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 برامج اإلستراتيجية القهمية لمتكشهلهجيا الحيهية والهشدسة الهراثية

 ( 0202/0201مبادرة )لشقل وتطبيق تكشهلهجيا السشتجات الحيهية  مذروعاتعالن إ
 

 :مقدمة -1
عمسية في مجال ليشجسة الؾراثية إلي إعجاد قاعجة وا متكشؾلؾجيا الحيؾيةلبخامج اإلستخاتيجية القؾمية تيجف 

 دتحزخاتم إنتاجلؾجي وخمق فخص ججيجة لمعسل و رتقاء التكشؾ إلا بغخضشؾلؾجيا الحيؾية واليشجسة الؾراثية بحؾث التك
تشفيح ى العمسالبحث التعميؼ العالى و وزارة  تتبشىو . إلستبجال مثائميا السدتؾرده وعالي قجرة تشافديةذات مرخية حيؾية 
مخكد التعاون العمسي  مؽ خالللتكشؾلؾجيا واث العمسى ـلبحسية اـأكادي ادارتيإقؾم عمي تو  االستيخاتيجيةبخامج 

 والتكشؾلؾجي بيا.

جة مشيا ع صشاعاتلسا ليا مؽ دور حيؾى فى  والكيس ةعالي السشتجاتمؽ السشتجات الحيؾية تعتبخ عالسيًا 
لسجتسعات سباشخ عمى االتأثيخ ال ذاتإلندان والحيؾان ا فى عالج العجيج مؽ أمخاض ةالسدتخجم ةصشاعة األدوي

 مؾادإنتاج  و مشيا عات متعجدةصشا تمعب تمػ السشتجات دور ميؼ فى يا في السجال الرحى. كسا قنفاإقتراديات إو 
وبعض ليشجسة الؾراثية واالبيؾلؾجيا الجديئية  مجالؾاد حيؾية أساسية تدتخجم معسميًا فى ومنديسات وإتذخيرية 

كل مؽ دال ىشاك فخص متاحة لحذج تغمبيا شخكات عالسية ولكؽ ال أ تحتكخ  لتىواية الجؾدة لألعالف لاإلضافات عا
 قامة صشاعات محمية قادرة عمي السشافدة في ىحا السجال.إلالقجرات العمسية والترشيعية 

التعميؼ ومؽ مشظمق إيسان وزارة  ةالسرخي ةواإلرتقاء بالرشاع ةالتشسي ةلجفع عجم ولجولاستخاتيجيو إفى إطار  
فى  ةالعالسي ةوضع مرخ عمى الخخيظتعديد والسداىسة في  لعمسى بتعغيؼ دور التكشؾلؾجيا الحيؾيةلبحث االعالى وا

 لسؾادواالجواء  ةاعصشوالتي تخجم  والكيس ةعاليالحيؾية السدتحزخات إنتاج عمؾم الرجارة و العمؾم البازغو و  ةمشغؾم
يعمؽ مخكد التعاون العمسى ت األعالف ضافاوإلسشتجات الحيؾية ذات اإلستخجامات السعسمية واالتذخيرية 
إنتاج لشقل وتظبيق تكشؾلؾجيا لمسجتسع العمسى السرخى عؽ مبادرة بأكاديسية البحث العمسى  والتكشؾلؾجى

 لإلستثسار فى ىحا السجال. فخصاً تقجيؼ مشتجات يحتاجيا الدؾق السحمى وتجج بيجف  الحيؾيةالسدتحزخات والخامات 

 :مهضهع اإلعالن -0
 :لـلهشدسة الهراثية عن فتح باب التقدم وامتكشهلهجيا الحيهية لالقهمى برنامج اليعمن 
من مراكز بحثية دولية ذات باع وخبرات فى دعم مقترحات نقل التكشهلهجيا سهاء من الداخل أو الخارج  :(A)أواًل 

لحرهل عمى مشتجات بهدف امجال إنتاج الخامات والسدتحزرات الحيهية ذات التطبيقات الرشاعية السختمفة 
ومدتحزرات بيهتكشهلهجية فى السجاالت السختمفة وذلك بالتعاون مع السؤسدات والذركات اإلنتاجية السررية 

 .شاعى واضح ومذاركته جادةعمى أن يكهن دور الذريك الر
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م لشقل مخرجات فتح الباب لمباحثين بالسراكز والسعاهد البحثية والجامعات السررية لمتقدم بسقترحاته :(B) ثانياً 
نتاجية بالقطاعين العام إل نتاجى بالتعاون مع السؤسدات والذركات اإل بحثية جاهزة لمتطبيق إلى السدتهى ا

 :ص وذلك فى إحدى السجاالت التاليةوالخا
 إنتاج المقاحات البيظخيو. 

 Production of veterinary vaccines. 
  الحيؾانالجؾدة ألعالف  إلنتاج إضافات عالية والتكشؾلؾجيا الحيؾيإستخجام. 

 Using biotechnology to produce high quality animal food additives. 

 إ
الرشاعية بإستخجام  و كحلػ التظبيقات البيؾلؾجيا الجديئية ظبيقاتتفى نتاج اإلنديسات السدتخجمة 

 .والتكشؾلؾجيا الحيؾي
 Production of enzymes used in molecular biology applications (e.g. Taq-

polymerase, reverse transcriptase and restriction enzymes) and in industrial 
applications using biotechnology. 

 و أمخاض نبات. ألمخاض بذخية و بيظخية إنتاج مؾاد تذخيرية 
 Production of diagnostics for human, veterinary and plant diseases. 

 تاج الدراعى ومعالجة تمؾث البيئةجات حيؾية فى مجال اإلنمشت. 
 Production of biotechnology products for agriculture applications and pollution 

bioremediation. 

 مؽ مرادر نباتية بإستخجام التكشؾلؾجيا الحيؾيو ذات قيسو عالجيو أو كسكسالت غحائيو إنتاج مؾاد فعالة. 
 Production of active ingredients (Therapeutic or food supplements) from plant 

sources using biotechnology. 
 نتائجيا العالجية لسدتحزخات حيؾية بذخية وبيظخية مدؾقة بيجف تحديؽ يلصتؾ نغسة أ 

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

 عالجيةال ياصياغات صيجلية بجمج مؾاد حيؾية دستؾرية فعالة  لتحديؽ نتائج. 

 Development of new pharmaceutical formulas by combination of pharmacopeial 
biologically active substances to improve their therapeutic outcomes. 

 تأثيخات عالجية إضافية لسدتحزخات حيؾية طبية مدجمة لتؾسيع أفاقيا العالجية. 

 Defining additional therapeutic indication(s) for registered biological products to 
broaden their therapeutic horizons. 
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 : والتكشهلهجيات البازغة مثلردارة دعم السقترحات البحثية فى مهضهعات عمهم ال :(C)ثالثًا 

 بإستخجام تقشية الكخيدبخكاس.الجيشؾم  (ترؾيب) تحخيخ 
 Genome editing using the CRISPR-Cas technology. 

 .تحميل السيكخوبيؾم 
 Microbiome analysis. 

 تظبيقات السعمؾماتية الحيؾية و التعمؼ اآللى و الحكاء اإلصظشاعى فى أبحاث التكشؾلؾجيا الحيؾيو. 
 Applications of bioinformatics, machine learning and artificial intelligence in 

biotechnology research. 

 لتفاعالت الفخدية.بحؾث دارسة اوميكذ فى تقشيات األ مإستخجا 
 Using “Omics” technologies in individualized research. 

 تحت  إستخجامات التكشؾلؾجيات الحيؾيو الحكية لتحديؽ اإلنتاج السدتجام لمسحاصيل الدراعيو و الظاقو
 .عخوف معاكدو

 Smart biotechnology approaches for sustainable agriculture and energy crops’ 
production under stress conditions. 

 أخرى::(Dرابعًا)
 و التى  تخد فى البشؾد أواًل وثانيًا وثالثاً التى لؼ األخخى شجسة الؾراثية و التكشؾلؾجيا الحيؾيو مقتخحات فى مجاالت الي

 .أو تظبيكيو أو إنتاجيويسكؽ أن يكؾن ليا قيسو تظؾيخيو 
 Proposals in the fields of genetic engineering and biotechnology which are not 

mentioned in A, B, C and may have developmental or application or production 
value. 
 

 (ورابعاً  الذروط العامة وآلية التقدم لمسهضهعات فى كافة البشهد )أواًل وثانيًا وثالثاً 
 محتهي السقترح وآليات التقدم: -3

اإلنتاجية بالقظاعيؽ  التابعيؽ لمجيات السرخية وبسذاركة السؤسدات والذخكات السرخية الباحثيؽيتؼ التقجم مؽ قبل 
 (PDF)والعخبية  اإلنجميدية تيؽبالمغإعجاد السقتخح فى صؾرة ممف وفقًا لشسؾذج التقجم السخفق  ويتؼ العام والخاص 

والسؤسدة او الذخكة مؽ الجية التي يتبع ليا الباحث الخئيدي الستقجم  اً معتسجالسقتخح كؾن مبجئية. ويججوى  مؤشخاتو 
 :مف كاماًل بإحجى الؾسائل التاليةإرسال السخظاب مؽ رئيذ الجية التابع ليا الباحث و يتؼ  ومخفقًا بونتاجية إلا

 لكترونياإ: 

 GEB_ASRT@yahoo.comأو             geb@asrt.sci.eg:العشهان التالي عمى

 .فى خالل أسبهع من تاريخ التقدم إلكترونياً ندخ ورقية  ستةبعدد عمى أن يتم مهافاة إدارة البرنامج 
 مباشرًة إلدارة مركز التعاون العمسى بديهان عام األكاديسية : 
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 .PDFفى صؾرة  لشدخة بأحج الؾسائل األلكتخونيةعجد ستة ندخ ورقية مؽ السقتخح باإلضافة ب
وفي ىحه الحالة تكؾن جية الباحث الخئيدي  تحالفو عجة جيات مجتسعة في صؾرة أويسكؽ التقجم مؽ جية واحجة 

 تحقيق الخظة السقجمة. والسدئؾلة عؽيتؼ التعاقج معيا  ىي الجية التي

 

 ةــــــــروط الخاصـــــــــــــالذ
 : واًل وثانيًا ضرورة تهافر ما يمىبذان السهضهعات السقدمة فى إطار البشدين أ -4
 :اإلنجازات الدابقة ( أ 

 نتائج مجعؾمةبق التؾصل إليو مؽ عمي ما س مذتسالً  ومتكامم ةتكشؾلؾجي ةتقجيؼ السشتج البيؾتكشؾلؾجى كحدم 
 اإلختبارات التى أجخيت عمى السشتج ومايجعسيا مؽ مدتشجات.بشتائج 

  السشتج الحيؾى وإنتاجو ةفعالي ةالسدتسخ ليا لدياد التحديؽمؽ خالل السدتخجمة متكشؾلؾجيا لتظؾيخ ما تؼ مؽ 
 .ةاإلنتاجي ةتقميل التكمف تدتيجف بظخق مبتكخه

–سساء بعض الذخكات السشتجة أ –اإلستيخاد الفعمى–)حاجة الدؾق السحمى السبجئيةقترادية إلالججوي امؤشخات ب( 
 .مجى تؾافخ الخامات والسدتمدمات وقيستيا بالشدبة لدعخ بيع السشتج(

 .لرشاعيةية العمسية والتكشؾلؾجية واىسألاج( 

 خبخة الفخيق البحثي ودرجة تكامل تخرراتو.د( 

 والتجييدات لجي الجية الستقجمة.مكانات إلافخ امجي تؾ ه( 

 عسال لمجيات مالكة التكشؾلؾجيا السخاد نقميا.سابقة األو( 

 .ف وافى وتفريمى لجوره فى السذخوعووصبيانات تعخيفية لمذخيػ اإلنتاجى ز( 

ق متظبيجاىدة لأن تشتيى بحدم معخفة فشية كاممة فى ىحه البشؾد فى السقتخحات السقجمة برفة أساسية يذتخط ن( 
 . مظخح التجارى القابل لإلنتاج الرشاعى وا

 : ورابعًا ضرورة تهافر ما يمىبذأن السهضهعات السقدمة فى إطار البشد ثالثًا  -5
فى مجاالت عمؾم  السخمؾقة أ ( أن يكؾن الستقجم قج حرل عمى تجريب كافى فى أحج السعاىج أو الجامعات الجولية 

 الرجارة.
أو أن يكؾن قج تقجم بظمب   (Senior Author)لسجالت الجولية السخمؾقة كسؤلف ب( أن يكؾن قج نذخ فى إحجى ا

 لمحرؾل عمى بخاءة إختخاع أو إحجى وسائل حساية السمكية الفكخية فى تمػ العمؾم.
 .واضحة قابمة لمتظبيق رؤيةيكؾن ذو ج ( أن 
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 : السدة السقررة لتشفيذ السذروع -6

حجود  فىؽ في حاالت إستثشائية وبعج الحرؾل عمي مؾافقة لجشة البخنامج السج قري ويسكأحج ك أربعة وعذخون شيخاً 
 عمي مقتزيات السذخوع ودرجة تقجمو. وبشاءاً  ثمث السجة السقخر

 : السيزانية السقترحة لمسذروع -7
/ ذارات ستإ/مدتمدمات  /)مكافأت  مؾزعة عمى البشؾد اآلتية طبيعة السؾضؾع السقجم و  وفقًا إلحتياجات كل مذخوع

ومبخرات البشؾد السجرجة ( أخخى / شية ـدراسات الججوى اإلقترادية والفلجى الغيخ / إعجاد خظؾط إنتاج مقابل إستخجام 
 مؽ إجسالى السؾازنة التقجيخية.%  02عؽ لفخيق العسل ن يديج بشج السكافأت أوال يجؾز 

 آليات التقييم : -8
ستأخح فى االعتبار  A,Bبالشدبة لمبشجيؽ و  محكسيؽ مدتقميؽ 5-3 اسظةة بؾ بظخيقة تشافديالسقتخحات سؾف يتؼ تقييؼ 

 :التالية لسعاييخا

  السقجمة السبجئية الججوى الفشية واإلقترادية مؤشخات فى ضؾء السقجم وأىسيتو السذخوع نؾعية
 %(.52) ..................... ) اليجف السخاد تحكيقو (الؾصؾل إلى السشتج الشيائى وإمكانيات 

   (.05)............................................خبخة وتكامل تخررات الفخيق البحثي% 

  فى تشفيح أو إنتاجية  ةومداىسات ومذاركات جيكانات والتجييدات الالزمة لمتشفيح مإلمجي تؾفخ ا
 %(.05)......................................................تدؾيق السشتج مؾضؾع السقتخح 

 مهاعيد متعمقة: - 9
 28/20/0220   جم بالسقتخحات :ــبجء التق -
 29/20/0220 أخخ ميعاد لقبؾل السقتخحات:-
 
 

  
 
 


