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أ.د  /محمود صقر
أت &&اح &&ت س &&بل اإلت &&صاالت امل &&عرف &&ية و ت &&نوع أش &&كال و ت &&قنيات
وس&&ائ&&ل اإلت&&صال إل&&ى ت&&زاي&&د ال&&شكاوى م&&ن الس&&رق&&ات ال&&علمية
ل& &&ألب& &&حاث و األف& &&كار و األط& &&روح& &&ات و ه& &&و األم& &&ر ال& &&ذي ح& &&دا
ب& &&وزارة ال& &&بحث ال& &&علمي اإلض& &&طالع ب& &&دوره& &&ا ل& &&دع& &&م و إرس& &&اء
القواعد السليمة للنشر العلمي .
و ف &&ي إط &&ار س &&عي أك &&ادي &&مية ال &&بحث ال &&علمي و ال &&تكنول &&وج &&يا
ل&تحقيق ه&ذا األم&ر و للح&د م&ن ع&مليات اإلن&تحال ال&علمي ال&تي
ب &&ات &&ت منتش &&رة إل &&ى ح &&د ك &&بير و أص &&بحت ظ &&اه &&رة س &&لبية ف &&ي
أوس &&اط م &&جتمع ال &&بحث ال &&علمي  ،ك &&ان &&ت امل &&بادرة م &&ن ال &&سيد

األس &&تاذ ال &&دك &&تور  /مح &&مود ص &&قر – رئ &&يس أك &&ادي &&مية ال &&بحث

ورش ع & &&مل و دورات ت & &&دري & &&بية ف & &&ي ك & &&يفية ال & &&كتاب & &&ة ال & &&علمية و

ال &&علمي ب &&إص &&دار ال &&قرار رق &&م  ٢٩م &&كرر ب &&تاري &&خ ٢٠١٥/٢/١٠

األخ&طاء ال&شائ&عة ال&تي ت&ؤدي إل&ى وج&ود أي ش&كل م&ن أش&كال

ب &&مواف &&قة ال &&سيد األس &&تاذ ال &&دك &&تور  /ش &&ري &&ف ح &&ماد – وزي &&ر

اإلنتحال العلمي .

ال &&بحث ال &&علمي ب &&تشكيل ال &&لجنة ال &&قوم &&ية ألخ &&الق &&يات ال &&بحث

• ت&قدي&م الخ&دم&ة ال&فنية ل&طال&بي الخ&دم&ة م&ن امل&ؤل&فني ل&لتأك&د م&ن

ال&علمي ب&رئ&اس&ة ال&سيد األس&تاذ ال&دك&تور  /رئ&يس األك&ادي&مية و

سالمة املنت املراد نشره .

ع&&ضوي&&ة ك&&ل م&&ن  - :أم&&ني املج&&لس األع&&لى ل&&لجام&&عات – أم&&ني

• ت& &&مثيل ال& &&وزارة و األك& &&ادي& &&مية ف& &&ي ع& &&ضوي& &&ة ال& &&لجنة ال& &&دول& &&ية

املج&لس األع&لى ل&لمعاه&د و امل&راك&ز ال&بحثية – امل&دي&ر ال&تنفيذي

ألخالقيات النشر . COPE

ل & &&صندوق ال & &&علوم و ال & &&تنمية ال & &&تكنول & &&وج & &&ية – م & &&قرر مج & &&لس

• إص &&دار اإلرش &&ادات ال &&خاص &&ة ب &&أخ &&الق &&يات النش &&ر ال &&علمي

أخ& &&الق& &&يات ال& &&بحث ال& &&علمي – رئ& &&يس ال& &&لجنة ال& &&عليا ل& &&جوائ& &&ز

طبقا ً آلخر املستحدثات .

الدولة بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا .

• ال&&عمل ك&&منسق ب&&ني ال&&لجان و امل&&جال&&س امل&&ختلفة ف&&يما ي&&تعلق

و ق & &&د ح & &&دد ال & &&قرار ف & &&ي م & &&ادت & &&ه ال & &&ثان & &&ية م & &&هام ال & &&لجنة ف & &&ي

بحاالت اإلنتحال العلمي .

اإلختصاصات التالية :

•م &&تاب &&عة و إص &&دار ت &&قاري &&ر دوري &&ة و إح &&صاءات ع &&ن ح &&االت

• م&&تاب&&عة ج&&ودة النش&&ر ف&&ي امل&&راك&&ز ال&&بحثية ع&&ن ط&&ري&&ق ال&&تأك&&د

اإلن &&تحال ال &&علمي و نش &&ره &&ا ب &&ال &&تعاون م &&ع م &&رص &&د ال &&بيان &&ات

م & &&ن ع & &&دم وج & &&ود أي م & &&ن ح & &&االت اإلن & &&تحال ف & &&ي م & &&ا ي & &&صدر

التابع لألكاديمية .

) م& & & &&قاالت  ،دوري& & & &&ات  ،رس& & & &&ائ& & & &&ل م& & & &&اجس& & & &&تير و دك& & & &&توراة ،

ك& &&ما ن& &&ص ال& &&قرار ب& &&متنه أي& &&ضا ً ف& &&ي م& &&ادت& &&ه ال& &&راب& &&عة ع& &&لى أن

مشروعات  ...... ،إلخ (

ي &&نحصر ع &&مل ال &&لجنة ع &&لى ت &&قدي &&م خ &&دم &&ات إس &&تشاري &&ة ل &&حني

• ال &&تحقق و إص &&دار ال &&توص &&يات ال &&خاص &&ة ب &&حاالت اإلن &&تحال

ص&&دور ق&&ان&&ون ال&&بحث ال&&علمي ال&&ذي س&&ينظم ج&&ميع م&&هام&&ها و

العلمي املقدمة للجنة في كافة املجاالت .

يجعل من قراراتها صفة اإللتزام .

• ال& &&توع& &&ية و ال& &&توج& &&يه ن& &&حو إرس& &&اء ال& &&قواع& &&د الس& &&ليمة للنش& &&ر
ال &&علمي و ذل &&ك ب &&اإلس &&تعان &&ة ب &&إم &&كان &&ات األك &&ادي &&مية ف &&ي ع &&مل
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ﻧﺎﻓﺬﻩ ﻋﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﻩ:
س&&ؤال&&ني ط&&امل&&ا س&&معتهما ف&&ي أروق&&ة امل&&رك&&ز ال&&قوم&&ي
ل & &&لبحوث ح & &&يث ب & &&دأت ح & &&يات & &&ي ال & &&علمية ك & &&مساع & &&د
ب&اح&ث )آن&ذاك( م&نذ م&اي&زي&د ع&ن الخ&مسة وعش&رون
ع&ام&ا ً  ،س&ؤال&ني ي&سأل&هما ال&عام&ه واإلع&الم وك&ل م&ن
ال ي &&عمل ب &&ال &&بحث ال &&علمي  :م &&اذا ت &&فعل م &&ؤس &&سات
ال & &&بحث ال & &&علمي لخ & &&دم & &&ة امل & &&واط & &&ن ؟ ومل & &&اذا ه & &&ذا
الج & & & &&دار ال & & & &&فاص & & & &&ل ب & & & &&ني ال & & & &&باح & & & &&ثني وأدوات & & & &&هم
ومخ &&رج &&ات &&هم م &&ن ن &&اح &&يه وال &&جهات املس &&تفيده م &&ن
ناحيه آخرى ؟

أ.د  /ياسر رفعت
وإن&&طالق &ا ً م&&ن ه&&ذي&&ن ال&&سؤال&&ني ودون اإلج&&اب&&ه ع&&ليهما ف&&ى م&&قال&&ه أو ح&&وار أس& &&رة التح& &&ري& &&ر آث& &&رت أن ت& &&قدم رؤي& &&ه ج& &&دي& &&ده وم& &&ختلفه ت& &&سعى ل& &&تحقيق
ج&&اءت ف&&كره مج&&لتنا ال&&ناف&&ذه  ،ف&&سواء ك&&ان الج&&دار ال&&فاص&&ل ب&&ني ال&&جهات أهداف ثورتني لبناء مجتمع مبتكر منتج و مستخدم للمعرفه.
ال &&بحثيه )ب &&إم &&كان &&ات &&ها وب &&اح &&ثيها( وامل &&جتمع امل &&صري س &&ببه ع &&دم ال &&ثقه أو
ع &&دم اإله &&تمام املش &&ترك أو أن ه &&ناك ح &&وائ &&ل ك &&ائ &&نة ب &&ني امل &&راك &&ز ال &&بحثية ول&&قد إت&&فقت أس&&رة املج&&لة ع&&لى أن ي&&كون ال&&ناف&&ذه ه&&و األس&&م الج&&دي&&د ملج&&له
ب&&عضها و ب&&عض ،ف&&إن ف&&كره املج&&له أن ت&&فتح ف&&ي ه&&ذا الج&&دار ن&&اف&&ذه ي&&طل إل&&كترون&&يه يسه&&ل ت&&وزي&&عها ع&&لى ن&&طاق واس&&ع ح&&تى ت&&عم ال&&فائ&&ده وي&&تحقق
م&نها أط&راف امل&جتمع امل&صرى م&ن م&واط&نني راغ&بني ف&ى امل&عرف&ة و متخ&ذى ال& &&غرض وق& &&ري& &&با ً ب& &&إذن اهلل س& &&وف ت& &&تواج& &&د ال& &&ناف& &&ذه داخ& &&ل ك& &&ل امل& &&راك& &&ز
ق &&رار و مس &&تثمري &&ن م &&ن رج &&ال األع &&مال وه &&يئات وم &&ؤس &&سات و ج &&معيات وامل&عاه&د وال&هيئات ال&بحثيه لتس&تقي ال&خبرات وت&نقل األخ&بار وت&ساه&م ف&ي
ل &&لتعرف ع &&لى امل &&راك &&ز وامل &&عاه &&د وال &&هيئات ال &&بحثيه ال &&تاب &&عه ل &&وزارة ال &&بحث ت&نميه ق&درات ش&باب ال&باح&ثني ال&تفاع&ليه ح&تى ت&صبح ال&ناف&ذه ه&ي ال&وس&يله
ال&علمي وإي&جاد وس&يله ل&لتواص&ل امل&باش&ر م&ع ال&باح&ثني وط&رح م&وض&وع&ات ل&&نقل ك&&ل ج&&دي&&د ب&&مراك&&زن&&ا ال&&بحثيه ل&&لمتلقي وال&&تنسيق ب&&قدر املس&&تطاع ب&&ني
ت& &&هم امل& &&واط& &&ن وت& &&عن ح& &&ول& &&ها أس& &&ئله ف& &&نيه ال يس& &&تطيع اإلج& &&اب& &&ه ع& &&ليها إال الجهات واألفراد املستفيدين وإداراتنا البحثيه حتي تنفذ برسالتها.
امل&تخصصني م&ن أع&ضاء ه&يئة ال&بحوث وم&ن ن&اح&يه أخ&رى ت&عطي ال&فرص&ه
ل&&لساده ال&&باح&&ثني ل&&عرض أف&&كاره&&م وت&&جارب&&هم وإب&&تكارت&&هم ع&&لها تج&&د م&&ن
يه& &&تم م& &&ن ال& &&قراء أو متخ& &&ذى ال& &&قرار ل& &&تكون ل& &&بنه ل& &&تطوي& &&ر م& &&نتج أو ع& &&الج
م&&ري&&ض أو ت&&قدي&&م خ&&دم&&ه أو إس&&تشاره وي&&اح&&بذا ل&&و إت&&فاق إلن&&شاء مش&&روع

ك&&لنا أم&&ل أن ت&&ساه&&م مج&&لتنا ف&&ي ت&&هيئه ب&&يئه م&&شجعه ل&&لعلوم وال&&تكنول&&وج&&يا
واإلب&تكار وإن&تاج ن&قل وت&وط&ني ت&لك امل&عارف مل&جاب&هه التح&دي&ات ال&تي ت&واج&ه
م&&صر ب&&آل&&يات وط&&نيه ت&&شارك ف&&يها م&&ؤس&&سات ال&&بحث ال&&علمي م&&ن امل&&راك&&ز
ال &&بحثيه وال &&جام &&عات ف &&ى م &&ضاع &&فه إن &&تاج م &&صر م &&ن امل &&عرف &&ه وت &&كون ب &&ها

تجاري قائم على املعرفه التي يمتلكها الباحث.

ط&&رف&&ا م&&ن أط&&راف امل&&عادل&&ه ل&&إلس&&هام ف&&ي ت&&ضييق ال&&فجوه ال&&غذائ&&يه وزي&&اده
وإن ل& &&م ت& &&كن مج& &&لتنا )ال& &&ناف& &&ذه( ه& &&ي ب& &&اك& &&وره ال& &&عمل اإلع& &&الم& &&ي ملج& &&لس ت& &&ناف& &&سيه ال& &&صناع& &&ه ال& &&وط& &&نيه م& &&ع زي& &&اده نس& &&به امل& &&كون املح& &&لي ب& &&صورة
امل&راك&ز وامل&عاه&د وال&هيئات ال&بحثية  ،ح&يث ص&درت م&نذ أع&وام مج&له م&صر ملحوظه.
ال&&علوم وال&&تي ت&&وق&&فت بس&&بب ال&&ظروف ال&&تي م&&ر ب&&ها وط&&ننا ال&&حبيب إال أن

أقدم للقارئ العزيز العدد األول من النافذه ع ّلها تكون نافذه.
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ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ:
ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻤﺎﺩ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ  :ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻃﺮﻕ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
ك &&شف د .ش &&ري &&ف ح &&ماد وزي &&ر ال &&بحث ال &&علمي ع &&ن أن ال &&وزارة ف &&ى م &&رح &&لة إص &&دار اإلس &&ترات &&يجية الج &&دي &&دة ل &&تطوي &&ر م &&نظوم &&ة
ال &&بحث ال &&علمي ف &&ي م &&صر ،وج &&اري اآلن م &&راج &&عة ال &&تصور ال &&نهائ &&ي ل &&إلس &&ترات &&يجية ،وع &&ند اإلن &&تهاء م &&نها س &&يتم اإلع &&الن ع &&ن
جميع تفاصيلها عبر أجهزة اإلعالم املختلفة .
وأك&د وزي&ر ال&بحث ال&علمي أن&ه ت&لقي ع&دة ت&كليفات م&ن ال&رئ&يس ع&بدال&فتاح ال&سيسي ت&تعلق ب&مشاري&ع ال&بحث ال&علمي ،والس&يما
ال&خاص&ة بتح&لية امل&ياه وال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة وم&شاك&ل ال&صرف  ،م&وض&حا ً أن&ه ف&ي ال&قري&ب ال&عاج&ل س&يكون ه&ناك ل&قاء
آخر مع الرئيس ملتابعة هذه التكليفات .
وأش&&ار د .ح&&ماد إل&&ي أن ال&&دول&&ة ح&&ري&&صة ع&&لي ت&&شجيع ودع&&م ال&&عقول امل&&بتكرة  ،ودع&&م وت&&حفيز ش&&باب امل&&بتكري&&ن وامل&&خترع&&ني ،
وت&بني أف&كاره&م  ،وت&شكيل ل&جان ل&دراس&تها وت&قييم ج&دواه&ا ال&علمية وامل&ساه&مة ف&ي ت&موي&لها وت&وف&يرج&ميع اإلم&كان&يات ال&خاص&ة
بالبحث العلمي من مواد ومعامل والتي من شأنها تطبيق تلك األفكار علي أرض الواقع  ،والى تفاصيل الحوار ....
فWي الWفترة املWاضWية كWان لWكم عWدة لWقاء مWع رئWيس الجWمهوريWة عWبدالWفتاح الWسيسي  ..فWماذا عWن أبWرز مWحاور
النقاش الذي تناولها الرئيس معكم ؟
ــ ف&&ي ال&&لقاءات ال&&ساب&&قة ك&&ان الح&&دي&&ث ع&&ن ع&&دة ت&&كليفات ت&&تعلق ب&&مشاري&&ع ال&&بحث ال&&علمي وم&&حاول&&ة ت&&ذل&&يل ال&&عقبات أم&&ام&&ها ،
وأح&&ب ه&&نا أن أش&&ير إل&&ي ل&&قاء ال&&رئ&&يس ع&&بد ال&&فتاح ال&&سيسي بش&&باب م&&بادرة )ف&&كرت&&ي ( ،وال&&ذي ج&&اء ف&&ي إط&&ار اس&&ترات&&يجية
ال&دول&ة ال&حال&ية ل&تشجيع ودع&م ال&عقول امل&صري&ة امل&بتكرة ،وت&فعيل دور الش&باب امل&صري ف&ي امل&جتمع ،وخ&الل ال&لقاء إس&تعرض&نا
ج&هود ال&وزارة ل&دع&م وت&حفيز ش&باب امل&بتكري&ن وامل&خترع&ني  ،وق&ام الش&باب ب&عرض أف&كاره&م وإب&تكارات&هم ف&ي ع&دد م&ن امل&جاالت
ال&حيوي&ة امل&همة م&نها ال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة وتح&لية امل&ياه وإع&ادة ت&دوي&ر املخ&لفات .وف&ي إط&ار ت&وج&يهات ال&رئ&يس ال&سيسي
وح&&رص ال&&وزارة ع&&لي دع&&م الش&&باب  ،س&&يتم ت&&بني ت&&لك األف&&كار وامل&&ساه&&مة ف&&ي ت&&موي&&لها وت&&وف&&ير ج&&ميع اإلم&&كان&&يات ال&&خاص&&ة
ب&&ال&&بحث ال&&علمي م&&ن م&&واد وم&&عام&&ل وال&&تي م&&ن ش&&أن&&ها ت&&طبيق ت&&لك األف&&كار ع&&لي أرض ال&&واق&&ع .وه&&ناك ل&&قاء آخ&&ر س&&يعقد م&&ع
ال&رئ&يس ف&ي ال&قري&ب ال&عاج&ل مل&ناق&شة م&وق&ف ال&تكليفات ال&خاص&ة بمش&روع تح&لية امل&ياه وال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة وم&شاك&ل
الصرف .
متى ستطبق نسبة  % ١من املوازنة العامة للدولة كميزانية للبحث العلمى كما أقرها الدستور ؟
  ٢٠١٧ - ٢٠١٦ون &&حن نحس &&ب ح &&ال &&يا م &&ع وزارة امل &&ال &&ية ج &&ميع م &&وارد وم &&صادر ت &&موي &&ل ال &&بحث ال &&علمى ،ونح &&دد ال &&فجوةوال &&برام &&ج ال &&تى س &&تمول ،وه &&ذا ج &&زء م &&ن الخ &&طة االس &&ترات &&يجية ونس &&بة الـ % ١ه &&ى الح &&د األدن &&ى ال &&ذى ن &&توق &&عه  ،وأت &&وق &&ع أن
نتخطاها فى السنوات املقبلة.
ومWا الWدور الWذي تWقوم بWه وزارة الWبحث الWعلمي لWإلسWتفادة مWن عWلمائWنا فWي الWخارج وإعWادتWهم إلWي مWصر مWرة
أخري ؟
ــ ه&&ناك إت&&صال مس&&تمر م&&ع ع&&لمائ&&نا ف&&ي ال&&خارج ،وق&&د ش&&ارك أح&&د ع&&لمائ&&نا ف&&ي ك&&ندا ض&&من ف&&ري&&ق ال&&عمل ال&&ذي س&&اه&&م ف&&ي
إع &&داد اإلس &&ترات &&يجية ال &&قوم &&ية ل &&لبحث ال &&علمي الج &&دي &&دة ،ك &&ما أن &&نا نس &&تفيد م &&ن ع &&لمائ &&نا ف &&ي ال &&خارج ع &&ن ط &&ري &&ق ت &&نظيم
م &&حاض &&رات ل &&هم خ &&الل اج &&ازت &&هم،ك &&ما أن وزارة ال &&بحث ال &&علمي ت &&حاول االس &&تفاده م &&نهم ف &&ي امل &&جال &&س ال &&قوم &&ية امل &&تخصصة
ال&&تاب&&عة ل&&لوزارة ،ب&&حيث ي&&تم ج&&مع امل&&تخصصني ف&&ي م&&جال واح&&د ي&&وم ف&&ي ال&&عام داخ&&ل أح&&د ه&&ذه امل&&جال&&س ،وه&&ذا يح&&دث ف&&ي
العالم كله ،وأتمني أن يحدث ذلك في مصر .
هWWناك مWWشكلة تؤرق املWWجتمع املWWصرى وهWWى الWWعشوائWWيات ومWWا يWWتبعها مWWن مWWشاكWWل عWWديWWدة  ..هWWل لWWلوزارة
تصور لحل هذه املشكلة ؟
 ل &&لوزارة دور ف &&عال ف &&ى ك &&ثير م &&ن امل &&شكالت ال &&تى ت &&واج &&ه امل &&جتمع س &&واء ك &&ان &&ت م &&ياه أو ط &&اق &&ة أو غ &&ذاء ،	
  وب &&النس &&بة ل &&تطوي &&رال &&عشوائ &&يات وح &&ل م &&شكلة اإلس &&كان ف &&هناك ت &&وج &&يه م &&باش &&ر م &&ن رئ &&يس مج &&لس ال &&وزراء إلس &&تخدام إب &&تكار امل &&نزل امل &&مول م &&ن
ص&ندوق ال&علوم وال&تنمية ال&تكنول&وج&ية وامل&طور ب&جام&عة ال&قاه&رة إلب&تكار م&نشأ ج&دي&د ب&إس&تخدام خ&ام&ات الح&دي&د ،م&نشأ م&صنع
مس&&بقا ً ب&&امل&&صنع خ& ٍ
&ال م&&ن ال&&زل&&ط واألس&&منت وال&&رم&&ل ،وس&&يعود ع&&ائ&&ده م&&باش&&رة ع&&لى ال&&عشوائ&&يات ،وس&&يوف&&ر أك&&ثر  % ٥٠م&&ن
ال&&تكلفة ،ب&&اإلض&&اف&&ة إل&&ى أن&&ه ي&&وف&&ر ك&&ثيرا ً م&&ن ال&&وق&&ت ،وه&&ناك م&&بنى أنش ¥ب&&جام&&عة ال&&قاه&&رة وأرب&&عة أخ&&رى ي&&تم إن&&شاؤه&&ا ف&&ى
الفترة الحالية ،وأثق أن يتم تعميمه فى فترة قصيرة جداً ،وأنه سيكون له دور ملموس فى حل تلك املشكلة .
ما مالمح اإلستراتيجية الجديدة للوزارة ؟
 ن &&حن ف &&ى م &&رح &&لة امل &&راج &&عة واإلص &&دار ،وم &&الم &&حها وج &&ود خ &&رائ &&ط ط &&رق ل &&كل ال &&تكنول &&وج &&يا الج &&دي &&دة ف &&ى م &&صر ،ت &&نسيق ب &&نيال&جام&عات وم&راك&ز ال&بحوث ،وت&موي&ل غ&ير مس&بوق ل&برام&ج ب&حوث مح&ددة ،وت&موي&ل مل&نح ب&حوث ب&شكل م&كثف ،وم&حور ل&لباح&ثني
الش&&باب ب&&حيث ي&&تم إل&&حاق امل&&تفوق&&ني م&&نهم ،ب&&ناء ع&&لى م&&عاي&&ير م&&عينة ،ب&&امل&&شاري&&ع امل&&مول&&ة م&&ن ال&&وزارة ب&&نا ًء ع&&لى م&&نح ،وس&&يزي&&د

حوار /محمد حجازي

ال&تعاون ب&ني ال&بحث ال&علمى وال&صناع&ة ،ب&اإلض&اف&ة إل&ى م&حور اإلع&تماد ع&لى م&ؤش&رات اآلداء ال&عامل&ية ف&ى ق&ياس أداء م&نظوم&ة
البحث العلمى ،ووضع عدة صفحات لدور اإلعالم .
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ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ ﺩﺍﺧﻠﻴﴼ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺃﻭﻻﹰ
ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ …

ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ

ح&وارن&ا ال&يوم م&ع ع&ال&م أبه&ر ك&ل امل&حيطني ب&ه م&&ؤس&&سات ال&&علوم األم&&ري&&كية امل&&ختلفة ،وم&&نح
ب&تواض&عه وع&لمه ال&فائ&ق ،إن&ه ال&عال&م امل&صري زم & & &&ال & & &&ة أك & & &&ادي & & &&مية ع & & &&لوم وف & & &&نون ال & & &&سينما
ال &&كبير ال &&دك &&تور م &&صطفى ال &&سيد ال &&حاص &&ل األم& &&ري& &&كية ،وع& &&ضوي& &&ة الج& &&معية األم& &&ري& &&كية
ع & &&لى أع & &&لى وس & &&ام ف & &&ى ال & &&علوم األم & &&ري & &&كية ل &&علوم ال &&طبيعة ،والج &&معية األم &&ري &&كية ل &&تقدم
“ق &&الدة ال &&علوم ال &&وط &&نية األم &&ري &&كية” ورئ &&يس ال &&علوم ،وأك &&ادي &&مية ال &&عال &&م ال &&ثال &&ث ل &&لعلوم .
م &&عمل دي &&نام &&يكية ال &&ليزر – معه &&د ج &&ورج &&يا ك & &&ما ح & &&صل ع & &&لى وس & &&ام الج & &&مهوري & &&ة م & &&ن
ل & &&لعلوم وال & &&تكنول & &&وج & &&يا – أط & &&الن & &&طا تخ & &&رج ال & & &&طبقة األول & & &&ى ف & & &&ى  ٢٨ي & & &&ناي & & &&ر - ٢٠٠٩
ال &&دك &&تور م &&صطفى ال &&سيد ف &&ى ك &&لية ال &&علوم م &&صر ،وت &&رك &&زت أب &&حاث ال &&دك &&تور م &&صطفى
ج&ام&عة ع&ني ش&مس ع&ام  ،١٩٥٣وك&ان ت&رت&يبه ال & & & &&سيد ح & & & &&ول إس & & & &&تخدام ت & & & &&قنية ال & & & &&نان & & & &&و
األول ع&&لى دف&&عته ،وس&&اف&&ر إل&&ى أم&&ري&&كا ف&&ى ت&&كنول&&وج&&ى ف&&ى م&&جال ال&&طب ،وب&&خاص&&ة ف&&ى
م &&نحة دراس &&ية وإس &&تقر ف &&يها ح &&تى ال &&وق &&ت أب&&حاث الس&&رط&&ان ،وب&&مشارك&&ة نج&&له ال&&دك&&تور
ال&&راه&&ن ،ول&&كن ص&&لته ل&&م ت&&نقطع أب&&دا ً ب&&وط&&نه أي &&من أس &&تاذ ج &&راح &&ة ال &&عنق وال &&رأس ب &&مرك &&ز
م & &&صر وي & &&أت & &&ى ف & &&ى زي & &&ارات ل & &&ها ك & &&ل ف & &&ترة الس& &&رط& &&ان ب& &&جام& &&عة ك& &&ال& &&يفورن& &&يا ف& &&ى س& &&ان
وأن&&تخب ع&&ضوا ً ب&&األك&&ادي&&مية ال&&وط&&نية ل&&لعلوم ف&&ران&&سيسكو ،ف&&قد ت&&وص&&ال إل&&ى أن ج&&زي&&ئات
ب &&ال &&والي &&ات املتح &&دة ع &&ام  ،١٩٨٠وت &&ول &&ى ع &&لى ال & &&ذه & &&ب ال & &&نان & &&وي & &&ة ت & &&ساع & &&د ف & &&ى إك & &&تشاف
م &&دى  ٢٤ع &&ام& &ا ً رئ &&اس &&ة تح &&ري &&ر مج &&لة ع &&لوم ال&&خالي&&ا الس&&رط&&ان&&ية وع&&ند ت&&سخينها ي&&مكنها
ال &&كيمياء ال &&طبيعية وه &&ى م &&ن أه &&م امل &&جالت ت&دم&ير ال&خالي&ا الس&رط&ان&ية ،وق&د ح&رص ع&لى
ال&&علمية ف&&ى ال&&عال&&م ،ك&&ما ح&&صل ع&&لى ج&&ائ&&زة إج &&راء أب &&حاث م &&وازي &&ة له &&ذا امل &&جال ال &&طبى
امل & &&لك ف & &&يصل ال & &&عامل & &&ية ل & &&لعلوم ع & &&ام  ١٩٩٠فى املركز القومى للبحوث في مصر.
وال&عدي&د م&ن ال&جوائ&ز األك&ادي&مية ال&علمية م&ن

د /مWW W Wصطفي الWW W Wسيد  :إن & & &&طباع & & &&ي أن
ال&رئ&يس رج&ل م&حترم وق&لبه ع&لى ال&بلد ت&مام&اً
وخ& & &&اي& & &&ف ع& & &&لى م& & &&صر وي& & &&قوم ب& & &&عمل ك& & &&ل
م & &&جهودات & &&ه ح & &&تى ي & &&رف & &&ع م & &&ن ش & &&أن م & &&صر
وامل& &&صري& &&ني  ،ف& &&هو ش& &&خص م& &&حب ل& &&لعلماء
وح & &&ري & &&ص ع & &&لى اإلح & &&تفال واإلح & &&تفاء ب & &&كل
علماء مصر بالداخل أو بالخارج .

ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ  -ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ
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حوار /محمد حجازي

ال&علمى واالق&تصاد امل&صرى ن&فسه ،وف&ى ال&حال&ة • وكيف يتم ذلك؟
امل&&صري&&ة ن&&حتاج ف&&ى ال&&بداي&&ة أن ي&&مد االق&&تصاد ل& & & &&كى ي& & & &&تم ذل& & & &&ك ي& & & &&جب أن ن& & & &&تعلم م& & & &&ن ت& & & &&جارب
ال &&تعليم ب &&بعض ال &&تموي &&ل وال &&ذى ن &&أم &&ل أن ي &&أت &&ي اآلخ&&ري&&ن  ،ف&&مثالً التج&&رب&&ة ال&&صينية وال&&تي ت&&مكنت
م&&ن خ&&الل ت&&سوي&&ق األب&&حاث واألف&&كار ،وع&&لينا أن خ & &&الل  ٣٥ع & &&ام م & &&ن ال & &&تقدم ف & &&ى ج & &&ميع امل & &&جاالت
ن& & &&وق& & &&ن أن ت& & &&طوي& & &&ر ال& & &&تعليم ع& & &&لى ه& & &&ذا ال& & &&نهج وت & &&ناف & &&س أم & &&ري & &&كا ف & &&ى ع & &&قر داره & &&ا ويٌ & &&تنبأ ل & &&ها
سيس& &&تغرق ج& &&يال ب& &&أك& &&مله ول& &&ن ي& &&كون ب& &&ني ل& &&يلة بمس&تقبل واع&د أف&ضل م&ن أم&ري&كا ن&فسها  ،وع&لينا
وضحاها.

أن ن&&قف ع&&لى ال&&طري&&قة ال&&تى م&&كنتهم م&&ن ال&&وص&&ول

• فWى الWبدايWة  ..مWا هWو شWعورك وأنWت أول • م WW Wا ال WW Wعائق أم WW Wام ع WW Wلمائ WW Wنا ب WW Wال WW Wخارج له &&ذه امل &&كان &&ة  ،ف &&ال &&صني ك &&ان ي &&حكمهم م &&او ال &&ذى
عWWالWWم مWWصرى وعWWربWWى يWWفوز بWWأرفWWع وسWWام والWذى يWحيل دون دعWمهم لWنهضة الWبحث وض& &&ع ن& &&ظام & &ا ً ص& &&ارم & &ا ً ل& &&لعمل م& &&لزم للج& &&ميع وم& &&ن

فى أمريكا للعلوم؟

العلمى فى مصر؟

ي &&خال &&فه ي &&تم ع &&قاب &&ه ف &&ى م &&وق &&ع ع &&مله وال &&عقاب ك &&ان

ش&عور ال ي&وص&ف ألن&ه ك&ان أم&ام&ى س&بعة ع&لماء م&ن ل&كى ي&تم االس&تعان&ة ب&علمائ&نا ب&ال&خارج يس&تلزم ذل&ك ي&&صل ف&&ى ب&&عض األح&&يان ال&&ى ع&&قاب ق&&اس ج&&دا ً ،
أم & &&ري & &&كا م & &&رش & &&حني أي & &&ضا ً ل & &&لحصول ع & &&لى ه & &&ذه ت&&نظيما ً داخ&&ليا ً ف&&ى م&&صر أوالً ل&&نتمكن م&&ن ت&&حقيق ث&&م م&&رح&&لة م&&ا ب&&عد م&&او ج&&اءت ح&&كوم&&ة أخ&&ف وط&&أة
ال &&جائ &&زة وأن &&ا س &&عيد ج &&دا ً ب &&ال &&فوز به &&ذه ال &&جائ &&زة أكبر إستفادة منهم ،وذلك عن طريق اآلتي :

ل &&كنها م &&لتزم &&ة ب &&ال &&نظام وب &&دأوا ب &&صناع &&ة امل &&الب &&س

خ &&اص &&ة أن &&ني أول م &&صرى وع &&رب &&ى ي &&حصل ع &&لى اوالً  :تح& &&دي& &&د امل& &&جاالت ال& &&تى س& &&نبدأ ال& &&عمل ب& &&ها ح &&تى وص &&لوا ح &&ال &&يا ً مل &&جال اإلل &&كترون &&يات  ،وغ &&زت
ص &&ناع &&ات &&هم ال &&عال &&م ك &&له ،ل &&ذا ي &&جب ان ن &&بدأ ب &&نظام
ه&&ذا ال&&وس&&ام ف&&ى أم&&ري&&كا ،ب&&لد ال&&بحث ال&&علمى وم&&ن والصناعات التى تلزمها .
أس &&عد لح &&ظات ح &&يات &&ى أن ي &&قف أم &&ام &&ى ال &&رئ &&يس ث &&ان &&يا ً  :اخ &&تيار ال &&تخصص ال &&علمى امل &&طلوب ل &&كل صارم ملزم للجميع حتى نضمن نتائجه.
االم&ري&كى ح&ينذاك " ب&وش اإلب&ن " وي&ظل ي&شكرن&ى من تلك املجاالت .

ع & &&لى ه & &&ذا اإلن & &&جاز ال & &&عظيم وال & &&فضل ف & &&ى األول ث & &&ال & &&ثا ً :نس & &&تعني ف & &&ى ذل & &&ك ب & &&سفارات & &&نا ب & &&ال & &&خارج • مWا هWو إنWطباعWك بWعدمWا الWتقيت الWرئWيس
واآلخ& &&ر ل& &&رب ال& &&عامل& &&ني ال& &&ذى ق& &&درن& &&ى ووف& &&قنى ف& &&ى لتح& &&دي& &&د ه& &&ؤالء ال& &&علماء وإرس& &&ال ال& &&دع& &&وات إل& &&يهم عبد الفتاح السيسي؟
ال &&حصول ع &&لى ه &&ذه ال &&جائ &&زة ال &&غال &&ية ول &&ن أن &&سى ل & &&لقدوم مل & &&صر ل & &&فترة ث & &&الث & &&ة ش & &&هور ف & &&ى ال & &&بداي & &&ة إن&طباع&ي أن ال&رئ&يس رج&ل م&حترم وق&لبه ع&لى ال&بلد
أب & &&ناء ب & &&لدى ووط & &&نى ف & &&ى ه & &&ذا االخ & &&تراع ال & &&كبير ل & &&إلط & &&الع ع & &&لى ك & &&ل األم & &&ور واإلت & &&فاق ع & &&لى ن & &&سق ت & &&مام& & &ا ً وخ & &&اي & &&ف ع & &&لى م & &&صر وي & &&قوم ب & &&عمل ك & &&ل
وسأظل أعمل على خدمة بلدى مصر.

ال &&عمل ث &&م ي &&عود ل &&عمله ب &&ال &&خارج ح &&تى يس &&تمر ف &&ى م&جهودات&ه ح&تى ي&رف&ع م&ن ش&أن م&صر وامل&صري&ني ،
ال &&تغذى ال &&علمى امل &&تقدم ل &&يعاود مل &&صر وي &&مده &&ا ب &&ه ف & & &&هو ش & & &&خص م & & &&حب ل & & &&لعلماء وح & & &&ري & & &&ص ع & & &&لى

• كWيف تWقيم وضWع وتWرتWيب مWصر املWتأخWر ك& &&لما وات& &&ته ال& &&فرص& &&ة ل& &&ذل& &&ك  ،س& &&واء ب& &&ال& &&صيف أو اإلح&&تفال واإلح&&تفاء ب&&كل ع&&لماء م&&صر ب&&ال&&داخ&&ل أو
ال&&عطالت ل&&كى ل&&يتاب&&ع ال&&عمل وي&&بدى رأي&&ه وي&&صحح بالخارج .
بالنسبة للعائد من البحث العلمى ؟
ق & &&بل الح & &&دي & &&ث ع & &&ن ت & &&قييم وض & &&ع م & &&صر ب & &&النس & &&بة ما يلزم تصحيحه من مسارات العمل ومراحله.
ل &&لبحث ال &&علمى ي &&جب ب &&داي &&ة أن ن &&وض &&ح أن ه &&ناك راب &&عا ً  :ب &&عد ف &&ترة م &&ن اإلس &&تقرار ف &&ى ال &&عمل م &&ن
ج&&وان&&ب ل&&ها ع&&الق&&ة ب&&ال&&بحث ال&&علمى وم&&نها ال&&تعليم ،امل&&مكن أن ي&&فكر ن&&صف ه&&ؤالء ال&&علماء ف&&ى ال&&بقاء
ف &&منظوم &&ة ال &&تعليم ف &&ى م &&صر ت &&حتاج إل &&ى ت &&قوي &&م وال& &&عمل ب& &&مصر ه& &&م وأس& &&ره& &&م ،ودون إت& &&باع ذل& &&ك
وتحس& &&ني وت& &&عدي& &&ل ،ول& &&ن ي& &&كون ذل& &&ك إال م& &&ن خ& &&الل النظام وتوفير مجال العمل  ..لن يعود العلماء.
ت &&حسن اإلق &&تصاد أوالً ،ل &&كى ن &&تمكن م &&ن ال &&تموي &&ل

اإلق &&تصادى ل &&لمراح &&ل ال &&تعليمية ،وه &&ذا م &&ا ط &&بقته • قWمتم بWمقابWلة رئWيس الجWمهوريWة  ..مWا
ب&&عض ال&&دول وال&&تى ل&&م ت&&فكر ف&&ى ت&&غيير ال&&كبار ب&&ل هى املوضوعات التى تناولها اللقاء ؟
إه&&تمت ب&&تعليم األج&&يال الج&&دي&&دة ب&&د ًء م&&ن ال&&طفول&&ة أث &&ناء م &&قاب &&لتى ل &&لسيد ال &&رئ &&يس ت &&ناول &&ت وط &&رح &&ت
م& &&رورا ً ب& &&باق& &&ى امل& &&راح& &&ل ال& &&تعليمية س& &&نة وراء س& &&نة ال &&عدي &&د م &&ن امل &&وض &&وع &&ات وم &&ن ض &&منها ض &&رورة
وه &&ذا م &&ا س &&اع &&د ت &&لك ال &&دول ل &&لنهوض إق &&تصادي& &اً ،ت &&وف &&ير م &&ناخ إق &&تصادى ج &&يد وإق &&ام &&ة مش &&روع &&ات
ون &&حن ع &&لينا األخ &&ذ ب &&تلك ال &&نماذج وت &&طبيقها ،وم &&ن ذات ع &&ائ &&د س &&ري &&ع ف &&نحن ل &&ن ن &&تمكن م &&ن ت &&نفيذ أي &&ة
امل & &&ؤك & &&د أن ذل & &&ك س & &&يؤدى ل & &&تقدم مس & &&توى ال & &&تعليم أفكار إال فى ظل وضع إقتصادى مرتفع.
بج& &&ميع م& &&راح& &&له وص& &&والً ل& &&لتعليم ال& &&جام& &&عى ،ك& &&ما
س&&يكون ل&&ذل&&ك أث&&ر ع&&ظيم ف&&ى رق&&ى مس&&توى ال&&بحث
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• م WWا ه WWي آخ WWر املس WWتجدات ال WWتي وص WWل • الWبعض يWتسائWل ملWاذا الWذهWب فWي عWالج أت&&وق&&ع أن ي&&قوم األط&&باء امل&&صري&&ون ب&&أم&&ر ج&&يد ف&&ى

إليها مشروع عالج السرطان بالذهب؟

ذل&&ك امل&&جال و أن ي&&حققوا ن&&تائ&&ج ع&&ال&&ية ت&&مكننا م&&ن

السرطان؟

ه &&ناك أك &&ثر م &&ن مج &&موع &&ة ت &&قوم ب &&ال &&عمل واألب &&حاث الس &&بب ه &&و أن ال &&قطع ال &&صغيرة م &&ن ال &&ذه &&ب ع &&ند إس&تخدام ال&عالج بج&زي&ئات ال&ذه&ب ع&لى اإلن&سان،
ع&لى ال&كالب  -مج&موع&ة ف&ي امل&رك&ز ال&قوم&ي ل&لبحوث ت&عرض&ها ل&لضوء ال&خفيف ل&درج&ة ان&ها ت&ذي&ب الخ&لية وسيح &&دث ذل &&ك ب &&عد أن أط &&مئن ت &&مام &ا ً ع &&لى ب &&عض
واألخ & &&رى ف & &&ي ج & &&ام & &&عة ال & &&قاه & &&رة  -واملج & &&موع & &&تان الس& &&رط& &&ان& &&ية ت& &&مام & &ا ً وه& &&ذا م& &&ا ي& &&فعله ال& &&ذه& &&ب دون امل& &&راح& &&ل ف& &&ى س& &&ير األب& &&حاث وال& &&تى م& &&ازال ال& &&قلق
ت &&قوم &&ان ب &&عمل ن &&فس اإلخ &&تبارات وت &&وص &&ال ل &&نفس امل&عادن األخ&رى ف&ال&فضة ع&لى س&بيل امل&ثال تس&بب ي & &&ساورن & &&ى ب & &&شأن & &&ها م & &&ثل ش & &&كل ق & &&طعة ال & &&ذه & &&ب
ال &&نتائ &&ج وه &&ي أن الس &&رط &&ان أخ &&تفى ت &&مام& &ا ً ع &&ند ت&&سمم ال&&جسم ب&&أك&&مله ول&&ذل&&ك ل&&م تس&&تخدم  ،أي&&ضاً املس& &&تخدم& &&ة وحج& &&مها  ،وال& &&تى يس& &&تلزم أن ت& &&كون
ال & &&كالب ول & &&كن الب & &&د أن ن & &&قوم ب & &&دراس & &&ة أي & &&ن ذه & &&ب وم &&ن خ &&الل دراس &&ات &&ي وأب &&حاث &&ي ال &&تى اس &&تغرق &&ت ف & &&ى إط & &&ار م & &&عني ل & &&كى ال ي & &&نتج ع & &&نها ت & &&أث & &&يرات ال
الس &&رط &&ان..؟ وه &&ل ي &&رج &&ع م &&رة أخ &&رى أم ال..؟ أم &&ا س &&نوات ط &&وي &&لة أك &&تشفت أن م &&ن خ &&واص ال &&ذه &&ب ن &&رغ &&ب ف &&يها ف &&نحن نس &&تخدم إم &&ا ش &&كل ال &&نان &&و راد
األب& &&حاث ع& &&لى ال& &&فئران ف& &&توص& &&لنا إل& &&ى أن ال& &&عالج إمتصاص الضوء بشدة وهذا إستغرق سنوات.

وال &&ذى ب &&دأن &&ا ال &&عمل ب &&ه وامل &&عروف ع &&نه ع &&امل &&يا ً أن &&ه

ب &&ال &&ذه &&ب ل &&م ي &&كن ل &&ه أي آث &&ار ك &&يميائ &&ية ف &&ي ج &&سم

أف&ضل األش&كال املس&تخدم&ة أم&ا ال&نان&و دي&سك ف&تم

ال& &&حيوان& &&ات وح& &&تى اآلن ف& &&إن إس& &&تخدام ج& &&زي& &&ئات • مWW W Wتى يWW W Wتم تطبيق ذلWW W Wك الWW W Wعالج عWW W Wلى إستخدامه مؤخرا ً فى األبحاث على الكالب.

ال &&ذه &&ب م &&تناه &&ية ال &&صغر ف &&ي ع &&الج األورام أث &&بت اإلنسان؟
ن &&تائ &&ج م &&متازة ط &&بقا ً ل &&لتجارب ال &&تى أس &&تمرت م &&ا ت&طبيق ال&عالج ي&توق&ف ع&لى رغ&بة وزارة ال&صحة ف&ى • هWW W W Wل حWW W W WددتWW W W Wم النسWW W W Wبة الWW W W Wتى يWW W W Wجب
اس WW W W Wتخدام WW W W Wها ف WW W W Wى ال WW W W Wعالج ب WW W W Wنان WW W W Wو
ي&&زي&&د ع&&ن  ٦س&&نوات ب&&داي& ًة ع&&لى ال&&فئران ث&&م إن&&تقلت مصر.
تكنولوجى بجزيئات الذهب؟

ل &&تجارب ال &&قطط وال &&كالب  ،وإنته &&ت ك &&لها ب &&ال &&نجاح

وس&يتم اإلع&داد ل&لمرح&لة األول&ى م&ن ت&جارب ال&عالج • األبWحاث حWول فWاعWلية الWعالج بجWزيWئات النس &&بة املس &&تخدم &&ة ت &&توق &&ف ع &&لى حج &&م الس &&رط &&ان
ع & &&لى البش & &&ر وب & &&عد ذل & &&ك س & &&يكون ت & &&طبيق ع & &&الج الWW WذهWW Wب تجWW Wرى فWW Wى أمWW WريWW Wكا قWW Wبل مWW Wصر الذى نعالجه .

الس&&رط&&ان بج&&زئ&&يات ال&&ذه&&ب ف&&ي ي&&د وزارة ال&&صحة فWكيف تWتوقWف عWملية تWفعيلها عWلى رغWبة
وليس الباحثني القائمني على املشروع .

وزارة الصحة املصرية؟

• ه WWل ج WWرام ال WWذه WWب م WWن امل WWمكن أن ي WWكفى

األب&&حاث ف&&ى أم&&ري&&كا ت&&سير ب&&بطء ف&&لقد إن&&تهينا م&&ن لعالج حالة مرضية؟
• مWا أهWم الWعقبات الWتى ملسWتها فWى الWبحث ال &&تجارب ع &&لى ال &&فئران  ،ودخ &&لنا مل &&راح &&ل األب &&حاث الج &&رام ال &&ذه &&ب ف &&ى إم &&كان &&ه أن ي &&عال &&ج خ &&مسمائ &&ة
الWW Wعلمى مWW Wن خWW Wالل تWW WعاونWW Wك وإشWW WرافWW Wك ع&لى ال&قطط ون&أم&ل أن ن&بدأ ق&ري&با ً ع&لى ال&كالب ل&كن حالة سرطان ويزيد.
ل WWسنوات ع WWلى مش WWروع ع WWالج الس WWرط WWان ف&ى م&صر امل&راح&ل ت&سير بس&رع&ة أع&لى ول&ذا ن&توق&ع

ال&تصري&ح الس&تخدام ال&عالج بج&زي&ئات ال&ذه&ب ف&ى • ت WWم اف WWتتاح م WWرك WWز ال WWنان WWو ت WWكنول WWوج WWى
بالذهب؟
الWW W WتابWW W Wع ملWW W WديWW W Wنة زويWW W Wل فهWW W Wل سWW W Wتشارك
ال & &&تموي & &&ل أك & &&بر ه & &&ذه ال & &&عقبات ال & &&تى ت & &&حول دون مصر قبل الخارج .
إن&&طالق ال&&بحث ال&&علمى ف&&ى م&&صر  ،ف&&بدون ت&&موي&&ل

باملجال الطبى به؟

ال ت & &&وج & &&د أب & &&حاث  ،إذ أن ال & &&باح & &&ثني ي & &&نفقون م & &&ن • ومWW W Wا الWW W Wذى يعيق عWW W Wملية الWW W WترخWW W Wيص ل& &&يس ل& &&دى م& &&ان& &&ع وأث& &&ق أن األب& &&حاث به& &&ذا امل& &&رك& &&ز
ج&يوب&هم و أم&وال&هم ال&خاص&ة  ،والب&د م&ن ال&دع&م م&ن بWW WإسWW Wتخدام الWW Wعالج عWW Wلى اإلنWW Wسان فWW Wى س &&تكون ع &&لى أرق &&ى مس &&توى وس &&أذه &&ب إل &&يهم ف &&ى

ج&ان&ب امل&جتمع امل&دن&ى  ،ف&على س&بيل امل&ثال  ..ل&وال أمريكا ؟
ت&&دخ&&ل م&&ؤس&&سة م&&صر ال&&خير ل&&دع&&م مش&&روع ع&&الج
ال & &&صعوب & &&ة م & &&مثله ف & &&ى م & &&نظمة )اإلف دى اي & &&ه -
الس &&رط &&ان ب &&ال &&ذه &&ب إل &&ى ج &&ان &&ب ال &&دع &&م ال &&ذى وف &&ره
 (F D Aم &&نظمة ال &&غذاء وال &&دواء األم &&ري &&كية وال &&تى
امل &&رك &&ز ال &&قوم &&ى ل &&لبحوث م &&ا ك &&ان ي &&مكن إس &&تكمال
ت & & &&منح ال & & &&تصري & & &&ح ب & & &&إس & & &&تخدام أى ع & & &&الج ع & & &&لى
ال &&بحث وإح &&راز ن &&تائ &&ج ج &&يدة ف &&ى ه &&ذا املش &&روع ،
اإلنسان بعد جهود مضنية ومراحل عديدة .
وال& &&دك& &&تور ع& &&لى ج& &&معة امل& &&فتى ال& &&ساب& &&ق ق& &&ال ل& &&ى

ال&&زي&&ارة ال&&قادم&&ة ل&&لقاه&&رة إلل&&قاء م&&حاض&&رة ل&&إلط&&الع
ع &&لى األب &&حاث ب &&ها  ،وإذا ت &&مت دع &&وت &&ى ل &&لمشارك &&ة
فيها فسألبى الدعوة وأشارك بالعمل بها.

• هWWل تWWفكر فWWى بWWناء كWWيان مسWWتقل تWWعمل
به على نسق مدينة زويل؟

ع& &&ندم& &&ا ع& &&رف أن ال& &&باح& &&ثني ي& &&نفقون م& &&ن أم& &&وال& &&هم • وك WW Wيف ي WW Wتسنى مل WW Wصر امل WW Wواف WW Wقة ع WW Wلى ال ،ب &&ل س &&أس &&اع &&د ال &&كيان &&ات ال &&علمية امل &&وج &&ودة ف &&ى
ال & &&خاص & &&ة ع & &&لى األب & &&حاث أن ه & &&ذه األم & &&وال ي & &&مكن اسWتخدام الWعالج لWإلنWسان دون أن تWوافق مصر وهى كافية .
إعتبارها من زكاتهم .

عليه هذه املنظمة؟
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ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ
أنش ¥بالقانون رقم  ٢٤٣لسنة  ،١٩٥٦ولقد مر املركز القومى للبحوث منذ إنشائه بثالث مراحل تطوير أساسية هى:
امل &&رح &&لة االول &&ى :وال &&تى إم &&تدت إل &&ى ع &&ام  ١٩٦٨ - ١٩٥٦وق &&د رك &&زت ع &&لى ال &&علوم االس &&اس &&ية وت &&نمية ال &&كوادر ال &&علمية
البشرية.
املرحلة الثانية  :(١٩٧٣ – ١٩٦٨ ) :وتميزت بتفاعل اكبر من قطاعات اإلنتاج والخدمات.
املرحلة الثالثة ) ١٩٧٣وحتى اآلن(:
وف&&يها رك&&ز امل&&رك&&ز ال&&قوم&&ى ل&&لبحوث ن&&شاط&&ه ال&&علمى ع&&لى ال&&بحوث ال&&تعاق&&دي&&ة م&&ع ال&&هيئات امل&&مول&&ة واملس&&تفيدة م&&ن
ال&&بحث ال&&علمى واألف&&راد املس&&تفيدي&&ن س&&واء داخ&&ل أو خ&&ارج الج&&مهوري&&ة به&&دف أن ي&&صبح م&&رك&&زا رائ&&دا ي&&رت&&بط
أساسا ً بالتنمية القومية الشاملة وذلك فى مجال البحث والتطوير ونقل وتنمية التكنولوجيا.
ويعتبر املركز هو بيت خبرة للبحث العلمى والتطوير واإلبتكار فى مصر ،وقادر على املنافسة الدولية وعلى دفع عجلة التنمية للدولة.
وتتركز أهداف املركز فى :
• إجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى املجاالت املختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم اإلقتصاد القومى واملجتمع.
• تقديم االستشارات العلمية للجهات املستفيدة.
• تقوية الروابط العلمية مع الهيئات املناظرة املحلية والعاملية.
• املساهمة الفعالة فى نشر العلم واملعرفة.
• إعداد الكوادر العلمية

ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
األك&ادي&مية ه&ى ب&يت ال&خبرة امل&صري&ة ف&ى م&جاالت ال&علوم وال&تكنول&وج&يا ..ت&قوم ب&تنظيم خ&طط وم&شاري&ع ألف&ضل ال&علماء ف&ى
م &&صر ل &&تقدي &&م خ &&برات &&هم وم &&عرف &&تهم وع &&مل دراس &&ات اس &&ترات &&يجية ،وت &&قدي &&م اس &&تشارات &&هم ل &&لحكوم &&ة وللمج &&لس األع &&لى
للعلوم والتكنولوجيا ولصناع القرار بشأن القضايا املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا فى مصر.
 أن &&شئت أك &&ادي &&مية ال &&بحث ال &&علمى وال &&تكنول &&وج &&يا ) (ASRTب &&مقتضى ال &&قرار الج &&مهورى رق &&م  ٢٤٠٥ف &&ىسبتمبر عام  ١٩٧٢بوصفها الهيئة القومية املسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا فى مصر.
 وف &&ى ع &&ام  ١٩٩٨ص &&در ال &&قرار الج &&مهورى رق &&م  ٣٧٧بتح &&دي &&د وت &&عيني م &&هام وع &&مل األك &&ادي &&مية واألنش &&طة ال &&تىتقوم بها.
ت&تول&ى األك&ادي&مية امل&عاون&ة ف&ى وض&ع ال&سياس&ات ال&علمية وال&تكنول&وج&ية وإع&داد الخ&طط ال&تفصيلية ل&برام&ج ت&طوي&ر ال&بحث ال&علمى وال& & &&تنمية ال& & &&تكنول& & &&وج& & &&ية ف& & &&ى إط& & &&ار
الخ&&طة االس&&ترات&&يجية ال&&قوم&&ية ل&&لبحث ال&&علمى ،وت&&وف&&ير م&&قوم&&ات وب&&رام&&ج ت&&نمية امل&&وارد البش&&ري&&ة م&&ن ال&&علماء وال&&باح&&ثني ،ول&&ها ع&&لى األخ&&ص م&&باش&&رة االخ&&تصاص&&ات
اآلتية:
تقدير التميز فى العلم وتطبيقاته من خالل تطوير وتنفيذ برامج الزمالة واألوسمة واملنح والجوائز للعلماء والباحثني البارزين.
تخ&&طيط وت&&روي&&ج ب&&رام&&ج ومش&&روع&&ات ال&&بحث ال&&علمى وال&&تنمية ال&&تكنول&&وج&&ية ذات ال&&صفة ال&&قوم&&ية وم&&تداخ&&لة االخ&&تصاص&&ات ،وال&&عمل ع&&لى ت&&وف&&ير امل&&وارد امل&&ال&&ية وامل&&ادي&&ة
الالزمة لتنفيذها وطرحها بني جهات التنفيذ املختلفة والتنسيق بينها ومتابعتها.
ت&نمية ال&وع&ى ال&قوم&ى ال&عام ب&أه&مية ال&بحث ال&علمى وال&تكنول&وج&يا ك&نمط ح&ياة ،وت&روي&ج ال&ثقاف&ة ال&علمية ب&ني امل&واط&نني ،وتخ&طيط وت&نفيذ ب&رام&ج اإلع&الم والنش&ر ال&علمى،
ودعم وتطوير وتحديث متاحف العلوم.
ت& & &&شجيع ال& & &&بحوث ف& & &&ى ال& & &&فروع األس& & &&اس& & &&ية ل& & &&لعلم ،وت& & &&دع& & &&يم م& & &&راك& & &&ز ال& & &&بحث ال& & &&علمى ال& & &&تى ت& & &&عمل ف& & &&ى م& & &&جاالت ال& & &&علوم الح& & &&دي& & &&ثة واملس& & &&تقبلية ،أو ال& & &&بحوث
األساسية ذات االحتماالت التطبيقية املتناسبة مع توجهات التنمية القومية.
تخطيط وتنمية برامج دعم وتطوير الجمعيات واالتحادات العلمية.
عقد ومتابعة تنفيذ االتفاقيات العلمية بني األكاديمية واألكاديميات والهيئات املناظرة.
تخ &&طيط وت &&شغيل ن &&ظام ق &&وم &&ى ل &&لمعلوم &&ات ال &&علمية وال &&تكنول &&وج &&ية وت &&نمية ش &&بكات وق &&واع &&د امل &&علوم &&ات امل &&تخصصة ال &&تى ت &&صب ج &&ميعا ً ف &&ى ال &&نظام ال &&قوم &&ى ،وت &&وف &&ير
امل&&علوم&&ات ع&&ن أنش&&طة ال&&بحث ال&&علمى وال&&تطوي&&ر ال&&تكنول&&وج&&ى وم&&ؤس&&سات&&ه واألف&&راد ال&&علميني وال&&باح&&ثني واإلم&&كان&&يات ال&&علمية وال&&بحثية امل&&تاح&&ة ،واإلن&&جازات ال&&بحثية
والتطويرات التكنولوجية املحققة ،وتنمية سبل تداول تلك املعلومات وتيسير االستفادة منها.
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ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
أن &&شأت ب &&قرار رئ &&يس ج &&مهوري &&ة م &&صر ال &&عرب &&ية رق &&م  ٨٥ل &&سنة  ١٩٩٣وم &&قره &&ا م &&دي &&نة ب &&رج ال &&عرب الج &&دي &&دة وت &&تبع وزارة
ال&&بحث ال&&علمي .وت&&عتبر م&&ن امل&&ؤس&&سات ال&&علمية ف&&ي ت&&طبيق أح&&كام ال&&قان&&ون رق&&م  ٦٩ل&&سنة  .١٩٧٣وت&&م اف&&تتاح&&ها رس&&مياً
ف&ي  ١٣أغس&طس ع&ام  .٢٠٠٠ت&تكون امل&دي&نة م&ن ١٢معه&دا ً ب&حثيا ً وم&رك&زا ً ت&كنول&وج&ياً ،أن&شىء م&نهم :معه&د ب&حوث
ال&هندس&ة ال&وراث&ية وال&تكنول&وج&يا ال&حيوي&ة ،معه&د امل&علوم&ات&ية ،معه&د ب&حوث ال&تكنول&وج&يا امل&تقدم&ة وامل&واد الج&دي&دة،
ومعه&&د ب&&حوث زراع&&ة األراض&&ي ال&&قاح&&لة وم&&رك&&ز ت&&نمية ال&&قدرات ال&&تكنول&&وج&&ية ف&&ي م&&قر ال&&هيئة ب&&ال&&دخ&&يلة ،وج&&اري
إنشاء معهد البيئة واملواد الطبيعية ،ومركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية.
وت&&ترك&&ز رؤي&&ة ال&&هيئة ع&&لى ت&&وف&&ير ب&&يئة م&&حفزة وج&&اذب&&ة ل&&الك&&تشاف واإلب&&داع واالب&&تكار م&&ع ال&&ترك&&يز ب&&شكل خ&&اص ع&&لى
ال &&علوم وال &&تكنول &&وج &&يا وت &&طبيقات &&ها ف &&ي ال &&تنمية امل &&جتمعية .وم &&ن خ &&الل وادي ال &&علوم وال &&تكنول &&وج &&يا ت &&قوم ال &&هيئة بخ &&لق ت &&أل &&ف م &&ن ال &&حاض &&نات ال &&تكنول &&وج &&ية والش &&رك &&ات
ال&ناج&حة وامل&شاري&ع ال&واع&دة ،وأص&حاب امل&شاري&ع امل&بتكرة ،ودع&م وت&شجيع ال&تعاون ب&ني ال&بحث ال&علمي وال&صناع&ة ف&ي إط&ار ت&عزي&ز إس&ترات&يجية ال&دول&ة ف&ي االق&تصاد
املبنى على املعرفة .وتهدف الهيئة الي:
• العمل على تشجيع البحث العلمي في املجاالت التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة وإبداء الرأي وإيجاد حلول ملشكالت املجتمع الصناعي	
  .
• ت&&عزي&&ز ال&&تعاون ال&&علمي ب&&ني ال&&هيئة وم&&راك&&ز األب&&حاث وال&&جام&&عات املح&&لية واألج&&نبية ل&&نقل ال&&تكنول&&وج&&يا وت&&وط&&ينها وت&&طوي&&ره&&ا ب&&ما يخ&&دم االق&&تصاد ال&&وط&&ني لخ&&دم&&ة
وحماية البيئة واملجتمع تحقيقا ً للتنمية املستدامة	
  .
• إي&جاد ب&يئة م&حفزة وج&اذب&ة ل&لمخترع&ني وأص&حاب ال&نماذج األول&ية ل&رع&اي&تهم وإن&شاء ش&رك&ات ت&عتمد ع&لى ال&بحث وال&تطوي&ر م&ع ال&باح&ثني ف&ي وادي ال&علوم ب&امل&نطقة
االستثمارية بالهيئة من أجل الوصول إلى منتجات نهائية	
  .
• تقديم دعـم التعليـم والتـدريـب الفني بشكل عـام لرفع قدرات الشباب من الجنسني لتأهيلهم ليصبحوا مهنيني مؤهلني لاللتحاق بسوق العمل.
أنشطة الهيئة:
• ت &&نمية وت &&طوي &&ر امل &&عام &&ل امل &&رك &&زي &&ة ب &&ال &&هيئة وال &&تي م &&ن ب &&ينها امل &&عمل امل &&رك &&زي للخ &&دم &&ات ال &&علمية وال &&تقييم ال &&بيئي ال &&حاص &&ل ع &&لى ش &&هادة ن &&ظام إدارة ال &&جودة )ISO
 (17025لالستمرار في تقديم االستشارات والخدمات العلمية للمجتمع	
  .
• تنفيذ املشروعات البحثية املمولة محليا ً ودوليا ً في موضوعات قومية قابلة للتطبيق وتساعد على التنمية الشاملة في مصر	
  .
• عقد اللقاءات مع املجتمع املدني بهدف تطبيق نتائج األبحاث في خدمة املجتمع والبيئة	
  .
• ع &&قد امل &&ؤت &&مرات وال &&ندوات وورش ال &&عمل وإل &&قاء م &&حاض &&رات ع &&ام &&ة ب &&االش &&تراك م &&ع امل &&راك &&ز ال &&بحثية وال &&جام &&عات ل &&لتعري &&ف ب &&ال &&تكنول &&وج &&يا الح &&دي &&ثة ولخ &&دم &&ة امل &&جتمع
الصناعي والعلمي ومناقشة البحوث ذات الصلة بقضايا املجتمع	
  .
• إنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا كمركز استثمار معرفي يعمل على مخرجات األبحاث وتطويرها عبر تأسيس شركات معرفية تسهم في خلق اقتصاد معرفي	
  .
• جذب املبتكرين ورواد األعمال إلنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية في مجاالت األبحاث التي تجرى بالهيئة	
  .
• ربط مجاالت التعليم والتدريب املهني بحاجة السوق املحلية	
  .
• إصدار نشرات علمية تعكس نشاط وإنجازات واختراعات الباحثني بالهيئة.

ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
وضع حجر األساس للمعهد في  23يوليو  ،1963و تم إنشاء شعبة لبحوث أمراض العيون كإحدى الشعب باملركز القومي للبحوث حتى صدر
القرار الجمهوري رقم  40لسنة  1989بإنشاء املعهد حيث تم اإلفتتاح رسميا ً يوم األحد املوافق  4مارس . 1990
أنشيء املعهد بهدف :
• دراسة و تحديد و مكافحة مشكالت أمراض العيون في مصر .
• تقديم خدمة طبية متميزة للعناية بصحة العني من خالل التشخيص  ،العالج  ،الوقاية .
• تطوير و رفع كفاءة الكوادر العلمية و املهنية في مجال علوم و أبحاث طب العيون في مصر .
• التسجيل العلمي و الطبي ألمراض العيون في مصر لتكوين قاعدة بيانات علمية و قومية عنها .
يعد املعهد مركزا ً متميزا ً في األبحاث األساسية والتطبيقية لعلوم وطب العيون  ،لذا فإن املعهد يستطيع ومن خالل التطوير املستمر

إلمكانياته  ،أن يكون

املركز البحثى املرجعى القومى الرائد في مجال علوم وبحوث طب العيون لجميع اقسام طب العيون في الجامعات القومية واإلقليمية  ،ويمثل بؤرة ومركز للتعاون الدولي مع مختلف املعاهد الدولية في
املجاالت ذات االهتمام املشترك في طب العيون .
يقدم املعهد العديد من الخدمات البحثية والعالجية املتميزة بأسعار إقتصادية مخفضة وباملجان لغير القادرين فى مختلف تخصصات طب وجراحة العني من خالل  ) :العيادات العامة – العيادات
التشخيصية – العيادات التخصصية – العمليات و القسم الداخلي – املعامل ( .
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ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
أن&شئت ال&هيئة ب&ال&قرار الج&مهوري رق&م  ٤٨٩ع&ام  ١٩٩١ك&هيئة ع&ام&ة ت&تبع وزارة ال&دول&ة ل&لبحث ال&علمى ،ث&م أع&يد ت&نظيمها
طبقا ً للقرار الجمهوري  ٢٦١لسنة  ١٩٩٤كهيئة قومية تتبع نفس الوزارة.
ح&يث ب&دأ ن&شاط االس&تشعار م&ن ال&بعد وع&لوم ال&فضاء ف&ى م&صر م&ع ب&داي&ة الس&بعينات وتح&دي&دا ع&ام  ١٩٧١م&ن
خ&الل مش&روع ب&حثى مش&ترك ب&أك&ادي&مية ال&بحث ال&علمى وال&تكنول&وج&يا م&ع ال&جان&ب األم&ري&كى ث&م ت&طور إل&ى إن&شاء
مركز لالستشعار من البعد تابعا لألكاديمية عام ١٩٧٢
وت&&تطلع ال&&هيئة ل&&تكون أك&&ثر امل&&راك&&ز ال&&علمية ت&&ميزا ً ع&&لي املس&&توي&&ني املح&&لي واإلق&&ليمي ف&&ي م&&جال ت&&طوي&&ر وت&&طبيق
ت&قنيات االس&تشعار م&ن ال&بعد وع&لوم ال&فضاء الس&تكشاف وإدارة امل&وارد األرض&ية ل&دع&م متخ&ذي ال&قرار وال&باح&ثني
ف &&ي ق &&طاع &&ات ال &&تنمية امل &&ختلفة .وته &&دف إل &&ى م &&تاب &&عة ون &&قل وت &&قدي &&م أح &&دث ال &&تقنيات ف &&ى م &&جاالت االس &&تشعار م &&ن ال &&بعد وال &&تطبيقات الس &&لمية ل &&علوم ال &&فضاء ،وب &&ناء
القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر االستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية.
الخدمات التي تقدم للسادة املواطنني وجهات اإلنتاج والخدمات
• التدريب في مجال اإلستشعار من البعد
• إنتاج البيانات وصور األقمار الصناعية بواسطة محطة إستقبال األقمار الصناعية بأسوان.
• إستخدام صور األقمار الصناعية فى إصدار األطالس والوثائق الورقية والرقمية بالتعاون مع املنظمات املحلية والدولية
• استخدام نظم املعلومات الجغرافية إلنشاء شبكات املعلومات البيئية  • -إنتاج خرائط مساحية للمدن والقرى باستخدام التصوير الجوى والفضائى
• دراسة ونمذجة البحيرات الساحلية  • -التقييم البيئى ملناطق البحيرات
• التقييم البيئي للموارد األرضية باستخدام البيانات الفضائية و نظم املعلومات األرضية
• تقييم مصادر املياه واألراضي باستخدام تكنولوجيا املعلومات األرضية  • -التخطيط األمثل الستخدامات بعض األراضي القابلة لالستزراع
• إنتاج أطالس من صور األقمار الصناعية  • -استخدام بيانات األقمار الصناعية في التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات املناخية

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
م&نذ ال&عام  ١٩٧٣ح&تى  ١٩٨٤ك&ان امل&رك&ز أح&د ال&شعب ال&بحثية ب&امل&رك&ز ال&قوم&ى ل&لبحوث  ،إل&ى أن ص&در ال&قرار الج&مهوري
رق&&م  ٣٧٩ل&&سنة  ١٩٨٣ب&&إن&&شاء امل&&رك&&ز و روع&&ي أن ي&&كون ف&&ى م&&نطقة ال&&تبني بح&&لوان ح&&يث ت&&ترك&&ز م&&عظم ال&&صناع&&ات
الثقيلة بمصر .
و ت&ترك&ز رس&ال&ة امل&رك&ز ف&ي امل&ساه&مة ف&ى زي&ادة م&عدل ال&نمو االق&تصادي ب&رف&ع ال&قدرة ال&تناف&سية ل&لمنتجات ال&وط&نية ،
ع&لى أن ي&كون امل&رك&ز ال&وط&ني اإلق&ليمي امل&تخصص ف&ي م&جال ب&حوث و ت&طوي&ر امل&واد و ذل&ك ب&ما ي&تميز ب&ه م&ن م&عدات
علمية و بحثية و نصف صناعية كما أن األهداف العامة للمركز :
• تطوير املنتجات والعمليات اإلنتاجية  • - .إحالل الواردات ببدائل محليه • - .تعظيم االستفادة من الثروات املعدنية ومصادرها الثانوية .
• إثراء املعرفة العلمية فى مجال علوم وتكنولوجيا املواد .
و من أهم الخدمات التى يقدمها املركز ما يلي :
• تح&&ليل واخ&&تبارات ال&&فلزات والس&&بائ&&ك وامل&&عادن وت&&شمل ال&&تحال&&يل ال&&كيميائ&&ية وال&&فيزي&&ائ&&ية وامل&&يكان&&يكية وم&&طاب&&قة امل&&واص&&فات وإص&&دار ال&&شهادات امل&&عتمدة ل&&جودة
املنتجات املعدنية .
• استخدام خامات الثروة املعدنية املصرية فى الصناعات املختلفة بديالً للخامات املستوردة .
• مساعدة الشركات فى توفير قطع الغيار من السبائك الخاصة والعمل على توفير تكنولوجيا إنتاجها وتقييم أدائها .
• ن&&قل ت&&كنول&&وج&&يا ل&&حام ك&&اف&&ة أن&&واع الس&&بائ&&ك ب&&أح&&دث ال&&تقنيات  ،وت&&دري&&ب وت&&أه&&يل امل&&هندس&&ني وال&&فنيني وال&&لحام&&ني ع&&لى ك&&اف&&ة أن&&واع ال&&لحام وإص&&دار ش&&هادات ت&&أه&&يل
معتمدة .
• خدمات التفتيش غير اإلتالفى على كافة أنواع املعدات باملصانع والشركات ومحطات الكهرباء .
• ت&&قدي&&م االس&&تشارات ال&&فنية ف&&ى اخ&&تيار الس&&بائ&&ك امل&&عدن&&ية وم&&الءم&&تها ل&&ظروف ال&&تشغيل امل&&ختلفة وك&&ذل&&ك اإلس&&تشارات ف&&ى تحس&&ني ط&&رق اإلن&&تاج وج&&ودة امل&&نتجات
املعدنية باإلضافة إلى طرق تعظيم اإلستفادة من الخامات املعدنية املصرية .
• إعداد دراسات الجدوي الفنية – االقتصادية للمشروعات  • - .إنتاج النماذج األولية للمبتكرات من املعادن أو البالستيك .
• تدريب الكوادر الفنية من مهندسني وفنيني لرفع قدراتهم بالشركات واملصانع املصرية والعربية واألفريقية .
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ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮﺓ
أنش ¥املعه&د ع&ام  ١٩٦٣ب&عد ت&وق&يع ج&مهوري&ة م&صر ال&عرب&ية ع&لى ات&فاق&ية امل&تر ال&دول&ية ع&ام  ١٩٦٢وال&تى م&ن خ&الل&ها
ت&م وض&ع اإلط&ار ال&عام ل&لتعاون ال&عامل&ى ف&ى ع&لم ال&قياس وع&بر ه&ذه االت&فاق&ية ت&م إن&شاء امل&كتب ال&دول&ى ل&لمقاي&يس وامل&وازي&ني
 ((BIPMوم&قره ب&اري&س ل&يكون ال&هيئة ال&دول&ية ال&عليا ف&ى م&جال ع&لم ال&قياس وت&طبيقات&ه وم&ن ث&م أنش ¥املعه&د ل&يكون
ع &&لى ق &&مة امل &&نظوم &&ة امل &&صري &&ة ال &&وط &&نية ل &&لقياس وامل &&عاي &&رة وي &&مثل ج &&مهوري &&ة م &&صر ال &&عرب &&ية ف &&ى امل &&كتب ال &&دول &&ى
ل&&لمقاي&&يس وامل&&وازي&&ني "  ،وف&&ى أك&&توب&&ر  ٢٠٠٠وق&&ع املعه&&د ات&&فاق&&ية االع&&تراف ال&&دول&&ى امل&&تبادل  CIPM-MRAم&&ع
امل&كتب ال&دول&ى ل&لمقاي&يس وامل&وازي&ن  BIPMبه&دف ت&حقيق االع&تراف امل&تبادل ب&معاي&ير ال&قياس امل&صري&ة وب&شهادات
امل&عاي&رة ال&تى ي&صدره&ا املعه&د ل&يتم ق&بول&ها ف&ى م&ختلف دول ال&عال&م  ،وب&ال&فعل ح&صل املعه&د ع&لى االع&تراف ال&دول&ى ف&ى
ك&&ثير م&&ن أنش&&طته ح&&يث ن&&فذ املعه&&د خ&&طة م&&قارن&&ات دول&&ية ن&&اج&&حة م&&ع م&&عاه&&د م&&عاي&&رة دول&&ية أوروب&&ية وآس&&يوي&&ة م&&نها م&&عاه&&د أمل&&ان&&يا وب&&ري&&طان&&يا وف&&رن&&سا وت&&رك&&يا وال&&ياب&&ان
وك &&وري &&ا  ،ول &&كى ي &&تحقق االع &&تراف ال &&دول &&ى ب &&شهادات امل &&عاي &&رة خ &&ضع املعه &&د ل &&لتقييم ال &&فنى م &&ن خ &&براء م &&نظمة  EURAMETوت &&م االع &&تراف ال &&دول &&ى ب &&نظام ال &&جودة
امل&&طبق ف&&ى املعه&&د وت&&م نش&&ر ع&&دد م&&ن ق&&درات ال&&قياس ) (CMCsللمعه&&د ع&&لى م&&وق&&ع امل&&كتب ال&&دول&&ى ل&&لمقاي&&يس وامل&&وازي&&ن وب&&ذل&&ك أص&&بح املعه&&د ف&&ى م&&صاف امل&&عاه&&د
الدولية املماثلة املعترف بها دوليا  ،ويعد هذا االعتراف بمثابة شهادة ثقة دولية وتمثل دعما فنيا كبيرا لكافة الصادرات املصرية فى األسواق العاملية .
ويه&دف املعه&د إل&ى إن&شاء وت&حقيق وح&فظ وت&طوي&ر امل&عاي&ير ال&قوم&ية ل&لقياس&ات ال&فيزي&قية وال&عمل ع&لى اس&تمرار إس&ناده&ا وم&طاب&قتها ل&لمعاي&ير ال&دول&ية ب&حيث ت&كون
ص&&ال&&حة دائ&&ما ً الس&&تخدام&&ها ف&&ى أغ&&راض ال&&قياس وامل&&عاي&&رة وت&&قدي&&م خ&&دم&&ات ال&&قياس وامل&&عاي&&رة وال&&تدري&&ب واالس&&تشارات وإن&&شاء اآلل&&يات ال&&ضروري&&ة ل&&تقدي&&م خ&&دم&&ات
املعهد ضمن هذا النظام إلى مختلف الجهات بما يحقق اإلسناد املترولوجى" وأيضا فى االتجاهات الجديدة مثل النانومترولوجى .
الخدمات املقدمة للمستفيدين :
)ال&&صناع&&ات الكه&&رب&&ائ&&ية – وزارة ال&&دف&&اع – وزارة ال&&صحة واملس&&تشفيات – ه&&يئة ال&&طاق&&ة ال&&ذري&&ة – ه&&يئة اآلث&&ار امل&&صري&&ة – م&&راك&&ز ال&&عالج اإلش&&عاع&&ى – ال&&صناع&&ات
ال&كيماوي&ة – ص&ناع&ات األغ&ذي&ة واملش&روب&ات – ش&رك&ات امل&قاوالت – ش&رك&ات األث&اث( وق&طاع&ات أخ&رى ع&دي&دة )وزارة ال&طيران – وزارة ال&بيئة – وزارة اإلن&تاج الح&رب&ى
بجميع مصانعها – هيئة الطرق والكبارى( ودول حوض النيل وأفريقيا )السودان – أثيوبيا – نيجيريا( والعديد من الدول العربية .

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ
ُي&&عد املعه&&د م&&ن أق&&دم امل&&عاه&&د ال&&بحثية ف&&ي م&&صر وال&&وط&&ن ال&&عرب&&ي ورب&&ما أف&&ري&&قيا ح&&يث ت&&م إن&&شاؤه ع&&ام  ١٩٠٣ع&&لي ق&&مة
امل&رص&د بح&لوان .وم&ع ق&دم وع&راق&ة املعه&د ف&إن ت&خصصات املعه&د )ال&فلك وال&جيوف&يزي&اء م&مثلة ب&ال&زالزل( ب&دأت ق&بل
ه&ذا ال&تاري&خ ب&أع&وام ك&ثيرة ح&يث ب&دأت ال&قياس&ات ال&فلكية ع&ام  ١٨٦٠ – ١٨٣٩ف&ي م&رص&د ب&والق ث&م ف&ي م&رص&د
ال&&عباس&&ية ع&&ام  .١٩٠٣ – ١٨٦٨وب&&دأت ال&&قياس&&ات ال&&زل&&زال&&ية ع&&ام  ١٩٠٣ – ١٨٨٩ف&&ي م&&رص&&د ال&&عباس&&ية .ي&&عتبر
املعه &&د أك &&بر ب &&يت خ &&برة ف &&ي م &&جاالت ال &&علوم ال &&فلكية وال &&جيوف &&يزي &&قية ل &&يس ب &&مصر ف &&قط ول &&كن ع &&لى املس &&توى
اإلق &&ليمي أي &&ضا .ي &&تبع املعه &&د ع &&دد م &&ن امل &&راص &&د ال &&فلكية م &&ثل م &&رص &&د ال &&قطام &&ية ال &&فلكي ف &&ي صح &&راء ال &&قطام &&ية
ومرصد املسالت املغناطيسي بالفيوم ومرصد ابوسمبل املغناطيسي في جنوب مصر.
ي&&وج&&د ب&&املعه&&د امل&&رك&&ز ال&&رئ&&يسي للش&&بكة ال&&قوم&&ية ل&&رص&&د ال&&زالزل ،وي&&تبعة ع&&دد م&&ن امل&&راك&&ز ال&&فرع&&ية ل&&لزالزل ع&&لى مس&&توى الج&&مهوري&&ة )ال&&غردق&&ة ،م&&رس&&ى ع&&لم ،ال&&واح&&ات
ال&خارج&ة ،ب&رج ال&عرب( إلس&تقبال ب&يان&ات ال&زالزل م&ن  ٨٠مح&طة .ب&اإلض&اف&ة ال&ي امل&رك&ز اإلق&ليمي ل&لزالزل ب&اس&وان وال&ذي ي&تبعه  ١٥مح&طة ل&رص&د ال&زالزل وع&دد م&ن
مح&طات ال&بيزوم&ترات .ي&ضم املعه&د أي&ضا ف&ي م&قره بح&لوان امل&رص&د ال&شمسي ومح&طات ال&طيف ال&شمسي واإلش&عاع ال&شمسي وال&طاق&ة ال&شمسية ومح&طة رص&د
وت&تبع األق&مار ال&صناع&ية .ي&وج&د ب&املعه&د م&رك&ز تج&ميع ب&يان&ات املح&طات ال&دائ&مة ل&لنظام ال&عامل&ي ل&الح&داث&يات )  (GPSمل&راق&بة تح&رك&ات القش&رة األرض&ية ع&لى املس&توى
املح&&لي واإلق&&ليمي وال&&دول&&ي ،وي&&ضم املعه&&د م&&ختبر ل&&قياس ال&&خواص امل&&غناط&&يسية ل&&لصخور .وت&&ضم ال&&قاع&&دة ال&&علمية للمعه&&د ح&&وال&&ي  ٢٨١م&&ن أع&&ضاء ه&&يئة ال&&بحوث
ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على  ٣٥٦من األخصائيني العلميني والفنيني واإلداريني والخدمات املعاونة.
ك&ما ش&ارك املعه&د م&نذ إن&شائ&ه ف&ي ال&عدي&د م&ن ال&برام&ج ال&علمية واألنش&طة ال&بحثية ال&دول&ية ب&ال&تعاون م&ع ع&دد م&ن امل&راك&ز وامل&عاه&د ال&دول&ية .ب&اإلض&اف&ة إل&ى أن املعه&د
يعتبر عضو مؤسس في العديد من االتحادات والروابط واملنظمات العلمية الدولية .ومن أهداف املعهد
 ال&نهوض ب&ال&بحوث وال&دراس&ات ف&ي م&جاالت ال&بحوث االس&اس&ية وال&تطبيقية ال&تي ت&دخ&ل ف&ي م&جال اخ&تصاص&ات&ة وم&ا ي&تصل ب&ها وت&قدي&م ال&خبرة وامل&شورة ل&لهيئاتواملؤسسات في مجال تخصصاتة املختلفة.
 زي &&ادة امل &&شارك &&ة ك &&بيت خ &&برة ل &&تحقيق الخ &&طط ال &&قوم &&ية ل &&لتنمية وال &&نهوض ب &&ال &&بحوث وال &&دراس &&ات ال &&تطبيقية ف &&ي م &&جاالت ع &&مل املعه &&د وم &&ا ي &&تصل ب &&ة ع &&لي املس &&توياملحلي واالقليمي والدولي.
 -نشر األبحاث والنتائج املبتكرة في الدوريات العلمية املحلية والدولية واملشاركة في املؤتمرات والفاعليات الدولية.
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ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
أنشيء املعهد بموجب القرار الجمهورى رقم  541لعام  1974بهدف إمداد الصناعة البترولية والقومية
بالدراسات واألبحاث العلمية واإلستشارات والخدمات التحليلية والتقنيه في مختلف األنشطة فى قطاعات
البترول والغاز الطبيعى .
ومن أهم األهداف اإلستيراتيجية للمعهد  ،املساعدة في حل مشاكل صناعة البترول من خالل :
• التوسع فى ابحاث زيادة معدل االسترجاع للبترول فى الحقول الجديدة والقديمة .
• إنتاج وتطوير كيماويات الحقول لتسهيل إنتاج الزيت الخام .
•

التوسع فى

االبحاث والدراسات لالستفادة القصوى من الغاز الطبيعى املصرى فى

مجال الصناعات البتروكيميائية .
• االستغالل االمثل للمتكثفات فى تصنيع مواد عالية القيمة .
• استحداث بدائل للمنتجات البترولية
• االهتمام بمجال التكنولوجيا الحيوية لخدمة الصناعة البترولية .
• االهتمام بتطبيقات تكنولوجيا إنتاج املواد ذات األحجام النانومترية فى مجال البترول .
ومع تزايد األنشطة البحثية باملعهد وتطوير العديد من نتائج البحوث إلى مراحل التطبيق  ،بدأ املعهد فى إنشاء مراكز الخدمات ذات الطابع الخاص التي تقدم
خدماتها التطبيقية لقطاع البترول فى مجاالته املختلفة وكذلك لبعض القطاعات األخرى فى مصر
وقد حصل املعهد على الشهادات و اإلجازات التالية :
• شهادة  ISO 17025لجودة املعامل البحثية .
• شهادة السالمة والصحة املهنية ISO 14001 -PS OHSAS 18001
• شهادة الجودة الشاملة في اإلدارة ISO 190001

ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ
أنش ¥املعه &&د ب &&موج &&ب ال &&قرار الج &&مهوري  38ع &&ام  1989وك &&ان &&ت م &&همته االس &&اس &&ية إج &&راء ال &&دراس &&ات ال &&تي ت &&تضمن
ال &&بحوث األس &&اس &&ية وال &&تطبيقية ب &&أح &&دث ال &&تكنول &&وج &&يات ف &&ي م &&جال االل &&كترون &&يات وامل &&علوم &&ات &&ية و ت &&طوي &&ر وت &&نمية ال &&طاق &&ات
ال&&خالق&&ة ف&&ي م&&جال االل&&كترون&&يات وامل&&علوم&&ات&&ية وت&&كوي&&ن مج&&موع&&ة اس&&تشاري&&ة )ب&&يت خ&&برة( ،ب&&االض&&اف&&ة إل&&ى دع&&م اإلق&&تصاد
وزيادة إمكانيات التنافس صناعيا ً واستراتيجيا ً من خالل زيادة القيمة املضافة من حيث الجودة واإلنتاجية .
و يه & &&دف املعه & &&د م & &&ن خ & &&الل رؤي & &&ته ب & &&أن ي & &&كون ب & &&يت خ & &&برة م & &&تميز ف & &&ي إج & &&راء ال & &&بحوث ف & &&ي م & &&جاالت ه & &&ندس & &&ة
اإلل&&كترون&&يات واالت&&صاالت وال&&حاس&&بات وامل&&علوم&&ات&&ية ،و إج&&راء األب&&حاث ال&&علمية وال&&تطبيقية امل&&تخصصة ال&&تي
ت &&رق &&ى ل &&لمناف &&سة ال &&عامل &&ية  ،و أن ي &&كون املعه &&د م &&رك &&ز اس &&تشارات ع &&امل &&ى لخ &&دم &&ة م &&ؤس &&سات ال &&وط &&ن ب &&شكل ع &&ام
وقطاعات اإلنتاج والصناعة بشكل خاص .
و من أهم ما يقدمه املعهد من خدمات قومية و بحثية و مجتمعية ما يلي :
 -١۱خدمات قياسات لشركات أو أفراد  :إجراء قياسات لتحديد مستويات االشعاع الصادرة عن أبراج التقوية ومحطات إتصاالت املحمول .
 -٢خ&&دم&&ات ع&&لمية وإس&&تشارات  :ت&&حكيم املش&&روع&&ات ال&&بحثية و م&&قترح&&ات&&ها  -ت&&حكيم أب&&حاث ع&&لمية ف&&ى دوري&&ات وم&&ؤت&&مرات )ع&&امل&&ية و مح&&لية (  -ت&&حكيم واالش&&راف
ع&لى ال&رس&ائ&ل ال&علمية  -اج&راء اخ&تبارات وت&قدي&م اس&تشارات ع&لمية ل&جهات م&ختلفة  -اإلش&راف ع&لى إج&راء ال&بحوث ف&ى ال&هيئات واملش&روع&ات ال&قوم&ية م&ثل ب&رن&ام&ج
الفضاء املصرى  -مركز البحوث الفنية للقوات املسلحة بما فى ذلك وضع أسس تصميمات مثل مصر سات . ٢
و خدمات بحثية مثل :
• توليد الطاقة من املصادر املتجددة ) الرياح والطاقة الشمسية (
• استخدام التقنيات الحديثة لتحسني معامل القدرة فى الشبكات الكهربية
• تصميم الدوائر الشريطية وامليكروئية باستخدام أحدث حزم البرمجيات
• إعداد الدراسات التصميمية الخاصة بشبكات الجهد املنخفض واملتوسط باألحياء واملدن والقرى السياحية .
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ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻴﻮﺩﻭﺭ ﺑﻠﻬﺎﺭﺱ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ
أنش ¥املعه&&د ب&&موج&&ب إت&&فاق&&ية م&&برم&&ة ب&&ني ج&&مهوري&&ة أمل&&ان&&يا اإلت&&حادي&&ة وال&&حكوم&&ة امل&&صري&&ة ع&&ام  ١٩٦٤وق&&د ص&&در ال&&قرار
الج& &&مهورى رق& &&م  ٥٨ل& &&سنة  ١٩٨٣ب& &&إن& &&شاء املعه& &&د وق& &&د أط& &&لق أس& &&م املعه& &&د نس& &&بة ل& &&لطبيب األمل& &&ان& &&ي "ت& &&يودور ب& &&لهارس"
املكتشف األول لديدان البلهارسيا أثناء عمله بمدرسة الطب املصرية فى القاهرة عام .١٨٥١
وي&&عد املعه&&د أح&&د امل&&عاه&&د ال&&بحثية ال&&علمية امل&&تميزة وال&&رائ&&دة ف&&ي م&&جال ت&&شخيص وع&&الج األم&&راض امل&&توط&&نة
التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى.
وت&كمن رؤي&ة املعه&د ف&ى أن ي&صبح م&رك&زا ً رائ&دا ً ف&ى م&جال ب&حوث وت&دري&ب وع&الج األم&راض امل&توط&نة ف&ى م&صر
وأف&&ري&&قيا .وت&&تمثل م&&همة املعه&&د ف&&ى ال&&نهوض ب&&األب&&حاث وال&&دراس&&ات ال&&طبية وال&&توص&&ل إل&&ى ن&&تائ&&ج م&&فاده&&ا تحس&&ني
مس&توي&ات ت&شخيص وم&راق&بة وع&الج األم&راض امل&توط&نة ال&تى ت&صيب ال&جهاز ال&هضمى وال&كبد وال&كلى وال&جهازال&بول&ى .وذل&ك ل&تلبية اإلح&تياج&ات ال&تقنية واإلج&تماع&ية
واإلقتصادية ملصر واملنطقة اإلقليمية و توفير تدريب شباب الباحثني علي تنفيذ التوجهات الحديثة إزاء املشكالت الصحية ذات األهمية.
ﻭوي &&ضم معه &&د ت &&يودور ب &&لهارس مس &&تشفي ) ٣٠٠س &&ري &&ر( ،ع &&يادات خ &&ارح &&ية ووح &&دة ل &&لطوارئ ع &&لي م &&دار ال &&ساع &&ة ب &&اإلض &&اف &&ة إل &&ي خ &&مس غ &&رف ع &&مليات و م &&درس &&ة
ل&&لتمري&&ض .وت&&قوم أق&&سام املس&&تشفي امل&&ختلفة و ال&&تي ت&&ضم أق&&سام أم&&راض ال&&كبد و ال&&جهاز ال&&هضمي و ال&&كلي و األش&&عة و الج&&راح&&ة ال&&عام&&ة و ج&&راح&&ة امل&&سال&&ك و
التخدير و العناية املركزة و الوحدات النوعية املتخصصة التابعة لها )١٤وحدة( بخدمة حوالي  ٣٥٠٠٠مريض سنويا.
ه&&ذا و ت&&ضطلع األق&&سام امل&&عملية ب&&املعه&&د )ال&&بحوث امل&&عملية اإلك&&لينيكية ،امل&&ناع&&ة و ت&&قييم ال&&عالج ،ال&&رخ&&وي&&ات ال&&طبية و ب&&حوث ال&&بيئة ،ال&&كيمياء ال&&حيوي&&ة و ال&&عالج&&ية(
بإجراء الدراسات البحثية و ذلك باإلضافة لدورها في توفير الخدمات املعملية التي تسهم في التشخيص و العالج.
ي&&عد معه&&د ت&&يودور ب&&لهارس ل&&ألب&&حاث أح&&د أك&&بر امل&&راك&&ز امل&&تخصصة ف&&ى م&&جال م&&كاف&&حة ال&&بلهارس&&يا ع&&لى مس&&توى الش&&رق األوس&&ط ،ح&&يث ش&&ارك املعه&&د ف&&ي ت&&صميم
وت&&نفيذ املش&&روع ال&&قوم&&ي ل&&لقضاء ع&&لي م&&شكلة ال&&بلهارس&&يا ف&&ي م&&صر .ك&&ما وق&&ع اإلخ&&تيار ع&&لي املعه&&د م&&ن ق&&بل م&&نظمة ال&&صحة ال&&عامل&&ية ع&&لى مس&&توى ش&&مال إف&&ري&&قيا
ل&يشارك ف&ى م&بادرة إن&شاء ش&بكة م&ن امل&راك&ز ال&بحثية لتح&دي&د األم&راض امل&توط&نة ف&ى أف&ري&قيا وإك&تشاف أدوي&ة وم&واد ت&شخيصية ل&ها ك&ما إخ&تير ل&لمشارك&ة ف&ى ت&شييد
مكتبات األحماض النووية لجينوم البلهارسيا وذلك ضمن ثالثة مراكز على مستوى العالم.

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻳﺪ
أنش ¥ع&ام  ١٩٢٤ون&ظرا ً ل&كون املعه&د م&ن أق&دم وأع&رق امل&ؤس&سات ال&بحثية ف&ى الش&رق األوس&ط وامل&نطقة ال&عرب&ية ب&أس&ره&ا
ف&قد أن&شىء خ&صيصا ً م&ن أج&ل ال&بحث ال&علمى ف&ى ع&لوم ال&بحار وامل&صاي&د وت&نفذ س&ياس&ات&ه م&ن خ&الل ب&رام&ج ب&حثية م&كثفة
ف &&ى م &&جال ال &&بحوث ال &&تطبيقية وذل &&ك ف &&ى ج &&ميع ت &&خصصات ال &&علوم البح &&ري &&ة وامل &&صاي &&د ال &&سمكية واإلس &&تزراع
ال&سمكى وع&لوم امل&حيطات وي&تحقق ذل&ك م&ن م&نطلق ت&طبيق إس&ترات&يجية املعه&د ال&تى ت&عتمد ع&لى اإله&تمام ب&قدر
ك&بير ع&لى إي&جاد الح&لول ل&لمشاك&ل ذات األه&مية ال&علمية وال&بيئية واإلق&تصادي&ة وا|إلج&تماع&ية س&واء أك&ان ذل&ك
ع&&لى املس&&توى اإلق&&ليمى واملس&&توى ال&&دول&&ى م&&ع األخ&&ذ ف&&ى اإلع&&تبار امل&&نظور ال&&علمى والتح&&دي&&ات ال&&عامل&&ية ال&&تى
تواجه البيانات الشاطئية واملائية فى أواخر القرن الواحد والعشرون.
وت&رت&كز رؤي&ة وأه&داف املعه&د ع&لى ت&حقيق ال&تنمية املس&تدام&ة مل&صادر امل&ياه ال&عذب&ة وال&بحار وال&بحيرات وذل&ك م&ن خ&الل زي&ادة وت&وف&ير اإلم&كان&يات م&ن اج&ل إن&تاج ال&غذاء
 ،م&&كاف&&حة ال&&تلوث بج&&ميع أش&&كال&&ه وم&&صادره  ،ال&&عمل ع&&لى الح&&د م&&ن ال&&فقر م&&ع تحس&&ني مس&&توى امل&&عيشة ع&&ن ط&&ري&&ق ت&&طوي&&ر وت&&نمية وإس&&تحداث األس&&ال&&يب وال&&تقنيات
املستحدثة فى مجال مصايد األسماك وتربية األحياء املائية .ومن أهم الخدمات املقدمة للمستفيدين :
 -١تحقيق التنمية املستدامة للثروة السمكية باملياه املصرية وذلك عن طريق :
* ت&&نمية امل&&صاي&&د ال&&طبيعية م&&ثل ال&&بحار وال&&بحيرات وك&&شف م&&واق&&ع وإن&&تشار تج&&معات األس&&ماك اإلق&&تصادي&&ة وت&&طوي&&ر ت&&قنيات ال&&صيد ب&&الج&&ر ال&&قاع&&ى ل&&زي&&ادة اإلن&&تاج
السمكى من األسماك القاعية من املياه املصرية.
* زي&ادة اإلن&تاج ال&سمكى م&ن خ&الل ن&شاط اإلس&تزراع ال&سمكى و ت&خفيض ال&تكلفة ف&ى ظ&ل ن&ظام اإلس&تزراع ال&سمكى امل&كثف ف&ى امل&ياه ال&عذب&ة وت&نمية اإلس&تزراع
السمكى والالفقاريات البحرية بمناطق الساحل الشمالى الغربى للبحر املتوسط.
 -٢تطوير اإلمكانيات البحثية إلستخراج مواد فعالة من الكائنات البحرية بالبحر األحمر.
 -٣تطويع التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة بعض امللوثات بالبيئة البحرية.
 -٤الحفاظ على وحماية املسطحات املائية املختلفة وتنمية مواردها الطبيعية على املستوى الوطنى.
 -٥البحث عن الثروات الطبيعية ملصادر الطاقة.
 -٦رفع مستوى الثقافة العلمية والوعى العام بالبيئة البحرية وثرواتها.
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ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺩ .ﺷﺮﻳﻒ ﺻﺪﻗﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺴﺮﺩ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺯﻭﻳﻞ:
•ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺮﻡ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺨﺬ ﻣUﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
•ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﻭﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ
•ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
إس&&تطاع م&&ن خ&&الل إدارت&&ه مل&&دي&&نة زوي&&ل وال&&تى ت&&عتبر ق& & & &&لب امل& & & &&دي& & & &&نة ي& & & &&وج& & & &&د ج& & & &&ام& & & &&عة ال& & & &&علوم
م&نارة ال&بحث ال&علمى ف&ى م&صر أن ي&جعل ل&ها م&كان&ة وال & &&تكنول & &&وج & &&يا وه & &&ذه ج & &&ام & &&عة ذات ط & &&اب & &&ع
م &&رم &&وق &&ة وس &&ط ال &&هيئات ال &&بحثية امل &&صري &&ة وال &&دول &&ية  ،خ& &&اص  ،ف& &&نحن ن& &&نظر ع& &&لى ت& &&طور ال& &&عال& &&م
إن& &&ه ال& &&دك& &&تور ش& &&ري& &&ف ص& &&دق& &&ى امل& &&دي& &&ر األك& &&ادي& &&مى وت&&طور ال&&علوم  ،ف&&ال ي&&وج&&د ال&&يوم أى ف&&اص&&ل
ل &&لجام &&عة األم &&ري &&كية وال &&رئ &&يس األك &&ادي &&مى ال &&ساب &&ق ب & &&ني ال & &&علوم امل & &&ختلفة س & &&واء ال & &&هندس & &&ية أو
مل&دي&نة زوي&ل  ،ح&يث ت&م ت&توي&ج تج&رب&ته ال&ناج&حة ب&مدي&نة ال & & &&طبيعية أو ال & & &&علمية  ،ف & & &&نحن ن & & &&حاول أن
زوي&ل إل&ى ت&قلده مل&نصب ال&رئ&يس األك&ادي&مى ل&لجام&عة ن & & &&ؤس & & &&س ذل & & &&ك ع & & &&لى أس & & &&س س & & &&ليمة ف & & &&ى

د .شريف
صدقى

األم&&ري&&كية ب&&ال&&قاه&&رة  ،ح&&يث س&&تكون تج&&رب&&ته ب&&جام&&عة امل&دي&نة  ،ف&كل ال&علوم امل&وج&ودة ع&ندن&ا ب&ينية ،
زوي&ل دالل&ة واض&حة ف&ى إس&ترات&يجية إدارت&ه ل&لجام&عة ف &&لدي &&نا مج &&موع &&ة م &&ن ال &&برام &&ج األك &&ادي &&مية ،

ن &&عم ه &&ذه ال &&تخصصات ت &&الئ &&م إح &&تياج &&ات امل &&جتمع ،

األم &&ري &&كية  ،وس &&وف ن &&تناول م &&ن خ &&الل ه &&ذا ال &&حوار وال ي& &&وج& &&د ك& &&ليات أو أق& &&سام  ،وال& &&برام& &&ج األك& &&ادي& &&مية ف &&مثال ن &&حن ل &&دي &&نا م &&شكلة ف &&ي ال &&طاق &&ة والكه &&رب &&اء ،
م&عال&م التج&رب&ة ال&ناج&حة إلدارة ال&كيان ال&بحثى امل&ميز ت &&ساع &&دن &&ا أن ن &&منح درج &&ات ب &&كال &&ري &&وس ح &&دي &&ثة ف &&ى وك &&يف تس &&تطيع أن ن &&ول &&د ال &&طاق &&ة ب &&طرق ذات ك &&فاءة
ب&مصر وه&ى ج&ام&عة زوي&ل م&ن خ&الل ال&دك&تور ش&ري&ف ه &&ندس &&ة ع &&لوم ال &&نان &&و ت &&كنول &&وج &&ى  ،ه &&ندس &&ة ال &&بيئة  ،ع&&ال&&ية وب&&سعر رخ&&يص  ،ل&&ذا ف&&نحن ن&&حتاج إل&&ى ع&&لوم
صدقى .

ه&ندس&ة ال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة  ،ه&ندس&ة ال&فضاء وت&&كنول&&وج&&يا م&&تقدم&&ة وم&&نها ه&&ندس&&ة ال&&طاق&&ة الج&&دي&&دة
واإلت & & &&صاالت  ،وال & & &&علوم ال & & &&طبية ال & & &&حيوي & & &&ة  ،وع & & &&لوم واملتج&&ددة  ،وه&&ذا ع&&لم ح&&دي&&ث وم&&حتاج أن ن&&طبقه ف&&ى

ن#ود ف#ى ال#بداي#ة أن ن#تعرف ع#لى ال#فكرة ال#تى امل & & &&واد  ،وف & & &&يزي & & &&اء األرض وال & & &&كون  ،ون & & &&حن ن & & &&كون م &&صر ب &&شكل ض &&رورى  ،ف &&علوم ال &&تكنول &&وج &&يا ت &&تدخ &&ل
قامت عليها مدينة زويل ؟	
  
ش & &&خصية م & &&تكام & &&لة ل & &&لطال & &&ب  ،ف & &&نعطيه ب & &&عد ال & &&علوم ف &&ى ك &&ل ش ، ¥ت &&دخ &&ل ف &&ى ال &&علوم ال &&طبيعية وص &&ناع &&ة
ت & &&قوم امل & &&دي & &&نة ع & &&لى ف & &&كرة إع & &&داد ج & &&يل ج & &&دي & &&د م & &&ن اإلن & &&سان & &&ية وال & &&علوم اإلق & &&تصادي & &&ة وال & &&علوم امل & &&رت & &&بطة ال &&سيارات نج &&د أن ك &&لها أن &&ظمة دق &&يقة م &&عتمدة ع &&لى
امل & &&تميزي & &&ن ي & &&كون ل & &&دي & &&ه ال & &&قدرة ع & &&لى ال & &&فكر امل & &&بتكر بالتسويق وحماية امللكية الفكرية 	
  .
العلوم والتكنولوجيا وهناك تطبيقات كثيرة جدا ً .
ال &&ناق &&د  ،وف &&ى ال &&وق &&ت ن &&فسه ي &&تقن ال &&علوم األس &&اس &&ية وي&ناظ&ر ك&ل ت&خصص م&ن ال&تخصصات معه&د ب&حثى
به& & & &&دف ت& & & &&ضييق ال& & & &&فجوة ب& & & &&ني ال& & & &&صناع& & & &&ة وال& & & &&علم م &&تكام &&ل  ،ف &&ألول م &&رة يس &&تطيع ال &&طال &&ب ف &&ى م &&رح &&لة وه##ل ه##ناك رب##ط ل##تلك امل##جاالت ب##املؤس##سات
األك &&ادي &&مى  ،ب &&معنى أن ي &&كون ل &&دي &&نا ص &&ناع &&ة ت &&متلك ال&بكال&ري&وس أن ي&دخ&ل امل&عاه&د ال&بحثية وي&عمل ب&حوث البحثية؟
ح&ق امل&عرف&ة ال&خاص&ة ب&ها  ،وه&ذا س&يعود ب&ال&نفع ع&لى ت &&طبيقية ب &&امل &&شاك &&ل ال &&حيوي &&ة ف &&ى ال &&بلد  ،م &&ثل م &&رض ن &&عم  ،ف &&كل ب &&رن &&ام &&ج م &&ن ه &&ذه ال &&برام &&ج م &&رت &&بط بمعه &&د
امل & &&جتمع ب & &&وج & &&ود ن & &&خبة ف & &&ى اإلق & &&تصاد ون & &&خبة ف & &&ى ال &&سكر وام &&راض الس &&رط &&ان وأم &&راض ال &&شيخوخ &&ة  ،ب&&حثى  ،ب&&معنى أن ال&&طال&&ب أث&&ناء دراس&&ته ي&&كون ل&&دي&&ه
امل& &&جتمع ون& &&خبة ف& &&ى مس& &&توى م& &&عيشة ال& &&فرد  ،وه& &&ذه وك& &&ذل& &&ك ب& &&النس& &&بة مل& &&شاك& &&ل ال& &&طاق& &&ة وم& &&شاك& &&ل امل& &&ياه ال&&فرص&&ة ل&&لذه&&اب ل&&لمعاه&&د ال&&بحثية  ،و ُيج&&رى أب&&حاث &اً
ف & &&لسفة امل & &&دي & &&نة  .ول & &&تحقيق ه & &&ذا األم & &&ر ت & &&م إن & &&شاء وغيرها من املشاكل التى يواجهها املجتمع 	
  .
م&كون&ات امل&دي&نة  ،ح&يث ي&وج&د ف&ى ق&لبها ج&ام&عة ال&علوم والب&د أن ي&كون ب&امل&دي&نة م&كون يس&تطيع أن ي&حول ه&ذا »امل& &&عاه& &&د ال& &&بحثية« ال& &&تى ي& &&وج& &&د ب& &&ها ال& &&تطبيق ل& &&كل
والتكنولوجيا
إل&&ى م&&نتج  ،ل&&ذا ن&&رى م&&تطلبات ال&&صناع&&ة ون&&حاول أن ال &&بحوث ال &&تى ت &&فيد امل &&جتمع  ،ف &&مثالً ع &&لم »ه &&ندس &&ة
ف &&ى دراس &&ته  ،وم &&ن ه &&نا ي &&أت &&ى امل &&ك ّون ال &&ثان &&ى وه &&و

ن & &&ضيق ال & &&فجوة ب & &&ني ال & &&صناع & &&ة وال & &&بحث ال & &&علمى  ،ال &&نان &&و« ي &&قاب &&له »معه &&د ال &&نان &&وت &&كنول &&وج &&ى« وي &&وج &&د ب &&ه

وم##ا ه##ى أه##م م##كون##ات م##دي##نة زوي##ل ل##لعلوم ف&&معظم ال&&صناع&&ات ت&&عتمد ع&&لى ص&&ناع&&ات تج&&ميعية  ،م&راك&ز ب&حثية ي&تعام&ل ف&يها ال&طال&ب م&ع امل&واد ال&دق&يقة
والتكنولوجيا؟	
  
ف&&نحن ن&&ري&&د ال&&صناع&&ة ال&&تى ت&&عتمد ع&&لى إم&&تالك ح&&ق واألن&ظمة م&تناه&ية ال&صغر ،وت&وج&د ت&طبيقات ف&ى م&رك&ز
ت &&عتبر م &&دي &&نة زوي &&ل مش &&روع م &&صر ال &&قوم &&ى ل &&لنهضة
امل &&عرف &&ة وال &&تى م &&ن خ &&الل &&ها نس &&تطيع أن ن &&طور امل &&نتج ال &&نان &&و ف &&ى م &&جاالت ك &&ثيرة م &&نها »ال &&هندس &&ة ال &&طبية
ال&علمية ،وم&ن أج&ل وج&ود ه&ذه ال&نهضة الب&د م&ن وج&ود
ب &&ال &&كام &&ل ون &&صنعه م &&ن األل &&ف ال &&ى ال &&ياء ون &&كتب ع &&ليه ال&حيوي&ة ،وص&ناع&ة ال&سيارات ،وأن&ظمة ال&رؤي&ة ال&ليلية،
أرك &&ان أس &&اس &&ية  ،ف &&منتجنا ه &&و ط &&ال &&ب وب &&اح &&ث ج &&يد
ش &&عار ص &&نع ف &&ى م &&صر  ،وه &&ذا ه &&دف م &&دي &&نة زوي &&ل واألن &&ظمة األم &&نية واإلس &&ترات &&يجية« ،أم &&ا ع &&ن ب &&رن &&ام &&ج
يس& &&تطيع أن ي& &&تقن ال& &&علوم األس& &&اس& &&ية  ،ول& &&دي& &&ه ق& &&درة
»ال& &&علوم ال& &&طبية ال& &&حيوي& &&ة« ف& &&يناظ& &&ره »معه& &&د ح& &&لمى
باملكونات املختلفة.
ع & & &&لى اإلب & & &&تكار ،يس & & &&تطيع أن يخ & & &&رج م & & &&نتج ي & & &&فيد
ل&لعلوم ال&طبية« ،وي&وج&د ب&ه أي&ضا ً مج&موع&ة م&ن امل&راك&ز
امل&&جتمع ويس&&تطيع أن يح&&ل امل&&شاك&&ل األس&&اس&&ية ف&&ى
وه##ل ه##ذه ال##تخصصات ت##حتاج##ها م##صر ف##ى البحثية .
امل & &&جتمع  ،ل & &&ذا ي & &&جب وض & &&ع م & &&كون & &&ات مح & &&ددة ف & &&ى
الوقت الراهن ؟
امل &&دي &&نة ت &&ساع &&دن &&ا ن &&حو ال &&وص &&ول له &&ذا اله &&دف  ،ف &&من
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وال&ثان&ية ف&ى خ&ري&ف  ،٢٠١٤وع&دده&م ن&حو  ١٣٣ط&ال&باً امل&&نظوم&&ة ت&&حتاج إل&&ى ت&&قوي&&م ل&&آلداء وال&&تحول م&&ن ع&&ملية
تلقني الطالب واإلعتماد على الحفظ إلى عملية الفهم.
يمثلون  ١٦محافظة.
وم#ا ه#ى آخ#ر إن#جازات امل#دي#نة ق#بل ت#رك#ك ل#لعمل
بها؟
ي& &&وج& &&د ال& &&كثير م& &&ن اإلن& &&جازات واإلس& &&هام& &&ات ال& &&علمية
امل & &&لموس & &&ة ف & &&مثال ي & &&وج & &&د »م & &&رك & &&ز ال & &&جينوم« وي & &&دي & &&ره
ال& &&دك& &&تور  /ش& &&ري& &&ف الخ& &&ميسى  ،ص& &&اح& &&ب إك& &&تشاف
ج& &&دي& &&د نش& &&رت& &&ه مج& &&لة » «Natureف& &&ى ع& &&ام ، ٢٠١٤
وي &&وض &&ح ك &&يفية ال &&تفرق &&ة ب &&ني م &&رض &&ى م &&صاب &&ني ب &&مرض
مح & &&دد ب & &&نا ًء ع & &&لى ال & &&تكوي & &&ن ال & &&جينى ال & &&خاص ب & &&هم ،
ب& &&معنى أن& &&ه إذا ك& &&ان ه& &&ناك ش& &&خص م& &&صاب ب& &&مرض
الس&&رط&&ان ف&&طري&&قة ال&&عالج ت&&كون ط&&ري&&قة ت&&قليدي&&ة  ،ف&&كل
أن&واع امل&رض&ى ي&عال&جون ب&نفس ال&عالج  ،وال&نات&ج ي&كون
إلح & &&تمال & &&ية إس & &&تجاب & &&ة امل & &&ري & &&ض ل & &&لعالج أو إص & &&اب & &&ته
ب&أع&راض ج&ان&بية أو ع&دم إس&تجاب&ة امل&ري&ض  ،وب&ال&تال&ى
يح & &&دد اإلك & &&تشاف ن & &&وع ال & &&عالج ب & &&نا ًء ع & &&لى ال & &&تكوي & &&ن
الجينى الخاص باملرضى .
ه &&ناك أي &&ضا ً »م &&رك &&ز ال &&طاق &&ة الج &&دي &&دة واملتج &&ددة« ،
ونُج&رى ف&يه ت&جارب ل&إلس&تفادة م&ن ال&طاق&ة ال&شمسية ،
ك &&ما نش &&رن &&ا  ٩٤ب &&حثا ً ف &&ى م &&جالت دول &&ية م &&ن ال &&بحوث
ال&تى أُج&ري&ت ف&ى م&راك&ز امل&دي&نة  ،ك&ما ش&ارك&نا ف&ى ٤٠
م &&ؤت &&مرا ً دول &&يا ً  ،وح &&صلنا ع &&لى ت &&موي &&ل ي &&قدر ب &&نحو ١٧
م&ليون ج&نيه  ،ل&إلن&فاق ع&لى ال&بحوث م&ن ج&هات م&ختلفة
م &&ثل ص &&ندوق ال &&علوم و ال &&تنمية ال &&تكنول &&وج &&ية واإلت &&حاد
األوروبى.

ن ## #ري ## #د أن ن ## #لقى ال ## #ضوء ح ## #ول ط ## #ري ## #قة
التدريس بالجامعة ؟
ن &&حن نه &&تم ب &&الج &&زء ال &&تطبيقى ل &&لطال &&ب ف &&مثالً
ع&&ندن&&ا ف&&ى ك&&ل م&&حاض&&رة ي&&دخ&&ل ف&&يها ال&&طال&&ب
م &&بادئ م &&عينة فيخ &&رج م &&ن امل &&حاض &&رة وي &&دخ &&ل
املعمل لتطبيقها .
ف&مثالً ي&دخ&ل امل&عمل  ٣٠ط&ال&ب ف&يوج&د  ٣٠تج&رب&ة
 ،ف &&كل ط &&ال &&ب ل &&ه التج &&رب &&ة ال &&خاص &&ة ب &&ه وال &&تجارب
م& &&ختارة ب& &&طري& &&قة م& &&عينة وال& &&تى ت& &&عمق ف& &&هم ال& &&طال& &&ب
وت&&نمى ل&&دى ال&&طال&&ب امل&&هارات ال&&عملية ،وي&&تمم ذل&&ك م&&ن
خ & &&الل م & &&ساع & &&دة أع & &&ضاء ه & &&يئة ال & &&تدري & &&س وال & &&تى ت & &&م
وم## #ا ه## #ى أه## #م ال## #جهات ال## #تى ت## #تعاون م## #عها إخ &&تياره &&ا ع &&لى أع &&لى مس &&تو م &&ن ال &&علم ول &&دي &&هم خ &&برة
املدينة ؟
ك &&بيرة ف &&ى ال &&بحوث وخ &&برة ك &&بيرة ف &&ى ط &&رق ال &&تدري &&س
ه &&ناك ال &&كثير م &&ن ال &&جهات ال &&تى ن &&تعاون م &&عها س &&واء امل &&تخصصة وك &&يفية إي &&جاد ت &&فاع &&ل ق &&وى ب &&ني ال &&طال &&ب
ع&لى املس&توى املح&لى أو ع&لى املس&توى ال&دول&ى ف&هناك واألستاذ.
ت & &&عاون م & &&ثمر م & &&ع ج & &&ام & &&عات ال & &&قاه & &&رة وع & &&ني ش & &&مس
وامل& & & &&نصورة وأس& & & &&يوط واألزه& & & &&ر وب& & & &&نها و ال& & & &&جام& & & &&عة وه## # #ل ت## # #كلفة ع## # #ملية التطبيق ت## # #نعكس ع## # #لى
األم&&ري&&كية و امل&&رك&&ز ال&&قوم&&ى ل&&لبحوث و املعه&&د ال&&قوم&&ى الطالب؟
ال&تطبيق ال&عملى م&عناه ت&كلفة ع&ال&ية ج&دا ً ف&نحن م&نظمة
لعلوم الليزر.
غ &&ير ه &&ادف &&ة ل &&لرب &&ح  ،ه &&دف &&نا أن ن &&وف &&ر أف &&ضل إم &&كان &&ية
ماذا عن منظومة عمل إدارة املدينة؟
ت &&عليمية ب &&حثية ل &&لطالب امل &&وج &&ودي &&ن  ،فنج &&د أن ت &&كلفة
ت &&عتمد م &&نظوم &&ة امل &&دي &&نة ع &&لى وج &&وده &&رم ل &&لتكنول &&وج &&يا ،ال &&طال &&ب ع &&لينا ت &&فوق م &&بلغ  ٢٠٠أل &&ف ج &&نيه ف &&ى ال &&سنة
وه &&و يتخ &&ذ ُمخ &&رج &&ات ال &&بحث ال &&علمى ل &&تحوي &&لها إل &&ى ال &&واح &&دة  ،وه &&ذا مش &&روع ق &&وم &&ى  ،وب &&ال &&تال &&ى م &&ن أج &&ل
م & &&نتج ي & &&فيد امل & &&جتمع وي & &&ذه & &&ب ل & &&لصناع & &&ة ل & &&إلس & &&تفادة ت &&عوي &&ض ج &&زء م &&ن ت &&لك امل &&صروف &&ات ف &&إن م &&صروف &&ات
م & &&نها  ،وه & &&ذا اله & &&رم ه & &&و ح & &&لقة ال & &&وص & &&ل ب & &&ني امل & &&دي & &&نة ال&طال&ب ت&كون  ٩٠أل&ف ج&نيه ف&ى ال&سنة ب&ما ي&عنى  ٤٥خ ## # #الل ال ## # #فترة األخ ## # #يرة ت ## # #م إف ## # #تتاح م ## # #رك ## # #ز
وامل & &&جتمع ال & &&خارج & &&ى  ،ح & &&يث ن & &&تعرف ع & &&لى م & &&تطلبات ال & &&ف ج & &&نيه ف & &&ى ال & &&فصل ال & &&دراس & &&ى ال & &&واح & &&د وم & &&ن ال النانوتكنولوجى فكيف تتم اإلستفادة منه ؟
الصناعة  ،ونوجه البحث العلمى لخدمتها والعكس.
يس&تطيع دف&ع ت&لك امل&صروف&ات ن&قوم ب&عمل ب&يان ل&لحال&ة يُ &&عتبر ه &&ذا امل &&رك &&ز أف &&ضل م &&رك &&ز م &&تخصص م &&تطور،
اإلج & &&تماع & &&ية ل & &&ه ونح & &&دد امل & &&صروف & &&ات ال & &&تى يس & &&تطيع وي & & &&مكن م & & &&ن خ & & &&الل & & &&ه ت & & &&صنيع وت & & &&وص & & &&يف األن & & &&ظمة
وما هى معايير القبول باملدينة ؟
دف &&عها وه &&ذا ي &&عتمد ع &&لى األم &&ان &&ة ف &&ى ع &&رض ال &&حال &&ة  ،الكه &&روم &&يكان &&يكية ال &&دق &&يقة  ،وت &&صنيع ك &&ل م &&ا ي &&تخيله
&نهم
&
&
ع
&بحث
&
&
ن
و
ن & &&حن ن & &&بحث ع & &&ن ال & &&طلبة امل & &&وه & &&وب & &&ني
ألن م &&ن ي &&قوم ب &&ال &&تموي &&ل و ال &&صرف ع &&لى امل &&دي &&نة ه &&و اإلن&سان وي&عتمد ع&لى ت&كنول&وج&يا ال&سيليكون ال&دق&يقة ،
&م
&
ه
&د
&
ع
&سا
&
ن
و
&بهم
ون&&عطيهم ف&&رص&&ة م&&ن أج&&ل ت&&نمية م&&واه&
ال & &&رج & &&ل ال & &&غلبان ال & &&ذى ت & &&برع م & &&ن أج & &&ل ه & &&ذا ال & &&صرح وه & & &&ى ع & & &&بارة ع & & &&ن مس & & &&تشعرات ت & & &&م ّكننا م & & &&ن خ & & &&الل
ال& &&تكنول& &&وج& &&يا م& &&ن ت& &&طوي& &&ر أن& &&ظمة رؤي& &&ة ل& &&يلية وأجه& &&زة
ع&لى أن ي&كون ل&دي&ه ال&قدرة ع&لى االب&تكار وع&لى ال&تفكير العلمى  ،والدفعة األولى دخلت باملجان.
 ،فه & &&ذا املش & &&روع م & &&فتوح ل & &&كل ط & &&لبة م & &&صر ،ل & &&ذا ي & &&تم
دقيقة فى السيارات .
ً
ال&قبول ب&امل&دي&نة وف&قا مل&عاي&ير مح&ددة و دق&يقة ت&تمثل ف&ى ه##ل ت##رى أن م##يزان##ية ال##دخ##ل ال##قوم##ى ي##جب أن وف& &&ى ال& &&تطبيقات ال& &&طبية ال& &&حيوي& &&ة ه& &&ناك أجه& &&زة ي& &&تم
املج&موع ف&ي ال&ثان&وي&ة ال&عام&ة أو م&ا ي&عادل&ها  ،ودرج&ات تحدد نسبة ملدينة زويل ؟
زرع& & &&ها داخ& & &&ل ج& & &&سم اإلن& & &&سان  ،ون& & &&عد اآلن إلن& & &&تاج
&بحث
&
&
ل
ا
&عملية
&
&
ب
&لنهوض
&
ال & &&طال & &&ب ف & &&ي ال & &&علوم األس & &&اس & &&ية  ،وإج & &&تياز إخ & &&تبار ه & &&ذا ط & &&بعا ً ف & &&ى امل & &&ساع & &&دة ل &
»ب &&نكري &&اس ص &&ناع &&ى« ي &&قيس مس &&توى الج &&لوك &&وز ف &&ى
ال& & &&قبول  ،وإج& & &&تياز امل& & &&قاب& & &&لة ال& & &&شخصية  ،وإج& & &&تياز العلمى ملستقبل أفضل.
ال&دم  ،وي&مكننا ك&ذل&ك ح&قن األن&سول&ني أت&وم&ات&يكيا ً  ،وك&ل
إخ&&تبار ال&&لغة اإلنج&&ليزي&&ة  ،ث&&م ب&&عد ذل&&ك ن&&قوم ب&&ترت&&يبهم
ه&&ذا ي&&عتمد ع&&لى م&&واد م&&تناه&&ية ال&&صغر ي&&تم ت&&صنيعها
؟
بالجامعة
األساتذة
إختيار
يتم
كيف
ون&أخ&ذ النس&بة املح&ددة ل&لحاص&لني ع&لى أع&لى ال&درج&ات
ف&ى ال&غرف&ة ال&نظيفة داخ&ل م&رك&ز ال&نان&وت&كنول&وج&ى  ،ك&ما
،
&س
&
ي
&تدر
&
ل
ا
&يئة
&
ه
&ضاء
&
ع
أ
&تيار
&
خ
إل
&ثيرة
&
ك
&ير
&
ي
&عا
&
م
&ناك
&
ه
ف & &&ى ه & &&ذه اإلخ & &&تبارات و ال & &&تى ت & &&قوم ب & &&تصفية ه & &&ؤالء
يُس&تخدم ف&ى ال&هندس&ة اإلن&شائ&ية وال&طبية وال&صناع&ات
&ن
&
&
ك
&ر
&
&
ل
ا
:
&يني
&
&
س
&ا
&
&
س
أ
&نني
&
&
ك
ر
&ناك
&
&
ه
&كون
&
&
ي
أن
&د
&
&
ب
ال
و
ال&طلبة  ،ف&اإلخ&تيار م&ن امل&وه&وب&ني و ب&معاي&ير مح&ددة و
امل & &&ختلفة  ،وه & &&ذا امل & &&رك & &&ز ت & &&كلف ت & &&أس & &&يسه ن & &&حو ١٠٠
إخ&&تبارات ل&&قياس ق&&درات&&هم ال&&علمية  ،ل&&ذا ي&&عتبر ال&&تفوق ال&&خاص ب&&ال&&بحوث ف&&يجب أن ي&&كون ل&&دي&&ه سج&&ل ب&&حثى مليون جنيه.
ال &&علمى م &&عيارا ً اس &&اس &&يا ً ل &&لقبول ب &&امل &&دي &&نة  ،ح &&يث ك &&ان ح&&اف&&ل ب&&جان&&ب ق&&درت&&ه ع&&لى إي&&جاد ت&&موي&&ل ل&&لبحث  ،ل&&ذا
الح &&د األدن &&ي ل &&لطالب ال &&ذي &&ن خ &&اض &&وا إخ &&تبار ال &&قبول يكتب مقترحات بحثية لجهات تمويل مختلفة.
ه ##ل ت ##رى أه ##مية وج ##ود وزارة خ ##اص ##ة ل ##لبحث
.٪ ٩٨٫٢٩
وال&&رك&&ن ال&&ثان&&ى ه&&و أن ي&&كون ل&&دي&&ه ال&&قدرة ع&&لى ت&&دري&&س العلمى ؟
&تم
&
ي
و
،
&ثة
&
ي
&د
&
ح
ال
&س
&
ي
&تدر
&
ل
ا
&يب
&
ل
&ا
&
س
وأ
&ختلفة
&
مل
ا
&علوم
&
ل
ا
ط& &&بعا ه& &&ذا ض& &&رورى  ،وي& &&جب أن ي& &&كون ه& &&ناك ت& &&وج& &&ه
ك ##م ع ##دد أع ##ضاء ه ##يئة ال ##تدري ##س وال ##باح ##ثون إخ&تياره&م ب&منتهى ال&شفاف&ية م&ن ق&بل ل&جنة ع&لمية ع&لى ق &&وم &&ى ل &&لمشاري &&ع ال &&بحثية ال &&كبرى ب &&ال &&دول &&ة  ،وال &&وزارة
باملدينة ؟
أع &&لى مس &&توى  ،وه &&ناك ت &&قييم س &&نوى ل &&كل ع &&ضو م &&ن ت & &&قوم ب & &&ال & &&تنسيق ب & &&ني ال & &&وزارات األخ & &&رى م & &&ثل وزارة
ً
حتى اآلن يتكون فريق عمل املدينة من  ٢٩٣عضوا .أعضاء هيئة التدريس .
ال &&صناع &&ة وال &&تعليم ال &&عال &&ى وج &&ميع ال &&وزارات  ،ب &&حيث
ي &&كون ه &&ناك ت &&راب &&ط ف &&ى امل &&نظوم &&ة ال &&بحثية م &&ما ي &&ؤدى
كم عدد الطالب الدارسني باملدينة ؟
ه#ل ل#دي#ك تعليق ع#لى امل#نظوم#ة ال#تعليمية ف#ى ب & &&ال & &&نهوض ب & &&ال & &&بحث ال & &&علمى ون & &&نهض ب & &&ال & &&صناع & &&ات
ه&ناك دف&عتان ،األول&ى ك&ان&ت ف&ى خ&ري&ف  ،٢٠١٣وك&ان
؟
مصر
واإلقتصاد مما ينعكس على املجتمع باإليجاب.
ي & & &&تراوح مج & & &&موع & & &&هم ف & & &&ى ال & & &&ثان & & &&وي & & &&ة ال & & &&عام & & &&ة ب & & &&ني
 ٪ ١٠٠٫٦١ ، %٩٨٫٤٩كانو يمثلون  ٢٣محافظة
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ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
"إعادة روح الفريق و التعاون"

واق & &&ع رص & &&د إن & &&طباع & &&ات & &&هم و آرائ & &&هم – ع & &&ن ب & & &&ال & & &&نفس  ...و ه & & &&و األم & & &&ر ال & & &&ذي إن & & &&عكس

"ن#رج#و ت#عميم ال#فكرة ع#لى ك#ل امل#عاه#د ال & &&دورة امل & &&شار إل & &&يها أك & &&ثر م & &&ن م & &&متازة و باإليجاب على جميع الحضور .
و املراكز البحثية"

ت &&مثلت م &&عظم آراؤه &&م ف &&يما ق &&ام &&وا ب &&تدوي &&نة و إن &&تقلت ت &&لك اإلي &&جاب &&ية إل &&ى ك &&ل امل &&تدرب &&ني

"دورة ف ## # #ي غ ## # #اي ## # #ة ال ## # #روع ## # #ة ت ## # #متاز ف & &&ي ال & &&لوح ال & &&حائ & &&طي امل & &&خصص ل & &&ذل & &&ك و م&ن ش&باب ال&باح&ثني و ش&باب اإلداري&ني ع&لى
ح&د س&واء  ،و ق&د إت&ضح ذل&ك ج&ليا ً م&ن خ&الل
ب##األنش##طة ال##غير ت##قليدي##ة و ل##ذا أراه##ا
ناجحة"

م&شارك&ات&هم ال&فعال&ة ف&ي ال&تدري&بات و آراؤه&م

"دورة ت ## #دري ## #بية م ## #متازة و إس ## #تفدت

ال&تي إن&طلقت ف&ي ن&هاي&ة ال&يوم ال&ثان&ي ب&عدم&ا

م#نها ك#ثيرا ً و ه#ي ع#دم ال#يأس و ال#ثقة

إرت &&فعت نس &&بة ث &&قتهم ب &&أن &&فسهم و ت &&م كس &&ر
ح &&اج &&ز ال &&خوف و الخج &&ل م &&ن ال &&تواص &&ل م &&ع

ب## # #ال## # #نفس و ط## # #ري## # #قة ال## # #تعام## # #ل م## # #ع
اآلخرين"
ك&ان&ت ت&لك ع&ينة م&ن ب&عض ت&عليقات امل&شاك&ني
بورشة العمل األولى في :
Soft Skills

أع& &&داد ك& &&بيرة م& &&ن األش& &&خاص ال& &&تي ي& &&مكن
ط & &&ال & &&بوا ب & &&ضرورة ت & &&كرار م & &&ثل ه & &&ذا ال & &&نوع م&&واجه&&تهم م&&عا ً وت&&نمية م&&هارات ال&&تواص&&ل و
امل &&تخصص م &&ن ال &&دورات ال &&تدري &&بية ب &&مزي &&د ب&ال&تال&ي ي&عتبر ن&جاح&ا ً إلت&جاه مج&لس امل&راك&ز
م& & &&ن ال& & &&تفاص& & &&يل و الش& & &&روح اإلض& & &&اف& & &&ية و و امل&عاه&د ال&بحثية ف&ي رف&ع و ت&نمية ق&درات و

Communications Skills

امل& &&تقدم& &&ة و ت& &&عميمها ع& &&لى ك& &&اف& &&ة امل& &&راك& &&ز و م & &&هارات ش & &&باب امل & &&نتمني مل & &&نظوم & &&ة ال & &&بحث

Presentations Skills

ال& &&هيئات ال& &&بحثية ل& &&تعظيم اإلس& &&تفادة ب& &&رف& &&ع
إم & & &&كان & & &&يات ال & & &&عنصر البش & & &&ري ف & & &&ي ت & & &&لك
ال &&هيئات ف &&ي ت &&لك ال &&هيئات ال &&عملة ب &&منظوم &&ة
البحث العلمي .
و م&ما س&اع&د ع&لى ن&جاح ورش&ة ال&عمل  ،ت&لك
املج &&موع &&ة امل &&تميزة و امل &&نتقاه ب &&عناي &&ة و ال &&تي
ق & &&ام & &&ت ب & &&ال & &&تحضير و ت & &&دري & &&ب امل & &&شارك & &&ني ال &&علمي م &&ن ب &&اح &&ثني و إداري &&ني  ،ح &&يث أن

ال & &&تي ع & &&قدت ب & &&مقر املعه & &&د ال & &&قوم & &&ي ل & &&علوم ب & &&ال & &&حضور ع & &&لى م & &&دار ال & &&يوم & &&ني  ،و ع & &&لى ه &&ذا ال &&نوع ال &&شيق و ال &&رش &&يق م &&ن ال &&دورات
ال & &&بحار و امل & &&صاي & &&د ب & &&اإلس & &&كندري & &&ة خ & &&الل ال &&رغ &&م م &&ن ك &&ون &&هم ش &&باب &ا ً ق &&د ت &&قل أع &&ماره &&م ال& &&تدري& &&بية و ورش ال& &&عمل ع& &&برت ع& &&ن ال& &&عني
ال& &&فترة م& &&ن  ٩ – ٨ي& &&ون& &&يو  ٢٠١٥ب& &&مشارك& &&ة ع&ن أع&مار م&عظم امل&تدرب&ني إال أن&هم س&رع&ان ال& &&ثاق& &&بة للمج& &&لس ف& &&ي ت& &&قدي& &&م اإلح& &&تياج& &&ات
س & &&تة و س & &&تون )  ( ٦٦م & &&تدرب & &ا ً م & &&ن ش & &&باب م&ا إكتس&بوا ث&قة و إح&ترام و إع&جاب الج&ميع األس &&اس &&ية م &&ن امل &&هارات ال &&واج &&ب ت &&واف &&ره &&ا
ال& &&باح& &&ثني و اإلداري& &&ني م& &&ن ال& &&فئة ال& &&عمري& &&ة ن &&ظرا ً مل &&ا ي &&قدم &&ون &&ه م &&ن م &&ادة ع &&لمية ب &&صورة في العاملني باملراكز و الهيئات البحثية .
)  ٤٠ – ٢٥س & &&نة ( و ذل & &&ك ف & &&ي إط & &&ار ق & &&يام ج& &&دي& &&دة و م& &&شوق& &&ة و ب& &&أس& &&لوب ي& &&ملؤه ال& &&ثقة و إل &&ى ل &&قاء م &&ع م &&زي &&د م &&ن ال &&نجاح &&ات ف &&ي
مج&لس امل&راك&ز و امل&عاه&د و ال&هيئات ال&بحثية

ب&اق&ي امل&راك&ز و ال&هيئات ف&ي ال&قري&ب ال&عاج&ل

ب& &&ال& &&عمل ل& &&رف& &&ع ك& &&فاءة ال& &&سادة ال& &&باح& &&ثني و

إن شاء اهلل

اإلداري&ني ب&امل&راك&ز ال&بحثية م&ن خ&الل ت&نظيم
ع &&دد م &&ن ال &&دورات ال &&تدري &&بية و ورش ال &&عمل
ل&تنمية م&هارات&هم ب&ال&تدري&ب ع&لى أح&دث ط&رق
التواصل و العروض التفاعلية .
و ك&&ان&&ت إس&&تجاب&&ة ال&&سادة امل&&تدرب&&ني – م&&ن

بقلم /ياسر عبد الفتاح
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ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ  -ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟

ع & & & & & &&ارف & & & & & &&ني زرار ال"غ & & & & & &ف& & &&وة" او ال ب& &&عده& &&ا  ١٠ك& &&مان  ..و ب& &&ينتهي ان& &&ك م& &&مكن
 snoozeاي& & &&ون اي& & &&ون ال& & &&لي ب& & &&تدوس ع& & &&ليه ت& &&فضل ن& &&ص س& &&اع& &&ة او اك& &&تر ف& &&ي الس& &&ري& &&ر
ف &&يرن ب &&عده &&ا بخ &&مس او  ١٠دق &&اي &&ق او ع &&لى بتتعب جسمك ع الفاضي
حسب ما انت ظابطه ٫شوف يا سيدي …

طيب ايه الحل؟ أقولك انا ايه الحل

ك&ل ش&وي&ة ن&قول ان&ه ف&يه م&راح&ل ل&لنوم  ..و ان&ك ح&&اول تحس&&ب وق&&ت ن&&وم ب&&ال&&ظبط وم&&دام ان&&ت
مل & & & &&ا ب & & & &&تصحى ب & & & &&يكون بس & & & &&بب دف & & & &&عة

ك & &&ده ك & &&ده ب & &&تصحى م & &&تأخ & &&ر بس & &&بب
ال & & &&سنوز  ..اظ & & &&بط امل & & &&نبه م & & &&ن

ه & & &&رم & & &&ون & & &&ات زي ال & & &&دوب & & &&ام & & &&ني و
ال& & & &&كورت& & & &&يزول ع& & & &&شان ت& & & &&فوق

األول م & & & &&تأخ & & & &&ر س & & & &&اع & & & &&تها

ج & & &&سمك ٫مل & & &&ا ان & & &&ت ب & & &&تظبط

ه & &&ات & &&قوم م & &&جبرا م & &&ن غ & &&ير

امل & & & &&نبه ب & & & &&دري ي & & & &&عني ق & & & &&بل

م&ات&دوس س&نوز و ال ح&اج&ة

م &&ات &&لحق تش &&بع ن &&وم "ال &&لي ه &&و

وأن & & &&ا ع & & &&ن ن & & &&فسي تج & & &&رب & & &&ة

ال & & & & & &ط&ب&ي&ع&&ي م & & & & & &&ن  ٦ال & & & & & &&ي " ٨

ش& & &&خصية ك& & &&نت ب& & &&فضل اع& & &&مل

س &&اع &&ات ف &&تيجي ان &&ت ت &&قطع ال &&داي &&رة دي ف &&ي س & & & & &&نوز م & & & & &&ن  ٦:٣٠ل ٧:١٥ف & & & & &&بقيت م & & & & &&ن
ال & & & & &&نص ٫ب & & & & &&س دي & & & & &&ه م & & & & &&ش دي امل & & & & &&شكلة ق&&صيره&&ا ك&&ده ب&&عمل امل&&نبه  .٧:١٥ي&&مكن ف&&ي
ال & &&كبيرة امل & &&شكلة ان & &&ه مل & &&ا ب & &&تدوس ع & &&لى زرار األول ك & & & & & &ن&ت ب & & & & & &ص&ح&ى و رج & & & & & &ل&ي ف & & & & & &&وق

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻤﺎﺩ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ال&غفوة او  snoozeب&تبدأ ت&دخ&ل ج&سمك ف&ي رق&بتي ل&كن دل&وق&تي ب&قيت اص&حى ال&ساع&ة ٧
داي &&رة ن &&وم ت &&ان &&ية  ..ت &&قوم ق &&بل م &&ات &&لحق ت &&نام ع&ادي خ&ال&ص ق&بل م&ا امل&نبه ي&رن اص&ال ٫إذا
ت & &&صحى ت & &&ان & &&ي  ..ف & &&تقوم ت & &&عبان اك & &&تر ت & &&قوم امل&&هم ت&&حاف&&ظ ع&&لى م&&واع&&يد ن&&وم و ت&&بطل ل&&عب
ت & &&دوس غ & &&فوة م & &&ن ت & &&ان & &&ي  ..ف & &&تتعب اك & &&تر و ف& &&ي س& &&اع& &&تك ال& &&بيول& &&وج& &&ية وت& &&ذك& &&ر ال& &&قاع& &&دة
اك & & &&تر… ي & & &&عني ال  ١٠دق & & &&اي & & &&ق ال & & &&لي ان & & &&ت الذهبية.
اخ&رت&هم بس&بب ال snoozeده ك&ان األف&ضل

You Snooze , You Lose

ت &&نام &&هم م &&تصلني م &&ع ب &&اق &&ي ال &&نوم .وي &&ا ري &&تها ب&قول م&ن ب&دري اه&و ع&شان ت&لحقوا تخ&لصوا
ب &&تيجي ع &&لى  ١٠دق &&اي &&ق ب &&س  ..دي  ١٠د و اللي وراكم و تناموا بدري
ذبابة االنقاذ ...على غرار رجال االنقاذ:
مؤلف من ألياف كربون وال يتخطى وزنه بضعة غرامات ،وهو مزود بـ"عضالت" إلكترونية
قادرة على تحريك الجناحني  ١٢٠مرة في الثانية الواحدة .اللي بيميزها طبعا ً حجمها
الصغير وقدرتها على الدخول لألمكان اللي ممكن تشكل خطر على االنسان لو دخلها
إلمكانية حدوث انهيارات أو مفاجآت قد تؤدي بحياة املنقذ إال
ان بمساعدة الربوت يمكن ان تجد الناجني بسهولة ونحدد
مكانهم ...وبالتالي تكون عملية االنقاذ سهلة ده غير ان
الذبابة دي بتطير بطريقة بتخليها تتفادى الضربات
واملعيقات اللي ممكن تواجهها أثناء طيرانها٫
بقلم /أحمد السيد

ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﺎﻟﻢ
ﻡ /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺣﺠﺎﺯﻯ
ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ١٠١ﺵ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻴﻔﺎﻛﺲ ٢٧٩٢١٣١٦ :
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أﺑﺮﻳﻞ  - ٢٠١٦اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺼﺪر ﻋﻦ

`

ﺻﻮﺭﻩ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ

ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺼﻴﻨﻰ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ :ﻣﺤﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ت %%داول %%ت وس %%ائ %%ل اإلع %%الم ف %%ى األشه %%ر ال %%قليلة
امل%% %اض%% %ية مج%% %موع%% %ة م%% %ن األخ%% %بار ت%% %دور ح%% %ول
م%% %بادرة "ح%% %زام واح%% %د -ط%% %ري%% %ق واح%% %د" وه%% %ى
امل%%بادرة ال%%تى أط%%لقها ال%%رئ%%يس ال%%صيني ش%%ي
ج %%ني ب %%ينج إح %%ياءا ً وتج %%دي %%دا ً ل %%طري %%ق الح %%ري %%ر
ال%%ذى ي%%رج%%ع ت%%اري%%خ إن%%شاؤه إل%%ى ال%%عام ٣٠٠٠
ق %%بل امل %%يالد  ،وك %%ان ع %%بارة ع %%ن مج %%موع %%ة م %%ن
ال %%طرق امل %%تراب %%طة تس %%لكها ال %%سفن وال %%قواف %%ل
به %%دف ال %%تجارة  ،وت %%رج %%ع ت %%سميته إل %%ى ال %%عام
 ١٨٧٧ح %%يث ك %%ان ي %%رب %%ط ب %%ني ال %%صني والج %%زء
ال %%جنوب %%ي وال %%غرب %%ي آلس %%يا ال %%وس %%طى وال %%هند،
وس%% % %مي ط%% % %ري%% % %ق الح%% % %ري%% % %ر به%% % %ذا اإلس%% % %م ألن
ال %%صني ك %%ان %%ت م %%ن أوائ %%ل ال %%دول ف %%ي ال %%عال %%م
ت %% % %زرع ال %% % %توت وت %% % %رب %% % %ي دي %% % %دان ال %% % %قز وت %% % %نتج
امل %%نسوج %%ات الح %%ري %%ري %%ة وت %%قوم ب %%نقلها ل %%شعوب
ال%%عال%%م ع%%بر ه%%ذا ال%%طري%%ق ،ل%%ذا س%%مي ب%%طري%%ق
الح%ري%ر نس%به إل%ى أشه%ر س%لعة ت%نتجها ال%دول%ة
التي أطلقته.
وف%%ي س%%بتمبر  ٢٠١٣أع%%لن ال%%رئ%%يس ال%%صيني
ع %% %ن م %% %بادرة ج %% %دي %% %ده ته %% %دف إلع %% %ادة إح %% %ياء
ال%طري%ق ل%تعزي%ز ح%رك%ة ال%تجارة ال%عامل%ية وزي%ادة
ال%% %تعاون اإلق%% %تصادي ب%% %ني ال%% %دول ،ودع%% %ا ف%% %ي
م %% %بادرت %% %ه م %% %ن خ %% %الل دراس %% %ة إق %% %تصادي %% %ة أن

ال%طري%ق ي%مر ب ٦٥دول%ة وي%رب%ط آس%يا ب%أوروب%ا
وأف %%ري %%قيا وك %%ان %%ت ق %%د ت %%مت م %%واف %%قة  ٥٠دول %%ة
ع %% %لى ت %% %لك امل %% %بادرة .وب %% %مبادرة م %% %ن ال %% %رئ %% %يس
امل%% %صري ع%% %بد ال%% %فتاح ال%% %سيسي واف%% %ق ع%% %لي
إن %%ضمام م %%صر لش %%بكة ط %%ري %%ق الح %%ري %%ر ح %%يث
أك %%د ال %%سيسي أن ال %%قاه %%رة س %%وف تس %%تجيب
ب %% %فاع %% %لية ل %% %طلب ال %% %صني ب %% %إح %% %ياء ال %% %طري %% %ق و
امل%% % %توق%% % %ع أن ي%% % %تكلف م%% % %بلغ  ٤٧م%% % %ليار دوالر،
م%% %ضيفا وم%% %رح%% %با ً ب%% %امل%% %زي%% %د م%% %ن االس%% %تثمارات
ال %%صينية ف %%ي ب %%ناء م %%صر الج %%دي %%دة مل %%ا ي %%زي %%د
ذل %% %ك م %% %ن ال %% %تعاون ف %% %ي ش %% %تى امل %% %جاالت م %% %ع
امل %%ارد األص %%فر و ال %%ذى ي %%وص %%ف ك %%أح %%د أه %%م
وأك %% % %بر ال %% % %قوى اإلق %% % %تصادي %% % %ة وال %% % %سياس %% % %ية
وال%علمية ع%لى ال%ساح%ة ال%دول%ية ،و ذل%ك ب%غرض
ت%%حقيق م%%صال%%ح مش%%ترك%%ة ومش%%روع%%ات ت%%نموي%%ة
مس%% % %تقبلية س%% % %تعود ب%% % %ال%% % %نفع ع%% % %لي ال%% % %دول%% % %تني
والبشرية بصفه عامة.
وج%اءت زي%ارة ال%سيدة /ل%يو ي%و ي%ان دون%ج ن%ائ%ب
رئ%% % % %يس مج%% % % %لس ال%% % % %وزراء ال%% % % %صيني ل%% % % %لعلوم
وال %%تكنول %%وج %%يا ف %%ي م %%ارس امل %%اض %%ي ول %%قاؤه %%ا
ب %%ال %%سيد األس %%تاذ ال %%دك %%تور /أش %%رف ال %%شيحي
وزي%ر ال%تعليم ال%عال%ي و ال%بحث ال%علمي ول%فيف
م%ن أس%ات%ذة وع%لماء امل%رك%ز ال%قوم%ي ل%لبحوث م%ا
][!1

ي%% %ؤك%% %د ع%% %لى ق%% %وة اإلت%% %جاه ال%% %جاد ف%% %ي ت%% %وث%% %يق
ال %%تعاون ف %%ي م %%جال ال %%بحث ال %%علمي املش %%ترك
بني البلدين.
وك%%ان ألك%%ادي%%مية ال%%بحث ال%%علمي وال%%تكنول%%وج%%يا
الس %%بق ف %%ي ت %%فعيل اإلت %%فاق %%يات ال %%ثنائ %%ية ب %%ني
م %% % % %صر وال %% % % %صني ،ح %% % % %يث أط %% % % %لق األس %% % % %تاذ
ال%%دك%%تور /مح%%مود ص%%قر -رئ%%يس االك%%ادي%%مية -
إش%% % % %ارة ال%% % % %بدء إلن%% % % %شاء امل%% % % %رك%% % % %ز امل%% % % %صري-
ال %% %صيني املش %% %ترك ل %% %لبحوث وال %% %تطوي %% %ر ف %% %ي
م%جال ال%طاق%ة الج%دي%دة )ال%خالي%ا ال%فوت%وف%ول%طية(
وامل %% % %توق %% % %ع إن %% % %شاؤه ب %% % %مرك %% % %ز ب %% % %حوث ال %% % %تنمية
اإلق %%ليمية ال %%تاب %%ع ألك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي
وال%%تكنول%%وج%%يا ب%%محاف%%ظة س%%وه%%اج ف%%ي ص%%عيد
م%صر ع%لي ث%الث%ة م%راح%ل تش%تمل ع%لي ال%طاق%ة
ال%%شمسية و ال%%طاق%%ة ال%%حيوي%%ة وط%%اق%%ه ال%%ري%%اح ،
ب%%حيث ي%%كون م%%رك%%زا ً م%%تكام %الً ألب%%حاث ال%%طاق%%ة
ت%كون ق%يمة ال%تموي%ل ف%يه بنس%بة  %٥٠ك%منحة
م%%قدم%%ة م%%ن ال%%جان%%ب ال%%صيني ف%%ضال ع%%ن ن%%قل
ال %% %تكنول %% %وج %% %يا ب %% %امل %% %جان .ج %% %دي %% %ر ب %% %ال %% %ذك %% %ر أن
االت%فاق%ية ال%تي ي%تم ال%تنفيذ ب%موج%بها ك%ان%ت ق%د
وقعت أثناء زيارة الرئيس السيسي للصني.

م %%تخصص ف %%ي ال %%طاق %%ة الج %%دي %%دة واملتج %%ددة و ال %%ذى ي %%عد م %%ن أك %%بر وأه %%م
امل%%جاالت ال%%تي ت%%متاز وت%%تفوق ب%%ها دول%%ة ال%%صني ،وه%%و م%%ا ج%%علها م%%ن أه%%م
امل%نافس%ني األق%وي%اء ألك%بر ش%رك%ات ال%طاق%ة ف%ي ال%عال%م م%ثل " س%يمنز " ف%ي
م %% % %جال ص %% % %ناع %% % %ة ال %% % %طاق %% % %ة ال %% % %شمسية .ك %% % %ما وج %% % %دن %% % %ا أن وزارة ال %% % %علوم
وال%تكنول%وج%يا ال%صينية ل%دي%ها ب%رام%ج ل%لمنح ت%قدم ل%لدول ف%ي ق%ارة أف%ري%قيا
ل%% %تأس%% %يس م%% %عام%% %ل وم%% %ختبرات مش%% %ترك%% %ة  ،وق%% %د ت%% %م ت%% %موي%% %ل ب%% %عضها ف%% %ي
م%%جاالت ال%%زراع%%ة وال%%بيوت%%كنول%%وج%%ي وخ%%الف%%ه ،وب%%نا ًء ع%%ليه ت%%م إع%%داد م%%قترح
إلن %%شاء م %%ختبر م %%صري  -ص %%يني مش %%ترك ل %%لبحوث وال %%تطوي %%ر ف %%ي م %%جال
الطاقة الجديدة واملتجددة.
وف%% % %ي دي%% % %سمبر  2014ك%% % %ان%% % %ت زي%% % %ارة ال%% % %سيد ال%% % %رئ%% % %يس  /ع%% % %بد ال%% % %فتاح
ومل%ا ك%ان%ت أك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي وال%تكنول%وج%يا ت%تول%ى م%هام امل%عاون%ة ف%ي
وض %% %ع ورس %% %م ال %% %سياس %% %ات ال %% %علمية وال %% %تكنول %% %وج %% %ية ف %% %ي إط %% %ار الخ %% %طة
اإلس %%ترات %%يجية ال %%قوم %%ية ل %%لبحث ال %%علمي ف %%ي م %%صر وأي %%ضا ً ت %%قوم ب %%توف %%ير
م%%قوم%%ات وب%%رام%%ج ت%%نمية امل%%وارد البش%%ري%%ة م%%ن ال%%علماء وال%%باح%%ثني وذل%%ك م%%ن
خ%% %الل رس%% %ال%% %تها ال%% %تي ت%% %تمثل ف%% %ي ال%% %توظ%% %يف ال%% %فعال ل%% %لطاق%% %ات ال%% %علمية
وال %%تكنول %%وج %%ية وت %%وج %%يهها ن %%حو خ %%دم %%ة ال %%قضاي %%ا ال %%تنموي %%ة ت %%دع %%يما ً وت %%قوي %ةً
ل %% %رواب %% %ط ال %% %تالح %% %م ب %% %ني م %% %ؤس %% %سات ال %% %بحث ال %% %علمي وج %% %هات اإلن %% %تاج
والخ %%دم %%ات ف %%ي م %%صر ،ح %%يث أن األك %%ادي %%مية ه %%ي ال %%هيئة ال %%رئ %%يسية ف %%ي
م %% %جال ال %% %بحوث اإلس %% %تشاري %% %ة ف %% %ي م %% %صر وال %% %تي ت %% %قوم ب %% %تنظيم خ %% %طط
ومش %%روع %%ات ت %%تيح ل %%لعلماء وال %%باح %%ثني امل %%صري %%ني ت %%قدي %%م أف %%ضل خ %%برات %%هم
وم%عرف%تهم ب%شأن ال%قضاي%ا امل%تعلقة ب%ال%علوم وال%تكنول%وج%يا ت%حت م%ظلة وزارة
البحث العلمي.
وف%ي ه%ذا ال%سياق ك%ان ملج%لة ال%ناف%ذة ل%قاء م%ع األس%تاذ ال%دك%تور  /مح%مود
ص %%قر رئ %%يس االك %%ادي %%مية و ال %%ذى أك %%د ع %%لى أن ال %%تعاون م %%ع ال %%صني ق %%ائ %%م
م %%نذ ف %%ترة م %%ن خ %%الل إت %%فاق %%ية م %%وق %%عة ب %%ني أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي ف %%ي
م %%صر و األك %%ادي %%مية ال %%صينية ل %%لعلوم ،ول %%كن ال %%تعاون ك %%ان م %%قتصرا ً ع %%لي
ت %%بادل ال %%زي %%ارات واملش %%روع %%ات ال %%بحثية املش %%ترك %%ة ال %%صغيرة ج %%داً ،وك %%ذل %%ك
ت %% %نظيم وإق %% %ام %% %ة أنش %% %طة مش %% %ترك %% %ة م %% %ثل ورش ع %% %مل وم %% %ؤت %% %مرات .ول %% %كننا
النس%% %تطيع أن ن%% %لمس امل%% %ردود و ال%% %عائ%% %د م%% %ن وراء ه%% %ذا ال%% %تعاون ب%% %صورة
واض%حة ع%لى أرض ال%واق%ع  .ون%ظرا ً ل%رغ%بتنا ف%ي ت%طوي%روت%عظيم اإلس%تفادة
م %%ن ال %%تعاون ال %%دول %%ي وذل %%ك لخ %%دم %%ة أه %%داف م %%جال ال %%علوم وال %%تكنول %%جيا و
االب%% %تكارف%% %ي م%% %صر ،و م%% %طاب%% %قة ت%% %لك ال%% %رغ%% %بة لخ%% %طة ال%% %تنمية  2030ف%% %ي
م%% % %صرك%% % %ان ال%% % %ترك%% % %يز ع%% % %لى م%% % %جال ال%% % %طاق%% % %ةالج%% % %دي%% % %دة واملتج%% % %ددة ألن%% % %ه
ب %%توف %%يرإح %%تياج %%ات م %%صرم %%ن ال %%طاق %%ة ف %%إن %%نا ل %%ن نج %%د م %%شكالت م %%ثالً ف %%ي
ن%%قص امل%%ياه إلم%%كان%%نا ال%%عمل ع%%لي تح%%لية امل%%ياه ،وط%%امل%%ا ن%%جحنا ف%%ي تح%%لية
امل%%ياه ف%%لن نج%%د م%%شكلة ف%%ي ال%%زراع%%ة وت%%وف%%ير م%%عظم ال%%حاص%%الت ال%%زراع%%ية
األس %%اس %%ية ل %%لغذاء .ل %%ذا ي %%مكننا ال %%قول ب %%أن ال %%طاق %%ة ه %%ي ال %%عام %%ل املح %%دد
والرئيسي في التنمية.
وم%%ن ه%%نا ب%%دأت األك%%ادي%%مية ف%%ي دراس%%ة ال%%جان%%ب ال%%صيني ب%%صورة أف%%ضل

ال%سيسي  -رئ%يس ج%مهوري%ة م%صر ال%عرب%ية ل%دول%ة ال%صني وك%ان يس%بقها-
ل%إلع%داد له%ذه ال%زي%ارة ال%هام%ة  -م%خاط%بات م%ن رئ%اس%ة الج%مهوري%ة و وزارة
ال%خارج%ية ل%كل ال%جهات وال%هيئات ف%ي م%صر إلع%داد م%قترح%ات ل%لتعاون م%ع
دولة الصني.
وب%%ال%%فعل ت%%قدم%%ت أك%%ادي%%مية ال%%بحث ال%%علمي ب%%امل%%قترح امل%%عد مس%%بقا ً ب%%شأن
إنشاء املعمل املصرى  -الصيني املشترك املشار إليه.
وق %%ام ال %%سيد /رئ %%يس الج %%مهوري %%ة أث %%ناء زي %%ارت %%ه ل %%لصني ب %%توق %%يع ع %%دد م %%ن
إت %%فاق %%يات ال %%تعاون ك %%ان م %%نها أح %%داإلت %%فاق %%يات ب %%شأن م %%قترح االك %%ادي %%مية
إلن %%شاء امل %%ختبر املش %%ترك ألب %%حاث وت %%طوي %%ر ال %%طاق %%ة الج %%دي %%دة واملتج %%ددة،
وتح%% %دي%% %دا ً ف%% %ي م%% %جال ال%% %طاق%% %ة ال%% %شمسية ط%% %بقا ً أله%% %مية و أول%% %وي%% %ة م%% %جال
الطاقة كأحد أهم العوامل الداعمة للمشروعات التنموية.
و ي %%جب أن ن %%ذك %%ر ب %%أن أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي ي %%تبعها مج %%موع %%ة م %%ن
م%راك%ز ال%بحوث االق%ليمية ف%ي م%حاف%ظات وم%دن م%صر امل%ختلفة م%ثل ط%نطا،
الزقازيق ،اإلسماعلية ،العريش ،سوهاج و الوادي الجديد.
وك%ان م%ن امل%نطقي أن ي%كون ه%ذا امل%عمل امل%توق%ع إن%شاؤه ف%ي أح%د أف%ضل
امل%راك%ز امل%قام%ة ب%ال%فعل ب%دالً م%ن ال%بدء م%ن ن%قطة ال%صفر ك%طلب ت%خصيص
أرض ج%دي%دة وامل%ضي ف%ي اإلج%راءات والخ%طوات ال%تال%ية ب%مخاط%بة ج%هات
ال %%دول %%ة امل %%ختلفةل %%توف %%ير وت %%خصيص واإلن %%تهاء م %%ن ال %%بنيه ال %%تحتيه ال %%الزم
توافرها إلنشاء املختبر.
وف%ور ب%دء ال%تنفيذ و ال%عمل ب%اإلت%فاق%ية وب%عد دراس%ة اإلم%كان%يات و األص%ول
امل%تاح%ة ل%دي%نا ،ت%م اإلس%تقرار ع%لي ك%ون امل%رك%ز االق%ليمي ال%تاب%ع ل%ألك%ادي%مية
ف %%ي م %%حاف %%ظة س %%وه %%اج ه %%و األف %%ضل و األنس %%ب إلن %%شاء امل %%ختبر املش %%ترك
ل%%ساب%%ق ج%%اه%%زي%%ته ب%%ال%%بنية االس%%اس%%ية ال%%كام%%لة ،ف%%ضالً ع%%ن أن ال%%صعيد ه%%و
ب %%ال %%فعل مس %%تقبل ص %%ناع %%ة ال %%طاق %%ة ال %%شمسية ف %%ي م %%صر ،ن %%ظرا ً ل %%لظروف
امل %%ناخ %%ية امل %%متازة ال %%تي ح %%بتها ال %%طبيعة له %%ذا الج %%زء ال %%غال %%ي م %%ن أرض
م %% %صر ،و ل %% %تواف %% %ر ال %% %عدي %% %د م %% %نامل %% %ميزات ال %% %هائ %% %لة ال %% %تي ت %% %وف %% %ره %% %ا ال %% %دول %% %ة
ل%إلس%تثمار ف%ي ال%صعيد،إذ أن س%وه%اج ك%ان%ت م%ن امل%حاف%ظات ال%صعيدي%ة
ال %% %تي ت %% %قوم ال %% %دول %% %ة ب %% %تخصيص األراض %% %ي ف %% %يها ب %% %امل %% %جان ل %% %لمصان %% %ع
والشركات تشجعيا ً وتحفيزا ً لإلستثمارفيها .

ووج %% %دن %% %ا أن %% %هم ي %% %عملون م %% %ن خ %% %الل ت %% %حال %% %ف ي %% %طلق ع %% %ليه" م %% %ختبر "48
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ﺻﻮﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣﻊ
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ

وم%ن األس%باب وال%عوام%ل ال%هام%ة أي%ضا ً إلخ%تيار س%وه%اج ه%و أن أك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي ل%دي%ها
مج%%موع%%ة م%%ن امل%%بادرات واملش%%روع%%ات ل%%دع%%م الش%%رك%%ات ال%%تكنول%%وج%%ية ال%%ناش%%ئة وك%%ذل%%ك مش%%روع%%ات
التخ%رج واإلب%تكار ،ح%يث ت%الح%ظ أن نس%ب ًة ك%بيرةً م%ن امل%بتكري%ن واألك%ثر ال%تزام%ا ً وج%ديً %ة ه%م م%ن
ش%باب ص%عيد م%صر ،وب%ال%فعل ت%م ع%مل ب%رام%ج ع%لمية وت%كنول%وج%ية ف%ي س%وه%اج م%ع ه%يئات م%ثل
ريادة األعمال والهيئة العامة لالستثمار ومركز بداية وصعيد .. start upوغيرها.
واإلت%فاق%ية م%ع ال%جان%ب ال%صيني ك%ان%ت ق%ائ%مة ع%لى امل%عام%لة ب%امل%ثل أو ال%تموي%ل املش%ترك ب%معني
أن التكلفة تكون مناصفة بني الجانب املصري والصيني طبقا ً لإلتفاقية املوقعة .
و ج%دي%ر ب%ال%ذك%ر أن ال%طاق%ة ال%شمسية وط%اق%ة ال%ري%اح وال%طاق%ة ال%حيوي%ة ه%ي امل%راح%ل ال%ثالث%ة ال%تي
ت%%قوم ع%%ليها إت%%فاق%%ية امل%%ختبر امل%%صري -ال%%صيني املش%%ترك ع%%لي أن ي%%تم ب%%دء ال%%عمل ف%%ي ال%%طاق%%ة
الشمسية كمرحلة أولى بتكلفة قدرها  2مليون دوالر .
و تس %%تهدف م %%صر ف %%ي خ %%طة ت %%نميتها  2030أن ت %%كون %20م %%ن ط %%اق %%تها املس %%تخدم %%ة م %%ن
أن %%واع ج %%دي %%دة ومتج %%ددة م %%ن ال %%طاق %%ات  ،ول %%كن ل %%كي ت %%تم ك %%ل ت %%لك اإلس %%تثمارات الضخ %%مة ف %%ي
م%جاالت ال%طاق%ة الج%دي%دة  -ك%ال%طاق%ة ال%شمسية م%ثالً -الب%د أن ي%كون ل%دي%نا ال%قدرات م%ن ال%بحوث
وال %%تطوي %%ر ال %%تي ت %%دع %%م ه %%ذه ال %%صناع %%ة وت %%عمل ع %%لي ت %%طوي %%ره %%ا وت %%زي %%د م %%ن نس %%بة امل %%كون املح %%لي
امل%صري ف%يها،وك%ل ه%ذا ل%ن ي%أت%ي إال بش%راك%ة دول%ية ون%قل ت%كنول%وج%ي وإن%شاء م%عام%ل وم%ختبرات
غ%ير ب%حثية ،ح%يث أن م%ثل ه%ذا امل%عمل س%يكون ب%مثاب%ة خ%ط إن%تاج تج%ري%بي ص%غير .ب%معني أن
ال%باح%ثني ف%ي ه%ذا امل%جال م%ن ج%ام%عات م%صر و م%راك%زه%ا ال%بحثية امل%ختلفة دائ%ما ً م%ا ي%توص%لون
إل%ى ن%تائ%ج ع%لمية م%ن ش%أن%ها أن ت%زي%د وت%حسن م%ن ك%فاءة آداء ال%خالي%ا ال%شمسية إلن%تاج ال%طاق%ة
ط%%بقا ً ل%%لظروف امل%%صري%%ة ول%%كن ه%%ذا ال%%نات%%ج ي%%كون ع%%لي املس%%توى امل%%عملي ف%%قط ل%%ألب%%حاث و ل%%كي
ي %%تم ال %%تطبيق ع %%لىأرض ال %%واق %%ع ول %%تصنيع خ %%الي %%ا ش %%مسية ب %%امل %%واص %%فات ال %%تي ي %%توص %%ل إل %%يها
ب%اح%ثون%ا امل%صري%ني ،ي%أت%ي دور ه%ذا امل%ختبر ،ح%يث أن%ه ب%كل ال%قياس%ات امل%طلوب%ة ي%مكن إع%تباره
كخط إنتاج تجريبي صغير يكون نواةً للتصنيع على مستو أكبر.
ك%%ما أن ن%%قل ال%%تكنول%%وج%%يا م%%ن ال%%صني ب%%كل خ%%برات%%ها و ري%%ادت%%ها ف%%ي ه%%ذا امل%%جال إل%%ى م%%صر م%%ن
ش%أن%ه أن ي%رف%ع م%ن ق%درات ال%كوادر امل%صري%ة ف%ي ن%فس امل%جال ب%ما يخ%دم ه%ذه ال%صناع%ة ل%لعمل
ع%%لى ال%%وص%%ول ألف%%ضل ال%%نتائ%%ج ف%%ي ت%%حقيق األه%%داف امل%%رج%%وه م%%ن خ%%طة ال%%تنمية امل%%صري%%ة ع%%لى
كافة األصعدة واملجاالت التي تعتمد في نجاحها على الطاقة.
وأك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي ت%سعي ب%صورة ق%وي%ة ج%دا ً أن ي%كون ل%دي%ها خ%برات ف%ي م%جال ص%ناع%ة
ال%%طاق%%ة ال%%شمسية وأن ي%%كون ل%%دي%%نا ب%%حث ع%%لمي ق%%وي وت%%طبيقي ي%%كون داع%%ما ً له%%ذه ال%%صناع%%ة
ب%اإلض%اف%ة إل%ى أن ن%جاح األك%ادي%مية ف%ي وض%ع س%وه%اج وال%صعيد ع%لى خ%ري%طة ال%بحث ال%علمي
وال %%تطبيق ال %%تكنول %%وج %%ي أم %%ام ال %%صني وال %%عال %%م امل %%تاب %%ع ل %%لمختبر امل %%صري  -ال %%صيني املش %%ترك
امل%% %قام ف%% %يها  ،ح%% %يث أن ت%% %حقيق األه%% %داف امل%% %نشودة م%% %ن ه%% %ذا امل%% %ختبر ووص%% %والً إل%% %ى م%% %رح%% %لة
ال%%تطبيق ال%%صناع%%ي ل%%لبحوث ف%%ي ال%%صعيد ه%%و ب%%ال ش%%ك مح%%ل إه%%تمام ال%%حكوم%%ة امل%%صري%%ة ن%%ظراً
ل%كون%ه أح%د ع%ناص%ر ال%نجاح ل%تواف%ر األي%دي ال%عام%لة امل%درب%ة ال%تي ت%قوم ع%ليها ت%لك ال%صناع%ات و
ل %%دي %%نا م %%ن ال %%نماذج ال %%ناج %%حة ب %%مثل ه %%ذا ال %%تفكير " م %%عمل ال %%بحوث وال %%تطوي %%ر ال %%خاص بش %%رك %%ة
ت%%وش%%يبا ال%%عرب%%ي ف%%ي ب%%نها" .إذ أن ال%%عمل ع%%لى إن%%شاء م%%ثل ت%%لك امل%%ختبرات وامل%%عام%%ل املش%%ترك%%ة
ل %%لبحوث وال %%تطوي %%ر ووص %%والً إلن %%تاج ن %%ماذج أول %%ية ت %%قوم ع %%لى رب %%ط ال %%بحث ال %%علمي ب %%ال %%تطبيق
ال %%صناع %%ي ،ك %%ل ه %%ذا ي %%أت %%ي ف %%ي خ %%دم %%ة امل %%جتمع وامل %%واط %%ن ب %%صفة خ %%اص %%ة و خ %%طة ال %%تنمية ف %%ي
مصر بصفه عامة.
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ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻯ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ؟
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ؟

ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ

املركز القومي في سطور.
أنش ¥امل %%رك %%ز ال %%قوم %%ي ل %%لبحوث ب %%ال %%قرار الج %%مهوري رق %%م  ٢٤٣ل %%سنة ، ١٩٥٦
وي %%عتبر امل %%رك %%ز أح %%د أه %%م ق %%الع ال %%بحث ال %%علمي ف %%ي م %%صر م %%ن ح %%يث ت %%اري %%خ
اإلن%شاء وأع%داد ال%قوى البش%ري%ة م%ن ال%باح%ثني واإلداري%ني وت%عدد ال%تخصصات
التي يعني املركز بريادة األبحاث العلمية فيها .
ومل%ا ك%ان امل%رك%ز ال%قوم%ي ل%لبحوث م%ن األه%ميه ب%ما ي%ملكه م%ن إم%كان%ات وم%دارس
وخ %% %برات ع %% %لميه م %% %ميزه ورؤى مس %% %تقبليه ملش %% %روع %% %ات وأب %% %حاث ف %% %ي م %% %ختلف
ال%%تخصصات وامل%%جاالت ب%%ما ي%%ؤث%%ر وي%%دف%%ع ق%%اط%%رة ال%%بحث ال%%علمي ف%%ي م%%صر ،
ك%ان ل%نا ه%ذا ال%لقاء م%ع ال%سيد األس%تاذ ال%دك%تور  /أش%رف ش%عالن رئ%يس امل%رك%ز
القومي للبحوث في حوار خاص للنافذه.

د /أش22 2رف ش22 2عالن  :إ امل %% %وارد ال %% %ذات %% %يه وت %% %نميتها
ق %%ائ %%مه ع %%لى ال %%ثقاف %%ه ال %%عام %%ه ل %%لشعب ك %%له وب %%خاص %%ه
رج %%ال ال %%صناع %%ه ول %%ألس %%ف اليس %%تعني رج %%ال ال %%صناع %%ه
واملس %%تثمري %%ن بخ %%لرات ع %%لماء امل %%راك %%ز ال %%بحثيه ل %%تقدي %%م
ح%لول ع%لمية ل%لمشكالت ال%تي ت%واج%ههم ك%ما ه%و م%تبع
ف%ي ال%دول امل%تقدم%ه وه%ذة ث%قاف%ه ن%حتاج بش%ده ل%غرس%ها
وترسيخها في املجتمع املصري بكل قطاعاته.

حوار /ياسر عبد الفتاح

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺃﺷﺮﻑ ﺷﻌﻼﻥ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ
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ك22يف تس22تطيع إدارة امل22رك22ز ال22قوم22ي
ل 22لبحوث ت 22نميه م 22وارده 22ا ال 22ذات 22يه ،
وه2ل م2ن امل2مكن أن ن2رى امل2رك2ز ي2عتمد
ف22 2 2ي م22 2 2وازن22 2 2ته بنس22 2 2به  %٥٠ع22 2 2لى
املوارد الذاتيه ؟

ي 22 2 2تساءل ال 22 2 2ناس  ..مل 22 2 2اذا ال ن 22 2 2رى أو
ي 22 2 2 2صل إل 22 2 2 2ينا أى م 22 2 2 2ن مخ 22 2 2 2رج 22 2 2 2ات
وم2نتجات امل2راك2ز ال2بحثية ؟ وم2اذا ق2دم
وي 22قدم امل 22رك 22ز ال 22قوم 22ي ل 22لبحوث م 22ن
إنتاج يشعر به املواطن البسيط؟
مل %% %ا ي %% %مكن أن ي %% %قدم %% %ه ط %% %بقا ً مل %% %ا ن %% %ملكه م %% %ن
أب %% % %حاث ت %% % %قوم ع %% % %لى ت %% % %خصصات امل %% % %رك %% % %ز
امل %% %تعدده وي %% %باش %% %ره %% %ا ك %% %تيبه م %% %ن ال %% %باح %% %ثني
األك%فاء ي%مثلون م%دارس ع%لميه رائ%ده ف%ي ت%لك
ال%% % %تخصصات إس%% % %تنادا ً ع%% % %لى خ%% % %برات%% % %هم ،
وي %% %مكن ال %% %قول أن م %% %صر ق %% %د ت %% %حتاج إل %% %ي
ال%عمل ف%ي م%جال ال%فضاء أو ال%طاق%ه ال%نووي%ه
ف%ي ال%وق%ت ال%حال%ي إال أن%ها ب%عيده ك%ل ال%بعد
ع %%ن امل %%حاور ال %%تي ي %%عمل ع %%ليها امل %%رك %%ز ط %%بقاً
لخ %% %طته ال %% %بحثيه ال %% %داخ %% %ليه وي %% %مثلون س %% %ته
عش %% % % %رة م %% % % %حورا ً م %% % % %قترح % % % %ا ً خ %% % % %الل ال %% % % %فتره
 ٢٠١٦/٢٠١٣ي %% % %عمل ع %% % %ليها امل %% % %رك %% % %ز أن %% % %ها
ب%ال%فعل ت%مس م%عظم م%ا يس%تفيد م%نه امل%واط%ن
وهي:
مشروعات صحيه
طب األسنان.
مجموعات التشخيص.
مشروعات الطاقه الجديده واملتجدده
أبحاث ذات منتج  /خدمه نهائيه
مشروعات بحثيه تنمويه لسيناء.
تطبيقات علوم الصداره
املياه.
األغذيه الوظيفيه
الهندسه العكسيه لبراءات اإلختراع.
الغذاء األمن.
الزراعه والبيطره.
اإلستفاده من النفايات.
أبحاث أنابيب الكربون النانومتريه.
اإلنتاج األنظف
إس%% %تكمال ن%% %ماذج ص%% %ناع%% %يه م%% %نالخ%% %طه
السابقه.

امل%وارد ال%ذات%يه وت%نميتها ق%ائ%مه ع%لى ال%ثقاف%ه
ال%عام%ه ل%لشعب ك%له وب%خاص%ه رج%ال ال%صناع%ه
و ه%%ي غ%%ير م%%وج%%وده ح%%يث أن%%ه ال أح%%د ي%%توج%%ه
ل %%لمرك %%ز ال %%بحثي ل %%لسؤال ع %%ن ك %%يفيه ت %%قدي %%م
الح %% %لول ال %% %علميه ل %% %لمشكالت ال %% %تي ت %% %واج %% %ه
رج %%ال ال %%صناع %%ه ال %%ذي %%ن ي %%قوم %%ون ب %%ال %%تموي %%ل
وال %%صرف ع %%لى األب %%حاث امل %%طلوب %%ه لح %%ل ت %%لك
امل %%شكالت وه %%و ك %%ما ه %%و م %%تبع ف %%ي ال %%عال %%م ،
وت%لك ث%قاف%ه ن%حتاج بش%ده ل%غرس%ها وت%رس%يخها
في املجتمع املصري بكل قطاعاته.
وإل%ي أن ي%تم ه%ذا  ،ف%إن ال%حاص%ل اآلن ه%ي
مج %%موع %%ه ح %%االت ف %%ردي %%ه وم %%بادرات ش %%خصيه
ف%%قط ال%%تي ت%%طبق ث%%قاف%%ه رب%%ط ال%%بحث ال%%علمي
بالصناعه.
وإذا ع %%دن %%ا ل %%لسؤال نج %%د أن امل %%رك %%ز ال %%قوم %%ي
ل%% %لبحوث وص%% %ل إل%% %ي ت%% %حقيق م%% %ا ي%% %قارب م%% %ن
 ١٥-١٢م%% % %ليون ج%% % %نيه ف%% % %ي ال%% % %سنه م%% % %قاب%% % %ل
ت %% %سوي %% %ق م %% %نتجات وخ %% %دم %% %ات وإس %% %تشارات
ع %% % %لميه  ،ول %% % %دي %% % %نا م %% % %ن امل %% % %نتجات ال %% % %جهازه
ل%لتسوي%ق م%ا ي%مكننا م%ن زي%ادة ال%رق%م امل%ذك%ور
م %% % %ن امل %% % %وارد ال %% % %ذات %% % %يه إال أن األم %% % %ر م %% % %ثلما
ي%حتاج إل%ي ت%غير ث%قاف%ه امل%جتمع ف%هو ي%حتاج
أي%ضا ً إل%ى س%ن وتش%ري%ع ق%وان%ني ت%كفل ح%قوق
امل %%خترع %%ني م %%ن ال %%باح %%ثني وامل %%راك %%ز ال %%بحثية
ماديا ً.
ه22ل ه22ناك ت22جارب ل22تسويق م22نتجات
قوبلت بصعوبات ؟
ل%دي%نا تج%رب%ه ه%ام%ه م%ع إخ%تراع%نا مل%صل ع%الج
إن %% %فلون %% %زا ال %% %طيور  ،إذ أن %% %ه وط %% %بقا ً آلل %% %يات
ال %% % % %سوق وق %% % % %تها ك %% % % %ان ه %% % % %ذا امل %% % % %صل م %% % % %ن
ال%% %ضرورة أن ي%% %تم ت%% %سوي%% %قه ع%% %لى املس%% %توى
ال %%قوم %%ي  ،إال أن امل %%ردود وال %%عائ %%د م %%نه ع %%لى
امل%%رك%%ز ي%%مثل ال%%فتات وأق%%ل م%%ا يس%%تحقه ف%%ري%%ق
ال %% % %عمل أص %% % %حاب الـ  Know Howال %% % %ذي %% % %ن
ت %%وص %%لو ل %%إلخ %%تراع  ،ب %%ينما نج %%د ف %%ي امل %%قاب %%ل
أن الش %%رك %%ه امل %%تعاق %%ده م %%ع امل %%رك %%ز ت %%تحصل
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ع%%لى م%%كاس%%ب ط%%ائ%%له ب%%ال%%رغ%%م م%%ن إح%%تفاظ%%نا
بحقوق امللكيه الفكريه.
وه%نا ي%توج%ب ع%لينا أن نس%لك أح%د ال%طري%قني
ل %%تسوي %%ق م %%نتجات %%نا م %%قاب %%ل ال %%حصول ع %%لى
عوائد تتناسب مع قيمه ما نسوقه :
 إما أن ندخل في شراكه مع املستثمرين. وإم%% % %ا أن ن%% % %بيع امل%% % %لكيه ال%% % %فكري%% % %ه ل%% % %لمنتجبالكامل.
ت%م ال%دخ%ول ف%ي ش%راك%ه م%ع إح%دى الش%رك%ات
ال %%خاص %%ه ل %%تسوي %%ق م %%صل إن %%فلون %%زا ال %%طيور
ون%تحصل م%نه ع%لى م%ا ي%قارب  ٣٠أل%ف ج%نيه
ك %%ل س %%تة أشه %%ر وم %%دة ال %%عقد ث %%الث س %%نوات
يس %% %تفيد م %% %نه أك %% %ثر م %% %ن ث %% %الث %% %ون ف %% %ردا ً ف %% %ي
ال%% % %فري%% % %ق ال%% % %بحثي ال%% % %عام%% % %ل له%% % %ذا امل%% % %نتج ،
وي%%مكننا ال%%تعاق%%د م%%ع أك%%ثر م%%ن ش%%ري%%ك ول%%كن
م%% %ن ي%% %مكنه اإلق%% %دام ع%% %لى ه%% %ذه الخ%% %طوه م%% %ن
املس%%تثمري%%ن والش%%رك%%ات ال%%خاص%%ه ؟ ك%%ما أن%%نا
س%%لكنا ال%%طري%%ق اآلخ%%ر ب%%بيع ب%%راءة اإلخ%%تراع
ن%فسها ك%ما ح%دث ب%بيع ب%راءة إخ%تراع وس%يله
ج%%دي%%ده ل%%حفظ امل%%نتجات س%%ري%%عة التخ%%مر مل%%دة
ط%%وي%%له ج%%دا ً ب%%مبلغ ن%%صف م%%ليون ج%%نيه ألح%%د
املس %%تثمري %%ن ال %%ذي ب %%دأ ب %%ال %%فعل ف %%ي إن %%شاء
م%% %صنعه إلن%% %تاج ه%% %ذا ال%% %تطبيق وه%% %و أس%% %تاذ
ج%ام%عي ل%دي%ه ت%لك ال%ثقاف%ه ال%ناب%عه م%ن إي%مان%ه
ب%%ال%%بحث ال%%علمي ف%%ي ت%%قدي%%م ع%%الج%%ات وح%%لول
مل % % % % % %ش% %ك %%الت ال % % % % % %ص% %ن %%اع %% % % % % %ه وال %% % % % % %زراع %% % % % % %ه
وال%% %صحه ....إل%% %خ  ،وم%% %ازال ل%% %دي%% %نا ع%% %شارت
ال%% %براءات وامل%% %نتجات ف%% %ي إن%% %تظار ال%% %تسوي%% %ق
الجاد.

م22 2 2ا أه22 2 2مية وج22 2 2ود م22 2 2كتب الـ  Ticoب22 2 2امل22 2 2رك22 2 2ز م%%ن ج%%هات م%%ان%%حه م%%تعددة ب%%مبال%%غ ت%%صل ف%%ى إج%%مال%%ها وامل %% %رك %% %ز ال %% %قوم %% %ى ل %% %لبحوث ل %% %دي %% %ه االن ت %% %وج %% %ه و رؤي %% %ة
البحثي في هذه الحاله ؟

واض%% % % %حة ن%% % % %حو ت%% % % %كثيف ال%% % % %تعاون م%% % % %ع دول الش%% % % %رق

إلى  100مليون جنيه.

االق %% % %صى م %% % %ثل ال %% % %صني وك %% % %وري %% % %ا وال %% % %ياب %% % %ان وال %% % %هند
م %%كتب ت %%سوي %%ق ال %%براءات واإلخ %%تراع %%ات  TICOي %%عمل أي2ن ي2مكننا وض2ع امل2رك2زال2قوم2ى ب2ني ن2ظرائ2ه م2ن ب %%االض %%اف %%ة ال %%ى روس %%يا ط %%بقا ً أله %%ميتها االس %%ترات %%يجية
بج %%دي %%ه وك %%فاءه ل %%كنه ي %%صطدم ب %%التش %%ري %%عات وال %%قوان %%ني املراكز البحثية اإلقليمية والعاملية ؟

علميا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً.

وثقافة املجتمع والبد من تغير كل هذا.

ح%يث ت%م ت%وق%يع إت%فاق%ية م%ع دول%ة ال%هند ب%حضور وزي%رى

ف %% % %نحن ن %% % %قدم خ %% % %دم %% % %ات وم %% % %نتجات ت %% % %عمل ع %% % %لى ح %% % %ل م%ن خ%الل م%ؤش%رات وع%ناص%ر ال%تقييم ملخ%رج%ات ال%بحث

ال %% %خارج %% %ية ال %% %هندى وامل %% %صرى ف %% %ى م %% %جال الخ %% %دم %% %ات

م%% %شكالت م%% %جتمعية وق%% %وم%% %ية ي%% %مكن ت%% %رج%% %مه ع%% %وائ%% %ده%% %ا ال%% %علمى ن%% %رى أن%% %ها ف%% %ى إرت%% %فاع إي%% %جاب%% %ى وم%% %طرد م%% %ن

ال%%صحية ق%%ليلة ال%%تكلفة وه%%ى م%%ن امل%%جاالت ال%%تى ت%%تميز

اق%تصادي%ا ب%ما ي%ساه%م ف%ي ت%خفيف ال%عبء امل%ال%ى ع%لى خ %% %الل ال %% %خبرات وامل %% %دارس ال %% %علمية ال %% %تى ي %% %تميز ب %% %ها

وت %%تفوق ف %%يها ال %%هند ب %%وض %%وح ،ون %%عمل ع %%لى ت %%وط %%ني م %%ثل

امل%راك%ز ال%بحثية م%ن خ%الل ت%وف%ير م%وارد ذات%ية ع%ائ%دة ع%ن امل %% %رك %% %ز وك %% %ذل %% %ك م %% %ن خ %% %الل ال %% %تقييم ال %% %كمى وال %% %كيفى

ه%ذه ال%تكنول%وج%يا ف%ى م%صر ع%لى أن ي%تم ط%رح%ها ل%وزارة

االس%تثمار ف%ى ال%بحث ال%علمى  ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى ت%وج%يه ملخ%% %رج%% %ات ال%% %بحث ال%% %علمى ل%% %لمرك%% %ز ك%% %النش%% %ر ال%% %علمى

ال %%صحة امل %%صري %%ة ف %%ى ش %%كل مش %%روع %%ات وب %%رام %%ج ل %%ها

ال%باح%ثني ل%لعمل ف%ى األب%حاث ال%تى ي%حتاج%ها ال%سوق أو وب %%راءات اإلخ %%تراع وال %%نماذج األول %%ية ال %%قاب %%لة ل %%لتطبيق

ن%%تائ%%ج ومخ%%رج%%ات ب%%حثية ت%%مس ص%%حة امل%%واط%%ن ب%%صورة

ب %%معنى أدق األب %%حاث ف %%ى ال %%قضاي %%ا ال %%قوم %%ية وال %%تنموي %%ة وال %%تصنيع واي %%ضا م %%ن املش %%روع %%ات ال %%بحثية ال %%داخ %%لية
م%%ن خ%%الل األب%%حاث امل%%وج%%هه ،وي%%بقى دائ%%ما رغ%%م ال%%حس باملركز والخارجية محليا ً ودوليا ً والعائد منها.

وه%%ناك إت%%فاق%%ية أخ%%رى م%%ع ج%%ام%%عة ك%%ازان ال%%روس%%ية ف%%ى

ال %%وط %%نى ال %%عال %%ى ض %%آل %%ة ال %%عائ %%د امل %%ادى ع %%لى ال %%باح %%ث وم%% %ثلما درس%% %نا ف%% %ى ال%% %كيمياء ب%% %أه%% %مية وج%% %ود ال%% %عام%% %ل

م%% %جاالت وت%% %خصصات م%% %تعددة م%% %ثل ال%% %طاق%% %ة  ،تح%% %لية

ال %%ذى ي %%مكن أن ي %%قضى ح %%يات %%ه ك %%لها وق %%د ي %%صل ف %%يها امل%حفز ل%وص%ول امل%عادل%ة ال%كيميائ%ية ال%ى اف%ضل واس%رع

املياه  ،الزراعة والصحة .

إل%ى م%نتج أو ب%حث ف%ري%د غ%ير م%تكرر ذو ق%يمة ع%ال%ية ق%د ن %% %تيجة م %% %وج %% %ودة  ،ف %% %إن %% %نا ن %% %عتمد ع %% %ل ال %% %عام %% %ل امل %% %ادى

وألول م %%رة ه %%ناك إت %%فاق %%ية ث %%نائ %%ية مش %%ترك %%ة م %%ع اي %%طال %%يا

يحسن من دخله ماديا ً .

ك%%امل%%كاف%%أت للمخ%%رج%%ات ال%%بحثية امل%%ميزه ب%%عد ت%%قيمها م%%ن
ن%اح%ية ال%كم وال%كيف ل%تعليه واإلرت%قاء ب%املس%توى ال%علمى

إذا ً ك22يف ي22مكن ل22لدك22تور أش22رف ش22عالن رئ22يس للباحثني باملركز.

مباشرة.

ل%% %تموي%% %ل مش%% %روع%% %ات ب%% %حثية ل%% %لجان%% %بني ك%% %تبادل ت%% %موي%% %ل
مشترك من موزاناتنا.

أك22 2بر م22 2رك22 2ز ب22 2حثى ف22 2ى م22 2صر ب22 2عدد ع22 2لمائ22 2ه ول%يس ه%ناك دل%يل داف%ع ع%لى ق%وة وم%كان%ة امل%رك%ز ال%قوم%ى ت22 2ول22 2يت س22 2يادت22 2كم رئ22 2اس22 2ة امل22 2رك22 2ز ال22 2قوم22 2ى
امل2ختلفة ت2خصصات2هم أن ي2دي2ر األداء ال2بحثى ل %%لبحوث ب %%ني ن %%ظرائ %%ه أك %%بر م %%ن ع %%دد ال %%جوائ %%ز املح %%لية ل2لبحوث ب2طري2قة االخ2تيار امل2باش2ر  ،وت2م إع2ادة
ل22علمائ22ه ب22ما ي22تماش22ى م22ع إح22تياج22ات ال22دول22ة وال %%دول %%ية وب %%خاص %%ة ج %%وائ %%ز ال %%دول %%ة ال %%تى ي %%كاد امل %%رك %%ز ت22عيينكم م22نتخا ً ح22ينما ك22ان22ت ط22ري22قة ال22تعني
دون اإلخ2الل بح2ري2ة ال2بحث واالب2داع واالب2تكار ال %% %قوم %% %ى أن ي %% %كون ص %% %اح %% %ب ال %% %نصيب االك %% %بر ف %% %يها ب22 2االن22 2تخاب ،واالّن  ..س22 2يادت22 2كم رئ22 2يس ل22 2جنة
سنويا ً.
للباحث ؟
ت22 2رش22 2يح رؤس22 2اء امل22 2راك22 2ز وامل22 2عاه22 2د وال22 2هيئات
ال22بحثية  .م22ا رأى س22يادت22كم ف22ى ط22ري22قة ش22غل
اإلج%%اب%%ة ب%%بساط%%ه ت%%كمن ف%%ى ف%%كرة املش%%روع%%ات ال%%بحثية درج2ة ال2تعاون ال2علمى ال2دول2ى ل2لمرك2ز ال2قوم2ى
ال%داخ%لية ب%امل%رك%ز ال%قوم%ى ح%يث ي%تم وض%ع أول%وي%ات م%ن ل2لبحوث ع2رب2يا ً وع2امل2يا ً  .ك2يف ي2مكنها تحقيق
خ %% % % %الل اإلح %% % % %تياج %% % % %ات وامل %% % % %شكالت ال %% % % %قوم %% % % %ية وف %% % % %قاً االستفادة املتبادلة واملوجودة منها؟

ال22وظ22ائ22ف ال22قيادي22ة ال22حال22ية م22قارن22ة ب22ال22طرق
االخ 22رى ..وه 22ل م 22ن س 22بيل ل 22لتطوي 22ر ل 22الف 22ضل
مستقبالً؟

ل%% %إلم%% %كان%% %يات امل%% %تاح%% %ة وال%% %خبرات امل%% %توف%% %رة ل%% %دي%% %نا ب%% %عد
دراس%%ة ال%%عائ%%د وامل%%ردود ال%%نات%%ج ع%%نها ك%%ل ث%%الث%%ه س%%نوات ي%وج%د ت%عاون ب%ال%فعل ع%ري%با َ واف%ري%قيا ً وع%امل%يا ً  ،وق%د ق%ام ب%دون ش%ك أن ال%نظام امل%تبع ال%حال%ى ه%و أف%ضل ال%طرق
وي %% %تم ال %% %تحكيم وال %% %تموي %% %ل ل %% %كل مش %% %روع ع %% %لى أن ي %% %تم امل%% % %رك%% % %ز ب%% % %مبادرة م%% % %ن خ%% % %الل ال%% % %تقدم ب%% % %عرض ل%% % %وزارة ل %%شغل ال %%وظ %%ائ %%ف ال %%قيادي %%ة ح %%يث أن %%ه ن %%ظام م %%تبع ف %%ى
إس%%تكمال ال%%تطبيق ال%%عملى ف%%ى ال%%ثالث%%ه س%%نوات ال%%تال%%ية ال%%خارج%%ية امل%%صري%%ة م%%ن اج%%ل ت%%طبيق ع%%ملى للمخ%%رج%%ات أغ%% %لب دول ال%% %عال%% %م ي%% %قوم ع%% %لى إع%% %الن ت%% %ناف%% %س مح%% %دد
مع وضع خطط أخرى.
ال%بحثية امل%صري%ة ف%ى ال%دول االس%ترات%يجية ال%تى ي%مكن الش%روط وامل%عاي%ير ل%لتقدم ث%م ع%رض ال%رؤي امل%ختلفة م%ن
وه %%ذا ه %%و م %%ا س %%اع %%د ال %%باح %%ثني ع %%لى ال %%تقدم ب %%عروض ال %%تعاون م %%عها وت %%كون ف %%ى اح %%تياج ملخ %%رج %%ات ال %%بحث امل %% %تقدم %% %ني ل %% %الع %% %الن وت %% %قوم ل %% %جنة م %% %حاي %% %ده ل %% %الخ %% %تيار
ل %%لحصول ع %%لى ت %%موي %%ل مش %%روع %%ات %%هم داخ %%ليا ً وخ %%ارج %%ياً العلمى.

ب%ال%تقييم وامل%فاض%لة وح%ال%يا ً الش%ك أن%نى أش%رف ب%رئ%اس%ة

م %%ن ج %%هات م %%ان %%حه م %%تعددة مح %%ليا ً ودول %%ياً ،وه %%و األم %%ر ك%% % %ما أن م%% % %رك%% % %ز ال%% % %تميز ال%% % %علمى ي%% % %قوم ب%% % %عمل دورات ه %%ذا ال %%لجنة ال %%هام %%ة ،أم %%ام %%رح %%لة االن %%تخاب %%ات ف %%إن ل %%ها
ال %%ذى ك %%ان م %%ن ن %%تيجته ت %%فوق امل %%رك %%ز ال %%قوم %%ى ل %%لبحوث ت %% %دري %% %بية ل %% %لكثير م %% %ن امل %% %تدرب %% %ني م %% %ن م %% %ختلف ال %% %دول م %% %شاك %% %لها ال %% %كثيرة وامل %% %تعددة وال %% %تى ع %% %ن ال %% %خوض
ع %%لى ك %%اف %%ة امل %%راك %%ز ال %%بحثية وال %%جام %%عات امل %%ختلفة ف %%ى العربية واالفارقة .

فيها،ونحمد اهلل أنها إنتهت.

ح%صول ب%اح%ثيه ع%لى أك%بر ع%دد م%ن املش%روع%ات امل%مول%ة
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ﻟﻤﺤﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻪ
جهاز محمول لقياس كميه امللوثات بتطبيقات الهندسه الوراثية

ف%%ازت م%%دي%%نة االب%%حاث ال%%علمية ب%%تموي%%ل مش%%روع م%%ن ص%%ندوق ال%%علوم وال%%تنمية ال%%تكنول%%وج%%ية وذل%%ك ف%%ى
م%%جال ال%%تكنول%%وج%%يا ال%%حيوي%%ة ال%%بيئية ت%%حت ع%%نوان ) ج%%هاز مح%%مول ل%%قياس ال%%سمية ب%%إس%%تخدام ال%%ضوء
ال%حيوى ال%بكتيرى ( ل%لباح%ث ال%رئ%يسى دك%تور /ج%اد اهلل م%نصور اب%وال%ري%ش وف%ى ه%ذا املش%روع ت%م اس%تخدام ب%عض ال%بكتري%ا امل%هندس%ة وراث%يا
ب%واس%طة ال%فري%ق ال%بحثى ب%مدي%نة االب%حاث ال%علمية وال%تى ل%ها ال%قدرة ع%لى إن%تاج ض%وء ي%مكن م%الح%ظتة ع%ند ال%دخ%ول ال%ى غ%رف%ة م%ظلمة  ،وبمج%رد
ن%مو ال%خالي%ا ال%بكتيري%ة ت%صبح م%ضيئة وه%ناك أجه%زة ل%قياس م%ثل ه%ذا ال%ضوء  ،ويس%تخدم ه%ذا ال%ضوء ف%ى ال%تقدي%ر ال%عام ل%سمية امل%لوث%ات ال%تى
ت%ذوب ف%ى امل%اء  ،ح%يث ت%ؤث%ر امل%لوث%ات امل%ختلفة ع%لى ال%بكتري%ا ب%ال%عدي%د م%ن ال%طرق م%ما ي%ؤدى ف%ى ال%نهاي%ة إل%ى ق%لة ال%ضوء امل%نبعث م%ن ال%بكتري%ا ،
وب%ناء ع%لى ق%لة ال%ضوء ك%ما ب%اإلض%اف%ة إل%ى ال%وق%ت ال%ذى ت%أخ%ذه ال%بكتري%ا ف%ى ق%لة ال%ضوء ف%أن%ه ي%مكن ال%تكهن ب%امل%ادة امل%لوث%ة املس%ببه ل%لسميه وم%دى
نس%%بتها وذل%%ك ع%%ن ط%%ري%%ق ال%%رج%%وع إل%%ى االخ%%تبارات املس%%بقة ع%%لى ال%%عدي%%د م%%ن امل%%لوث%%ات امل%%ختلفة  ،وب%%ال%%رغ%%م م%%ن وج%%ود ال%%عدي%%د م%%ن االجه%%زة ال%%تى
ت%قدر ال%عدي%د م%ن امل%واد امل%لوث%ة إال أن ه%ذه األجه%زة ه%ى ع%بارة ع%ن أجه%زة ص%لبة ب%معنى أن ك%ل ج%هاز ي%كون م%سئول ع%ن ت%قدي%ر ع%نصر م%عني أو
مج%موع%ة م%ن ال%عناص%ر وال ي%عطى أى إن%طباع ع%ن م%دى ت%أث%ير ه%ذا ال%عنصر ب%ترك%يزه امل%وج%ود ع%لى ال%سميه أم%ا م%ثل ه%ذه ال%بكتري%ا ف%إن%ها ت%عطينا
م%دى إت%اح%ة ه%ذا امل%لوث ب%معنى ك%م م%ن نس%بة ه%ذا امل%لوث ي%ؤدى إل%ى س%مية ح%يث ت%وج%د ب%عض امل%لوث%ات ت%كون م%وج%وده ل%كنها ال ت%ؤث%ر ع%لى ال%بيئة
ح%يث أن%ها ت%كون م%وج%وده ف%ى ص%ورة ك%ام%نة أو م%رت%بطة م%ع ع%نصر أو أش%ياء أخ%رى ت%منع ح%دوث ال%سمية امل%عهودة ع%ن م%ثل ه%ذة امل%رك%بات ول%كن
ال%طرق ال%تقليدي%ة تح%دد ك%م نس%بة ه%ذا امل%لوث ف%ى ال%عينة ب%غض ال%نظر ع%ن ه%ل ه%و ك%ام%ن أو م%تاح أو ب%معنى اخ%ر س%ام ام ال  ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى
أن املش%روع ق%دم ت%صميم أول%ى ل%جهاز ك%ام%ل ع%بارة ع%ن ال%بكتري%ا امل%هندس%ة وراث%يا ب%اإلض%اف%ة إل%ى ب%قية ال%جهاز ال%ذى ي%ترج%م ال%ضوء ال%بكتيرى
إل%ى أرق%ام ي%مكن ح%ساب%ها وال%جهاز ي%تكون م%ن ج%زء ي%تم م%ن خ%الل%ه اإلح%ساس ب%ال%ضوء ال%بكتيرى وت%رج%مته إل%ى ن%بضات ال%تى ي%تم ت%كبيره%ا ع%ن
ط%ري%ق ج%زء أخ%ر ث%م ي%تم ع%رض%ها ع%لى الج%زء األخ%ير م%ن ال%جهاز  ،وك%ل ه%ذا ال%عمل ب%داي%ة م%ن ال%هندس%ة ال%وراث%ية ل%لكائ%ن م%رورا ب%ال%جهاز ال%ذى
ي%قيس ال%ضوء ه%و ع%بارة ع%ن مج%موع%ة م%ن األب%حاث ال%علمية ال%تى ت%م ع%ملها ع%ن ط%ري%ق ه%ذا املش%روع  ،ل%نصل إل%ى ج%هاز م%صرى ي%قيس ال%سمية
ع%ن ط%ري%ق ال%ضوء ال%حيوى ال%بكتيرى ألول م%رة ف%ى م%صر  ،وي%تميز ه%ذا امل%وض%وع ب%أن ل%ه ق%اب%ليه ل%لتطبيق ف%ى ال%سوق امل%صرى ك%بيره ح%يث أن
ال%%عدي%%د م%%ن األجه%%زة وال%%قطاع%%ات س%%واء ك%%ان%%ت ح%%كوم%%ية أو خ%%اص%%ة س%%وف ت%%كون ب%%حاج%%ة مل%%ثل ه%%ذا ال%%جهاز ال%%ذى يس%%تطيع أن ي%%قدر ال%%سمية ف%%ى
املواد السائله حيويا.
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ال22جات22روم22يد :ت22عاون دول22ي ب22ني معه22د األراض22ي ال22قاح22له ب22مدي22نة األب22حاث ال22علمية وال22تطبيقات ال22تكنول22وج22يه وع22لماء األت22حاد
األوروبي لتعظيم إستخدام الجاتروفا كمصدر للطاقه املتجددة ملناطق البحر املتوسط
ت%عتبر ال%طاق%ة م%ن أه%م امل%جاالت ال%تى ت%عنى ك%ثير م%ن ال%دول ب%ال%بحث ع%ن م%صادره%ا وت%وف%ير اإلح%تياج%ات ال%الزم%ة م%نها ب%مختلف أن%واع%ها وذل%ك أله%ميتها ف%ى
ش%%تى اإلس%%تخدام%%ات ف%%ى ح%%يات%%نا امل%%عاص%%رة  .م%%ن ه%%نا ج%%اءت ض%%رورة ت%%نوع األب%%حاث ال%%علمية إلي%%جاد م%%صادر ل%%لطاق%%ة املتج%%ددة واملس%%تدام%%ة وال%%نظيفة ذات
امل%%ناف%%ع امل%%تعددة  .وف%%ى م%%دي%%نة األب%%حاث ال%%علمية وال%%تطبيقات ال%%تكنول%%وج%%ية نج%%د ال%%عدي%%د م%%ن األب%%حاث واملش%%روع%%ات ال%%تى ته%%تم ب%%مجال ال%%طاق%%ة ون2ذك2ر م2نها
على سبيل املثال :
" ال%جات%روم%يد " وه%و ع%بارة ع%ن مش%روع ارش%ادى م%دت%ه خ%مس س%نوات م%ن ي%ون%يو  ٢٠١١وح%تى م%اي%و ٢٠١٦
ب %%مشارك %%ة خ %%مس ب %%لدان م %%ن م %%نطقة ح %%وض البح %%ر ال %%توس %%ط وه %%ى  :ال %%يون %%ان ) م %%نسق املش %%روع ( وإي %%طال %%يا
ومصر واملغرب والجزائر بدعم مالى قدره  ١.٩مليون يورو ملدة  ٥سنوات .
ت%%م تج%%ميع ث%%مان%%ية أص%%ناف م%%ن ب%%ذور ن%%بات ج%%ات%%روف%%ا ك%%ورك%%اس م%%ن أم%%اك%%ن م%%ختلفة ح%%ول ال%%عال%%م ) امل%%كسيك ،
ال%برازي%ل  ،ال%هند و م%ال%ى ( وذل%ك ب%غرض ت%نميتها ف%ى امل%ناط%ق ال%ري%فية ال%فقيرة ل%لبلدان امل%شارك%ة ف%ى املش%روع
ب%شمال أف%ري%قيا ح%يث أن%ها ت%عطى م%حصول ج%يد ي%عود ب%ال%رب%ح امل%ادى ع%لى امل%زارع%ني املح%ليني وال%سكان ف%ى
م%نطقة زراع%ته  .اله%دف ال%رئ%يسى ملش%روع ج%ات%روم%يد ه%و ت%عزي%ز وتحس%ني ال%ظروف اإلج%تماع%ية واإلق%تصادي%ة
والطبيعية للمناطق املستهدفة وإعطاء السكان املحليني الفرصة إلنتاج الطاقة املستدامة لتغطية احتيجاتهم .
ن %%بات ال %%جات %%روف %%ا ك %%ورك %%اس ي %%عتبر وس %%يط إلن %%تاج وق %%ود ال %%دي %%زل ال %%حيوى ال %%ذى ي %%عول ع %%ليه ك %%ثيرا ليح %%ل مح %%ل – أو ي %%تكام %%ل – م %%ع وق %%ود ال %%دي %%زل األح %%فورى
املستورد .
عالوة على ذلك فإن النبات :
• يعزز من فرص التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية فى املناطق املستصلحة و خاصة األراضى الهامشية واملتدهورة فى املناطق القاحلة .
• ال يتنافس من النباتات األخرى والتى تزرع إلنتاج الغذاء كما أنه ال يستنفد املخزون الطبيعى للكربون فى النظام اإليكولوجى .
• يس%%تخدم ف%%ى أغ%%راض ص%%ناع%%ية أخ%%رى م%%ثل ص%%ناع%%ة امل%%نظفات واألس%%مدة ال%%عضوي%%ة وامل%%بيدات ال%%حيوي%%ة إض%%اف%%ة إل%%ى اإلس%%تفادة م%%ن مخ%%لفات ه%%ذا ال%%نبات
فى تصنيع أعالف املاشية  .يحتوى عصير بذور نبات الجاتروفا من الزيوت على  ٢٥ميجا من الطاقة .
وم%ع ذل%ك  ،ف%إن زراع%ة ه%ذا ال%نبات ل%م ت%تم ح%تى اآلن ع%لى ن%طاق ك%بير  .ل%ذل%ك ف%إن ه%ناك ح%اج%ة ل%توس%يع
ودم%ج ق%اع%دة امل%عارف وال%خبرات ل%لعمل ع%لى ت%عميم وزراع%ة ن%بات ال%جات%روف%ا ك%ورك%اس ب%أن%واع%ه امل%ختلفة
فى بيئات مختلفة فى ظل ممارسات زراعية وإدارة جيدة للعملية الزراعية .
اله%دف اإلس%ترات%يجى مل%ثل ه%ذه املش%روع%ات ال%تى ي%جب ت%عميمها ه%و ان%تاج ال%طاق%ة املس%تدام%ة ل%تغطية
اح%%تياج%%ات س%%كان األم%%اك%%ن الصح%%راوي%%ة ال%%فقيرة ع%%ن ط%%ري%%ق زراع%%ة أش%%جار ال%%جات%%روف%%ا ح%%ول امل%%نازل
ال%%بدوي%%ة  .ف%%على س%%بيل امل%%ثال ي%%مكن اخ%%تيار  ١٠٠م%%نزل وت%%دري%%ب أف%%راده " س%%يدات ورج%%ال وش%%باب "
ع%%لى ط%%ري%%قة ال%%زراع%%ة ورع%%اي%%ة ال%%نبات واس%%تصالح ال%%زي%%وت واس%%تخدام امل%%وق%%د ال%%خاص ب%%ال%%بذور م%%نزوع%%ة
القشرة واملستخدم فى تنزانيا  .وبعد نجاح هذه التجربة يتم العمل على :
 -١زراع%ة م%ساح%ات ك%بيرة وي%فضل األراض%ى امل%تاخ%مة ملح%طات م%عال%جة م%ياه ال%صرف ال%صحى واألراض%ى ال%هام%شية ف%ى ش%مال ال%عري%ش واإلس%ماع%يلية
وغيرها  ،حيث يمكن زراعة  ٣٠٠٠فدان بالجاتروفا وكذلك بنجر السكر إلنتاج اإليثانول .
 -٢تصنيع املوقد محليا .
 -٣التعاون مع هيئة البترول ومعهد بحوث البترول لإلشراف على عمليات استخالص وتقييم الزيت املنتج .
امل%ردود ال%عام م%ن ه%ذا املش%روع ه%و تحس%ني ال%ظروف اإلج%تماع%ية واإلق%تصادي%ة وال%طبيعية ل%لمناط%ق ال%فقيرة ف%ى الصح%راء امل%صري%ة ع%موم%ا ف%يكون املس%تفيد
األس%اس%ى م%ن املش%روع ش%ري%حة ع%ري%ضة م%ن ال%سكان املح%ليني ب%تلك امل%ناط%ق ب%عد ت%وف%ير م%صدر ط%اق%ة متج%دد ومس%تدام ب%اإلض%اف%ة إل%ى أن زراع%ة أش%جار
الجاتروفا بشكل مكثف سوف يقاوم ويمنع ظاهرة التصحر وتعرية األراضى .

][!8

إستخدام بذور الكينوا لتطوير و إنتاج خبز بلدى ذو قيمة غذائية و جودة عالية مع بعض املخبوزات األخرى
ت%واج%ه م%صر م%شكلة ك%بيرة ف%ي ال%وف%اء ب%إح%تياج%ات%ها ال%قوم%ية م%ن ال%قمح ح%يث تس%تورد ن%صف م%ا ت%حتاج%ه م%ن اإلح%تياج%ات ال%سنوي%ة م%ن ال%قمح
م %%ن ال %%خارج .و تس %%تورد م %%صر س %%نوي %ا ً م %%ا ي %%قارب  ٩م %%ليون ط %%ن م %%ن ال %%قمح  /س %%نة و ذل %%ك لس %%د ال %%فجوة ب %%ني اإلن %%تاج املح %%لي و اإلح %%تياج %%ات
ال%سنوي%ة م%ن ال%قمح م%ما ي%جعل م%صر أك%بر مس%تورد ل%لقمح ف%ي ال%عال%م .و ي%عتبر س%د ال%فجوة ب%ني اإلس%تيراد و اإلن%تاج املح%لي م%ن ال%قمح ل%لوف%اء
ب%اإلح%تياج%ات األس%اس%اي%ة إلن%تاج ال%خبز ال%بلدي ب%صفة خ%اص%ة و ب%قية امل%خبوزات ب%صفة ع%ام%ة واح%دة
من أهم األولويات القومية في مصر.
و ف%ي ه%ذا املش%روع ن%حاول أن نج%د ب%دي%الً م%ناس%با ً ي%ساه%م ف%ي س%د ه%ذه ال%فجوة م%ع إن%تاج خ%بز ذو
ق %%يمة غ %%ذائ %%ية أع %%لى م %%ن امل %%تاح ح %%ال %%يا ً و امل %%نتج م %%ن ال %%قمح م %%نفردا ً .و ي %%مكن زراع %%ته ف %%ي األراض %%ي
ال %%قاح %%لة ف %%ي م %%نطقة ال %%ساح %%ل ال %%شمال %%ي و ال %%تي ت %%قارب ع %%لى  ٤٠م %%ليون ف %%دان ب %%حيث ت %%كون ت %%كلفة
إن%%تاج%%ه م%%نخفضة و إس%%تهالك%%ه ل%%لمياة م%%عتدل و ت%%صلح زراع%%ته ف%%ي األراض%%ى ال%%قاح%%لة .و م%%ن أه%%م
هذه املحاصيل التي تتوافر فيها هذه املواصفات هو نبات الكينوا.
و ب%ذور ال%كينوا ذات ق%يمة غ%ذائ%ية ع%ال%ية م%قارن%ة ب%ال%قمح أو ال%بذور ال%نبات%ية األخ%ري ح%يث ي%حتوي ع%لى نس%بة ع%ال%ية م%ن ال%بروت%ني ك%ما أن%ه ي%حتوي
ع%%لى م%%عظم األح%%ماض األم%%ينية األس%%اس%%ية و خ%%اص%%ة الليس%%ني و ه%%و غ%%ير م%%تواف%%ر ف%%ي ال%%حبوب األخ%%ري و ك%%ذل%%ك ال%%عناص%%ر األس%%اس%%ية امل%%همة
لصحة اإلنسان مثل الكالسيوم والفوسفور ،والحديد.
و ب%ذور ال%كينوا ت%تميز ع%ن ح%بوب ال%قمح ب%عدم إح%توائ%ها ع%لى الج%لوت%ني م%ما ي%جعل إس%تخدام%ها
م%%فضل ع%%ن ح%%بوب ال%%قمح ب%%النس%%بة للمس%%تهلكني ال%%ذي%%ن ل%%دي%%هم ح%%ساس%%ية للج%%لوت%%ني و ب%%ال%%تال%%ي
ي %%مكن إس %%تخدام %%ها ل %%تطوي %%ر و إس %%تحداث أط %%عمة خ %%اص %%ة ل %%ألش %%خاص ال %%ذي %%ن ي %%عان %%ون م %%ن
ح%ساس%ية الج%لوت%ني ،و ك%ذل%ك ي%مكن إس%تخدام ب%ذور ال%كينوا ف%ي إن%تاج و ع%مل ت%ول%يفات غ%ذائ%ية
خ%اص%ة ل%لرض%ع و األط%فال و ذل%ك ي%رج%ع إل%ى ق%يمتها ال%غذائ%ية ال%عال%ية .و األه%داف األس%اس%ية
له %%ذا املش %%روع ت %%تلخص ف %%ي دراس %%ة ك %%يميائ %%ية ش %%ام %%لة ل %%بذور ال %%كينوا ل %%تأك %%يد ال %%قيمة ال %%غذائ %%ية
ال %%عال %%ية ل %%ها و ك %%ذل %%ك ت %%حضير و ع %%زل ب %%روت %%ني ال %%كينوا م %%ن ال %%بذور و ت %%قييمه م %%ن ال %%ناح %%ية ال %%تغذوي %%ة ث %%م دراس %%ة إم %%كان %%ية إس %%تخدام %%ه ف %%ي ت %%دع %%يم
امل %%خبوزات امل %%ختلفة ،و ك %%ذل %%ك ت %%حضير و ال %%حصول ع %%لى دق %%يق م %%ناس %%ب م %%ن ال %%كينوا ي %%مكن إس %%تخدام %%ه ف %%ي
ص%%ناع%%ة ال%%خبز ال%%بلدي ،ت%%دع%%يم ال%%خبز ال%%بلدي و م%%نتجات امل%%خبوزات األخ%%ري ب%%دق%%يق ال%%كينوا و ك%%ذل%%ك ال%%بروت%%ني
امل%%عزول ب%%ترك%%يزات م%%ختلفة كخ%%ليط م%%ن دق%%يق ال%%كينوا و دق%%يق ال%%قمح ع%%لى ال%%نحو ال%%تال%%ي )،٢٠ ،١٥ ،١٠ ،٥
 ،٢٥و  ٪٣٠م%%ن دق%%يق ال%%كينوا( ل%%لوص%%ول ل%%لتول%%يفة امل%%ناس%%بة ال%%تي ي%%مكن م%%عها ال%%حصول ع%%لى خ%%بز ب%%لدي ذو
مواصفات غذائية و ريولوجية جيدة و مقبولة لدي املستهلك.
و أخ%يرا ً دراس%ة ال%خصائ%ص ال%كيميائ%ية و ال%فيزي%ائ%ية و ال%ري%ول%وج%ية ل%لتأك%د م%ن ج%ودة امل%نتج ال%نهائ%ي .و ب%ذل%ك
ي%مكننا ه%ذا املش%روع م%ن ت%حقيق ال%توس%ع ف%ي زراع%ة ال%كينوا ف%ي م%صر ل%لمساه%مة ف%ي س%د ال%فجوة ب%ني امل%نتج
املح%لي و اإلس%تيراد م%ن ال%قمح م%ما ي%كون ل%ه ع%ائ%د ك%بير ع%لى اإلق%تصاد ال%قوم%ي و ك%ذل%ك ال%حصول ع%لى خ%بز
م%دع%م ذو ق%يمة غ%ذائ%ية أع%لى م%ن امل%نتج ح%ال%يا ً ف%ي األس%واق امل%صري%ة م%ع األخ%ذ ف%ي اإلع%تبار ال%حفاظ ع%لى ه%ام%ش ال%سعر ل%لرغ%يف امل%نتج ب%حيث
ال يتعدي سعره السعر الطبيعي في السوق املحلى.
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺧﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ  -ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺻﻴﺪ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺷﺆﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ
ب22رن22ام22ج ال22رص22د ال22بيئى ل22ساح22ل البح22ر  -١م%ناط%ق سج%لت مس%توي%ات م%نخفضة نس%بيا م%ن امل%تغيرات امل%ختلفة وت%عتبر م%ناط%ق ن%ظيفة
األحمر وخليجى السويس والعقبة

م%ثل ال%عني ال%سخنة ،راس س%در ،اب%و زن%يمة ،راس ب%دران ،ال%طور م%ن خ%ليج ال%سوي%س وط%اب%ا،
م%رس%ى م%قبلة ،ن%وب%يع ،ده%ب ،ن%بق وش%رم ال%شيخ م%ن خ%ليج ال%عقبة ،ال%غردق%ة ،س%فاج%ا ،ال%قصير

ي%% % %متد ال%% % %ساح%% % %ل امل%% % %صرى للبح%% % %ر وم %%رس %%ى ع %%لم م %%ن البح %%ر األح %%مر ب %%اس %%تثناء وج %%ود زي %%ادة نس %%بية ل %%عنصر ال %%فوس %%فور ب %%امل %%ياه
األح%% %مر م%% %ساف%% %ة ح%% %وال%% %ى  ١٩٣٠ال%ساح%لية مل%نطقة س%فاج%ا وذل%ك ن%تيجة ع%مليات ال%شحن وال%تفري%غ ال%تى ت%تم به%ذه امل%نطقة ح%يث
ك %% %م ح %% %يث ي %% %تصل م %% %ن ال %% %جنوب ت%قع اه%م امل%وان ¥امل%صري%ة ل%تصدي%ر ال%فوس%فات ب%البح%ر االح%مر إال ان ه%ذا ال%عنصر غ%ير ض%ار
بخ %% % % % %ليج ع %% % % % %دن وم %% % % % %تفرع م %% % % % %ن ب %%ال %%صحة ال %%عام %%ة ول %%كنه ع %%نصر غ %%ذائ %%ى ه %%ام ل %%لهائ %%مات البح %%ري %%ة وال %%تى ت %%عتبر اول ح %%لقة ف %%ي
ال % % % % % %ش%م%ال إل %% % % % % %ي خ % % % % % %ل%ي%ج
ال %%سوي %%س ب %%طول  ٢٥٠ك %%م وال %%عقبة السلسلة الغذائية البحرية.
ب %%طول  ١٥٠ك %%م .وت %%عتبر ه %%ذه ال %%سواح %%ل م %%ن اج %%مل امل %%ناط %%ق ف %%ي ال %%عال %%م ح %%يث تنتش %%ر ب %%ها  -٢م %%ناط %%ق سج %%لت مس %%توي %%ات م %%رت %%فعة نس %%بيا م %%ن امل %%تغيرات امل %%ختلفة ن %%تيجة وق %%وع %%ها ت %%حت
تج %%معات م %%ختلفة م %%ن ال %%شعاب امل %%رج %%ان %%ية واألس %%ماك امل %%لون %%ة وال %%كائ %%نات ال %%نادرة ك %%ما ت %%تميز ال%% %تأث%% %ير امل%% %باش%% %ر ل%% %لنشاط البش%% %رى امل%% %كثف ووص%% %ول ك%% %ميات زائ%% %دة م%% %ن مخ%% %لفات ال%% %صرف
ب%%مياه%%ها ال%%صاف%%ية ذات ال%%شفاف%%ية ال%%تى ت%%صل إل%%ي أع%%ماق ك%%بيرة م%%ن البح%%ر .ك%%ما أن%%ها ذات الصناعى والصحى الغير معالج إليها مثل:
ك%%ثاف%%ة س%%كان%%ية ق%%ليلة وب%%ال%%تال%%ى ف%%ان أث%%ر ال%%نشاط البش%%رى ع%%لى ال%%بيئة ال%%ساح%%لية ل%%ها م%%ا زال أ .ج%%ون%%ة ال%%سوي%%س وه%%ى امل%%نطقة ال%%واق%%عة ب%%ني م%%يناء ع%%تاق%%ة واالدب%%ية ح%%يث ي%%قع ع%%لى ال%%جان%%ب
مح%%دودا ،م%%ما ج%%ذب االن%%تباه إل%%ي اس%%تغالل ه%%ذه امل%%ناط%%ق وت%%نميتها س%%ياح%%يا وب%%ال%%فعل ازداد ال %%غرب %%ي م %%نها ال %%عدي %%د م %%ن امل %%صان %%ع ال %%تى ت %%لقى مخ %%لفات %%ها ب %%امل %%نطقة ال %%ساح %%لية م %%ن ال %%جون %%ة
م%%عدل ال%%تنمية ال%%سياح%%ية له%%ذه امل%%ناط%%ق زي%%ادة م%%ضطرده ف%%ي ال%%سنوات ال%%قليلة امل%%اض%%ية ح%%يث ب%االض%اف%ة ال%ي مخ%لفات امل%راك%ب وب%عض ك%ميات ال%صرف ال%صحى مل%دي%نة ال%سوي%س م%ما ج%عل
انتش %%رت ال %%قرى ال %%سياح %%ية وال %%فنادق وم %%ناط %%ق ال %%غوص وال %%سياح %%ة واالس %%تحمام والتج %%معات ه%%ذه امل%%نطقة ت%%قع ف%%ي اط%%ار امل%%ناط%%ق امل%%لوث%%ة .ول%%كن ن%%تيجة ع%%مليات ال%%رص%%د املس%%تمرة وم%%تاب%%عة
السكنية.

ج%%هاز ش%%ئون ال%%بيئة له%%ذه امل%%نطقة وت%%طبيق ق%%ان%%ون رق%%م  ٤ل%%عام  ٩٤ف%%قد سج%%لت ه%%ذه امل%%نطقة

وح%%يث أن ال%%سياح%%ة ت%%مثل إح%%دى م%%صادر ال%%دخ%%ل ال%%قوم%%ى ال%%هام%%ه مل%%صر م%%ما ي%%لزم االه%%تمام ن %%قصا م %%لحوظ %%ا ف %%ي مس %%توي %%ات امل %%لوث %%ات امل %%ختلفة ع %%ام %%ا ب %%عد االخ %%ر إال ان %%ه ي %%لزم امل %%زي %%د م %%ن
به %%ذه امل %%ناط %%ق وت %%نميتها ع %%ن ط %%ري %%ق امل %%حاف %%ظة ع %%لى ش %%واط %%ئنا ووض %%عها ف %%ي ال %%صور ال %%الئ %%قة امل %%تال %%عة وب %%ذل الجه %%د ح %%تى ت %%صل ه %%ذه امل %%نطقة إل %%ي املس %%توى امل %%طلوب ب %%امل %%قارن %%ة ب %%امل %%ناط %%ق
بج%%مال%%ها م%%ن اج%%ل ذل%%ك ق%%ام ج%%هاز ش%%ئون ال%%بيئة امل%%صرى ب%%ال%%تعاون م%%ع ال%%جان%%ب ال%%دن%%مارك%%ي النظيفة من خليج السويس.
واملعه%%د ال%%قوم%%ى ل%%علوم ال%%بحار وامل%%صاي%%د ب%%عمل ب%%رن%%ام%%ج دورى ل%%رص%%د ح%%ال%%ة امل%%ياه ال%%ساح%%لية ب .امل%نطقة ال%ساح%لية مل%دي%نة راس غ%ارب وال%تى ت%عتبر م%ن اك%ثر م%ناط%ق خ%ليج ال%سوي%س ت%لوث%ا
لخ %%ليجى ال %%سوي %%س وال %%عقبة وش %%واط ¥البح %%ر األح %%مر وذل %%ك ح %%فاظ %%ا ع %%لى آم %%ن وس %%الم %%ة ه %%ذه بمخ %% %لفات ال %% %صرف ال %% %صحى ك %% %ما ينتش %% %ر ع %% %لى ش %% %واط %% %ئها ك %% %ميات ك %% %بيرة م %% %ن املخ %% %لفات
ال%شواط ¥وب%ال%تال%ى ع%لى ص%حة ال%زائ%ري%ن وال%سائ%حني وي%تميز ه%ذا ال%برن%ام%ج ب%ان%ه دورى ول%فترة وال%%فضالت ال%%عام%%ة ب%%االض%%اف%%ة ال%%ى ال%%شحوم%%ات م%%ما ي%%لزم م%%عه االه%%تمام به%%ذه امل%%نطقة ب%%درج%%ة
زم%نية ط%وي%لة ح%تى ي%مكن ال%وق%وف ع%لى ال%تغيرات وامل%ؤث%رات ال%تى ت%تعرض ل%ها ش%واط%ئنا ت%حت كبيرة.
ال%ظروف واالوق%ات امل%ختلفة م%ن ال%عام ك%ما ي%مكن تح%دي%د امل%ناط%ق ال%نظيفة وغ%يره%ا م%ن امل%ناط%ق ج .م%%يناء ال%%صيد ب%%بير ش%%الت%%ني ب%%البح%%ر االح%%مر وه%%و م%%يناء ي%%حتوى ع%%لى ال%%عدي%%د م%%ن م%%راك%%ب
ال%%واق%%عة ت%%حت ت%%أث%%يرات خ%%ارج%%ية مس%%تمرة م%%ن املخ%%لفات ال%%صناع%%ية وال%%زراع%%ية وال%%صحية وذل%%ك ال %%صيد ال %%بدائ %%ية ب %%االض %%اف %%ة ال %%ى ع %%دم وج %%ود وع %%ى ب %%يئى به %%ذه امل %%نطقة م %%ما ي %%زي %%د م %%ن اث %%ار
حتى يمكن سرعة عالجها.

م %%شكلة ال %%تلوث ب %%ها م %%ما ي %%لزم م %%عه االه %%تمام به %%ذه امل %%نطقة وك %%ذل %%ك نش %%ر ال %%وع %%ى ال %%بيئى ب %%ني

وق %%د ب %%دأ ه %%ذا ال %%برن %%ام %%ج ع %%ام  ١٩٩٨وي %%تم تج %%دي %%ده س %%نوي %%ا م %%نذ ت %%لك ال %%فترة وح %%تى اآلن )ع %%ام سكانها.
 .( ٢٠١٦ح%يث ت%م اخ%تيار  ٣٩م%وق%عا ع%لى خ%ليجى ال%سوي%س  ١٣م%وق%عا( وال%عقبة ١١م%وق%عا( وب%% %ناءا ً ع%% %ليه ف%% %قد ت%% %م إن%% %شاء ق%% %اع%% %دة ب%% %يان%% %ات ح%% %قيقيه ت%% %عتمد ع%% %لى ن%% %ظام ال%% %كفاءه وال%% %جودة
والبح%ر األح%مر ) 15م%وق%عا( ل%تغطى األنش%طة البش%ري%ة ال%رئ%يسية به%ذه امل%ناط%ق ب%االض%اف%ة ال%ى  ISO 17025ب%% %غرض اس%% %تخدام%% %ها ف%% %ى ب%% %رام%% %ج اإلداره ال%% %بيئية وت%% %زوي%% %د أص%% %حاب ال%% %قرار
ب%%عض امل%%واق%%ع امل%%رج%%عية وال%%بعيدة نس%%بيا ع%%ن امل%%ؤث%%رات ال%%خارج%%ية وال%%نشاط البش%%رى .ك%%ما ت%%م بالوضع البيئى الحقيقى لكل من هذه املناطق
ال%قيام ب%رح%الت ح%قلية له%ذه امل%واق%ع ب%صفة دوري%ة ب%معدل م%رة ك%ل شه%ري%ن خ%الل ف%ترة ال%دراس%ة الناتج اإلقتصادى:
وذل %%ك م %%ن اج %%ل رص %%د امل %%شاه %%دات ال %%عينية )ك %%وج %%ود ب %%قع زي %%تية ،ش %%حوم %%ات ،آث %%ار مخ %%لفات ال%حفاظ ع%لى ال%بيئه ال%ساح%لية م%ن البح%ر األح%مر وخ%ليجى ال%سوي%س وال%عقبه وامل%ساه%مه ف%ى
ال %%صرف ال %%صحى ،ب %%قاي %%ا أو ف %%ضالت ع %%ام %%ة م %%ن ع %%دم %%ه( وك %%ذل %%ك امل %%تغيرات ال %%هيدروج %%راف %%ية ح %%ماي %%تهما وت %%نميتهما س %%ياح %%يا ً وع %%لميا ً واق %%تصادي %ا ً ن %%ظرا ً أله %%ميتها ك %%اح %%دى م %%صادر ال %%دخ %%ل
)ك%درج%ة ح%رارة امل%ياه ،ك%مية االك%سجني ال%ذائ%ب ،امل%لوح%ة  (....وب%عض أن%واع ال%بكتري%ا امل%مرض%ة القومى ملصر
وال%%نات%%جة م%%ن مخ%%لفات ال%%صرف ال%%صحى )م%%ثل ب%%كتري%%ا ال%%قول%%ون  ،ب%%كتيري%%ا  ،E. coliب%%كتيري%%ا

م %%ما س %%بق ي %%تضح اه %%مية ال %%برن %%ام %%ج ال %%قوم %%ى ل %%لرص %%د ال %%بيئى ل %%لسواح %%ل امل %%صري %%ة م %%ن ح %%يث

 (Streptococciك %%مقياس ل %%جودة امل %%ياه م %%ن وج %%هه ن %%ظر ال %%صحة ال %%عام %%ة ب %%االض %%اف %%ة إل %%ي ال%%تعرف ع%%لى ال%%صورة ال%%عام%%ة ل%%سواح%%لنا وال%%تى ت%%تميز ب%%ال%%نظاف%%ة والج%%مال م%%ن اج%%ل امل%%حاف%%ظة
ال%قيام ب%بعض ال%قياس%ات ال%كيميائ%ية )م%ثل درج%ة ت%رك%يز ص%بغة ال%كلوروف%يل ،ال%نيتروج%ني ال%كلى ،ع%ليها وك%ذل%ك امل%ناط%ق االخ%رى وال%تى ت%حتاج ال%ى م%زي%د م%ن امل%تاب%عة وااله%تمام .ع%لما ي%ان%ه ي%تم
ال %%نترات ،ال %%نتري %%تات ،األم %%ون %%يا ،ال %%فوس %%فور ال %%فعال وال %%كلى والس %%ليكات ال %%فعال %%ة( ح %%يث ام %%كن ارس%%ال ت%%قاري%%ر دوري%%ة م%%ن خ%%الل ج%%هاز ش%%ئون ال%%بيئة ال%%ى ال%%سادة امل%%حاف%%ظني ك%%ل ف%%ي إط%%ار
االس %%تدالل م %%ن م %%قارن %%ة مس %%توي %%ات ك %%ل م %%ن ه %%ذه امل %%تغيرات ع %%لى درج %%ة ج %%ودة امل %%ياه البح %%ري %%ة م%حاف%ظته ح%تى ي%كون%وا ع%لى ع%لم ب%مدى س%الم%ة ش%واط ¥م%حاف%ظات%هم وات%خاذ ال%الزم ف%ى ح%ال%ة
وم %%دى م %%الئ %%متها ل %%لصحة ال %%عام %%ة وذل %%ك مل %%قارن %%تها ب %%املس %%توي %%ات امل %%سموح ت %%بعا ل %%قان %%ون ال %%بيئة وج%%ود م%%شاك%%ل ب%%يئية ت%%ؤث%%ر ع%%لى ال%%صحة ال%%عام%%ة ب%%ها .وك%%مثال ل%%لتعاون ال%%قائ%%م ف%%ي ه%%ذا امل%%جال
وكذلك املستويات املعمول بها عامليا.
ف%قد ام%كن رص%د مس%توي%ات م%رت%فعة م%ن امل%لوث%ات امل%ختلفة ب%شاط ¥ال%كبان%ون ب%جون%ة ال%سوي%س
ك%%ما ان اه%%داف املش%%روع :امل%%تاب%%عه ال%%دوري%%ه ل%%نوع%%يه امل%%ياة ال%%ساح%%ليه ل%%كل م%%ن البح%%ر األح%%مر ال%% %ى درج%% %ة ق%% %د ت%% %ضر ب%% %ال%% %صحة ال%% %عام%% %ة اله%% %ال%% %ى امل%% %نطقة خ%% %اص%% %ة وان ه%% %ذا ال%% %شاط ¥ك%% %ان
وخ %%ليجى ال %%سوي %%س وال %%عقبه ل %%لوق %%وف ع %%لى ال %%تغيرات ال %%نات %%جه ع %%ن ت %%أث %%يرات ال %%نشاط البش %%رى يس%تخدم ش%اط%ئا ع%ام%ا اله%ال%ى م%دن ال%قناه وب%ناءا ع%ليه ف%قد اتخ%ذت امل%حاف%ظة ق%رارا ب%غلق ه%ذا
وبالتالى املشاكل التى تتعرض لها فى األوقات واألماكن املختلفة خالل العام

ال %%شاط ¥وم %%نعت االس %%تحمام ب %%ه ح %%تى ي %%تم ات %%خاذ االج %%راءات ال %%الزم %%ة م %%ن اج %%ل ن %%ظاف %%ة ه %%ذا

أمكن تقسيم خليجى السويس والعقبه و البحر األحمر طبقا ً للتالى:

الشاط.¥
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ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺷﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻳﺪ
املؤتمر الدولي الخامس للثروات املائية )التحديات – التنمية – اإلستدامة(
ق %%ام املعه %%د ال %%قوم %%ي ل %%علوم
ال %%بحار وامل %%صاي %%د ب %%تنظيم
املؤت 2 2 2 2 2م22ر ال22 2 2 2 2دول22 2 2 2 2ي
ال22 2 2 2خام22 2 2 2س ل22 2 2 2لثروات
امل 22 2ائ 22 2ية )التح %% % %دي %% % %ات –
ال%% % % %تنمية – اإلس%% % % %تدام%% % % %ة(
وال %%ذي ت %%مت ف %%اع %%ليات %%ه ف %%ي
ال%فترة م%ن  ٣٠-٢٩ن%وف%مبر
 ٢٠١٥ب%% %شيرات%% %ون امل%% %نتزه
ب %%اإلس %%كندري %%ة وب %%مشارك %%ة
ع%%لماء وخ%%براء دول%%يني وت%%حت رع%%اي%%ة ال%%سيد االس%%تاذ ال%%دك%%تور /وزي%%ر ال%%تعليم ال%%عال%%ى وال%%بحث
ال %%علمى ،ل %%الط %%الع ع %%لى أح %%دث ال %%تطورات ال %%تكنول %%وج %%ية ف %%ي م %%جاالت ع %%لوم ال %%بحار امل %%ختلفة.
ون%%اق%%ش ص%%فوة ال%%علماء امل%%جتمعني ب%%امل%%ؤت%%مر اك%%ثر م%%ن س%%بعون ورق%%ة ب%%حثية م%%ن خ%%الل ث%%مان%%ية
ج %%لسات ع %%ددا م %%ن امل %%وض %%وع %%ات م %%نها ال %%تلوث البح %%ري )م %%تاب %%عة  -ت %%قييم  -م %%عال %%جة( ،أنش %%طة
امل%% %جتمعات ال%% %ساح%% %لية ،م%% %شاك%% %ل االس%% %تزراع ال%% %سمكي ع%% %لى املس%% %توى املح%% %لي واإلق%% %ليمي
وال %%دول %%ي ،اإلدارة ال %%ساح %%لية امل %%تكام %%لة ،ت %%نمية امل %%صاي %%د ،ال %%نمذج %%ة ال %%عددي %%ة ل %%ألن %%ظمة ال %%بيئية
ل %%لمناط %%ق امل %%ائ %%ية ،ال %%تأث %%يرات االج %%تماع %%ية واالق %%تصادي %%ة ف %%ي ظ %%ل ال %%تنمية املس %%تدام %%ة ،ح %%ماي %%ة
ال %%تنوع ال %%بيول %%وج %%ي ل %%لبيئة البح %%ري %%ة وامل %%ياه ال %%عذب %%ة ،ال %%تقنيات البح %%ري %%ة الح %%دي %%ثة وت %%طبيقات %%ها،
ظ%%اه%%رة ال%%تأك%%ل امل%%عدن%%ي ف%%ي ال%%بيئة البح%%ري%%ة ،وإع%%داد ق%%واع%%د ال%%بيان%%ات ف%%ي امل%%جاالت البح%%ري%%ة
امل %%ختلفة وامل %%ياه ال %%عذب %%ة .وق %%د ش %%ارك ب %%اح %%ثني وخ %%براء املعه %%د ب %%نحو ) (٥٠ورق %%ة ب %%حثية م %%ا ب %%ني
عروض تقديمية وملصقات.
وق%% %د ت%% %م م%% %ناق%% %شة ال%% %عدي%% %د م%% %ن األوراق ال%% %بحثية وال%% %تي ش%% %ملت م%% %وض%% %وع%% %ات ت%% %نمية امل%% %ناط%% %ق
ال %% %ساح %% %لية وح %% %ماي %% %ة ال %% %بيئة ع %% %لي املس %% %توي ال %% %وط %% %ني واإلق %% %ليمي وال %% %دول %% %ي وال %% %تي ش %% %ملت
املوضوعات البحثية التالية:
• ال%% %كيمياء البح%% %ري%% %ة • امل%% %صاي%% %د البح%% %ري%% %ة وب%% %يئة امل%% %ياه ال%% %عذب%% %ة • ب%% %يئة ال%% %بحيرات •
البيولوجيا البحرية وامليكروبيولوجي • التلوث البحري
• اإلدارة ال%% %ساح%% %لية • اإلس%% %تشعار ع%% %ن ب%% %عد وال%% %تغيرات امل%% %ناخ%% %ية • م%% %جال اإلس%% %تزراع
السمكي بجميع أنواعه )البيئة البحرية وبيئة املياه العذبة(
• باإلضافة إلي جلسات خاصة بامللصقات
ن%%اق%%ش ص%%فوة ال%%علماء امل%%جتمعني ب%%امل%%ؤت%%مر ج%%ملة م%%ن األوراق ال%%بحثية ع%%لي م%%دار ي%%وم%%ني وم%%ن
خ %%الل  8ج %%لسات ع %%لمية أك %%ثر م %%ن  ٧٠ورق %%ة ب %%حثية ش %%ملت امل %%وض %%وع %%ات امل %%رت %%بطة ب %%مجاالت
ت %%نمية ال %%ثروات امل %%ائ %%ية وح %%ماي %%ة ال %%بيئة امل %%ائ %%ية ع %%لي املس %%توي %%ني ال %%قوم %%ي واإلق %%ليمي وأه %%ميتها
لتعظيم اإلستفادة.
ولقد إنتهي املؤتمر بعدة توصيات أمكن حصرها فيما يلي:
أوالً :التوصيات العامة:
 .١ض%رورة إش%تراك م%صر ودول امل%نطقة ف%ي ال%برام%ج امل%ختلفة ل%رص%د وم%راق%بة األرض ،ح%يث
أصبحت ضرورة من ضروريات إستدامة التنمية في كل أنشطتها لخير شعوبها.
 .٢تدريب وتوعية املوارد البشرية بهدف تحسني وحماية املوارد املائية.
 .٣اإله%%تمام بتج%%ميع امل%%علوم%%ات وال%%بيان%%ات املس%%تقاه م%%ن ال%%رص%%د ب%%إس%%تخدام اإلس%%تشعار ع%%ن
ب%% %عد ك%% %وس%% %يلة م%% %ن وس%% %ائ%% %ل اإلن%% %ذار امل%% %بكر ال%% %ذي ي%% %ساع%% %د ع%% %لي الح%% %د م%% %ن أخ%% %طار ال%% %كوارث
الطبيعية.
 .٤ي%%ناش%%د امل%%ؤت%%مر امل%%ؤس%%سات ال%%حكوم%%ية وغ%%ير ال%%حكوم%%ية ب%%ال%%عمل ع%%لي إي%%جاد ص%%يغ م%%ناس%%بة
ل %%تبادل امل %%علوم %%ات وال %%بيان %%ات ب %%ني امل %%ؤس %%سات ال %%بحثية ب %%دول ال %%عال %%م ال %%عرب %%ي وال %%تنسيق ف %%يما
ب%%ينها وإزال%%ة امل%%شاك%%ل ال%%تي ت%%عوق إس%%تخدام ن%%ظم امل%%راق%%بة وت%%طبيق ن%%تائ%%جها به%%دف ال%%تنمية
املستدامة للموارد والبيئات املائية بالوطن العربي.
 .٥ي%جب الح%رص ع%لي ت%واص%ل أج%يال امل%عرف%ة ف%ي امل%جاالت امل%ختلفة مل%حاور امل%ؤت%مر وذل%ك م%ن
خ %%الل ت %%دع %%يم أواص %%ر ال %%تعاون ب %%ني امل %%دارس امل %%ختلفة ل %%لمعاه %%د ال %%بحثية ال %%وط %%نية واإلق %%ليمية
وامل%%نظمات ال%%دول%%ية ،وله%%ذا ي%%جب ت%%دع%%يم ق%%نوات اإلت%%صال ع%%لميا ً وف%%نيا ً وم%%ادي%ا ً ب%%ما ف%%يها ت%%دع%%يم
نقل التكنولوجيا.
ثانيا ً :التوصيات الخاصة:
 .١إس%تخدام أح%دث ال%تقنيات ل%إلس%تزراع ال%سمكي وك%يفية ت%طبيقه ف%ي م%حور ق%ناة ال%سوي%س
الجديدة.
 .٢اإلستزراع التكاملي بهدف اإلستخدام األمثل للموارد املائية ألكثر من غرض.

 .٣زي %% %ادة اإلن %% %تاج ال %% %سمكي م %% %ن خ %% %الل ال %% %توس %% %ع ف %% %ي اإلس %% %تزراع البح %% %ري وإس %% %تكشاف
املخزون السمكي باملياه العميقة وإستغالله اإلستغالل األمثل.
 .٤إع %%ادة إس %%تخدام م %%ياه ال %%صرف امل %%عال %%ج ف %%ي اإلس %%تزراع ال %%سمكي م %%ع إس %%تغالل م %%ياه
ص%% %رف امل%% %زارع ال%% %سمكية ل%% %تخصيب األراض%% %ي ال%% %زراع%% %ية دون ال%% %تأث%% %ير ع%% %لي خ%% %زان امل%% %ياه
الجوفية.
 .٥إس %%تخدام ال %%بصمة ال %%وراث %%ية ل %%تمييز األن %%واع املس %%توط %%نة م %%ن األن %%واع ال %%دخ %%يلة وتح %%دي %%د
منشأها.
 .٦مكافحة تلوث البحيرات املصرية ورفع كفائتها للحد من تدهور إنتاجها السمكي.
ورش22ة ال22عمل امل22قام22ة ب22فرع املعه22د ب22اإلس22كندري22ة ت22حت ع22نوان "ال22تكنول22وج22يا
الحيوية وتطبيقاتها في مجال اإلستزراع املائي"
ت %% %م ع %% %قد ورش %% %ة ع %% %مل ب %% %فرع املعه %% %د
ب %%اإلس %%كندري %%ة م %%دع %%مة م %%ن "ص %%ندوق
دع %%م ال %%علوم وال %%تكنول %%وج %%يا "STDF
ي %% %وم ال %% %ثالث %% %اء امل %% %واف %% %ق٢٠١٥/١٢/١
ت%%حت ع%%نوان "ال%%تكون%%ول%%وج%%يا ال%%حيوي%%ة
وت %%طبيقات %%ها ف %%ي م %%جال اإلس %%تزراع
امل %%ائ %%ي" وذل %%ك ع %%لى ه %%ام %%ش امل %%ؤت %%مر
ال%% %دول%% %ي ال%% %خام%% %س ل%% %لثروات امل%% %ائ%% %ية
)التح %%دي %%ات  ,ال %%تنمية  ,اإلس %%تدام %%ة(
والذي عقد يومي  ٣٠ -٢٩من نوفمبر بشيراتون املنتزة باإلسكندرية.
وق %%د ادي %%رت ورش %%ة ال %%عمل م %%ن ق %%بل ال %%باح %%ثة ال %%دك %%تورة  /إي 22مان مح 22مد م 22مدوح ع 22باس
ال%%باح%%ث ال%%رئ%%يسي ف%%ي مش%%روع "ال22تتبع ال22جيني ألن22واع أس22ماك ال22عائ22لة امل22رج22ان22ية
ال2تجاري2ة والبح2ري2ة ب2غرض ح2فظ األن2واع ف2ي امل2ياه امل2صري2ة" رق%م  ٥٦٠٩وامل%مول
م%%ن "ص2ندوق دع2م ال2علوم وال2تكنول2وج2يا" .ح%%يث ق%%ام ع%%دد م%%ن ال%%خبراء األج%%ان%%ب م%%ن
أمل%ان%يا وال%ياب%ان ال%لذي%ن ش%ارك%وا ف%ي ف%عال%يات امل%ؤت%مر ب%إل%قاء م%حاض%رات ت%عليمية ع%لى ع%دد م%ن
ال%باح%ثني واألخ%صائ%ني وب%حضور اث%نني م%ن ال%باح%ثني م%ن ال%سودان وال%كوت دي%فوار وذل%ك ل%نقل
وتبادل الخبرات والتقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها في مجال اإلستزراع املائي.
حيث تم مناقشة ما يلي:
 -١قام البروفيسور ياسوهيرو تاكيمون من جامعة كيوتو في اليابان بالتحدث عن:
م %%ناط %%ق ت %%واج %%د ب %%يض االس %%ماك ف %%ي األن %%هار وأه %%م ال %%تقنيات الح %%دي %%ثة ف %%ي ع %%ملية تج %%ميع
األس%ماك وب%يضها م%ن األن%هار وال%طرق املس%تخدم%ة ف%ي ق%ياس ك%مية ه%ذا ال%بيض وك%ذل%ك ط%رق
الحفاظ على هذه األسماك وبيضها من العوامل التى قد تؤثرعليها اثناء الجمع.
 -٢قام البروفيسور ميكيو كاتو من جامعة والية أوساكا في اليابان بالتحدث عن:
اس%تخدام األس%ماك ك%نموذج مل%عرف%ة ك%يفية ال%تعبير ال%جيني داخ%ل ال%كائ%نات خ%اص%ة األس%ماك
ك %%ون %%ها ك %%ائ %%ن سه %%ل االس %%تخدام وال %%تداول ب %%النس %%بة إل %%ى ب %%اق %%ي ال %%كائ %%نات األخ %%رى ك %%فئران
ال%%تجارب وغ%%يره%%ا ،ب%%اإلض%%اف%%ة إل%%ى إس%%تخدام ال%%تكنول%%وج%%يا الح%%دي%%ثة ف%%ي ع%%ملية ن%%قل ال%%جينات
ب%%غرض تحس%%ني ال%%صفات .وه%%ذا وق%%د اس%%تعرض ال%%بروف%%يسور ب%%عض ال%%نتائ%%ج ل%%بحث ال%%دك%%توراه
ل %%لباح %%ثة ال %%دك %%تورة /اي %%مان م %%مدوح ع %%باس وال %%تى ك %%ان %%ت ت %%حت اش %%راف %%ه وامل %%مول دراس %%تها ف %%ى
ال%ياب%ان م%ن ق%بل األدارة ال%عام%ة ل%لبعثات ،وك%ان%ت ه%ذه ال%دراس%ة خ%اص%ة ب%نقل ال%جينات امل%رغ%وب%ة
فى بويضات األسماك والتعبير الجينى لها فى املراحل التالية من النمو.
 -٣قام البروفيسور ماثيو سالتر من معهد ألفريد ويجنير في أملانيا بالتحدث عن :
اس %%تخدام ال %%تقنية ال %%حيوي %%ة ف %%ي اإلس %%تزراع ال %%سمكي ال %%تكام %%لي م %%ن خ %%الل ع %%رض األجه %%زة
وال %% %وس %% %ائ %% %ل الح %% %دي %% %ثة ف %% %ي ع %% %ملية
اإلس %%تزراع م %%ع اس %%تعراض ب %%عض
ال%% % % %نتائ%% % % %ج امل%% % % %تحصل ع%% % % %ليها ف%% % % %ى
معه %% %ده وال %% %تي ت %% %دل ع %% %لى ت %% %حسن
ال %% %نات %% %ج ع %% %ند اس %% %تخدام ال %% %تقنيات
الح%%دي%%ثة وال%%تى ش%%ارك%%ه ف%%يها زم%%يلنا
ال %%باح %%ث ال %%دك %%تور /زك %%ي ش %%عراوي
م %%ن ف %%رع املعه %%د ب %%ال %%سوي %%س خ %%الل
ف %%ترة ع %%مله ال %%بحثى بمعه %%د ال %%فري %%د
ويجنير وذلك من خالل مشروع بحثى مشترك وممول من قبل .STDF
وع %%قب ان %%تهاء امل %%حاض %%رات ت %%م ع %%مل ح %%لقة ن %%قاش م %%صغرة ق %%ام ف %%يها ب %%عض ال %%حضور ب %%طرح
االسئلة على السادة املحاضرين ومناقشة ماتم عرضه من قبلهم.
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ورشة عمل بعنوان "الرؤية املستقبلية لالستزراع السمكي فى مصر"
ت%م ع%قد ورش%ة ع%مل املعه%د ال%دول%ي ل%لمحيطات ب%مرك%ز اإلع%الم ب%ال%سوي%س ي%وم األرب%عاء امل%واف%ق  ٢٠١٥/١٢/٢ت%حت ع%نوان "ال2رؤي2ة املس2تقبلية
ل2الس2تزراع ال2سمكي ف2ى م2صر" ب%مشارك%ة ال%باح%ث األمل%ان%ي م%اث%يو س%الت%ر وب%حضور ن%حو ع%دد ك%بير م%ن امله%تمني ب%االس%تزراع ال%سمكى
وال %%ثروة ال %%سمكية ف %%ى م %%صر ف %%قد ح %%ضر ال %%عدي %%د م %%ن ب %%اح %%ثي املعه %%د ال %%قوم %%ي ل %%علوم ال %%بحار
وامل%%صاي%%د ،أس%%ات%%ذة وط%%لبة ك%%لية ال%%ثروة ال%%سمكية ب%%ال%%سوي%%س إل%%ي ج%%ان%%ب ال%%هيئة ال%%عام%%ة ل%%تنمية
ال %%ثروة ال %%سمكية ،إدارة ال %%ثلوث البح %%ري ب %%هيئة م %%وان ¥البح %%ر األح %%مر  ،إل %%ي ج %%ان %%ب ع %%دد م %%ن
ط%%لبة ال%%جام%%عات وال%%صيادي%%ن وأص%%حاب م%%زارع األس%%ماك .وف%%ي ب%%داي%%ة ف%%اع%%ليات ال%%ورش%%ة ق%%ام
ال%%سيد األس%%تاذ ال%%دك%%تور /مح%%مد ح%%ام%%د ي%%اس%%ني رئ%%يس ل%%جنة املعه%%د ال%%دول%%ي ل%%لمحيطات وم%%دي%%ر
ف %%رع املعه %%د ال %%قوم %%ي ل %%علوم ال %%بحار وامل %%صاي %%د ب %%عرض ن %%بذة م %%ختصرة ع %%ن ال %%تعري %%ف ب %%املعه %%د
ال%%دول%%ي ل%%لمحيطات ح%%يث ت%%م اإلش%%ارة إل%%ي أن "املعه%%د ال%%دول%%ي ل%%لمحيطات ي%%عد م%%نظمة دول%%ية
مس %%تقلة غ %%ير ح %%كوم %%ية وغ %%ير ه %%ادف %%ة ل %%لرب %%ح ت %%أسس %%ت ف %%ي ع %%ام  ١٩٧٢ع %%لى ي %%د ال %%بروف %%يسور
إل%%يزاب%%يث م%%ان ب%%ورغ%%يس .وي%%عد املعه%%د ال%%دول%%ى ل%%لمحيطات م%%ؤس%%سة ق%%ائ%%مة ع%%لى امل%%عرف%%ة ال%%تي
تج%ري ال%تدري%ب وال%تعليم ل%بناء ال%قدرات وذل%ك ل%تلبية ال%طلب امل%تزاي%د ألخ%راج ق%ادة املس%تقبل ع%لى دراي%ة ب%إدارة امل%حيطات ،ف%هي م%ؤس%سة ت%عمل
ع%%لى ج%%مع وان%%تاج امل%%نشورات ال%%علمية الح%%دي%%ثة وك%%ذا ت%%واك%%ب ال%%تطورات ال%%قان%%ون%%ية وال%%سياس%%ية أول ب%%أول ك%%ما ت%%شارك ف%%ي ت%%طوي%%ر ب%%رام%%ج إدارة
املحيطات الوطنية والدولية".
وق %%د ق %%ام ال %%دك %%تور /م %%اث %%يو ج %%يمس س %%الت %%ر  -معه %%د ال %%فري %%د ف %%اج %%نر ب %%امل %%ان %%يا وال %%دك %%تور /زك %%ي ش %%عراوي  -الج %%معية امل %%صري %%ة ل %%تنمية مش %%روع %%ات
الش%باب وال%بيئي ض%من ف%اع%ليات ال%ورش%ة ب%إل%قاء م%حاض%رة ب%عنوان "االس2تزراع ال2سمكى
ف 22ى دول االت 22حاد االوروب 22ى :املس 22تقبل وت 22بعات 22ه" ح %%يث ق %%دم ن %%موذج ل %%الس %%تزراع
ال%%سمكي ال%%ذي يس%%تخدم ت%%قنية اع%%ادة ت%%دوي%%ر واس%%تخدام امل%%ياه ليح%%د م%%ن م%%شكالت ن%%قص
امل%ياه وع%دم اه%داره وف%ى ن%فس ال%وق%ت ي%تم اس%تزراع أن%واع م%ن االس%ماك ب%كثاف%ة ع%ال%ية ف%ى
ت%نكات م%خصصة ل%ذل%ك .ك%ما ش%ارك ف%ي ف%اع%ليات ال%ورش%ة ال%سيد األس%تاذ ال%دك%تور /أش%رف
ع %%بد ال %%سميع ج %%ودة  -رئ %%يس ش %%عبة ت %%رب %%ية االح %%ياء امل %%ائ %%ية ب %%املعه %%د ال %%قوم %%ى ل %%علوم ال %%بحار
وامل %% % %صاي %% % %د ب %% % %محاض %% % %رة ب %% % %عنوان "االس 22 2تزراع ال 22 2سمكى ف 22 2ى م 22 2صر :ال 22 2حاض 22 2ر
واملس2تقبل" وح%%اض%%رت ع%%نه ال%%دك%%تورة /أس%%ماء ال%%نقراش%%ى م%%ن ف%%رع امل%%ياه ال%%داخ%%لية ح%%يث
اوض%%حت أه%%م امل%%شكالت ال%%تى ت%%واج%%ه م%%ن ي%%قوم ب%%االس%%تزراع ال%%سمكى وأه%%مية وج%%ود ط%%اق%%م
ع%%لمى وب%%يطرى ف%%ى امل%%زارع ال%%سمكية مل%%واج%%هة م%%شكالت االم%%راض ال%%تى ت%%ؤدى إل%%ى ن%%فوق
االس%ماك ف%ى اح%واض االس%تزراع وال%عمل ع%لى تحس%ني ن%وع%ية امل%ياه ال%تى ي%تم ف%يها اس%تزراع ت%لك االس%ماك .و ق%د ش%ارك ف%ى ف%عال%يات ال%ورش%ة
ال%سيد األس%تاذ ال%دك%تور /أش%رف ال%دك%ر أس%تاذ امل%صاي%د ب%كلية ال%ثروة ال%سمكية ب%محاض%رة ت%حت ع%نوان "رؤي2ة اس2ترات2يجية ل2تنمية ال2ثروة
ال2سمكية ف2ى م2صر" وق%د أوض%ح ف%يها أه%م امل%عوق%ات ال%تى ت%واج%ه االس%تزراع ال%سمكى ف%ى م%صر م%ن ح%يث ال%قوان%ني امل%نظمة وك%ذل%ك ك%يفية
وض %%ع آل %%ية اس %%ترات %%يجية ت %%عمل ع %%لى ت %%دع %%يم ف %%رص االس %%تزراع ال %%سمكى وزي %%ادة ف %%رص ال %%عمل به %%ذا امل %%جال ،وك %%ان %%ت م %%شارك %%ة ال %%صندوق
االج %%تماع %%ي ل %%لتنمية ف %%ى ال %%ورش %%ة ب %%محاض %%رة ل %%ألس %%تاذ /خ %%ال %%د ن %%صر م %%دي %%ر م %%كتب ال %%صندوق االج %%تماع %%ي ب %%ال %%سوي %%س ت %%حت ع %%نوان "ف22رص
ال22تموي22ل امل22تاح22ة مل22شاري22ع االس22تزراع ال22سمكى ف22ى م22صر" ح %%يث أوض %%ح ف %%يها ال %%فرص امل %%تاح %%ة م %%ن ال %%صندوق االج %%تماع %%ي ل %%تموي %%ل
مشروعات االستزراع السمكى فى مصر وكيف أن الصندوق يقدم الدعم املادى للشباب الراغبني فى التقدم بمشاريع ملزارع سمكية.
وأخ%تتمت ف%اع%ليات ال%ورش%ة ب%بعض امل%ناق%شات ال%عام%ة وال%توص%يات وال%تي م%نها أن ي%تم اع%ادة ت%وص%يف االم%اك%ن امل%تاح%ة ملش%روع%ات االس%تزراع
السمكى حتى يصبح هناك خريطة حديثة يستند إليها املستثمرون فى هذا املجال.

][!12

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ:
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺇﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
معهد بحوث اإللكتورنيات في سطور

األم%% % %ري%% % %كيه وج%% % %ام%% % %عه ع%% % %ني ش%% % %مس

أنش ¥معه %%د ب %%حوث اإلل %%كترون %%يات ب %%موج %%ب وم %% %رك %% %ز ال %% %بحوث ال %% %زراع %% %يه وم %% %رك %% %ز
ال %% % %قرار الج %% % %مهوري رق %% % %م  ٣٨ل %% % %عام  ١٩٨٩ب %%حوث وت %%طوي %%ر ال %%فلزات ف %%ي ال %%تبني
وك %%ان %%ت م %%همته األس %%اس %%يه إج %%راء ال %%دراس %%ات ومعه %%د امل %%علوم %%ات %%يه ب %%مدي %%نه األب %%حاث
ال%تي ت%تضمن ال%بحوث األس%اس%يه وال%تطبيقيه ال %% %علميه وال %% %تطبيقات ال %% %تكنول %% %وج %% %يه
ب %% % % %أح %% % % %دث ال %% % % %تكنول %% % % %وج %% % % %يات ف %% % % %ي م %% % % %جال ب %%برج ال %%عرب ،ك %%ما ي %%وج %%د إت %%فاق %%يات

د .هشام
الديب

اإلل %%كترون %%يات وامل %%علوم %%ات %%يه وت %%طوي %%ر وت %%نميه ت%% % %عاون م%% % %ع ال%% % %عدي%% % %د م%% % %ن ال%% % %جهات
ال%%طاق%%ات الج%%دي%%دة واملتج%%ددة  ،ح%%يث يه%%دف وال %% %جام %% %عات األج %% %نبيه م %% %ثل  ILاإلي %% %طال %% %يه ونش%%ر ع%%لمي ون%%ماذج أول%%يه م%%ن خ%%الل ت%%نظيم
املعه%د م%ن خ%الل رؤي%ته ب%أن ي%كون ب%يت خ%بره وج%%ام%%عات ووت%%رل%%و وك%%وي%%ن وك%%ارل%%تون ف%%ي ك%%ندا مؤتمرين علميني دوليني:
م%% % %تميز ف%% % %ي إج%% % %راء ال%% % %بحوث ف%% % %ي م%% % %جاالت ب%%حيث أن ي%%كون للمعه%%د ت%%عاون م%%ع أك%%ثر م%%ن  -١امل %% %ؤت %% %مر ال %% %ثال %% %ث ف %% %ي ع %% %لوم ت %% %كنول %% %وج %% %يا
ه %% % % % %ندس %% % % % %ة اإلل %% % % % %كترون %% % % % %يات واإلت %% % % % %صاالت م%%درس%%ه ع%%لميه ودول%%يه ت%%كون ب%%مثاب%%ه أك%%ثر م%%ن املعلومات واإلتصاالت.
وال %%حاس %%بات وامل %%علوم %%ات %%يه وإج %%راء األب %%حاث رئه يتعدد منها النقاط البحثيه.

 -٢م%ؤت%مر ال%طاق%ة الج%دي%دة واملتج%ددة امل%قرر

ال%%علميه وأي%%ضا ً ال%%تطبيقيه امل%%تخصصه ال%%تي

ع %% %قده ف %% %ي م %% %نتصف شه %% %ر ن %% %وف %% %مبر ٢٠١٥

ترقى للمنافسات العامليه.

املخ2رج2ات ال2بحثيه ال2نات2جه ع2ن ع2مل ب %%مدي %%نه ال %%جون %%ه ب %%ال %%غردق %%ه ب %%محاف %%ظة البح %%ر

وي %% %مارس املعه %% %د أع %% %مال %% %ه م %% %نذ ال %% %نشأه م %% %ن املعه 22 2 2د  ....ك 22 2 2يف ي 22 2 2مكن ح 22 2 2صره 22 2 2ا األحمر وندعو كل الجهات للمشاركه به.
خ%%الل م%%قره امل%%ؤق%%ت ب%%امل%%رك%%ز ال%%قوم%%ي ل%%لبحوث وتقيميها؟
ت22تميز املخ22رج22ات ال22بحثية ب22أن ي22كون

ل %%حني أن ي %%تم اإلن %%تهاء م %%ن امل %%قر ال %%رئ %%يسي

ع %%لى م %%ساح %%ة  ٥٥٠٠٠م %%تر م %%رب %%ع ويس %%تمر ه %%ناك ال %%عدي %%د م %%ن املش %%روع %%ات امل %%مول %%ه دول %%ياً ل 22 2ها تطبيق ع 22 2لى أرض ال 22 2واق 22 2ع م 22 2ن
ال%عمل ب%األق%سام الس%بعة ب%املعه%د وس%وف ي%تم ومح%% % % % %ليا ً م%% % % % %ن ج%% % % % %هات م%% % % % %ان%% % % % %حه ك%% % % % %وزارة خ22 2 2الل ب22 2 2راءة إخ22 2 2تراع تح22 2 2مى ه22 2 2ذا
م %% % %راع %% % %اة اإلن %% % %شاءات ع %% % %لى أح %% % %دث ال %% % %نظم اإلت %% % % %صاالت وج %% % % %هاز ت %% % % %نظيم اإلت %% % % %صاالت التطبيق أو امل 22 2 2نتج  .م 22 2 2ا ه 22 2 2ى أه 22 2 2م
وامل %% %واص %% %فات ال %% %دول %% %يه مل %% %ثل ت %% %لك األنش %% %طه واإلي %% % % % % %تيدا وص %% % % % % %ندوق ال %% % % % % %علوم وال %% % % % % %تنميه تطبيقات األبحاث للمعهد؟
القائمه باملعهد.

ال%%تكنول%%وج%%ية  STDFب%%غرض ال%%وص%%ول مل%%نتج
يخ %% %دم ال %% %صناع %% %ه زامل %% %جتمع ب %% %اإلض %% %اف %% %ه إل ل %%دي %%نا ب %%ال %%فعل ع %%دد إث %%نني ب %%راءة إخ %%تراع ف %%ى

م22 2ا ه22 2ي أه22 2م أوج22 2ه ال22 2تعاون مح22 2لي ًا النش%%ر ال%%علمي امل%%تميز وامل%%تزاي%%د م%%ن ال%%ساده أح %% %د املش %% %روع %% %ات ال %% %هام %% %ة ب %% %مصر ل %% %تأم %% %ني
ودول 22 2يا ً م 22 2ع ن 22 2ظرائ 22 2كم م 22 2ن ال 22 2هيئات ال %%باح %%ثني ب %%املعه %%د ،وي %%ساه %%م املعه %%د ب %%درج %%ه امل%تاح%ف م%ن خ%الل أخ%د ال%بصمة االل%كترون%ية
البحثية؟

ك %%بيره ف %%ي دخ %%ول م %%صر م %%جال  Big Dataل%%لتماث%%يل وم%%حتوي%%ات امل%%تاح%%ف لح%%ماي%%ة األث%%ار
م%% %ن خ%% %الل ال%% %تعاون م%% %ع معه%% %د امل%% %علوم%% %ات%% %يه امل %%صري %%ة م %%ن الس %%رق %%ات وال %%نسخ ب %%إع %%تباره %%ا

ي%وج%د ت%فعيل ل%لتعاون ال%قائ%م ب%ني معه%د ب%حوث ب%% %مدي%% %نه األب%% %حاث ال%% %علميه ف%% %ي م%% %رك%% %ز ت%% %ميز أحد أهم روافد الدخل القومى.
اإلل%كترون%يات وامل%راك%ز وال%جام%عات ف%ي م%صر ل %% %لحوس %% %به ال %% %سحاب %% %يه وي %% %تم ع %% %رض م %% %عظم
وال %%خارج ف %%على س %%بيل امل %%ثال ي %%وج %%د ت %%عاون املخ %%رج %%ات ال %%بحثيه للمعه %%د م %%ن مش %%روع %%ات
وإت%% %فاق%% %يات مش%% %ترك%% %ه ب%% %يننا وب%% %ني ال%% %جام%% %عه
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الش %%راء او ال %%قياس %%ات او ال %%بدء ف %%ى ن %%قاط ب %%حثية إنج%%لترا ال%%عام امل%%اض%%ى ل%%نقل ال%%خبرة اإلنج%%ليزي%%ة
تم االنتهاء منها فى جهة أخرى.

ل %% % %لبدء ف %% % %ى إن %% % %شاء واد ال %% % %علوم وال %% % %تكنول %% % %وج %% % %يا

وك %% %ان %% %ت ب %% %داي %% %ة املش %% %روع كـ  PILOTع %% %لى ب%%املعه%%د ل%%تحقيق إت%%جاه ال%%دول%%ة ل%%عمل ش%%راك%%ة ب%%ني
مس%توى املعه%د وت%م ت%طوي%ره ع%لى مس%توى ال %% % %بحث ال %% % %علمى وال %% % %صناع %% % %ة م %% % %ن خ %% % %الل ن %% % %قل
امل%راك%ز وال%هيئات ال%بحثية ال%تاب%عة ل%لوزارة ال%%خبرات ب%%ما ي%%عود ب%%ال%%نفع ع%%لى ال%%دخ%%ل ال%%قوم%%ى
أم %% % % % %لني ف %% % % % %ى ت %% % % % %عميمه ع %% % % % %لى ج %% % % % %ميع م%% %ن خ%% %الل ت%% %طبيقات ل%% %ألب%% %حاص ال%% %علمية ق%% %اب%% %لة
ال%% %جام%% %عات وامل%% %راك%% %ز وال%% %هيئات ال%% %بحثية ل%لتسوي%ق م%ن خ%الل أب%حاث ت%تعلق ب%قضاي%ا ن%موي%ة
ال %% %تاب %% %عة ل %% %لوزارات األخ %% %رى ل %% %عمل أك %% %بر ال تكون حبيسة األدارج .
ق%% %اع%% %دة ب%% %يان%% %ات لج%% %ميع م%% %دخ%% %الت ال%% %بحث
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﺐ  -ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ال%% %علمى ب%% %كاف%% %ة م%% %جاالت%% %ه ف%% %ى م%% %صر م%% %ما ي%% %عود م 22 2اذا ي 22 2مكن ان ي 22 2قدم املعه 22 2د م 22 2ن أف 22 2كار
وم22 2نتجات ت22 2عود ب22 2ال22 2نفع ع22 2لى امل22 2جتمع
بالنفع العام على تطوير هذه املنظومة .
وامل22واط22ن ب22صورة م22باش22رة ي22لمسها ف22ى

ت22م ت22داول م22صطلح  E-scienceب22كثره ف22ى

األون22 2ة األخ22 2يرة داخ22 2ل امل22 2راك22 2ز ال22 2بحثية األح22 2 2 2تكاك وال22 2 2 2تعاون م22 2 2 2ع املؤس22 2 2 2سات حياته اليومية ؟
ال 22تاب 22عة ل 22وزارة ال 22بحث ال 22علمى.ب 22رج 22اء ال2دول2ية ك2ما ذك2رت2م س2يادت2كم م2ع أك2ثر م2ن

م 22 2درس 22 2ة ع 22 2لمية م 22 2ختلفة ف 22 2ى م 22 2جاالت ي %%قوم ق %%سم ال %%طاق %%ة ال %%شمسية ب %%املعه %%د ب %%ال %%عمل
إل 22قاء ال 22ضوء ح 22ول ه 22ذا املش 22روع وم 22دى
ت 22 2 2خصص املعه 22 2 2د  ،ك 22 2 2يف ي 22 2 2مكن ه 22 2 2ذا ع %%لى أب %%حاث ال %%طاق %%ة الج %%دي %%دة واملتج %%ددة ب %%حيث
أهميته؟
ال 22تعاون م 22ن ت 22نمية وت 22طوي 22ر ال 22عمل ف 22ى ي %%تم األع %%تماد ع %%لى م %%جاالت ج %%دي %%دة ف %%ى ال %%طاق %%ة
مش %%روع  E-scienceأو ال %%رب %%ط االل %%كترون %%ى ب %%ني معه22 2د ب22 2حوث اإلل22 2كترون22 2يات ون22 2تائ22 2جه ب %%حيث ي %%مكن ت %%عميم ال %%فكرة وإس %%تغالل أس %%طح
امل%%بنى الج%%دي%%د ف%%ى املعه%%د ل%%عمل مح%%طات ت%%ول%%يد
امل%%عاه%%د وامل%%راك%%ز ال%%بحثية ال%%تاب%%عة ل%%وزارة ال%%بحث على املستوى القومى ؟
ط %%اق %%ة كه %%رب %%ائ %%ية م %%ن ال %%شمس ك %%مصدر متج %%دد
ال%%علمى  ،ت%%م اإلن%%تهاء م%%ن م%%راح%%له األول%%ية ك%%ان%%ت
األول %% %ى م %% %نها ع %% %مل ق %% %واع %% %د ب %% %يان %% %ات ل %% %كلما ه %% %و ك%% %ما س%% %بق وذك%% %رن%% %ا ال%% %جهات ال%% %دول%% %ية ال%% %تى ي%% %تم ل %%لطاق %%ة ال %%بدي %%لة ع %%ن املح %%روق %%ات امل %%عتادة  ،أم %%لني
مس%تخدم ف%ى إدارة امل%وارد ال%بحثية ب%تلك امل%راك%ز ت %% % %فعيل ال %% % %تعاون م %% % %عها ي %% % %كون ه %% % %ناك م %% % %ردوداً أن ي %% % %تم ت %% % %عميمها أج %% % %ال ع %% % %لى أس %% % %طح ج %% % %ميع
)ال%باح%ث  ،ال%جهاز  ،املش%روع%ات ،النش%ر ال%علمى إيجابيا نتاج هذا التعاون فعلى سبيل املثال  :امل %%بان %%ى ال %%حكوم %%ية ت %%مهيدا ل %%بدء مش %%روع ق %%وم %%ى
 ،الخ%دم%ات امل%جتمعية …إل%خ( ب%حيث ي%تم رب%طها • ال%% %تعاون م%% %ع إي%% %طال%% %يا ب%% %اإلش%% %تراك م%% %ع معه%% %د يتم تفعيله لكل املبانى فى مصر .
ب %% % %بعضها ع %% % %لى أس %% % %اس ال %% % %تخصص ال %% % %دق %% % %يق امل %%علوم %%ات %%ية ب %%مدي %%نة األب %%حاث ال %%علمية ف %%ى م %%جال ب%% %ال%% %تعاون م%% %ع املعه%% %د ال%% %قوم%% %ى ل%% %لبحوث ال%% %فلكية
وال %%جيوف %%يزي %%قية ت %%م ال %%بدء ف %%ى مش %%روع مش %%ترك
مل %% %جاالت ال %% %علوم امل %% %ختلفة ي %% %مكن م %% %ن خ %% %الل %% %هم الحوسبة السحابية وتم بالفعل العمل به .
ت %% %كوي %% %ن مج %% %موع %% %ات ع %% %مل ت %% %خيلية م %% %ن امل %% %راك %% %ز • س %%يتم ال %%تدري %%ب ملج %%موع %%ة م %%ن ال %%باح %%ثني ف %%ى م%صرى  -ف%رن%سى ل%لبحث ع%ن امل%ياه ال%جوف%ية م%ن
املعه %%د ب %%إي %%طال %%يا ت %%فعيال ل %%لتعاون واألت %%فاق ع %%لى خ %% %الل رادار إح %% %تراف %% %ى وب %% %دأت ب %% %ال %% %فعل ظ %% %هور
واملعاهد البحثية فى مختلف التخصصات.
وه %% %ذا املش %% %روع ي %% %تم ال %% %عمل ب %% %ه ب %% %ال %% %تعاون ب %% %ني إن %%شاء م %%عمل ال %%نان %%و إل %%كتروت %%يكس ب %%املعه %%د وه %%و ن %% %تائ %% %ج ج %% %يدة ج %% %دا ومبش %% %رة م %% %ن خ %% %الل ك %% %يفية
أك%% % %ادي%% % %مية ال%% % %بحث ال%% % %علمى ومج%% % %لس امل%% % %راك%% % %ز أح %% %د أن %% %واع امل %% %عام %% %ل امل %% %رك %% %زي %% %ة ال %% %غير مس %% %بوق تح%ليل ص%ور ال%ردار وق%ياس درج%ة م%لوح%ة وع%ذوب%ة
وامل %% % %عاه %% % %د وال %% % %هيئات ال %% % %بحثية ومعه %% % %د ب %% % %حوث إن%% %شاؤه%% %ا بمعه%% %د ل%% %تقدي%% %م ع%% %دد م%% %ن الخ%% %دم%% %ات امل%% % %ياه ال%% % %جوف%% % %ية امل%% % %كتشفة وم%% % %دى ع%% % %مقها ف%% % %ى
ال%% %ساح%% %ل ال%% %شمال%% %ى ل%% %قرب امل%% %ياه ال%% %جوف%% %ية م%% %ن
املجتمعية والصناعية .
اإللكترونيات.
وج %%اءت ال %%فكرة له %%ذا املش %%روع الن %%ه "م %%ا ال ي %%مكن • ت%بادل ال%خبرات وامل%علوم%ات ب%ني ب%اح%ثى املعه%د س%%طح األرض وإم%%كان%%ية إس%%تخراج%%ها وم%%ساع%%دة
ق%%ياس%%ه ،ال ي%%مكن ت%%طوي%%ره" وب%%ال%%تال%%ى ف%%إن ح%%صر ون %%ظرائ %%هم م %%ن امل %%تميزي %%ن ف %%ى ن %%فس م %%جاالت %%هم املجتمع فى اإلستفادة منها .
وم%%عرف%%ة ج%%ميع م%%دخ%%الت و م%%وارد ال%%بحث ال%%علمى ال %%بحثية م %%ن ال %%جام %%عات وامل %%راك %%ز ال %%دول %%ية ل %%فتح
ب%% %صورة م%% %نظمه وم%% %رت%% %به ت%% %تيح ل%% %نا ال%% %قدرة ع%% %لى ق %%نوات ل %%لمدارس ال %%علمية امل %%ختلفة ح %%ول ال %%عال %%م
ت%طوي%ره%ا وت%نظيم االس%تفاده م%نها ،ف%لدي%نا  ٧٧٠٠بهدف رفع قدرات الباحثني لدينا .
ب %% %اح %% %ث مسج %% %ل ف %% %ى ق %% %اع %% %دة ال %% %بيان %% %ات وج %% %ميع • م %%ن خ %%الل ال %%زي %%ارة رف %%عية املس %%توى ال %%تى ق %%ام
املس%% %تلزم%% %ات واالجه%% %زه املس%% %تخدم%% %ة مل%% %نع ت%% %كرار ب %%ها وف %%د وزارة ال %%بحث ال %%علمى ف %%ى م %%صر إل %%ى

][!14

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ  -ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟

م %% %ن زم %% %ان واح %% %نا ب %% %نالق %% %ي الج %% %زء ال %% %لي ف %% %ي االستنتاج :
ال%% %صور ده مح%% %طوط ف%% %ي االجه%% %زة االل%% %كترون%% %ية

ان ك %%ل مل %%ا امل %%ساح %%ة امل %%عرض %%ة ل %%لهواء ت %%زي %%د ،

والكومبيوترات القديمة مثال ..

ك%مية الح%رارة ال%لي ب%تتنقل ع%ن ط%ري%ق امل%ساح%ة

ل%كن ك%ان الزم ن%سال ن%فسنا س%ؤال م%هم اي%ه ه%ي دي هتزيد ..
القطعه دي ؟؟ اسمها ايه ؟؟ ووظيفتها ايه ؟؟
دي اس%% % %مها ) (FINSوك%% % %ل وظ%% % %يفتها ان%% % %ها

ط %% % % %يب دل %% % % %وق %% % % %تي اي %% % % %ه ع %% % % %الق %% % % %ة ال )(FINS
باملوضوع ده؟
م %%ا اح %%نا ات %%فقنا ان ك %%ل مل %%ا ازود

ت%%ساع%%د ع%%لي ت%%بري%%د ج%%زء م%%عني م%%ن

امل%% % % %ساح%% % % %ة ان%% % % %تقال الح%% % % %راة

ال %% % %جهاز )ط %% % %بعا الج %% % %زء ال %% % %لي
بتبقي راكبة عليه(

ه %%يبقي اك %%تر واسه %%ل ،وه %%ي

ال %%سؤال ه %%نا م %%ا ه %%ي ال %%يه ه %%ذا

دي ف %% % %كرة ع %% % %ملة ال FINS

التبريد؟؟

ف %% % %اح %% % %نا ب %% % %نجيب ع %% % %دد م %% % %ن

االج%% % %اب%% % %ة ه%% % %نا ب%% % %سيطة اوي ب%% % %س
ت%%عال%%وا ن%%رك%%ز ش%%وي%%ة  ..ه%%فترض دل%%وق%%تي ان

ال %%صفائ %%ح ال %%رق %%يقة ون %%كون م %%نها
ال  FINSوب %% % % % %كده ن %% % % % %كون ض %% % % % %اع %% % % % %فنا

ان%ا ل%و ع%ندي س%طحني ال%وم%نيوم ف%ي وض%ع اف%قي امل %%ساح %%ة ال %%لي ب %%تنتقل م %%نها الح %%رارة ح %%يث أن
درج %% %ة ح %% %رارت %% %هم ث %% %اب %% %تة وت %% %ساوي  ١٠٠درج %% %ة امل %% %ساح %% %ة ال %% %كلية م %% %ساح %% %ة س %% %طح ال %% %صفيحة
س %%يليزي %%ة ل %%كن واح %%د م %%ساح %%ة س %%طحه  ١٠م %%تر م %% %ضروب %% %ة ف %% %ي  ٢ي %% %عني م %% %ثال ل %% %و ح %% %طيت ٢٠
مربع والتاني  ١متر مربع مني فيهم الحرارة

ص%فيحة ج%نب ب%عض ف%ان%ا ك%ده ه%كون ض%اع%فت

هتتنقل منه اكتر ؟؟

ان %%تقال الح %%رارة ت %%قري %%با  ٤٠م %%رة  ..وب %%ال %%تال %%ي

ط %%بعا ال %%لي م %%ساح %%ته  ١٠م %%تر م %%رب %%ع )امل %%ساح %%ة ه%% %بقي ن%% %قلت الح%% %رارة م%% %ن الج%% %زء ال%% %لي ع%% %اي%% %ز
االك%بر(  ،وده الن الح%رارة ه%يبقي اسه%لها ان%ها اب %% % % % %رده ال %% % % % %ي ال  FINSوب %% % % % %عدي %% % % % %ن ت %% % % % %يجي
تخ%%رج م%%ن امل%%ساح%%ة ال%%كبيرة ) ١٠م م%%رب%%ع( زي ال FINSتطرد الحرارة دي للهواء الجوي.

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﺤﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﺎﻟﻢ
ﻡ /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻡ /ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ

الكه%% % %رب%% % %ا اسه%% % %لها ان%% % %ها ت%% % %مشي ف%% % %ي الس%% % %لك
التخني بدل السلك الرفيع.

صانع ضربات القلب الطبيعي )(Normal Pacemaker
ه%%ل ي%%وج%%د ف%%ي ال%%حقيقة ص%%ان%%ع ل%%ضرب%%ات ال%%قلب ؟ ف%%ي ال%%حقيقة ي%%وج%%د ص%%ان%%ع ل%%ضرب%%ات ال%%قلب داخ%%ل ق%%لوب%%نا وه%%ما
ع %% % %قدت %% % %ني ع %% % %صبيتني اس %% % %مهما ال %% % %عقدة ال %% % %جيب أذي %% % %نية ) (Sino-atrial nodeوال %% % %عقدة األذي %% % %نية ال %% % %بطينية
) .(Atrio-ventricular nodeه%%ات%%ان ال%%عقدت%%ني ع%%صبيتني ت%%قوم ب%%نقل اإلش%%ارات الكه%%رب%%ية إل%%ى ع%%ضلة ال%%قلب

ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ١٠١ﺵ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻴﻔﺎﻛﺲ ٢٧٩٢١٣١٦ :

ل%%تنبض ب%%ال%%تناغ%%م ال%%طبيعي ال%%ذي ي%%ضخ ال%%دم ف%%ي أج%%سام%%نا .أي خ%%لل ف%%ي ع%%مل ه%%ات%%ني ال%%عقدت%%ني ي%%نتج ع%%نه ع%%دم
ان %%تظام ض %%رب %%ات ال %%قلب وب %%ال %%تال %%ي م %%شاك %%ل ف %%ي ع %%مل ع %%ضلة ال %%قلب ) (Myocardiumوي %%مكن ت %%شخيص ه %%ذه
املشاكل بواسطة عمل رسم للقلب
)(ECG stands for ElectroCardioGram
رس %%م ال %%قلب ي %%نتج ع %%ن اإلش %%ارات الكه %%رب %%ية ال %%تي ت %%صدر م %%ن ال %%عقدت %%ني
امل%سؤول%تني ع%ن ص%نع ض%رب%ات ال%قلب ل%ذل%ك أي خ%لل م%ن ه%ات%ني ال%عقدت%ني
يظهر جليا ً في رسم القلب.

بقلم /أحمد السيد

info@crci.sci.eg
www.crci.sci.eg

ﺗﺪﺷﲔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ جملﻠﺲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
إي%% %مان % %ا ً ب%% %ال%% %دور امل%% %نوط بمج%% %لس ل%% %لمراك%% %ز وامل%% %عاه%% %د وال%% %هيئات ال%% %بحثية ف%% %ي
ال%%تنسيق وال%%رب%%ط ب%%ني امل%%راك%%ز وامل%%عاه%%د ال%%بحثية وال%%عمل ع%%لى امل%%تاب%%عه وت%%قييم
األداء ت %%نفيذا ً ل %%سياس %%ات ال %%دول %%ه ل %%لنهوض ب %%ال %%علوم وال %%تكنول %%وج %%يا وت %%حفيزاً
ل%% %إلب%% %تكار  ،وف%% %ي ظ%% %ل ال%% %ثوره امل%% %علوم%% %ات%% %يه وال%% %تي ج%% %علت م%% %ن ال%% %عال%% %م ق%% %ري%% %ه
ص %%غيره .ق %%ام %%ت أم %%ان %%ه املج %%لس ب %%تدش %%ني امل %%وق %%ع ال %%رس %%مي ملج %%لس ل %%لمراك %%ز
وامل %% % % % %عاه %% % % % %د وال %% % % % %هيئات ال %% % % % %بحثية ع %% % % % %لي ش %% % % % %بكة امل %% % % % %علوم %% % % % %ات ال %% % % % %دول %% % % % %ية
“اإلن %% %ترن %% %ت” ) (www.crci.sci.egوك %% %ذا ع %% %لى ال %% %صفحه ال %% %رس %% %مية ع %% %لي
ش%بكة ال%تواص%ل اإلج%تماع%ي  Facebookل%تقدم م%علوم%ة وتس%تقبل م%الح%ظة
ل %%تزي %%د حج %%م ال %%تواص %%ل ب %%ني م %%جتمع ال %%بحث ال %%علمي ب %%عضهم وب %%عض وك %%ذل %%ك
ل %%تصبح ن %%اف %%ذة ي %%طل م %%نها امل %%تصفح ع %%لى الخ %%دم %%ات ال %%تي ي %%قدم %%ها املج %%لس
وليتعرف من خاللها على املراكز واملعاهد البحثية وبعض أنشطتها.
ت %%حتوي ص %%فحة املج %%لس األع %%لى ل %%لمراك %%ز وامل %%عاه %%د وال %%هيئات ال %%بحثية ع %%لى
ش %% %بكه امل %% %علوم %% %ات اإلن %% %ترن %% %ت ع %% %لى م %% %علوم %% %ات ت %% %فيد أع %% %ضاء ه %% %يئة ال %% %بحوث
وال%عام%لني ف%ي ال%بحث ال%علمي ع%لى ح%د س%واء ،وف%يها ي%تعرف امل%تصفح ع%لى أخ%تصاص%ات وم%هام املج%لس األع%لى ل%لمراك%ز ال%بحثيه وأم%ناء املج%لس
ال %%ساب %%قني م %%ن خ %%الل س %%يره ذات %%ية م %%ختصره  ،ك %%ما ت %%حتوي ال %%صفحه ع %%لى دل %%يل ع %%ن امل %%راك %%ز وامل %%عاه %%د وال %%هيئات ال %%بحثيه ال %%تاب %%عه ل %%وزارة ال %%بحث
العلمي من خالل نبذه عن كل مركز  /معهد  /هيئة بحثية وتاريخ إنشاؤه والئحته التنفيذية وموقعه على اإلنترنت وطرق التواصل.
وف%%ي إط%%ار ال%%شفاف%%يه وإت%%اح%%ة امل%%علوم%%ات يس%%تطيع امل%%تصفح ال%%تعرف ع%%لى أه%%م ال%%قرارات ال%%تي إتخ%%ذه%%ا املج%%لس خ%%الل ال%%فتره  ٢٠١١وح%%تى اآلن
وال%%تي ق%%د ت%%هم أع%%ضاء ال%%هيئة ال%%بحثية ب%%امل%%راك%%ز وامل%%عاه%%د ال%%بحثيه  ،وف%%ي ض%%وء ال%%دور األص%%يل ال%%ذي ي%%قوم ب%%ه املج%%لس ف%%ي وض%%ع ق%%واع%%د ال%%تشكيل
واإلج%%راءات امل%%نظمه ل%%سير ال%%عمل ب%%ال%%لجان ال%%علمية ال%%دائ%%مة ل%%ترق%%ية أع%%ضاء ه%%يئة ال%%بحوث  ،ت%%تيح ص%%فحه املج%%لس الئ%%حة ال%%ترق%%يات وق%%وائ%%م ال%%سادة
املحكمني والتي تم إعادة النظر فيها بصورة دوريه وكذا التشكيل النهائي للجان العلمية الدائمة وعددها خمسه وعشرون لجنة.
ك%ما ت%تيح ال%صفحه م%علوم%ات م%فيده ع%ن مش%روع ال%رع%اي%ة ال%صحية ودل%يل م%صاري%ف ال%عالج وب%يان ب%أس%ماء املس%تشفيات وم%عام%ل ال%تحال%يل وم%راك%ز
األشعة املتعاقد عليها وكذا كيفيه اإلشتراك والتجديد.
وتس %%تعرض ص %%فحه املج %%لس مج %%موع %%ه م %%ن األنش %%طة امل %%تعددة ال %%تي ي %%قوم ب %%ها املج %%لس م %%ن دراس %%ات ومج %%لة ت %%روي %%جيه وق %%اع %%ده ب %%يان %%ات ال %%باح %%ثني
امل%%صري%%ني  E-Scienceف%%ضالً ع%%ن ع%%دد م%%ن اإلص%%دارات ال%%تي ص%%درت ع%%ن وزارة ال%%بحث ال%%علمي وال%%تي ق%%د ت%%عود ب%%ال%%نفع ع%%لى امل%%تصفح ال%%ذي
يرغب في معرفه معلومات عن مجتمع البحث العلمي املصري.
وت%سعى أم%ان%ه املج%لس األع%لى ل%لمراك%ز وامل%عاه%د وال%هيئات ال%بحثيه إل%ى التحس%ني ال%دائ%م ل%لصفحة ل%تحقيق أك%بر نس%به م%شاه%دة وإط%الع  ،األم%ر
ال%%ذي ي%%عكس إه%%تمام امل%%تصفح وي%%رس%%خ دور املج%%لس ف%%ي ال%%تنسيق ب%%ني امل%%راك%%ز ال%%بحثيه وإق%%ام%%ه ن%%ظام ف%%عال ذو ك%%فاءه ع%%ال%%يه ل%%لمعاون%%ه ف%%ي ت%%نظيم
األداء وتجانس العمل وتكامله واملساهمه في إتاحه وتأكيد القدرات وتوجيهها في سبيل التنميه وتحقيق أهدافها على املستوى القومي.
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أﻏﺴﻄﺲ  - ٢٠١٦اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﺼﺪر ﻋﻦ

`

أ.د أحمد عادل عبد العظيم

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ٢٠١٥ﻭ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ) .ﺹ (٨
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ف ## #ي ك ## #لمته اإلف ## #تتاح ## #ية ب ## #ال ## #عدد األول م ## #ن مج ## #لة
ال##ناف##ذة  ،ت##ناول ال##سيد األس##تاذ ال##دك##تور  /ي##اس##ر
رف#عت ع#بد ال#فتاح – أم#ني مج#لس امل#راك#ز وامل#عاه#د
ال ##بحثية م ##وض ##وع #ا ً ه ##ام #ا ً ت ##مثل ف ##ي س ##ؤال ##ني ط ##امل ##ا
واج ##ههما م ##ن ال ##عام ##ة واإلع ##الم وك ##ل م ##ن ال ي ##عمل
ب ##ال ##بحث ال ##علمي  :م ##اذا ت ##فعل م ##ؤس ##سات ال ##بحث
ال ## #علمي لخ ## #دم ## #ة امل ## #واط ## #ن ؟ ومل ## #اذا ه ## #ذا الج ## #دار
ال##فاص##ل ب##ني ال##باح##ثني وأدوات##هم ومخ##رج##ات##هم م##ن
ناحية  ،والجهات املستفيدة من ناحية اخري ؟
ومل##ا ك##ان##ت ف##كرة املج##لة ق##ائ##مة ع##لى أن ت##فتح ن##اف##ذة
ف ##ي ه ##ذا الج ##دار ال ##فاص ##ل ب ##ني ال ##جهات ال ##بحثية
) ب ## #إم ## #كان ## #ات ## #ها وب ## #اح ## #ثيها ( وامل ## #جتمع امل ## #صري
وخ##اص##ة أن م##ن أس##باب وج##ود ه##ذا الج##دار  ،ع##دم
ال ## #ثقة او ع ## #دم اإله ## #تمام املش ## #ترك  ،ف ## #كان ## #ت ه ## #ذه
ال##ناف##ذة ل##يطل م##نها أط##راف امل##جتمع امل##صري م##ن
م ##واط ##نني راغ ##بني ف ##ي امل ##عرف ##ة أو متخ ##ذي ق ##رار و
مس ## # # #تثمري ## # # #ن م ## # # #ن رج ## # # #ال األع ## # # #مال وه ## # # #يئات و
م ## # #ؤس ## # #سات وج ## # #معيات ل ## # #لتعرف ع ## # #لى امل ## # #راك ## # #ز
وامل##عاه##د وال##هيئات ال##بحثية ال##تاب##عة ل##وزارة ال##بحث
ال ##علمي  ،وإي ##جاد وس ##يلة ل ##لتواص ##ل امل ##باش ##ر م ##ع

ال ##باح ##ثني وط ##رح م ##وض ##وع ##ات ت ##هم امل ##واط ##ن  ،وت ##عن
ح#ول#ها أس#ئلة ف#نية م#تخصصة ال يس#تطيع اإلج#اب#ة
ع ## # # # #ليها إال امل ## # # # #تخصصني م ## # # # #ن أع ## # # # #ضاء ه ## # # # #يئة
ال ## #بحوث  ،وم ## #ن ن ## #اح ## #ية أخ ## #رى ت ## #عطي ال ## #فرص ## #ة
ل ## #لسادة ال ## #باح ## #ثني ل ## #عرض أف ## #كاره ## #م وت ## #جارب ## #هم
وإب#تكارات#هم ع#لها تج#د م#ن يه#تم م#ن ال#قراء أو م#ن
متخ##ذي ال##قرار .ل##تكون ل##بنة ل##تطوي##ر م##نتج أو ع##الج
م#ري#ض أو ت#قدي#م خ#دم#ة أو اس#تشارة و ي#اح#بذا ل#و
إت## # #فاق إلن## # #شاء مش## # #روع إق## # #تصادي ق## # #ائ## # #م ع## # #لى
املعرفة التي يمتلكها الباحث .
وم#ن ه#نا ج#اءت ف#كرة أس#رة تح#ري#ر املج#لة أن ت#قوم
بتس#ليط األض#واء ع#لي ك#ل م#رك#ز ب#حثي ع#لى ح#دى
ب#كل ع#دد م#ن أع#داده#ا ت#باع#ا ً ح#تى ي#تسنى ل#لسادة
ال ##قراء و رواد امل ##وق ##ع اإلل ##كترون ##ي ملج ##لس امل ##راك ##ز
وامل ##عاه ##د ال ##بحثية ع ##لى ش ##بكة اإلن ##ترن ##ت أن يج ##دوا
ب ##ني أي ##دي ##هم ك ##ل امل ##علوم ##ات امل ##مكنة ع ##ن امل ##رك ##ز أو
ال## # #هيئة ال## # #بحثية م## # #ن ح## # #يث ال## # #تاري## # #خ وال## # #نشأه ،
رس ##ال ##تها وأه ##داف ##ها  ،أه ##م األب ##حاث واملش ##روع ##ات
ال##جاري##ة ب##ها  ،رؤي##تها ل##لتطوي##ر وأي##ضا ً دوره##ا ف##ي
خدمة املجتمع واملواطن .
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وج#اءت ال#بداي#ة م#ع املعه#د ال#قوم#ي ل#لبحوث ال#فلكية
وال#جيوف#يزي#قية  ،ب#عدم#ا ق#منا ب#عمل إس#تبيان ب#سيط
ع##ن م##دى م##عرف##ة امل##واط##ن ال##عادي ب##هيئات وم##راك##ز
ال#بحث ال#علمي ف#ي م#صر وم#دى ت#أث#يره#ا امل#باش#ر
ع ##ليه  ،ف ##كان ال ##سؤال ل ##عينة ل ##عدد م ##ن األش ##خاص
ع ## #ن " م ## #اذا ت ## #عرف ع ## #ن املعه ## #د ال ## #قوم ## #ي ل ## #لبحوث
ال#فلكية وال#جيوف#يزي#قية " وج#اءت اإلج#اب#ات م#ختلفة
و م ##تنوع ##ة و ق ##ري ##بة إل ##ى ح ##د م ##ا م ##ن ت ##خصصات
املعه ## #د  ،م ## #نها أن ## #ه ال ## #جهة امل ## #سئول ## #ة ع ## #ن رص ## #د
ال ##زالزل وال ##تنبوء بح ##دوث ##ها  -ه ##و املعه ##د امل ##نوط ب ##ه
تح## #دي## #د أه## #لة ال## #شهور ال## #قمري## #ة ال## #عرب## #ية  ،أو ه## #و
امل## # #رك## # #ز امل## # #ختص ب## # #ال## # #فلك وأب## # #حاث ال## # #فضاء ...
وغيرها من اإلجابات .
ومل##ا ك##ان للمعه##د م##ن أه##مية أث##رت ت##اري##خيا ً وع##لمياً
ف ##ي ح ##ياة ال ##وط ##ن وامل ##واط ##ن  ،ك ##ان ملج ##لة ال ##ناف ##ذة
ه ##ذا ال ##لقاء م ##ع ال ##سيد األس ##تاذ ال ##دك ##تور  /ح ##ات ##م
ح ## # #مدى ع ## # #ودة – رئ ## # #يس املعه ## # #د إلل ## # #قاء ال ## # #ضوء
وإس## #تعراض إم## #كان## #يات وع## #مل املعه## #د و ت## #عري## #ف
املجتمع بدوره .

وي##تميز ال##رئ##يس ال##ثان##ي  B.H.wadeللمعه ##د ع ##دد م ##ن امل ##راك ##ز واملح ##طات منتش ##رة ع ##لي
ب#أن#ه ق#دم خ#دم#ة ك#بيرة مل#صر ب#رس#مه مستوى الجمهورية نذكر منها :
لح#دود م#صر الش#رق#ية ب#ال#تعاون
م##ع  Keelingم##دي##ر امل##رص##د

امل ## #رك ## #ز ال ## #رئ ## #يسي للش ## #بكة ال ## #قوم ## #ية ل ## #رص ## #د

ع ##ام  ١٩٠٦ت ##مهيدا ً ل ##إلت ##فاق ##ية

ال ##زالزل  ،وي ##تبعه ع ##دد م ##ن امل ##راك ##ز ال ##فرع ##ية

ب ##ني م ##صر والس ##لطنة ال ##عثمان ##ية

ل ##لزالزل ع ##لى مس ##توى الج ##مهوري ##ة ) ال ##غردق ##ة

وه ##ي الخ ##رائ ##ط ال ##تي س ##اع ##دت ف ##ي

– م## #رس## #ي ع## #لم – ب## #رج ال## #عرب – ال## #واح## #ات

رج##وع ط##اب##ا إل##ي ال##سيادة امل##صري##ة ب##عد

ال#خارج#ة ( إلس#تقبال ب#يان#ات ال#زالزل م#ن 80

اللجوء إلى التحكيم الدولي

محطة .

أ.د .حاتم
عودة

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ

ام ##ا ال ##رئ ##يس ال ##ثال ##ث Harold knox

امل ##راص ##د ال ##فلكية )م ##رص ##د ح ##لوان  -م ##رص ##د

 shawف ##هو ح ##اص ##ل ع ##لى ق ##الدة ال ##نيل

ال ##قطام ##ية ال ##فلكي ف ##ي صح ##راء ال ##قطام ##ية -

ال ## # #عظمى م ## # #ن ال ## # #طبقة ال ## # #راب ## # #عة ع ## # #قب

م ## #رص ## #د املس ## #الت امل ## #غناط ## #يسي ب ## #ال ## #فيوم -

الح##رب ال##عامل##ية األول##ى  ،ث##م م##نح ق##الدة ال##نيل

م##رص##د أب##و س##مبل امل##غناط##يسي ف##ي أق##صى

من الطبقة الثالثة سنة .١٩٢٦

ج ##نوب ص ##عيد م ##صر – و امل ##رص ##د الج ##دي ##د

وق##الدة ال##نيل ه##ي أرف##ع درج##ة ت##كري##م م##صري##ة

امل ##توق ##ع إق ##ام ##ته ف ##ي س ##ان ##ت ك ##ات ##ري ##ن بش ##به

ي#عد املعه#د ال#قوم#ي ل#لبحوث ال#فلكية وال#جيوف#يزي#قية

وت## #منح ل## #ألش## #خاص ال## #ذي## #ن ق## #دم## #وا إس## #هام # #اً

جزيرة سيناء (

م ## #ن أق ## #دم امل ## #عاه ## #د ال ## #بحثية ف ## #ي م ## #صر وال ## #وط ## #ن

مميزا ً يؤثر في حياة املصريني .

وي## # #ضم املعه## # #د أي## # #ضا ً ف## # #ي م## # #قره بح## # #لوان

ال ##عرب ##ي ورب ##ما ف ##ي إف ##ري ##قيا  ،ح ##يث ت ##م ان ##شاؤه

وي## #أت## #ي ب## #عد ك## #ل ه## #ؤالء االس## #تاذ ال## #دك## #تور /

) امل ## # #رص ## # #د ال ## # #شمسي  -مح ## # #طات ال ## # #طيف

ع##ام  ١٩٠٣ع##لى ق##مة امل##رص##د بح##لوان  .وم##ع ق##دم

مح##مد رض##ا م##دور امل##لقب ب##راه##ب ال##فلك ك##أول

واإلش## #عاع ال## #شمسي  -مح## #طة رص## #د وت## #تبع

وع ##راق ##ة املعه ##د ف ##إن ت ##خصصات ##ه ف ##ي ع ##لوم ال ##فلك

رئ#يس م#صري للمعه#د ب#دءا ً م#ن ال#عام ١٩٣٤

األق ##مار ال ##صناع ##ية  -م ##رك ##ز تج ##ميع ب ##يان ##ات

وال ## #جيوف ## #يزي ## #اء م ## #مثلة ب ## #ال ## #زالزل ب ## #دأت ق ## #بل ه ## #ذا

وحتى العام . ١٩٥٣

املح#طات ال#دائ#مة ل#لنظام ال#عامل#ي ل#إلح#داث#يات

املعه11د ال11قوم11ي ل11لبحوث ال11فلكية م11ن ح11يث
ال1تاري1خ و ال1نشأة  ،م1تى ك1ان1ت ال1بداي1ة ف1ي
ريادة املراكز البحثية من حيث القدم ؟

 GPSمل ## #راق ## #بة تح ## #رك ## #ات القش ## #رة األرض ## #ية

التاريخ بأعوام كثيرة .

ح##يث ب##دأت ال##قياس##ات ال##فلكية ع##ام  ١٨٦٠-١٨٣٩ب1ماذا ي1عني و يه1تم املعه1د م1ن ت1خصصات
ف ## #ي م ## #رص ## #د ب ## #والق ث ## #م م ## #رص ## #د ال ## #عباس ## #ية ع ## #ام و م11جاالت و م11ا ه11و حج11م ال11قوى البش11ري11ة

 .١٩٠٣-١٨٦٨وف ## #ي ن ## #فس امل ## #رص ## #د ب ## #ال ## #عباس ## #ية للمعهد ؟
وم ## #ن أه ## #م م ## #ا ي ## #ميز املعه ## #د ه ## #و ت ## #عدد م ## #جاالت
بدأت القياسات الزلزالية عام . ١٩٠٣-١٨٨٩

ع ##لى املس ##توى املح ##لي واإلق ##ليمي وال ##دول ##ي -
م ## # # #ختبر ل ## # # #قياس ال ## # # #خواص امل ## # # #غناط ## # # #يسية
للصخور(

إخ#تصاص#ات#ه ال#تي ي#عني ب#ال#عمل ب#ها  ،م#نها ع#لي ه11 1ل ه11 1ناك م11 1همة مح11 1ددة للمعه11 1د ل11 1لقيام
ك11يف ك11ان11ت ب11داي11ات رئ11اس11ة املعه11د ف11ي ظ11ل س## # # # # #بيل امل## # # # # #ثال م## # # # # #جاالت ال## # # # # #فلك  ،ال## # # # # #زالزل  ،ب 11 1 1ممارس 11 1 1ة ت 11 1 1خصصات 11 1 1ه امل 11 1 1تعددة م 11 1 1ن
ال ## #جيوف ## #يزي ## #اء  ،أب ## #حاث ال ## #فضاء وم ## #جال أب ## #حاث خاللها ؟
اإلحتالل اإلنجليزي آنذاك ؟
ال ##شمس م ##ن خ ##الل األق ##سام امل ##ختلفة ال ##تي ت ##ضم
ت##وال##ى ع##لى رئ##اس##ة املعه##د ك##تيبة م##ن ال##علماء ب##دءأً ف ##ي ق ##وت ##ها البش ##ري ##ة م ##ا ي ##رب ##و ع ##لي ) ٢٨٠م ##ائ ##تان
م ##ن ال ##عام  ١٩٠٠و وص ##والً إل ##ى ت ##كليفي ب ##رئ ##اس ##ة وث##مان##ون ( م##ن أع##ضاء ه##يئة ال##بحوث وم##ساع##دي##هم
املعهد حتي اآلن .

وي##عاون##هم م##ا ي##زي##د ع##ن ) ٣٥٠ث##الث##مائ##ة وخ##مسون(

وك##ان##ت ب##داي##ات املعه##د ت##حت رئ##اس##ة خ##مسة رؤس##اء من األخصائيني العلميني والفنيني و اإلداريني.

ك ##غيره م ##ن امل ##راك ##ز وامل ##عاه ##د ال ##بحثية ف ##إن املعه ##د
ي ##تطلع إل ##ى ال ##نهوض ب ##ال ##بحوث وال ##دراس ##ات ال ##تي
ت ##دخ ##ل ف ##ي م ##جال إخ ##تصاص ##ات ##ه وم ##ا ي ##تصل ب ##ها
وت##قدي##م ال##خبرة وامل##شورة ل##لهيئات وامل##ؤس##سات ف##ي
ذات امل##جاالت  ،ك##ما يه##تم ب##زي##ادة امل##شارك##ة ك##بيت

إنج ## # #ليز م ## # #ن ال ## # #عام  ١٩٠٠وح ## # #تى  ١٩٣٤وه ## # #م
نس 11تطيع أن ن 11تبني م 11ن ت 11لك ال 11تخصصات خ##برة ع##لمي ل##تحقيق الخ##طط ال##قوم##ية واملش##روع##ات
بالترتيب
 B.F.keelingإح11تياج املعه11د ل11لتوس11ع م11ن خ11الل ال11عدي11د ال ##وط ##نية ال ##كبري وم ##ا ي ##تصل ب ##ها ع ##لي األص ##عدة
1900 - 1910
 B.H.wadeم 11 1ن امل 11 1راك 11 1ز و األف 11 1رع ف 11 1ي م 11 1عظم أن 11 1حاء املحلية واالقليمية والدولية .
1910 - 1912
1912 - 1918
 H.knox shawالجمهورية .
H.E.Hurst
1918 - 1924
P.A.curry
1924 – 1934
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ك1يف ي1مكننا تح1دي1د أه1داف املعه1د ال1تي ي1تطلع ل1تحقيقها وف1قا ً ل1لرؤي1ة ال1تي
يعمل من خاللها كما سبق و أشرت سيادتكم ؟
يمكننا تلخيص أهداف املعهد في النقاط التالية :
دراس ##ة األج ##رام ال ##سماوي ##ة امل ##ختلفة م ##ثل ال ##نجوم وال ##كواك ##ب واملج ##رات ال ##خارج ##ية
وامل ##ذن ##بات وغ ##يره ##ا ف ##يزي ##ائ ##يا ً ودي ##نام ##يكيا ً وال ##تعرف ع ##لى ت ##طوره ##ا وأس ##باب ت ##غيره ##ا
وحساب مداراتها املختلفة .
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

اإلهتمام بمتابعة األجسام الفضائية التي تقترب من كوكب األرض .
زيادة التوعية والتغطية الثقافية واإلعالمية للظواهر الفلكية التي تهم املجتمع .

ال#تنسيق واإلس#تعان#ة ب#األرص#اد ال#فلكية ال#فضائ#ية م#ع األرص#اد ال#فلكية األرض#ية و خ#اص#ة ال#تي ت#رص#د ال#طاق#ات ال#عال#ية م#ثل اش#عة
إكس .
دراسة فيزياء الشمس ونشاطها وتطويرها وآثارها املختلفة على األرض وتحديد توزيعاتها في أنحاء جمهورية مصر العربية .
تحسني وتطوير و تنقيح التقويم الفلكي الذي يصدره املعهد وزيادة محتوياته من املعلومات الفقهية والدينية .
رصد وتتبع األقمار الصناعية وقياس أبعادها بدقة  ،وقياس تأثير الغالف الجوي واإلشعاع الشمسي على مداراتها وحركتها .
امل##راق##بة املس##تمرة ل##لنشاط ال##زل##زال##ي ع##لى املس##توى املح##لي واإلق##ليمي وال##دول##ي إلج##راء ال##بحوث ل##لتعرف ع##لى أس##باب ح##دوث ال##زالزل
والعمل على تقليل األخطار الناجمة عن وقوع الزالزل .
دراس ##ة الخ ##طورة ال ##زل ##زال ##ية وال ##نطاق ##ات ال ##زل ##زال ##ية وال ##صدوع وح ##ساب م ##عام ##الت األم ##ان ال ##زل ##زال ##ي ل ##كل م ##ناط ##ق الج ##مهوري ##ة وخ ##اص ##ة
املناطق الهامة الحيوية واإلستراتيجية كالقناطر والسدود واألنفاق .
اإلستمرار في تقديم الخدمات واإلستشارات وتنفيذ املشروعات البحثية التطبيقية ملختلف مؤسسات الدولة .
تحديد الخزانات الجوفية والطبقات الرسوبية للمياة الجوفية والتعرف على التتابع الجيولوجي لباطن األرض املصرية .
تكثيف الكشف عن اآلثار املدفونة والكشف عما هو تحت سطح األرض إلستكشاف الكهوف والفجوات والقنوات .
إس##تخدام ط##ري##قة امل##غناط##يسية األرض##ية ف##ي ال##كشف ع##ن ال##خام##ات اإلق##تصادي##ة امل##ختلفة وتح##دي##د ص##خور ال##قاع##دة األس##اس##ية م##ثل
الجرانيت والرخام .
ت#كثيف ال#دراس#ات ف#ي م#ناط#ق اآلث#ار لتح#دي#د إم#تدادات#ها ت#حت الس#طحية وال#تنقيب ع#ن اآلث#ار امل#دف#ون#ة ب#إس#تخدام ال#قياس#ات ال#تثاق#لية
الدقيقة .
ت#كثيف ق#ياس#ات الح#رارة األرض#ية ل#تقييم ال#طاق#ة ال#جيوح#راري#ة ل#لمناط#ق النش#طة ج#يوح#راري#ا ً و ذل#ك ل#إلس#تفادة م#نها إق#تصادي#ا ً ف#ي
اإلنارة و إدارة املصانع .
م#راق#بة ال#تفجيرات ال#تي تج#ري#ها ش#رك#ات األس#منت وامل#حاج#ر وامل#ناج#م ف#ي أن#حاء الج#مهوري#ة ودراس#ة ت#أث#يره#ا ع#لى امل#نشآت وامل#بان#ي
القريبة منها .
و ماذا عن رسالة املعهد ؟
ك##ل م##ا س##بق ي##تم ع##مله وف##قا ل##رس##ال##ة املعه##د ف##ي اإلل##تزام ب##تقدي##م ب##حث ع##لمي ح##دي##ث وم##تميز ط##بقا ً مل##واص##فات ال##جودة ال##عامل##ية ف##ي م##جال
العلوم الفلكية والجيوفيزيقية  ،وتطوير هذه العلوم من خالل منظومة بحثية رائدة لتحقيق خدمة مجتمعية ومهنية متميزة .
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م 11ا ه 11ي أه 11م اإلك 11تشاف 11ات و املخ 11رج 11ات ال 11بحثية للمعه 11د ذات األث 11ر ال 11قوي ف 11ي ح 11ياة
الوطن و املواطن ؟
ت ##ميز املعه ##د م ##نذ ن ##شأت ##ة ف ##ي ال ##عام  ١٩٠٣ب ##بعض امل ##هام ال ##وط ##نية واإلك ##تشاف ##ات ال ##علمية امل ##ميزة ف ##ي
مجاالت إختصاصاته املتعددة نذكر منها علي سبيل املثال اآلتي :
مجال الفلك
تح##دي##د ن##قاط الح##دود الش##رق##ية ف##ي س##يناء  ، ١٩٠٦وال##تي ك##ان##ت س##ببا ً رئ##يسا ً ل##عودة س##يناء
كاملة في مباحثات ومفاوضات والتحكيم الدولي لطابا .١٩٨٤
السبق في تصوير مذنب هالي .١٩٠٨
كان مرصد حلوان أحد مرصدين في العالم نجحا في تصويركوكب بلوتو .
املشاركة في إختيار أنسب املواقع لهبوط أول إنسان على سطح القمر .
إك ##تشاف نج ##م ج ##دي ##د ب ##واس ##طة ال ##دك ##تور /أح ##مد ع ##صام وت ##سجيله ف ##ي الج ##معية األم ##ري ##كية
لراصدي النجوم في . ٢٠١٤/٦/١٨
مجال الزالزل
إنشاء أول محطة رصد زالزل في العباسية .١٨٨٩
رصد زالزال سان فرانسيسكو .١٩٠٦
إنشاء مجموعة من املراصد والشبكات واملحطات كانت لها الريادة :
املركز اإلقليمي للزالزل الخاصة بالسد العالي وخزان أسوان .١٩٨٢
الشبكة القومية للزالزل .١٩٩٧
املركز الوطني للبيانات وهو الجهة املعنية بمراقبة التفجيرات النووية .٢٠٠٢
مجال الجيوفيزياء
وضع أول خريطة مغناطيسية .١٩٣٠
إنشاء مرصد املسالت املغناطيسي .١٩٦٠
إنشاء مرصد أبو سمبل املغناطيسي .٢٠٠٨
إنشاء املركز االقليمي للطبيعة األرضية والحد من املخاطر .٢٠١٥
مجال أبحاث الفضاء
إنشاء أول محطة رصد أقمار صناعية بمدي  ١٥٠٠كم في سنة .١٩٧٤
إنشاء محطة رصد أقمار صناعية بالليزر نصف آلية بمدي  ٦٠٠٠كم في سنة .١٩٨٠
مجال أبحاث الشمس
بدء العمل بالتليسكوب الشمسي .١٩٦٤
اإلنتهاء من عمل الدليل الفلكي .١٩٨٩
ك##ما ف##از املعه##د ب##إن##شاء م##رك##ز ت##ميز ع##لمي ف##ي ال##فلك وع##لوم ال##فضاء س##نة  ٢٠١٣ب##مرص##د ال##قطام##ية
الفلكي .
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ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺈﻧﺠﻠﻴﺰ ﻭ
أﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﺮﻱ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻠﻚ

ن 11الح 11ظ م 11ن م 11سمى املعه 11د ب 11أن 11ه " معه 11د ال#فرد وال#وط#ن م#ا ي#ؤه#له ل#لري#ادة ف#ي ه#ذه امل#جاالت م11اذا ع11ن ال11رؤي11ه املس11تقبليه للمعه11د )آم11ال
ق1وم1ي " ب1معنى أن1ه ي1ضطلع ب1مهام ق1وم1ية محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً  ،ومن أمثلتها :
وطموحات(؟
و وط 11 1 1نية  .م 11 1 1ا أث 11 1 1ر ه 11 1 1ذا اإلس 11 1 1م ع 11 1 1لى

للمعه##د ال##عدي##د م##ن اإلص##دارات وامل##طبوع##ات للمعه ##د رؤي ##ه مس ##تقبلية ب ##شأن ب ##عض املش ##روع ##ات

م11 1نظوم11 1ة ال11 1عمل و ق11 1وت11 1ه البش11 1ري11 1ة م11 1ن

) ال#دل#يل ال#فلكي  -ك#تال#وج ال#زالزل  -ك#تيبات ال ## #تنموي ## #ة ال ## #قوم ## #ية  ،آم # #الً أن ي ## #تم اإلن ## #تهاء م ## #ن

ال11 1 1 1عام11 1 1 1لني ب11 1 1 1ه ؟ و م11 1 1 1ا ه11 1 1 1و دورة ف11 1 1 1ي

تبسيط العلوم ( .

املشروعات القومية ؟

امل ##تحف ال ##فكي وإت ##اح ##ته للج ##مهور وإدارت ##ه وفائدة تعم على الوطن مثل :

ت## #نفيذه## #ا ع## #لى أرض ال## #واق## #ع مل## #ا ل## #ها م## #ن م## #ردود

بمجلس إدارة خاص باملتحف .

رب#ط ش#بكات ال#زالزل وامل#راص#د ال#جيوف#يزي#قية

يه ##تم املعه ##د ب ##إدارت ##ه وك ##ل ال ##عام ##لني ب ##ه ب ##امل ##عنى

ت#دري#ب م#درس#ي ال#علوم ب#امل#رح#لتني اإلع#دادي#ة

وال ##جيودي ##سيه ف ##ي ش ##رق ق ##ارة أف ##ري ##قيا م ##ن

الح##رف##ي مل##سماه ب##املعه##د ال##قوم##ي وم##اتح##مله ك##لمة

وال## # #ثان## # #وي## # #ة ع## # #لى ش## # #رح ع## # #لم ال## # #فلك وذل## # #ك

خ## #الل امل## #رك## #ز اإلق## #ليمي ل## #لزالزل امل## #قام ف## #ي

ال## #قوم## #ية م## #ن م## #سئول## #ية ت## #قع ع## #لى ع## #ات## #قه ك## #كيان

ب ##ال ##تعاون م ##ع وزارة ال ##ترب ##ية وال ##تعليم ودول ##ة

أسوان جنوب مصر .

ع## # # #لمي ووط## # # #ني ي## # # #كرس أب## # # #حاث## # # #ه ودراس## # # #ات## # # #ه

اليابان .

وإس ##تشارات ##ه الخ ##دم ##ية ل ##كل م ##ا ي ##مكن أن ي ##كون
م##تعلقا ً ب##الخ##طط وال##قضاي##ا ال##تنموي##ة ذات ال##طاب##ع

إت ## #اح ## #ة ال ## #فرص ## #ة للج ## #مهور ل ## #زي ## #ارة املعه ## #د

ال ##توس ##ع ف ##ي ت ##قنيات ال ##جيوف ##يزي ##اء املح ##مول ##ة
) جوا ً – بحرا ً ( .

ب ##مواق ##عه امل ##ختلفة ومح ##طات ال ##رص ##د ال ##تاب ##عة

ت#طوي#ر ت#قنية خ#الي#ا ش#مسية رخ#يصة ت#مهيداً

ال##قوم##ي وال##وط##ني  ،ول##عل ق##رار ال##قيادة ال##سياس##ية

له بهدف نشر الثقافة العلمية .

ل ## #توف ## #ير م ## #صادر ط ## #اق ## #ة ج ## #دي ## #دة ومتج ## #ددة

ال ##حال ##ية ف ##ي م ##صر ب ##إن ##شاء ال ##عاص ##مة اإلداري ##ة

ف ## # #تح ال ## # #تليسكوب ## # #ات وامل ## # #ناظ ## # #ير للج ## # #مهور

) الطاقة النظيفة ( .

الج ## #دي ## #دة ب ## #موق ## #عها ال ## #حال ## #ي امل ## #حيط ب ## #مرص ## #د

وال#عام#ة واإلع#الم خ#الل ال#قيام ب#أع#مال رص#د

ت ##طوي ##ر ت ##قنيات ال ##رص ##د ال ##رادي ##وي وال ##رص ##د

ال ## #قطام ## #ية ال ## #فلكي  ،وم ## #ن ش ## #أن ## #ه  -أث ## #ناء وب ## #عد

األح#داث ال#فلكية وت#وف#ير م#طبوع#ات وم#طوي#ات

ال ## # #تحت ال ## # #صوت ## # #ي وت ## # #طبيقات ## # #ها امل ## # #ختلفة

اإلن ## #تهاء م ## #ن ال ## #عمل ب ## #ها وإن ## #شائ ## #ها  -أن ي ## #ؤث ## #ر

لشرح الظاهره محل الرصد .

) العلمية  -اإلستراتيجية ( .

ب##صورة ق##د ت##كون س##لبية ع##لى ك##فاءة أداء م##رص##د
ال##قطام##ية ذو امل##نظار ال##عاك##س ب##مرآه ق##طره##ا  74ك##ما أن ه##ناك ب##عضا ً م##ن األنش##طة واألع##مال ذات
ب ##وص ##ه ن ##ظرا ً مل ##ا ه ##و م ##توق ##ع م ##ن إن ##بعاث م ##وج ##ات املردود اإلقتصادي والقومي على الدولة مثل :
م ##راق ##بة ال ##تفجيرات مح ##ليا ً ودول ##يا ً و ب ##خاص ##ة
كه ##روم ##غناط ##يسية وأض ##واء وم ##لوث ##ات ب ##يئية ن ##اج ##مة
عن العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة .

ف ## # # #ي م ## # # #جاالت )ال ## # # #تعدي ## # # #ن  -امل ## # # #حاج ## # # #ر -

اليونسكو .

وه#و األم#ر ال#ذي ح#تم ب#ال#تفكير ف#ي إن#شاء م#رص#د

البترول(.

امل#شارك#ة املس#تمرة ف#ي ت#قييم وتح#دي#د أنس#ب

ف ##لكي ج ##دي ##د ك ##إح ##دى ال ##رؤى املس ##تقبلية ب ##منطقة

رص ## #د ال ## #زالزل واله ## #زات األرض ## #ية ودراس ## #ة

س ##ان ##ت ك ##ات ##ري ##ن بش ##به ج ##زي ##رة س ##يناء ب ##عد ث ##بوت

وتحليل آثارها .

م ##الئ ##مة ك ##اف ##ة ال ##ظروف واإلم ##كان ##ات امل ##تاح ##ة ال ##تي

رص#د أه#لة أوائ#ل ال#شهور ال#عرب#ية وال#ظواه#ر

ش ## # #جعت ع ## # #لى ال ## # #بدء وال ## # #تحضير إلن ## # #شاء ه ## # #ذا

الفلكية .

امل ##رص ##د الج ##دي ##د ع ##لي أح ##دث ال ##تقنيات ال ##الزم ##ة

امل ## # #عاون ## # #ة ف ## # #نيا ً ك ## # #بيت خ ## # #برة ع ## # #لمي ي ## # #قدم

ل ## #لتشغيل وذل ## #ك ب ## #ال ## #تعاون م ## #ع ال ## #قوات املس ## #لحة

إس## # #تشارات ف## # #ي إدارة األزم## # #ات وال## # #كوارث

املصرية وكافة األجهزة والهيئات املعنية .

)مركز دعم وإتخاذ القرار(.
ع#ضوي#ة ال#لجنة ال#قوم#ية ل#نزع الس#الح ب#وزارة

م11ن امل11عروف أن الخ11دم11ات و اإلس11تشارات

الخارجية .

ال 11تي ت 11قدم 11ها امل 11راك 11ز ال 11بحثية ل 11لمجتمع ك ## #ما أن املعه ## #د ال ## #قوم ## #ي ل ## #لبحوث ال ## #فلكية ي ## #مثل
ه1ي إح1دى مخ1رج1ات ال1بحث ال1علمي ل1تلك مصر مع آخرين في :
امل1راك1ز  ،م1ا ه1ي أش1كال الخ1دم1ات ال1بحثية

م ## #نظمة الح ## #ظر ال ## #شام ## #ل إلج ## #راء ال ## #تجارب

ال11 1تي ي11 1قدم11 1ها املعه11 1د ال11 1قوم11 1ي ل11 1لبحوث

النووية باألمم املتحدة .

الفلكية و الجيوفيزيقية ؟

إدارة األزم ## # #ات والح ## # #د م ## # #ن آث ## # #ار ال ## # #كوارث
بمنظمة اليونسكو.

ي ## #قوم املعه ## #د ب ## #تقدي ## #م ع ## #دد م ## #ن الخ ## #دم ## #ات ف ## #ي
م##جاالت ت##خصصات##ه ال##دق##يقة ل##ها م##ن األث##ر ع##لى
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امل ## #شارك ## #ة ف ## #ي ت ## #قييم م ## #بان امل ## #دارس ف ## #ي
الج ## #مهوري ## #ة ل ## #تكون م ## #قاوم ## #ة ل ## #لزالزل وذل ## #ك
ب## #ال## #تعاون م## #ع م## #رك## #ز ب## #حوث ال## #بناء وم## #نظمة

امل ##واق ##ع إلن ##شاء امل ##دن الج ##دي ##دة وامل ##جتمعات
ال## #عمران## #ية به## #دف ال## #توس## #ع األف## #قي وإع## #ادة
إعمار املناطق الغير مأهولة في مصر .

آخ1را ً  ...ن1ظرا ً مل1ا ي1تمتع ب1ه املعه1د م1ن ع1راق1ة و ق1دم م1نذ ت1اري1خ ن1شأت1ه  ،م1ن املؤك1د أن1ه ت1عاق1بت ع1ليه م1دارس ع1لمية م1ختلفة ت1ماش1ت
م1ع ال1تطور ال1هائ1ل ف1ي ال1بحث ال1علمي ب1كل م1ا يح1مله م1ن ج1دي1د  ،ه1ل ل1نا أن ن1لقي ال1ضوء ع1لى ف1كرة ت1عاق1ب األج1يال و ت1الح1مها ف1ي
ال1عمل داخ1ل املعه1د م1ن خ1الل ع1رض ال1سيرة ال1ذات1ية املبس1طة إلث1نني م1ن ال1علماء ي1مثالن م1درس1تني م1ختلفتني و ج1يلني م1ختلفني م1ن
الباحثني العاملني باملعهد ؟
ي#مكننا أن ن#قدم ل#كم ع#لى س#بيل امل#ثال و ل#يس ال#حصر ن#موذج#ني م#ن ن#ماذج ال#نجاح ب#املعه#د ي#مثالن امل#عنى ال#حقيقي ل#لعطاء ع#لى م#دار األج#يال امل#ختلفة
العاملة باملعهد على مدار تاريخه .
األستاذ الدكتور  /أنس محمد إبراهيم محمد عثمان  -من جيل الرواد باملعهد .
ملخص السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور  /أنس محمد إبراهيم عثمان
األسم  :أ.د /أنس محمد إبراهيم عثمان
الوظيفة  :أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  – ٢٠٠٦األن.
مجال التخصص  :الفيزياء الفلكية.
التخصص الدقيق  :دراسات الحشود النجمية واملجرات الخارجية
تاربخ امليالد  ١٧ :مارس ١٩٤٦
سنه التخرج ١٩٦٦ :
املؤهالت العلمية  :بكالوريوس علوم فيزياء  /فلك  ١٩٦٦جامعة القاهرة.
ماجستير علوم )فلك(  ١٩٧٤جامعة القاهرة.
دكتوراة فلسفة العلوم )الفيزياء الفلكية(  ١٩٧٧جامعة القاهرة.
التدرج العلمي
مساعد باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٦٧
باحث مساعد باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٧٤
باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٧٧
أستاذ باحث مساعد باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٨١
أستاذ باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٨٧

التدرج الوظيفي
أستاذ مشارك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة  /اململكة العربية السعودية .١٩٨٧ – ١٩٨٣
رئيس قسم الفلك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة  /اململكة العربية السعودية .١٩٨٨ – ١٩٨٦
أستاذ بجامعة امللك عبد العزيز بجدة  /اململكة العربية السعودية .١٩٨٩ – ١٩٨٧
رئيس معمل املجرة واملجرات الخارجية باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .٢٠٠٤ – ١٩٩٤
رئيس املعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .٢٠٠٦ – ٢٠٠٤
أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  – ٢٠٠٦األن.
العضوية في اللجان
رئيس اللجنة القومية ألبحاث الفضاء .COSPAR
عضوية اللجنة القومية للعلوم الفلكية.
رئيس اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لعلوم الفلك والفضاء.
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الدكتور  /محمد الجابري  -من شباب الباحثني املتميزين باملعهد.

م ##نسق ورش ##ة ال ##عمل اﻷق ##ليمية ل ##توح ##يد م ##دخ ##الت ال ##بيان ##ات ل ##حساب
املخاطر الزلزالية و التي عقدت بتونس  ٤-٣مايو .٢٠١٢
ع##ضو ال##لجنة امل##نظمة ل##ورش##ة ال##عمل ال##دول##ية الدارة ال##بيان##ات للش##بكات
ال ##زل ##زال ##ية و ال ##تي ن ##ظمها امل ##نظمة ال ##دول ##ية ل ##بحوث ال ##زالزل اﻷم ##ري ##كية
بالقاهرة نوفمبر .٢٠٠٩
ع ##ضو ال ##لجنة امل ##نظمة ل ##لتدري ##ب اﻷق ##ليمي ملح ##للي ال ##بيان ##ات و م ##شغلي
مح##طات ن##ظام ال##رص##د ال##دول##ي ب##أف##ري##قيا و ال##تي ن##ظمته م##نظمة الح##ظر
الشامل إلجراء التجارب النووية بالقاهرة يونيو .٢٠٠٦
ع## #ضو ال## #لجنة امل## #نظمة ل## #ورش## #ة ال## #عمل ال## #دول## #ية ال## #ثال## #ثة ع## #ن امل## #خاط## #ر
ال## #زل## #زال## #ية ف## #ي ش## #مال أف## #ري## #قيا )ج## #ام## #عة امل## #نصورة  ٢٣ - ٢٠م## #اي## #و
.(٢٠٠٣

ملخص السيرة الذاتية للدكتور  /محمد نبيل الجابرى
األسم :د /محمد نبيل محمد الجابري
ال1وظ1يفة  :ب##اح##ث ب##املعه##د ال##قوم##ي ل##لبحوث ال##فلكية وال##جيوف##يزي##قية م##نذ س##بتمبر
٢٠١٢
تاربخ امليالد  ٢٧ :سبتمبر ١٩٨٠
املؤه 11ل  :دك## #توراة ف## #ي ف## #لسفة ال## #علوم ج## #ام## #عة امل## #نصورة )أش## #راف مش## #ترك م## #ع
جامعه تريستا بأيطاليا(
خبرات العمل الدولي
ب##اح##ث م##ا ب##عد ال##دك##توراة بمعه##د ف##يزي##اء األرض ب##جام##عة س##تراس##بورغ
فرنسا .٢٠١٢- ٢٠١١
ب ##اح ##ث م ##شارك ب ##امل ##رك ##ز ال ##دول ##ي ل ##لفيزي ##اء ال ##نظري ##ة ب ##أي ##طال ##يا - ٢٠٠٥
.٢٠١١
ع#ضو ال#وف#د امل#صري ف#ي أج#تماع#ات مج#موع#ة ال#عمل ب مل#نظمة الح#ظر
ال#شام#ل ﻹج#راء ال#تجارب ال#نووي#ة ب#فيننا م#نذ أغس#طس  ٢٠١٢و ح#تي
اﻷن و ملدة سته دورات متوالية.
م ##نظم ) (co-convenerج ##لسه ع ##مل ف ##ي م ##ؤت ##مر األت ##حاد األورب ##ي
ل#لعلوم األرض ب#فيينا  ٢٠١٤و  ٢٠١٥و  ٢٠١٦ع#ن امل#خاط#ر ال#طبيعية
في أفريقيا.
امل ##شارك ##ة ف ##ي أن ##شاء و ت ##رك ##يب الش ##بكة ال ##سودان ##ية ل ##لزالزل وت ##دري ##ب
الفنني السودانني علي تشغيل الشبكة  - ٢٠١٣حتي اﻷن.
أح##د م##نسقي مج##موع##ة ع##مل مش##روع الخ##ري##طة ال##سيزم##وت##كتون##ية ل##لقارة
األفريقية )اليونيسكو(.
امل ## #دي ## #ر ال ## #تنفيذي ل ## #لنموذج ال ## #عامل ## #ي ل ## #لزالزل مل ## #نطقة ش ## #مال أف ## #ري ## #قيا
سبتمبر  ٢٠١١يوليو .٢٠١٢
ع ##ضو مج ##موع ##ه ش ##مال أف ##ري ##قيا ل ##لزالزل و ال ##تسون ##ام ##ي م ##نذ  ٢٠٠٣و
حتي اﻷن.

النشر العلمي و أهم املشاريع البحثية
Google Scholat h index 8 citation 145
نشر  14بحث في مجالت محكمة ذات معامل تأثير عالي
)(e.g. Science IF 31.4, Geology IF 4.6, SRL IF 3.04
امل ##شارك ##ة ف ##ي م ##شاري ##ع ب ##حثية م ##ع ج ##ام ##عات أورب ##ية و أف ##ري ##قية و م ##نظمات
دولية )اليونيسكو(.
ال ## #باح ## #ث ال ## #رئ ## #يسي امل ## #ساع ## #د ) (Co PIملش ## #روع أن ## #شاء م ## #رك ## #ز ال ## #طبيعة
األرضية و الحد من املخاطر بمحور قناة السويس ٢٠١٥
املشاركة في مشروع:
م ##خاط ##ر ال ##تسون ##ام ##ي ف ##ي البح ##ر امل ##توس ##ط) .االت ##حاد اﻷورب ##ي (FP7
٢٠١٦
أس ##تخدام ال ##حاس ##بات امل ##توازي ##ة ل ##حساب الخ ##طر ال ##زل ##زال ##ي )ج ##ام ##عه
تريستا( ٢٠١٦
الخ#ري#طة ال#سيزم#وت#كتون#ية ل#لقارة اﻷف#ري#قية )ال#يون#يسكو و أك#ثر م#ن ٢٥
دولة أفريقية( ٢٠١٥
مش## #روع ط## #موغ## #راف## #ية امل## #وج## #ات الس## #طحية لش## #رق امل## #توس## #ط )ج## #ام## #عة
تريستا( ٢٠١١
م##راق##بة ال##نشاط ال##زل##زال##ي املس##تحث ح##ول ب##حيرة الس##د ال##عال##ي )امل##رك##ز
الوطني لالبحاث اﻷيطالي(٢٠١٢.
أع## #داد دراس## #ات امل## #وق## #ع ملح## #طة ال## #ضبعة ال## #نووي## #ة )وزارة الكه## #رب## #اء و
الطاقة(
امل#شارك#ة ف#ي امل#راق#بة املس#تمرة ل#تفجيرات ش#رك#ات اﻷس#منت و ت#أث#يره#ا
علي املباني )شركات(
امل##شارك##ة ف##ي أع##داد م##قترح مش##روع ش##بكة ال##رص##د ال##بيئي ف##ي دول ح##وض
النيل.
ت#قدي#م امل#شورة ال#فنية مل#حاف#ظة ال#قاه#رة ف#ي م#نطقة ال#دوي#قة و م#حاف#ظة ج#نوب
سيناء في منطقة هضبة أم السيد.
امل ##شارك ##ة ف ##ي إع ##داد رؤي ##ة املعه ##د ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث ال ##فلكية و ال ##جيوف ##يزي ##قية
لدوره في مشروع تنمية أقليم قناة السويس..

خبرات أدارية
ع#ضو مج#لس أدراة امل#رك#ز ال#وط#ني ل#بيان#ات ن#زع الس#الح م#نذ  ٢٠١٢و
حتي اﻷن.
ع## # #ضو امل## # #كتب ال## # #فني ل## # #رئ## # #يس املعه## # #د ال## # #قوم## # #ي ل## # #لبحوث ال## # #فلكية و
الجيوفيزيقية منذ  ٢٠١٢و فبراير .٢٠١٥
املش ## #رف ع ## #لي أدارة ال ## #تدري ## #ب ب ## #املعه ## #د ال ## #قوم ## #ي ل ## #لبحوث ال ## #فلكية و
الجيوفيزيقية .٢٠١٥ - ٢٠١٣
املتح ## # #دث ال ## # #رس ## # #مي ب ## # #أس ## # #م املعه ## # #د ال ## # #قوم ## # #ي ل ## # #لبحوث ال ## # #فلكية و
الجيوفيزيقية.
امل ## #دي ## #ر ال ## #تنفيذي ل ## #لنموذج ال ## #عامل ## #ي ل ## #لزالزل مل ## #نطقة ش ## #مال أف ## #ري ## #قيا
سبتمبر  ٢٠١١يوليو .٢٠١٢
عضو مجلس أدارة مجموعة شمال أفريقيا للزالزل و التسونامي.
عضو مجلس قسم الزالزل يونيو  - ٢٠١٣يوليو .٢٠١٤
تنظيم مؤتمرات و ورش عمل دولية
ع ##ضو ال ##لجنة امل ##نظمة ل ##ألج ##تماع األول ل ##لمفوض ##ية األف ##ري ##قية ل ##لزالزل
األقصر أبريل .٢٠١٦
ع#ضو ال#لجنة امل#نظمة ل#لمؤت#مر ال#عرب#ي ال#راب#ع ف#ي ال#فلك و ال#جيوف#يزي#اء
و الذي يعقد بالقاهرة  ٢٣-٢٠أكتوبر .٢٠١٤
م#نظم ن#دوة ال#رص#د ال#بيئي ف#ي دول ح#وض ال#نيل ب#ال#قاه#رة م#اي#و ٢٠١٣
بالتعاون مع جامعه أديس أبابا ووزارة الخارجية.
م##حاض##ر ب##امل##نتدي ال##دول##ي ل##لمخاط##ر ال##ذي ن##ظمه ال##بنك ال##دول##ي ب##كيب
تاون جنوب أفريقيا ٦-٢يوليو .٢٠١٢
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ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ  -ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ٢٠١٥

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ف##ي ي##وم ال##ثالث##اء امل##واف##ق  ١٧م##اي##و  ٢٠١٦أع##لنت أك##ادي##مية

ومن الجوائز الحاصل عليها خالل مسيرته :

ال## # #بحث ال## # #علمي وال## # #تكنول## # #وج## # #يا أس## # #ماء ال## # #سادة ال## # #علماء

 -جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء .١٩٧٣

الفائزين بجوائز الدولة عن العام . ٢٠١٥

 -وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى .١٩٧٣

وج## #اءت ج## #ائ## #زة ال## #رواد ل## #لعلوم األس## #اس## #ية ف## #ي ه## #ذا ال## #عام

 -وسام الجمهورية من الطبقة الثانية .١٩٨٢

ل##تضاف إل##ي ق##ائ##مة م##تميزة م##ن ال##جوائ##ز واألوس##مة وال##عدي##د

 -وس## # #ام اإلت## # #حاد ال## # #عامل## # #ي مل## # #راك## # #ز ال## # #بحوث ال## # #صناع## # #ية

م##ن ال##تكري##مات ت##تزي##ن ب##ها امل##سيرة ال##علميه ل##لسيد األس##تاذ

والتكنولوجية .١٩٩٦

ال ## #دك ## #تور  /أح ## #مد ع ## #ادل ع ## #بد ال ## #عظيم – األس ## #تاذ امل ## #تفرغ

 -جائزة الدولة التقديرية .١٩٩٨

بمركز بحوث وتطوير الفلزات .

ج##دي##ر ب##ال##ذك##ر أن م##رك##ز ب##حوث وت##طوي##ر ال##فلزات ب##دأ ك##شعبة

و في تعريف ملخص بالعالم الجليل نذكر أن سيادته :

ف ##ي امل ##رك ##ز ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث وج ##اء إخ ##تيار س ##يادت ##ه ل ##رئ ##اس ##ة

 -مولود في  ٢١أغسطس  ١٩٣٠محافظة املنوفية .

مش#روع إن#شاء م#رك#ز ب#حوث وت#طوي#ر ال#فلزات ك#نقطة إن#طالق#ة

 -ح ##صل ع ##لى ب ##كال ##ري ##وس ك ##لية ال ##علوم –ج ##ام ##عة ال ##قاه ##رة

ك## # #برى ف## # #ي م## # #سيرت## # #ه ال## # #علمية واإلداري## # #ة ب## # #ما ي## # #مثله ه## # #ذا

.١٩٥١

املش ##روع ك ##أح ##د أه ##م ن ##قاط رب ##ط ال ##بحث ال ##علمي ب ##ال ##صناع ##ة

 -ح ##صل ع ##لى درج ##ه امل ##اجس ##تير م ##ن ك ##لية ال ##علوم – ج ##ام ##عة

وض ##رورة ت ##فعيلها وال ##عمل ب ##ها ع ##لى أف ##ضل وأح ##دث م ##ا ه ##و

القاهرة .١٩٥٦

ق ##ائ ##م ب ##دول ال ##عال ##م امل ##ختلفة وك ##ان ل ##لناف ##ذة ه ##ذا ال ##لقاء م ##ع

 -ح ##صل ع ##لى درج ##ه ال ##دك ##توراه م ##ن ك ##لية ال ##علوم –ج ##ام ##عة

السيد األستاذ الدكتور  /أحمد عادل عبد العظيم.

القاهرة .١٩٦١
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وج## #ائ## #ني ال## #رد م## #ن رئ## #يس ش## #رك## #ة ص## #ناع## #ات الكه## #رب## #اء وال## #بالس## #تيك امل## #صري## #ه
) ف ##ارت ##ا ( ال ##تي أسس ##تها الش ##رك ##ة األمل ##ان ##ية األم وط ##لب م ##ني ت ##دري ##ب و ق ##يادة
مج##موع##ة م##ن امل##هندس##ني وال##كيميائ##يني ع##لى ال##بحث وال##تطوي##ر ع##لى غ##رار م##عام##ل
الشركة األم .
ج##دي##ر ب##ال##ذك##ر أن ه##ذا ال##نشاط ف##ي الش##رك##ة إن##تقل إل##ي ص##ورة ت##عاق##د ب##ني امل##رك##ز
ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث وش ##رك ##ة ص ##ناع ##ات الكه ##رب ##اء امل ##صري ##ه ل ##يكون أول ت ##عاق ##د ب ##ني
البحث العلمي والصناعة املصرية كما أعلن في ذلك الوقت .
وج#اءت ال#نتائ#ج مبه#رة ح#يث ق#مت وال#فري#ق ال#بحثي م#عي ب#اإلت#جاه إل#ي امل#جاالت
ال##تطبيقية م##ثل ت##طوي##ر ال##بطاري##ات ال##جاف##ة وال##سائ##لة وت##آك##ل ال##فلزات وإس##تخدام
ال#خام#ات امل#صري#ة امل#تاح#ة وامل#توف#رة ف#ي م#صر م#ثل خ#ام ث#ان#ي أك#سيد امل#نجنيز
ب ##إب ##تكار ط ##ري ##قة ج ##دي ##دة وس ##ري ##عة ق ##بل وب ##عد ت ##نشيطه ب ##مخال ##يط م ##حضرة م ##ن
ض 11رورة رب 11ط ال 11بحث ال 11علمي ب 11التطبيق ال 11صناع 11ي ه 11و الس 11بيل
الوحيد لإلستفادة من مخرجات األفكار العلمية
اإلع 11 1داد و التخ 11 1طيط ال 11 1علمي و امل 11 1ثاب 11 1رة  ....ه 11 1ي م 11 1فات 11 1يح قه 11 1ر
التح11دي11ات و ال11صعوب11ات ال11تي واجه11تنا ف11ي إن11شاء م11رك11ز ب11حوث و
تطوير الفلزات

األن ##واع املح ##لية واملس ##توردة  ،وغ ##يره ##ا م ##ن األب ##حاث ال ##تي ت ##م نش ##ر ن ##تائ ##جها ف ##ي
الدوريات العاملية الرائدة في مجال الكيمياء الكهربية األساسية والتطبيقية .
وب ##دأ إت ##جاه ال ##دول ##ة آن ##ذاك ن ##حو ال ##تفكير ف ##ي إن ##شاء م ##رك ##ز ب ##حثي ت ##كون م ##همته
األس#اس#ية ت#لبية اإلح#تياج#ات ال#تكنول#وج#ية ل#لصناع#ة امل#صري#ة  ،وي#مكنني ال#قول
أن مل#رك#ز ب#حوث وت#طوي#ر ال#فلزات ث#الث#ة آب#اء س#اه#موا م#جتمعني ف#ي إن#شاء امل#رك#ز
على أفضل ما يكون وهم :
 .١القطاع الصناعي .

حدثنا عن البدايه وفكره مشروع إنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات ؟

 .٢املركز القومي للبحوث .

ف#ي ال#بداي#ة ك#ان#ت رس#ال#تنا وه#دف#نا ف#ي امل#رك#ز ال#قوم#ي ل#لبحوث نش#ر أب#حاث ف#ي
دوري##ات ع##لمية ع##امل##ية  ،وه##نا ك##ان##ت ل##ي وق##فة م##ع ال##نفس م##ن خ##الل س##ؤال##ي ع##ن
إخ ##تالف امل ##رك ##ز ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث ع ##ن ال ##جام ##عة ح ##يث أن ل ##نا ك ##باح ##ثني م ##همة
ت ##ختلف ع ##ن م ##همة ال ##باح ##ثني واألس ##ات ##ذة ب ##باق ##ي ال ##جام ##عات  ،ف ##قمت ب ##مراس ##لة
ال ##عدي ##د م ##ن األس ##ات ##ذة ف ##ي م ##ختلف دول ال ##عال ##م ال ##عام ##لني ب ##امل ##راك ##ز ال ##بحثية ف ##ي
نفس مجاالت تخصص الشعبة التي أعمل بها في املركز .
إل##ي أن ج##ائ##ني ع##رض ف##ي ال##عام  ١٩٦٦م##ن ش##رك##ة ف##ارت##ا األمل##ان##ية إح##دى أك##بر
ش##رك##ات ال##بطاري##ات ف##ي ال##عال##م ف##ي ه##ذا ال##وق##ت  ،وه##ي ف##رص##ة ل##م ت##تح م##ن ق##بل
ل##لعمل وال##دراس##ة ع##لى ال##بحث وال##تطوي##ر داخ##ل الش##رك##ات ال##صناع##ية ف##ي أوروب##ا
ح ##يث ت ##تم امل ##حاس ##بة ع ##لى أس ##اس أن ي ##قوم ال ##باح ##ث ب ##دراس ##ة امل ##شكالت ال ##هام ##ة
ال##تي ت##واج##ه اإلن##تاج وال##عمل ع##لى ح##لها إم##ا ب##ال##تطوي##ر أو ت##قليل ال##فاق##د وامله##در
م ##ن ال ##خام ##ات أو الخ ##طوات  ،وه ##و إل ##تزام ب ##ني ال ##طرف ##ني ال ي ##حيد ع ##نه أح ##ده ##ما
وخاصة الباحث و إال وجد نفسه خارج املنظومة وخارج العمل بالشركة .
وك#ان اإلت#فاق ع#لى ال#تعاق#د م#عي مل#دة ع#ام واح#د وت#م م#د ف#تره ال#تعاق#د ل#فتره مل#دة
ع##ام آخ##ر  ،إال أن##ني ق##مت ب##قطع ف##ترة ال##تعاق##د ب##عد م##ضي س##تة أشه##ر  .وك##نت
خ##الل##ها ع##لى وش##ك ال##ترق##ي ل##وظ##يفة أس##تاذ ب##اح##ث م##ساع##د  ،وأذك##ر ب##ال##فعل أن##ه
ت#مت ت#رق#يتي وأن#ا ف#ي أمل#ان#يا ف#كان تح#دي#ا ً ك#بيرا ً  ،إال أن ه#ذا التح#دى ك#ان ي#مثل
ح ##لما ً ب ##النس ##به إل ##ي وه ##و ك ##يفية ع ##مل أب ##حاث تخ ##دم ال ##صناع ##ة وي ##مكن ت ##طبيقها
ع#لى خ#طوط اإلن#تاج  ،وم#ن ه#نا ب#دأت ع#الق#تي ب#ال#صناع#ة وب#ال#فعل وف#ور ع#ودت#ي
م#ن أمل#ان#يا إل#ى م#صر ق#مت ب#اإلت#صال ب#رؤس#اء الش#رك#ات وامل#صان#ع ال#تي ي#مكنني

 .٣اليونيدو أو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية . UNIDO
وال ##يون ##يدو أو م ##نظمة األم ##م املتح ##دة ل ##لتنمية ال ##صناع ##ية  UNIDOه ##ي وك ##ال ##ة
م##تخصصة ف##ي م##نظمة األم##م املتح##دة وم##قره##ا ف##ي ف##يينا –ال##نمسا وه##دف##ها ه##و
ت ##عزي ##ز وتس ##ري ##ع ال ##تنمية ال ##صناع ##ية ف ##ي ال ##دول ال ##نام ##ية  ،وه ##و م ##ا ج ##عل إه ##تمام
ال##يون##يدو ب##إن##شاء م##رك##ز ب##حوث ال##فلزات تج##رب##ة غ##ير مس##بوق##ة ف##ي امل##راك##ز ال##بحثية
في مصر .
و م ##ن ال ##بد ه ##نا أن أذك ##ر ب ##أن ##ه ه ##ناك م ##قول ##ة ه ##ام ##ة أح ##اول ج ##اه ##دا ً ال ##عمل ب ##ها
لقناعتي الشخصية بحتميتها وصحتها وهي :
) إذا كان ال بد من اللعب  ،فيجب أن نعلم أصول هذه اللعبة ( .
إذا ل##نا أن ن##تخيل أن##ني ف##ي ه##ذا ال##وق##ت ل##م ي##كن ل##دي م##ن اإله##تمام##ات س##وى م##ا
إن## #حصر م## #ن وق## #تي وت## #فكيري و إه## #تمام## #ات## #ي ف## #قط ف## #يما ب## #ني ال## #عمل وامل## #كتبة
والبعض اليسير من التعامل مع الصناعة.
ومل ##ا ش ##رف ##ت ب ##ال ##تكليف ال ##رس ##مي ب ##رئ ##اس ##ة مش ##روع إن ##شاء م ##رك ##ز ب ##حوث وت ##طوي ##ر
ال ##فلزات  ،أص ##بح ل ##زام #ا ً وواج ##با ً ع ##لي اإلض ##طالع ب ##امل ##هام وامل ##سئول ##يات ال ##تي ال
ع#الق#ة ل#ها ب#ال#بحث ال#علمي م#ثل م#تاب#عة ت#خصيص األراض#ي ال#شاس#عة ال#فضاء
ال##خاص##ة ب##امل##رك##ز امل##حاط##ة ف##قط بس##لك ش##ائ##ك ك##ما ي##جب م##تاب##عة وص##ول األجه##زة
ال ##علمية ال ##واردة م ##ن ال ##يون ##يدو وح ##ماي ##تها وم ##نع س ##رق ##تها  ،ول ##م ي ##كن ل ##دي ##نا ه ##يكل
ت#نظيمي ل#لباح#ثني أو امل#عاون#ني أو اإلداري#ني وأق#صد ب#هم ج#ميعا ً امل#وراد البش#ري#ة
ب#معنى ي#مكنني ف#يه ال#قول أن#نا ل#م ن#بدأ م#ن ن#قطة ال#صفر  ،ب#ل م#ن ت#حت ال#صفر
إن جاز التعبير .

نقل تجربتي إليها .
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮﺭ
أ.ﺩ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

ه##ذا ه##و م##ا ك##ان ي##شغلنا ف##ي امل##قام األول  ،وث##ان##يا ً ك##نت م##سئوالً ع##ن ش##باب ال##باح##ثني وإح##تياج##ات##هم وت##لبية م##تطلبات##هم وت##وف##ير
ال#بيئة امل#ناس#بة ل#هم آلداء ع#ملهم ال#بحثي م#ن م#نظوره الج#دي#د امل#رت#بط ب#ال#صناع#ة  ،وال#تي ك#ان#ت ت#مثل امل#حور ث#ال#ثا ً م#ن م#سئول#يات#ي
وإهتماماتي وهو اإلتصال الدائم واملستمر مع هذا القطاع لتحقيق الهدف أو املهمة املنوط بها هذا املركز الناش§ .
وال أخ#في س#را ً أن#ني إس#تعنت ب#أح#د أق#ارب#ي وك#ان وق#تها ي#درس ال#دك#توراة ف#ي ال#والي#ات املتح#دة األم#ري#كية ع#لى أم#ل أن ي#مدن#ي
بكتاب متخصص في علم اإلدارة .
وب##ال##فعل أخ##ذت ع##لى ع##ات##قي ت##طبيق األس##ال##يب الح##دي##ثة ف##ي اإلدارة مل##واج##هة التح##دى ال##كبير ف##ي امل##همة ال##تي أن##ا ب##صدده##ا ،
ول#حسن الح#ظ أن#ني ك#نت ح#ينها ع#ضوا ً ف#ي اإلت#حاد ال#دول#ي مل#راك#ز ال#بحوث ال#صناع#ية وال#تكنول#وج#ية ف#ي ال#عال#م وال#ذي ن#ظم ل#ي
ج ##ول ##ة م ##مول ##ة ب ##ال ##كام ##ل ف ##ي  20م ##رك ##ز ب ##حثي ألدرس ف ##يه ع ##لى أرض ال ##واق ##ع أس ##ال ##يب اإلدارة ف ##ي امل ##راك ##ز ال ##بحثية ال ##رائ ##دة ف ##ي
الواليات املتحدة و كندا .
وك##ان##ت ال##جول##ة م##ليئة ب##األنش##طة وال##تفاع##الت اإلن##سان##ية وال##علمية م##ع رؤس##اء وأع##ضاء ه##ذه امل##راك##ز العش##رون ل##لوق##وف ع##لى ك##ل م##ا
يدور بذهني من كيفية إدارة مثل هذه األنواع من املراكز البحثية وكيفية إتصالها بالصناعة وكيفية إستمرارية نجاحها .
وب#ال#فعل انته#ت ال#جول#ة واص#بح ل#دي م#لف م#ليء و متخ#م ب#ال#خبرات وامل#وض#وع#ات ال#رئ#يسة ال#الزم#ة ل#بداي#ة م#رك#ز ال#فلزات م#ن ح#يث
ما إنتهى وما وصلت إليه املراكز املناظرة في العالم املتقدم في هذا املجال الخاص باملراكز البحثية والصناعة .
وأذك#ر اي#ضا ً ق#يام ه#يئة ال#يون#يدو ب#تنظيم زي#ارة مل#دة ث#الث#ة أشه#ر ف#ي ق#سم ال#فلزات ف#ي ج#ام#عة ن#وت#نجهام ب#إنج#لترا ل#لتدري#ب ف#ي
مجال الفلزات وقضاء فترة في معهد وولنسون الذي يربط أساتذة الجامعة باملستفيدين من خارجها وخاصة قطاع الصناعة
هذا باالضافة الي حصولي على دورة في مجال اإلدارة في الواليات املتحدة االمريكية .
كل هذه الدورات والجوالت وقراءاتي املختلفة ساعدتني علي عدم التخبط في املهمة املوكلة إلي .
وك##ان الب##د م##ن ن##قل ت##لك ال##خبرات إل##ى زم##الء ال##عمل ف##ي ه##ذه امل##همة ال##قوم##ية م##ن خ##الل ج##لسات ع##صف ذه##ني مس##تمرة س##اع##دت
ف ##ي ال ##وق ##وف ع ##لي أه ##م ن ##قاط ب ##داي ##ات وإس ##تمراري ##ة ال ##نجاح ف ##ي ال ##عمل به ##ذه امل ##همة  ،وال ##ى اآلن م ##ازال ك ##ل رئ ##يس م ##رك ##ز ي ##قوم
ب##إس##تكمال م##ا ب##دأه س##لفه وال##عمل ع##لى اإلن##تهاء م##ن ال##بناء وت##حقيق األه##داف امل##رج##وة وذل##ك ف##ي إط##ار ن##عمل ج##ميعا ً داخ##له وه##و
ت#لبية إح#تياج#ات ال#صناع#ة امل#صري#ة م#ن خ#الل م#رك#ز ب#حوث وت#طوي#ر ال#فلزات ف#ي م#همته األس#اس#ية  ،أي أن ال#عمل يج#ري وك#أن
ال#رئ#يس ال#حال#ي ل#لمرك#ز وك#أن#ه مش#ترك#ا ً م#عنا م#نذ ال#بداي#ات وم#رح#لة االن#شاء وه#ي اح#دى م#ميزات امل#رك#ز إذ ت#م ت#طبيق م#ا ت#علمناه
من كيفية اإلدارة كعلم يبني وال يهدم حتى اآلن .
ق1منا ب1تشكيل مج1موع1ات ب1حثية م1تخصصة ب1أع1مال امل1رك1ز لخ1دم1ة ال1قطاع ال1صناع1ي ب1ال1عمل ع1لى ت1طوي1ر و
تحسني الخامات و املنتجات .
م#ن ك#ل ذك#رت#ه س#يادت#كم أن#ك ك#أح#د ال#باح#ثني امل#تميزي#ن ف#ي م#جال#ه أت#يحت ل#ه ف#رص#ه ال#تعاون واالح#تكاك ب#ال#صناع#ة  ،ك#ما ق#مت
ب##تعلم ف##ن اإلدارة وم##مارس##تها وه##ي ك##لها ع##وام##ل ن##جاح م##دي##ر امل##رك##ز ال##بحثي ك##ما ي##جب أن ي##كون وذل##ك ب##إج##تهادك ال##شخصي
ودعم الدولة ومساندة الجهات املانحة مثل اليونيدو .
وي#ات#ي ه#نا ال#سؤال األه#م  :ك#يف ق#مت س#يادت#كم ب#تشكيل املج#موع#ات ال#بحثية ب#تخصصات#ها امل#تعلقة ب#عمل م#رك#ز ب#حوث ال#فلزات
بعد اإلنشاء ؟
أذك#ر أن#ه ت#ضمن ال#عمل ف#ي املش#روع إس#تكمال امل#وارد البش#ري#ة وت#دري#بها ف#ي ال#داخ#ل ب#اإلس#تعان#ة ب#خبراء ال#يون#يدو م#ن ال#خارج
ب ##امل ##راك ##ز ال ##بحثية امل ##ناظ ##رة وت ##وج ##يهها ل ##تلبية إح ##تياج ##ات ال ##صناع ##ة م ##ع الح ##رص ع ##لى اإلس ##تفادة ال ##قصوى م ##ن ال ##خبراء وذل ##ك
بالتوازي وفي نفس التوقيت مع التحدي األكبر في اإلنشاءات وتوريد وتركيب املعدات واالجهزة في مكان قفر و موحش .
وب#عد إك#تمال ال#بناء واإلف#تتاح ال#رس#مي ل#لمرك#ز ت#م ت#عييني رئ#يسا ً ل#ه  ،وق#د إس#تهللت ف#ترة رئ#اس#تي ب#عقد س#لسلة م#ن ال#لقاءات م#ع
أع##ضاء ه##يئة ال##بحوث للخ##روج ب##إس##ترات##يجية و خ##طة ع##مل ت##تضمن ال##رؤي##ة وال##رس##ال##ة واأله##داف واملش##روع##ات وامل##وارد ف##ي خ##دم##ة
ج##هات ال##تطبيق وب##ذل##ك ت##رس##خ ف##ي وج##دان أس##رة امل##رك##ز م##نذ ال##بداي##ة أن رس##ال##تهم ه##ي زي##ادة ال##قدرة ال##تناف##سية للس##لع امل##نتجة
محليا ً وتلبية اإلحتياجات التكنولوجية للصناعة .
وكان نصب أعيننا دائما ً العمل على النجاح في التعامل مع هدفني هما ) الخامة – املنتج النهائي ( .
ب#معنى أن ي#تم ال#ترك#يز ع#لى ال#خام#ة امل#تاح#ة وال#تعام#ل م#عها ت#حت ك#ل ال#ظروف امل#مكنة ح#راري#ا ً وم#ائ#يا ً و كه#رب#ائ#يا ً ك#نوع م#ن أن#واع
اإلخ ##تبارات ل ##كاف ##ة ال ##عوام ##ل امل ##ؤث ##رة ف ##ي ص ##فات ال ##خام ##ات ع ##مالً ع ##لى ال ##قيام ب ##عمليات ب ##حثية ل ##لوص ##ول إل ##ى أف ##ضل آداء ل ##كل
م#واص#فات ال#خام#ات ت#مهيدا ً ل#دخ#ول#ها ف#ي امل#جال ال#صناع#ي و وص#والً إل#ى ش#كلها االخ#ير ف#ي ص#ورة م#نتج ن#هائ#ي ي#خضع أي#ضاً
ل ##كاف ##ة أن ##واع اإلخ ##تبارات امل ##مكنة ل ##تحقيق اله ##دف م ##ن ت ##لبية ح ##اج ##ة ال ##صناع ##ة إل ##ى ال ##بحث وال ##تطوي ##ر ل ##لخام ##ات وامل ##نتجات ال ##تي
يقدمها املركز البحثي .
فكان من البد أن تكون هناك أقسام يندرج من تحتها معامل تختص بالبحث والتطوير وإختبار الخامات واملنتجات .
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امل ## #رور إل ## #ى ال ## #حصول ع ## #لى م ## #واف ## #قة ب ## #اق ## #ي ل ##لفري ##ق ال ##بحثي امل ##شارك ب ##ال ##تعاق ##د م ##ع ال ##جهه
رؤس## #اء الش## #رك## #ات وامل## #صان## #ع ف## #ي اإلس## #تعان## #ة ال ##صناع ##ية  ،وه ##ذا م ##ا ه ##و م ##تبع ح ##ال ##يا ً  ،وإن
وال ## #تعاون م ## #ع امل ## #رك ## #ز م ## #ثل ش ## #رك ## #ة ال ## #نحاس ك## #ان ف## #ي امل## #اض## #ي غ## #ير ال## #بعيد ل## #م ي## #كن ه## #ناك
امل##صري##ة ب##اإلس##كندري##ة ال##تي ت##م ال##تعاق##د م##عها إه##تمام ب##موض##وع ال##رب##ح امل##ال##ي ع##لى أس##اس أن
م ##باش ##رة ب ##عد م ##كامل ##ة ت ##ليفون ##ية دارت ب ##ني رئ ##يس ع## #مل ال## #باح## #ث م## #دف## #وع ال## #رات## #ب وال## #حاف## #ز وك## #ل
الش ## #رك ## #ة و رئ ## #يس ش ## #رك ## #ة الح ## #دي ## #د وال ## #صلب ال ##بدالت م ##ن ق ##بل م ##وازن ##ة ال ##دول ##ة وب ##ال ##تال ##ي ف ##إن
آنذاك .

ه#ذا األم#ر ك#ان غ#ير ق#اب#ل ل#إلخ#تالف ع#لى ح#تمية

ال 1 1 1 1 1ت1ع1اون م11 1 1 1 1ع ش11 1 1 1 1رك11 1 1 1 1ة ال1ح11 1 1 1 1دي11 1 1 1 1د و والب ##د ه ##نا أن ن ##ذك ##ر أن ال ##صالح ##يات امل ##منوح ##ة رد الج## #ميل إل## #ى ب## #لدن## #ا ب## #اإلخ## #الص ف## #ي ال## #عمل
الصلب  ......قصة نجاح
ك ##يف ت ##م ال ##تعام ##ل ب ##عد ت ##لك ال ##بداي ##ة م ##ع ال ##قطاع
الصناعي من خالل نموذج نجاح قمتم به ؟
اذك ## #ر ه ## #نا أن ك ## #ل ه ## #ذا ال ## #عمل ي ## #تم م ## #ن خ ## #الل
ال#باح#ثني م#ن داخ#ل امل#صان#ع ف#ي وح#دات ال#بحث

ل ##رؤس ##اء الش ##رك ##ات وامل ##صان ##ع ف ##ي ه ##ذا ال ##توق ##يت وآداؤه على أكمل وجه ممكن .
ك ## #ان ## #ت م ## #ن ال ## #قوة ب ## #حيث ت ## #تح ملتخ ## #ذي ال ## #قرار وأذك## #ر ه## #نا أن اإلخ## #الص ف## #ي ال## #عمل ك## #ان م## #ن
اإلع ##تماد وال ##تعاون م ##ع ال ##بحث ال ##علمي ب ##منتهى امل##مكن أن ي##عرض ب##اح##ثينا للخ##طر أو ال##وف##اة ال
القوة .

ق ## #در اهلل وح ## #دث ## #ت ب ## #ال ## #فعل إص ## #اب ## #ات وح ## #روق
ش##دي##دة ف##ي أم##اك##ن م##ختلفة م##ن ال##جسم ل##لعدي##د

وماذا عن التعاون الدولي للمركز؟

وال## #تطوي## #ر ال## #تي ك## #ان## #ت ه## #ي أس## #اس ع## #مل ك## #ل ح ## # #قق امل ## # #رك ## # #ز إس ## # #تفادة ق ## # #صوى م ## # #ن ج ## # #هات
باحث من باحثي املركز .

ال#تموي#ل األج#نبية ل#لحصول ع#لى أح#دث امل#عدات

ق ##منا ب ##ال ##عمل م ##ع م ##صنع الح ##دي ##د وال ##صلب وت ##م وف## # #رص ل## # #لتدري## # #ب وجه## # #ت ج## # #ميعها إل## # #ى ن## # #قل
ح#ل م#شكلة ك#ان#ت ت#واج#هه م#ما أع#طى ث#قة ك#بيرة ال##تكنول##وج##يا ال##عامل##ية ل##لصناع##ة امل##صري##ة وق##د ت##م
ف ##ي امل ##رك ##ز وس ##اه ##م ف ##ي ت ##رس ##يخ ف ##كرة ض ##رورة ذل## #ك م## #ن خ## #الل إت## #فاق## #يات ال## #توأم## #ة م## #ع م## #راك## #ز
إس ## #تعان ## #ة ال ## #صناع ## #ة ب ## #ال ## #بحث ال ## #علمي ل ## #قدرة ال ## #بحوث امل ## #ناظ ## #رة ف ## #ي ج ## #ميع ال ## #دول امل ## #تقدم ## #ة
األخ ## #ير ع ## #لي ت ## #قدي ## #م ح ## #لول وإس ## #تشارات م ## #ن ص#ناع#يا ً م#ثل ال#والي#ات املتح#دة وال#ياب#ان وإنج#لترا
ش##أن##ها رف##ع ك##فاءة امل##نتج أو ت##قلل ال##فاق##د وامله##در والسويد وأملانيا وهولندا  .....إلخ
م## # #نه ب## # #ما ي## # #ؤث## # #ر م## # #باش## # #رة ع## # #لى ت## # #قليل نس## # #بة
ال ##خسائ ##ر أو رف ##ع نس ##بة األرب ##اح  ،م ##ثل ال ##عمل " ن1عمل ت1حت م1ظلة رؤي1ه امل1همه ال1وط1نيه
ع##لي ت##طوي##ر ت##بطني األف##ران ال##عال##ية املس##تخدم##ة ال11 1تي أن11 1شيء م11 1ن أج11 1لها املعه11 1د وه11 1ي
ف## #ي صه## #ر الح## #دي## #د ب## #أس## #لوب ع## #لمي وط## #ري## #قة ت11 1 1طوي11 1 1ر ط11 1 1رق اإلن11 1 1تاج وت11 1 1حسينها أو
ت##بري##د لج##دران##ه إخ##تزل##ت ك##ثيرا ً م##ن ال##وق##ت امله##در إي11جاد ط11رق ح11دي11ثه ل11ها ح11يث أن ع11ملنا
ف## #ي إي## #قاف ال## #عمل ب## #ال## #فرن ل## #حني اإلن## #تهاء م## #ن مع املنتج نفسه أو طريقة إنتاجه "
صيانته .
وه#و م#ا دف#ع رئ#يس الش#رك#ة آن#ذاك ال#ي اإلع#تماد م## #ن ك## #ل م## #ا س## #بق ن## #رى أن امل## #رك## #ز م## #اض ف## #ي
ق ## #لبا ً و ق ## #ال ## #با ً ب ## #صفة رس ## #مية  -وم ## #ن ت ## #اله م ## #ن ت ##حقيق اله ##دف ال ##رئ ##يسي م ##ن إن ##شاؤه وه ##و دع ##م
رؤس#اء للش#رك#ة – ع#لى ب#اح#ثي امل#رك#ز ف#ي ك#ل م#ا ال##صناع##ة امل##عدن##ية ف##ي م##صر ..و ي##حضرن##ا ه##نا
ي## #خص ال## #عمل داخ## #ل امل## #صنع م## #ن خ## #الل وح## #دة س#ؤال  :أل#م ي#كن ه#ناك ه#دف ن#حو ت#حقيق رب#حية
ال ##بحث وال ##تطوي ##ر ال ##تي ت ##عاق ##ب ع ##لى ال ##عمل ب ##ها ؟
أج ##يال م ##تتال ##ية م ##ن ش ##باب ب ##اح ##ثي و أس ##ات ##ذه ن ## #علم ج ## #ميعا ً أن ل ## #وائ ## #ح امل ## #راك ## #ز ال ## #بحثية ك ## #لها
املركز .

ت#نص ع#لى أن#ها غ#ير ه#ادف#ة ل#لرب#ح  ،ول#كننا ن#قوم

وه##و األم##ر ال##ذي س##اع##دن##ا ف##ي اإلت##صال ب##باق##ي ب##ال##تعاق##د م##ع ق##طاع ال##صناع##ة ب##ما ي##فيد ال##عملية
امل##صان##ع والش##رك##ات ح##يث ك##ان##ت ش##هادة رئ##يس ال ##بحثية م ##ن ش ##راء أو تج ##دي ##د وتح ##دي ##ث ل ##ألجه ##زة
ش#رك#ة الح#دي#د وال#صلب ب#مدى ك#فاءت#نا ه#ي ك#لمة ال ##علمية وإم ##كان ##ية ت ##حقيق ه ##ام ##ش رب ##ح ب ##سيط
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م ## #ن ال ## #باح ## #ثني ج ## #راء ال ## #عمل ب ## #أف ## #ران الصه ## #ر
بش#رك#ات الح#دي#د وال#صلب وال#نحاس ب#ما ي#عطي
إن#طباع#ا ً ل#لمشاه#د ب#أن امل#صاب أح#د أف#راد ف#ري#ق
ال#عمل م#ن امل#هندس#ني أو ال#عمال ب#الش#رك#ة ول#يس
ب##امل##رك##ز ال##بحثي وه##و م##اك##ان م##الح##ظ م##ن ج##ميع
العاملني .
أع ##ود وأق ##ول أن ##نا ن ##عمل ت ##حت م ##ظلة رؤي ##ه امل ##همه
ال ##وط ##نيه ال ##تي أن ##شيء م ##ن أج ##لها املعه ##د وه ##ي
ت##طوي##ر ط##رق اإلن##تاج وت##حسينها أو إي##جاد ط##رق
ح ##دي ##ثه ل ##ها ح ##يث أن ع ##ملنا م ##ع امل ##نتج ن ##فسه أو
طريقة إنتاجة .

اإلدارة ال1رش1يدة امل1بنية ع1لى أس1س و أس1ال1يب ع1لمية  ،الب1د و أن ت1كون الب##د م##ن أن أق##وم ك##مرك##ز ب##حثي أع##مل ف##ي م##جال ت##خصص م##ع ال##صناع##ة أن ي##صل
جه ##دي وع ##ملي ل ##لمواط ##ن م ##ن خ ##الل ف ##كره أن م ##ا أق ##دم ##ه م ##ن أب ##حاث ت ##فيد ال ##صناع ##ة
هي املعيار األول إلختيار القيادات في كل القطاعات
ت ##عود ع ##ليه م ##باش ##رة م ##ن خ ##الل امل ##نتج ال ##نهائ ##ي ال ##ذي يس ##تخدم ##ه ف ##ي ح ##يات ##ه أو م ##ن
أي#ن م#وق#ع م#رك#ز ب#حوث ال#فلزات وس#ط أق#ران#ه م#ن امل#راك#ز ال#بحثية ال#دول#ية امل#تخصصة خ##الل ال##عائ##د امل##ادي ل##لدخ##ل ال##قوم##ي ال##ذي م##ن ش##أن##ه أن ي##عود ل##لمواط##ن أي##ضا ً ف##ي
في نفس املجال والتي بدأنا معها منذ ما يزيد عن أربعون عاما ً ؟
ص#ورة خ#دم#ات أخ#رى ت#قدم#ها ل#ه ال#دول#ة  ،أو ك#يفية ق#يام#ي ب#عرض وت#سوي#ق أب#حاث#ي
ي ##عد م ##رك ##زن ##ا م ##قارن ##ة ب ##امل ##راك ##ز امل ##ناظ ##رة ف ##ي ال ##عال ##م م ##ن أف ##ضلهم ح ##يث أن امل ##ناف ##سة ومنتجاتي بصوره جاذبة للمواطن ليتعرف عليها .
ش##دي##دة م##ع امل##راك##ز ال##بحثية ف##ي دول ال##عال##م امل##تقدم  ،ول##كن ي##مكننا ال##قول أن##نا م##ن
أف#ضل امل#راك#ز وأح#سنها ف#ي أف#ري#قيا وم#ن ب#عض ال#دول ف#ي الش#رق األق#صى  ،ك#ما " أن1اش1د امل1سئول1ني ب1ضرورة ع1مل ق1اع1دة ب1يان1ات ب1إح1تياج1ات امل1صان1ع
من املراكز البحثيه لتحسني وتطوير منتجاتها وتقليل الفاقد فيه "
أن نتوائم ونتقارب بالتساوي مع نظرائنا ببعض الدول األوروبية .
وي##علون##ا ف##ي ال##ترت##يب ب##عض امل##راك##ز ال##بحثيه ف##ي ب##عض ال##دول م##ثل ال##سوي##د وك##ندا
ه ##ل ت ##ؤي ##د س ##يادت ##كم س ##ن تش ##ري ##عات وق ##وان ##ني م ##ن ش ##أن ##ها أن ت ##تح ل ##لباح ##ثني إن ##شاء
وأمريكا .
ول ##كن ع ##لوه ##ا ف ##ي ال ##ترت ##يب ع ##نا ال ع ##الق ##ة ل ##ه ب ##ال ##كفاءة ال ##علمية ل ##لباح ##ثني وإن ##ما ف ##قط ش#رك#ات تخ#رج م#ن ع#باءة امل#راك#ز ال#بحثية إلن#تاج وت#سوي#ق األف#كار واإلخ#تراع#ات ف#ي
ل ##تطبيقها ألح ##دث أس ##ال ##يب اإلدارة )  ( Managementوالب ##د ه ##نا ل ##نا وق ##فة ه ##ام ##ة صورة منتجات تباع وتتداول في األسواق مباشره ؟
عند هذا املوضوع وأقصد به موضوع اإلدارة بمعناها األهم في كافه املجاالت  .أؤي#د ال#فكرة بش#دة وأن#اش#د ج#ميع متخ#ذي ال#قرار ل#لعمل ع#لى إي#جاد آل#ية ل#تفعيل ه#ذا
ل#ذا م#ن امل#هم ج#دا ً أن ي#كون إخ#تيار ال#رؤس#اء ل#لمراك#ز والش#رك#ات وامل#ؤس#سات ق#ائ#ماً ال ##فكر  ،وي ##حضرن ##ي ه ##نا ن ##موذج واض ##ح ل ##ذل ##ك  ،ح ##يث ك ##ان ل ##دي ##نا ف ##ي امل ##رك ##ز أح ##د
ع##لى إمل##ام ال##شخص ب##كل م##عطيات وأدوات اإلدارة ال##جيدة م##ن ح##يث ك##ون##ها م##وه##بة امل## #تخصصني ف## #ي ت## #وص## #يف وع## #الج وت## #صحيح امل## #شكالت ال## #طارئ## #ه ف## #ي م## #اك## #ينات
الكه ##رب ##اء وك ##ان ه ##و اإلخ ##تيار األول واألوح ##د ع ##ند ح ##دوث ت ##لك امل ##شكالت وب ##خاص ##ه
وعلم معا ً وهذا هو مربط الفرس .
ف#يما ي#تعلق بخ#طوط األن#اب#يب )غ#از – م#ياه – ب#ترول ( وك#ان ص#اح#ب ف#كر وق#درة ع#لى
دور البحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي و زيادة الدخل القومي ت ##قدي ##م أف ##كار ب ##حثية ه ##ائ ##لة مل ##نعها و م ##عال ##جتها م ##ن ال ##تآك ##ل وك ##ان ي ##مكنه ب ##ال ##فعل أن
م ##ا ه ##و دور م ##رك ##ز ب ##حوث ال ##فلزات م ##ن ن ##اح ##ية م ##ساه ##مته ف ##ي زي ##ادة ال ##دخ ##ل ال ##قوم ##ي ينش§ ش ##رك ##ته ال ##خاص ##ة ل ##لقيام به ##ذا ال ##عمل وه ##و م ##عمول ب ##ه ف ##ي ك ##ل أن ##حاء ال ##عال ##م
وي#در دخ#الً ب#امل#الي#ني ول#كنني أؤك#د أن امل#سئول األول ع#ن ه#ذا ال#عمل ه#و ال#دول#ة م#مثلة
ملصر ؟ وهل هناك وسيله أو قصص نجاح لقياس هذا األمر؟
ً
ال ##رد ب ##منتهى ال ##بساط ##ه ي ##مكن أن ي ##كون م ##ن خ ##الل اإلس ##تعان ##ه ب ##كل أع ##مال وأب ##حاث ف#ي ال#حكوم#ة  ،ب#معني البـ#د أن ت#عـي ال#دولــ#ة ت#مام#ا م#اه#ية إح#تياج#ها ل#لبحث ال#علمي
امل ##رك ##ز وت ##عاون ##ه م ##ع ال ##صناع ##ة والش ##رك ##ات ف ##ي م ##ختلف ق ##طاع ##ات اإلن ##تاج ال ##صناع ##ي ) هي عايزه ايه من البحث العلمي ( .
وه ##ي أع ##مال م ##وث ##قة وم ##عترف ب ##ها ب ##موج ##ب ع ##قود وخ ##دم ##ات وإس ##تشارات ك ##ان م ##ن ح##يث أن الخ##دم##ات ال##بحثية ه##ي إح##دى م##نتجات م##راك##ز ال##بحث ال##علمي وال ب##د ه##نا
ن#تيجتها امل#باش#رة تحس#ني ط#ري#قة اإلن#تاج وزي#ادت#ه ورف#ع م#عدل ال#رب#ح وال#عائ#د م#نه م#ن أن تح##دد ال##دول##ة ف##ي مش##روع##ات##ها ال##قوم##ية وال##تنموي##ة أن ي##تم ت##كليف امل##راك##ز ال##بحثية
خ#الل ت#طوي#ر امل#نتج وخ#ط إن#تاج#ه م#ن خ#الل م#كون وط#ني م#ن أب#حاث وت#طوي#ر ق#ام ب#ها ب##ال##عمل ع##لى ت##طوي##ر وتحس##ني وإن##جاح ت##لك املش##روع##ات مل##ا ل##لبحث ال##علمي م##ن ذراع
طولى تصل إلى كل املجاالت التي تهم الدولة واملواطن .
باحثو املركز .
وأن##اش##د امل##سئول##ني ب##ضرورة و ح##تمية ع##مل ق##اع##دة ب##يان##ات ب##إح##تياج##ات امل##صان##ع م##ن
ك ##يف ي ##مكنني ك ##مواط ##ن أش ##عر ب ##ال ##دور ال ##ذي ي ##قوم ب ##ه امل ##رك ##ز ف ##ي ت ##طوي ##ر ال ##صناع ##ة امل#راك#ز ال#بحثيه لتحس#ني وت#طوي#ر م#نتجات#ها وت#قليل ال#فاق#د ف#يه ب#حيث ت#كون ت#لك ه#ي
املصرية وما هو العائد املباشر علي منه ؟
ال ##بداي ##ة ال ##صحيحة ل ##دم ##ج ال ##بحث ال ##علمي م ##ع ال ##صناع ##ة ب ##ما ي ##جعل ال ##دول ##ه ت ##مسك
#قاء
#
ل
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#
ل
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#
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#
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#
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ا
#ج
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م
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أذك##ر أن##ه ج##ائ##نا ف##ي ب##داي##ة ع##ملنا أح##د ال#
ب##ناص##ية األم##ور لخ##لق ال##طلب ع##لى ال##حاج##ة وت##حفيز ال##باح##ثني ع##لى ال##عمل لح##ل ت##لك
داخ##ل امل##رك##ز وك##ان ه##ذا ه##و س##ؤال##هم ح##رف##يا ً ق##بل ال##بدء ف##ي ال##تسجيل  ،وق##د رف##ضت املشكالت .
وق##تها ال##تسجيل داخ##ل امل##كتب ح##رص#ا ً ع##لى م##صداق##ية ع##ملنا  ،ف##لما إس##تغرب ط##اق##م
ال ##عمل ب ##ال ##برن ##ام ##ج م ##ن ال ##رد  ،أس ##رع ##ت ب ##نصيحتهم ب ##أن ي ##تم ال ##تسجيل م ##ن داخ ##ل خالصة القول يمكننا وضع روشتة املستقبل من خالل توافر العناصر التالية :
امل#صان#ع والش#رك#ات وب#خاص#ة م#ع رؤس#ائ#ها وم#هندس#يها وع#مال#ها ل#يجاوب#وا ب#أن#فسهم ال#باح#ثني األك#فاء – ق#واع#د ب#يان#ات ب#امل#شكالت ال#صناع#ية وإح#تياج#ات#ها – اإلدارة
ع#ما ق#ام ب#ه م#رك#ز ال#فلزات م#ن أع#مال  ،وك#ان اإلق#تراح ب#ال#تسجيل ف#ي ش#رك#ة الح#دي#د الجيدة املنتقاة بعناية – التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا .
ح ##يث أن ال ##بحث ال ##علمي ف ##ي خ ##دم ##ه امل ##جتمع  ..ف ##الب ##د م ##ن امل ##جتمع أن ي ##طلب م ##ن
والصلب املصريه .
والب##د ه##نا ذك##ر أن األم##ر ك##ان م##ن ال##سهول##ه وق##تها إع##الم##يا ً أن ي##تم الح##دي##ث ع##ن دور الباحثني ما يريده من عمل .
ال#بحث ال#علمي وأه#ميته م#قارن#ة ب#ال#وق#ت ال#حال#ي ح#يث ع#صر ال#فضائ#يات وال#سماوات ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن ال#دك#تور أح#مد ع#ادل ع#بد ال#عظيم أح#د ال#نماذج املش#رف#ة و امل#ضيئة
امل##فتوح##ة وت##عدد ال##قنوات واملح##طات ال##تليفزي##ون##ية ف##ي اإلع##الم ال##ذي ل##ن يه##تم ب##ال##بحث ل ##لباح ##ث وال ##عال ##م امل ##صري ف ##ي ع ##ضوي ##ته ب ##الج ##معيات وامل ##نظمات امل ##صري ##ه وال ##دول ##يه
ال## #علمي ودوره إال إذا ت## #م ع## #مل م## #ا ي## #مكننا أن ن## #طلق ع## #ليه م## #جازا ً ل## #فظ " ال## #قنبلة " منها على سبيل املثال ال الحصر :
لج##ذب إن##تباه امل##جتمع و اإلع##الم  ،إذ الب##د م##ن زرع ث##قاف##ة اإله##تمام ب##ال##بحث ال##علمي  -زميل جمعية التآكل البريطانية .F. Corr. S. T
م#ن خ#الل إن#تقاء امل#وض#وع#ات ال#تي ت#هم امل#واط#ن ال#عادي لج#ذب إن#تباه#ه أله#ميه دور  -عضو هيئة تحرير مجلة التآكل االنجليزية .Corrosion Science
 عضو جمعية التآكل الفرنسية CEFRACORالبحث العلمي  ،وتلك مسئولية كبيرة البد من تضافر جميع الجهود إلحداثها .
 عضو جمعية التآكل االمريكية NACEه ##ل ن ##رى الح ##ل ف ##ي أن ي ##وازن ال ##عام ##لون ب ##مجال ال ##بحث ال ##علمي م ##ا ب ##ني األه ##داف
 عضو جمعية الكيمياء الكهربية الهنديةوالخ ##طط اإلس ##ترات ##يجية وال ##تنموي ##ة ال ##كبرى وم ##ا ب ##ني اإله ##تمام ب ##ال ##وص ##ول ل ##لمواط ##ن
ال ##عادى ب ##منتج ذو م ##كون م ##صري خ ##ال ##ص م ##ن ن ##اح ##يه ال ##فكرة وال ##خام ##ة واإلن ##تاج  - ،م##مثل م##نطقة الش##رق االوس##ط ف##ى ال##لجنة ال##عليا ل##الت##حاد ال##دول##ى مل##راك##ز ال##بحوث
ي##كون ف##ي م##تناول ي##ده ب##صورة مس##تمرة وال أك##ون م##ازح #ا ً ح##ني أق##ول ) ال##صنبور أو الصناعية  ((WAITROوغالبية أعضائه من العالم املتقدم
ال#حنفيه ( م#ثالً ك#منتج ي#تم إس#تخدام#ه أك#ثر م#ن م#رة ي#وم#يا ً  ،ع#لى أن ي#كون ذو ك#فاءة ثم انتخابه نائبا لرئيس االتحاد الدولى ملراكز البحوث الصناعية ) ويترو (
ع##ال##ية وس##عر رخ##يص وف##ي امل##تناول وب##ال##رغ##م م##ن أن##ه ل##يس م##نتج إس##ترات##يجي ضخ##م
ثم انتخابه باإلجماع رئيسا لالتحاد الدولى لفترتني متتاليتني
إال أن#ه يه#دف إل#ي ث#قه امل#واط#ن ف#ي ال#وص#ول إل#ي م#نتج م#صرى ت#م إن#تاج#ه م#ن خ#الل
أحد إبداعات وأعمال البحث العلمي في مصر .
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ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ  -ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟
ك##ل ع##ام ،ن##ضخ ن##حو  ٣٥.٩ب##ليون ط##ن م##تري م##ن

 ،Science Advancesأن خ#لية ال#وق#ود ال#تي

ث ## #ان ## #ي أوك ## #سيد ال ## #كرب ## #ون ف ## #ي ال ## #غالف ال ## #جوي.

ت ## #ول ## #د الكه ## #رب ## #اء أث ## #ناء ت ## #حوي ## #ل ث ## #ان ## #ي أوك ## #سيد

وي ## #أم ## #ل ال ## #علماء ب ## #أن ي ## #ساع ## #دوا ع ## #لى ح ## #ل ه ## #ذه

ال ##كرب ##ون إل ##ى "س ##لعة ك ##يميائ ##ية" ي ##مكنها ال ##قيام

امل#شكلة )امل#اس#ة إل#ى ح#د م#ا( ،ع#بر ت#حوي#ل ال#تلوث

ب ## # #امل ## # #همة .ح ## # #يث ق ## # #ام ه ## # #و وت ## # #لميذه ،وادج ## # #ي

إلى شيء يمكننا استخدامه.

ال#سادات ،ب#بناء ن#موذج أول#ي مل#فاع#ل ن#ووي يج#مع

ل ## #قد تس ## #ببت ال ## #نشاط ## #ات البش ## #ري ## #ة ،وال ## #عمليات

ث## # # # #ان## # # # #ي أوك## # # # #سيد ال## # # # #كرب## # # # #ون م## # # # #ع األمل## # # # #نيوم

ال##صناع##ية ،كح##رق ال##وق##ود األح##فوري ،وإن##تاج

واألوك#سجني ،إلن#تاج م#ادة ي#مكن اس#تخدام#ها
ل## #صناع## #ة األح## #ماض ،وم## #زي## #الت

اإلس ## # # #منت ،وإزال ## # # #ة ال ## # # #غاب ## # # #ات،
ب ##إن ##تاج ك ##بير م ##ن ان ##بعاث ##ات

ال # # # # # #ص## #دأ ،واألص # # # # # #ب## #اغ

ث#ان#ي أوك#سيد ال#كرب#ون،

ال#نسيجية ،وغ#يره#ا م#ن

م ## #لوث ## #ة ك ## #وك ## #بنا .م ## #ع

امل ## # #واد ال ## # #كيميائ ## # #ية

اس # # # # # #ت #م ##رار ه ## # # # # #ذه

الصناعية.

ال ## # #نشاط ## # #ات ،إل ## # #ى

ك # # # # # #م ##ا أن ه ## # # # # #ذه

ج## #ان## #ب ت## #زاي## #د ع## #دد

ال # # # # # #ت # # # # #ف## # # # #اع ## # # # # #الت

ال##سكان ف##ي ال##عال##م،

ال## # #كيميائ## # #ية ت## # #طلق

أوك#د ل#كم أن#ه ل#ن ي#كون

ط ## # #اق ## # #ة لتحتج ## # #زه ## # #ا

ه ##نال ##ك ن ##قص ف ##ي ث ##ان ##ي

خ##الي##ا ال##وق##ود ،ح##يث ب##دا

أوكسيد الكربون.

أن ه ## #ذه ال ## #عملية ت ## #ول ## #د م ## #ن
الكهرباء ما يفوق استهالكها لها.

ول ##كن م ##ع ذل ##ك ،ي ##بدو ل ##يندي ##ن أرتش ##ر،
امل## #هندس ال## #كيميائ## #ي ف## #ي ج## #ام## #عة ك## #ورن## #يل ،ف## #ي
ن ##يوي ##ورك ،إي ##جاب ##يا ً .ح ##يث ي ##رى أن ث ##ان ##ي أوك ##سيد

م ## #ن جه ## #ته ه ## #اورد ه ## #يرت ## #زوج ،ك ## #بير ال ## #باح ## #ثني

ال#كرب#ون ل#ن ي#شكل م#صدرا ً ل#إلزع#اج ب#عد اآلن ،ب#ل

امل## # #هندس## # #ني ف## # #ي م## # #بادرة ال## # #طاق## # #ة ف## # #ي معه## # #د

س ##يكون ه ##دي ##ة ...إن أم ##كن اح ##تجاز االن ##بعاث ##ات،

م ##اس ##ات ##شوس ##تس ل ##لتكنول ##وج ##يا ،وم ##ن دع ##اة ع ##زل
ال##كرب##ون ،ي##ؤي##د م##وق##فا ً م##ختلفا ً ب##النس##بة إلم##كان##ية

منتجات مفيدة وقيمة.

اس## #تثمار ال## #كرب## #ون ،ب## #أن ل## #ه ت## #أث## #يرا ً ك## #بيرا ً ع## #لى

استثمار الكربون مقابل احتجاز الكربون

ال ##بيئة .إن االن ##تفاع م ##ن ث ##ان ##ي أوك ##سيد ال ##كرب ##ون

ل#قد ت#م ال#تقاط ث#ان#ي أوك#سيد ال#كرب#ون م#ن أن#اب#يب

ع##لى ش##كل س##لع ك##يميائ##ية أو ط##اق##ة ،دون ص##رف

ال ##عادم ف ##ي مح ##طات ت ##ول ##يد ال ##طاق ##ة ،وغ ##يره ##ا م ##ن

امل## #زي## #د م## #ن ال## #طاق## #ة ف## #ي م## #كان م## #ا ض## #من دورة

م ## # #صادر االن ## # #بعاث ## # #ات ،وتخ ## # #زي ## # #نها ف ## # #ي أع ## # #ماق

ح#ياة امل#نتج ،ه#و أم#ر ف#ي غ#اي#ة ال#صعوب#ة .ي#ناق#ش

#بني أن ه ##ذه
األرض ،ع ##لى م ##دى س ##نوات .ول ##كن ت ّ #
ال ## #عملية ،م ## #كلفة ج ## #داً ،وغ ## #ير ع ## #ملية ف ## #ي غ ## #ياب

ال#تقري#ر ال#خاص ل#لجنة ال#دول#ية ل#لتغيرات امل#ناخ#ية
 IPCCع ## #ن ال ## #تقاط ث ## #ان ## #ي أوك ## #سيد ال ## #كرب ## #ون

مصادر الدعم الكبيرة.

وتخ## #زي## #نه ،وال## #ذي ك## #ان ه## #يرت## #زوج أح## #د م## #ع ّدي## #ه

م ## #ع ذل ## #ك ،ي ## #أم ## #ل ال ## #علماء أن ي ## #حققوا ال ## #فائ ## #دة

ال##رئ##يسيني ،أن##ه ح##تى وإن اس##تخدم##ت ال##صناع##ة

ب ##اس ##تخدام ه ##ذا امل ##نتج ك ##مادة خ ##ام إلن ##تاج ش ##يء

ال#كيميائ#ية ث#ان#ي أوك#سيد ال#كرب#ون ل#صناع#ة ك#اف#ة

ن## # #اف## # #ع .ح## # #يث ته## # #دف مج## # #موع## # #ات ع## # #دي## # #دة م## # #ن

م ## #نتجات ## #ها ،ل ## #ن ت ## #تمكن م ## #ن ام ## #تصاص ك ## #اف ## #ة

امل## #هندس## #ني ،وال## #علماء ،وال## #باح## #ثني إل## #ى اح## #تجاز

االنبعاثات.

ان## # #بعاث## # #ات ث## # #ان## # #ي أوك## # #سيد ال## # #كرب## # #ون ،إلن## # #تاج

م#ن جه#تها ت#بدو ك#يندرا ك#وه#ل ،امل#ؤس#س امل#شارك

ال ##بول ##يمرات ،أو أن ##واع ال ##وق ##ود ال ##بدي ##لة ،أو امل ##واد

للش ## #رك ## #ة ال ## #ناش ## #ئة  ،Opus 12ف ## #ي ب ## #يرك ## #لي،

الكيميائية الصناعية.

ك## #ال## #يفورن## #يا ،م## #درك## #ة ب## #شكل ت## #ام ب## #أن اس## #تثمار

ول ##تحقيق آل ##يات )أو ت ##فاع ##الت( ج ##دي ##دة الس ##تخدام

ال ##كرب ##ون ،ل ##ن يح ##ل ب ##شكل ك ##ام ##ل م ##شكلة ال ##عال ##م

ث ##ان ##ي أوك ##سيد ال ##كرب ##ون ك ##مادة أول ##ية ك ##يميائ ##ية،

امل## #تعلقة ب## #ان## #بعاث## #ات ث## #ان## #ي أوك## #سيد ال## #كرب## #ون،

ي ## #قترح آرتش ## #ر ف ## #ي مج ## #لة س ## #اي ## #نس أدف ## #انس ## #ز

ولكنها تقول ،إن األمر يستحق املحاولة.

وت ## #حوي ## #لها إل ## #ى ك ## #تل ب ## #ناء ك ## #يميائ ## #ية ل ## #صناع ## #ة
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أﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ...ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺼﺪ ﻣﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻬﺎ
ال ش ##ك ف ##ي أن امل ##شارك ##ة ف ##ي امل ##حاف ##ل ال ##دول ##ية
وامل ##ساب ##قات ال ##عامل ##ية ت ##ضيف ال ##كثير م ##ن الفخ ##ر
واإلح ##ساس ب ##ال ##وط ##نية ل ##كل م ##ن ي ##مثل ب ##الده ف ##ي
ت ##لك امل ##ساب ##قات وت ##سعى ك ##ل ال ##دول ل ##لمشارك ##ة
أم##لة ف##ي ال##فوز ب##مراك##ز م##تقدم##ة ي##رت##فع ب##ها ع##لم
ال## #دول## #ة وس## #ط ك## #ل ال## #دول ب## #ما ي## #مثله م## #ن إع## #الن
دول##ي ت##تناق##له وس##ائ##ل اإلع##الم ب##تميز وت##فوق ت##لك
ال## #دول## #ة ف## #ي م## #جال امل## #ساب## #قة أو ال## #بطول## #ة ال## #تي
شاركت فيها.

ج ##دي ##ر ب ##ال ##ذك ##ر أن ##ه ي ##وج ##د ع ##لى مس ##توى ال ##عال ##م
إث## # #نتا عش## # #رة دورة أول## # #يمبية ف## # #ي ال## # #علوم ت## # #قام
س ## #نوي # #ا ً ب ## #دول ال ## #عال ## #م امل ## #ختلفة  ،ن ## #ذك ## #ر م ## #نها
األرب ## # #عة أول ## # #يمبياد األس ## # #اس ## # #ية ف ## # #ي م ## # #جاالت
) ال ## # # #بيول ## # # #وج ## # # #ي – ال ## # # #كيمياء – ال ## # # #فيزي ## # # #اء –
ال#ري#اض#يات (  ،ول#م ت#شارك م#صر ف#ي أى م#نهم
مس## # #بقا ً ن## # #ظرا ً ل## # #لعدي## # #د م## # #ن األس## # #باب أه## # #مها
ال ## # #قواع ## # #د واإلش ## # #تراط ## # #ات ال ## # #واج ## # #ب إت ## # #باع ## # #ها
للتسجيل واإلشتراك.

وب ## # #عيدا ً ع ## # #ن ال ## # #صخب واإله ## # #تمام اإلع ## # #الم ## # #ي
ب##األب##طال ال##ري##اض##يني ف##ي امل##حاف##ل و امل##ساب##قات
ال ##دول ##ية وال ##تي أص ##بحت م ##شارك ##تنا ف ##يها ع ##لى
ال ##صعيد ال ##دول ##ي ح ##لما ً ط ##ال إن ##تظارة  ،نج ##د أن
ه## #ناك ف## #ئة م## #ن الش## #باب امل## #صري م## #ن األج## #يال
ال ##صاع ##دة ي ##شارك ف ##ي م ##ساب ##قات ع ##لمية دول ##ية
وي#حقق م#راك#ز م#تقدم#ة وي#فوز ب#امل#يدال#يات ل#يرت#فع
م#عها ع#لم م#صر خ#فاق#ا ً ف#ي ت#لك امل#ساب#قات دون
أن ي ##تم تس ##ليط األض ##واء ع ##لى إن ##جازه ##م ال ##ذي
ي ##عد ج ##دي ##را ً ب ##اإله ##تمام ن ##ظرا ً ل ##تحقيقه ف ##ي ظ ##ل
غ ## #ياب إع ## #الم ## #ي ت ## #ام وب ## #أق ## #ل ال ## #تكال ## #يف ال ## #تي
تتحملها الدولة في سبيل مشاركتهم .

وك## #ان ملج## #لة ال## #ناف## #ذة ه## #ذا ال## #لقاء م## #ع امل## #درب## #ني
امل ## #صري ## #ني ل ## #لفري ## #ق ال ## #ذي ش ## #ارك ب ## #أول ## #يمبياد
ال ## #بيول ## #وج ## #ي ب ## #دول ## #ة ف ## #يتنام خ ## #الل شه ## #ر ي ## #ول ## #يو
 ٢٠١٦وال#حائ#ز ع#لى امل#يدال#ية ال#برون#زي#ة ف#ي أول
إش ##تراك مل ##صر ف ##ي أومل ##بياد ال ##علوم وه ##و إن ##جاز
يحق لنا جميعا ً أن نفخر به .
وي#تكون ف#ري#ق امل#درب#ني م#ن ث#الث#ة ش#باب ب#اح#ثني
بمعه#د ب#حوث زراع#ة األراض#ي ال#قاح#لة ب#مدي#نــة
األب##حـــاث ال##علميــة وال##تطبيقـــات ال##تـكنول##وج##ية
وه ## #م :د /س ## #ام ## #ي زك ## #ى  ،د /ج ## #مال ع ## #مار  ،د/
محمد عمران.
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ك $$يف ج $$اءت $$كم ف $$كرة اإلش $$تراك ب $$فري $$قكم
في تلك املسابقة ؟
ج ##اء األم ##ر ب ##ال ##صدف ##ة م ##ن خ ##الل أح ##د امل ##راك ##ز
ال## # #خاص## # #ة ب## # #ال## # #علوم وال## # #تدري## # #ب ال## # #ذي ي## # #شارك
وي## #تخصص ف## #ي م## #جال ت## #صميم ال## #روب## #وت ف## #ي
م##ثل ت##لك امل##ساب##قات  ،ح##يث ت##ناق##شنا ف##ي ك##يفية
ت## #كوي## #ن ف## #ري## #ق م## #صري ي## #شارك ف## #ي أول## #يمبياد
ال##علوم وب##خاص##ة ال##بيول##وج##ي ع##لى أن ي##تم ت##وف##ير
ال ## #تموي ## #ل ال ## #الزم م ## #ن خ ## #الل أح ## #د ال ## #رع ## #اة ب ## #عد
م## #واف## #قة وزارة ال## #ترب## #ية وال## #تعليم به## #ذا ال## #شأن ،
وال ## #بدء ف ## #ي ت ## #نفيذ وإس ## #تيفاء ج ## #ميع الش ## #روط
ال#الزم#ه ل#إلش#تراك ط#بقا ً ل#لقواع#د امل#عمول ب#ها ف#ي
مثل تلك املسابقات.
وب## #ال## #فعل ت## #مت م## #واف## #قة وزارة ال## #ترب## #ية وال## #تعليم
ب#صفتها ال#جهة ال#حكوم#ية ال#رس#مية ع#لى امل#ضي
ف ##ي األم ##ر واإلش ##تراك ف ##ي امل ##ساب ##قات ح ##يث أن
امل#تساب#قني الب#د وأن ي#كون#وا ط#لبة ال#تعليم م#ا ق#بل
ال##جام##عي ف##ي ال##فئة ال##عمري##ة م##من ه##م دون س##ن
العش##ري##ن  ،وت##م ع##رض ال##فكرة ع##لى أح##د ال##رع##اة
ل## #تموي## #ل ت## #كال## #يف ال## #رح## #لة م## #ن ت## #ذاك## #ر ال## #طيران
وإق ##ام ##ة وم ##صروف ##ات ال ##تدري ##ب ل ##إلش ##تراك ب ##إس ##م
مصر ألول مرة .

واإلخ ##تبارات ب ##مشارك ##ة  ١٨٠ط ##ال ##ب ت ##قدم ##وا ل ##إلش ##تراك
باملسابقة الوطنية .
وخ##الل الخ##طوات ال##تي ق##منا ب##ها أت##يح ل##نا زي##ارة امل##راك##ز
اإلس## #تكشاف## #ية ل## #لعلوم ال## #تاب## #عة ل## #وزارة ال## #ترب## #ية وال## #تعليم
وه ##ي ب ##حق ن ##موذج أك ##ثر م ##ن رائ ##ع ي ##عمل ع ##لى ت ##شجيع
ال ## #طالب وت ## #حفيزه ## #م ل ## #دراس ## #ة ال ## #علوم  ،ث ## #م ق ## #منا ب ## #عمل
ت## #صفيات مل## #رت## #ني ح## #تي وص## #ل ال## #عدد ال## #نهائ## #ي إل## #ي ٥٠
ط ##ال ##ب م ##ن خ ##الل ن ##ماذج إم ##تحان ##ات م ##قارب ##ه وم ##شاب ##هه
ل## #إلم## #تحان## #ات ف## #ي األول## #يمبياد ال## #دول## #ية ب## #نفس ال## #طري## #قة
واألسلوب حتي يعتاد عليها املتسابقني .
وم ##ن خ ##الل آخ ##ر ت ##صفيه وص ##ل ال ##عدد ال ##نهائ ##ي إل ##ي ٢٥
ط ##ال ##ب م ##تميز ب ##عد ن ##هاي ##ة امل ##رح ##لة ال ##ثال ##ثة م ##ن ال ##تصفيات
وذل ## #ك خ ## #الل ف ## #ترة أرب ## #عة أشه ## #ر م ## #نذ ب ## #دء اإلع ## #الن ع ## #ن
امل ## # #ساب ## # #قة  ،وك ## # #ان ## # #ت اإلخ ## # #تبارات  onlineل ## # #لتصفيات
األول ##ي ب ##حيث ي ##تم تح ##ميل اإلخ ##تبار وت ##تم اإلج ##اب ##ة ع ##لية
ب ##معرف ##ة امل ##تساب ##قني وإع ##ادة تح ##ميلة م ##رة آخ ##رى خ ##الل
ساعة واحدة فقط .
وف ## #ي ن ## #فس ت ## #وق ## #يت ال ## #تصفيات ال ## #خاص ## #ة ب ## #أول ## #يمبياد
ال#بيول#وج#ي ك#ان ي#تم اإلع#داد وال#تنفيذ ل#تصفيات ال#فيزي#اء
وال##ري##اض##يات م##ن خ##الل ف##رق وم##درب##ني آخ##ري##ن م##ن خ##الل
ن#فس امل#رك#ز ال#علمي ال#خاص وال#رع#اة ح#يث ك#ان اإلع#داد
ألول#يمبياد ال#فيزي#اء ال#دول#ية ال#تي ت#قام ف#ي س#ويس#را ه#ذا
ال ##عام  ،وب ##عد اإلس ##تقرار ع ##لى  ٢٥م ##تساب ##ق ن ##هائ ##ي ق ##ام
ال##راع##ي ال##رس##مي ب##تموي##ل ت##دري##ب م##كثف ل##هم مل##دة ث##الث##ة
أي ##ام ب ##ال ##قاه ##رة ك ##ان ف ##ي ن ##هاي ##تها إخ ##تبار  ٢١ط ##ال ##ب ث ##م
ق ##منا ب ##ال ##توس ##ع ف ##ي دائ ##رة اإلخ ##تيار امل ##تاح ل ##نا ب ##إج ##راء
ن#فس ال#تصفيات ب#اإلس#كندري#ة ال#تي إنته#ت ن#تائ#جها إل#ي
 ١٦ط ## #ال ## #به ت ## #مت ت ## #صفيتهم إل ## #ي  ٦ف ## #قط وع ## #ليه أص ## #بح
العدد اإلجمالي لدينا  ٢٧طالب وطالبة .

ه$$ل ه$$ناك ش$$روط أخ$$رى ل$$تسجيل م$$صر رس$$مياً
للمشاركة في تلك املسابقات العلمية ؟
ك ## #ان م ## #ن ض ## #من الش ## #روط أي ## #ضا ً أن ي ## #تم إي ## #فاد أح ## #د
امل ## # # #درب ## # # #ني ل ## # # #لمشارك ## # # #ة ف ## # # #ي
األل ##يمبياد ب ##صفة م ##راق ##ب
أوالً مل## # #تاب## # #عة ال## # #تنظيم
وال # # # # # #ت #ع ##رف ع # # # # # #ل ##ى
ش ## # #روط امل ## # #ساب ## # #قة
واإلخ##تبارات وك##يفية
إح## # #تساب ال## # #نتائ## # #ج
وإع#الن#ها ،وب#ال#فعل ت#م
إي##فاد ال##دك##تور  /س##ام##ي
زك## # #ي ل## # #لمشارك## # #ة ك## # #مراق## # #ب
ب#إس#م م#صر ف#ي أول#يمبياد ع#لوم ال#بيول#وج#ي ال#تي أق#يمت
ب##ال##دان##مارك ف##ي ال##عام ال##فائ##ت  ، ٢٠١٥وك##ان م##ن ض##من
امل## #شارك## #ني ك## #مراق## #ب ألول م## #رة أي## #ضا ً دول آخ## #رى م## #ثل
النرويج – بنجالديش – أيسلندا .
وبه#ذا ت#م ت#سجيل م#صر ف#ي األول#يمبياد ك#مراق#ب وأص#بح
ي#مكننا اإلش#تراك ف#ي ال#بطول#ة ال#تال#ية ب#فري#ق ب#عد إج#تياز
ب ## # #عض الش ## # #روط اإلج ## # #راءات ال ## # #تي س ## # #نقوم بش ## # #رح ## # #ها
ب ##ال ##تفصيل الح ##قاً ،والب ##د ه ##نا أن ن ##ذك ##ر أن م ##شارك ##ة ك ##ل
دولة تنقسم إلي نوعني من املشاركني -:
 -١املحكمني.
 -٢املتسابقني من الطلبة.
وط#امل#ا ك#ان امل#حكمني ه#م ف#ي األص#ل م#ن ق#ام#وا ب#تدري#ب
ال##طلبة ق##بل ال##سفر ل##إلش##تراك ب##امل##ساب##قة  ،ف##إن##ه الب##د م##ن
ف ## # #صلهم ع ## # #ن ب ## # #عضهم ف ## # #ي ام ## # #اك ## # #ن اإلق ## # #ام ## # #ة وم ## # #نع
اإلت#صاالت ب#ينهم ف#ور اإلن#تهاء م#ن ع#ملية ال#تسجيل ع#قب
ال#وص#ول م#باش#رة  ،وي#تم ع#زل امل#تساب#قني م#ن ال#طلبة م#ن
أي ## # #ة أجه ## # #زة إت ## # #صاالت ل ## # #ضمان ال ## # #حياد ال ## # #تام وع ## # #دم
التس ##ري ##ب ن ##ظرا ً إلط ##الع امل ##درب ##ني – امل ##حكمني ح ##ال ##يا ً – ك$$يف ت$$مت ع$$ملية إخ$$تيار امل$$تساب$$قني م$$ن أص$$ل
السبعة و عشرون متميزا ً من هؤالء الطلبة ؟
على جميع اإلختبارات في املونديال.
مل ##ا ك ##ان م ##ن أه ##م ش ##روط أش ##راإلش ##تراك ف ##ي امل ##ون ##دي ##ال
ك$يف ب$دأت$م ب$تدري$ب ال$طلبة امل$ختاري$ن  ...و ع$لى ال ##عامل ##ي أن ي ##تم ع ##مل إخ ##تبار  Finalلج ##ميع امل ##ختاري ##ن
ف#قد أق#يم ه#ذا اإلخ#تبار ف#ي ج#ام#عة ال#نيل ك#جام#عة أه#لية
أي معايير تم إختيارهم ؟
ل ##ها ص ##فة ال ##رس ##مية ك ##جام ##عة ح ##كوم ##ية ال ##تي إس ##تضاف ##ت
ف ##عال ##يات امل ##ساب ##قة ال ##نهائ ##ية ال ##وط ##نية ب ##عد م ##ا ت ##م ت ##صميم
ش#عار ل#ها وت#غطيتها إع#الم#يا ً ب#عدد م#ن امل#واق#ع اإلخ#باري#ة
وإث#نني ع#لى األق#ل م#ن املح#طات ال#تليفزي#ون#ية و ت#م ت#وزي#ع
جوائز محددة مسبقا ً للحاصلني على املراكز األولى .
ون ##تقدم ب ##ال ##شكر إلدارة ج ##ام ##عة ال ##نيل ال ##تي إس ##تضاف ##ت
ف ##عال ##يات امل ##ساب ##قة ال ##وط ##نية ل ##كل م ##جاالت ال ##علوم امل ##ؤه ##لة
ل#لمون#دي#االت امل#تخصصة ب#عد م#ا سخ#رت ك#ل إم#كان#يات#ها
ل ##توف ##ير ك ##ل املس ##تلزم ##ات امل ##طلوب ##ة ل ##عقد ت ##لك امل ##ساب ##قة ،
ك## #ما ذك## #رن## #ا س## #اب## #قا ً أن امل## #درب## #ني امل## #صري## #ني ق## #د ق## #ام## #وا
وج ##اءت ال ##نتيجة ال ##نهاي ##ة مل ##ساب ##قة ال ##بيول ##وج ##ي ب ##إخ ##تيار
بتح ##دي ##دم ##ا س ##وف ي ##تم ت ##دري ##ب ال ##طلبة ع ##ليه ف ##ي امل ##جاالت
ث ##مان ##ية ط ##لبة م ##نهم أرب ##عة أس ##اس ##يني وأرب ##عة إح ##تياط ##يني
التالية :
ل#هم  ،وم#نذ ت#لك اللح#ظة ب#دأ دورن#ا ك#مدرب#ني ل#هؤالء ال#طلبة
 -١البيولوجيا الجزيئية.
ع ## #لى امل ## #جاالت ال ## #ساب ## #ق ذك ## #ره ## #ا م ## #ن خ ## #الل ع ## #دد م ## #ن
 -٢الكيمياء الحيوية.
امل##حاض##رات وال##فيدي##وه##ات والش##رح ال##تفصيلي ل##لمساب##قة
 -٣علم التشريح ووظائف النباتات الحيوية.
ال ## #دول ## #ية ح ## #تي وص ## #ل ب ## #نا األم ## #ر إل ## #ي م ## #حاول ## #ة وض ## #ع
 -٤علم الحيوان والنظم اإليكولوجية.
إخ##تبارات ل##هم ب##طري##قة أك##ثر ص##عوب##ة م##ن ن##اح##ية ال##ضغط
وت ##م ال ##بدء ب ##اإلع ##الن ع ##ن ال ##تصفيات األول ##ية ل ##ألول ##يمبياد
ال#عصبي وط#ول األس#ئلة وض#يق ال#وق#ت ع#ما ه#و ع#ليه ف#ي
ال ##وط ##نية ف ##ي م ##صر م ##ن خ ##الل امل ##رك ##ز ال ##علمي وم ##واف ##قة
امل ##ساب ##قة ال ##رس ##مية ح ##تي ي ##عتاد ال ##طلبة امل ##ختارون ع ##لى
وزارة ال ##ترب ##ية وال ##تعليم  ،وت ##م ت ##صميم م ##وق ##ع إل ##كترون ##ي
مثل تلك األجواء مسبقا ً .
وص## # # # #فحة ع## # # # #لى م## # # # #وق## # # # #ع ال## # # # #تواص## # # # #ل اإلج## # # # #تماع## # # # #ي
وب ## # #دأ يظه ## # #ر ل ## # #نا أه ## # #م امل ## # #شكالت وامل ## # #عوق ## # #ات ال ## # #تي
) (FACEBOOKبه## # #ذا ال## # #شأن  ،وب## # #دأت ال## # #تصفيات
ص ##ادف ##ناه ##ا خ ##الل ت ##لك امل ##رح ##لة  ،أال وه ##ي ال ##عثور ع ##لى

][!2

م ## #كان ل ## #لتدري ## #ب ال ## #علمي ال ## #ذي الب ## #د وأن ي ## #كون ط ## #بقاً
ل ##لتخصص ب ##أح ##د ال ##جام ##عات أو أح ##د امل ##راك ##ز ال ##بحثية
امل#تخصصة ف#ي ال#بيول#وج#ي  ،والح#ت ل#نا ف#رص#ة ال#تدري#ب
ق##بل ال##سفر ب##أرب##عة أي##ام ف##قط خ##الل ال##تدري##ب ف##ي م##عمل
ال ##بيوت ##كنول ##وج ##ي ب ##كلية ال ##زراع ##ة ج ##ام ##عة اإلس ##كندري ##ة ول ##م
ي ##كن ت ##دري ##با ً ب ##امل ##عنى امل ##تعارف ع ##ليه ب ##ال ##تدري ##ب امل ##عملي
ف ##عليا ً ب ##ل ك ##ان ف ##قط م ##شاه ##دة وم ##ساع ##دة أف ##راد ال ##قسم
أث##ناء ع##ملهم  ،ح##يث أن ال##تدري##ب ع##لى ال##عمل ال##بيول##وج##ي
ي## #حتاج ب## #عض املس## #تلزم## #ات امل## #كلفة م## #ادي # #ا ً م## #ن أجه## #زة
وكيماويات وحيوانات تجارب  .....إلخ.
ه$$ $ل ت$$ $قصد أن امل$$ $تساب$$ $قني ل$$ $م ي$$ $حصلوا ع$$ $لى
ال$$تدري$$ب ال$$عملي ال$$كاف$$ي ق$$بل ال$$سفر ل$$لمشارك$$ة
في املسابقة ؟

ل#نا أن ن#تخيل أن امل#تساب#قني ق#ام#وا ب#ال#عمل ال#يدوي ف#علياً
م ##ن خ ##الل اإلخ ##تبارات ف ##ي امل ##ون ##دي ##ال وه ##و م ##ا ي ##عظم م ##ن
ق ## #يمة ال ## #نتائ ## #ج ال ## #تي ح ## #صلوا م ## #قارن ## #ة ب ## #اإلس ## #تعدادت
واإلم#كان#يات ال#تي ك#ان ي#جب ت#وف#يره#ا ل#هم ،وم#ن ال#طري#ف
ه## #نا أن ن## #ذك## #ر أن دول## #ة م## #ثل س## #ويس## #را ب## #كل إم## #كان## #تها
ون#ظام#ها ال#تعليمي ل#م ت#تمكن م#ن ال#حصول ع#لى م#يدال#ية
ألول م ## #رة إال ب ## #عد  ٩س ## #نوات م ## #ن امل ## #شارك ## #ة  ،ك ## #ما أن
م ##صر ت ##عد أول دول ##ة ع ##رب ##ية ت ##حصل ع ##لى م ##يدال ##ية ف ##ي
أوليمبياد العلوم.
وع ##ند إع ##الن ن ##تائ ##ج امل ##ساب ##قة ح ##صل أح ##د أف ##راد ال ##فري ##ق
امل ##صري ع ##لى م ##يدال ##ية ب ##رون ##زي ##ة ه ##ي األول ##ى مل ##صر ف ##ي
م ##ثل ت ##لك امل ##ساب ##قات ال ##دول ##ية  ،و ي ##أت ##ي اإلن ##جاز ف ##ي أن
ال##حصول ع##لى ه##ذه ال##برون##زي##ة ك##ان ف##ي أول م##شارك##ة ل##نا
ب## #امل## #ون## #دي## #ال و ه## #و م## #ا ع## #ظم م## #ن ق## #يمة امل## #يدال## #ية و ك## #ان
ال#فري#ق امل#صري مح#ل ت#قدي#ر ك#ل ال#دول امل#شارك#ة و أث#نوا
على إنجازنا في هذا املحفل الدولي الكبير .
ون## # #حن ن## # #أم## # #ل أن ي## # #تم اإلع## # #داد ج## # #يدا ً ل## # #إلش## # #تراك ف## # #ي
امل ##ساب ##قات امل ##قبلة ح ##تي ن ##تمكن م ##ن ال ##حفاظ ع ##لى ه ##ذا
املس##توى أو زي##ادة ع##دد امل##يدال##يات ب##اإلض##اف##ة إل##ي الح##لم
الكبير بتنظيم هذه البطولة.
ط $$موح $$ات $$كم و رؤي $$تكم املس $$تقبلية ب $$عد تحقيق
هذا اإلنجاز ؟
ن ##تمنى ف ##ي امل ##قام األول ال ##حفاظ ع ##لى ه ##ذا ال ##ترت ##يب م ##ع
م#حاول#ة زي#ادة رص#يد م#صر م#ن امل#يدال#يات و رف#ع ق#يمتها
إلى الفضيات و امليداليات الذهبية .
ك#ما ن#تمنى م#زي#د م#ن اإله#تمام ال#رس#مي ال#حكوم#ي ب#دع#م
امل#تساب#قني م#ن ح#يث ت#وف#ير أم#اك#ن ومس#تلزم#ات ال#تدري#ب
ال ## # #عملي ب ## # #ما ي ## # #ؤه ## # #لهم ل ## # #لمناف ## # #سة ب ## # #قوة ف ## # #ي ج ## # #ميع
املسابقات .
و ن ##تمنى أخ ##يرا ً أن ن ##رى م ##صر ك ##دول ##ة ت ##قوم ب ##تنظيم م ##ثل
ت ##لك امل ##ناس ##بات واألول ##يمبياد ال ##علمية مس ##تقبالً إن ش ##اء
اهلل .

ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
) ﺍﻟﺒﺤﺚ – ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ – ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ (

ع ##مل املعه ##د ع ##لى م ##دار ال ##سنوات م ##نذذ إن ##شائ ##ه ك ##ان املس ##تفيدون م ##ن ن ##شاط

أنش ¤معه ##د ب ##حوث ال ##بترول ب ##موج ##ب ق ##رار رئ ##يس الج ##مهروي ##ة رق ##م ٥٤١

املعهد هم :

ل ##سنة  ١٩٧٤وه ##و معه ##د ذو ط ##بيعة ف ##ي م ##جال ش ##دي ##د ال ##تخصص واأله ##مية ،
ف ##ال ##بترول ك ##ان أح ##د أه ##م األس ##لحة ال ##تي إس ##تخدم ##تها ال ##دول ال ##عرب ##ية وم ##صر

• قطاع البترول بجميع شركاته اإلنتاجية وقطاع التكرير .

أث#ناء ح#رب أك#توب#ر امل#جيدة ف#ي ال#عام  ، ١٩٧٣وك#ان ل#ه ب#ال#غ األث#ر ف#ي امل#وق#فني

• القطاعات املستخدمة للمواد البترولية والبتروكيماويات .

األوروب##ي واألم##ري##كي ت##جاه ال##وض##ع ف##ي امل##نطقة ال##عرب##ية ال##تي ك##ان##ت وال زال##ت

• الش#رك#ات وال#هيئات ال#كبرى ذات ال#صلة )امل#قاول#ون ال#عرب – ه#يئة ق#ناة

ت ##مثل ال ##ثروة ال ##بترول ##ية ل ##ها ال ##عام ##ل األس ##اس ##ي ال ##ذي ت ##رت ##كز ع ##ليه إق ##تصادي ##ات

السويس( .
• مختبرات النفط املركزية بدولة السودان الشقيق .

م#عظم ال#دول ال#عرب#ية وي#ؤث#ر ف#ي ال#حياة اإلق#تصادي#ة ف#ي أوروب#ا وأم#ري#كا أي#ضاً
.

وأك## #د األس## #تاذ ال## #دك## #تور  /أح## #مد ال## #صباغ ع## #لى أن ح## #ل م## #شكالت ص## #ناع## #ة

وح ## #يث أن م ## #صر م ## #ن ال ## #دول امل ## #نتجة ل ## #لبترول وي ## #وج ## #د ال ## #عدي ## #د م ## #ن ال ## #حقول

ال## #بترول ف## #ي م## #صر م## #ن األه## #داف اإلس## #ترات## #يجية ذات ال## #بعد ال## #قوم## #ي ال## #تي

امل ##كتشفة وامل ##نتجة  ،ك ##ان م ##ن ال ##ضروري أن ي ##تم ال ##تفكير ن ##حو وج ##ود م ##رك ##ز

يتطلع املعهد إلى تحقيقها عن طريق األتي :

ب#حثي م#تخصص ت#قوم رس#ال#ته ع#لى ت#لبية اإلح#تياج#ات ال#تكنول#وج#ية ل#لصناع#ة

• زي## #ادة إح## #تياط## #ي ال## #بترول ب## #زي## #ادة م## #عدل إس## #ترج## #اع## #ة ف## #ي ال## #حقول

ال## #قوم## #ية ال## #بترول## #ية ب## #ال## #دراس## #ات و األب## #حاث ال## #تطبيقية ف## #ي م## #جاالت ال## #بترول

املكتشفة الجديدة والقديمة )محالجة الزيت الثقيل في مكامنه(.

املختلفة وتطويرها والعمل على املشاركة في حل مشكالتها .

• تطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج املواد الكيميائية األولية.

وك##ان ملج##لة ال##ناف##ذة ال##عدي##د م##ن ال##لقاءات داخ##ل معه##د ب##حوث ال##بترول ل##لتعرف

• إستخدامات بدائل الوقود السائل غير التقليدية.

ع ##لى أنش ##طة وإه ##تمام ##ات املعه ##د  ،وم ##ا ي ##ميزه ع ##ن غ ##يرة م ##ن امل ##راك ##ز ال ##تاب ##عة

• ت ##نمية األب ##حاث ال ##خاص ##ة ب ##اإلس ##تفادة ال ##قصوى م ##ن ال ##غاز ال ##طبيعي

ل#وزارة ال#بحث ال#علمي  ،وك#ان#ت ال#بداي#ة ف#ي ل#قاءن#ا م#ع ال#سيد األس#تاذ ال#دك#تور

ح ## #يث أن ## #ه األم ## #ل الج ## #دي ## #د ف ## #ي ت ## #دع ## #يم اإلق ## #تصاد ال ## #قوم ## #ي ف ## #ي ص ## #ناع ## #ة

 /أح ##مد ال ##صباغ – م ##دي ##ر املعه ##د ال ##ذي أك ##د ف ##ي ك ##لمته ل ##نا ع ##لى أن ال ##عمل

البتروكيماويات.

ب#املعه#د ق#ائ#م ع#لى ال#بحث وال#تطبيق وال#تطوي#ر  ،إذ أن ال#بحث ال#علمي وال#نجاح

• اإلهتمام بمجال التكنولوجيا الحيوية لخدمة الصناعة البترولية.

ع#لى إل#ي م#رح#لة ال#تطبيق وص#والً ملس#توى اإلن#تاج ب#ال#قطاع ال#صناع#ي ول#طامل#ا

• .إم ##داد ق ##طاع ال ##بترول ب ##كيماوي ##ات ال ##حقول ب ##دي #الً ع ##ن املس ##تورد م ##نها

ك##ان األم##ر ف##ي س##وق ال##صناع##ة ت##ناف##سيا ً ق##ائ##ما ً ع##لى ال##عرض وال##طلب وج##ودة

بهدف توفير العملة األجنبية  ،ولدعم النشاط البحثي والتطبيقي باملعهد.

امل ##نتج املس ##تخدم ف ##ي األس ##واق امل ##عنيه ب ##عملنا  ،ك ##ان الب ##د م ##ن ال ##عمل ال ##دائ ##م
على التطوير وتحديث املنتجات ومخرجات البحث العلمي بمعهدنا .
ومل##ا ك##ان##ت رس##ال##ة املعه##د ت##قوم ع##لى ت##لبية اإلح##تياج##ات ال##تكنول##جية ل##لصناع##ات
ال## #بترول## #ية ال## #قوم## #ية ب## #ال## #دراس## #ات واألب## #حاث ال## #تطبيقية ف## #ي م## #جاالت ال## #بترول
امل#ختلفة وت#طوي#ره#ا وال#عمل ع#لى امل#شارك#ة ف#ي ح#ل م#شكالت#ها  ،ل#ذا ف#من خ#الل
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وي ##تميز معه ##د ب ##حوث ال ##بترول ع ##ن غ ##يرة م ##ن
أ.د .أحمد
امل## #راك## #ز وامل## #عاه## #د وال## #هيئات ال## #بحثية ب## #أن## #ه
ي ## #ضم ب ## #ني ج ## #نبات ## #ة مج ## #موع ## #ة م ## #ن م ## #راك ## #ز
الصباغ
ت##حوي##ل ال##نتائ##ج امل##عملية ل##لبحث ال##علمي إل##ي
نتائج تطبيقية مثل :
مركز خدمات وتطوير الكيماويات .
املعمل املركزي للخدمات .
مركز النانو تكنولوجي .
مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة .
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
مركز تحليل الصخور .
مركز خدمات املستودعات .
مركز خدمة األسفلت .
مركز الدعم الفني التكنولوجي .
وي##تطلع املعه##د إل##ي م##زي##د م##ن ال##طموح##ات واإلن##جازات
مركز األسطح املعدنية .
م ##ن خ ##الل ب ##عض األع ##مال امل ##توق ##ع ت ##نفيذه ##ا وف ##قا ً ل ##رؤي ##ة
وع##ن م##ؤش##رات ق##ياس األداء وت##حقيق الخ##طط ال##بحثية ،
مس ##تقبلية ت ##عكس م ##دى إه ##تمام إدارة املعه ##د ف ##ي رب ##ط
أك ##د األس ##تاذ ال ##دك ##تور  /أح ##مد ال ##صباغ م ##دي ##ر املعه ##د
ال## #بحث ب## #ال## #تطبيق وال## #عمل ع## #لى ال## #تطوي## #ر  ،ف## #من أه## #م
ب#أن ن#جاح الح#لول اإلق#تصادي#ة ل#لمشاك#ل ال#تي ت#عترض
الرؤى املستقبلية للمعهد -:
ط ##ري ##ق ال ##تنمية ل ##دع ##م ال ##قطاع ##ات ال ##صناع ##ية )ص ##ناع ##ة
ال ## #بترول( وال ## #تي م ## #ن ن ## #تيجتها زي ## #ادة ع ## #دد امل ## #نتجات
اإله ##تمام امل ##تواص ##ل ب ##تسجيل رس ##ائ ##ل امل ##اجس ##تير
ال ##تطبيقية ل ##ألف ##كار ال ##بحثية امل ##عملية وب ##ال ##تال ##ي إرت ##فاع
وال#دك#توراة ف#ي م#جال ح#ل م#شاك#ل ال#صناع#ة ال#بترول#ية
نس#بة م#بيعات#ها وزي#ادة ح#صيلة ص#ندوق ت#موي#ل ال#بحوث
والبتروكيماويات وصناعات القطاع الخاص .
م ##ن امل ##وارد ال ##ذات ##ية م ##ع األخ ##ذ ف ##ي اإلع ##تبار أن املعه ##د
ال## #عمل ع## #لى ت## #أك## #يد م## #بدأ إق## #تصاد امل## #عرف## #ة ل## #زي## #ادة
ك##غيرة م##ن امل##راك##ز ال##بحثية ه##و ج##هة غ##ير ه##ادف##ة ل##لرب##ح
ال ## #دخ ## #ل ال ## #خاص ب ## #صندوق ت ## #موي ## #ل ال ## #بحوث ل ## #دع ## #م
إال أن التخ ## # #طيط ال ## # #جيد ل ## # #ألداء امل ## # #عملي ل ## # #لباح ## # #ثني
العملية البحثية والفنية والتنموية .
امل## #تميزي## #ن ب## #املعه## #د ك## #ان ل## #ه ع## #ظيم األث## #ر ف## #ي ت## #طبيقة
ج ##عل زي ##ادة دخ ##ل ت ##موي ##ل ال ##بحوث ال ##تطبيقية ه ##دف# #اً
ص ##ناع ##يا ً وت ##حوي ##لة ل ##صورة م ##نتج ت ##طبيقي يخ ##دم ق ##طاع
رئ ## #يسيا ً ل ## #تنمية ال ## #حال ## #ة ال ## #بحثية وامل ## #عيشية لج ## #ميع
ص#ناع#ة ال#بترول ف#ي ح#ل م#شكالت#ة ويح#مل ف#كر وم#كون
العاملني باملعهد .
م ## #صري ب ## #حثي خ ## #ال ## #ص ح ## #يث ي ## #مكننا إع ## #تبار ه ## #ذا
ال##توس##ع ف##ي ت##طبيق ق##اع##دة إق##تصاد ت##كلفة ال##فرص##ة
النجاح كأحد أهم مؤشرات قياس األداء .
ال ##بدي ##لة م ##ع ق ##طاع ال ##بترول وال ##قطاع امل ##دن ##ي وه ##و م ##ا
وأما الخطط البحثية باملعهد فهي تنقسم إلي نوعني :
ي ##مكن م ##ن خ ##الل ##ه ت ##وف ##ير إح ##تياج ##ات ت ##لك ال ##قطاع ##ات
أوالً :خ ##طة ت ##نشأ م ##ن امل ##عام ##ل واألق ##سام م ##ن ال ##قاع ##دة
ب##خام##ات م##صري##ة مح##لية ب##دي##لة ل##لخام##ات املمس##توردة
ال##بحثية للمعه##د وت##ؤول إل##ي إق##تصاد امل##عرف##ة م##ن خ##الل
بما يمكننا من توفير املنصرف من العمالت األجنبية
محاور أربعة :
اإله ## #تمام امل ## #تزاي ## #د ب ## #قضاي ## #ا الش ## #باب وإع ## #تباره ## #م
-1بحثي
مس ##تقبل ال ##بحث ال ##علمي ف ##ي م ##صر ب ##وص ##فة املح ##رك
-2تطبيقي
األس ##اس ##ي ل ##قاط ##رة ال ##تنمية وال ##تقدم  ،وذل ##ك ب ##إع ##داد
-3إنتاجي
امل ## # #ناخ ال ## # #جيد ل ## # #هم ب ## # #توف ## # #ير ل ## # #وجيس ## # #تيات ال ## # #بحث
-4إقتصادي
العلمي .
#ي
#
#
ق
#ا
#
#
ب
#ع
#
#
م
#د
#
#
ه
املع
#ة
#
#
م
#وأ
#
#
ت
#تكمال
#
#
س
إ
#لى
#
#
ع
ال ## #عمل
ث$$ان$$يا ً :خ ##طة ب ##حثية م ##وج ##هة م ##ن اإلدارة وي ##تم ت ##موي ##ل
امل ##عاه ##د ال ##بحثية امل ##ناظ ##رة وذات ال ##صلة ف ##ي م ##نطقة
مش ##روع ##ات ##ها م ##ن ال ##دخ ##ل ال ##ذات ##ي م ##ن ح ##صيلة ص ##ندوق
الشرق األوسط .
ت ##موي ##ل ال ##بحوث  ،وي ##تم ت ##وج ##ية ت ##لك املش ##روع ##ات ب ##حيث
اإلس#تمرار ف#ي خ#طة ت#طوي#ر امل#عام#ل ال#بحثية وإق#تناء
ت#حتوي ع#لى م#وض#وع#ات ذات ط#اب#ع ق#وم#ي وب#عد ت#نموي
أح#دث األجه#زة ال#علمية ل#جعل املعه#د ع#لى ق#دم وس#اق
لحل مشكالت ذات أثر إقتصادي مثل األتي :
بالتساوي مع نظرائة من الكيانات البحثية العاملية .
إس#تنباط م#صادر م#ختلفة ل#لبيودي#زل وال#وق#ود
•
اإله ##تمام ب ##توف ##ير إح ##تياج ##ات ق ##طاع ال ##بترول وق ##طاع
ال##سائ##ل م##ثل ن##بات ال##جات##روف##ا  /ال##طحال##ب  ....و غ##يره##ا
ال## #صناع## #ة ب## #ما ي## #مكنهما م## #ن ت## #حقيق زي## #ادة ل## #لدخ## #ل
من املصادر الطبيعية البيولوجية .
ال##قوم##ي وذل##ك ب##إع##تباره ه##دف إس##ترات##يجي ه##ام ي##جب
•ال ##تقدم ف ##ي أب ##حاث ال ##نان ##و ت ##كنول ##وج ##ي ال ##تطبيقية م ##ثل
أن ي#عمل ت#حت م#ظلته ج#ميع ق#طاع#ات ال#بحث ال#علمي
تطوير معالجة املياة وإعادة تدويرها وإستخدامها .
ف ##ي م ##صر وال ##عمل ي ##كون م ##ن خ ##الل ت ##وج ##يه ح ##كوم ##ي
• تطوير الجازولني  ٨٠بمنتجات بتروكيماوية محلية .
سيادي .
ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن معه#د ب#حوث ال#بترول ل#ه م#ن مخ#رج#ات
اإله## #تمام وال## #عمل ع## #لى ال## #تنمية املس## #تمرة مل## #نتجات
ال## #بحث ال## #علمي م## #ا ي## #كشف ع## #ن إن## #تظام س## #ير ال## #عمل
املعه#د وت#طوي#ره#ا ي#ما ي#تواك#ب م#ع املتسج#دات الح#دي#ثة
ب#املعه#د م#ن ال#ناح#يتني اإلداري#ة وال#بحثية ع#لى ح#د س#واء
في البحث العلمي والصناعة البترولية .
 ،إذ أن مخ ## #رج ## #ات ال ## #بحث ال ## #علمي ك ## #النش ## #ر ال ## #دول ## #ي
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امل## # #تميز وت## # #نام## # #ي ع## # #دد ب## # #راءات اإلخ## # #تراع امل## # #منوح## # #ة
وامل ##قدم ##ة  ،وت ##عدد ال ##نماذج األول ##ية واإلت ##فاق ##يات ال ##دول ##ية
وال ##جودة ال ##شام ##لة ف ##ي الخ ##دم ##ات واإلس ##تشارات ال ##تي
ي## #قدم## #ها املعه## #د وإرت## #فاع ع## #ائ## #د ال## #تموي## #ل ال## #ذات## #ي م## #ن
ت##طبيق ت##لك املخ##رج##ات ال##بحثية ك##ان ل##ه ع##ظيم األث##ر ف##ي
امل#ساه#مة ب#ال#دور اإلق#تصادي واإلن#تاج#ي ال#رائ#ع للمعه#د
ف#ي ع#دم تح#ميل م#وازن#ة ال#دول#ة ت#كال#يف إس#تيراد خ#ام#ات
ومستلزمات كيماوية لزوم العمل بصناعة البترول .
ح ##يث نج ##د أن النش ##ر ال ##علمي ال ##دول ##ي ل ##باح ##ثني املعه ##د
م ##ميز دول ##يا ً وي ##مكن ح ##صره ط ##بقا ً ل ##قيمة ال ##بحث واملج ##لة
امل ##نشور ب ##ها  ،وي ##ذك ##ر أن ملعه ##د ب ##حوث ال ##بترول مج ##لة
م ## # # # #صري ## # # # #ة ع ## # # # #لى ال ## # # # #ناش ## # # # #ر ال ## # # # #عامل ## # # # #ي وامل ## # # # #عروف
.ELSEVIER
أم## #ا ع## #ن ب## #راءات اإلخ## #تراع امل## #منوح## #ة ف## #قد ب## #لغت ع## #دد
)  ، ( ١٠وال ## #طلبات امل ## #قدم ## #ة ل ## #لحصول ع ## #لى ب ## #راءاة
إختراع بلغت ) . ( ٣٧
و م ##ن ح ##يث ال ##نماذج األول ##ية  ،ف ##هي م ##تعددة ول ##ها أك ##ثر
م ##ن ن ##موذج م ##عد وق ##اب ##ل ل ##لتطبيق وال ##تصنيع ب ##ناءا ً ع ##لى
العمل البحثي العلمي .
وه## #ناك ال## #عدي## #د م## #ن املش## #روع## #ات امل## #مول## #ة م## #ن ج## #هات
م ##ان ##حة وم ##تعددة مح ##لية ودول ##ية م ##ثل  :ص ##ندوق ال ##علوم
وال ## # #تنمية ال ## # #تكنول ## # #وج ## # #ية  / STDFق ## # #طاع ال ## # #بترول /
ش## # #رك## # #ات امل## # #قاول## # #ون ال## # #عرب  /وزارة ال## # #بحث ال## # #علمي
) مبادرة اإلستثمار واإلبتكار ( .
ب#اإلض#اف#ة إل#ي ال#عدي#د م#ن اإلت#فاق#يات املح#لية واإلق#ليمية
وال ## #دول ## #ية وم ## #ذك ## #رات ال ## #تفاه ## #م وب ## #روت ## #وك ## #والت ال ## #تعاون
املش## # #ترك ب## # #ني املعه## # #د وغ## # #يرة م## # #ن امل## # #راك## # #ز وامل## # #عاه## # #د
وال##هيئات ال##بحثية داخ##ل م##صر وخ##ارج##ها وب##خاص##ة ت##لك
ال##تي ل##ها ص##لة ب##ال##صناع##ات ال##بترول##ية  ،والش##ك ف##ي أن
ح ##صول املعه ##د م ##مثالً ف ##ي م ##عام ##له وم ##راك ##زة امل ##ختلفة
ع#لى ش#هادات األي#زو م#ا ي#مثل ال#نموذج األم#ثل مل#ا ي#جب
أن تكون علية مثل تلك املعامل واملراكز.
في جودة املعامل البحثية
في السالمة والصحة املهنية
في الجودة الشاملة في األدارة

ISO 17025
ISO 14001
ISO 9001

وم $$ $ن أه $$ $م الخ $$ $دم $$ $ات ال $$ $تي ي $$ $قدم $$ $ها املعه $$ $د
للمجتمع املحيط :
 -١حل املشكالت ذات الصلة بعمل املعهد .
• فواصل التمدد الحراري .
• صيانة ممرات وطرق املطارات.
• كاسح كبريتيد الهيدروجني .
 -٢التحاليل الكيميائية .
ي ##قوم املعه ##د ب ##عمل ج ##ميع ال ##تحال ##يل ال ##كيميائ ##يه ل ##قطاع
البترول والقطاع الصناعي والجامعات .
 -٣تحاليل النانو تكنولوجي .
إن## #تاج ال## #كرب## #ون ال## #نان## #ون## #ي ) وح## #يد الج## #در – م## #تعدد
الجدار (.
 -٤اإلستشارات .
 ال ## #تفتيش ال ## #هندس ## #ي ع ## #لي أع ## #مال ال ## #تغليف ال ## #عازلوالخ ##رس ##ان ##ي لخ ##طوط ن ##قل امل ##واد ال ##بترول ##ية ب ##أن ##واع ##ها
املختلفة ذات الصفات املختلفة .
 محطات معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها .ك#ل م#ا س#بق م#ن مخ#رج#ات ب#حثية وم#ن ع#وائ#د ت#طبيقات#ها
ك##مردود إق##تصادي م##باش##ر ع##لي املعه##د وص##ل ب##ال##عائ##د
امل ##ادي ل ##حساب ت ##موي ##ل ال ##بحوث ع ##ن ال ##عام  2014م ##ا
ق## #يمته ) ١٢٥م## #ائ## #ه وخ## #مسه وعش## #رون( م## #ليون ج## #نيهاً
مصريا ً.
ب ##اإلض ##اف ##ه ال ##ي م ##ردود إق ##تصادي ع ##لي ال ##دول ##ة وق ##طاع
ال#بترول ب#صفة خ#اص#ه ب#توف#ير ح#وال#ي  ٧٠م#ليون دوالر
ع##ند ال##لجوء واس##تخدام م##نتجات املعه##د ف##ي ال##صناع##ة
البترولية.
ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن مج#لس إدارة املعه#د  -ب#رئ#اس#ة ال#سيد
 /وزي ## #ر ال ## #بترول – وع ## #ضوي ## #ة ال ## #خبراء وامل ## #تخصصني
وال## #علماء و رؤس## #اء ش## #رك## #ات ال## #بترول و ه## #و م## #ا ي## #مكن
املعه ##د م ##ن ال ##تعام ##ل امل ##باش ##ر م ##ع الش ##رك ##ات ال ##صناع ##ية
وم#عرف#ة م#شكالت#ها وال#عمل ع#لي ح#لها م#ن خ#الل ب#اح#ثي
املعه## #د ب## #ما ي## #في ب## #رس## #ال## #ة املعه## #د ال## #تي أن## #شيء م## #ن
أجلها.
و ل##م ي##أت ك##ل م##ا س##بق م##ن ف##راغ  ،ب##ل ب##تضاف##ر ج##هود
مج ##موع ##ة م ##ن ال ##باح ##ثني امل ##تميزي ##ن ف ##ي ع ##لمهم وأك ##ثر
ت## #ميزا ً ف## #ي إدارة ه## #ذا ال## #علم م## #ن خ## #الل ت## #طبيق ع## #ملي
داخ ##ل امل ##راك ##ز ال ##عام ##لة ب ##املعه ##د وال ##تي س ##نلقي ال ##ضوء
ع##ليها الح##قا ً ب##لقاءات م##باش##رة م##ع األس##ات##ذة ال##باح##ثني
املشرفني علي تلك املراكز .
وك#ان م#ن ال#بد أن ي#تزام#ن م#ع ه#ذا ال#عمل ال#بحث امل#ميز
 ،وج##ود ح##زم##ة م##ن اإلج##راءات وال##قرارات ل##وض##ع ال##نظم
اإلداري ##ة وامل ##ال ##ية ب ##ما ي ##ضمن إس ##تمراري ##ة ن ##جاح ال ##عمل
ع ## #لي املس ## #توي اإلداري م ## #ن خ ## #الل ع ## #ملية اإلص ## #الح
اإلداري ال## # #تي ن## # #فذت ب## # #نجاح م## # #ن اإلدارة امل## # #رك## # #زي## # #ة
لألمانة العامة.
وك $$ان ل $$لناف $$ذة ه $$ذا ال $$لقاء م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ
ال$$دك$$تور  /ص$$الح خ$$ليل  -رئ$$يس م$$رك$$ز ت$$طوي$$ر
الكيماويات :

ي#قوم م#رك#ز خ#دم#ات وت#طوي#ر ال#كيماوي#ات ب#إن#تاج ال#عدي#د ال#خام#ات وامل#نتجات  ،وال#عمل ع#لى زي#ادة ورف#ع م#عدالت
م ## #ن ال ## #كيماوي ## #ات ال ## #تي تس ## #تخدم ## #ها ش ## #رك ## #ات إن ## #تاج األم#ان ح#رص#ا ً ع#لى س#الم#ة ال#عام#لني ب#امل#رك#ز وال#وح#دات
ال ## #بترول  ،وك ## #ان ع ## #دد ه ## #ذه ال ## #كيماوي ## #ات ع ## #ند ت ## #ول ## #ينا اإلنتاجية .
م##سئول##ية امل##رك##ز ) د.ال##صباغ و أن##ا ( ث##الث##ة ف##قط ب##فضل وق## #د ب## #لغ ع## #دد الش## #رك## #ات ال## #تي ي## #تعام## #ل م## #عها امل## #رك## #ز
اهلل وت##وف##يقه وج##هود ال##عام##لني ب##امل##رك##ز م##ن أع##ضاء ه##يئة ح#وال#ي عش#رون ش#رك#ة م#نها ال#عدي#د م#ن ش#رك#ات إن#تاج
ال##بحوث وم##عاون##يهم وال##فنيني ت##ضاع##ف ه##ذا ال##عدد ال##ي ال##بترول وب##عض ش##رك##ات ال##تكري##ر وه##يئة ق##ناة ال##سوي##س
م ##ا ي ##زي ##د ع ##ن  42م ##نتج وح ##صل امل ##رك ##ز ع ##لي خ ##مسة وب ##عض ش ##رك ##ات ال ##سكر واألس ##مدة وب ##عض امل ##وان ##ي ،
ب ##راءات إخ ##تراع ل ##بعض ه ##ذه ال ##كيماوي ##ات وك ##ان ع ##دد ك##ما ي##قدم امل##رك##ز خ##دم##ات##ه إل##ى ال##زم##الء ال##باح##ثني داخ##ل
ال#عام#لني وق#تها ح#ني ت#ول#ينا امل#سئول#ية ح#وال#ي  15ف#ردا ً  ،املعه ##د و خ ##ارج ##ه م ##ن امل ##راك ##ز ال ##بحثية األخ ##رى ح ##يث
ي##قوم ب##إج##راء ب##عض ال##تحال##يل وال##قياس##ات واالخ##تبارات
وصل عددهم اآلن ما يقارب املائة فرد .
وم##ن أه##م ال##كيماوي##ات ال##تي ن##نتجها " ك##اس##ح ك##بري##تيد ب ##معام ##لة ب ##ما يخ ##دم ال ##عملية ال ##بحثية ب ##املعه ##د و ب ##مصر
ال## #هيدروج## #ني" ومش## #تت ال## #بقع ال## #زي## #تية وم## #ثبط ال## #تآك## #ل بصفة عامة .
وال ##رواس ##ب وق ##ات ##ل ال ##بكتري ##ا وخ ##اف ##ض ن ##قطة االن ##سكاب و ن ## # # #ظرا ً ل ## # # #زي ## # # #ادة حج ## # # #م ال ## # # #عمل ب ## # # #مرك ## # # #ز ت ## # # #طوي ## # # #ر
وم#حسن الس#ري#ان وك#يماوي#ات م#عال#جة امل#ياه  ،و غ#يره#ا ال ## #كيماوي ## #ات  ...ت ## #م ت ## #قسميه إل ## #ى ع ## #دة مج ## #موع ## #ات ،
ي##ترأس ك##ل مج##موع##ة م##نها زم##يل م##ن ال##باح##ثني ت##ختص
من كيماويات مستلزمات العمل بقطاع البترول .
وي ##تم ت ##سوي ##ق ه ##ذه ال ##كيماوي ##ات م ##ن خ ##الل م ##ناق ##صات مج ##موع ##ته ب ##إن ##تاج ع ##دد م ##عني م ##ن ال ##كيماوي ##ات  ،وك ##ل
ي#دخ#لها امل#رك#ز وي#ناف#س ف#يها ك#بري#ات الش#رك#ات ال#عامل#ية رئ## #يس مج## #موع## #ة ل## #ه م## #طلق الح## #ري## #ة ت## #مام # #ا ً ف## #ي إدارة
امل ## #تخصصة ال ## #تي ت ## #عمل ف ## #ي ه ## #ذا امل ## #جال ب ## #مصر و مج#موع#ته وف#ي ك#يفية ت#طوي#ر م#نتجات#ها ل#زي#ادة ك#فاءت#ها
و ت## # # #خفيض ت## # # #كلفة إن## # # #تاج## # # #ها  ،و ي## # # #قنصر دورن## # # #ا –
خارجها .
وج ##دي ##ر ب ##ال ##ذك ##ر أن معه ##د ال ##بترول ه ##و ال ##جهه ال ##وط ##نية ك## #قائ## #مني ع## #لى رئ## #اس## #ة امل## #رك## #ز ف## #ي ال## #عمل ع## #لى ت## #لبية
وت ##وف ##ير إح ##تياج ##ات املج ##موع ##ة
ال ## #وح ## #يدة ال ## #تي ت ## #عمل ف ## #ي ه ## #ذا
م## # # # #ن ك## # # # #يماوي## # # # #ات وأجه## # # # #زه
امل ##جال ف ##ي م ##صر ب ##اإلض ##اف ##ة ال ##ي
وم#تاب#عة أدائ#ها وت#قييم م#وق#فها
ش ## # # #رك ## # # #ة أك ## # # #با ال ## # # #تاب ## # # #عة ل ## # # #قطاع
اإلق ## #تصادي و ال ## #تنسيق ب ## #ني
البترول .
املج ## #موع ## #ات امل ## #ختلفة وب ## #ينها
ك ## # #ما ي ## # #قدم امل ## # #رك ## # #ز اإلس ## # #تشارات
وب ## #ني ط ## #اق ## #م اإلن ## #تاج و ب ## #ني
ال ## # #فنية لش ## # #رك ## # #ات ال ## # #بترول ال ## # #تي
إزدات ث ## # # #قتها ب ## # # #ال ## # # #بحث ال ## # # #علمي أ.د /صالح خليل
إدارة املعه## #د وال## #تعاون م## #عهم
ف ## #ي ك ## #يفية ن ## #قل اإلن ## #تاج م ## #ن
الوطني وبكفاءة الباحثني باملركز .
ك##ما ي##قوم امل##رك##ز ب##تقييم ف##اع##لية وج##ودة أداء ك##يماوي##ات املس#توى امل#عملي إل#ى املس#توى التج#ري#بي وص#والً إل#ى
الش ##رك ##ات االخ ##ري ) ك ##طرف ث ##ال ##ث ( ف ##ي امل ##ناق ##صات املستوى الصناعي .
وت ##قوم ال ##عالق ##ة ب ##ني ج ##ميع ال ##زم ##الء ب ##امل ##رك ##ز م ##ن ب ##اح ##ثني
التي ال يكون املعهد طرفا ً فيها .
وك#ما ذك#رت س#اب#قا ك#ان ع#دد ال#كيماوي#ات ال#تي ي#نتجها وأخ ##صائ ##ني وف ##نيني ع ##لى اإلح ##ترام امل ##تبادل وال ##تشاور
امل##رك##ز ث##الث##ه ف##قط وك##ان ن##متلك ف##قط وح##دة خ##لط ب##دائ##ية ال## #دائ## #م وال## #تعاون ال## #صادق م## #ن أج## #ل إع## #الء م## #صلحة
س ##عتها  2ط ##ن  ،و ك ##ان ع ##دد الش ##رك ##ات ال ##تي ي ##تعام ##ل املركز ومصلحة املعهد بصورة عامة .
م#عها امل#رك#ز خ#مسه ش#رك#ات  ،و ب#مرور ال#وق#ت وب#امل#زي#د وج ## #دي ## #ر ب ## #ال ## #ذك ## #ر ان خ ## #طة ت ## #طوي ## #ر امل ## #رك ## #ز ورؤي ## #ته
م#ن ال#عمل ال#جاد وال#ناج#ح إرت#فعت أع#داد ال#كيمياوي#ات املس##تقبلية يش##ترك الج##ميع ف##ي وض##عها ب##دءا ً م##ن م##دي##ر
امل ##نتجة وإزداد ع ##دد ال ##وح ##دات اإلن ##تاج ##ية إل ##ى خ ##مسة املعه##د إل##ى أص##غر ف##ني ف##ي ط##اق##م اإلن##تاج و م##ن أه##م
ب ##عضها ن ##قوم ف ##يه ب ##اج ##راء ت ##فاع ##الت ال ##بلمرة  ،وأص ##بح م ##الم ##حها ه ##و زي ##ادة ع ##دد ال ##وح ##دات اإلن ##تاج ##ية وم ##يكنة
ي ## # #مكننا ال ## # #تحكم ف ## # #ي ع ## # #وام ## # #ل م ## # #ثل درج ## # #ة الح ## # #رارة ال ##عملية اإلن ##تاج ##ية ك ##كل وإدخ ##ال ن ##ظم ال ##تحكم اآلل ##ي ،
وت#سهيل ت#داول امل#واد وتحس#ني ك#فاءة امل#نتجات وخ#فض
والضغوط وكمية املواد الداخلة في التفاعالت .
ك##ما إزدادت أع##داد امل##عدات ومس##تلزم##ات ال##تشغيل م##ن ت ##كلفة إن ##تاج ##ها وإن ##تاج ك ##يماوي ##ات ج ##دي ##دة ح ##تي ن ##ظل
ك##الرك##ات وأون##اش وط##لمبات ال##سوائ##ل وت##نوع##ت ال##عبوات دائ#ما ً ق#ادري#ن ع#لى امل#ناف#سة م#ع الش#رك#ات ال#عام#لة ف#ي
نفس املجال في مصر .
املستخدمة من براميل الي تنكات وغيرها .
ك## #ما ت## #م إن## #شاء وت## #جهيز ع## #دة م## #عام## #ل ل## #ضبط ال## #جودة و أت ##مني أن أرى املعه ##د بحج ##م معه ##د ب ##حوث ال ##بترول
وإخ ##تبار ال ##كيماوي ##ات ق ##بل ت ##وري ##ده ##ا للش ##رك ##ات وه ##ذه ال##فرن##سي ومعه##د ب##حوث ال##بترول ال##هندي وغ##يره##ما م##ن
امل ##عام ##ل م ##زودة ب ##أح ##دث االجه ##زه ال ##تقنية وي ##عمل ع ##ليها امل ## #عاه ## #د ال ## #عامل ## #ية وأن أري ب ## #راءات اخ ## #تراع ## #ات ## #ه ت ## #مأل
ط## #اق## #م م## #ن أمه## #ر ال## #كيمائ## #يني وال## #فنيني امل## #درب## #ني ع## #لي ال## # #دن## # #يا م## # #ن ح## # #يث ال## # #كم وال## # #كيف و ي## # #تم ت## # #طبيقها و
ت##سوي##قها م##ن خ##الل ش##رك##ات ت##نبثق م##ن املعه##د و ت##كون
مستو عال من التدريب في هذا املجال .
وم##ؤخ##را ً أن##شأن##ا أح##دث وح##دة إن##تاج##ية ج##دي##دة ل##تنضم ت## #اب## #عة ل## #ه ك## #قلعة ب## #حثية ضخ## #مة ت## #لجأ إل## #يها ش## #رك## #ات
إل ##ى ب ##اق ##ي ال ##وح ##دات امل ##وج ##ودة ح ##ال ##يا ً  ،وه ##ذه ال ##وح ##دة ال ##بترول ف ##ي م ##صر وخ ##ارج ##ها ك ##بيت خ ##برة ع ##لمي  ،و
ت#لجأ إل#يه ال#دول األف#ري#قية و ال#عرب#ية ال#شقيقة لتنه#ل م#ن
مزودة بأحدث وسائل التحكم اآللي .
ك## #ما يج## #ري ح## #ال## #يا ً ع## #ملية ت## #طوي## #ر ل## #لموق## #ع اإلن## #تاج## #ي خبرات علمائه وباحثيه الواعدين واملخضرمني .
ب ## #طري ## #قة ت ## #سمح بتحس ## #ني ح ## #رك ## #ة ت ## #داول امل ## #واد م ## #ن
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ل$قاءن$ا ال$ثان$ي داخ$ل معه$د ب$حوث ال$بترول ك$ان
م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ ال $$دك $$تور /س $$عد ال $$دس $$وق $$ي
م$$دي$$ر م$$رك$$ز خ$$دم$$ات ال$$ضغط والحج$$م والح$$رارة
: PVT
أن ##شيء امل ##رك ##ز ف ##ي ال ##عام  ١٩٧٦ب ##ال ##تعاون م ##ع معه ##د
ب## #حوث ال## #بترول ال## #فرن## #سي  ،وي## #قوم ب## #دراس## #ة ال## #خواص
ال##طبيعية ل##زي##ت ال##بترول ال##خام ف##ي ن##فس ظ##روف امل##كمن
) الخ#زان االرض#ي ( م#ن ض#غوط ودرج#ة ح#رارة و م#دى
ت#أث#ير ذل#ك ع#لي الحج#م  ،و يه#دف ه#ذا امل#رك#ز إل#ى خ#دم#ة
ص##ناع##ة ال##بترول ف##ي م##صر م##ن خ##الل ت##قدي##م ال##دراس##ات
وال ##تحال ##يل واألب ##حاث ال ##الزم ##ة ل ##تقييم الخ ##زن ##ات وال ##زي ##ت
ال#خام امل#نتج ب#عد أن ك#ان#ت ت#قوم ب#تلك الخ#دم#ات امل#عام#ل
االج#نبية م#ن خ#ارج م#صر  ،م#ما ي#وف#ر ال#كثير م#ن ال#وق#ت
والجه## # #د وال## # #تكلفة امل## # #نصرف## # #ة م## # #ن ال## # #عمالت األج## # #نبية

أ.د /سعد الدسوقي
املس#تخدم#ة ف#ي امل#راك#ز مل#واك#بة ال#تطوي#ر الس#ري#ع ال#هائ#ل
ف ## # #ي ه ## # #ذا امل ## # #جال ومل ## # #ساي ## # #رة ال ## # #تطوي ## # #ر ال ## # #كبير ف ## # #ي
إكتشافات الغاز واملتكثفات .
ون##ظرا ً ل##تعاظ##م إح##تياج##ات ال##غاز ال##طبيعي وزي##ادة ع##دد
اإلك ## #تشاف ## #ات وزي ## #ادة إن ## #تاج ## #ه ف ## #ي م ## #صر  ،ف ## #قد رأى
املعه##د إض##اف##ة وح##دة ج##دي##دة ع##ام  ٢٠٠٦لخ##دم##ة إن##تاج
ال ## #غاز ال ## #طبيعي امل ## #صري  ،و ت ## #قدم ال ## #وح ## #دة خ ## #دم ## #ات
تح##ليلية ت##رت##بط ب##ال##تغيرات الحج##مية امل##صاح##بة ل##تغيرات
ال ##غازات ال ##طبيعية وم ##تكثفات ##ها وال ##تي تح ##دد للش ##رك ##ات
إس ## #ترات ## #يجية إدارة خ ## #زان ## #ات ال ## #غاز ال ## #طبيعي ل ## #تعظيم
م#عام#ل اإلس#ترج#اع  ،وأي#ضا ً ت#صميم امل#عدات الس#طحية
مل ##عال ##جة ال ##غاز امل ##نتج وم ##تكثفات ##ة  ،وي ##عتبر ه ##ذا امل ##رك ##ز
ال ##فري ##د م ##ن ن ##وع ##ه ف ##ي الش ##رق األوس ##ط ح ##يث أن ن ##ظام
ال ##تشغيل الي ##عتمد ع ##لى إس ##تخدام ال ##زئ ##بق ف ##ي م ##قياس
الس ## #لوك ال ## #طوري ل ## #لمتكثفات  ،وج ## #اري ال ## #تعام ## #ل م ## #ع
ش##رك##ات ال##بترول ال##عام##لة ف##ي م##صر  .و ن##جاح م##ثل ه##ذه
ال#وح#دة أدى إل#ي األخ#ذ ب#قرار إض#اف#ة وح#دة ج#دي#دة ف#ي
ال ## #عام  ٢٠١٣م ## #صممة ب ## #تكنول ## #وج ## #يات ح ## #دي ## #ثة وه ## #ي
ت#صوي#ر وم#تاب#عة الس#لوك ال#طوري مل#وان#ع م#كام#ن ال#غازات
امل## #بللة وال## #غازات ال## #جاف## #ة إل## #كترون## #يا ً وب## #ال## #تال## #ي ت## #كتمل
امل ##نظوم ##ة وي ##صبح املعه ##د م ##ن رواد م ##راك ##ز ال ##دراس ##ات
مل#كام#ن ال#نفط ف#ي ال#عال#م ،ون#تيجة ل#تقدي#م خ#دم#ات PVT
لش#رك#ات ال#بترول ال#عام#لة ف#ي م#صر ي#حصل امل#رك#ز ع#لى
م ##بال ##غ م ##ال ##ية ت ##تراوح م ##ا ب ##ني  ٩-٧م ##ليون ج ##نية س ##نوي# #اً
يس##تقطع ج##زء م##نها مل##نح م##كاف##آت ل##لعام##لني ب##امل##رك##ز م##ن
أس ##ات ##ذة وب ##اح ##ثني وم ##هندس ##ني وك ##يميائ ##ني وف ##نيني وك ##ذل ##ك
العمالة املساعدة والذين يصل عدهم إلي  ٢٧فرد .
ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى ذل ##ك ي ##تم ال ##تعام ##ل م ##ع ب ##عض ال ##بلدان
ال ## #عرب ## #ية م ## #ثل دول ## #ة ال ## #سودان ال ## #شقيقة ل ## #تقدي ## #م PVT
إلج ##راء ال ##تحال ##يل ال ##الزم ##ة ل ##لخام ال ##سودان ##ي وامل ##تكثفات
وس ##وائ ##لها  ،وه ##ذا ال ##تعاون ي ##در رب ##ح وف ##ير ع ##لى املعه ##د
وي##وف##ر ال##عملة ال##صعبة لش##راء ب##اق##ي م##كمالت امل##رك##ز م##ن

أجه#زة وق#طع غ#يار وك#يماوي#ات تس#تخدم لتحس#ني األداء
في املركز .
و ن ##قوم أي ##ضا ً ب ##تدري ##ب ط ##لبة ال ##جام ##عات امل ##صري ##ة م ##ن
أق ##سام ال ##تعدي ##ن و ال ##بترول ب ##ال ##كليات امل ##ختلفة و ك ##ذل ##ك
العاملني في شركات البترول املصرية والدول العربية
ه#ذا و ق#د ح#صل م#رك#ز  PVTع#لى ع#دد أرب#عة ش#هادات
للجودة والسالمة والصحة واملهنية وهم :
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
ISO 17025
م##ما ي##جعل م##رك##زن##ا امل##صنف ال##وح##يد ف##ي م##صر ال##حائ##ز
ع##لى ه##ذه ال##شهادات مج##معة  ،و ه##ذا دل##يل ع##لى ح##سن
التخطيط و جودة األداء .
ون ##قوم ب ##صيان ##ة وم ##عاي ##رة أجه ##زت ##نا ع ##ن ط ##ري ##ق الش ##رك ##ة
ال ## #فرن ## #سية امل ## #صنعة ل ## #وح ## #دة ال ## #زي ## #ت ال ## #خفيف ووح ## #دة
امل ##تكثفات  ،ك ##ذل ##ك م ##عاي ##رة ب ##عض األجه ##زة ع ##ن ط ##ري ##ق
معهد القياس واملعايرة التابع لوزارة البحث العلمي .
ح$دث$نا األس$تاذ ال$دك$تور  /ي$اس$ر م$صطفي ن$ائ$ب
رئ$$ $يس معه$$ $د ب$$ $حوث ال$$ $بترول واملش$$ $رف ع$$ $لى
املعمل املركزي باملعهد عن :
ت##ميز امل##عام##ل امل##رك##زي##ة بمعه##د ب##حوث ال##بترول ف##ي ج##ودة
أدائ ## #ها وتح ## #ليالت ## #ها امل ## #ميزة وامل ## #عتمدة ب ## #شهادة ISO
ط ##بقا ً مل ##واص ##فات ال ##جودة والس ##الم ##ة وال ##صحة وامل ##هنية
وال#بيئة  ،ح#يث أن امل#عام#ل امل#رك#زي#ة ب#املعه#د ت#أسس#ت ع#ام
 ٢٠٠١ل ##لقيام ب ##إج ##راء ال ##تحال ##يل ال ##كيميائ ##ية وال ##فيزي ##قية
ط ##بقا ً ل ##لمواص ##فات ال ##قياس ##ية ال ##عامل ##ية ل ##خام ##ات ال ##بترول
ومش#تقات#ه وامل#ياة امل#صاح#بة ل#لبترول ب#إس#تخدام أح#دث
االجه#زة ال#علمية  ،و ت#قدم إس#تشارات وإج#راء ال#تحال#يل
ال ##خاص ##ة لج ##ميع الش ##رك ##ات ال ##عام ##لة ف ##ي م ##جال إن ##تاج
ال ## #بترول وال ## #غاز وت ## #سوي ## #ق امل ## #نتجات ال ## #بترول ## #ية ب ## #مصر
وال#دول ال#شقيقة ب#اإلض#اف#ة إل#ى خ#دم#ات ق#طاع#ات ال#دول#ة
امل ## # #ختلفة م ## # #ثل ق ## # #طاع ص ## # #ناع ## # #ات األس ## # #منت وق ## # #طاع
الكه#رب#اء وق#طاع ال#طيران امل#دن#ي وال#هيئات ال#عام#ة ك#هيئة
قناة السويس .
و ي#ضم امل#عمل ن#خبة م#تميزة م#ن االس#ات#ذة امل#تخصصني
وال ## #باح ## #ثني وال ## #فنيني ف ## #ي م ## #جاالت ال ## #كيمياء امل ## #ختلفة
وال#ذي#ن ح#ازوا ب#نجاح ع#لي ال#عدي#د م#ن امل#شاري#ع ال#بحثية
امل#مول#ة م#ن ص#ندوق ال#علوم وال#تنمية ال#تكنول#وج#ية إن#طالق#اً
م#ن ت#واف#ر ك#اف#ة اإلم#كان#يات امل#تميزة ل#لمعام#ل امل#رك#زي#ة ،
ح##يث أن امل##عام##ل خ##اض##عة للش##روط ال##عام##ة ل##كفاءة أداء
م ## #عام ## #ل امل ## #عاي ## #رة واالخ ## #تبار  ISO 17025وك ## #ذل ## #ك
إع ##تمدت امل ##عام ##ل ط ##بقا ً مل ##واص ##فات ال ##جودة والس ##الم ##ة
وال # # # # # #ص#ح#ة امل # # # # # #ه#ن#ي#ة وال # # # # # #ب#ي#ئ#ي#ة ط # # # # # #ب#ق#ا مل ## # # # # #واص # # # # # #ف#ات
OHSAS18001 - ISO14001
ون## #ظرا ً ل## #تميز امل## #عام## #ل امل## #رك## #زي## #ة ب## #املعه## #د ب## #دق## #ة ن## #تائ## #ج
تح#ليالت#ها امل#عتمدة  ،و ث#قة امل#تعام#لني م#عنا م#ن ال#جهات
ال#ساب#ق ذك#ره#ا ف#ي أع#مال#نا  ،ف#أن امل#عمل امل#رك#زي ي#قوم
ب ##إج ##راء أك ##ثر م ##ن س ##تني تج ##ري ##ة ق ##ياس ##ية ف ##ي م ##جاالت
ال#تحال#يل امل#ختلفة و ه#و األم#ر ال#ذي إس#تلزم ال#توس#ع ف#ي
امل ##عمل امل ##رك ##زي إلس ##تيعاب ال ##طاق ##ة االن ##تاج ##ية امل ##نوط ب ##ه
أدائ##ها  ،وه##ذا ب##ال##طبع ي##عود ب##زي##ادة ف##ي ال##دخ##ل ال##ذات##ي
للمعه ##د وامل ##عام ##ل امل ##رك ##زي ##ة ال ##تاب ##عة ل ##ه ح ##يث ك ##ان م ##ن
ن ##تيجته ق ##يام ##نا ب ##إن ##شاء م ##بنى ج ##دي ##د ل ##لمعام ##ل امل ##رك ##زي ##ة
وت ## #زوي ## #ده ب ## #أح ## #دث األجه ## #زة ال ## #قياس ## #ية ال ## #الزم ## #ة ألداء
األع##مال  ،وك##ان ب##ال##تبعية زي##ادة ع##دد ال##عام##لني ب##امل##عام##ل
امل#رك#زي#ة ل#لقيام ب#تنفيذ األع#مال امل#طلوب#ة م#نهم ف#ي إط#ار
من اإللتزام بموعد إستخراج النتائج بدقه وتسليمها .
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وأك ##د ال ##سيد األس ##تاذ ال ##دك ##تور /ي ##اس ##ر م ##صطفي ع ##لى
ض##رورة ال##تعاون وال##تكام##ل ب##ني امل##راك##ز ال##بحثية امل##ناظ##رة
ف##يما ي##ختص ب##األع##مال و اإله##تمام##ات املش##ترك##ة ب##ينهما
ب#دالً م#ن ال#عمل كج#زر م#نعزل#ة م#تناف#سة ب#عيدة ك#ل ال#بعد
عن بعضها البعض .
ح ##يث ي ##رى س ##يادت ##ه أن ##ه ك ##باح ##ث ي ##فترض ب ##رغ ##بته ف ##ي
إج## #راء أح## #د ال## #تحال## #يل ال## #خاص## #ة ب## #بعض ن## #قاط ال## #بحث
ال##علمي ال##تي ي##عمل ع##ليها  ،ف##يقول  :ي##مكنني م##ن خ##الل
ش ##بكة االن ##ترن ##ت ال ##تعرف ع ##لى امل ##عام ##ل داخ ##ل امل ##راك ##ز
ال##بحثية ال##تي ت##قوم ب##إج##راء ه##ذا ال##نوع م##ن ال##تحال##يل م##ن
خ##الل األجه##زه امل##تاح##ة ل##دي##ه  ،ف##يتم اإلت##صال وال##تنسيق
إلج## #راء ال## #عمل وم## #ن خ## #الل ه## #ذا ال## #تواص## #ل ن## #صل إل## #ى
مج ##موع ##ة ن ##جاح ##ات م ##حتملة م ##ثل  :اإلن ##تهاء م ##ن إج ##راء
ال## # # #تحال## # # #يل امل## # # #طلوب## # # #ة – ال## # # #تعرف ع## # # #لى إم## # # #كان## # # #يات
ومس## #تلزم## #ات ال## #تشغيل ب## #امل## #راك## #ز امل## #ناظ## #رة – إم## #كان## #ية
ال ##وص ##ول إل ##ى ن ##قاط إت ##فاق مش ##ترك ##ة ي ##نتج ع ##نها نش ##ر
علمي متميز أو مشروعات بحثية ذات تمويل مشترك .
م##ثل ه##ذه ال##فكرة ت##وف##ر ب##ما ال ي##دع م##جاال ل##لشك ف##ي أن
ه##ذا اإلج##راء ي##وف##ر ال##كثير م##ن ال##وق##ت وامل##جهود وال##تكلفة
أي ##ضا ً  ،و ي ##حفز ال ##عمل ال ##بحثي و اإلب ##داع ##ي  ،و يخ ##لق
ب ##يئة م ##ن ال ##عمل الج ##ماع ##ي و ال ##تواص ##ل م ##ن خ ##الل روح

أ.د /ياسر مصطفي
الفريق الواحد .
ج ## # #دي ## # #ر ب ## # #ال ## # #ذك ## # #ر أن أع ## # #مال ال ## # #تحال ## # #يل والخ ## # #دم ## # #ات
واإلس## #تشارات ال## #تي ي## #قدم## #ها امل## #عمل امل## #رك## #زي بمعه## #د
ب##حوث ال##بترول ل##لقطاع##ات املس##تفيدة ت##أت##ي ض##من ع##قود
ط ##وي ##لة األج ##ل ب ##ني ت ##لك ال ##قطاع ##ات واملعه ##د وذل ##ك ي ##ؤدي
إل## #ى إس## #تمراري## #ة ال## #عمل ب## #نجاح وت## #حقيق ع## #ائ## #د م## #ادي
مس ##تمر ن ##تيجه ل ##ثقة ت ##لك ال ##قطاع ##ات ف ##ي ن ##تائ ##ج ت ##حال ##يل
وجودة عمل املعامل املركزية باملعهد .
وي#مكن إع#تبارن#ا م#ن امل#عاه#د وامل#راك#ز ال#بحثية املح#ظوظ#ة
ال##تي ي##رت##بط ع##ملها ب##عمل ق##طاع ه##ام وإس##ترات##يجي ف##ي
ال##دول##ة ك##قطاع ال##بترول  ،ول##كن األم##ر ل##م ي##قف ف##قط ع##ند
ت ##لك الح ##ظوظ  ،إذ أن ##نا ق ##منا ب ##إس ##تغالل ه ##ذه ال ##فرص ##ة
وت ##عظيم اإلس ##تفادة م ##نها ب ##فضل التخ ##طيط املس ##تقبلي
امل## #دروس إلدارة املعه## #د وال## #ذي ي## #ترج## #مه ال## #عمل ال## #شاق
والدءوب لشباب العاملني به .
وأخ## #يرا ً ف## #إن إح## #ساس امل## #واط## #ن ال## #عادي ف## #ي ال## #شارع
امل#صري ب#أه#مية دور ال#بحث ال#علمي ف#ي ح#يات#ه ال#يوم#ية
وف##ي ت##نمية وتحس##ني ال##وض##ع االق##تصادي مل##صر ي##تطلب
ت ##ضاف ##ر ال ##جهود ب ##ني األط ##راف امل ##عنية ب ##األم ##ر إلن ##جاح
رس#ال#ة ال#بحث ال#علمي ودوره ف#ي دف#ع ق#اط#رة ال#تنمية ف#ي
م##صر ال##تي ل##ها ع##لينا ك##ل ال##حق ف##ي رد ال##دي##ن والج##ميل
ب ##ما ت ##علمناه و م ##ا ت ##كبدت ##ه م ##وازن ##ة ال ##دول ##ة ف ##ي ال ##صرف
ع##لى ت##عليمنا و إي##فادن##ا ل##لخارج و ت##وف##ير ف##رص ع##مل ل##نا
حتي نصل الي هذه املرحلة .

وف$ي ل$قاء آخ$ر م$ع ال$سيد ال$دك$تور /ت$ام$ر ش$رارة املش$رف ع$لي م$رك$ز ال$نان$وت$كنول$وج$ي

ع#لى الخ#زان#ات واألن#اب#يب وغ#يره#ا  .ن#اه#يك ع#ن ت#رس#يب األم#الح ف#ي ت#لك ال#حاوي#ات ل#لبترول ومش#تقات#ه

أش#ار س#يادت#ه أن#ه ت#م ال#بدء ف#ي إن#شاء وإع#داد م#رك#ز ال#نان#وت#كنول#وج#ي بمعه#د ب#حوث ال#بترول م#نذ ع#ام

ن ##تيجة أع ##مال ال ##تبري ##د أو وج ##ود ت ##لك ال ##عناص ##ر ف ##ي داخ ##ل ال ##حاوي ##ة م ##ع ت ##كرار وزي ##ادة نس ##بتها ف ##ي
ال#ترس#يب  ،األم#ر ال#ذي ق#د ي#ؤدي ح#تما ً إل#ى إنس#داد ب#عضها ب#ما ي#عوق س#يول#ة إن#سياب ون#قل امل#نتج

باملعهد .
 ٢٠٠٩ويه ##دف امل ##رك ##ز إل ##ى ت ##وص ##يف امل ##رك ##بات ال ##نان ##ون ##ية

سواء كان غازا ً أو بتروالً بمشتقاته املختلفة .

الحجم وإجراء أبحاث التطوير الخاصة بصناعاتها .

وب#ال#فعل ت#قدم املعه#د ب#كل م#ا يح#مله ب#اح#ثيه امل#تميزي#ن م#ن خ#برات ف#ي ه#ذي#ن امل#جال#ني إل#ى أك#ادي#مية

ك## #ما يخ## #طط امل## #رك## #ز ف## #ي رؤي## #ته املس## #تقبلية ن## #حو اإلن## #تاج

ال ##بحث ال ##علمي ل ##لحصول ع ##لى ال ##تموي ##ل ال ##الزم ل ##تحوي ##ل امل ##نتج امل ##عال ##ج ل ##تلك امل ##شاك ##ل إل ##ى م ##نتج

ال#تجارى ل#لمواد ذات ال#طبيعة ال#نان#ون#ية ال#غنية ب#امل#واص#فات

ب ##كيمات ك ##بيرة ي ##ساع ##د ع ##لى الح ##لول امل ##طلوب ##ة ل ##تلك امل ##شكالت  ،وب ##خاص ##ة ب ##عدم ##ا ت ##مت تج ##رب ##ة ت ##لك
امل ##نتجات أك ##ثر م ##ن م ##رة وث ##بتت م ##دى ك ##فاءت ##ها وج ##ودت ##ها ورخ ##ص س ##عره ##ا م ##قارنً # #ة ب ##مثيالت ##ها م ##ن

وي#تكون امل#رك#ز م#ن وح#دت#ني رئ#يسيتني ت#شمل ك#ل م#نها ع#لي

املمنتجات املستوردة كيفا ً و تكلف ًة .

 .١وحدة توصيف املركبات النانونية الحجم :

وك ##ان ش ##رط امل ##واف ##قة ع ##لى ال ##تموي ##ل أن ت ##شارك ال ##جهة امل ##تقدم ##ة بنس ##بة ف ##ي ال ##تموي ##ل ض ##مان #ا ً لج ##دي ##ة
امل#شارك#ة ب#ناءا ً ع#لى ط#لب األك#ادي#مية  ،ون#ظرا ً ل#ثقة املعه#د ف#ي م#نتجات#ه وق#درت#ه ع#لى ال#نجاح ف#ي ت#لك

• م ##عمل امل ##يكروس ##كوب االل ##كترون ##ي وم ##لحق ب ##ه م ##عمل آخ ##ر

امل ##بادرة ف ##قد ح ##ددن ##ا نس ##بة م ##شارك ##ة املعه ##د ف ##ي ال ##تموي ##ل بنس ##بة  %40م ##ن ق ##يمة املش ##روع ال ##بال ##غ

متكامل لتجهيز كافة العينات للتصوير .

ت##كلفتة ف##ي ال##بداي##ة  5م##ليون ج##نية تح##ملت األك##ادي##مية  3م##ليون وتح##مل املعه##د امل##بلغ امل##تبقي حس##ب

• م## #عمل ت## #وص## #يف أح## #جام ال## #جسيمات ال## #نان## #ون## #ية الحج## #م

نسبتة و بلغت  2مليون جنية .

والخواص عالية الجودة .
عدة معامل وهي كالتالي:

وك ##ان م ##ن ش ##روط اإلت ##فاق ف ##ي ت ##لك امل ##بادرة أن  %20م ##ن ص ##اف ##ي ال ##رب ##ح ال ##عائ ##د م ##ن ه ##ذا املش ##روع

والذي يقدم أيضا مجموعة قياسات الوزن الجزيئي .
• م#عمل ق#ياس#ات ط#يف رام#ان وال#ذي ي#قدم م#علوم#ات دق#يقة ت#ساع#د ف#ي ت#وص#يف ال#ترك#يب الج#زي#ئي
والتركيب الكيميائي للعينات الصلبة وأيضا ً العينات السائلة .
 .٢وحدة أبحاث املركبات النانونية الحجم:

ي ## #ؤول ل ## #ألك ## #ادي ## #مية  ،ول ## #نا أن ن ## #تخيل و ب ## #مرور ال ## #سنني
وإس ##تمراري ##ة ال ##عمل ب ##نجاح  ،أص ##بح م ##ثل ه ##ذا املش ##روع
ي## #در دخ # #الً س## #نوي # #ا ً ل## #ألك## #ادي## #مية ومعه## #د ب## #حوث ال## #بترول

• معمل تحضير األنابيب الكربونية ذات الجدران املتعددة

كش ##ري ##كي ال ##نجاح ف ##ي ت ##لك امل ##بادرة ح ##تي ي ##وم ##نا ه ##ذا

) (MWCNTوالجدار الوحيد ) (SWCNTبإستخدام تقنية ).(CCVD

ف## #ضالً ع## #ن املس## #تقطع م## #نه ل## #صال## #ح وزارة امل## #ال## #ية ط## #بقاً

• معمل تحضير األلياف النانونية.

للقوانني والقواعد املعمول بها في هذا الشأن .

• معمل تحصير الجسيمات النانونية من خالل تقنية طحن املواد.

وم ##ن ه ##نا ك ##ان ##ت ال ##بداي ##ة مل ##سيرة ال ##نجاح لح ##ل امل ##شكالت

• م##عام##ل ت##حضير أك##اس##يد امل##عادن ن##ان##ون##ية الحج##م وال##هياك##ل ال##عضوي##ة وال##هياك##ل امل##عدن##ية وم##حال##يل

ال ## #تي ت ## #واج ## #ه ال ## #قطاع ال ## #صناع ## #ي ع ## #ن ط ## #ري ## #ق ال ## #بحث

ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن#نا وأث#ناء م#رح#لة اإلع#داد وال#تجهيز إلن#شاء امل#رك#ز ق#منا ب#زي#ارة مل#راك#ز ال#نان#وت#كنول#وج#ي

ال ## #علمي ب ## #منتجه ذو امل ## #كون املح ## #لي م ## #ن ح ## #يث ال ## #فكرة
وال##تموي##ل واإلن##تاج  ،و ي##كفينا فخ##را ً أن م##نتج م##ثل م##ان##ع

امل ##ماث ##لة ب ##امل ##راك ##ز وامل ##عاه ##د وال ##هيئات ال ##بحثية ال ##تاب ##عة ل ##وزارة ال ##بحث ال ##علمي وغ ##يره ##ا م ##ن امل ##راك ##ز

ال## # # #تأك## # # #ل ك## # # #ان## # # #ت ش## # # #رك## # # #ات ال## # # #بترول تس## # # #توردة م## # # #ن

ال#بحثية ال#تاب#عة ل#لوزارت االخ#ري م#ثل م#رك#ز ال#بحوث ال#زراع#ية ل#لتعرف ع#لي ط#بيعة ع#ملها وإس#تبيان

امل ##تخصصني األج ##ان ##ب ب ##ما ك ##ان ##ت ق ##يمتة ت ##ساوي 500

االجه##زة املس##تخدم##ة ف##ي أع##مال ت##لك امل##راك##ز ل##لوق##وف ع##ند ن##قطة ب##داي##ة ل##نا ت##مثل م##ن ح##يث م##ا إن##تهى
إل##يه اآلخ##رون ض##مان #ا ً ل##عدم ال##تكرار وإه##دار ال##وق##ت وال##تكال##يف إلن##شاء ه##ذا امل##رك##ز ب##حيث ي##كون ذو

) خ ##مسمائ ##ة دوالر أم ##ري ##كي ( و أك ##ثر م ##ن ذل ##ك ل ##لبرم ##يل

املعدن بالطرق الكيميائية .

ال##واح##د ب##سعة  200ل##تر  ،ول##كن امل##نتج امل##صري ال##بدي##ل ذو ال##كفاءة وال##جودة األف##ضل ك##ان س##عره ال

طبيعة عمل مميزه بني أقرانه ونظرائه من مراكز النانوتكنولوجي العاملة .

ي#كاد ي#صل إل#ي ن#صف ال#تكلفة وب#ما ي#وازي#ها ب#ال#جنيه امل#مصري وه#و م#ا ي#عود ب#ال#نفع ع#لى إق#تصاد

ون ##ذك ##ر أن إف ##تتاح م ##رك ##ز ال ##نان ##وت ##كنول ##وج ##ي أع ##لن ع ##نه ف ##ي م ##ؤت ##مر ص ##حفي ع ##امل ##ي ق ##دم ف ##يه ال ##سيد

ال#دول#ة ب#صفة ع#ام#ة وذل#ك م#ن خ#الل ت#قدم#نا كمعه#د ب#حوث ال#بترول ف#ي م#ناق#صات ال#دول#ة ب#صفة ع#ام#ة

األس ##تاذ ال ##دك ##تور  /أح ##مد ال ##صباغ م ##دي ##ر املعه ##د ه ##ذا امل ##رك ##ز وك ##ان ذل ##ك ب ##حضور ال ##عال ##م امل ##صري

وذل ##ك م ##ن خ ##الل ت ##قدم ##نا كمعه ##د ب ##حوث ال ##بترول ف ##ي م ##ناق ##صات ع ##ام ##ة ودول ##ية ت ##تم ت ##رس ##يتها ع ##لينا

ال##غني ع##ن ال##تعري##ف األس##تاذ ال##دك##تور  /م##صطفي ال##سيد  ،و ك##ان##ت ال##ضرورة إلن##شاء امل##رك##ز ل##يس

لسببني إثنني :

ف#قط مل#واك#بة ال#تطور ال#هائ#ل ف#ي م#جاالت ال#علوم امل#ختلفة وم#ن ض#منها ال#نان#وت#كنول#وج#ي  ،و إن#ما ك#ان

أوالً  :من خالل السعر الذي نتقدم به و الذي ال يقارن بمثيله األجنبي .

الس#بب ال#رئ#يسي ه#و ص#عوب#ة ت#مكن ب#اح#ثي املعه#د ف#ي ال#حصول ع#لي تح#ليل وت#وص#يف م#واد ن#ان#ون#ية
ف##ي أب##حاث##هم ت##مهيدا ً لنش##ره##ا دول##يا ً  ،وه##و األم##ر ال##ذي ك##ان يس##تغرق وق##تا ً ط##وي #الً ل##إلن##تهاء م##ن ه##ذه

ث ##ان ##يا ً  :ج ##ودة وك ##فاءة امل ##نتج امل ##صري ب ##عد ت ##قييمه وإخ ##تباره ب ##معرف ##ة ج ##هات م ##حاي ##دة ت ##قوم ب ##عملية
ال#تقييم ل#لمواد ال#داخ#لة ف#ي امل#ناق#صة ب#عد ت#كوي#ده#ا وإخ#تباره#ا ب#معرف#ة ت#لك ال#جهات ض#مان#ا ً ل#لحياد

ال##عملية ف##ي أب##حاث##هم وه##و م##ا دف##ع إدارة املعه##د إلن##شاء ه##ذا امل##رك##ز ع##لى أف##ضل وأح##دث م##ا ي##كون
ل#يقوم أوالً بخ#دم#ة ال#سادة ال#باح#ثني ب#املعه#د  ،وث#ان#يا ً ل#تقدي#م خ#دم#ات#ه ل#لمجتمع ول#لباح#ثني م#ن امل#راك#ز

ال#تام  ،و ي#تم تج#رب#ة أع#لى ث#الث#ة ت#قييمات ف#ي تج#رب#ة ح#قلية ح#قيقية ب#معرف#ة الش#رك#ة ال#طال#بة ل#لمنتج
وتس## #تمر ن## #جاح## #ات م## #بادرة اإلس## #تثمار واإلب## #تكار للمعه## #د ف## #ي ال## #عدي## #د م## #ن األع## #مال ال## #تي ن## #تقدم

والهيئات االخرى .

ب#منتجات#نا ل#تسوي#قها ن#تيجة ل#لثقة ف#ي أع#مال#نا وأب#حاث#نا ال#تي ت#رج#مت إل#ي ص#ورة م#نتج ن#هائ#ي ي#در

ون##أم##ل ف##ي ه##دف##نا ال##ثال##ث أن ت##كون ن##تائ##ج ع##مل مل##راك##ز ال##نان##وت##كنول##وج##ي ت##صب ف##ي م##صلحة ال##قطاع

ع##ائ##د رب##ح أم##كننا م##ن ت##طوي##ر امل##عام##ل وامل##صان##ع امل##نتجة ف##ضالً ع##ن ش##راء األجه##زة وتح##دي##ث خ##طوط

ال ##صناع ##ي وال ##جهات اإلن ##تاج ##ية ب ##إس ##تخدام م ##واد ن ##ان ##ون ##ية ذات خ ##واص وم ##واص ##فات ع ##ال ##ية ال ##جودة

اإلن#تاج وص#رف ح#اف#ز م#ادي مل#كاف#أة ف#ري#ق ال#عمل به#ذا املش#روع ول#نا ق#صص ن#جاح م#ع ال#عدي#د م#ن

ت##سهم ف##ي تحس##ني امل##نتج ال##نهائ##ي له##ذا ال##قطاع وي##كون ل##ه م##ردود إق##تصادي ن##فعي ي##عود ب##ال##رب##حية

ش#رك#ات ال#بترول ف#ي ص#ورة ت#عاق#دات ط#وي#لة األج#ل م#ع م#عظمها م#ثل ش#رك#ة ال#عام#ري#ة ل#تكري#ر ال#بترول

على املركز واملعهد والصناعة والدولة ككل .

باإلسكندرية .

وك#ان إن#شاء ه#ذا امل#رك#ز ب#ال#تموي#ل ال#ذات#ي ملعه#د ب#حوث ال#بترول دون اإلع#تماد ع#لى م#وازن#ة ال#دول#ة ف#ي
هذا الشأن وهو ما يحسب نجاحا ً قد يكون غير مسبوقا ً في جهات أخري مماثلة .

وال ي ##جب أن ن ##نسي أن ##نا أوالً وأخ ##يرا ً ب ##اح ##ثني نه ##دف إل ##ي ت ##طوي ##ر ال ##بحث ال ##علمي م ##ن خ ##الل ال ##عمل
امل##عملي ف##ي إط##ار م##ن اإلب##تكار واإلب##داع وه##و م##ا أه##لنا ب##ال##تبعية إل##ي ال##وص##ول ألب##حاث ع##لمية ق##اب##لة
ل#لتطبيق ف#ي ص#ورة م#نتجات ت#صل للمس#تفيدي#ن دون أن ي#كون اله#دف ال#رئ#يسي ه#و ع#ملية ال#رب#ح أو

وك$$ان ل$$لناف$$ذة ل$$قاء م$$ع ال$$سيد االس$$تاذ ال$$دك$$تور  /مح$$مد ع$$طية م$$جاه$$د ليح$$دث$$نا ع$$ن

ال#تجارة  ،و ل#كنها مج#رد م#نظوم#ة م#تكام#لة ت#بدأ م#ن ال#فكرة ث#م ال#بحث ال#علمي وامل#عملي و وص#والً إل#ي

مبادرة االستثمار واالبتكار بمعهد بحوث البترول

ال##بيع وال##رب##ح امل##ادي ك##نموذج ح##ي مل##ا ي##مكننا أن ن##طلق ع##ليه امل##صطلح امل##عروف ب##اإلق##تصاد امل##بني

ح ##يث ق ##ال س ##يادت ##ه أن مش ##روع م ##بادرة اإلس ##تثمار واإلب ##تكار ك ##ان مج ##رد ف ##كرة ط ##رأت ف ##ي ال ##عام
 2010وه##ي رب##ط ال##بحث ال##علمي ل##لصناع##ة وت##قدي##م م##نتج ذو م##كون مح##لي ل##يكون ب##دي #الً ل##لمنتجات
املستوردة ذات التكلفة العالية .
وج##اء ذل##ك ع##ن ط##ري##ق أك##ادي##مية ال##بحث ال##علمي ب##تموي##ل مش##روع##ات ب##حثية ق##اب##لة ل##لتطبيق ال##صناع##ي
وت#سوي#قها ب#عد إن#تاج#ها ب#طاق#ة أك#بر م#ن مج#رد اإلن#تاج امل#عملي وب#كميات ت#في ب#إح#تياج#ات ال#قطاع
ال##صناع##ي  .وك##ان ملعه##د ب##حوث ال##بترول س##اب##ق خ##برة م##كتملة االرك##ان ف##يما ي##خص م##وان##ع وم##ثبطات
ال##تآك##ل وم##وان##ع ت##رس##يب االم##الح  ،وت##لك امل##وض##وع##ات م##ن األه##مية ب##حيث أن##ه  -ال ق##در اهلل  -ف##ي ح##ال
ح ##دوث ت ##آك ##ل ف ##ي خ ##زان ##ات أو أن ##اب ##يب أو مس ##تودع ##ات ال ##بترول ومش ##تقات ##ه ف ##إن ه ##ذا االم ##ر يتس ##بب
ب##كارث##ة إق##تصادي##ة م##ن ح##يث امله##در م##ن ال##سائ##ل أو ال##غاز ف##ضالً ع##ن ت##وق##ف خ##ط اإلن##تاج ب##رم##ته ل##حني
اإلن#تهاء م#ن ع#ملية إص#الح ال#تآك#ل والش#روخ#ات ال#نات#جة ع#ن أس#باب م#تعددة وم#ختلفة ت#ؤث#ر ب#ال#ضرر

على املعرفة والعلم .
وف##ي ن##هاي##ة ج##ول##ة ال##ناف##ذة ب##ني م##راك##ز وم##عام##ل معه##د ب##حوث ال##بترول ك##ان ل##نا أن ن##صل إل##ي ح##قيقة
ه ##ام ##ة وه ##ي أن ك ##ل ت ##لك ال ##نجاح ##ات وق ##صص ال ##تطور واألداء ال ##بحثي وال ##تطبيقي امل ##تميز ل ##علماء
وب#اح#ثي معه#د ب#حوث ال#بترول ل#م ت#أت ف#قط ن#تيجة مل#جهودات وأف#كار وأب#حاث ال#سادة أع#ضاء ال#هيئة
ال ##بحثية وم ##عاون ##يهم ب ##املعه ##د وه ##م – ل ##لحق – أص ##حاب ال ##فضل ب ##عد اهلل ع ##ز وج ##ل بنس ##بة ك ##بيرة ف ##ي
ال##تطور ال##هائ##ل ف##ي أداء املعه##د  ،ول##كن ك##ان ه##ناك ش##ري##ك ن##جاح ي##ساه##م بنس##به ليس##ت ب##ال##قليلة ف##ي
ك ##ل ت ##لك ال ##نجاح ##ات  ،وإذا ج ##از ل ##نا ال ##تعبير ف ##إن ال ##قطاع اإلداري وامل ##ال ##ي ب ##املعه ##د ب ##ال ##تعاون م ##ع
ال##باح##ثني ي##مثال ط##رف##ي م##قص ال يس##تقيم ال##عمل واإلع##تماد ع##لى أح##ده##ما دون اآلخ##ر وال س##يما إذا
ك ##ان ال ##قطاع امل ##ال ##ي واإلداري ي ##عمل ب ##نفس الجه ##د وال ##دأب ال ##ذي ي ##عمل ب ##ه ال ##شق ال ##بحثي وال ##علمي
باملعهد
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ل $$ذا وأخ $$يرا ً ول $$يس أخ $$را ً ك $$ان ل $$لناف $$ذة ه $$ذا ال $$لقاء م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ /
أس $$ام $$ه ع $$بد الح $$ليم – رئ $$يس اإلدارة امل $$رك $$زي $$ة ل $$ألم $$ان $$ة ال $$عام $$ة بمعه $$د
ب$$ $حوث ال$$ $بترول ليح$$ $دث$$ $نا ع$$ $ن ال$$ $تطوي$$ $ر ف$$ $ي ال$$ $عمل امل$$ $ال$$ $ي واإلداري
ومواكبة إنطالقة املعهد في مسيرته الناجحة .
ح#يث أف#اد س#يادت#ة ب#أن#ه وط#وال ث#الث#ون ع#ام#ا ً ك#ان املعه#د ف#ي ح#ال#ة م#ن الج#مود وع#دم
ال ##تطوي ##ر ف ##يما ي ##ختص بج ##دول ال ##وظ ##ائ ##ف وال ##درج ##ات ال ##وظ ##يفية امل ##عتمدة وامل ##مول ##ة م ##ن
أن ن ##تخيل أن أك ##بر درج ##ة وظ ##يفية م ##مول ##ة ك ##ان ##ت
املعه## # #د  ،ول## # #نا
م## #خصصة ألم## #ني املعه## #د ب## #درج## #ة م## #دي## #ر
ع ## #ام واح ## #دة ف ## #قط دون األخ ## #ذ ف ## #ي
اإلع#تبار ال#رؤي#ة املس#تقبلية مل#ا ق#د
ي ##كون ع ##ليه املعه ##د م ##ن ت ##طوي ##ر
وت ## # # #نوع األع ## # # #مال وت ## # # #عاظ ## # # #م
ت## # #عام## # #الت## # #ه امل## # #ال## # #ية وحج## # #م
ال##عمال##ة امل##طلوب##ة ل##لوف##اء ب##كل
ت # # # # # #ل ##ك امل # # # # # #ه ##ام امل # # # # # #ط #ل ##وب
إن ## #جازه ## #ا  ،وه ## #و ك ## #ان ي ## #مثل
تح ## #دي# # #ا ً ح ## #قيقيا ً ف ## #ي أن ن ## #قوم
ﺃ /ﺃﺳﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ
ب##عملية ث##ورة ش##ام##لة ف##ي امل##نظوم##ة
اإلداري## # # # # #ة ب## # # # # #ما ي## # # # # #تماش## # # # # #ي م## # # # # #ع
املس#تجدات الح#دي#ثة ف#ي اإلدارة وتس#توع#ب
التطور الهائل في العمل البحثي واإلنتاجي باملعهد .
ون#اه#يك ع#ن ت#هال#ك امل#بان#ي وس#وء ح#ال#ة امل#راف#ق املس#تخدم#ة ومس#تلزم#ات ال#تشغيل م#ن
أجه ##زة وس ##يارات وخ ##الف ##ة  ،وه ##ذ األم ##ر ال ش ##ك أن يتس ##بب ب ##صورة م ##ا ف ##ي ت ##عطيل
دوران عجلة التنمية والتطوير باملعهد التي نطمح جميعا ً لتحقيقها.
 ت#م وض#ع خ#طة م#تكام#لة األرك#ان ب#عد دراس#ة مس#تفيضة م#وض#حة ب#األرق#ام وامل#عاي#يروامل ##بررات ب ##آل ##يات ت ##نفيذ مح ##ددة إلج ##راء ال ##تطوي ##ر ف ##ي ه ##ذا ال ##قطاع  ،وب ##ال ##فعل وب ##عد
م##فاوض##ات مس##تمرة وم##جهودات ش##اق##ة م##ع ال##جهاز امل##رك##زي ل##لتنظيم واإلدارة ووزارة
امل##ال##ية ف##ي ت##عدي##ل ال##وض##ع اإلداري للمعه##د ون##جحنا ف##ي ت##حقيق ال##كثير م##ن األه##داف
نذكر منها األتي :
ت##عدي##ل ه##يكل ال##وظ##ائ##ف ل##لعام##لني اإلداري##ني ب##املعه##د ب##حيث ت##مت امل##واف##قة ع##لى إع##تماد
وت#موي#ل ع#دد ) (١درج#ة رئ#يس اإلدارة امل#رك#زي#ة ل#ألم#ان#ة ال#عام#ة وع#دد ) (١٣درج#ة م#دي#ر
ع ##ام وأك ##ثر م ##ن ) (٥٠إدارة ت ##نفيذي ##ة مس ##تحدث ##ه لخ ##دم ##ة ال ##تطوي ##ر ال ##هائ ##ل ب ##املعه ##د ،
وص ##اح ##ب ذل ##ك ك ##له ت ##عدي ##ل ب ##طاق ##ة ال ##وص ##ف ال ##وظ ##يفي ل ##كل ت ##لك ال ##وظ ##ائ ##ف م ##ن ح ##يث
ال## #واج## #بات وامل## #سؤل## #يات وامل## #هام امل## #طلوب أدائ## #ها ف## #ي ظ## #ل اإلدارة الح## #دي## #ثة  ،وع## #لى
مس ##توى ال ##كادر ال ##خاص ت ##م ت ##عدي ##ل اله ##رم ال ##وظ ##يفي ل ##لسادة أع ##ضاء ه ##يئة ال ##بحوث
وم ##عاون ##يهم ب ##إس ##تقدام أوائ ##ل الخ ##ري ##جني وال ##طلبة امل ##تفوق ##ني ب ##حيث أص ##بحت األع ##داد
م##تناس##بة م##ع ال##وض##ع ال##طبيعي مل##ا ي##جب أن ي##كون ع##لية ال##تدرج ال##وظ##يفي ف##ي ال##كادر
ال ##خاص )أك ##ثر م ##ن  ٩٠ف ##رد م ##ن م ##عاون ##ي ال ##هيئة ال ##بحثية (  ٨٥ب ##اح ##ث  ٥٨ /أس ##تاذ
م ##ساع ##د  /وم ##ا ي ##زي ##د ع ##ن  ٥٠أس ##تاذ ب ##اح ##ث  ،ف ##ضالً ع ##ن أس ##ات ##ذت ##نا م ##ن ال ##رواد م ##ن
األساتذة املتفرغني باملعهد.
 تحس ##ني ب ##يئة ال ##عمل امل ##ناس ##بة وامل ##حفزة إلن ##جاز األع ##مال امل ##طلوب ##ة ل ##كالً م ##ن ج ##ميعال##فئات ال##عام##لة ب##املعه##د م##ن ح##يث تج##دي##د وت##طوي##ر امل##بان##ي وامل##عام##ل وإع##ادة ط##الؤه##ا
وت ##زوي ##ده ##ا ب ##مكيفات ه ##واء م ##ع وج ##ود ك ##اف ##ة مس ##تلزم ##ات ال ##تشغيل م ##ن ح ##اس ##بات آل ##ية
وطابعات  ...إلخ .
ك##ما ت##م إف##تتاح ع##يادة ط##بية ب##املعه##د وع##يادة ل##طب األس##نان وإن##شاء ص##يدل##ية ت##حتوي
ع#لى م#ا ي#زي#د ق#يمتة ع#ن  ) ١٥٠٠٠٠م#ائ#ة وخ#مسون أل#ف ج#نية ( س#نوي#ا ً م#ن األدوي#ة
امل#ختلفة  ،وت#م إن#شاء م#الع#ب ح#دي#ثة ل#تفعيل اإله#تمام ب#األنش#طة ال#ري#اض#ية وال#ترف#يهية
للعاملني .
ك ##ما ت ##مت زي ##ادة امل ##ساح ##ات ال ##خضراء امل ##زروع ##ة ب ##مختلف أن ##واع أش ##جار ال ##فاك ##هة
وال ##زه ##ور مل ##ا ل ##ها م ##ن أث ##ري ##ن إي ##جاب ##يني ع ##لى ال ##وض ##ع ال ##بيئي م ##ن ن ##اح ##ية وت ##قليل نس ##بة
ال#تلوث امل#نبعثة م#ن امل#عام#ل وامل#راك#ز اإلن#تاج#ية وم#ن ن#اح#ية آخ#رى لتج#ميل امل#وق#ع ال#عام

 ،ك ##ما ت ##م تح ##دي ##ث وإس ##تبدال أس ##طول ال ##سيارات امل ##ملوك ##ة للمعه ##د وم ##نها أت ##وب ##يسات
ع#لى مس#توى الج#مهوري#ة  ،وب#ال#تبعية ق#منا ب#إن#شاء ورش#ة ل#صيان#ة وإص#الح ال#سيارات
باملعهد .
ك#ما أن#نا ق#منا ب#إن#شاء و ت#جهيز مج#موع#ة ق#اع#ات ل#لتدري#ب و ت#زوي#ده#ا ب#أح#دث وس#ائ#ل
ال##عرض و إس##تقدام أف##ضل ال##خبراء ل##تقدي##م ال##دورات ال##تدري##بية ل##لعام##لني ب##املعه##د ف##ي
ك## #اف## #ة ال## #تخصصات مل## #ا ف## #يه م## #ن م## #ردود ع## #لى إع## #ادة ت## #أه## #يل و رف## #ع ك## #فاءة ال## #سادة
ال ##عام ##لني ب ##ما ي ##ؤه ##لهم ل ##لتقدم و ال ##تناف ##س ع ##لى ال ##وظ ##ائ ##ف ال ##قيادي ##ة و ال ##تنفيذي ##ة ف ##ي
إدارات املعهد املختلفة .
ومل## #ا ك## #ان للمعه## #د وم## #راك## #زة اإلن## #تاج## #ية م## #ن ال## #جهود وال## #عمل ال## #دءوب ب## #ما زادت م## #عه
ح#صيلة ح#ساب ت#موي#ل ال#بحوث وال#تموي#ل ال#ذات#ي ب#مبال#غ وص#لت ل#لعام  ٢٠١٥إل#ي م#ا
ي ## #قارب م ## #ن  ١٢٥م ## #ليون ج ## #نيه  ،و ه ## #و األم ## #ر ال ## #ذي ح ## #دا ب ## #إدارة املعه ## #د ل ## #تعظيم
اإلس#تفادة م#ن ه#ذا ال#تموي#ل ال#ذات#ي ف#ي ال#صرف ع#لى ك#ل أع#مال ال#تطوي#ر والتح#دي#ث
في املباني واالجهزة وكافة مستلزمات التشغيل .
ول#م ي#قف األم#ر ع#ند ه#ذا الح#د ب#ل ك#ان م#ن ال#بد أن ي#تم ت#عدي#ل وزي#ادة م#رت#بات وال#دخ#ل
ال#خاص ل#كل ال#عام#لني ب#املعه#د ع#لى ح#د س#واء  ،ف#زادت امل#رت#بات ب#صورة غ#ير مس#بوق#ة
ت#فوق ن#ظائ#ره#م ب#امل#عاه#د وامل#راك#ز وال#هيئات ال#بحثية امل#ناظ#رة ع#لى أس#س م#ن م#عاي#ير
ت##قييم األداء و وض##ع ل##وائ##ح ن##ظام##ية ل##إلث##اب##ة وال##عقاب ط##بقا ً لحج##م ال##عمل امل##بذول م##ن
جميع الفئات .
ون##تيجة ل##كل م##ا س##بق أص##بح ال##كل ف##ي ال##قطاع اإلداري ع##نده ال##داف##عية ل##بذل امل##زي##د
م##ن الجه##د وال##عمل وف##ق امل##نظوم##ة والخ##طة امل##وض##وع##ة ل##إلرت##قاء ب##املعه##د وال##تي ت##ضمن
إستمراريتها حتي عام  ٢٠٣٠في إطار من التنافسية املحمودة للترقي والتميز .
ك ## #ل ه ## #ذا ت ## #م ت ## #كليلة ب ## #حصول املعه ## #د ع ## #لى  ISO 9001ف ## #ي م ## #جال اإلدارة وت ## #م
تج#دي#ده#ا ل#لعام ال#ثال#ث ع#لى ال#توال#ي ب#عد خ#ضوع ال#دورة املس#تندي#ة وال#نظام اإلداري
الج ##دي ##د ب ##املعه ##د ل ##عمليات ال ##تقييم ال ##سنوي ##ة ل ##لوق ##وف ع ##لى م ##دى إس ##تعاب ال ##عام ##لني
ب#املعه#د ل#فكرة س#يادة ال#نظام ول#يس ال#فرد  ،وه#و م#ا ك#ان ل#ه ع#ظيم األث#ر ع#لى إس#تقرار
ون ##مو ال ##عمل ال ##بحثي واإلن ##تاج ##ي للمعه ##د ب ##إط ##راد ون ##جاح م ##شهود وم ##وث ##ق وم ##عتمد
رسميا ً .

التفتيش الهندسي علي شركات البترول وناقالت املواد البترولية هي
أحد أهم األعمال والخدمات التي يقوم بها معهد بحوث البترول ،وفي
هذا السياق أفاد السيد االستاذ الدكتور  /محمد عبد الرؤف رئيس
التفتيش الهندسي )( NDT
ب##أن ح##صول ال##تفتيش ال##هندس##ي ع##لى ش##هادات ال##جودة ط##بقا ً ل##لمعاي##ير ال##عامل##ية ج##اء
ذل#ك ن#تيجة ل#تطبيق أح#دث االن#ظمة ال#دول#ية ف#ي ال#جودة واإلدارة ون#ظم ال#بيئة والس#الم#ة
وال## #صحة امل## #هنية ح## #يث أن املعه## #د ي## #متلك أك## #بر م## #نظوم## #ة ل## #لتفتيش ال## #هندس## #ي ع## #لى
ش ##رك ##ات ال ##بترول واملس ##تودع ##ات ون ##اق ##الت امل ##واد ال ##بترول ##ية وأن ه ##ذا املش ##روع ي ##عمل
ك ## #منظوم ## #ة ك ## #برى ف ## #ي الش ## #رق األوس ## #ط و ال ## #بلدان ال ## #عرب ## #ية م ## #ن ح ## #يث األجه ## #زة
التكنولوجية الحديثة في مجال التفتيش .
جدير بالذكر أن الشهادات الحاصل عليها املعهد هي بالترتيب ملشروع )( NDT
ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001

][!8
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ﺃﺿﺨﻢ ﻣﻨﻖ fﻟﻠﻬﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ي#عتبر ت#لوث ال#هواء م#ن أه#م امل#شاك#ل ع#لى مس#توى ال#عال#م ح#ال#ياً ،ح#يث ي#غطي ال#دخ#ان ال#كثيف ك#برى
امل##دن ال##عامل##ية أغ##لب أوق##ات ال##سنة .وع##لى وج##ه ال##خصوص م##دي##نة ب##كني ،وال##تي تخ##طت نس##بة امل##لوث##ات
فيها السنة املاضية املعيار الصحي الوطني بمقدار  ١.٣ضعف.
أوح ##ى ال ##دخ ##ان ال ##كثيف ف ##ي م ##دي ##نة ب ##كني ألح ##د امل ##صممني ب ##ات ##خاذ إج ##راء ج ##دي ##د م ##ن ن ##وع ##ه .ف ##قد ق ##ام
ال#فنان ال#هول#ندي دان روزي#جارد ب#تصميم أضخ#م م#نقٍّ ل#لهواء ف#ي ال#عال#م ،وق#د ق#رر أن ي#أخ#ذه ف#ي ج#ول#ة
في الصني ،بدءا ً من بكني.
ق ##ام ال ##فنان ب ##تصميم ب ##رج ب ##ارت ##فاع  ٧أم ##تار ي ##قوم ب ##شفط ال ##هواء امل ##لوث وت ##نقيته م ##ن ج ##زي ##ئات ال ##غبار
وإع#ادة إط#الق#ه ،ك#ما أن ه#ذا ال#برج ي#قوم أي#ضا ً ب#ضغط ه#ذا ال#غبار إل#ى م#ا يش#به األح#جار ال#كري#مة.
تعتبر العملية كلها جزءا ً من مشروع روزيجارد ملكافحة الدخان.
ي ##تأل ##ف ال ##برج  -امل ##سمى ب ##برج م ##كاف ##حة ال ##دخ ##ان  -م ##ن  ٤٥ل ##وح #ا ً ف ##ضيا ً وت ##قوم ه ##ذه األل ##واح ب ##تغطية
م#ن ّقي ه#واء داخ#ليا ً ضخ#ما ً .ي#عمل ه#ذا امل#ن ّقي ب#طرح ش#حنات م#وج#بة ف#ي ال#هواء ،ب#حيث ت#لتصق ع#لى
ج#زي#ئات ال#دخ#ان ،خ#صوص#ا ً م#ن ال#صنفني  PM2.5و) PM10ت#رم#ز األرق#ام ل#ألب#عاد ب#امل#يكرون( .ب#عد
ه ##ذا ،ت ##قوم ال ##شوارد ال ##سال ##بة ب ##اج ##تذاب ال ##شوارد امل ##وج ##بة إل ##ى داخ ##ل امل ##ن ّقي ،فتج ##لب م ##عها ج ##زي ##ئات
الدخان .ومن ثم تحتجزها في الداخل ،وتعيد الهواء إلى الخارج وقد ازدادت نقاوته بنسبة .%٧٥
التشجيع على الحوار
ح#ال#ياً ،ي#قوم ال#فنان ال#هول#ندي ب#جول#ة ف#ي ال#صني ،م#صطحبا ً ال#برج م#عه .وب#االش#تراك م#ع وزارة ح#ماي#ة

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﺤﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ال##بيئة ال##صينية ،ف##إن امل##رح##لة ال##قادم##ة ف##ي ال##رح##لة س##يتم تح##دي##ده##ا ب##ناء ع##لى ت##صوي##ت ع##بر االن##ترن##ت،

ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﺎﻟﻢ
ﻡ /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻡ /ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ

ف ##ي  %٨٠م ##ن امل ##دن ال ##تي ت ##حوي أك ##ثر م ##ن  ١٠٠،٠٠٠ن ##سمة ف ##ي ال ##بلدان ذات ال ##دخ ##ل امل ##نخفض

ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ١٠١ﺵ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻴﻔﺎﻛﺲ ٢٧٩٢١٣١٦ :

ويخطط على األقل لنشر  ٨٠٠برج في العديد من املدن في الصني.
#قر روزج##ارد أن اخ##تراع##ه
ع##لى ع##كس ح##لول أخ##رى ت##م اق##تراح##ها للتخ##لص م##ن م##شكلة ت##لوث ال##هواء ،يّ #
ل##يس ح#الً سح##ري#ا ً س##يجعل ك##ل ش##يء ي##ختفي ف##وراً ،وأن##ه ي##أم##ل ف##قط ب##إث##ارة ال##حوار ح##ول ال##تلوث .ك##ما
ق##ال لش##بكة " :CNNآم##ل أن ه##ذه ال##تصام##يم ال##تي ص##نعتها س##تكون ج##زءا ً م##ن ع##ملية ت##غيير ش##ام##لة
في التفكير".
وف#قا ً مل#نظمة ال#صحة ال#عامل#ية ،ف#إن "امل#عاي#ير ال#صحية ل#نوع#ية ال#هواء ال#تي وض#عتها امل#نظمة غ#ير م#حققة
واملتوسط ".إن مثل هذه التغييرات تعتبر حيوية لبقائنا.

info@crci.sci.eg
www.crci.sci.eg
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