقل مخرجات  (B) ثانيًا 
نتاجية بالقطاعين العام إل والشركات انتاجى بالتعاون مع المؤسسات إل بحثية جاهزة لمتطبيق إلى المستوى ا

 والخاص وذلك فى إحدى المجالت التالية : 
  الحيوانإلنتاج إضافات عالية الجودة ألعالف  والتكنولوجيا الحيويإستخدام 

 Using biotechnology to produce high quality animal food additives 

  الصناعية بإستخدام  التطبيقاتو كذلك  البيولوجيا الجزيئية طبيقاتتفى إنتاج اإلنزيمات المستخدمة
 والتكنولوجيا الحيوي

 Production of enzymes used in molecular biology applications (e.g. Taq-
polymerase, reverse transcriptase and restriction enzymes) and in industrial 
applications (e.g. Proteases and lipases and other   ) using biotechnology  

  ألمراض بشرية أو بيطريةمناعية و جزيئية إنتاج مواد تشخيصية 
 Production of immunological and molecular diagnostic reagents for human or 

veterinary diseases 

 يوية فى مجال اإلنتاج الزراعى ومعالجة تموث البيئة .منتجات ح 
 Production of biotechnology products for agriculture applications and pollution 

bioremediation. 

  فعالة من مصادر نباتية بإستخدام التكنولوجيا الحيويومواد إنتاج 
 Production of active ingredients from plant sources using biotechnology 

 . تطوير إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية 
 Development of production of  biofuels agricultural residues. 

 
 نتائجيا العالجية لمستحضرات حيوية بشرية وبيطرية مسوقة بيدف تحسين يلصتو نظمة أ 

 Development of delivery systems for marketed biological human and veterinary 
products to improve their therapeutic outcomes 

 عالجيةال يادمج مواد حيوية دستورية فعالة  لتحسين نتائجصيدلية ب صياغات 

 Development of new pharmaceutical formulas by combination of pharmacopeial 
biological  active substances to improve their therapeutic outcomes 
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 لتوسيع أفاقيا العالجية    تأثيرات عالجية إضافية لمستحضرات حيوية طبية مسجمة 

 Defining additional therapeutic indication(s) for registered biological products to 
broaden their therapeutic horizons 

 دعم المقترحات البحثية فى موضوعات عموم الصدارة والتكنولوجيات البازغة مثل :  ( Cثالثًا : ) 
 . تصويب الجينوم 

  genome editing . 
 . التربية والزراعة الجزيئية 

 Molecular Breeding & Farming . 
 . المعموماتية الحيوية 

 Bioinformatics & In silico biological research . 
 بيقات التكنولوجيا الحيوية فى دراسة النباتات التى تنمو فى البيئة المالحة .تط 

 Biotechnology of Saline plants 
  . أخرى 

 Others .  
 

الشروط العامة وآلية التقدم لمموضوعات فى كافة البنود ) أولً  وثانياً  وثالثاً  (  
 محتوي المقترح وآليات التقدم: -3

التابعين لمجيات المصرية وبمشاركة المؤسسات والشركات المصرية اإلنتاجية بالقطاعين يتم التقدم من قبل الباحثين 
 . (PDF)والعربية  اإلنجميزية تينبالمغإعداد المقترح فى صورة ممف وفقًا لنموذج التقدم المرفق  ويتم العام والخاص 

والمؤسسة او من الجية التي يتبع ليا الباحث الرئيسي المتقدم  اً معتمدالمقترح كون . وي مبدئيةجدوى  مؤشراتو 
إرسال الممف كاماًل بإحدى الوسائل ومرفقًا بو خطاب من رئيس الجية التابع ليا الباحث و يتم نتاجية إلالشركة ا
 :التالية 
 لكترونياإ : 

 GEB_ASRT@yahoo.com           أو    geb@asrt.sci.eg:التاليالعنوان  عمى

 فى خالل أسبوع من تاريخ التقدم إلكترونيا.نسخ ورقية  ستةبعدد عمى أن يتم موافاة إدارة البرنامج 
 مباشرًة إلدارة مركز التعاون العممى بديوان عام األكاديمية : 

 . PDFصورة لنسخة بأحد الوسائل افمكترونية فى عدد ستة نسخ ورقية من المقترح باإلضافة ب
وفي ىذه الحالة تكون جية الباحث الرئيسي  تحالفو عدة جيات مجتمعة في صورة أويمكن التقدم من جية واحدة 

 . تحقيق الخطة المقدمة والمسئولة عنىي الجية التي يتم التعاقد معيا 
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 روط الخاصةــــــــــالش

  توافر ما يمى :بشأن الموضوعات المقدمة فى إطار البندين اوًل وثانيًا ضرورة  -4
 :اإلنجازات السابقة  ا( 

 نتائج مدعومةعمي ما سبق التوصل إليو من  مشتمالً  ومتكامم ةتكنولوجي ةتقديم المنتج البيوتكنولوجى كحزم 
 يدعميا من مستندات . اإلختبارات التى أجريت عمى المنتج ومابنتائج 

  نتاجو ةفعالي ةالمستمر ليا لزياد التحسينمن خالل  المستخدمة متكنولوجيا لتطوير ما تم من  المنتج الحيوى وا 
 . ةاإلنتاجي ةتقميل التكمفإستيدفت  بطرق مبتكره

سماء بعض الشركات أ –اإلستيراد الفعمى  –) حاجة السوق المحمى  المبدئيةقتصادية إلالجدوي امؤشرات ب( 
 (  المنتج مدى توافر الخامات والمستمزمات وقيمتيا بالنسبة لسعر بيع  –المنتجة 

 .لصناعيةية العممية والتكنولوجية واىمألاج( 

 خبرة الفريق البحثي ودرجة تكامل تخصصاتو.د ( 

 مكانات والتجييزات لدي الجية المتقدمة.إلامدي توفر ه ( 

 عمال لمجيات مالكة التكنولوجيا المراد نقميا .سابقة األو ( 

 .ووصف وافى وتفصيمى لدوره فى المشروع بيانات تعريفية لمشريك اإلنتاجى ز ( 
ن ( يشترط بصفة اساسية فى المقترحات المقدمة فى ىذه البنود أن تنتيى بحزم معرفة فنية كاممة جاىزة لمتطبيق 

 الصناعى واإلنتاج القابل لمطرح التجارى . 
 
 طار البند ثالثًا ضرورة توافر ما يمى : إبشأن الموضوعات المقدمة فى  - 5

أن يكون المتقدم قد حصل عمى تدريب كافى فى أحد المعاىد أو الجامعات الدولية المرموقة فى مجاالت عموم أ ( 
 الصدارة .

 ى ــــــــــــــــــــب( أن يكون قد نشر عمى األقل بحثين فى إحدى المجالت الدولية المرموقة كمؤلف اول أو مؤلف رئيس
 (Senior Auther  ) بطمب لمحصول عمى براءة إختراع أو إحدى وسائل حماية الممكية أو أن يكون قد تقدم

 الفكرية فى تمك العموم .
 ج ( ان يكون ذو رؤى واضحة قابمة لمتطبيق . 
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 : المقررة لتنفيذ المشروعالمدة  -6
لعام واحد قصي ويمكن في حاالت إستثنائية وبعد الحصول عمي موافقة لجنة البرنامج المد أحد ك أربعة وعشرون شيراً 

 ودرجة تقدمو. وبناءا عمي مقتضيات المشروع   فقط
 
 
 : الميزانية المقترحة لممشروع- 7

/ ستشارات إ/مستمزمات  /)مكافأت  موزعة عمى البنود اآلتية الموضوع المقدم  وطبيعة وفقًا إلحتياجات كل مشروع
ومبررات البنود ( أخرى/ نية ـاإلقتصادية والفدراسات الجدوى لدى الغير /  إعداد خطوط إنتاج مقابل إستخدام 

 من إجمالى الموازنة التقديرية .%  02عن لفريق العمل ن يزيد بند المكافأت أوال يجوز المدرجة 

 
 آليات التقييم : -8

 :التالية  ممعاييرلطبقا  و محكمين مستقمين 5-3 ة بواسطةسوف يتم التقييم بطريقة تنافسي

  المقدمة المبدئية الجدوى الفنية واإلقتصادية مؤشرات فى ضوء المقدم وأىميتو المشروع نوعية
مكانيات   %( .52) ..................... ) اليدف المراد تحقيقو (الوصول إلى المنتج النيائى وا 

   ( .05)............................................خبرة وتكامل تخصصات الفريق البحثي% 

  فى تنفيذ أو إنتاجية  ةومساىمات ومشاركات جيكانات والتجييزات الالزمة لمتنفيذ مإلمدي توفر ا
 %(.05)......................................................تسويق المنتج موضوع المقترح 

 مواعيد متعمقة: - 9
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