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 املدخـويـاث

 ملذمت 

 مجاالث اإلاششوعاث 

o بشهامج الاهخفاء الزاحي مً اللحىم الحمشاء :
ا

  Sufficiency-Towards Meat Self - ؤوال

o  ا: بشهامج حعمُم الخصيُع اإلادلي ُا  Deepen of Local Manufacturing  -زاه

o  ا: بشهامج النهىض باالكخصاد ألاصسق
ا
  Blue Economy -زالش

o  ا: بشهامج صىن الؼبُعت      Nature Conservation-سابعا

o  ا: بشهامج الحمالث اللىمُت للنهىض بئهخاظُت اإلاداصُل  National Campaigns   -خامعا

o ا: بشهامج الؼب الشخص ي ظ  Personalized Medicine -ادظا

o  ا: مبادسة دعم البدىر ألاظاظُت  ScienceUP -ظابعا

o  ا: بشهامج مخالصمت الؼاكت والبِئت واإلاُاه  Energy, Environment and Water Nexus -زامىا

o  ٌا: بشهامج دعم الابخياس وسٍادة ألاعما  Innovation and Entrepreneurship Support  -جاظعا

 لجمُع بشامج ومبادساث ألاوادًمُت  ششوغ عامت 

  الششوغ الخاصت بالبرامج ألاخشي 

 الجذٌو الضمجي 

 ت  خلىق اإلالىُت الفىٍش

 بادسةللخىاصل مع معئٌى اإلا 
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 0202هذاء أكادًميت البدث العلمي والخكنولوحيا 

 البدث العلمي والصناعتمبادرة لخعشيش الخعاون بين 

Academia-Industry Partnership Program to Leverage Economic Growth (APPLE آبل) 

 ملذمت:

مبادرة آبل هي مبادرة أكادًميت البدث العلمي والخكنولوحيا لخعشيش الخعاون بين البدث العلمي والصناعت بهذف 

فاجورة الاسخيراد وحعشيش اللذرة الخنافسيت للصناعت الوظنيت جدليم همو اكخصادي ومعاوهت الذولت في جلليل 

واملعخمذة من مجلس  0200-0222وجأحى ضمن الخعت الخنفيذًت الثاهيت لألكادًميت  وحعميم الخصنيع املدلي

املشزوعاث املعلن عنها مشزوعاث كوميت جدخاج فزق بدثيت ، و 211حلست ركم  0202ابزيل  22ألاكادًميت فى 

على أرض الواكع ومؤسساث مخعاوهت ومخكاملت وداعمت  املت وملتزمت وجزغب في جدليم إهجاس فعليكويت ومخك

وحعاون وزيم وخليلي بين مؤسساث البدث العلمي والصناعت واللعاع الخاص وجنفيذ فوري أو في أكصز وكذ 

 :وجزكش املزخلت ألاولى من املبادرة علىممكن.  

 :
ا

 Towards Meat Self-Sufficiency -بزهامج الاكخفاء الذاحي من اللحوم الحمزاء أوال

الذولت معاوهت اللؼاع الخاص الىػجي لإلهخاط الحُىاوي ويهذف الخعاون إلى الجهاث اإلاعىُت و هزه اإلابادسة بالخعاون مع 

ش والابخياس فى اإلاجاالث الخالُت: في جدلُم ؤلاهخفاء الزاحي مً اللحىم الحمشاء  مً الخالٌ البدىر والخؼٍى

 جىػحن وجمصحر ظالالث ألابلاس ألاظىبُت عالُت ؤلاهخاظُت مً اللحىم وألالبان .1

الخدعحن الىساسي للعالالث اإلادلُت وصٍادة ؤلاهخاظُت باظخخذام ؤخذر جلىُاث الهىذظت الىسازُت  .2

ت )إهخاط ألاظىت معملُا  دساظاث الجُىىم( في ظشعت ودكت جدلُم  -هلل ألاظىت  -والخىىىلىظُا الحٍُى

 ألاهذاف  

 الضساعت اإلالحُت( جىػحن واظتزساع مداصُل ألاعالف غحر الخللُذًت ألاهثر جدمال للملىخت ) .3

خلٌى جؼبُلُت لخدلُم ؤعلى إهخاظُت ممىىت مً مداصُل ألاعالف الخللُذًت بذون ؤلاخالٌ بالذوسة  .4

 الضساعُت

ت ومىظىمت الذسع الحُىي  .5 ش صىاعت ألامصاٌ والللاخاث البُؼٍش  جؼٍى

ت لصغاس اإلاضاسعحن ) .6  (e- Vet. Clinicػشق مبخىشة واكخصادًت لخلذًم الخذماث البُؼٍش

 ق اكخصادًت مبخىشة إلهخاط ألاعالف غحر الخللُذًت وبذائل ؤلاعالف مً اإلاخلفاث الضساعُتػش  .7

 ػشق اكخصادًت مبخىشة وإهخاط اكخصادي هصف صىاعي إلاشهضاث ألاعالف مدلُا .8

 همىرط اكخصادي مبخىش للبخلى في الجماٌ .9

 الحُىان دساظاث الخلُُم الذوائي ومشاكبت مخبلُاث الذواء في اإلاىخجاث الغزائُت مً .11
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ا: بزهامج حعميم الخصنيع املدلي   Deepen of Local Manufacturing  -زاهيا

شترغ ؤن جيىن الصىاعت الىػىُت و هزه اإلابادسة بالخعاون  مشهض جدذًض الصىاعت بىصاسة الخجاسة والصىاعت َو

م البدثي، وجلذم خلٌى جىىىلىظُت  اإلالترخاث اإلالذمت لها مبيُت على هخائج ؤبدار وابخياساث ؤو بشاءاث ظابلت للفٍش

ت للملترخاث التي ب 9-6مبخىشة واكخصادًت وكابلت للخؼبُم في غظىن  خ الخعاكذ وألاولٍى ها شٍشً شهىس مً جاٍس

 :يومجاالث اإلابادسة والخالصىاعي 

 : الصناعاث الهنذسيت وإلالكتروهيت  .2

o ؤظهضة الخعبئت والخغلُف  

o اإلايابغ اإلاعخخذمت في ألاظهضة اإلاجزلُت والىهشبائُت  

o  وامحرا مدلُت إلاىظىماث الفشص 

 :الصناعاث الغذائيت .0

o بىخحن غزائي مً لب بىجش العىش وكشىس البرجلاٌ والخحن الشىوي 

o مىعباث لىن وػعم وسائدت ػبُعُت 

o  الجبن الشومي مً اللبن اإلابعترصىاعت 

o  ت(إهخاط  البروبُىجًُ )اإلاعضصاث الحٍُى

o  ت وصىاعت اإلاىمالث الغزائُتإهخاط  اإلاعخخلصاث الؼبُت والعؼٍش

  :الخعبئت والخغليف .3

o لب الىسق والىشجىن اإلادعً مً اإلاخلفاث الضساعُت 

o لالبالظدًُ الحُىي اللابل للخدل 

o وآمىت بُئُا حعبئت مبخىشة رهُت مىاد 

  :الكيماوياث والبتروكيماوياث .4

o الذهاهاث 

o اث  البٍى

o ؤخباس الؼباعت 

ا: بزهامج النهوض باالكخصاد ألاسرق 
ا
  Blue Economy -زالث

ش والخىمُت اإلاعخذامت للبدحراث  .1 خلٌى علمُت اكخصادًت مبخىشة وكابلت للخؼبُم إلاعاوهت الذولت في الخؼٍى

ت  اإلاصٍش

ش كذساث مصش البدشُت في علىم البداس والاظخىشاف والشصذ البدشي    .2  جؼٍى

 والبدحراثؤلاهخاط الاكخصادي للؼاكت والغزاء وألاعالف وألاظمذة مً البداس  .3
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ا: بزهامج صون العبيعت *      Nature Conservation-رابعا

ت ) .1 ت اإلاصٍش   (Wealth of Egyptالجضء الشاوي مً مىظىعت الىباجاث البًر

ش وصىن وجىزُم وإهشاس ودساظت اإلاصادس الىسازُت في الحذائم الىباجُت وبىىن الجُىاث واإلاخاخف  .2 جؼٍى

 in situ الضساعُت واإلادفىظت في اإلاىكع

ا: بزهامج الحمالث اللوميت للنهوض بئهخاحيت املداصيل **  National Campaigns   -خامسا

 مداصُل الحبىب )اللمذ( .1

 العذط( - البلىلُاث )الفٌى البلذي .2

ت )اللصب  .3  بىجش العىش( -اإلاداصُل العىٍش

 الىخان( -مداصُل ألالُاف )اللؼً  .4

ىث )العمعم  .5  دواس الشمغ( -مداصُل الٍض

ا: بزهامج العب الشخص ي   Personalized Medicine -سادسا

 DNA Phenotypingالخيبؤ بالشيل الظاهشي باظخخذام اإلاعلىماث الجُيُت  .1

حن بعذ ؤلاصابت ؤو الخؼعُماث طذ وىسوها  .2  دساظاث مىاعُت ظُيُت على اإلاىاعت اإلاىدعبت في اإلاصٍش

ا: مبادرة دعم البدور ألاساسيت   Science UP –سابعا

ً ودعم .1 اطُاث جيٍى  *الشبىت اللىمُت للٍش

ت .2 ً ودعم الشبىت اللىمُت للمعلىماجُت الحٍُى  *جيٍى

ت العلىم هُت مً مبادسة دعم ولُاثاإلاشخلت الشا .3    Grade UP لذعم اإلاعامل اإلاشهٍض

  *جؼبُلاث اإلاُىشوظيىب سباعي ألابعاد في علىم اإلاىاد وآلازاس والعلىم البُىلىظُت والؼبُت .4

جؼبُلاث طىء العِىىشجشون في علىم اإلاىاد وألازاس والعلىم البُىلىظُت والؼبُت بالخعاون مع ظحزامي  .5

SESAME* 

 

 

                                                      
خ وشش ؤلاعالن وظِخم دعىتهم   Concept noteعلى اإلاهخمحن إسظاٌ جصىسهم اإلابذئي للمششوع * خالٌ زالزت ؤظابُع بدذ ؤكص ى مً جاٍس

ل اإلاؼلىب  ظِخم  يوالضمً الالصم للخىفُز والششواء وآلُاث الخىفُز، ومً ًلبل ملترخه ألاوللألوادًمُت إلاىاكشت الخصىس اإلابذئي والخمٍى

 دعىجه لخلذًم ملترح نهائي
 ظهت البدض الشئِعُت هي الجهاث اإلاعىُت الخابعت إلاشهض البدىر الضساعُت بىصاسة الضساعت**
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ا: بزهامج مخالسمت العاكت والبيئت واملياه 
ا
 Energy, Environment and Water Nexus -زامن

 ؤلاهخاط الاكخصادي لؼاكت الهُذسوظحن وجؼبُلاتها .1

 جىفحر الؼاكت في اإلايشأث باظخخذام اإلاىاد مخغحرة الحالت .2

ش الؼاكت وهفاءة الؼاكت .3  إعادة جذٍو

ذ والخجفُف  .4 ش جىىىلىظُاث الخبًر  باظخخذام الؼاكت الشمعُتجؼٍى

 ؤلاهخاط الاكخصادي لفالجش وؤغشُت جدلُت ومعالجت اإلاُاه  .5

ش وجصيُع  .6 بي لأللىاح الشمعُت الخابع لألوادًمُت بعىهاط في جؼٍى حعظُم الاظخفادة مً إهخاط اإلاعمل الخجٍش

مدلي إلاضخاث مُاه ومشهب )جاهس ي نهشي( ووخذاث معالجت مُاه وغحرها مً ألاظهضة واإلاعذاث والىظائل 

 التي حعمل بالؼاكت الشمعُت 

ا: بزهامج دعم الابخكار وريادة ألا **  Innovation and Entrepreneurship Support  -عمال جاسعا

ادة ألاعماٌ في الجامعاث واإلاشاهض البدشُت إعذاد .1 ش مؤشش مصشي للُاط ٍس  مصشي  )مؤشش دساظت لخؼٍى

ادًتل  (لجامعاث الٍش

  جىظُم بؼىلت العلمحن الذولُت ألاولى للشوبىجاث .2

  الصىعجىظُم سالي اللاهشة الشابع للعُاساث الىهشبُت مدلُت  .3

 لحاطىاث الخىىىلىظُت )اهؼالق(اللىمي لبرهامج الاإلاشخلت الشالشت مً  .4

 

 

 

 

 

 لجميع بزامج ومبادراث ألاكادًميت:  شزوط عامت

                                                      

خ وشش ؤلاعالن وظِخم دعىتهم   Concept noteعلى اإلاهخمحن إسظاٌ جصىسهم اإلابذئي للمششوع ** خالٌ زالزت ؤظابُع بدذ ؤكص ى مً جاٍس

ل اإلاؼلىب والضمً الالصم للخىفُز والششواء وآلُاث الخىفُز، ومً ًلبل ملترخه ألاول ظِخم  يلألوادًمُت إلاىاكشت الخصىس اإلابذئي والخمٍى

 دعىجه لخلذًم ملترح نهائي 
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  مخشظاث البدض العلمي(  البىاء على هخائج اإلاششوعاث والذساظاث وألابدار العابلتٌعتهذف هزا ؤلاعالن(

شها واظخىماٌ بعع الذساظاث الخإهُذًت ودساظاث الجذوي وجصيُع الىمارط ألاولُت والصىاعُت بهذف  وجؼٍى

م هزه الخىىىلىظُاث  هلل وجؼبُم وحعٍى

 ًجب الشظىع للجذٌو الضمجي اإلاشفم إلاعشفت مىاعُذ ؤلاعالن عً البرامج 

 جلذًم اإلالترخاث مً خالٌ مىكع ألاوادًمُت فلؽ  www.asrt.sci.eg  

  مىً جلذًم ؤًت ال جلبل ذ ؤلالىترووي، ٍو ذ العادي ؤو بالبًر ملترخاث حعلم مباششة إلى ألاوادًمُت ؤو بالبًر

ت ششغ وظىد ملخص عشبي وملخص إهجلحزي    اإلالترخاث باللغت العشبُت ؤو ؤلاهجلحًز

 اؤًت ملترخاث ال جلذم ػبلا للىمارط اإلاىظىدة على مىكع ألاوادًمُت لً ًخم الالخفاث إليه 

  اث الذولت واللابلُت للخؼبُم ل اإلاخاح وؤولٍى ل خعب الخمٍى خم الخمٍى له ٍو كبٌى اإلالترح فىُا ال ٌعجي التزام بخمٍى

 والجذوي الاكخصادًت 

  بعذ اظخُاص اإلالترح اإلاشخلت ألاولى وهي اللبٌى الفجي ظُخظع اإلالترح إلاشخلت جلُُم زاهُت مً كبل اللجان الفىُت

م البدثي )الباخض الشئِس ي( في خؼخه الخىفُزًت واإلاحزاهُت اإلاخخصت باألوادًمُت خُ ض ظِخم مىاكشت الفٍش

م البدثي وكذسجه على الخىفُز في الىكذ اإلادذد ومذي إإلاامه باإلالترح ودوس  اإلالترخت وبىىد الصشف والفٍش

دسظاث جلُُم  وبىاء على اإلاؤظعت ؤو اإلاؤظعاث اإلاشاسهت في الخىفُز وخلىق اإلالىُت وخلىق اليشش ....إلخ، 

ل اإلالترخاث التي  اإلاشخلخحن )الفىُت والعشض الخلذًمي( ظِخم جشجِب اإلالترخاث خعب الذسظاث وظِخم جمٍى

ل اإلاخاح  خصلذ على ؤعلى الذسظاث في طىء الخمٍى

  ب آباظخصىاء مبادسة ظاًيغ هزه اإلابادساثScienceUP  ل مششوعاث بدىر ؤظاظُت بل هي لِعذ لخمٍى

ش والبدىر الخؼبُلُت والابخياس  جب ؤن (RDI)مبادساث إلًجاد خلٌى جىىىلىظُت مبخىشة ودعم بدىر الخؼٍى ، ٍو

ش جىىىلىظُاث مىظىدة لخدعحن  حعخمذ اإلابادسة على هخائج ؤبدار ودساظاث وخبراث ظابلت، وحعاهم في جؼٍى

 اإلايىن اإلادلي في جصيُعها وخلم فشص عملوعبت كخصادًت وصٍادة كذستها الخىافعُت وظذواها الا

  ش في الصىاعت ت ؤو وخذاث البدىر والخؼٍى ؤن ًيىن الباخض الشئِس ي مصشي الجيعُت وجابع لجهت بدشُت مصٍش

ت     اإلاصٍش

 جخصص الباخض الشئِس ي ًخماش ى مع اإلاجاٌ اإلاخلذم علُه 

 م ولها عائذ اكخصادي ؤو اظخماعي ملمىطؤن جيىن الفىشة مبخىشة وكابلت للخؼبُم وال  دعٍى

  ت للفشق التي اهتهذ مً البدىر ألاظاظُت ولذيها خبراث جؼبُلُت هاجحت ومىزلت في اإلاجاٌ ؤو ظخيىن ألاولٍى

ت الخىىىلىظُت( لذيها بشاءة اختراع ؤو همىرط ؤولي  )معخىي الجاهٍض

 ت للملترخاث كصحرة ألامذ مدذدة ألاهذاف مخعذ دة الخخصصاث ومً ظهاث مخخلفت وراث ظخيىن ألاولٍى

 محزاهُت مىاظبت

 ل بإي وعبت ً في الخمٍى ت للفشق التي بها شٍشً صىاعي خلُلي ؤو معخفُذ نهائي ظاد ؤو شٍش  ظخيىن ألاولٍى

 

 الشزوط الخاصت بالبرامج:

http://www.asrt.sci.eg/
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 ًجب الشظىع للششوغ اإلادذدة ليل بشهامج والخإهذ مً اظخخذام اظخماسة الخلذم الخاصت بالبرهامج

 لظزوف الخلييم والخمويل املخاح) الجذول الشمني
ا
 (:كذ جخضع الخواريخ لبعض الخعذًالث جبعا

 املجال
 إلاعالن 

 )بذء الخلذم(
 نهاًت الخلذم

إعالن 

 النديجت

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج الاهخفاء الزاحي مً اللحىم الحمشاء  .1

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج حعمُم الخصيُع اإلادلي  .2

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج النهىض باالكخصاد ألاصسق  .3

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج صىن الؼبُعت   .4

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج الحمالث اللىمُت للنهىض بئهخاظُت اإلاداصُل  .5

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج الؼب الشخص ي  .6

    مبادسة دعم البدىر ألاظاظُت  .7

i. ودعم ً اطُاث جيٍى  ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 الشبىت اللىمُت للٍش

ii. ت ً ودعم الشبىت اللىمُت للمعلىماجُت الحٍُى  ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 جيٍى

iii.  لذعم اإلاعامل اإلاشخلت الشاهُت مً مبادسة دعم ولُاث العلىم

ت   GradeUPاإلاشهٍض
 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17

iv.  جؼبُلاث اإلاُىشوظيىب سباعي ألابعاد في علىم اإلاىاد وآلازاس

 بالخعاون مع مذًىت صوٍلوالعلىم البُىلىظُت والؼبُت 
 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17

v.  جؼبُلاث طىء العِىىشجشون في علىم اإلاىاد وألازاس والعلىم

 SESAMEالبُىلىظُت والؼبُت بالخعاون مع ظحزامي 
 هىفمبر 15 ًىلُى 31 ًىهُى 15

 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 بشهامج مخالصمت الؼاكت والبِئت واإلاُاه .8

    بشامج دعم الابخياس وسٍادة ألاعماٌ .9

i.  ادة ألاعماٌ في الجامعاث )مؤشش إعذاد دساظت إلاؤشش للُاط ٍس

ادًت(ل  لجامعاث الٍش
 ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17

ii.  ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 للشوبىجاثجىظُم بؼىلت العلمحن الذولُت ألاولى 

iii. ًىلُى 1 ًىهُى 13 ماًى 17 جىظُم سالي اللاهشة الشابع للعُاساث الىهشبُت مدلُت الصىع 

iv. )ؤغعؼغ 1 ًىهُى 13 ماًى 17 اإلاشخلت الشالشت مً بشهامج الحاطىاث الخىىىلىظُت )اهؼالق 

 

ماًو وسيخم إلاعالن عن الجذول الخفصيلي  20ماًو إلى  18ألاًام الخعزيفيت بالبرامج املخخلفت جبذأ من 

 موكع ألاكادًميت  www.asrt.sci.eg  على 

http://www.asrt.sci.eg/
http://www.asrt.sci.eg/
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 خلوق امللكيت الفكزيت:

ت وما ًترجب عليها مً بشاءاث  .1 اختراع ومياظب مادًت وؤسباح خالت بدالت، ظِخم مىاكشت خلىق اإلالىُت الفىٍش

 2112لعىت  82بما بخىافم مع ظمُع ألاػشاف وػبلا للاهىن سكم 

والحصٌى على مىافلت  ًجب ؤلاشاسة إلاىدت ألاوادًمُت وشىش ألاوادًمُت في اليشش العلمي واإلاؤجمشاث وؤلاعالم .2

 معبلت مً ألاوادًمُت

( ًدم لهم واإلاىخذبحن )ؤعظاء اإلاجالغ الىىعُت واللجان اللىمُت ؤوادًمُت البدض العلمي والخىىىلىظُاصمالء  .3

 .Second Affiliationإطافت اظم ألاوادًمُت في الخعٍشف بً في اليشش العلمي 

  ملشيذ من املعلوماث:

 د. منت هللا الكخامي

مذًش بىً الابخياس اإلاصشي وميعم 

 مىخب سئِغ ألاوادًمُت  -الخعاون الذولي 

 اإلابادسة()ميعم عام 

Email: melkotamy@asrt.sci.eg 

menna_morsy_86@windowslive.com 

 أ. هذًل مدمذ

مىخب الذعم الفجي وجلُُم ألاداء 

 واإلاخابعت

 )ميعم معاعذ(

Email: hmohamed@asrt.sci.eg 

hadeel.m88@gmail.com 
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