
مبادرات االكادیمیة لنقل التكنولوجیا للمساھمة في حل مشاكل المجتمع 
المصري

من ا سبتمبر وسینتھي تلقي الطلبات یوم ١٥سبتمبر

المجال ولكن نقل واستكمال مابدأه ان ھدف المبادرات لیس بدایة اجراء البحوث في ھذا ویراعي 
الباحثون حتي یتمكن من المساھمة في حل مشاكل المجتمع المصري الضاغطة من خالل 
مخرجات البحث العلمي في مصر ویمكن نقل التكنولوجیا من الخارج في حاالت ضیقة ومحددة 

للغایة وفي حال تمام التأكد من عدم تواجد تلك التكنولوجیا في مصر

انشاء مشروعات حرفیة صغیرة قائمة علي الصناعات والحرف التقلیدیة كیفیة .١
(بشرط التعاون مع االدارة المركزیة لالرشاد والتراثیة وایضا المساھمة بتسویقھا

الزراعي وغیرھا من الجھات العلمیة والصناعیة والتمویلیة)

استخدامھا - او-و-كوحدات للطاقةاستخدام وحدات الطاقة الشمسیة الصغیرة في القري.٢
(التعاون مع الجھات البحثیة والتسویقیة والتمویلیة في ادارة وحدات المیكنة الزراعیة

امتالك التكنولوجیا الالزمة -والحصول علي موافقة الشركة المصریة لنقل الكھرباء
.)لذلك

-Smart Polymersتطویر صناعة االسمدة في مصر من خالل تكنولوجیات.٣
Nanotechnology, And coated Urea, Carbon Tubes التعاون مع)

الجھات البحثیة القائمة وضرورة وجود احدي كبریات شركات  صناعة االسمدة في 
مصر كشریك في المشروع)

) المحاصیل الھجین (مثل الخضر والذرة وغیرھمامبادرة تطویر و انتاج تقاوي .٤
التقاوي في مصر كشریك في الموضوع او احدي (ویشترط وجود احدي كبریات انتاج

الجھات ذات االختصاص في مجال التقاوي)

الیة حصر وتتبع المعلومات الزراعیة من خالل تكنولوجیا المعلومات واالستشعار عن .٥
للوصول الي (التعاون مع الجھات البحثیة والتكنولوجیة العاملة في المجالبعد وغیرھما

)احدث التكنولوجیات

(ضرورة الحصول علي اللحوم الطازجة في محالت الجزارةوتبرید اسلوب لحفظ .٦
موافقة ھیئة الخدمات البیطریة)



لتحسین انشاء وتطویر وحدات التمیز للتربیة الجزیئیة للمحاصیل االستراتیجیة.٧
(ضرورة التعاون مع الجھات البحثیة انتاجیتھا وبخاصة تحت الظروف غیر المناسبة 

ھذا المجال في مصر)العاملة في

تطویر وحدات المصادر الوراثیة المیكروبیة والفطریة لالستخدامات االقتصادیة .٨
في ھذا والصناعیة المستفیدة(ضرورة التعاون مع الجھات البحثیة العاملةالمختلفة

المجال في مصر)

ة االسماك وجدیق-حدائق الحیوان-لزراعیة مثل المتحف الزراعيتطویر السیاحة ا.٩
رتي الزراعةاشراك وزا-(التعاون بین الجھات البحثیة في ھذا المجالاالورمان وغیرھم 

السیاحة والجھات المختلفة االخري ذات الصلة)

-(الحصول علي موافقة وزارة الريدراسة الترسیب ومعدالتة ببحیرة ناصر.١٠
امتالك التكنولوجیا واالجھزة الالزمة لذلك)

المعلومات لتسھیل اجراءات التقاضي واختیار احدي استخدام تكنولوجیا .١١
(الحصول علي موافقة وزارة العدل)المحاكم كنموذج للتطبیق

انشاء وحدة تمیز لصناعة االنواع المختلفة من التروس باستخدام .١٢
بالتعاون مع شركة الحدید والصلبADIسبیكة

بصفة خاصة النیلتطویر التكنولوجیا عالیة القیمة لالستفادة من ورد .١٣
والجھات (الحصول علي موافقة وزارة الريوالمخلفات الزراعیة االخري بصفة عامة

)ووجود الشریك الصناعياالخري اذا دعت الضرورة 

من خالل تكنولوجیات متعددة مثل: تكنولوجیا تطویر صناعة السكر في مصر.١٤
استباط ونشر االصناف -النقاوة الوراثیة للتقاوي-استخدام الشتالت في زراعة القصب

(التعاون بین وغیرھم -صناعة التخمرات-رفع كفاءة استخدام میاة الري–الحدیثة 
)الجھات البحثیة والصناعیة كضرورة لھذا المشروع

من خالل التجمعات الزراعیة االلبانوتصنیع تجمیع وحفظ تطویر تكنولوجیا .١٥
(التعاون مع الجھات البحثیة والصناعیة والتمویلیة علي التكنولوجیاالقائمةوالصناعیة

القائمة)

(التعاون مع الجھات تكنولوجیا االمان الحیوي للثروة الداجنة في مصرنشر.١٦
البحثیة والصناعیة والتمویلیة القائمة)



اعادة ھیكلة االحتیاجات السمادیة للتربة المصریة لمختلف المحاصیل بناء .١٧
( ضرورة التركیب المحصولي الحالي وخصوبة التربة وغیرھما من الشروطعلي 

-التنسیقة مع كافة الجھات البحثیة االخري-امتالك االجھزة والمعرفة الالزمة لذلك
ضرورة وجود شریك صناعي مثل احدي شركات صناعة االسمدة في مصر)

ه البحر بسعة تكنولوجیا تطویر وانتاج وتسویق تكنولوجیا محطة تحلیة لمیا.١٨
علي االقل لالستخدامات المختلفة (ضرورة نقل التكنولوجیا الكاملة للجانب ي-ل٣٠٠

البحثي المصري مع ضرورة وجود الشریك الصناعي والتسویقي موضحا بالمقترح 
سعر المتر المكعب من المیاه مقارنا بالتكنولوجیات الحالیة)

Biosensors And Diagnosticتكنولوجیا تطویر و انتاج وتسویق ال .١٩
Kitsضرورة وجود تعاون مع الجھات البحثیة المختلفة وایضا لالستخدامات المختلفة)

وجود الشریك الصناعي والتسویقي)

نشاء الD.N.Aاستخدام ال انشاء وتطویر قاعدة بیانات معلوماتیة حیویة ب.٢٠
(ضرورة التعاون والحصول علي البصمة الوراثیة لالستخدامات المختلفةقاعدة بیانات

- المدنیةاالحوالمصلحةموافقة اي او كل من الجھات االتیة حسب طبیعة المقترح 
وغیرھم)الشرعيالطبمصلحة-الجنائیةاالدلةمصلحة

مایستجد من طلبات الجھات الحكومیة اثناء فترة تلقي الطلبات ومالم یتم البت فیھ .٢١
من المبادرات السابقة

مالحظات عامة:
a-موضحا بھا وایضا دراسة جدوي عن المشروعتقدم الطلبات مستوفاة الشروط الالزمة

وحجم السوق المحليالتمویل المطلوب وفترة المشروع وھدف وتفاصیل التكنولوجیا
وذلك موجھة بخطاب رسمي معتمد من رئیس الجھة العلیا الي ا.د رئیس االكادیمیة

لید الي ا. یاسمین سمیر منسق المبادرةبالدور الرابع وتسلم با
b-ترسل نسخة الكترونیة من المشروع الي ا. یاسمین علي :yasminsamir78@gmail.com

c- یجب تقدیم الئحة باسماء الشركاء من كافة الجھات االخري ودور ومساھمة كل منھم كما
االجھزة الالزمة الدارة المشروع عند كافة الجھات وذلك یجب توضیح مدي توافر

لشراء االجھزة فقط غیر المتوافرة
d- االكادیمیة تتعامل بحرص شدید جدا مع ارقام الحوافز والبدالت الالزمة العضاء

المشروع
e- كحصة لالكادیمیة في التمویل المطلوب١٢یراعي وضع نسبة %
f-ین امام لجنة التحكیم اذا دعت الحاجة یمكن ان یطلب عرض توضیحي لبعض المتقدم

لذلك 
g-عند اختیار المشروع تلتزم الجھة بالموافقة علي كافة شروط التعاقد من قبل االكادیمیة
h- لالكادیمیة الحق في رفض الطلبات الغیر مستوفاة للشروط او الغیر موجھة ناحیة الھدف

التطبیقي او المغالي في طلب التمویل لھا



i- دعوة بعض المتقدمین لدمج مشروعاتھم بعد موافقتھم  واعادة تقدیمة یحق لالكادیمیة
لالكادیمیة

j- یفضل وجود جھات تمویلیة محلیة او دولیة لالشتراك في تمویل بعض من تلك
المشروعات

k- االساس الستمرار دعم االكادیمیة للمشروعات الفائزة ھو قدرتھا علي حل المشكلة


