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  جائحةالحبعات الناجمة عن  ملجابهةمبادرة جامعة كفر الشيخ لحقذًم أفكار وحلول  

 0202 ابريل -  COVID-19فيروس 
 )فكرتك حياة(

مع املحلي والذولي إلى خذمة املجحعة كفر الشيخ إلى ثنمية روح الابحكار والحنافصية بما ًؤدي جصعى جام

. ورلك من خالل دعم ألافكار  الاشحثنائية وثحويلها إلى ثطبيقات فعلية قابلة للحطبيق على النطاق وثنمية البيئة

 . 0202الحجاري والصناعي بما ًحماش ى مع رؤية مصر  

اضنة لألفكار الوليذة ودعمها تهحم الجامعة في املقام ألاول بنشر ثقافة ريادة ألاعمال وثوفير بيئة ح كما

 للوصول بها في نهاًة املطاف لحكو 
ً
جصاهم في الحنمية املصحذامة للمجحمع صغيرة ومحوشطة ن شركات يمادًا وفنيا

لمصاهمة في لثحماش ى مع اشتراثيجية أكادًمية البحث العلمي والحكنولوجيا في ثوطين املكون املحلي ، بما املحلي

 الاقحصاد املصري. ثحصين

 :ةالعام ألاهذاف

ا.ختراعاث التي جؤدى إلى جولُذ جكىولوجُا وظىُتحشجُع ال بخكاراث ولاا -1

 .هخاج الخجارياإلاا مزحلت إلىاملحلُت للوصول دعم وجفعُل البخكاراث  -2

ت جذًذة  (الصحت .... إلخ –العاقت  –ا)املُاةالحالُت مثل  املجخمعث لاحل مشك -3 ق إًجاد حلول ابخكاٍر عً ظٍز

 املشكلث.لهذه 

 املطخذامت.بخكار والخىمُت بالصىاعت وإوشاء صىاعاث صغيرة و مخوضعت قائمت على لاا بخكارربغ لاا -4

ز مً العائذ في ضخفادةالطوق ولاا جذًذة إلى إدخال مىخجاث -5  بالجامعت. بخكارالاا مىظومت جعٍو

 املصتهذفة: املجاالت

لحة إلًجاد حلول شريعة هاجعة
ُ
 :فيروس كوروها املصحجذجائحة ملجابهة ثبعات  الحاجة امل

ز  جصمُم -1 ع أو جعٍو ق مخخصصين  جهاس جىفظ صىاعي قابل للخعبُق العملي الطَز شترط أن ٌشمل الفٍز َو

 .في مجاالاث الزعاًت الحزجت والعىاًت املزكشة والهىذضت العبُت

ع مىخفض الخكلفت فيضاهم  -2  .الدشخُص الطَز

 .حلول مبخكزه للحذ مً اهدشار العذوى  -3

ز  -4  مضادة للفيروضاث .كماماث جعٍو

ملبظ وقائُت )قابلت إلعادة لاضخخذام/ أوسجت معالجت مضادة للفيروضاث/ أوسجت معالجت غير قابلت  -5

 / جصمُماث مبخكزة(.ومضادة للماء خصاقللل

 .ملواجهت ألاسمت الحالُت ثاضخحذاث جكىولوجُا -6

 مذة املشروع:

اأشهز بحذ أقص ى  6شهز وحتى  مً

 :ثمويل

امخغير بحطب ظبُعت كل فكزة
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 :(0و 1) بنذ  الجذول الزمني

خ  البنذ  الخاٍر

 إبريل 7 فحح باب الحقذم  1

 إبريل 17 نهاًة الخسجيل  0

 إبريل 02 إعالن النخيجة  0

 (:6-0 بنود)  الجذول الزمني

خ  البنذ  الخاٍر

 إبريل 7 فحح باب الحقذم  1

 إبريل 10 نهاًة الخسجيل  0

 إبريل 02 إعالن النخيجة  0

 :خخُار معاًير الاا

ا.مصزي الجيطُت املخقذمأن ًكون ✓ 

ا.علمي ضلُم أضاص قائمت على أن جكون الفكزة✓ 

ا.ضمً املجلث املطتهذفت املعلً عنهاأن ًكون موضوع ✓ 

ا.ومبخكزة فكزة  جذًذةالأن جكون  ✓ 

ز مكون موجودأن جكون الفكزة عبارة  ✓  ا.بالفعل عً إضافت جذًذة للصىاعت الخابع لها أو جعٍو

ا.أن جزاعي معاًير الخفكير العلمي في الفكزة التي ضِخم جقذًمها ✓

ا.للخعبُق الصىاعي أن جكون قابلت ✓ 

ا.جىافطُت أن جكون الفكزة ✓ 

ا.خبىاهاج مؤضطاث وأ و/ إهخاج جوفز لها خعوط بخكاريامشزوع لاا أن جكون مخزجاث ✓ 

ا.طخعاع في عملُت الخصيُعحلُت قذر املامل املكوهاثعخماد على لاا ✓ 

  

 :الحقذم والخسجيل

مكخب الخاًكو على  وصفحت الجامعت الزضمُت ومجموعت ًخم إلاعلن عً املبادرة على موقع الجامعت الزضمي -

 Facebookموقع الخواصل لاجخماعي 

ذ  إلكتروهيا جزضل املقترحاث  -  لاكترووي ملكخب الخاًكو :على البًر

tico@kfs.edu.eg 
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