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وزير البحث العلمى: االستراتيجية الجديدة للبحث العلمى فى مرحلة المراجعة واإلصدار، ومالمحها وجود خرائط طرق  
لكل التكنولوجيا الجديدة فى مصر…. التفاصيل ص (٣) 

لماذا هذا الجدار الفاصل بين الباحثين وأدواتهم ومخرجاتهم من ناحيه والجهات المستفيده من ناحيه آخرى ؟ التفاصيل ص (٢) 
د/ شريف صدقي: تقوم مدينة زويل على فكرة إعداد جيل جديد من المتميزين يكون لديه القدرة على الفكر المبتكر التفاصيل ص (١٠)

أتـــاحـــت ســـبل اإلتـــصاالت املـــعرفـــية و تـــنوع أشـــكال و تـــقنيات 

وســائــل اإلتــصال إلــى تــزايــد الــشكاوى مــن الســرقــات الــعلمية 

لـــــألبـــــحاث و األفـــــكار و األطـــــروحـــــات و هـــــو األمـــــر الـــــذي حـــــدا 

بـــــوزارة الـــــبحث الـــــعلمي اإلضـــــطالع بـــــدورهـــــا لـــــدعـــــم و إرســـــاء 

القواعد السليمة للنشر العلمي .

و فـــي إطـــار ســـعي أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي و الـــتكنولـــوجـــيا 

لـتحقيق هـذا األمـر و للحـد مـن عـمليات اإلنـتحال الـعلمي الـتي 

بـــاتـــت منتشـــرة إلـــى حـــد كـــبير و أصـــبحت ظـــاهـــرة ســـلبية فـــي 

أوســــاط مــــجتمع الــــبحث الــــعلمي ، كــــانــــت املــــبادرة مــــن الــــسيد 

األســـتاذ الـــدكـــتور / محـــمود صـــقر – رئـــيس أكـــاديـــمية الـــبحث 

الـــعلمي بـــإصـــدار الـــقرار رقـــم ٢٩ مـــكرر بـــتاريـــخ ٢٠١٥/٢/١٠ 

بــــموافــــقة الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور / شــــريــــف حــــماد – وزيــــر 

الــــبحث الــــعلمي بــــتشكيل الــــلجنة الــــقومــــية ألخــــالقــــيات الــــبحث 

الـعلمي بـرئـاسـة الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / رئـيس األكـاديـمية و 

عــضويــة كــل مــن : - أمــني املجــلس األعــلى لــلجامــعات – أمــني 

املجـلس األعـلى لـلمعاهـد و املـراكـز الـبحثية – املـديـر الـتنفيذي 

لـــــــصندوق الـــــــعلوم و الـــــــتنمية الـــــــتكنولـــــــوجـــــــية – مـــــــقرر مجـــــــلس 

أخـــــالقـــــيات الـــــبحث الـــــعلمي – رئـــــيس الـــــلجنة الـــــعليا لـــــجوائـــــز 

الدولة بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا .

و قـــــــد حـــــــدد الـــــــقرار فـــــــي مـــــــادتـــــــه الـــــــثانـــــــية مـــــــهام الـــــــلجنة فـــــــي 

اإلختصاصات التالية :

• مــتابــعة جــودة النشــر فــي املــراكــز الــبحثية عــن طــريــق الــتأكــد 

مـــــــن عـــــــدم وجـــــــود أي مـــــــن حـــــــاالت اإلنـــــــتحال فـــــــي مـــــــا يـــــــصدر 

( مـــــــــــقاالت ، دوريـــــــــــات ، رســـــــــــائـــــــــــل مـــــــــــاجســـــــــــتير و دكـــــــــــتوراة ، 

مشروعات ، ...... إلخ )

• الــــتحقق و إصــــدار الــــتوصــــيات الــــخاصــــة بــــحاالت اإلنــــتحال 

العلمي املقدمة للجنة في كافة املجاالت .

• الـــــتوعـــــية و الـــــتوجـــــيه نـــــحو إرســـــاء الـــــقواعـــــد الســـــليمة للنشـــــر 

الــــعلمي و ذلــــك بــــاإلســــتعانــــة بــــإمــــكانــــات األكــــاديــــمية فــــي عــــمل 

ورش عــــــمل و دورات تــــــدريــــــبية فــــــي كــــــيفية الــــــكتابــــــة الــــــعلمية و 

األخـطاء الـشائـعة الـتي تـؤدي إلـى وجـود أي شـكل مـن أشـكال 

اإلنتحال العلمي .

• تـقديـم الخـدمـة الـفنية لـطالـبي الخـدمـة مـن املـؤلـفني لـلتأكـد مـن 

سالمة املنت املراد نشره .

• تـــــمثيل الـــــوزارة و األكـــــاديـــــمية فـــــي عـــــضويـــــة الـــــلجنة الـــــدولـــــية 

. COPE ألخالقيات النشر

• إصــــدار اإلرشــــادات الــــخاصــــة بــــأخــــالقــــيات النشــــر الــــعلمي 

طبقاً آلخر املستحدثات .

• الــعمل كــمنسق بــني الــلجان و املــجالــس املــختلفة فــيما يــتعلق 

بحاالت اإلنتحال العلمي .

•مــــتابــــعة و إصــــدار تــــقاريــــر دوريــــة و إحــــصاءات عــــن حــــاالت 

اإلنــــتحال الــــعلمي و نشــــرهــــا بــــالــــتعاون مــــع مــــرصــــد الــــبيانــــات 

التابع لألكاديمية .

كـــــما نـــــص الـــــقرار بـــــمتنه أيـــــضاً فـــــي مـــــادتـــــه الـــــرابـــــعة عـــــلى أن 

يـــنحصر عـــمل الـــلجنة عـــلى تـــقديـــم خـــدمـــات إســـتشاريـــة لـــحني 

صــدور قــانــون الــبحث الــعلمي الــذي ســينظم جــميع مــهامــها و 

يجعل من قراراتها صفة اإللتزام .

 التمويل أكبر
 العقبات التى تحول
 دون إنطالق البحث
  العلمى فى مصر

ص (٥٫٤)

 تصدر عنأغسطس ٢٠١٥ - العدد االول
 وزارة البحث العلمي

مجلس املراكز واملعاهد والهيئات البحثية

 تصدر عن
 وزارة البحث العلمي

مجلس املراكز واملعاهد والهيئات البحثية

أ.د / محمود صقر

اللجنة القومية ألخالقيات البحث العلمي

عالم الكيمياء - األستاذ الدكتور/  مصطفى السيد 

 التمويل أكبر
 العقبات التى تحول
 دون إنطالق البحث
  العلمى فى مصر

ص (٥٫٤)
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وإنــطالقــاً مــن هــذيــن الــسؤالــني ودون اإلجــابــه عــليهما فــى مــقالــه أو حــوار 

جــاءت فــكره مجــلتنا الــنافــذه ، فــسواء كــان الجــدار الــفاصــل بــني الــجهات 

الـــبحثيه (بـــإمـــكانـــاتـــها وبـــاحـــثيها) واملـــجتمع املـــصري ســـببه عـــدم الـــثقه أو 

عــــدم اإلهــــتمام املشــــترك أو أن هــــناك حــــوائــــل كــــائــــنة بــــني املــــراكــــز الــــبحثية 

بــعضها و بــعض، فــإن فــكره املجــله أن تــفتح فــي هــذا الجــدار نــافــذه يــطل 

مـنها أطـراف املـجتمع املـصرى مـن مـواطـنني راغـبني فـى املـعرفـة و متخـذى 

قــــرار و مســــتثمريــــن مــــن رجــــال األعــــمال وهــــيئات ومــــؤســــسات و جــــمعيات 

لـــلتعرف عـــلى املـــراكـــز واملـــعاهـــد والـــهيئات الـــبحثيه الـــتابـــعه لـــوزارة الـــبحث 

الـعلمي وإيـجاد وسـيله لـلتواصـل املـباشـر مـع الـباحـثني وطـرح مـوضـوعـات 

تـــــهم املـــــواطـــــن وتـــــعن حـــــولـــــها أســـــئله فـــــنيه ال يســـــتطيع اإلجـــــابـــــه عـــــليها إال 

املـتخصصني مـن أعـضاء هـيئة الـبحوث ومـن نـاحـيه أخـرى تـعطي الـفرصـه 

لــلساده الــباحــثني لــعرض أفــكارهــم وتــجاربــهم وإبــتكارتــهم عــلها تجــد مــن 

يهـــــتم مـــــن الـــــقراء أو متخـــــذى الـــــقرار لـــــتكون لـــــبنه لـــــتطويـــــر مـــــنتج أو عـــــالج 

مــريــض أو تــقديــم خــدمــه أو إســتشاره ويــاحــبذا لــو إتــفاق إلنــشاء مشــروع 

تجاري قائم على املعرفه التي يمتلكها الباحث. 

وإن لـــــم تـــــكن مجـــــلتنا (الـــــنافـــــذه) هـــــي بـــــاكـــــوره الـــــعمل اإلعـــــالمـــــي ملجـــــلس 

املـراكـز واملـعاهـد والـهيئات الـبحثية ، حـيث صـدرت مـنذ أعـوام مجـله مـصر 

الــعلوم والــتي تــوقــفت بســبب الــظروف الــتي مــر بــها وطــننا الــحبيب إال أن 

أســـــرة التحـــــريـــــر آثـــــرت أن تـــــقدم رؤيـــــه جـــــديـــــده ومـــــختلفه تـــــسعى لـــــتحقيق 

أهداف ثورتني لبناء مجتمع مبتكر منتج و مستخدم للمعرفه. 

ولــقد إتــفقت أســرة املجــلة عــلى أن يــكون الــنافــذه هــو األســم الجــديــد ملجــله 

إلــكترونــيه يسهــل تــوزيــعها عــلى نــطاق واســع حــتى تــعم الــفائــده ويــتحقق 

الـــــغرض وقـــــريـــــباً بـــــإذن اهلل ســـــوف تـــــتواجـــــد الـــــنافـــــذه داخـــــل كـــــل املـــــراكـــــز 

واملـعاهـد والـهيئات الـبحثيه لتسـتقي الـخبرات وتـنقل األخـبار وتـساهـم فـي 

تـنميه قـدرات شـباب الـباحـثني الـتفاعـليه حـتى تـصبح الـنافـذه هـي الـوسـيله 

لــنقل كــل جــديــد بــمراكــزنــا الــبحثيه لــلمتلقي والــتنسيق بــقدر املســتطاع بــني 

الجهات واألفراد املستفيدين وإداراتنا البحثيه حتي تنفذ برسالتها.

كــلنا أمــل أن تــساهــم مجــلتنا فــي تــهيئه بــيئه مــشجعه لــلعلوم والــتكنولــوجــيا 

واإلبـتكار وإنـتاج نـقل وتـوطـني تـلك املـعارف ملـجابـهه التحـديـات الـتي تـواجـه 

مــصر بــآلــيات وطــنيه تــشارك فــيها مــؤســسات الــبحث الــعلمي مــن املــراكــز 

الـــبحثيه والـــجامـــعات فـــى مـــضاعـــفه إنـــتاج مـــصر مـــن املـــعرفـــه وتـــكون بـــها 

طــرفــا مــن أطــراف املــعادلــه لــإلســهام فــي تــضييق الــفجوه الــغذائــيه وزيــاده 

تـــــنافـــــسيه الـــــصناعـــــه الـــــوطـــــنيه مـــــع زيـــــاده نســـــبه املـــــكون املحـــــلي بـــــصورة 

ملحوظه.

أقدم للقارئ العزيز العدد األول من النافذه عّلها تكون نافذه.

نافذه علها تكون نافذه: 

ســؤالــني طــاملــا ســمعتهما فــي أروقــة املــركــز الــقومــي 

لــــــلبحوث حــــــيث بــــــدأت حــــــياتــــــي الــــــعلمية كــــــمساعــــــد 

بـاحـث (آنـذاك) مـنذ مـايـزيـد عـن الخـمسة وعشـرون 

عـامـاً ، سـؤالـني يـسألـهما الـعامـه واإلعـالم وكـل مـن 

ال يـــعمل بـــالـــبحث الـــعلمي : مـــاذا تـــفعل مـــؤســـسات 

الـــــــبحث الـــــــعلمي لخـــــــدمـــــــة املـــــــواطـــــــن ؟ وملـــــــاذا هـــــــذا 

الجــــــــــــدار الــــــــــــفاصــــــــــــل بــــــــــــني الــــــــــــباحــــــــــــثني وأدواتــــــــــــهم 

ومخـــرجـــاتـــهم مـــن نـــاحـــيه والـــجهات املســـتفيده مـــن 

ناحيه آخرى ؟

أ.د / ياسر رفعت
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كـــشف د. شـــريـــف حـــماد وزيـــر الـــبحث الـــعلمي عـــن أن الـــوزارة فـــى مـــرحـــلة إصـــدار اإلســـتراتـــيجية الجـــديـــدة لـــتطويـــر مـــنظومـــة 

الـــبحث الـــعلمي فـــي مـــصر، وجـــاري اآلن مـــراجـــعة الـــتصور الـــنهائـــي لـــإلســـتراتـــيجية، وعـــند اإلنـــتهاء مـــنها ســـيتم اإلعـــالن عـــن 


جميع تفاصيلها عبر أجهزة اإلعالم املختلفة .

وأكـد وزيـر الـبحث الـعلمي أنـه تـلقي عـدة تـكليفات مـن الـرئـيس عـبدالـفتاح الـسيسي تـتعلق بـمشاريـع الـبحث الـعلمي، والسـيما 

الـخاصـة بتحـلية املـياه والـطاقـة الجـديـدة واملتجـددة ومـشاكـل الـصرف ، مـوضـحاً أنـه فـي الـقريـب الـعاجـل سـيكون هـناك لـقاء 


آخر مع الرئيس ملتابعة هذه التكليفات .

وأشــار د. حــماد إلــي أن الــدولــة حــريــصة عــلي تــشجيع ودعــم الــعقول املــبتكرة ، ودعــم وتــحفيز شــباب املــبتكريــن واملــخترعــني ، 

وتـبني أفـكارهـم ، وتـشكيل لـجان لـدراسـتها وتـقييم جـدواهـا الـعلمية واملـساهـمة فـي تـمويـلها وتـوفـيرجـميع اإلمـكانـيات الـخاصـة 


بالبحث العلمي من مواد ومعامل والتي من شأنها تطبيق تلك األفكار علي أرض الواقع ، والى تفاصيل الحوار ....

فـي الـفترة املـاضـية كـان لـكم عـدة لـقاء مـع رئـيس الجـمهوريـة عـبدالـفتاح الـسيسي .. فـماذا عـن أبـرز مـحاور 

النقاش الذي تناولها الرئيس معكم ؟ 

ــ فــي الــلقاءات الــسابــقة كــان الحــديــث عــن عــدة تــكليفات تــتعلق بــمشاريــع الــبحث الــعلمي ومــحاولــة تــذلــيل الــعقبات أمــامــها ، 

وأحــب هــنا أن أشــير إلــي لــقاء الــرئــيس عــبد الــفتاح الــسيسي بشــباب مــبادرة (فــكرتــي )، والــذي جــاء فــي إطــار اســتراتــيجية 

الـدولـة الـحالـية لـتشجيع ودعـم الـعقول املـصريـة املـبتكرة، وتـفعيل دور الشـباب املـصري فـي املـجتمع، وخـالل الـلقاء إسـتعرضـنا 

جـهود الـوزارة لـدعـم وتـحفيز شـباب املـبتكريـن واملـخترعـني ،  وقـام الشـباب بـعرض أفـكارهـم وإبـتكاراتـهم فـي عـدد مـن املـجاالت 

الـحيويـة املـهمة مـنها الـطاقـة الجـديـدة واملتجـددة وتحـلية املـياه وإعـادة تـدويـر املخـلفات. وفـي إطـار تـوجـيهات الـرئـيس الـسيسي 

وحــرص الــوزارة عــلي دعــم الشــباب ، ســيتم تــبني تــلك األفــكار واملــساهــمة فــي تــمويــلها وتــوفــير جــميع اإلمــكانــيات الــخاصــة 

بــالــبحث الــعلمي مــن مــواد ومــعامــل والــتي مــن شــأنــها تــطبيق تــلك األفــكار عــلي أرض الــواقــع. وهــناك لــقاء آخــر ســيعقد مــع 

الـرئـيس فـي الـقريـب الـعاجـل ملـناقـشة مـوقـف الـتكليفات الـخاصـة بمشـروع تحـلية املـياه والـطاقـة الجـديـدة واملتجـددة ومـشاكـل 


الصرف .

متى ستطبق نسبة ١ % من املوازنة العامة للدولة كميزانية للبحث العلمى كما أقرها الدستور ؟  

- ٢٠١٦ - ٢٠١٧ ونــــحن نحســــب حــــالــــيا مــــع وزارة املــــالــــية جــــميع مــــوارد ومــــصادر تــــمويــــل الــــبحث الــــعلمى، ونحــــدد الــــفجوة 

والـــبرامـــج الـــتى ســـتمول، وهـــذا جـــزء مـــن الخـــطة االســـتراتـــيجية ونســـبة الـ١ % هـــى الحـــد األدنـــى الـــذى نـــتوقـــعه ، وأتـــوقـــع أن 


نتخطاها فى السنوات املقبلة. 

ومـا الـدور الـذي تـقوم بـه وزارة الـبحث الـعلمي لـإلسـتفادة مـن عـلمائـنا فـي الـخارج وإعـادتـهم إلـي مـصر مـرة 

أخري ؟ 

ــ هــناك إتــصال مســتمر مــع عــلمائــنا فــي الــخارج، وقــد شــارك أحــد عــلمائــنا فــي كــندا ضــمن فــريــق الــعمل الــذي ســاهــم فــي 

إعــــداد اإلســــتراتــــيجية الــــقومــــية لــــلبحث الــــعلمي الجــــديــــدة، كــــما أنــــنا نســــتفيد مــــن عــــلمائــــنا فــــي الــــخارج عــــن طــــريــــق تــــنظيم 

مـــحاضـــرات لـــهم خـــالل اجـــازتـــهم،كـــما أن وزارة الـــبحث الـــعلمي تـــحاول االســـتفاده مـــنهم فـــي املـــجالـــس الـــقومـــية املـــتخصصة 

الــتابــعة لــلوزارة، بــحيث يــتم جــمع املــتخصصني فــي مــجال واحــد يــوم فــي الــعام داخــل أحــد هــذه املــجالــس، وهــذا يحــدث فــي 


العالم كله، وأتمني أن يحدث ذلك في مصر .

هــناك مــشكلة تؤرق املــجتمع املــصرى وهــى الــعشوائــيات ومــا يــتبعها مــن مــشاكــل عــديــدة .. هــل لــلوزارة 

تصور لحل هذه املشكلة ؟ 

- لـــلوزارة دور فـــعال فـــى كـــثير مـــن املـــشكالت الـــتى تـــواجـــه املـــجتمع ســـواء كـــانـــت مـــياه أو طـــاقـــة أو غـــذاء  	، وبـــالنســـبة لـــتطويـــر 

الـــعشوائـــيات وحـــل مـــشكلة اإلســـكان فـــهناك تـــوجـــيه مـــباشـــر مـــن رئـــيس مجـــلس الـــوزراء إلســـتخدام إبـــتكار املـــنزل املـــمول مـــن 

صـندوق الـعلوم والـتنمية الـتكنولـوجـية واملـطور بـجامـعة الـقاهـرة إلبـتكار مـنشأ جـديـد بـإسـتخدام خـامـات الحـديـد، مـنشأ مـصنع 

مســبقاً بــاملــصنع خــاٍل مــن الــزلــط واألســمنت والــرمــل، وســيعود عــائــده مــباشــرة عــلى الــعشوائــيات، وســيوفــر أكــثر ٥٠ % مــن 

الــتكلفة، بــاإلضــافــة إلــى أنــه يــوفــر كــثيراً مــن الــوقــت، وهــناك مــبنى أنشئ بــجامــعة الــقاهــرة وأربــعة أخــرى يــتم إنــشاؤهــا فــى 


الفترة الحالية، وأثق أن يتم تعميمه فى فترة قصيرة جداً، وأنه سيكون له دور ملموس فى حل تلك املشكلة . 

ما مالمح اإلستراتيجية الجديدة للوزارة ؟  

- نـــحن فـــى مـــرحـــلة املـــراجـــعة واإلصـــدار، ومـــالمـــحها وجـــود خـــرائـــط طـــرق لـــكل الـــتكنولـــوجـــيا الجـــديـــدة فـــى مـــصر، تـــنسيق بـــني 

الـجامـعات ومـراكـز الـبحوث، وتـمويـل غـير مسـبوق لـبرامـج بـحوث محـددة، وتـمويـل ملـنح بـحوث بـشكل مـكثف، ومـحور لـلباحـثني 

الشــباب بــحيث يــتم إلــحاق املــتفوقــني مــنهم، بــناء عــلى مــعايــير مــعينة، بــاملــشاريــع املــمولــة مــن الــوزارة بــناًء عــلى مــنح، وســيزيــد 

الـتعاون بـني الـبحث الـعلمى والـصناعـة، بـاإلضـافـة إلـى مـحور اإلعـتماد عـلى مـؤشـرات اآلداء الـعاملـية فـى قـياس أداء مـنظومـة 

البحث العلمى، ووضع عدة صفحات لدور اإلعالم .

األستاذ الدكتور: 
شريف حماد 

وزير البحث العلمي

حوار/ محمد حجازي

وزير البحث العلمى : االستراتيجية الجديدة للبحث العلمى فى مرحلة المراجعة  
واإلصدار، ومالمحها وجود خرائط طرق لكل التكنولوجيا الجديدة فى مصر
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حـوارنـا الـيوم مـع عـالـم أبهـر كـل املـحيطني بـه 
بـتواضـعه وعـلمه الـفائـق، إنـه الـعالـم املـصري 
الـــكبير الـــدكـــتور مـــصطفى الـــسيد الـــحاصـــل 
عــــــلى أعــــــلى وســــــام فــــــى الــــــعلوم األمــــــريــــــكية 
“قــــالدة الــــعلوم الــــوطــــنية األمــــريــــكية” ورئــــيس 
مــــعمل ديــــنامــــيكية الــــليزر – معهــــد جــــورجــــيا 
لـــــــلعلوم والـــــــتكنولـــــــوجـــــــيا – أطـــــــالنـــــــطا تخـــــــرج 
الــــدكــــتور مــــصطفى الــــسيد فــــى كــــلية الــــعلوم 
جـامـعة عـني شـمس عـام ١٩٥٣، وكـان تـرتـيبه 
األول عــلى دفــعته، وســافــر إلــى أمــريــكا فــى 
مــــنحة دراســــية وإســــتقر فــــيها حــــتى الــــوقــــت 
الــراهــن، ولــكن صــلته لــم تــنقطع أبــداً بــوطــنه 
مـــــــصر ويـــــــأتـــــــى فـــــــى زيـــــــارات لـــــــها كـــــــل فـــــــترة 
وأنــتخب عــضواً بــاألكــاديــمية الــوطــنية لــلعلوم 
بـــالـــواليـــات املتحـــدة عـــام ١٩٨٠، وتـــولـــى عـــلى 
مــــدى ٢٤ عــــامــــاً رئــــاســــة تحــــريــــر مجــــلة عــــلوم 
الــــكيمياء الــــطبيعية وهــــى مــــن أهــــم املــــجالت 
الــعلمية فــى الــعالــم، كــما حــصل عــلى جــائــزة 
املـــــــلك فـــــــيصل الـــــــعاملـــــــية لـــــــلعلوم عـــــــام ١٩٩٠ 
والـعديـد مـن الـجوائـز األكـاديـمية الـعلمية مـن 

مــؤســسات الــعلوم األمــريــكية املــختلفة، ومــنح 
زمـــــــــالـــــــــة أكـــــــــاديـــــــــمية عـــــــــلوم وفـــــــــنون الـــــــــسينما 
األمـــــريـــــكية، وعـــــضويـــــة الجـــــمعية األمـــــريـــــكية 
لــــعلوم الــــطبيعة، والجــــمعية األمــــريــــكية لــــتقدم 
الــــعلوم، وأكــــاديــــمية الــــعالــــم الــــثالــــث لــــلعلوم . 
كـــــــما حـــــــصل عـــــــلى وســـــــام الجـــــــمهوريـــــــة مـــــــن 
الــــــــــطبقة األولــــــــــى فــــــــــى ٢٨ يــــــــــنايــــــــــر ٢٠٠٩ - 
مـــصر، وتـــركـــزت أبـــحاث الـــدكـــتور مـــصطفى 
الــــــــــــسيد حــــــــــــول إســــــــــــتخدام تــــــــــــقنية الــــــــــــنانــــــــــــو 
تــكنولــوجــى فــى مــجال الــطب، وبــخاصــة فــى 
أبــحاث الســرطــان، وبــمشاركــة نجــله الــدكــتور 
أيـــمن أســـتاذ جـــراحـــة الـــعنق والـــرأس بـــمركـــز 
الســـــرطـــــان بـــــجامـــــعة كـــــالـــــيفورنـــــيا فـــــى ســـــان 
فــرانــسيسكو، فــقد تــوصــال إلــى أن جــزيــئات 
الــــــذهــــــب الــــــنانــــــويــــــة تــــــساعــــــد فــــــى إكــــــتشاف 
الــخاليــا الســرطــانــية وعــند تــسخينها يــمكنها 
تـدمـير الـخاليـا السـرطـانـية، وقـد حـرص عـلى 
إجــــراء أبــــحاث مــــوازيــــة لهــــذا املــــجال الــــطبى 

فى املركز القومى للبحوث في مصر.

حوار العدد

د/ مــــــصطفي الــــــسيد : إنــــــــــطباعــــــــــي أن 
الـرئـيس رجـل مـحترم وقـلبه عـلى الـبلد تـمامـاً 

وخــــــــايــــــــف عــــــــلى مــــــــصر ويــــــــقوم بــــــــعمل كــــــــل 

مــــــجهوداتــــــه حــــــتى يــــــرفــــــع مــــــن شــــــأن مــــــصر 

واملـــــصريـــــني ، فـــــهو شـــــخص مـــــحب لـــــلعلماء 

وحــــــريــــــص عــــــلى اإلحــــــتفال واإلحــــــتفاء بــــــكل 

علماء مصر بالداخل أو بالخارج .

حوار/ محمد حجازي

اإلستعانة بعلمائنا بالخارج تستوجب تنظيمًا داخليًا فى مصر أوالً 
لنتمكن من تحقيق أكبر إستفادة منهم …
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• فـى الـبدايـة .. مـا هـو شـعورك وأنـت أول 

عــالــم مــصرى وعــربــى يــفوز بــأرفــع وســام 

فى أمريكا للعلوم؟

شـعور ال يـوصـف ألنـه كـان أمـامـى سـبعة عـلماء مـن 

أمـــــــريـــــــكا مـــــــرشـــــــحني أيـــــــضاً لـــــــلحصول عـــــــلى هـــــــذه 
الــــجائــــزة وأنــــا ســــعيد جــــداً بــــالــــفوز بهــــذه الــــجائــــزة 
خــــاصــــة أنــــني أول مــــصرى وعــــربــــى يــــحصل عــــلى 

هــذا الــوســام فــى أمــريــكا، بــلد الــبحث الــعلمى ومــن 
أســــعد لحــــظات حــــياتــــى أن يــــقف أمــــامــــى الــــرئــــيس 

االمـريـكى حـينذاك " بـوش اإلبـن " ويـظل يـشكرنـى 

عـــــــلى هـــــــذا اإلنـــــــجاز الـــــــعظيم والـــــــفضل فـــــــى األول 
واآلخـــــر لـــــرب الـــــعاملـــــني الـــــذى قـــــدرنـــــى ووفـــــقنى فـــــى 
الـــحصول عـــلى هـــذه الـــجائـــزة الـــغالـــية ولـــن أنـــسى 

أبـــــــناء بـــــــلدى ووطـــــــنى فـــــــى هـــــــذا االخـــــــتراع الـــــــكبير 
وسأظل أعمل على خدمة بلدى مصر.

• كـيف تـقيم وضـع وتـرتـيب مـصر املـتأخـر 

بالنسبة للعائد من البحث العلمى ؟

قــــــبل الحــــــديــــــث عــــــن تــــــقييم وضــــــع مــــــصر بــــــالنســــــبة 
لــــلبحث الــــعلمى يــــجب بــــدايــــة أن نــــوضــــح أن هــــناك 
جــوانــب لــها عــالقــة بــالــبحث الــعلمى ومــنها الــتعليم،  

فــــمنظومــــة الــــتعليم فــــى مــــصر تــــحتاج إلــــى تــــقويــــم 
وتحســـــني وتـــــعديـــــل، ولـــــن يـــــكون ذلـــــك إال مـــــن خـــــالل 

تــــحسن اإلقــــتصاد أوالً، لــــكى نــــتمكن مــــن الــــتمويــــل 

اإلقــــتصادى لــــلمراحــــل الــــتعليمية، وهــــذا مــــا طــــبقته 

بــعض الــدول والــتى لــم تــفكر فــى تــغيير الــكبار بــل 

إهــتمت بــتعليم األجــيال الجــديــدة بــدًء مــن الــطفولــة 
مـــــروراً بـــــباقـــــى املـــــراحـــــل الـــــتعليمية ســـــنة وراء ســـــنة 
وهــــذا مــــا ســــاعــــد تــــلك الــــدول لــــلنهوض إقــــتصاديــــاً، 
ونـــحن عـــلينا األخـــذ بـــتلك الـــنماذج وتـــطبيقها، ومـــن 

املــــــؤكــــــد أن ذلــــــك ســــــيؤدى لــــــتقدم مســــــتوى الــــــتعليم 
بجـــــميع مـــــراحـــــله وصـــــوالً لـــــلتعليم الـــــجامـــــعى، كـــــما 
ســيكون لــذلــك أثــر عــظيم فــى رقــى مســتوى الــبحث 

الـعلمى واالقـتصاد املـصرى نـفسه، وفـى الـحالـة 

املــصريــة نــحتاج فــى الــبدايــة أن يــمد االقــتصاد 

الـــتعليم بـــبعض الـــتمويـــل والـــذى نـــأمـــل أن يـــأتـــي 
مــن خــالل تــسويــق األبــحاث واألفــكار، وعــلينا أن 

نــــــــوقــــــــن أن تــــــــطويــــــــر الــــــــتعليم عــــــــلى هــــــــذا الــــــــنهج 
سيســـــتغرق جـــــيال بـــــأكـــــمله ولـــــن يـــــكون بـــــني لـــــيلة 

وضحاها.

• مـــــا الـــــعائق أمـــــام عـــــلمائـــــنا بـــــالـــــخارج 

والـذى يـحيل دون دعـمهم لـنهضة الـبحث 

العلمى فى مصر؟

لـكى يـتم االسـتعانـة بـعلمائـنا بـالـخارج يسـتلزم ذلـك 

تــنظيماً داخــلياً فــى مــصر أوالً لــنتمكن مــن تــحقيق 
أكبر إستفادة منهم، وذلك عن طريق اآلتي : 

اوالً : تحـــــديـــــد املـــــجاالت الـــــتى ســـــنبدأ الـــــعمل بـــــها 
والصناعات التى تلزمها .

ثــــانــــياً : اخــــتيار الــــتخصص الــــعلمى املــــطلوب لــــكل 
من تلك املجاالت .

ثــــــالــــــثاً: نســــــتعني فــــــى ذلــــــك بــــــسفاراتــــــنا بــــــالــــــخارج 
لتحـــــديـــــد هـــــؤالء الـــــعلماء وإرســـــال الـــــدعـــــوات إلـــــيهم 
لـــــــلقدوم ملـــــــصر لـــــــفترة ثـــــــالثـــــــة شـــــــهور فـــــــى الـــــــبدايـــــــة 
لــــــإلطــــــالع عــــــلى كــــــل األمــــــور واإلتــــــفاق عــــــلى نــــــسق 
الـــعمل ثـــم يـــعود لـــعمله بـــالـــخارج حـــتى يســـتمر فـــى 
الـــتغذى الـــعلمى املـــتقدم لـــيعاود ملـــصر ويـــمدهـــا بـــه 
كـــــلما واتـــــته الـــــفرصـــــة لـــــذلـــــك ، ســـــواء بـــــالـــــصيف أو 
الــعطالت لــكى لــيتابــع الــعمل ويــبدى رأيــه ويــصحح 

ما يلزم تصحيحه من مسارات العمل ومراحله. 
رابـــعاً : بـــعد فـــترة مـــن اإلســـتقرار فـــى الـــعمل مـــن 
املــمكن أن يــفكر نــصف هــؤالء الــعلماء فــى الــبقاء 
والـــــعمل بـــــمصر هـــــم وأســـــرهـــــم، ودون إتـــــباع ذلـــــك 

النظام وتوفير مجال العمل .. لن يعود العلماء.

• قـمتم بـمقابـلة رئـيس الجـمهوريـة .. مـا 

هى املوضوعات التى تناولها اللقاء ؟

أثـــناء مـــقابـــلتى لـــلسيد الـــرئـــيس تـــناولـــت وطـــرحـــت 
الــــعديــــد مــــن املــــوضــــوعــــات ومــــن ضــــمنها ضــــرورة 

تــــوفــــير مــــناخ إقــــتصادى جــــيد وإقــــامــــة مشــــروعــــات 
ذات عـــائـــد ســـريـــع فـــنحن لـــن نـــتمكن مـــن تـــنفيذ أيـــة 

أفكار إال فى ظل وضع إقتصادى مرتفع.

• وكيف يتم ذلك؟
لـــــــــــكى يـــــــــــتم ذلـــــــــــك يـــــــــــجب أن نـــــــــــتعلم مـــــــــــن تـــــــــــجارب 
اآلخــريــن ، فــمثالً التجــربــة الــصينية والــتي تــمكنت 
خــــــالل ٣٥ عــــــام مــــــن الــــــتقدم فــــــى جــــــميع املــــــجاالت 
وتـــــــنافـــــــس أمـــــــريـــــــكا فـــــــى عـــــــقر دارهـــــــا ويٌـــــــتنبأ لـــــــها 

بمسـتقبل واعـد أفـضل مـن أمـريـكا نـفسها ، وعـلينا 

أن نــقف عــلى الــطريــقة الــتى مــكنتهم مــن الــوصــول 
لهــــذه املــــكانــــة ، فــــالــــصني كــــان يــــحكمهم مــــاو الــــذى 
وضـــــع نـــــظامـــــاً صـــــارمـــــاً لـــــلعمل مـــــلزم للجـــــميع ومـــــن 

يـــخالـــفه يـــتم عـــقابـــه فـــى مـــوقـــع عـــمله والـــعقاب كـــان 
يــصل فــى بــعض األحــيان الــى عــقاب قــاس جــداً ، 

ثــم مــرحــلة مــا بــعد مــاو جــاءت حــكومــة أخــف وطــأة 
لــــكنها مــــلتزمــــة بــــالــــنظام وبــــدأوا بــــصناعــــة املــــالبــــس 
حــــتى وصــــلوا حــــالــــياً ملــــجال اإللــــكترونــــيات ، وغــــزت 
صـــناعـــاتـــهم الـــعالـــم كـــله، لـــذا يـــجب ان نـــبدأ بـــنظام 

صارم ملزم للجميع حتى نضمن نتائجه.

• مـا هـو إنـطباعـك بـعدمـا الـتقيت الـرئـيس 

عبد الفتاح السيسي؟
إنـطباعـي أن الـرئـيس رجـل مـحترم وقـلبه عـلى الـبلد 

تـــــــمامـــــــاً وخـــــــايـــــــف عـــــــلى مـــــــصر ويـــــــقوم بـــــــعمل كـــــــل 
مـجهوداتـه حـتى يـرفـع مـن شـأن مـصر واملـصريـني ، 

فــــــــــهو شــــــــــخص مــــــــــحب لــــــــــلعلماء وحــــــــــريــــــــــص عــــــــــلى 
اإلحــتفال واإلحــتفاء بــكل عــلماء مــصر بــالــداخــل أو 

بالخارج .
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• مـــا هـــي آخـــر املســـتجدات الـــتي وصـــل 

إليها مشروع عالج السرطان بالذهب؟
هــــناك أكــــثر مــــن مجــــموعــــة تــــقوم بــــالــــعمل واألبــــحاث 
عـلى الـكالب - مجـموعـة فـي املـركـز الـقومـي لـلبحوث 

واألخــــــرى فــــــي جــــــامــــــعة الــــــقاهــــــرة - واملجــــــموعــــــتان 
تــــقومــــان بــــعمل نــــفس اإلخــــتبارات وتــــوصــــال لــــنفس 
الــــنتائــــج وهــــي أن الســــرطــــان أخــــتفى تــــمامــــاً عــــند 
الــــــكالب ولــــــكن البــــــد أن نــــــقوم بــــــدراســــــة أيــــــن ذهــــــب 
الســـرطـــان..؟ وهـــل يـــرجـــع مـــرة أخـــرى أم ال..؟ أمـــا 

األبـــــحاث عـــــلى الـــــفئران فـــــتوصـــــلنا إلـــــى أن الـــــعالج 

بـــالـــذهـــب لـــم يـــكن لـــه أي آثـــار كـــيميائـــية فـــي جـــسم 

الـــــحيوانـــــات وحـــــتى اآلن فـــــإن إســـــتخدام جـــــزيـــــئات 

الــــذهــــب مــــتناهــــية الــــصغر فــــي عــــالج األورام أثــــبت 

نــــتائــــج مــــمتازة طــــبقاً لــــلتجارب الــــتى أســــتمرت مــــا 
يــزيــد عــن ٦ ســنوات بــدايــًة عــلى الــفئران ثــم إنــتقلت 
لـــتجارب الـــقطط والـــكالب ، وإنتهـــت كـــلها بـــالـــنجاح 
وسـيتم اإلعـداد لـلمرحـلة األولـى مـن تـجارب الـعالج 
عـــــــلى البشـــــــر  وبـــــــعد ذلـــــــك ســـــــيكون تـــــــطبيق عـــــــالج 
الســرطــان بجــزئــيات الــذهــب فــي يــد وزارة الــصحة 

وليس الباحثني القائمني على املشروع .

مـا أهـم الـعقبات الـتى ملسـتها فـى الـبحث •
الــــعلمى مــــن خــــالل تــــعاونــــك وإشــــرافــــك 

لـــسنوات عـــلى مشـــروع عـــالج الســـرطـــان 

بالذهب؟ 

الـــــــتمويـــــــل أكـــــــبر هـــــــذه الـــــــعقبات الـــــــتى تـــــــحول دون 
إنــطالق الــبحث الــعلمى فــى مــصر ، فــبدون تــمويــل 

ال تــــــوجــــــد أبــــــحاث ، إذ أن الــــــباحــــــثني يــــــنفقون مــــــن 
جـيوبـهم و أمـوالـهم الـخاصـة ، والبـد مـن الـدعـم  مـن 

جـانـب املـجتمع املـدنـى ، فـعلى سـبيل املـثال .. لـوال 

تــدخــل مــؤســسة مــصر الــخير لــدعــم مشــروع عــالج 
الســـرطـــان بـــالـــذهـــب إلـــى جـــانـــب الـــدعـــم الـــذى وفـــره 

املــــركــــز الــــقومــــى لــــلبحوث مــــا كــــان يــــمكن إســــتكمال 
الـــبحث وإحـــراز نـــتائـــج جـــيدة فـــى هـــذا املشـــروع ، 
والـــــدكـــــتور عـــــلى جـــــمعة املـــــفتى الـــــسابـــــق قـــــال لـــــى 
عـــــندمـــــا عـــــرف أن الـــــباحـــــثني يـــــنفقون مـــــن أمـــــوالـــــهم 
الــــــخاصــــــة عــــــلى األبــــــحاث أن هــــــذه األمــــــوال يــــــمكن 

إعتبارها من زكاتهم .

• الـبعض يـتسائـل ملـاذا الـذهـب فـي عـالج 
السرطان؟

الســــبب هــــو أن الــــقطع الــــصغيرة مــــن الــــذهــــب عــــند 

تـعرضـها لـلضوء الـخفيف لـدرجـة انـها تـذيـب الخـلية 

الســـــرطـــــانـــــية تـــــمامـــــاً وهـــــذا مـــــا يـــــفعله الـــــذهـــــب دون 

املـعادن األخـرى فـالـفضة عـلى سـبيل املـثال تسـبب 
تــسمم الــجسم بــأكــمله ولــذلــك لــم تســتخدم ، أيــضاً 

ومــــن خــــالل دراســــاتــــي وأبــــحاثــــي الــــتى اســــتغرقــــت 
ســــنوات طــــويــــلة أكــــتشفت أن مــــن خــــواص الــــذهــــب 

إمتصاص الضوء بشدة وهذا إستغرق سنوات.

• مــــــتى يــــــتم تطبيق ذلــــــك الــــــعالج عــــــلى 
اإلنسان؟

تـطبيق الـعالج يـتوقـف عـلى رغـبة وزارة الـصحة فـى 

مصر.

• األبـحاث حـول فـاعـلية الـعالج بجـزيـئات 

الــــذهــــب تجــــرى فــــى أمــــريــــكا قــــبل مــــصر 

فـكيف تـتوقـف عـملية تـفعيلها عـلى رغـبة 

وزارة الصحة املصرية؟
األبــحاث فــى أمــريــكا تــسير بــبطء فــلقد إنــتهينا مــن 

الـــتجارب عـــلى الـــفئران ، ودخـــلنا ملـــراحـــل األبـــحاث 
عـلى الـقطط ونـأمـل أن نـبدأ قـريـباً عـلى الـكالب لـكن 

فـى مـصر املـراحـل تـسير بسـرعـة أعـلى ولـذا نـتوقـع 

الـتصريـح السـتخدام الـعالج بجـزيـئات الـذهـب فـى 

مصر قبل الخارج .

• ومــــــا الــــــذى يعيق عــــــملية الــــــترخــــــيص 

بــــإســــتخدام الــــعالج عــــلى اإلنــــسان فــــى 

أمريكا ؟
الـــــــصعوبـــــــة مـــــــمثله فـــــــى مـــــــنظمة  (اإلف دى ايـــــــه -      

F D A) مـــنظمة الـــغذاء والـــدواء األمـــريـــكية والـــتى 
تــــــــــمنح الــــــــــتصريــــــــــح بــــــــــإســــــــــتخدام أى عــــــــــالج عــــــــــلى 

اإلنسان بعد جهود مضنية ومراحل عديدة .

• وكـــــيف يـــــتسنى ملـــــصر املـــــوافـــــقة عـــــلى 

اسـتخدام الـعالج لـإلنـسان دون أن تـوافق 

عليه هذه املنظمة؟

أتــوقــع أن يــقوم األطــباء املــصريــون بــأمــر جــيد فــى 
ذلــك املــجال و أن يــحققوا نــتائــج عــالــية تــمكننا مــن 
إسـتخدام الـعالج بجـزيـئات الـذهـب عـلى اإلنـسان، 

وسيحـــدث ذلـــك بـــعد أن أطـــمئن تـــمامـــاً عـــلى بـــعض 
املـــــراحـــــل فـــــى ســـــير األبـــــحاث والـــــتى مـــــازال الـــــقلق 
يـــــــساورنـــــــى بـــــــشأنـــــــها مـــــــثل شـــــــكل قـــــــطعة الـــــــذهـــــــب 

املســـــتخدمـــــة وحجـــــمها ، والـــــتى يســـــتلزم أن تـــــكون 

فــــــى إطــــــار مــــــعني لــــــكى ال يــــــنتج عــــــنها تــــــأثــــــيرات ال 

نـــرغـــب فـــيها فـــنحن نســـتخدم إمـــا شـــكل الـــنانـــو راد 

والــــذى بــــدأنــــا الــــعمل بــــه واملــــعروف عــــنه عــــاملــــياً أنــــه 
أفـضل األشـكال املسـتخدمـة أمـا الـنانـو ديـسك فـتم 

إستخدامه مؤخراً فى األبحاث على الكالب.

• هــــــــل حــــــــددتــــــــم النســــــــبة الــــــــتى يــــــــجب 

اســـــــــتخدامـــــــــها فـــــــــى الـــــــــعالج بـــــــــنانـــــــــو 

تكنولوجى بجزيئات الذهب؟

النســـبة املســـتخدمـــة تـــتوقـــف عـــلى حجـــم الســـرطـــان 

الذى نعالجه .

• هـــل جـــرام الـــذهـــب مـــن املـــمكن أن يـــكفى 

لعالج حالة مرضية؟

الجـــرام الـــذهـــب فـــى إمـــكانـــه أن يـــعالـــج خـــمسمائـــة 
حالة سرطان ويزيد.

• تـــم افـــتتاح مـــركـــز الـــنانـــو تـــكنولـــوجـــى 

الــــــتابــــــع ملــــــديــــــنة زويــــــل فهــــــل ســــــتشارك 

باملجال الطبى به؟

لـــــيس لـــــدى مـــــانـــــع وأثـــــق أن األبـــــحاث بهـــــذا املـــــركـــــز 

ســـتكون عـــلى أرقـــى مســـتوى وســـأذهـــب إلـــيهم فـــى 
الــزيــارة الــقادمــة لــلقاهــرة إللــقاء مــحاضــرة لــإلطــالع 
عـــلى األبـــحاث بـــها ، وإذا تـــمت دعـــوتـــى لـــلمشاركـــة 

فيها فسألبى الدعوة وأشارك بالعمل بها.

• هــل تــفكر فــى بــناء كــيان مســتقل تــعمل 

به على نسق مدينة زويل؟
ال، بـــل ســـأســـاعـــد الـــكيانـــات الـــعلمية املـــوجـــودة فـــى 

مصر وهى كافية .
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المركز القومى للبحوث  

أنشئ بالقانون رقم ٢٤٣ لسنة ١٩٥٦، ولقد مر املركز القومى للبحوث منذ إنشائه بثالث مراحل تطوير أساسية هى: 

املــــرحــــلة االولــــى:  والــــتى إمــــتدت إلــــى عــــام ١٩٥٦ - ١٩٦٨ وقــــد ركــــزت عــــلى الــــعلوم االســــاســــية وتــــنمية الــــكوادر الــــعلمية 


البشرية. 


املرحلة الثانية : ( ١٩٦٨ – ١٩٧٣):  وتميزت بتفاعل اكبر من قطاعات اإلنتاج والخدمات. 


املرحلة الثالثة ١٩٧٣) وحتى اآلن(:

وفــيها ركــز املــركــز الــقومــى لــلبحوث نــشاطــه الــعلمى عــلى الــبحوث الــتعاقــديــة مــع الــهيئات املــمولــة واملســتفيدة مــن 

الــبحث الــعلمى واألفــراد املســتفيديــن ســواء داخــل أو خــارج الجــمهوريــة بهــدف أن يــصبح مــركــزا رائــدا يــرتــبط 


أساساً 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

المراكز والمعاهد والهيئات البحثية  وبعض الجهات التابعة لوزارة البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
األكـاديـمية هـى بـيت الـخبرة املـصريـة فـى مـجاالت الـعلوم والـتكنولـوجـيا.. تـقوم بـتنظيم خـطط ومـشاريـع ألفـضل الـعلماء فـى 

مـــصر لـــتقديـــم خـــبراتـــهم ومـــعرفـــتهم وعـــمل دراســـات اســـتراتـــيجية، وتـــقديـــم اســـتشاراتـــهم لـــلحكومـــة وللمجـــلس األعـــلى 


للعلوم والتكنولوجيا ولصناع القرار بشأن القضايا املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا فى مصر.

- أنــــشئت أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمى والــــتكنولــــوجــــيا (ASRT) بــــمقتضى الــــقرار الجــــمهورى رقــــم ٢٤٠٥ فــــى 


سبتمبر عام ١٩٧٢ بوصفها الهيئة القومية املسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا فى مصر. 

- وفـــى عـــام ١٩٩٨ صـــدر الـــقرار الجـــمهورى رقـــم ٣٧٧ بتحـــديـــد وتـــعيني مـــهام وعـــمل األكـــاديـــمية واألنشـــطة الـــتى 


تقوم بها.

والــــــــتنمية الــــــــتكنولــــــــوجــــــــية فــــــــى إطــــــــار تـتولـى األكـاديـمية املـعاونـة فـى وضـع الـسياسـات الـعلمية والـتكنولـوجـية وإعـداد الخـطط الـتفصيلية لـبرامـج تـطويـر الـبحث الـعلمى 

الخــطة االســتراتــيجية الــقومــية لــلبحث الــعلمى، وتــوفــير مــقومــات وبــرامــج تــنمية املــوارد البشــريــة مــن الــعلماء والــباحــثني، ولــها عــلى األخــص مــباشــرة االخــتصاصــات 


اآلتية:


تقدير التميز فى العلم وتطبيقاته من خالل تطوير وتنفيذ برامج الزمالة واألوسمة واملنح والجوائز للعلماء والباحثني البارزين.

تخــطيط وتــرويــج بــرامــج ومشــروعــات الــبحث الــعلمى والــتنمية الــتكنولــوجــية ذات الــصفة الــقومــية ومــتداخــلة االخــتصاصــات، والــعمل عــلى تــوفــير املــوارد املــالــية واملــاديــة 


الالزمة لتنفيذها وطرحها بني جهات التنفيذ املختلفة والتنسيق بينها ومتابعتها.

تـنمية الـوعـى الـقومـى الـعام بـأهـمية الـبحث الـعلمى والـتكنولـوجـيا كـنمط حـياة، وتـرويـج الـثقافـة الـعلمية بـني املـواطـنني، وتخـطيط وتـنفيذ بـرامـج اإلعـالم والنشـر الـعلمى، 


ودعم وتطوير وتحديث متاحف العلوم.

تــــــــشجيع الــــــــبحوث فــــــــى الــــــــفروع األســــــــاســــــــية لــــــــلعلم، وتــــــــدعــــــــيم مــــــــراكــــــــز الــــــــبحث الــــــــعلمى الــــــــتى تــــــــعمل فــــــــى مــــــــجاالت الــــــــعلوم الحــــــــديــــــــثة واملســــــــتقبلية، أو الــــــــبحوث 


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.

تخـــطيط وتـــشغيل نـــظام قـــومـــى لـــلمعلومـــات الـــعلمية والـــتكنولـــوجـــية وتـــنمية شـــبكات وقـــواعـــد املـــعلومـــات املـــتخصصة الـــتى تـــصب جـــميعاً فـــى الـــنظام الـــقومـــى، وتـــوفـــير 

املــعلومــات عــن أنشــطة الــبحث الــعلمى والــتطويــر الــتكنولــوجــى ومــؤســساتــه واألفــراد الــعلميني والــباحــثني واإلمــكانــيات الــعلمية والــبحثية املــتاحــة، واإلنــجازات الــبحثية 

والتطويرات التكنولوجية املحققة، وتنمية سبل تداول تلك املعلومات وتيسير االستفادة منها.



[ � ]8

الهيئة العامة لمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 
أنـــشأت بـــقرار رئـــيس جـــمهوريـــة مـــصر الـــعربـــية رقـــم ٨٥ لـــسنة ١٩٩٣ ومـــقرهـــا مـــديـــنة بـــرج الـــعرب الجـــديـــدة وتـــتبع وزارة 

الــبحث الــعلمي. وتــعتبر مــن املــؤســسات الــعلمية فــي تــطبيق أحــكام الــقانــون رقــم ٦٩ لــسنة ١٩٧٣. وتــم افــتتاحــها رســمياً 

فـي ١٣ أغسـطس عـام ٢٠٠٠. تـتكون املـديـنة مـن١٢ معهـداً بـحثياً ومـركـزاً تـكنولـوجـياً، أنـشىء مـنهم: معهـد بـحوث 

الـهندسـة الـوراثـية والـتكنولـوجـيا الـحيويـة، معهـد املـعلومـاتـية، معهـد بـحوث الـتكنولـوجـيا املـتقدمـة واملـواد الجـديـدة، 

ومعهــد بــحوث زراعــة األراضــي الــقاحــلة ومــركــز تــنمية الــقدرات الــتكنولــوجــية فــي مــقر الــهيئة بــالــدخــيلة، وجــاري 


إنشاء معهد البيئة واملواد الطبيعية، ومركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية.

وتــتركــز رؤيــة الــهيئة عــلى تــوفــير بــيئة مــحفزة وجــاذبــة لــالكــتشاف واإلبــداع واالبــتكار مــع الــتركــيز بــشكل خــاص عــلى 

الـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا وتـــطبيقاتـــها فـــي الـــتنمية املـــجتمعية. ومـــن خـــالل وادي الـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا تـــقوم الـــهيئة بخـــلق تـــألـــف مـــن الـــحاضـــنات الـــتكنولـــوجـــية والشـــركـــات 

الـناجـحة واملـشاريـع الـواعـدة، وأصـحاب املـشاريـع املـبتكرة، ودعـم وتـشجيع الـتعاون بـني الـبحث الـعلمي والـصناعـة فـي إطـار تـعزيـز إسـتراتـيجية الـدولـة فـي االقـتصاد 


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.  

• تــعزيــز الــتعاون الــعلمي بــني الــهيئة ومــراكــز األبــحاث والــجامــعات املحــلية واألجــنبية لــنقل الــتكنولــوجــيا وتــوطــينها وتــطويــرهــا بــما يخــدم االقــتصاد الــوطــني لخــدمــة 

	وحماية البيئة واملجتمع تحقيقاً للتنمية املستدامة.  

• إيـجاد بـيئة مـحفزة وجـاذبـة لـلمخترعـني وأصـحاب الـنماذج األولـية لـرعـايـتهم وإنـشاء شـركـات تـعتمد عـلى الـبحث والـتطويـر مـع الـباحـثني فـي وادي الـعلوم بـاملـنطقة 

	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:

 ISO) تـــنمية وتـــطويـــر املـــعامـــل املـــركـــزيـــة بـــالـــهيئة والـــتي مـــن بـــينها املـــعمل املـــركـــزي للخـــدمـــات الـــعلمية والـــتقييم الـــبيئي الـــحاصـــل عـــلى شـــهادة نـــظام إدارة الـــجودة •

	17025) لالستمرار في تقديم االستشارات والخدمات العلمية للمجتمع.  

	• تنفيذ املشروعات البحثية املمولة محلياً ودولياً في موضوعات قومية قابلة للتطبيق وتساعد على التنمية الشاملة في مصر.  

	• عقد اللقاءات مع املجتمع املدني بهدف تطبيق نتائج األبحاث في خدمة املجتمع والبيئة.  

• عـــقد املـــؤتـــمرات والـــندوات وورش الـــعمل وإلـــقاء مـــحاضـــرات عـــامـــة بـــاالشـــتراك مـــع املـــراكـــز الـــبحثية والـــجامـــعات لـــلتعريـــف بـــالـــتكنولـــوجـــيا الحـــديـــثة ولخـــدمـــة املـــجتمع 

	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 23 يوليو 1963، و تم إنشاء شعبة لبحوث أمراض العيون كإحدى الشعب باملركز القومي للبحوث حتى صدر 

القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 1989 بإنشاء املعهد حيث تم اإلفتتاح رسمياً يوم األحد املوافق 4 مارس 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 . 

إلمكانياته ، أن يكون يعد املعهد مركزاً متميزاً في األبحاث األساسية والتطبيقية لعلوم وطب العيون ، لذا فإن املعهد يستطيع ومن خالل التطوير املستمر 

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 لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء  
 أنـشئت الـهيئة بـالـقرار الجـمهوري رقـم ٤٨٩ عـام ١٩٩١ كـهيئة عـامـة تـتبع وزارة الـدولـة لـلبحث الـعلمى، ثـم أعـيد تـنظيمها 


طبقاً للقرار الجمهوري ٢٦١ لسنة ١٩٩٤ كهيئة قومية تتبع نفس الوزارة. 

 حـيث بـدأ نـشاط االسـتشعار مـن الـبعد وعـلوم الـفضاء فـى مـصر مـع بـدايـة السـبعينات وتحـديـدا عـام ١٩٧١ مـن 

خـالل مشـروع بـحثى مشـترك بـأكـاديـمية الـبحث الـعلمى والـتكنولـوجـيا مـع الـجانـب األمـريـكى ثـم تـطور إلـى إنـشاء 

مركز لالستشعار من البعد تابعا لألكاديمية عام ١٩٧٢ 

 وتــتطلع الــهيئة لــتكون أكــثر املــراكــز الــعلمية تــميزاً عــلي املســتويــني املحــلي واإلقــليمي فــي مــجال تــطويــر وتــطبيق 

تـقنيات االسـتشعار مـن الـبعد وعـلوم الـفضاء السـتكشاف وإدارة املـوارد األرضـية لـدعـم متخـذي الـقرار والـباحـثني 

فـــي قـــطاعـــات الـــتنمية املـــختلفة. وتهـــدف إلـــى مـــتابـــعة ونـــقل وتـــقديـــم أحـــدث الـــتقنيات فـــى مـــجاالت االســـتشعار مـــن الـــبعد والـــتطبيقات الســـلمية لـــعلوم الـــفضاء، وبـــناء 


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 
مـنذ الـعام ١٩٧٣ حـتى ١٩٨٤ كـان املـركـز أحـد الـشعب الـبحثية بـاملـركـز الـقومـى لـلبحوث ، إلـى أن صـدر الـقرار الجـمهوري 

رقــم ٣٧٩ لــسنة ١٩٨٣ بــإنــشاء املــركــز و روعــي أن يــكون فــى مــنطقة الــتبني  بحــلوان حــيث تــتركــز مــعظم الــصناعــات 


الثقيلة بمصر .

و تـتركـز رسـالـة املـركـز فـي املـساهـمة فـى زيـادة مـعدل الـنمو االقـتصادي بـرفـع الـقدرة الـتنافـسية لـلمنتجات الـوطـنية ، 

عـلى أن يـكون املـركـز الـوطـني اإلقـليمي املـتخصص فـي مـجال بـحوث و تـطويـر املـواد و ذلـك بـما يـتميز بـه مـن مـعدات 


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 : 

• تحــليل واخــتبارات الــفلزات والســبائــك واملــعادن وتــشمل الــتحالــيل الــكيميائــية والــفيزيــائــية واملــيكانــيكية ومــطابــقة املــواصــفات وإصــدار الــشهادات املــعتمدة لــجودة 

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 . 

• نــقل تــكنولــوجــيا لــحام كــافــة أنــواع الســبائــك بــأحــدث الــتقنيات ، وتــدريــب وتــأهــيل املــهندســني والــفنيني والــلحامــني عــلى كــافــة أنــواع الــلحام وإصــدار شــهادات تــأهــيل 

معتمدة .  

• خدمات التفتيش غير اإلتالفى على كافة  أنواع املعدات باملصانع والشركات ومحطات الكهرباء  .  

• تــقديــم االســتشارات الــفنية فــى اخــتيار الســبائــك املــعدنــية ومــالءمــتها لــظروف الــتشغيل املــختلفة وكــذلــك اإلســتشارات فــى تحســني طــرق اإلنــتاج وجــودة املــنتجات 

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 
   أنشئ املعهـد عـام ١٩٦٣ بـعد تـوقـيع جـمهوريـة مـصر الـعربـية عـلى اتـفاقـية املـتر الـدولـية عـام ١٩٦٢ والـتى مـن خـاللـها 

تـم وضـع اإلطـار الـعام لـلتعاون الـعاملـى فـى عـلم الـقياس وعـبر هـذه االتـفاقـية تـم إنـشاء املـكتب الـدولـى لـلمقايـيس واملـوازيـني 

BIPM)) ومـقره بـاريـس لـيكون الـهيئة الـدولـية الـعليا فـى مـجال عـلم الـقياس وتـطبيقاتـه ومـن ثـم أنشئ املعهـد لـيكون 

عــــلى قــــمة املــــنظومــــة املــــصريــــة الــــوطــــنية لــــلقياس واملــــعايــــرة ويــــمثل جــــمهوريــــة مــــصر الــــعربــــية فــــى املــــكتب الــــدولــــى 

لــلمقايــيس واملــوازيــني " ، وفــى أكــتوبــر ٢٠٠٠ وقــع املعهــد اتــفاقــية االعــتراف الــدولــى املــتبادل CIPM-MRA مــع 

املـكتب الـدولـى لـلمقايـيس واملـوازيـن BIPM بهـدف تـحقيق االعـتراف املـتبادل بـمعايـير الـقياس املـصريـة وبـشهادات 

املـعايـرة الـتى يـصدرهـا املعهـد لـيتم قـبولـها فـى مـختلف دول الـعالـم ، وبـالـفعل حـصل املعهـد عـلى االعـتراف الـدولـى فـى 

كــثير مــن أنشــطته حــيث نــفذ املعهــد خــطة مــقارنــات دولــية نــاجــحة مــع مــعاهــد مــعايــرة دولــية أوروبــية وآســيويــة مــنها مــعاهــد أملــانــيا وبــريــطانــيا وفــرنــسا وتــركــيا والــيابــان 

وكـــوريـــا ، ولـــكى يـــتحقق االعـــتراف الـــدولـــى بـــشهادات املـــعايـــرة خـــضع املعهـــد لـــلتقييم الـــفنى مـــن خـــبراء مـــنظمة EURAMET وتـــم االعـــتراف الـــدولـــى بـــنظام الـــجودة 

املــطبق فــى املعهــد وتــم نشــر عــدد مــن قــدرات الــقياس (CMCs) للمعهــد عــلى مــوقــع املــكتب الــدولــى لــلمقايــيس واملــوازيــن وبــذلــك أصــبح املعهــد فــى مــصاف املــعاهــد 


الدولية املماثلة املعترف بها دوليا ، ويعد هذا االعتراف بمثابة شهادة ثقة دولية وتمثل دعما فنيا كبيرا لكافة الصادرات املصرية فى األسواق العاملية .

    ويهـدف املعهـد إلـى إنـشاء وتـحقيق وحـفظ وتـطويـر املـعايـير الـقومـية لـلقياسـات الـفيزيـقية والـعمل عـلى اسـتمرار إسـنادهـا ومـطابـقتها لـلمعايـير الـدولـية بـحيث تـكون 

صــالــحة دائــماً الســتخدامــها فــى أغــراض الــقياس واملــعايــرة وتــقديــم خــدمــات الــقياس واملــعايــرة والــتدريــب واالســتشارات وإنــشاء اآللــيات الــضروريــة لــتقديــم خــدمــات 


املعهد ضمن هذا النظام إلى مختلف الجهات بما يحقق اإلسناد املترولوجى" وأيضا فى االتجاهات الجديدة مثل النانومترولوجى .


الخدمات املقدمة للمستفيدين : 

(الــصناعــات الكهــربــائــية – وزارة الــدفــاع – وزارة الــصحة واملســتشفيات – هــيئة الــطاقــة الــذريــة – هــيئة اآلثــار املــصريــة – مــراكــز الــعالج اإلشــعاعــى – الــصناعــات 

الـكيماويـة – صـناعـات األغـذيـة واملشـروبـات – شـركـات املـقاوالت – شـركـات األثـاث) وقـطاعـات أخـرى عـديـدة (وزارة الـطيران – وزارة الـبيئة – وزارة اإلنـتاج الحـربـى 

بجميع مصانعها – هيئة الطرق والكبارى) ودول حوض النيل وأفريقيا (السودان – أثيوبيا – نيجيريا) والعديد من الدول العربية .

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
يُــعد املعهــد مــن أقــدم املــعاهــد الــبحثية فــي مــصر والــوطــن الــعربــي وربــما أفــريــقيا حــيث تــم إنــشاؤه عــام ١٩٠٣ عــلي قــمة 

املـرصـد بحـلوان. ومـع قـدم وعـراقـة املعهـد فـإن تـخصصات املعهـد (الـفلك والـجيوفـيزيـاء مـمثلة بـالـزالزل) بـدأت قـبل 

هـذا الـتاريـخ بـأعـوام كـثيرة حـيث بـدأت الـقياسـات الـفلكية عـام ١٨٣٩ – ١٨٦٠ فـي مـرصـد بـوالق ثـم فـي مـرصـد 

الــعباســية عــام ١٨٦٨ – ١٩٠٣. وبــدأت الــقياســات الــزلــزالــية عــام ١٨٨٩ – ١٩٠٣ فــي مــرصــد الــعباســية. يــعتبر 

املعهــــد أكــــبر بــــيت خــــبرة فــــي مــــجاالت الــــعلوم الــــفلكية والــــجيوفــــيزيــــقية لــــيس بــــمصر فــــقط  ولــــكن عــــلى املســــتوى 

اإلقـــليمي أيـــضا. يـــتبع املعهـــد عـــدد مـــن املـــراصـــد الـــفلكية مـــثل مـــرصـــد الـــقطامـــية الـــفلكي فـــي صحـــراء الـــقطامـــية 

ومرصد املسالت املغناطيسي بالفيوم ومرصد ابوسمبل املغناطيسي في جنوب مصر.

يــوجــد بــاملعهــد املــركــز الــرئــيسي للشــبكة الــقومــية لــرصــد الــزالزل، ويــتبعة عــدد مــن املــراكــز الــفرعــية لــلزالزل عــلى مســتوى الجــمهوريــة (الــغردقــة، مــرســى عــلم، الــواحــات 

الـخارجـة، بـرج الـعرب) إلسـتقبال بـيانـات الـزالزل مـن ٨٠ محـطة. بـاإلضـافـة الـي املـركـز اإلقـليمي لـلزالزل بـاسـوان والـذي يـتبعه ١٥ محـطة لـرصـد الـزالزل وعـدد مـن 

محـطات الـبيزومـترات. يـضم  املعهـد أيـضا فـي مـقره بحـلوان املـرصـد الـشمسي ومحـطات الـطيف الـشمسي واإلشـعاع الـشمسي والـطاقـة الـشمسية ومحـطة رصـد 

وتـتبع األقـمار الـصناعـية. يـوجـد بـاملعهـد مـركـز تجـميع بـيانـات املحـطات الـدائـمة لـلنظام الـعاملـي لـالحـداثـيات ( GPS) ملـراقـبة تحـركـات القشـرة األرضـية عـلى املسـتوى 

املحــلي واإلقــليمي والــدولــي، ويــضم املعهــد مــختبر لــقياس الــخواص املــغناطــيسية لــلصخور. وتــضم الــقاعــدة الــعلمية للمعهــد حــوالــي ٢٨١ مــن أعــضاء هــيئة الــبحوث 

ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على ٣٥٦ من األخصائيني العلميني والفنيني واإلداريني والخدمات املعاونة.

كـما شـارك املعهـد مـنذ إنـشائـه فـي الـعديـد مـن الـبرامـج الـعلمية واألنشـطة الـبحثية الـدولـية بـالـتعاون مـع عـدد مـن املـراكـز واملـعاهـد الـدولـية. بـاإلضـافـة إلـى أن املعهـد 

يعتبر عضو مؤسس في العديد من االتحادات والروابط واملنظمات العلمية الدولية. ومن أهداف املعهد

- الـنهوض بـالـبحوث والـدراسـات فـي مـجاالت الـبحوث االسـاسـية والـتطبيقية الـتي تـدخـل فـي مـجال اخـتصاصـاتـة ومـا يـتصل بـها وتـقديـم الـخبرة واملـشورة لـلهيئات 

واملؤسسات في مجال تخصصاتة املختلفة.

- زيـــادة املـــشاركـــة كـــبيت خـــبرة لـــتحقيق الخـــطط الـــقومـــية لـــلتنمية والـــنهوض بـــالـــبحوث والـــدراســـات الـــتطبيقية فـــي مـــجاالت عـــمل املعهـــد ومـــا يـــتصل بـــة عـــلي املســـتوي 

املحلي 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 541 لعام 1974 بهدف 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 17025 لجودة املعامل البحثية .

 ISO 14001   -PS OHSAS 18001 شهادة السالمة والصحة املهنية •

ISO 190001 شهادة الجودة الشاملة في اإلدارة •

معهد بحوث اإللكترونيات 
أنشئ املعهــــد بــــموجــــب الــــقرار الجــــمهوري 38 عــــام 1989 وكــــانــــت مــــهمته االســــاســــية  إجــــراء الــــدراســــات الــــتي تــــتضمن 

الـــبحوث األســـاســـية والـــتطبيقية بـــأحـــدث الـــتكنولـــوجـــيات فـــي مـــجال االلـــكترونـــيات واملـــعلومـــاتـــية و تـــطويـــر وتـــنمية الـــطاقـــات 

الــخالقــة فــي مــجال االلــكترونــيات واملــعلومــاتــية وتــكويــن مجــموعــة اســتشاريــة (بــيت خــبرة)، بــاالضــافــة إلــى دعــم اإلقــتصاد 


وزيادة إمكانيات التنافس صناعياً واستراتيجياً من خالل زيادة القيمة املضافة من حيث الجودة واإلنتاجية .

و يهــــــدف املعهــــــد مــــــن خــــــالل رؤيــــــته بــــــأن يــــــكون بــــــيت خــــــبرة مــــــتميز فــــــي إجــــــراء الــــــبحوث فــــــي مــــــجاالت هــــــندســــــة 

اإللــكترونــيات واالتــصاالت والــحاســبات واملــعلومــاتــية، و إجــراء األبــحاث الــعلمية والــتطبيقية املــتخصصة  الــتي 

تــــرقــــى لــــلمنافــــسة الــــعاملــــية ، و أن يــــكون املعهــــد مــــركــــز اســــتشارات عــــاملــــى لخــــدمــــة مــــؤســــسات الــــوطــــن بــــشكل عــــام 


وقطاعات اإلنتاج والصناعة بشكل خاص .

و من أهم ما يقدمه املعهد من خدمات قومية و بحثية و مجتمعية ما يلي : 


١۱- خدمات قياسات لشركات أو أفراد : إجراء قياسات لتحديد مستويات االشعاع الصادرة عن أبراج التقوية ومحطات إتصاالت املحمول .

٢- خــدمــات عــلمية وإســتشارات : تــحكيم املشــروعــات الــبحثية و مــقترحــاتــها - تــحكيم أبــحاث عــلمية فــى دوريــات ومــؤتــمرات (عــاملــية و محــلية ) - تــحكيم  واالشــراف 

عـلى الـرسـائـل الـعلمية - اجـراء اخـتبارات وتـقديـم اسـتشارات عـلمية لـجهات مـختلفة - اإلشـراف عـلى إجـراء الـبحوث فـى الـهيئات واملشـروعـات الـقومـية مـثل بـرنـامـج 


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 . 



[ � ]12

معهد تيودور بلهارس لألبحاث 
أنشئ املعهــد بــموجــب إتــفاقــية مــبرمــة بــني جــمهوريــة أملــانــيا اإلتــحاديــة والــحكومــة املــصريــة عــام ١٩٦٤ وقــد صــدر الــقرار 

الجـــــمهورى رقـــــم ٥٨ لـــــسنة ١٩٨٣ بـــــإنـــــشاء املعهـــــد وقـــــد أطـــــلق أســـــم املعهـــــد نســـــبة لـــــلطبيب األملـــــانـــــي "تـــــيودور بـــــلهارس" 


املكتشف األول لديدان البلهارسيا أثناء عمله بمدرسة  الطب املصرية فى القاهرة عام ١٨٥١.

   ويــعد املعهــد أحــد املــعاهــد الــبحثية الــعلمية املــتميزة والــرائــدة فــي مــجال تــشخيص وعــالج األمــراض املــتوطــنة 


التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى.

    وتـكمن رؤيـة املعهـد فـى أن يـصبح مـركـزاً رائـداً فـى مـجال بـحوث وتـدريـب وعـالج األمـراض املـتوطـنة فـى مـصر 

وأفــريــقيا. وتــتمثل مــهمة املعهــد فــى الــنهوض بــاألبــحاث والــدراســات الــطبية والــتوصــل إلــى نــتائــج مــفادهــا تحســني 

مسـتويـات تـشخيص ومـراقـبة وعـالج األمـراض املـتوطـنة الـتى تـصيب الـجهاز الـهضمى والـكبد والـكلى والـجهازالـبولـى. وذلـك لـتلبية اإلحـتياجـات الـتقنية واإلجـتماعـية 

واإلقتصادية ملصر واملنطقة اإلقليمية و توفير تدريب شباب الباحثني علي تنفيذ التوجهات الحديثة إزاء املشكالت الصحية ذات األهمية. 

وويـــضم معهـــد تـــيودور بـــلهارس مســـتشفي (٣٠٠ ســـريـــر)، عـــيادات خـــارحـــية ووحـــدة لـــلطوارئ عـــلي مـــدار الـــساعـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــي خـــمس غـــرف عـــمليات و مـــدرســـة 

لــلتمريــض.  وتــقوم أقــسام املســتشفي املــختلفة و الــتي تــضم أقــسام أمــراض الــكبد و الــجهاز الــهضمي و الــكلي و األشــعة و الجــراحــة الــعامــة و جــراحــة املــسالــك و 


التخدير و العناية املركزة و الوحدات النوعية املتخصصة التابعة لها (١٤وحدة) بخدمة حوالي ٣٥٠٠٠ مريض سنويا.

هــذا و تــضطلع األقــسام املــعملية بــاملعهــد (الــبحوث املــعملية اإلكــلينيكية، املــناعــة و تــقييم الــعالج، الــرخــويــات الــطبية و بــحوث الــبيئة، الــكيمياء الــحيويــة و الــعالجــية) 


بإجراء الدراسات البحثية و ذلك باإلضافة لدورها في توفير الخدمات املعملية التي تسهم في التشخيص و العالج.

يــعد معهــد تــيودور بــلهارس لــألبــحاث أحــد أكــبر املــراكــز املــتخصصة فــى مــجال مــكافــحة الــبلهارســيا عــلى مســتوى الشــرق األوســط، حــيث شــارك املعهــد فــي تــصميم 

وتــنفيذ املشــروع الــقومــي لــلقضاء عــلي مــشكلة الــبلهارســيا فــي مــصر. كــما وقــع اإلخــتيار عــلي املعهــد مــن قــبل مــنظمة الــصحة الــعاملــية عــلى مســتوى شــمال إفــريــقيا 

لـيشارك فـى مـبادرة إنـشاء شـبكة مـن املـراكـز الـبحثية لتحـديـد األمـراض املـتوطـنة فـى أفـريـقيا وإكـتشاف أدويـة ومـواد تـشخيصية لـها كـما إخـتير لـلمشاركـة فـى تـشييد 

مكتبات األحماض النووية لجينوم البلهارسيا وذلك ضمن ثالثة مراكز على مستوى العالم.

المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد 
أنشئ عـام ١٩٢٤ ونـظراً لـكون املعهـد مـن أقـدم وأعـرق املـؤسـسات الـبحثية فـى الشـرق األوسـط واملـنطقة الـعربـية بـأسـرهـا 

فـقد أنـشىء خـصيصاً مـن أجـل الـبحث الـعلمى فـى عـلوم الـبحار واملـصايـد وتـنفذ سـياسـاتـه مـن خـالل بـرامـج بـحثية مـكثفة 

فــــى مــــجال الــــبحوث الــــتطبيقية وذلــــك فــــى جــــميع تــــخصصات الــــعلوم البحــــريــــة واملــــصايــــد الــــسمكية واإلســــتزراع 

الـسمكى وعـلوم املـحيطات ويـتحقق ذلـك مـن مـنطلق تـطبيق إسـتراتـيجية املعهـد الـتى تـعتمد عـلى اإلهـتمام بـقدر 

كـبير عـلى إيـجاد الحـلول لـلمشاكـل ذات األهـمية الـعلمية والـبيئية واإلقـتصاديـة وا|إلجـتماعـية سـواء أكـان ذلـك 

عــلى املســتوى اإلقــليمى واملســتوى الــدولــى مــع األخــذ فــى اإلعــتبار املــنظور الــعلمى والتحــديــات الــعاملــية الــتى 

تواجه البيانات الشاطئية واملائية فى أواخر القرن الواحد والعشرون.

وتـرتـكز رؤيـة وأهـداف املعهـد عـلى تـحقيق الـتنمية املسـتدامـة ملـصادر املـياه الـعذبـة والـبحار والـبحيرات وذلـك مـن خـالل زيـادة وتـوفـير اإلمـكانـيات مـن اجـل إنـتاج الـغذاء 

، مــكافــحة الــتلوث بجــميع أشــكالــه ومــصادره ، الــعمل عــلى الحــد مــن الــفقر مــع تحســني مســتوى املــعيشة عــن طــريــق تــطويــر وتــنمية وإســتحداث األســالــيب والــتقنيات 

املستحدثة فى مجال مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. ومن أهم  الخدمات املقدمة للمستفيدين :

١- تحقيق التنمية املستدامة للثروة السمكية باملياه املصرية وذلك عن طريق :

* تــنمية املــصايــد الــطبيعية مــثل الــبحار والــبحيرات وكــشف مــواقــع وإنــتشار تجــمعات األســماك اإلقــتصاديــة وتــطويــر تــقنيات الــصيد بــالجــر الــقاعــى لــزيــادة اإلنــتاج 

السمكى من األسماك القاعية من املياه املصرية.

* زيـادة اإلنـتاج الـسمكى مـن خـالل نـشاط اإلسـتزراع الـسمكى و تـخفيض الـتكلفة فـى ظـل نـظام اإلسـتزراع الـسمكى املـكثف فـى املـياه الـعذبـة وتـنمية اإلسـتزراع 

السمكى والالفقاريات البحرية بمناطق الساحل الشمالى الغربى للبحر املتوسط.

٢- تطوير اإلمكانيات البحثية إلستخراج مواد فعالة من الكائنات البحرية بالبحر األحمر.

٣- تطويع التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة بعض امللوثات بالبيئة البحرية.

٤- الحفاظ على وحماية املسطحات املائية املختلفة وتنمية مواردها الطبيعية على املستوى الوطنى.

٥- البحث عن الثروات الطبيعية ملصادر الطاقة.

٦- رفع مستوى الثقافة العلمية والوعى العام بالبيئة البحرية وثرواتها.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%22%20%5Co
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%22%20%5Co
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إســتطاع مــن خــالل إدارتــه ملــديــنة زويــل والــتى تــعتبر 

مـنارة الـبحث الـعلمى فـى مـصر أن يـجعل لـها مـكانـة 

مـــرمـــوقـــة وســـط الـــهيئات الـــبحثية املـــصريـــة والـــدولـــية ، 

إنـــــه الـــــدكـــــتور شـــــريـــــف صـــــدقـــــى املـــــديـــــر األكـــــاديـــــمى 

لــــلجامــــعة األمــــريــــكية والــــرئــــيس األكــــاديــــمى الــــسابــــق 

ملـديـنة زويـل ، حـيث تـم تـتويـج تجـربـته الـناجـحة بـمديـنة 

زويـل إلـى تـقلده ملـنصب الـرئـيس األكـاديـمى لـلجامـعة 

األمــريــكية بــالــقاهــرة ، حــيث ســتكون تجــربــته بــجامــعة 

زويـل داللـة واضـحة فـى إسـتراتـيجية إدارتـه لـلجامـعة 

األمــــريــــكية ، وســــوف نــــتناول مــــن خــــالل هــــذا الــــحوار 

مـعالـم التجـربـة الـناجـحة إلدارة الـكيان الـبحثى املـميز 

بـمصر وهـى جـامـعة زويـل مـن خـالل الـدكـتور شـريـف 


صدقى .

نـود فـى الـبدايـة أن نـتعرف عـلى الـفكرة الـتى 

	قامت عليها مدينة زويل ؟  

تـــــــقوم املـــــــديـــــــنة عـــــــلى فـــــــكرة إعـــــــداد جـــــــيل جـــــــديـــــــد مـــــــن 

املــــــتميزيــــــن يــــــكون لــــــديــــــه الــــــقدرة عــــــلى الــــــفكر املــــــبتكر 

الـــناقـــد ، وفـــى الـــوقـــت نـــفسه يـــتقن الـــعلوم األســـاســـية 

بهـــــــــــدف تـــــــــــضييق الـــــــــــفجوة بـــــــــــني الـــــــــــصناعـــــــــــة والـــــــــــعلم 

األكـــاديـــمى ، بـــمعنى أن يـــكون لـــديـــنا صـــناعـــة تـــمتلك 

حـق املـعرفـة الـخاصـة بـها ، وهـذا سـيعود بـالـنفع عـلى 

املـــــــجتمع بـــــــوجـــــــود نـــــــخبة فـــــــى اإلقـــــــتصاد ونـــــــخبة فـــــــى 

املـــــجتمع ونـــــخبة فـــــى مســـــتوى مـــــعيشة الـــــفرد ، وهـــــذه 

فـــــــلسفة املـــــــديـــــــنة . ولـــــــتحقيق هـــــــذا األمـــــــر تـــــــم إنـــــــشاء 

مـكونـات املـديـنة ، حـيث يـوجـد فـى قـلبها جـامـعة الـعلوم 


والتكنولوجيا

ومــا هــى أهــم مــكونــات مــديــنة زويــل لــلعلوم 
	والتكنولوجيا؟  

تـــعتبر مـــديـــنة زويـــل مشـــروع مـــصر الـــقومـــى لـــلنهضة 

الـعلمية، ومـن أجـل وجـود هـذه الـنهضة البـد مـن وجـود 

أركـــان أســـاســـية ، فـــمنتجنا هـــو طـــالـــب وبـــاحـــث جـــيد 

يســـــتطيع أن يـــــتقن الـــــعلوم األســـــاســـــية ، ولـــــديـــــه قـــــدرة 

عــــــــــلى اإلبــــــــــتكار، يســــــــــتطيع أن يخــــــــــرج مــــــــــنتج يــــــــــفيد 

املــجتمع ويســتطيع أن يحــل املــشاكــل األســاســية فــى 

املـــــــجتمع ، لـــــــذا يـــــــجب وضـــــــع مـــــــكونـــــــات محـــــــددة فـــــــى 

املـــديـــنة تـــساعـــدنـــا نـــحو الـــوصـــول لهـــذا الهـــدف ، فـــمن 

قـــــــــــلب املـــــــــــديـــــــــــنة يـــــــــــوجـــــــــــد جـــــــــــامـــــــــــعة الـــــــــــعلوم 

والــــــتكنولــــــوجــــــيا وهــــــذه جــــــامــــــعة ذات طــــــابــــــع 

خـــــاص ، فـــــنحن نـــــنظر عـــــلى تـــــطور الـــــعالـــــم 

وتــطور الــعلوم ، فــال يــوجــد الــيوم أى فــاصــل 

بـــــــني الـــــــعلوم املـــــــختلفة ســـــــواء الـــــــهندســـــــية أو 

الـــــــــطبيعية أو الـــــــــعلمية ، فـــــــــنحن نـــــــــحاول أن 

نـــــــــؤســـــــــس ذلـــــــــك عـــــــــلى أســـــــــس ســـــــــليمة فـــــــــى 

املـديـنة ، فـكل الـعلوم املـوجـودة عـندنـا بـينية ، 

فـــلديـــنا مجـــموعـــة مـــن الـــبرامـــج األكـــاديـــمية ، 

وال يـــــوجـــــد كـــــليات أو أقـــــسام ، والـــــبرامـــــج األكـــــاديـــــمية 

تــــساعــــدنــــا أن نــــمنح درجــــات بــــكالــــريــــوس حــــديــــثة فــــى 

هــــندســــة عــــلوم الــــنانــــو تــــكنولــــوجــــى ، هــــندســــة الــــبيئة ، 

هـندسـة الـطاقـة الجـديـدة واملتجـددة ، هـندسـة الـفضاء 

واإلتـــــــــصاالت ، والـــــــــعلوم الـــــــــطبية الـــــــــحيويـــــــــة ، وعـــــــــلوم 

املـــــــــواد ، وفـــــــــيزيـــــــــاء األرض والـــــــــكون ، ونـــــــــحن نـــــــــكون 

شــــــخصية مــــــتكامــــــلة لــــــلطالــــــب ، فــــــنعطيه بــــــعد الــــــعلوم 

اإلنــــــسانــــــية والــــــعلوم اإلقــــــتصاديــــــة والــــــعلوم املــــــرتــــــبطة 

	بالتسويق وحماية امللكية الفكرية .  

ويـناظـر كـل تـخصص مـن الـتخصصات معهـد بـحثى 

مـــتكامـــل ، فـــألول مـــرة يســـتطيع الـــطالـــب فـــى مـــرحـــلة 

الـبكالـريـوس أن يـدخـل املـعاهـد الـبحثية ويـعمل بـحوث 

تـــطبيقية بـــاملـــشاكـــل الـــحيويـــة فـــى الـــبلد ، مـــثل مـــرض 

الــــسكر وامــــراض الســــرطــــان وأمــــراض الــــشيخوخــــة ، 

وكـــــذلـــــك بـــــالنســـــبة ملـــــشاكـــــل الـــــطاقـــــة ومـــــشاكـــــل املـــــياه 

	وغيرها من املشاكل التى يواجهها املجتمع .  

والبـد أن يـكون بـاملـديـنة مـكون يسـتطيع أن يـحول هـذا 

إلــى مــنتج ، لــذا نــرى مــتطلبات الــصناعــة ونــحاول أن 

نـــــــضيق الـــــــفجوة بـــــــني الـــــــصناعـــــــة والـــــــبحث الـــــــعلمى ، 

فــمعظم الــصناعــات تــعتمد عــلى صــناعــات تجــميعية ، 

فــنحن نــريــد الــصناعــة الــتى تــعتمد عــلى إمــتالك حــق 

املـــعرفـــة والـــتى مـــن خـــاللـــها نســـتطيع أن نـــطور املـــنتج 

بـــالـــكامـــل ونـــصنعه مـــن األلـــف الـــى الـــياء ونـــكتب عـــليه 

شــــعار صــــنع فــــى مــــصر ، وهــــذا هــــدف مــــديــــنة زويــــل 


باملكونات املختلفة.

وهــل هــذه الــتخصصات تــحتاجــها مــصر فــى 

الوقت الراهن ؟ 

نـــعم هـــذه الـــتخصصات تـــالئـــم إحـــتياجـــات املـــجتمع ، 

فــــمثال نــــحن لــــديــــنا مــــشكلة فــــي الــــطاقــــة والكهــــربــــاء ، 

وكــــيف تســــتطيع أن نــــولــــد الــــطاقــــة بــــطرق ذات كــــفاءة 

عــالــية وبــسعر رخــيص ، لــذا فــنحن نــحتاج إلــى عــلوم 

وتــكنولــوجــيا مــتقدمــة ومــنها هــندســة الــطاقــة الجــديــدة 

واملتجــددة ، وهــذا عــلم حــديــث ومــحتاج أن نــطبقه فــى 

مـــصر بـــشكل ضـــرورى ، فـــعلوم الـــتكنولـــوجـــيا تـــتدخـــل 

فـــى كـــل شئ ، تـــدخـــل فـــى الـــعلوم الـــطبيعية وصـــناعـــة 

الـــسيارات نجـــد أن كـــلها أنـــظمة دقـــيقة مـــعتمدة عـــلى 


العلوم والتكنولوجيا وهناك تطبيقات كثيرة جداً .

وهــل هــناك ربــط لــتلك املــجاالت بــاملؤســسات 
البحثية؟ 

نـــعم ، فـــكل بـــرنـــامـــج مـــن هـــذه الـــبرامـــج مـــرتـــبط بمعهـــد 

بــحثى ، بــمعنى أن الــطالــب أثــناء دراســته يــكون لــديــه 

الــفرصــة لــلذهــاب لــلمعاهــد الــبحثية ، ويُجــرى أبــحاثــاً 

فــــى دراســــته ، ومــــن هــــنا يــــأتــــى املــــكّون الــــثانــــى وهــــو 

«املـــــعاهـــــد الـــــبحثية» الـــــتى يـــــوجـــــد بـــــها الـــــتطبيق لـــــكل 

الــــبحوث الــــتى تــــفيد املــــجتمع ، فــــمثالً عــــلم «هــــندســــة 

الـــنانـــو» يـــقابـــله «معهـــد الـــنانـــوتـــكنولـــوجـــى» ويـــوجـــد بـــه 

مـراكـز بـحثية يـتعامـل فـيها الـطالـب مـع املـواد الـدقـيقة 

واألنـظمة مـتناهـية الـصغر، وتـوجـد تـطبيقات فـى مـركـز 

الــــنانــــو فــــى مــــجاالت كــــثيرة مــــنها «الــــهندســــة الــــطبية 

الـحيويـة، وصـناعـة الـسيارات، وأنـظمة الـرؤيـة الـليلية، 

واألنـــظمة األمـــنية واإلســـتراتـــيجية»، أمـــا عـــن بـــرنـــامـــج 

«الـــــعلوم الـــــطبية الـــــحيويـــــة» فـــــيناظـــــره «معهـــــد حـــــلمى 

لـلعلوم الـطبية»، ويـوجـد بـه أيـضاً مجـموعـة مـن املـراكـز 


البحثية .

نحو مشروع مصر القومى للنهضة العلمية 
د. شريف صدقى الرئيس األكاديمى للجامعة األمريكية 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

 د. شريف
صدقى
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ومــــا هــــى أهــــم الــــجهات الــــتى تــــتعاون مــــعها 
املدينة ؟

هــــناك الــــكثير مــــن الــــجهات الــــتى نــــتعاون مــــعها ســــواء 
عـلى املسـتوى املحـلى أو عـلى املسـتوى الـدولـى فـهناك 
تـــــــعاون مـــــــثمر مـــــــع جـــــــامـــــــعات الـــــــقاهـــــــرة وعـــــــني شـــــــمس 
واملـــــــــــنصورة وأســـــــــــيوط واألزهـــــــــــر وبـــــــــــنها و الـــــــــــجامـــــــــــعة 
األمــريــكية و املــركــز الــقومــى لــلبحوث و املعهــد الــقومــى 

لعلوم الليزر.

ماذا عن منظومة عمل إدارة املدينة؟
تــــعتمد مــــنظومــــة املــــديــــنة عــــلى وجــــودهــــرم لــــلتكنولــــوجــــيا، 
وهــــو يتخــــذ ُمخــــرجــــات الــــبحث الــــعلمى لــــتحويــــلها إلــــى 
مــــــنتج يــــــفيد املــــــجتمع ويــــــذهــــــب لــــــلصناعــــــة لــــــإلســــــتفادة 
مــــــنها ، وهــــــذا الهــــــرم هــــــو حــــــلقة الــــــوصــــــل بــــــني املــــــديــــــنة 
واملــــــجتمع الــــــخارجــــــى ، حــــــيث نــــــتعرف عــــــلى مــــــتطلبات 

الصناعة ، ونوجه البحث العلمى لخدمتها والعكس.

وما هى معايير القبول باملدينة ؟
نـــــــحن نـــــــبحث عـــــــن الـــــــطلبة املـــــــوهـــــــوبـــــــني ونـــــــبحث عـــــــنهم 
ونــعطيهم فــرصــة مــن أجــل تــنمية مــواهــبهم ونــساعــدهــم 
عـلى أن يـكون لـديـه الـقدرة عـلى االبـتكار وعـلى الـتفكير 
، فهــــــذا املشــــــروع مــــــفتوح لــــــكل طــــــلبة مــــــصر، لــــــذا يــــــتم 
الـقبول بـاملـديـنة وفـقاً ملـعايـير محـددة و دقـيقة تـتمثل فـى 
املجـموع فـي الـثانـويـة الـعامـة أو مـا يـعادلـها ، ودرجـات 
الــــــطالــــــب فــــــي الــــــعلوم األســــــاســــــية ، وإجــــــتياز إخــــــتبار 
الــــــــقبول ، وإجــــــــتياز املــــــــقابــــــــلة الــــــــشخصية ، وإجــــــــتياز 
إخــتبار الــلغة اإلنجــليزيــة ، ثــم بــعد ذلــك نــقوم بــترتــيبهم 
ونـأخـذ النسـبة املحـددة لـلحاصـلني عـلى أعـلى الـدرجـات 
فـــــــى هـــــــذه اإلخـــــــتبارات و الـــــــتى تـــــــقوم بـــــــتصفية هـــــــؤالء 
الـطلبة ، فـاإلخـتيار مـن املـوهـوبـني و بـمعايـير محـددة و 
إخــتبارات لــقياس قــدراتــهم الــعلمية ، لــذا يــعتبر الــتفوق 
الـــعلمى مـــعياراً اســـاســـياً لـــلقبول بـــاملـــديـــنة ، حـــيث كـــان 
الحـــد األدنـــي لـــلطالب الـــذيـــن خـــاضـــوا إخـــتبار الـــقبول  

.٪ ٩٨٫٢٩

كـــم عـــدد أعـــضاء هـــيئة الـــتدريـــس والـــباحـــثون 
باملدينة ؟

حتى اآلن يتكون فريق عمل املدينة من ٢٩٣ عضواً.

كم عدد الطالب الدارسني باملدينة ؟
هـناك دفـعتان، األولـى كـانـت فـى خـريـف ٢٠١٣، وكـان 
يــــــــــتراوح مجــــــــــموعــــــــــهم فــــــــــى الــــــــــثانــــــــــويــــــــــة الــــــــــعامــــــــــة بــــــــــني 
٩٨٫٤٩% ، ١٠٠٫٦١ ٪ كانو يمثلون ٢٣ محافظة

والـثانـية فـى خـريـف ٢٠١٤، وعـددهـم نـحو ١٣٣ طـالـباً 
يمثلون ١٦ محافظة.

نـــــريـــــد أن نـــــلقى الـــــضوء حـــــول طـــــريـــــقة 
التدريس بالجامعة ؟

نــــحن نهــــتم بــــالجــــزء الــــتطبيقى لــــلطالــــب فــــمثالً 
عــندنــا فــى كــل مــحاضــرة يــدخــل فــيها الــطالــب 
مـــبادئ مـــعينة فيخـــرج مـــن املـــحاضـــرة ويـــدخـــل 

املعمل لتطبيقها .
فـمثالً يـدخـل املـعمل ٣٠ طـالـب فـيوجـد ٣٠ تجـربـة 
، فـــكل طـــالـــب لـــه التجـــربـــة الـــخاصـــة بـــه  والـــتجارب 
مـــــختارة بـــــطريـــــقة مـــــعينة والـــــتى تـــــعمق فـــــهم الـــــطالـــــب 
وتــنمى لــدى الــطالــب املــهارات الــعملية، ويــتمم ذلــك مــن 
خــــــالل مــــــساعــــــدة أعــــــضاء هــــــيئة الــــــتدريــــــس والــــــتى تــــــم 
إخـــتيارهـــا عـــلى أعـــلى مســـتو مـــن الـــعلم ولـــديـــهم خـــبرة 
كـــبيرة فـــى الـــبحوث وخـــبرة كـــبيرة فـــى طـــرق الـــتدريـــس 
املــــتخصصة وكــــيفية إيــــجاد تــــفاعــــل قــــوى بــــني الــــطالــــب 

واألستاذ.

وهــــــل تــــــكلفة عــــــملية التطبيق تــــــنعكس عــــــلى 
الطالب؟ 

الـتطبيق الـعملى مـعناه تـكلفة عـالـية جـداً فـنحن مـنظمة 
غـــير هـــادفـــة لـــلربـــح ، هـــدفـــنا أن نـــوفـــر أفـــضل إمـــكانـــية 
تــــعليمية بــــحثية لــــلطالب املــــوجــــوديــــن ، فنجــــد أن تــــكلفة 
الـــطالـــب عـــلينا تـــفوق مـــبلغ ٢٠٠ ألـــف جـــنيه فـــى الـــسنة 
الـــواحـــدة ، وهـــذا مشـــروع قـــومـــى ، وبـــالـــتالـــى مـــن أجـــل 
تــــعويــــض جــــزء مــــن تــــلك املــــصروفــــات فــــإن مــــصروفــــات 
الـطالـب تـكون ٩٠ ألـف جـنيه فـى الـسنة بـما يـعنى ٤٥ 
الــــــف جــــــنيه فــــــى الــــــفصل الــــــدراســــــى الــــــواحــــــد ومــــــن ال 
يسـتطيع دفـع تـلك املـصروفـات نـقوم بـعمل بـيان لـلحالـة 
اإلجــــــتماعــــــية لــــــه ونحــــــدد املــــــصروفــــــات الــــــتى يســــــتطيع 
دفـــعها وهـــذا يـــعتمد عـــلى األمـــانـــة فـــى عـــرض الـــحالـــة ، 
ألن مــــن يــــقوم بــــالــــتمويــــل و الــــصرف عــــلى املــــديــــنة هــــو 
الــــــرجــــــل الــــــغلبان الــــــذى تــــــبرع مــــــن أجــــــل هــــــذا الــــــصرح 

العلمى ، والدفعة األولى دخلت باملجان.

هــل تــرى أن مــيزانــية الــدخــل الــقومــى يــجب أن 
تحدد نسبة ملدينة زويل ؟

هــــــذا طــــــبعاً فــــــى املــــــساعــــــدة لــــــلنهوض بــــــعملية الــــــبحث 
العلمى ملستقبل أفضل.

كيف يتم إختيار األساتذة بالجامعة ؟
هــناك مــعايــير كــثيرة إلخــتيار أعــضاء هــيئة الــتدريــس ، 
و ال بــــــد أن يــــــكون هــــــناك ركــــــنني أســــــاســــــيني : الــــــركــــــن 
الــخاص بــالــبحوث فــيجب أن يــكون لــديــه سجــل بــحثى 
حــافــل بــجانــب قــدرتــه عــلى إيــجاد تــمويــل لــلبحث ، لــذا 

يكتب مقترحات بحثية لجهات تمويل مختلفة.
والــركــن الــثانــى هــو أن يــكون لــديــه الــقدرة عــلى تــدريــس 
الــــعلوم املــــختلفة وأســــالــــيب الــــتدريــــس الحــــديــــثة ، ويــــتم 
إخـتيارهـم بـمنتهى الـشفافـية مـن قـبل لـجنة عـلمية عـلى 
أعـــلى مســـتوى ، وهـــناك تـــقييم ســـنوى لـــكل عـــضو مـــن 

أعضاء هيئة التدريس .

هـل لـديـك تعليق عـلى املـنظومـة الـتعليمية فـى 
مصر ؟

املــنظومــة تــحتاج إلــى تــقويــم لــآلداء والــتحول مــن عــملية 
تلقني الطالب واإلعتماد على الحفظ إلى عملية الفهم.

ومـا هـى آخـر إنـجازات املـديـنة قـبل تـركـك لـلعمل 
بها؟

يـــــوجـــــد الـــــكثير مـــــن اإلنـــــجازات واإلســـــهامـــــات الـــــعلمية 
املــــــلموســــــة فــــــمثال يــــــوجــــــد «مــــــركــــــز الــــــجينوم» ويــــــديــــــره 
الـــــدكـــــتور / شـــــريـــــف الخـــــميسى ، صـــــاحـــــب إكـــــتشاف 
جـــــديـــــد نشـــــرتـــــه مجـــــلة «Nature» فـــــى عـــــام ٢٠١٤ ، 
ويـــوضـــح كـــيفية الـــتفرقـــة بـــني مـــرضـــى مـــصابـــني بـــمرض 
محــــــدد بــــــناًء عــــــلى الــــــتكويــــــن الــــــجينى الــــــخاص بــــــهم ، 
بـــــمعنى أنـــــه إذا كـــــان هـــــناك شـــــخص مـــــصاب بـــــمرض 
الســرطــان فــطريــقة الــعالج تــكون طــريــقة تــقليديــة ، فــكل 
أنـواع املـرضـى يـعالـجون بـنفس الـعالج ، والـناتـج يـكون 
إلحــــــتمالــــــية إســــــتجابــــــة املــــــريــــــض لــــــلعالج أو إصــــــابــــــته 
بـأعـراض جـانـبية أو عـدم إسـتجابـة املـريـض ، وبـالـتالـى 
يحــــــدد اإلكــــــتشاف نــــــوع الــــــعالج  بــــــناًء عــــــلى الــــــتكويــــــن 

الجينى الخاص باملرضى . 
هــــناك أيــــضاً «مــــركــــز الــــطاقــــة الجــــديــــدة واملتجــــددة» ، 
ونُجـرى فـيه تـجارب لـإلسـتفادة مـن الـطاقـة الـشمسية ، 
كـــما نشـــرنـــا ٩٤ بـــحثاً فـــى مـــجالت دولـــية مـــن الـــبحوث 
الـتى أُجـريـت فـى مـراكـز املـديـنة ، كـما شـاركـنا فـى ٤٠ 
مـــؤتـــمراً دولـــياً ، وحـــصلنا عـــلى تـــمويـــل يـــقدر بـــنحو ١٧ 
مـليون جـنيه ، لـإلنـفاق عـلى الـبحوث مـن جـهات مـختلفة 
مـــثل صـــندوق الـــعلوم و الـــتنمية الـــتكنولـــوجـــية واإلتـــحاد 

األوروبى.

خـــــــالل الـــــــفترة األخـــــــيرة تـــــــم إفـــــــتتاح مـــــــركـــــــز 
النانوتكنولوجى فكيف تتم اإلستفادة منه ؟

يُــــعتبر هــــذا املــــركــــز أفــــضل مــــركــــز مــــتخصص مــــتطور، 
ويــــــــــمكن مــــــــــن خــــــــــاللــــــــــه تــــــــــصنيع وتــــــــــوصــــــــــيف األنــــــــــظمة 
الكهــــرومــــيكانــــيكية الــــدقــــيقة ، وتــــصنيع كــــل مــــا يــــتخيله 
اإلنـسان ويـعتمد عـلى تـكنولـوجـيا الـسيليكون الـدقـيقة ، 
وهـــــــــى عـــــــــبارة عـــــــــن مســـــــــتشعرات تـــــــــمّكننا مـــــــــن خـــــــــالل 
الـــــتكنولـــــوجـــــيا مـــــن تـــــطويـــــر أنـــــظمة رؤيـــــة لـــــيلية وأجهـــــزة 

دقيقة فى السيارات . 
وفـــــى الـــــتطبيقات الـــــطبية الـــــحيويـــــة هـــــناك أجهـــــزة يـــــتم 
زرعــــــــها داخــــــــل جــــــــسم اإلنــــــــسان ، ونــــــــعد اآلن إلنــــــــتاج 
«بـــنكريـــاس صـــناعـــى» يـــقيس مســـتوى الجـــلوكـــوز فـــى 
الـدم ، ويـمكننا كـذلـك حـقن األنـسولـني أتـومـاتـيكياً ، وكـل 
هــذا يــعتمد عــلى مــواد مــتناهــية الــصغر يــتم تــصنيعها 
فـى الـغرفـة الـنظيفة داخـل مـركـز الـنانـوتـكنولـوجـى ، كـما 
يُسـتخدم فـى الـهندسـة اإلنـشائـية والـطبية والـصناعـات 
املــــــختلفة ، وهــــــذا املــــــركــــــز تــــــكلف تــــــأســــــيسه نــــــحو ١٠٠ 

مليون جنيه.
 

هـــل تـــرى أهـــمية وجـــود وزارة خـــاصـــة لـــلبحث 
العلمى ؟

طـــــبعا هـــــذا ضـــــرورى ، ويـــــجب أن يـــــكون هـــــناك تـــــوجـــــه 
قـــومـــى لـــلمشاريـــع الـــبحثية الـــكبرى بـــالـــدولـــة ، والـــوزارة 
تـــــــقوم بـــــــالـــــــتنسيق بـــــــني الـــــــوزارات األخـــــــرى مـــــــثل وزارة 
الـــصناعـــة والـــتعليم الـــعالـــى وجـــميع الـــوزارات ، بـــحيث 
يـــكون هـــناك تـــرابـــط فـــى املـــنظومـــة الـــبحثية مـــما يـــؤدى 
بــــــالــــــنهوض بــــــالــــــبحث الــــــعلمى ونــــــنهض بــــــالــــــصناعــــــات 

واإلقتصاد مما ينعكس على املجتمع باإليجاب.
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"إعادة روح الفريق و التعاون" 

"نـرجـو تـعميم الـفكرة عـلى كـل املـعاهـد 

و املراكز البحثية" 

"دورة فـــــــي غـــــــايـــــــة الـــــــروعـــــــة تـــــــمتاز 

بــاألنشــطة الــغير تــقليديــة و لــذا أراهــا 

ناجحة" 

"دورة تـــــدريـــــبية مـــــمتازة و إســـــتفدت 

مـنها كـثيراً و هـي عـدم الـيأس و الـثقة 

بــــــالــــــنفس و طــــــريــــــقة الــــــتعامــــــل مــــــع 

اآلخرين" 

كـانـت تـلك عـينة مـن بـعض تـعليقات املـشاكـني 

بورشة العمل األولى في : 
 Soft Skills


Communications Skills

Presentations Skills

الــــــتي عــــــقدت بــــــمقر املعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــعلوم 

الـــــــبحار و املـــــــصايـــــــد بـــــــاإلســـــــكندريـــــــة خـــــــالل 

الـــــفترة مـــــن ٨ – ٩ يـــــونـــــيو ٢٠١٥ بـــــمشاركـــــة 

ســــــتة و ســــــتون ( ٦٦ ) مــــــتدربــــــاً مــــــن شــــــباب 

الـــــباحـــــثني و اإلداريـــــني  مـــــن الـــــفئة الـــــعمريـــــة 

( ٢٥ – ٤٠ ســــــنة ) و ذلــــــك فــــــي إطــــــار قــــــيام 

مجـلس املـراكـز و املـعاهـد و الـهيئات الـبحثية 

بـــــالـــــعمل لـــــرفـــــع كـــــفاءة الـــــسادة الـــــباحـــــثني و 

اإلداريـني بـاملـراكـز الـبحثية مـن خـالل تـنظيم 

عـــدد مـــن الـــدورات الـــتدريـــبية و ورش الـــعمل 

لـتنمية مـهاراتـهم بـالـتدريـب عـلى أحـدث طـرق 

التواصل و العروض التفاعلية . 

و كــانــت إســتجابــة الــسادة املــتدربــني – مــن 

واقــــــع رصــــــد إنــــــطباعــــــاتــــــهم و آرائــــــهم – عــــــن 

الـــــــدورة املـــــــشار إلـــــــيها أكـــــــثر مـــــــن مـــــــمتازة و 

تــــمثلت مــــعظم آراؤهــــم فــــيما قــــامــــوا بــــتدويــــنة 

فــــــي الــــــلوح الــــــحائــــــطي املــــــخصص لــــــذلــــــك و 

طـــــــالـــــــبوا بـــــــضرورة تـــــــكرار مـــــــثل هـــــــذا الـــــــنوع 

املــــتخصص مــــن الــــدورات الــــتدريــــبية بــــمزيــــد 

مــــــــن الــــــــتفاصــــــــيل و الشــــــــروح اإلضــــــــافــــــــية و 

املـــــتقدمـــــة و تـــــعميمها عـــــلى كـــــافـــــة املـــــراكـــــز و 

الـــــهيئات الـــــبحثية لـــــتعظيم اإلســـــتفادة بـــــرفـــــع 

إمــــــــــكانــــــــــيات الــــــــــعنصر البشــــــــــري فــــــــــي تــــــــــلك 

الـــهيئات فـــي تـــلك الـــهيئات الـــعملة بـــمنظومـــة 

البحث العلمي . 

و مـما سـاعـد عـلى نـجاح ورشـة الـعمل ، تـلك 

املجـــموعـــة املـــتميزة و املـــنتقاه بـــعنايـــة و الـــتي 

قـــــــامـــــــت بـــــــالـــــــتحضير و تـــــــدريـــــــب املـــــــشاركـــــــني 

بـــــــالـــــــحضور عـــــــلى مـــــــدار الـــــــيومـــــــني ، و عـــــــلى 

الـــرغـــم مـــن كـــونـــهم شـــبابـــاً قـــد تـــقل أعـــمارهـــم 

عـن أعـمار مـعظم املـتدربـني إال أنـهم سـرعـان 

مـا إكتسـبوا ثـقة و إحـترام و إعـجاب الجـميع 

نــــظراً ملــــا يــــقدمــــونــــه مــــن مــــادة عــــلمية بــــصورة 

جـــــديـــــدة و مـــــشوقـــــة و بـــــأســـــلوب يـــــملؤه الـــــثقة 

بـــــــــالـــــــــنفس ... و هـــــــــو األمـــــــــر الـــــــــذي إنـــــــــعكس 

باإليجاب على جميع الحضور . 

و إنـــتقلت تـــلك اإليـــجابـــية إلـــى كـــل املـــتدربـــني 

مـن شـباب الـباحـثني و شـباب اإلداريـني عـلى 

حـد سـواء ، و قـد إتـضح ذلـك جـلياً مـن خـالل 

مـشاركـاتـهم الـفعالـة فـي الـتدريـبات و آراؤهـم 

الـتي إنـطلقت فـي نـهايـة الـيوم الـثانـي بـعدمـا 

إرتــــفعت نســــبة ثــــقتهم بــــأنــــفسهم و تــــم كســــر 

حـــاجـــز الـــخوف و الخجـــل مـــن الـــتواصـــل مـــع 

أعـــــداد كـــــبيرة مـــــن األشـــــخاص الـــــتي يـــــمكن 

مــواجهــتهم مــعاً وتــنمية مــهارات الــتواصــل و 

بـالـتالـي يـعتبر نـجاحـاً إلتـجاه مجـلس املـراكـز 

و املـعاهـد الـبحثية فـي رفـع و تـنمية قـدرات و 

مـــــــهارات شـــــــباب املـــــــنتمني ملـــــــنظومـــــــة الـــــــبحث 

الــــعلمي مــــن بــــاحــــثني و إداريــــني ، حــــيث أن 

هــــذا الــــنوع الــــشيق و الــــرشــــيق مــــن الــــدورات 

الـــــتدريـــــبية و ورش الـــــعمل عـــــبرت عـــــن الـــــعني 

الـــــثاقـــــبة للمجـــــلس فـــــي تـــــقديـــــم اإلحـــــتياجـــــات 

األســــاســــية مــــن املــــهارات الــــواجــــب تــــوافــــرهــــا 

في العاملني باملراكز و الهيئات البحثية . 

و إلــــى لــــقاء مــــع مــــزيــــد مــــن الــــنجاحــــات فــــي 

بـاقـي املـراكـز و الـهيئات فـي الـقريـب الـعاجـل 

إن شاء اهلل 

ورشة عمل بناء القدرات بالمراكز البحثية

بقلم/ ياسر عبد الفتاح
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ال  او  زرار ال"غــــــــــــــــــفــــــــوة"  عــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــني 

snooze ايــــــــون ايــــــــون الــــــــلي بــــــــتدوس عــــــــليه 

فــــيرن بــــعدهــــا بخــــمس او ١٠ دقــــايــــق او عــــلى 


حسب ما انت ظابطه٫ شوف يا سيدي …

كـل شـويـة نـقول انـه فـيه مـراحـل لـلنوم .. و انـك 

ملـــــــــــــا بـــــــــــــتصحى بـــــــــــــيكون بســـــــــــــبب دفـــــــــــــعة 

هـــــــــرمـــــــــونـــــــــات زي الـــــــــدوبـــــــــامـــــــــني و 

الـــــــــــكورتـــــــــــيزول عـــــــــــشان تـــــــــــفوق 

جــــــــــسمك٫ ملــــــــــا انــــــــــت بــــــــــتظبط 

املـــــــــــــنبه بـــــــــــــدري يـــــــــــــعني قـــــــــــــبل 

مـــاتـــلحق تشـــبع نـــوم "الـــلي هـــو 

الــــــــــــــــــطــبــيــعــي مــــــــــــــــــن ٦ الــــــــــــــــــي ٨ " 

ســـاعـــات فـــتيجي انـــت تـــقطع الـــدايـــرة دي فـــي 

الــــــــــــــــنص٫ بــــــــــــــــس ديــــــــــــــــه مــــــــــــــــش دي املــــــــــــــــشكلة 

الــــــكبيرة املــــــشكلة انــــــه ملــــــا بــــــتدوس عــــــلى زرار 

الـغفوة او snooze بـتبدأ تـدخـل جـسمك فـي 

دايــــرة نــــوم تــــانــــية .. تــــقوم قــــبل مــــاتــــلحق تــــنام 

تــــــصحى تــــــانــــــي .. فــــــتقوم تــــــعبان اكــــــتر تــــــقوم 

تـــــــدوس غـــــــفوة مـــــــن تـــــــانـــــــي .. فـــــــتتعب اكـــــــتر و 

اكـــــــــتر… يـــــــــعني ال ١٠ دقـــــــــايـــــــــق الـــــــــلي انـــــــــت 

اخـرتـهم بسـبب الsnooze ده كـان األفـضل 

تـــنامـــهم مـــتصلني مـــع بـــاقـــي الـــنوم. ويـــا ريـــتها 

بــــتيجي عــــلى ١٠ دقــــايــــق بــــس .. دي ١٠ د و 

بـــــعدهـــــا ١٠ كـــــمان .. و بـــــينتهي انـــــك مـــــمكن 

تـــــفضل نـــــص ســـــاعـــــة او اكـــــتر فـــــي الســـــريـــــر 


بتتعب جسمك ع الفاضي


 طيب ايه الحل؟ أقولك انا ايه الحل

حــاول تحســب وقــت نــوم بــالــظبط ومــدام انــت 

كـــــــده كـــــــده بـــــــتصحى مـــــــتأخـــــــر بســـــــبب 

الـــــــــسنوز .. اظـــــــــبط املـــــــــنبه مـــــــــن 

األول مــــــــــــتأخــــــــــــر ســــــــــــاعــــــــــــتها 

هـــــــاتـــــــقوم مـــــــجبرا مـــــــن غـــــــير 

مـاتـدوس سـنوز و ال حـاجـة 

وأنـــــــــا عـــــــــن نـــــــــفسي تجـــــــــربـــــــــة 

شــــــــخصية كــــــــنت بــــــــفضل اعــــــــمل 

ســــــــــــــــنوز مــــــــــــــــن ٦:٣٠ ل٧:١٥ فــــــــــــــــبقيت مــــــــــــــــن 

قــصيرهــا كــده بــعمل املــنبه ٧:١٥. يــمكن فــي 

األول كــــــــــــــــــنـت بــــــــــــــــــصـحـى و رجــــــــــــــــــلـي فــــــــــــــــــوق 

رقـبتي لـكن دلـوقـتي بـقيت اصـحى الـساعـة ٧ 

عـادي خـالـص قـبل مـا املـنبه يـرن اصـال٫ إذا 

املــهم تــحافــظ عــلى مــواعــيد نــوم و تــبطل لــعب 

فـــــي ســـــاعـــــتك الـــــبيولـــــوجـــــية وتـــــذكـــــر الـــــقاعـــــدة 


الذهبية.


 You Snooze , You Lose 
بـقول مـن بـدري اهـو عـشان تـلحقوا تخـلصوا 

اللي وراكم و تناموا بدري 

 

تصدر عن 
 مجلس المراكز والمعاهد 

والهيئات البحثية  
وزارة البحث العلمي  

 
رئيس مجلس اإلدارة  

أ.د شريف حماد  
وزير البحث العلمي  

 
نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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 علي 

أ. محمد رمضان حجازى 
أ. أحمد أحمد أحمد مجاهد  

للمراسالت واإلعالنات  
بإسم هيئة التحرير 

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية  

١٠١ ش القصر العيني  
الدور الثامن  

تليفاكس : ٢٧٩٢١٣١٦ 

 
info@crci.sci.eg 
www.crci.sci.eg

هل تعلم - ولكن بفكر مختلف؟

ذبابة االنقاذ ...على غرار رجال االنقاذ:

مؤلف من ألياف كربون وال يتخطى وزنه بضعة غرامات، وهو مزود بـ"عضالت" إلكترونية 

قادرة على تحريك الجناحني ١٢٠ مرة في الثانية الواحدة. اللي بيميزها طبعاً 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

http://www.crci.sci.eg
http://www.crci.sci.eg
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المعمل المصرى الصينى للخاليا الفوتوفولطية: محطة على طريق الحرير

تـــداولـــت وســـائـــل اإلعـــالم فـــى األشهـــر الـــقليلة 
املـــــاضـــــية مجـــــموعـــــة مـــــن األخـــــبار تـــــدور حـــــول 
مـــــبادرة "حـــــزام واحـــــد- طـــــريـــــق واحـــــد" وهـــــى 
املــبادرة الــتى أطــلقها الــرئــيس الــصيني شــي 
جـــني بـــينج إحـــياءاً وتجـــديـــداً لـــطريـــق الحـــريـــر 
الــذى يــرجــع تــاريــخ إنــشاؤه إلــى الــعام ٣٠٠٠ 
قــــبل املــــيالد ، وكــــان عــــبارة عــــن مجــــموعــــة مــــن 
الــــطرق املــــترابــــطة تســــلكها الــــسفن والــــقوافــــل 
بهـــدف الـــتجارة ، وتـــرجـــع تـــسميته إلـــى الـــعام 
١٨٧٧ حـــيث كـــان يـــربـــط بـــني الـــصني والجـــزء 
الـــجنوبـــي والـــغربـــي آلســـيا الـــوســـطى والـــهند، 
وســــــــمي طــــــــريــــــــق الحــــــــريــــــــر بهــــــــذا اإلســــــــم ألن 
الــــصني كــــانــــت مــــن أوائــــل الــــدول فــــي الــــعالــــم 
تـــــــــزرع الـــــــــتوت وتـــــــــربـــــــــي ديـــــــــدان الـــــــــقز وتـــــــــنتج 
املـــنسوجـــات الحـــريـــريـــة وتـــقوم بـــنقلها لـــشعوب 
الــعالــم عــبر هــذا الــطريــق، لــذا ســمي بــطريــق 
الحـريـر نسـبه إلـى أشهـر سـلعة تـنتجها الـدولـة 


التي أطلقته.
وفــي ســبتمبر ٢٠١٣ أعــلن الــرئــيس الــصيني 
عـــــــن مـــــــبادرة جـــــــديـــــــده تهـــــــدف إلعـــــــادة إحـــــــياء 
الـطريـق لـتعزيـز حـركـة الـتجارة الـعاملـية وزيـادة 
الـــــتعاون اإلقـــــتصادي بـــــني الـــــدول، ودعـــــا فـــــي 
مــــــبادرتــــــه مــــــن خــــــالل دراســــــة إقــــــتصاديــــــة أن 

الـطريـق يـمر ب٦٥ دولـة ويـربـط آسـيا بـأوروبـا 
وأفــــريــــقيا وكــــانــــت قــــد تــــمت مــــوافــــقة ٥٠ دولــــة 
عــــــلى تــــــلك املــــــبادرة. وبــــــمبادرة مــــــن الــــــرئــــــيس 
املـــــصري عـــــبد الـــــفتاح الـــــسيسي وافـــــق عـــــلي 
إنـــضمام مـــصر لشـــبكة طـــريـــق الحـــريـــر حـــيث 
أكــــد الــــسيسي أن الــــقاهــــرة ســــوف تســــتجيب 
بــــــفاعــــــلية لــــــطلب الــــــصني بــــــإحــــــياء الــــــطريــــــق و 
املــــــــتوقــــــــع أن يــــــــتكلف مــــــــبلغ ٤٧ مــــــــليار دوالر، 
مـــــضيفا ومـــــرحـــــباً بـــــاملـــــزيـــــد مـــــن االســـــتثمارات 
الــــصينية فــــي بــــناء مــــصر الجــــديــــدة ملــــا يــــزيــــد 
ذلــــــك مــــــن الــــــتعاون فــــــي شــــــتى املــــــجاالت مــــــع 
املــــارد األصــــفر و الــــذى يــــوصــــف كــــأحــــد أهــــم 
وأكــــــــــبر الــــــــــقوى اإلقــــــــــتصاديــــــــــة والــــــــــسياســــــــــية 
والـعلمية عـلى الـساحـة الـدولـية، و ذلـك بـغرض 
تــحقيق مــصالــح مشــتركــة ومشــروعــات تــنمويــة 
مســــــــتقبلية ســــــــتعود بــــــــالــــــــنفع عــــــــلي الــــــــدولــــــــتني 


والبشرية بصفه عامة.
وجـاءت زيـارة الـسيدة/ لـيو يـو يـان دونـج نـائـب 
رئـــــــــــيس مجـــــــــــلس الـــــــــــوزراء الـــــــــــصيني لـــــــــــلعلوم 
والــــتكنولــــوجــــيا فــــي مــــارس املــــاضــــي ولــــقاؤهــــا 
بـــالـــسيد األســـتاذ الـــدكـــتور/ أشـــرف الـــشيحي 
وزيـر الـتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي ولـفيف 
مـن أسـاتـذة وعـلماء املـركـز الـقومـي لـلبحوث مـا 

يـــــؤكـــــد عـــــلى قـــــوة اإلتـــــجاه الـــــجاد فـــــي تـــــوثـــــيق 
الـــتعاون فـــي مـــجال الـــبحث الـــعلمي املشـــترك 


بني البلدين.
وكــان ألكــاديــمية الــبحث الــعلمي والــتكنولــوجــيا 
الســــبق فــــي تــــفعيل اإلتــــفاقــــيات الــــثنائــــية بــــني 
مـــــــــــــصر والـــــــــــــصني، حـــــــــــــيث أطـــــــــــــلق األســـــــــــــتاذ 
الــدكــتور/ محــمود صــقر- رئــيس االكــاديــمية - 
إشـــــــــــارة الـــــــــــبدء إلنـــــــــــشاء املـــــــــــركـــــــــــز املـــــــــــصري- 
الـــــــصيني املشـــــــترك لـــــــلبحوث والـــــــتطويـــــــر فـــــــي 
مـجال الـطاقـة الجـديـدة (الـخاليـا الـفوتـوفـولـطية) 
واملـــــــــتوقـــــــــع إنـــــــــشاؤه بـــــــــمركـــــــــز بـــــــــحوث الـــــــــتنمية 
اإلقــــليمية الــــتابــــع ألكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي 
والــتكنولــوجــيا بــمحافــظة ســوهــاج فــي صــعيد 
مـصر عـلي ثـالثـة مـراحـل تشـتمل عـلي الـطاقـة 
الــشمسية و الــطاقــة الــحيويــة وطــاقــه الــريــاح ، 
بــحيث يــكون مــركــزاً مــتكامــالً ألبــحاث الــطاقــة 
تـكون قـيمة الـتمويـل فـيه بنسـبة ٥٠% كـمنحة 
مــقدمــة مــن الــجانــب الــصيني فــضال عــن نــقل 
الــــــتكنولــــــوجــــــيا بــــــاملــــــجان. جــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن 
االتـفاقـية الـتي يـتم الـتنفيذ بـموجـبها كـانـت قـد 

وقعت أثناء زيارة الرئيس السيسي للصني.

`

أبريل ٢٠١٦ - العدد الثاني

صوره اثناء توقيع اتفاقية المعمل المصري الصيني
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وملـا كـانـت أكـاديـمية الـبحث الـعلمي والـتكنولـوجـيا تـتولـى مـهام املـعاونـة فـي 
وضـــــــع ورســـــــم الـــــــسياســـــــات الـــــــعلمية والـــــــتكنولـــــــوجـــــــية فـــــــي إطـــــــار الخـــــــطة 
اإلســــتراتــــيجية الــــقومــــية لــــلبحث الــــعلمي فــــي مــــصر وأيــــضاً تــــقوم بــــتوفــــير 
مــقومــات وبــرامــج تــنمية املــوارد البشــريــة مــن الــعلماء والــباحــثني وذلــك مــن 
خـــــالل رســـــالـــــتها الـــــتي تـــــتمثل فـــــي الـــــتوظـــــيف الـــــفعال لـــــلطاقـــــات الـــــعلمية 
والـــتكنولـــوجـــية وتـــوجـــيهها نـــحو خـــدمـــة الـــقضايـــا الـــتنمويـــة تـــدعـــيماً وتـــقويـــةً 
لـــــــروابـــــــط الـــــــتالحـــــــم بـــــــني مـــــــؤســـــــسات الـــــــبحث الـــــــعلمي وجـــــــهات اإلنـــــــتاج 
والخــــدمــــات فــــي مــــصر، حــــيث أن األكــــاديــــمية هــــي الــــهيئة الــــرئــــيسية فــــي 
مــــــجال الــــــبحوث اإلســــــتشاريــــــة فــــــي مــــــصر والــــــتي تــــــقوم بــــــتنظيم خــــــطط 
ومشـــروعـــات تـــتيح لـــلعلماء والـــباحـــثني املـــصريـــني تـــقديـــم أفـــضل خـــبراتـــهم 
ومـعرفـتهم بـشأن الـقضايـا املـتعلقة بـالـعلوم والـتكنولـوجـيا تـحت مـظلة وزارة 

البحث العلمي. 
وفـي هـذا الـسياق كـان ملجـلة الـنافـذة لـقاء مـع األسـتاذ  الـدكـتور / محـمود 
صـــقر رئـــيس االكـــاديـــمية و الـــذى أكـــد عـــلى أن الـــتعاون مـــع الـــصني قـــائـــم 
مـــنذ فـــترة مـــن خـــالل إتـــفاقـــية مـــوقـــعة بـــني أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي فـــي 
مـــصر و األكـــاديـــمية الـــصينية لـــلعلوم، ولـــكن الـــتعاون كـــان مـــقتصراً عـــلي 
تـــبادل الـــزيـــارات واملشـــروعـــات الـــبحثية املشـــتركـــة الـــصغيرة جـــداً، وكـــذلـــك 
تــــــنظيم وإقــــــامــــــة أنشــــــطة مشــــــتركــــــة مــــــثل ورش عــــــمل ومــــــؤتــــــمرات. ولــــــكننا 
النســـــتطيع أن نـــــلمس املـــــردود و الـــــعائـــــد مـــــن وراء هـــــذا الـــــتعاون بـــــصورة 
واضـحة عـلى أرض الـواقـع . ونـظراً لـرغـبتنا فـي تـطويـروتـعظيم اإلسـتفادة 
مـــن الـــتعاون الـــدولـــي وذلـــك لخـــدمـــة أهـــداف مـــجال الـــعلوم والـــتكنولـــجيا و 
االبـــــتكارفـــــي مـــــصر، و مـــــطابـــــقة تـــــلك الـــــرغـــــبة لخـــــطة الـــــتنمية 2030 فـــــي 
مــــــــصركــــــــان الــــــــتركــــــــيز عــــــــلى مــــــــجال الــــــــطاقــــــــةالجــــــــديــــــــدة واملتجــــــــددة ألنــــــــه 
بـــتوفـــيرإحـــتياجـــات مـــصرمـــن الـــطاقـــة فـــإنـــنا لـــن نجـــد مـــشكالت مـــثالً فـــي 
نــقص املــياه إلمــكانــنا الــعمل عــلي تحــلية املــياه، وطــاملــا نــجحنا فــي تحــلية 
املــياه فــلن نجــد مــشكلة فــي الــزراعــة وتــوفــير مــعظم الــحاصــالت الــزراعــية 
األســــاســــية لــــلغذاء. لــــذا يــــمكننا الــــقول بــــأن الــــطاقــــة هــــي الــــعامــــل املحــــدد 


والرئيسي في التنمية.
ومــن هــنا بــدأت األكــاديــمية فــي دراســة الــجانــب الــصيني بــصورة أفــضل 
ووجــــــدنــــــا أنــــــهم يــــــعملون مــــــن خــــــالل تــــــحالــــــف يــــــطلق عــــــليه" مــــــختبر 48" 

مـــتخصص فـــي الـــطاقـــة الجـــديـــدة واملتجـــددة و الـــذى يـــعد مـــن أكـــبر وأهـــم 
املــجاالت الــتي تــمتاز وتــتفوق بــها دولــة الــصني، وهــو مــا جــعلها مــن أهــم 
املـنافسـني األقـويـاء ألكـبر شـركـات الـطاقـة فـي الـعالـم مـثل " سـيمنز " فـي 
مـــــــــجال صـــــــــناعـــــــــة الـــــــــطاقـــــــــة الـــــــــشمسية. كـــــــــما وجـــــــــدنـــــــــا أن وزارة الـــــــــعلوم 
والـتكنولـوجـيا الـصينية لـديـها بـرامـج لـلمنح  تـقدم لـلدول فـي قـارة أفـريـقيا 
لـــــتأســـــيس مـــــعامـــــل ومـــــختبرات مشـــــتركـــــة ، وقـــــد تـــــم تـــــمويـــــل بـــــعضها فـــــي 
مــجاالت الــزراعــة والــبيوتــكنولــوجــي وخــالفــه، وبــناًء عــليه تــم إعــداد مــقترح 
إلنـــشاء مـــختبر مـــصري - صـــيني مشـــترك لـــلبحوث والـــتطويـــر فـــي مـــجال 


الطاقة الجديدة واملتجددة.
وفــــــــي ديــــــــسمبر 2014 كــــــــانــــــــت زيــــــــارة الــــــــسيد الــــــــرئــــــــيس / عــــــــبد الــــــــفتاح 
الـسيسي -  رئـيس جـمهوريـة مـصر الـعربـية لـدولـة الـصني وكـان يسـبقها-
لـإلعـداد لهـذه الـزيـارة الـهامـة - مـخاطـبات مـن رئـاسـة الجـمهوريـة و وزارة 
الـخارجـية لـكل الـجهات والـهيئات فـي مـصر إلعـداد مـقترحـات لـلتعاون مـع 


دولة الصني.
وبــالــفعل تــقدمــت أكــاديــمية الــبحث الــعلمي بــاملــقترح املــعد مســبقاً بــشأن 


إنشاء املعمل املصرى - الصيني املشترك املشار إليه.
وقــــام الــــسيد/ رئــــيس الجــــمهوريــــة أثــــناء زيــــارتــــه لــــلصني بــــتوقــــيع عــــدد مــــن 
إتـــفاقـــيات الـــتعاون كـــان مـــنها أحـــداإلتـــفاقـــيات بـــشأن مـــقترح االكـــاديـــمية 
إلنــــشاء املــــختبر املشــــترك ألبــــحاث وتــــطويــــر الــــطاقــــة الجــــديــــدة واملتجــــددة، 
وتحـــــديـــــداً فـــــي مـــــجال الـــــطاقـــــة الـــــشمسية طـــــبقاً ألهـــــمية و أولـــــويـــــة مـــــجال 


الطاقة كأحد أهم العوامل الداعمة للمشروعات التنموية.
و يــــجب أن نــــذكــــر بــــأن أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي يــــتبعها مجــــموعــــة مــــن 
مـراكـز الـبحوث االقـليمية فـي مـحافـظات ومـدن مـصر املـختلفة مـثل طـنطا، 


الزقازيق، اإلسماعلية، العريش، سوهاج  و الوادي الجديد.
وكـان مـن املـنطقي أن يـكون هـذا املـعمل املـتوقـع إنـشاؤه فـي أحـد أفـضل 
املـراكـز املـقامـة بـالـفعل بـدالً مـن الـبدء مـن نـقطة الـصفر كـطلب تـخصيص 
أرض جـديـدة واملـضي فـي اإلجـراءات والخـطوات الـتالـية بـمخاطـبة جـهات 
الــــدولــــة املــــختلفةلــــتوفــــير وتــــخصيص واإلنــــتهاء مــــن الــــبنيه الــــتحتيه الــــالزم 


توافرها إلنشاء املختبر.
وفـور بـدء الـتنفيذ و الـعمل بـاإلتـفاقـية وبـعد دراسـة اإلمـكانـيات و األصـول 
املـتاحـة لـديـنا، تـم اإلسـتقرار عـلي كـون املـركـز االقـليمي الـتابـع لـألكـاديـمية 
فـــي مـــحافـــظة ســـوهـــاج هـــو األفـــضل و األنســـب إلنـــشاء املـــختبر املشـــترك 
لــسابــق جــاهــزيــته بــالــبنية االســاســية الــكامــلة، فــضالً عــن أن الــصعيد هــو 
بـــالـــفعل مســـتقبل صـــناعـــة الـــطاقـــة الـــشمسية فـــي مـــصر، نـــظراً لـــلظروف 
املــــناخــــية املــــمتازة الــــتي حــــبتها الــــطبيعة لهــــذا الجــــزء الــــغالــــي مــــن أرض 
مــــــصر ،و لــــــتوافــــــر الــــــعديــــــد مــــــناملــــــميزات الــــــهائــــــلة الــــــتي تــــــوفــــــرهــــــا الــــــدولــــــة 
لـإلسـتثمار فـي الـصعيد،إذ أن سـوهـاج كـانـت مـن املـحافـظات الـصعيديـة 
الـــــــتي تـــــــقوم الـــــــدولـــــــة بـــــــتخصيص األراضـــــــي فـــــــيها بـــــــاملـــــــجان لـــــــلمصانـــــــع 


والشركات تشجعياً وتحفيزاً لإلستثمارفيها .
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ومـن األسـباب والـعوامـل الـهامـة أيـضاً إلخـتيار سـوهـاج هـو أن أكـاديـمية الـبحث الـعلمي لـديـها 

مجــموعــة مــن املــبادرات واملشــروعــات لــدعــم الشــركــات الــتكنولــوجــية الــناشــئة وكــذلــك مشــروعــات 
التخـرج واإلبـتكار، حـيث تـالحـظ أن نسـبًة كـبيرةً مـن املـبتكريـن واألكـثر الـتزامـاً وجـديـًة هـم مـن 
شـباب صـعيد مـصر، وبـالـفعل تـم عـمل بـرامـج عـلمية وتـكنولـوجـية فـي سـوهـاج مـع هـيئات مـثل 


ريادة األعمال والهيئة العامة لالستثمار ومركز بداية وصعيدstart up .. وغيرها.
واإلتـفاقـية مـع الـجانـب الـصيني كـانـت قـائـمة عـلى املـعامـلة بـاملـثل أو الـتمويـل املشـترك بـمعني 


أن التكلفة تكون مناصفة بني الجانب املصري والصيني طبقاً لإلتفاقية املوقعة .
و جـديـر بـالـذكـر أن الـطاقـة الـشمسية وطـاقـة الـريـاح والـطاقـة الـحيويـة هـي املـراحـل الـثالثـة الـتي 
تــقوم عــليها إتــفاقــية املــختبر املــصري- الــصيني املشــترك عــلي أن يــتم بــدء الــعمل فــي الــطاقــة 


الشمسية كمرحلة أولى بتكلفة قدرها 2 مليون دوالر .

و تســــتهدف مــــصر فــــي خــــطة تــــنميتها 2030 أن تــــكون 20%مــــن طــــاقــــتها املســــتخدمــــة مــــن 
أنـــواع جـــديـــدة ومتجـــددة مـــن الـــطاقـــات ، ولـــكن لـــكي تـــتم كـــل تـــلك اإلســـتثمارات الضخـــمة فـــي 
مـجاالت الـطاقـة الجـديـدة - كـالـطاقـة الـشمسية مـثالً- البـد أن يـكون لـديـنا الـقدرات مـن الـبحوث 

والـــتطويـــر الـــتي تـــدعـــم هـــذه الـــصناعـــة وتـــعمل عـــلي تـــطويـــرهـــا وتـــزيـــد مـــن نســـبة املـــكون املحـــلي 
املـصري فـيها،وكـل هـذا لـن يـأتـي إال بشـراكـة دولـية ونـقل تـكنولـوجـي وإنـشاء مـعامـل ومـختبرات 

غـير بـحثية، حـيث أن مـثل هـذا املـعمل سـيكون بـمثابـة خـط إنـتاج تجـريـبي صـغير. بـمعني أن 
الـباحـثني فـي هـذا املـجال مـن جـامـعات مـصر و مـراكـزهـا الـبحثية املـختلفة دائـماً مـا يـتوصـلون 

إلـى نـتائـج عـلمية مـن شـأنـها أن تـزيـد وتـحسن مـن كـفاءة آداء الـخاليـا الـشمسية إلنـتاج الـطاقـة 

طــبقاً لــلظروف املــصريــة ولــكن هــذا الــناتــج يــكون عــلي املســتوى املــعملي فــقط لــألبــحاث و لــكي 
يــــتم الــــتطبيق عــــلىأرض الــــواقــــع ولــــتصنيع خــــاليــــا شــــمسية بــــاملــــواصــــفات الــــتي يــــتوصــــل إلــــيها 
بـاحـثونـا املـصريـني، يـأتـي دور هـذا املـختبر،  حـيث أنـه بـكل الـقياسـات املـطلوبـة يـمكن إعـتباره 


كخط إنتاج تجريبي صغير يكون نواةً للتصنيع على مستو أكبر.
كــما أن نــقل الــتكنولــوجــيا مــن الــصني بــكل خــبراتــها و ريــادتــها فــي هــذا املــجال إلــى مــصر مــن 

شـأنـه أن يـرفـع مـن قـدرات الـكوادر املـصريـة فـي نـفس املـجال بـما يخـدم هـذه الـصناعـة لـلعمل 
عــلى الــوصــول ألفــضل الــنتائــج فــي تــحقيق األهــداف املــرجــوه مــن خــطة الــتنمية املــصريــة عــلى 


كافة األصعدة واملجاالت التي تعتمد في نجاحها على الطاقة.
وأكـاديـمية الـبحث الـعلمي تـسعي بـصورة قـويـة جـداً أن يـكون لـديـها خـبرات فـي مـجال صـناعـة 

الــطاقــة الــشمسية  وأن يــكون لــديــنا بــحث عــلمي قــوي وتــطبيقي يــكون داعــماً لهــذه الــصناعــة 
بـاإلضـافـة إلـى أن نـجاح األكـاديـمية فـي وضـع سـوهـاج والـصعيد عـلى خـريـطة الـبحث الـعلمي 

والـــتطبيق الـــتكنولـــوجـــي أمـــام الـــصني والـــعالـــم املـــتابـــع لـــلمختبر املـــصري - الـــصيني املشـــترك 
املـــــقام فـــــيها ، حـــــيث أن تـــــحقيق األهـــــداف املـــــنشودة مـــــن هـــــذا املـــــختبر ووصـــــوالً إلـــــى مـــــرحـــــلة 
الــتطبيق الــصناعــي لــلبحوث فــي الــصعيد هــو بــال شــك محــل إهــتمام الــحكومــة املــصريــة نــظراً 
لـكونـه أحـد عـناصـر الـنجاح لـتوافـر األيـدي الـعامـلة املـدربـة الـتي تـقوم عـليها تـلك الـصناعـات و 
لـــديـــنا مـــن الـــنماذج الـــناجـــحة بـــمثل هـــذا الـــتفكير " مـــعمل الـــبحوث والـــتطويـــر الـــخاص بشـــركـــة 
تــوشــيبا الــعربــي فــي بــنها". إذ أن الــعمل عــلى إنــشاء مــثل تــلك املــختبرات واملــعامــل املشــتركــة 
لــــلبحوث والــــتطويــــر ووصــــوالً إلنــــتاج نــــماذج أولــــية تــــقوم عــــلى ربــــط الــــبحث الــــعلمي بــــالــــتطبيق 
الـــصناعـــي، كـــل هـــذا يـــأتـــي فـــي خـــدمـــة املـــجتمع واملـــواطـــن بـــصفة خـــاصـــة و خـــطة الـــتنمية فـــي 

مصر بصفه عامة.

صور تجمع السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي مع 

رئيس دولة الصين
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املركز القومي في سطور. 

أنشئ املـــركـــز الـــقومـــي لـــلبحوث بـــالـــقرار الجـــمهوري رقـــم ٢٤٣ لـــسنة ١٩٥٦ ، 

ويــــعتبر املــــركــــز أحــــد أهــــم قــــالع الــــبحث الــــعلمي فــــي مــــصر مــــن حــــيث تــــاريــــخ 

اإلنـشاء وأعـداد الـقوى البشـريـة مـن الـباحـثني واإلداريـني وتـعدد الـتخصصات 


التي يعني املركز بريادة األبحاث العلمية فيها .

وملـا كـان املـركـز الـقومـي لـلبحوث مـن األهـميه بـما يـملكه مـن إمـكانـات ومـدارس 

وخـــــــبرات عـــــــلميه مـــــــميزه ورؤى مســـــــتقبليه ملشـــــــروعـــــــات وأبـــــــحاث فـــــــي مـــــــختلف 

الــتخصصات واملــجاالت بــما يــؤثــر ويــدفــع قــاطــرة الــبحث الــعلمي فــي مــصر ، 

كـان لـنا هـذا الـلقاء مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / أشـرف شـعالن رئـيس املـركـز 

القومي للبحوث في حوار خاص للنافذه.

حوار العدد

د/ أشــــرف شــــعالن : إ املـــــــوارد الـــــــذاتـــــــيه وتـــــــنميتها 

قــــائــــمه عــــلى الــــثقافــــه الــــعامــــه لــــلشعب كــــله وبــــخاصــــه 

رجـــال الـــصناعـــه ولـــألســـف اليســـتعني رجـــال الـــصناعـــه 

واملســـتثمريـــن بخـــلرات عـــلماء املـــراكـــز الـــبحثيه لـــتقديـــم 

حـلول عـلمية لـلمشكالت الـتي تـواجـههم كـما هـو مـتبع 

فـي الـدول املـتقدمـه وهـذة ثـقافـه نـحتاج بشـده لـغرسـها 

وترسيخها في املجتمع املصري بكل قطاعاته.

حوار/ ياسر عبد الفتاح

لماذا ال نرى أو يصل إلينا أى من مخرجات ومنتجات المراكز البحثية ؟  
وماذا يقدم المركز القومي للبحوث من إنتاج يشعر به المواطن البسيط؟

األستاذ الدكتور/  أشرف شعالن - رئيس المركز القومي للبحوث 
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يـــــــتساءل الـــــــناس .. ملـــــــاذا ال نـــــــرى أو 
يـــــــــصل إلـــــــــينا أى مـــــــــن مخـــــــــرجـــــــــات 
ومـنتجات املـراكـز الـبحثية ؟ ومـاذا قـدم 
ويـــقدم املـــركـــز الـــقومـــي لـــلبحوث مـــن 

إنتاج يشعر به املواطن البسيط؟

ملــــــا يــــــمكن أن يــــــقدمــــــه طــــــبقاً ملــــــا نــــــملكه مــــــن 
أبــــــــــحاث تــــــــــقوم عــــــــــلى تــــــــــخصصات املــــــــــركــــــــــز 
املــــــتعدده ويــــــباشــــــرهــــــا كــــــتيبه مــــــن الــــــباحــــــثني 
األكـفاء يـمثلون مـدارس عـلميه رائـده فـي تـلك 
الــــــــتخصصات إســــــــتناداً عــــــــلى خــــــــبراتــــــــهم ، 
ويـــــــمكن الـــــــقول أن مـــــــصر قـــــــد تـــــــحتاج إلـــــــي 
الـعمل فـي مـجال الـفضاء أو الـطاقـه الـنوويـه 
فـي الـوقـت الـحالـي إال أنـها بـعيده كـل الـبعد 
عـــن املـــحاور الـــتي يـــعمل عـــليها املـــركـــز طـــبقاً 
لخـــــــطته الـــــــبحثيه الـــــــداخـــــــليه ويـــــــمثلون ســـــــته 
عشــــــــــــرة مــــــــــــحوراً مــــــــــــقترحــــــــــــاً خــــــــــــالل الــــــــــــفتره 
٢٠١٦/٢٠١٣ يـــــــــعمل عـــــــــليها املـــــــــركـــــــــز أنـــــــــها 
بـالـفعل تـمس مـعظم مـا يسـتفيد مـنه املـواطـن 

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
إســـــتكمال نـــــماذج صـــــناعـــــيه مـــــنالخـــــطه 

السابقه.

كــيف تســتطيع إدارة املــركــز الــقومــي 
لـــلبحوث تـــنميه مـــواردهـــا الـــذاتـــيه ، 
وهـل مـن املـمكن أن نـرى املـركـز يـعتمد 
فــــــي مــــــوازنــــــته بنســــــبه ٥٠% عــــــلى 

املوارد الذاتيه ؟ 

املـوارد الـذاتـيه وتـنميتها قـائـمه عـلى الـثقافـه 
الـعامـه لـلشعب كـله وبـخاصـه رجـال الـصناعـه 
و هــي غــير مــوجــوده حــيث أنــه ال أحــد يــتوجــه 
لــــلمركــــز الــــبحثي لــــلسؤال عــــن كــــيفيه تــــقديــــم 
الحـــــــلول الـــــــعلميه لـــــــلمشكالت الـــــــتي تـــــــواجـــــــه 
رجــــال الــــصناعــــه الــــذيــــن يــــقومــــون بــــالــــتمويــــل 
والــــصرف عــــلى األبــــحاث املــــطلوبــــه لحــــل تــــلك 
املـــشكالت وهـــو كـــما هـــو مـــتبع فـــي الـــعالـــم ، 
وتـلك ثـقافـه نـحتاج بشـده لـغرسـها وتـرسـيخها 


في املجتمع املصري بكل قطاعاته.
وإلـي أن يـتم هـذا ، فـإن الـحاصـل اآلن هـي 
مجـــموعـــه حـــاالت فـــرديـــه ومـــبادرات شـــخصيه 
فــقط الــتي تــطبق ثــقافــه ربــط الــبحث الــعلمي 


بالصناعه.
وإذا عـــدنـــا لـــلسؤال نجـــد أن املـــركـــز الـــقومـــي 
لـــــلبحوث وصـــــل إلـــــي تـــــحقيق مـــــا يـــــقارب مـــــن 
١٢-١٥ مــــــــليون جــــــــنيه فــــــــي الــــــــسنه مــــــــقابــــــــل 
تــــــسويــــــق مــــــنتجات وخــــــدمــــــات وإســــــتشارات 
عـــــــــلميه ، ولـــــــــديـــــــــنا مـــــــــن املـــــــــنتجات الـــــــــجهازه 
لـلتسويـق مـا يـمكننا مـن زيـادة الـرقـم املـذكـور 
مـــــــــن املـــــــــوارد الـــــــــذاتـــــــــيه إال أن األمـــــــــر مـــــــــثلما 
يـحتاج إلـي تـغير ثـقافـه املـجتمع فـهو يـحتاج 
أيـضاً إلـى سـن وتشـريـع قـوانـني تـكفل حـقوق 
املــــخترعــــني مــــن الــــباحــــثني واملــــراكــــز الــــبحثية 


مادياً.

هــل هــناك تــجارب لــتسويق مــنتجات 
قوبلت بصعوبات ؟ 

لـديـنا تجـربـه هـامـه مـع إخـتراعـنا ملـصل عـالج 
إنـــــــفلونـــــــزا الـــــــطيور ، إذ أنـــــــه وطـــــــبقاً آللـــــــيات 
الــــــــــــسوق وقــــــــــــتها كــــــــــــان هــــــــــــذا املــــــــــــصل مــــــــــــن 
الـــــضرورة أن يـــــتم تـــــسويـــــقه عـــــلى املســـــتوى 
الـــقومـــي ، إال أن املـــردود والـــعائـــد مـــنه عـــلى 
املــركــز يــمثل الــفتات وأقــل مــا يســتحقه فــريــق 
الـــــــــعمل أصـــــــــحاب الـ How	Know الـــــــــذيـــــــــن 
تـــوصـــلو لـــإلخـــتراع ، بـــينما نجـــد فـــي املـــقابـــل 
أن الشــــركــــه املــــتعاقــــده مــــع املــــركــــز تــــتحصل 

عــلى مــكاســب طــائــله بــالــرغــم مــن إحــتفاظــنا 

بحقوق امللكيه الفكريه.

وهـنا يـتوجـب عـلينا أن نسـلك أحـد الـطريـقني 
لــــتسويــــق مــــنتجاتــــنا مــــقابــــل الــــحصول عــــلى 


عوائد تتناسب مع قيمه ما نسوقه :
-	إما أن ندخل في شراكه مع املستثمرين.	
-	وإمــــــــا أن نــــــــبيع املــــــــلكيه الــــــــفكريــــــــه لــــــــلمنتج 

بالكامل.	
تـم الـدخـول فـي شـراكـه مـع إحـدى الشـركـات 
الــــخاصــــه لــــتسويــــق مــــصل إنــــفلونــــزا الــــطيور 
ونـتحصل مـنه عـلى مـا يـقارب ٣٠ ألـف جـنيه 
كــــل ســــتة أشهــــر ومــــدة الــــعقد ثــــالث ســــنوات 
يســــــتفيد مــــــنه أكــــــثر مــــــن ثــــــالثــــــون فــــــرداً فــــــي 
الــــــــفريــــــــق الــــــــبحثي الــــــــعامــــــــل لهــــــــذا املــــــــنتج ، 
ويــمكننا الــتعاقــد مــع أكــثر مــن شــريــك ولــكن 
مـــــن يـــــمكنه اإلقـــــدام عـــــلى هـــــذه الخـــــطوه مـــــن 
املســتثمريــن والشــركــات الــخاصــه ؟ كــما أنــنا 
ســلكنا الــطريــق اآلخــر بــبيع بــراءة اإلخــتراع 
نـفسها كـما حـدث بـبيع بـراءة إخـتراع وسـيله 
جــديــده لــحفظ املــنتجات ســريــعة التخــمر ملــدة 
طــويــله جــداً بــمبلغ نــصف مــليون جــنيه ألحــد 
املســــتثمريــــن الــــذي بــــدأ بــــالــــفعل فــــي إنــــشاء 
مـــــصنعه إلنـــــتاج هـــــذا الـــــتطبيق وهـــــو أســـــتاذ 
جـامـعي لـديـه تـلك الـثقافـه الـنابـعه مـن إيـمانـه 
بــالــبحث الــعلمي فــي تــقديــم عــالجــات وحــلول 
والــــــــــــــــــزراعــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــصــــنــــاعــــــــــــــــــه  ملــــــــــــــــــشــــكــــالت 
والـــــصحه ....إلـــــخ ، ومـــــازال لـــــديـــــنا عـــــشارت 
الـــــبراءات واملـــــنتجات فـــــي إنـــــتظار الـــــتسويـــــق 


الجاد.
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مــــــا أهــــــمية وجــــــود مــــــكتب الـ Tico بــــــاملــــــركــــــز 

البحثي في هذه الحاله ؟

مــــكتب تــــسويــــق الــــبراءات واإلخــــتراعــــات TICO يــــعمل 

بجـــديـــه وكـــفاءه لـــكنه يـــصطدم بـــالتشـــريـــعات والـــقوانـــني 

وثقافة املجتمع والبد من تغير كل هذا.

فـــــــــنحن نـــــــــقدم خـــــــــدمـــــــــات ومـــــــــنتجات تـــــــــعمل عـــــــــلى حـــــــــل 

مـــــشكالت مـــــجتمعية وقـــــومـــــية يـــــمكن تـــــرجـــــمه عـــــوائـــــدهـــــا 

اقـتصاديـا بـما يـساهـم فـي تـخفيف الـعبء املـالـى عـلى 

املـراكـز الـبحثية مـن خـالل تـوفـير مـوارد ذاتـية عـائـدة عـن 

االسـتثمار فـى الـبحث الـعلمى ، بـاإلضـافـة إلـى تـوجـيه 

الـباحـثني لـلعمل فـى األبـحاث الـتى يـحتاجـها الـسوق أو 

بـــمعنى أدق األبـــحاث فـــى الـــقضايـــا الـــقومـــية والـــتنمويـــة 

مــن خــالل األبــحاث املــوجــهه ،ويــبقى دائــما رغــم الــحس 

الــــوطــــنى الــــعالــــى ضــــآلــــة الــــعائــــد املــــادى عــــلى الــــباحــــث 

الــــذى يــــمكن أن يــــقضى حــــياتــــه كــــلها وقــــد يــــصل فــــيها 

إلـى مـنتج أو بـحث فـريـد غـير مـتكرر ذو قـيمة عـالـية قـد 

يحسن من دخله  مادياً .

إذاً كــيف يــمكن لــلدكــتور أشــرف شــعالن رئــيس 

أكــــبر مــــركــــز بــــحثى فــــى مــــصر بــــعدد عــــلمائــــه 

املـختلفة تـخصصاتـهم أن يـديـر األداء الـبحثى 

لــعلمائــه بــما يــتماشــى مــع إحــتياجــات الــدولــة 

دون اإلخـالل بحـريـة الـبحث واالبـداع واالبـتكار 

للباحث ؟

اإلجــابــة بــبساطــه تــكمن فــى فــكرة املشــروعــات الــبحثية 

الـداخـلية بـاملـركـز الـقومـى حـيث يـتم وضـع أولـويـات مـن 

خــــــــــــالل اإلحــــــــــــتياجــــــــــــات واملــــــــــــشكالت الــــــــــــقومــــــــــــية وفــــــــــــقاً 

لـــــإلمـــــكانـــــيات املـــــتاحـــــة والـــــخبرات املـــــتوفـــــرة لـــــديـــــنا بـــــعد 

دراســة الــعائــد واملــردود الــناتــج عــنها كــل ثــالثــه ســنوات 

ويــــــتم الــــــتحكيم والــــــتمويــــــل لــــــكل مشــــــروع عــــــلى أن يــــــتم 

إســتكمال الــتطبيق الــعملى فــى الــثالثــه ســنوات الــتالــية 

مع وضع خطط أخرى.

وهــــذا هــــو مــــا ســــاعــــد الــــباحــــثني عــــلى الــــتقدم بــــعروض 

لـــلحصول عـــلى تـــمويـــل مشـــروعـــاتـــهم داخـــلياً وخـــارجـــياً 

مـــن جـــهات مـــانـــحه مـــتعددة محـــلياً ودولـــياً، وهـــو األمـــر 

الــــذى كــــان مــــن نــــتيجته تــــفوق املــــركــــز الــــقومــــى لــــلبحوث 

عـــلى كـــافـــة املـــراكـــز الـــبحثية والـــجامـــعات املـــختلفة فـــى 

حـصول بـاحـثيه عـلى أكـبر عـدد مـن املشـروعـات املـمولـة 

مــن جــهات مــانــحه مــتعددة بــمبالــغ تــصل فــى إجــمالــها 

إلى 100 مليون جنيه.

أيـن يـمكننا وضـع املـركـزالـقومـى بـني نـظرائـه مـن 

املراكز البحثية اإلقليمية والعاملية ؟

مـن خـالل مـؤشـرات وعـناصـر الـتقييم ملخـرجـات الـبحث 

الـــــعلمى نـــــرى أنـــــها فـــــى إرتـــــفاع إيـــــجابـــــى ومـــــطرد مـــــن 

خــــــالل الــــــخبرات واملــــــدارس الــــــعلمية الــــــتى يــــــتميز بــــــها 

املــــــركــــــز وكــــــذلــــــك مــــــن خــــــالل الــــــتقييم الــــــكمى والــــــكيفى 

ملخـــــرجـــــات الـــــبحث الـــــعلمى لـــــلمركـــــز كـــــالنشـــــر الـــــعلمى 

وبــــراءات اإلخــــتراع والــــنماذج األولــــية الــــقابــــلة لــــلتطبيق 

والــــتصنيع وايــــضا مــــن املشــــروعــــات الــــبحثية الــــداخــــلية 

باملركز والخارجية محلياً ودولياً والعائد منها.

ومـــــثلما درســـــنا فـــــى الـــــكيمياء بـــــأهـــــمية وجـــــود الـــــعامـــــل 

املـحفز لـوصـول املـعادلـة الـكيميائـية الـى افـضل واسـرع 

نــــــتيجة مــــــوجــــــودة ، فــــــإنــــــنا نــــــعتمد عــــــل الــــــعامــــــل املــــــادى 

كــاملــكافــأت للمخــرجــات الــبحثية املــميزه بــعد تــقيمها مــن 

نـاحـية الـكم والـكيف لـتعليه واإلرتـقاء بـاملسـتوى الـعلمى 

للباحثني باملركز.

ولـيس هـناك دلـيل دافـع عـلى قـوة ومـكانـة املـركـز الـقومـى 

لــــلبحوث بــــني نــــظرائــــه أكــــبر مــــن عــــدد الــــجوائــــز املحــــلية 

والــــدولــــية وبــــخاصــــة جــــوائــــز الــــدولــــة الــــتى يــــكاد املــــركــــز 

الـــــــقومـــــــى أن يـــــــكون صـــــــاحـــــــب الـــــــنصيب االكـــــــبر فـــــــيها 

سنوياً.

درجـة الـتعاون الـعلمى الـدولـى لـلمركـز الـقومـى 

لـلبحوث عـربـياً وعـاملـياً . كـيف يـمكنها تحقيق 

االستفادة املتبادلة واملوجودة منها؟

يـوجـد تـعاون بـالـفعل عـريـباَ وافـريـقياً وعـاملـياً ، وقـد قـام 

املــــــــركــــــــز بــــــــمبادرة مــــــــن خــــــــالل الــــــــتقدم بــــــــعرض لــــــــوزارة 

الــخارجــية املــصريــة مــن اجــل تــطبيق عــملى للمخــرجــات 

الـبحثية املـصريـة فـى الـدول االسـتراتـيجية الـتى يـمكن 

الــــتعاون مــــعها وتــــكون فــــى احــــتياج ملخــــرجــــات الــــبحث 

العلمى.

كــــــــما أن مــــــــركــــــــز الــــــــتميز الــــــــعلمى يــــــــقوم بــــــــعمل دورات 

تـــــــدريـــــــبية لـــــــلكثير مـــــــن املـــــــتدربـــــــني مـــــــن مـــــــختلف الـــــــدول 

العربية واالفارقة .

واملــــــركــــــز الــــــقومــــــى لــــــلبحوث لــــــديــــــه االن تــــــوجــــــه و رؤيــــــة 

واضـــــــــــحة نـــــــــــحو تـــــــــــكثيف الـــــــــــتعاون مـــــــــــع دول الشـــــــــــرق 

االقـــــــــصى مـــــــــثل الـــــــــصني وكـــــــــوريـــــــــا والـــــــــيابـــــــــان والـــــــــهند 

بـــاالضـــافـــة الـــى روســـيا طـــبقاً ألهـــميتها االســـتراتـــيجية 

علمياً واقتصادياً وسياسياً.

حـيث تـم تـوقـيع إتـفاقـية مـع دولـة الـهند بـحضور وزيـرى 

الــــــخارجــــــية الــــــهندى واملــــــصرى فــــــى مــــــجال الخــــــدمــــــات 

الــصحية قــليلة الــتكلفة وهــى مــن املــجاالت الــتى تــتميز 

وتـــتفوق فـــيها الـــهند بـــوضـــوح ،ونـــعمل عـــلى تـــوطـــني مـــثل 

هـذه الـتكنولـوجـيا فـى مـصر عـلى أن يـتم طـرحـها لـوزارة 

الــــصحة املــــصريــــة فــــى شــــكل مشــــروعــــات وبــــرامــــج لــــها 

نــتائــج ومخــرجــات بــحثية تــمس صــحة املــواطــن بــصورة 

مباشرة.

وهــناك إتــفاقــية أخــرى مــع جــامــعة كــازان الــروســية فــى 

مـــــجاالت وتـــــخصصات مـــــتعددة مـــــثل الـــــطاقـــــة ، تحـــــلية 

املياه ، الزراعة والصحة .

وألول مـــرة هـــناك إتـــفاقـــية ثـــنائـــية مشـــتركـــة مـــع ايـــطالـــيا 

لـــــتمويـــــل مشـــــروعـــــات بـــــحثية لـــــلجانـــــبني كـــــتبادل تـــــمويـــــل 

مشترك من موزاناتنا.

تــــولــــيت ســــيادتــــكم رئــــاســــة املــــركــــز الــــقومــــى 

لـلبحوث بـطريـقة االخـتيار املـباشـر ، وتـم إعـادة 

تــعيينكم مــنتخاً حــينما كــانــت طــريــقة الــتعني 

بــــاالنــــتخاب، واالّن .. ســــيادتــــكم رئــــيس لــــجنة 

تــــرشــــيح رؤســــاء املــــراكــــز واملــــعاهــــد والــــهيئات 

الــبحثية . مــا رأى ســيادتــكم فــى طــريــقة  شــغل 

الــوظــائــف الــقياديــة الــحالــية مــقارنــة بــالــطرق 

االخـــرى.. وهـــل مـــن ســـبيل لـــلتطويـــر لـــالفـــضل 

؟ مستقبالً

بـدون شـك أن الـنظام املـتبع الـحالـى هـو أفـضل الـطرق 

لــــشغل الــــوظــــائــــف الــــقياديــــة حــــيث أنــــه نــــظام مــــتبع فــــى 

أغـــــلب دول الـــــعالـــــم يـــــقوم عـــــلى إعـــــالن تـــــنافـــــس محـــــدد 

الشـروط واملـعايـير لـلتقدم ثـم عـرض الـرؤي املـختلفة مـن 

املــــــتقدمــــــني لــــــالعــــــالن وتــــــقوم لــــــجنة مــــــحايــــــده لــــــالخــــــتيار 

بـالـتقييم واملـفاضـلة وحـالـياً الشـك أنـنى أشـرف بـرئـاسـة 

هــــذا الــــلجنة الــــهامــــة، أمــــامــــرحــــلة االنــــتخابــــات فــــإن لــــها 

مــــــشاكــــــلها الــــــكثيرة واملــــــتعددة والــــــتى    عــــــن الــــــخوض 

فيها،ونحمد اهلل أنها إنتهت.
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لمحه من إبتكارات مدينه األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيه 

جهاز محمول لقياس كميه امللوثات بتطبيقات الهندسه الوراثية

فــازت مــديــنة االبــحاث الــعلمية بــتمويــل مشــروع مــن صــندوق الــعلوم والــتنمية الــتكنولــوجــية وذلــك فــى 

مــجال الــتكنولــوجــيا الــحيويــة الــبيئية تــحت عــنوان ( جــهاز محــمول لــقياس الــسمية بــإســتخدام الــضوء 

الـحيوى الـبكتيرى ) لـلباحـث الـرئـيسى دكـتور/ جـاد اهلل مـنصور ابـوالـريـش وفـى هـذا املشـروع تـم اسـتخدام بـعض الـبكتريـا املـهندسـة وراثـيا 

بـواسـطة الـفريـق الـبحثى بـمديـنة االبـحاث الـعلمية والـتى لـها الـقدرة عـلى إنـتاج ضـوء يـمكن مـالحـظتة عـند الـدخـول الـى غـرفـة مـظلمة ، وبمجـرد 

نـمو الـخاليـا الـبكتيريـة تـصبح مـضيئة وهـناك أجهـزة لـقياس مـثل هـذا الـضوء ، ويسـتخدم هـذا الـضوء فـى الـتقديـر الـعام لـسمية املـلوثـات الـتى 

تـذوب فـى املـاء ، حـيث تـؤثـر املـلوثـات املـختلفة عـلى الـبكتريـا بـالـعديـد مـن الـطرق مـما يـؤدى فـى الـنهايـة إلـى قـلة الـضوء املـنبعث مـن الـبكتريـا ، 

وبـناء عـلى قـلة الـضوء كـما بـاإلضـافـة إلـى الـوقـت الـذى تـأخـذه الـبكتريـا فـى قـلة الـضوء فـأنـه يـمكن الـتكهن بـاملـادة املـلوثـة املسـببه لـلسميه ومـدى 

نســبتها وذلــك عــن طــريــق الــرجــوع إلــى االخــتبارات املســبقة عــلى الــعديــد مــن املــلوثــات املــختلفة ، وبــالــرغــم مــن وجــود الــعديــد مــن االجهــزة الــتى 

تـقدر الـعديـد مـن املـواد املـلوثـة إال أن هـذه األجهـزة هـى عـبارة عـن أجهـزة صـلبة بـمعنى أن كـل جـهاز يـكون مـسئول عـن تـقديـر عـنصر مـعني أو 

مجـموعـة مـن الـعناصـر وال يـعطى أى إنـطباع عـن مـدى تـأثـير هـذا الـعنصر بـتركـيزه املـوجـود عـلى الـسميه أمـا مـثل هـذه الـبكتريـا فـإنـها تـعطينا 

مـدى إتـاحـة هـذا املـلوث بـمعنى كـم مـن نسـبة هـذا املـلوث يـؤدى إلـى سـمية حـيث تـوجـد بـعض املـلوثـات تـكون مـوجـوده لـكنها ال تـؤثـر عـلى الـبيئة 

حـيث أنـها تـكون مـوجـوده فـى صـورة كـامـنة أو مـرتـبطة مـع عـنصر أو أشـياء أخـرى تـمنع حـدوث الـسمية املـعهودة عـن مـثل هـذة املـركـبات ولـكن 

الـطرق الـتقليديـة تحـدد كـم نسـبة هـذا املـلوث فـى الـعينة بـغض الـنظر عـن هـل هـو كـامـن أو مـتاح أو بـمعنى اخـر سـام ام ال ، بـاإلضـافـة  إلـى 

أن املشـروع قـدم تـصميم أولـى لـجهاز كـامـل عـبارة عـن الـبكتريـا املـهندسـة وراثـيا بـاإلضـافـة إلـى بـقية الـجهاز الـذى يـترجـم الـضوء الـبكتيرى 

إلـى أرقـام يـمكن حـسابـها والـجهاز يـتكون مـن جـزء يـتم مـن خـاللـه اإلحـساس بـالـضوء الـبكتيرى   وتـرجـمته إلـى نـبضات الـتى يـتم تـكبيرهـا عـن 

طـريـق جـزء أخـر ثـم يـتم عـرضـها عـلى الجـزء األخـير مـن الـجهاز ، وكـل هـذا الـعمل بـدايـة مـن الـهندسـة الـوراثـية لـلكائـن مـرورا بـالـجهاز الـذى 

يـقيس الـضوء هـو عـبارة عـن مجـموعـة مـن األبـحاث الـعلمية الـتى تـم عـملها عـن طـريـق هـذا املشـروع ، لـنصل إلـى جـهاز مـصرى يـقيس الـسمية 

عـن طـريـق الـضوء الـحيوى الـبكتيرى ألول مـرة فـى مـصر ، ويـتميز هـذا املـوضـوع بـأن لـه قـابـليه لـلتطبيق فـى الـسوق املـصرى كـبيره حـيث أن 

الــعديــد مــن األجهــزة والــقطاعــات ســواء كــانــت حــكومــية أو خــاصــة ســوف تــكون بــحاجــة ملــثل هــذا الــجهاز الــذى يســتطيع أن يــقدر الــسمية فــى 

املواد السائله حيويا.
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الــجاتــرومــيد: تــعاون دولــي بــني معهــد األراضــي الــقاحــله بــمديــنة األبــحاث الــعلمية والــتطبيقات الــتكنولــوجــيه وعــلماء األتــحاد 

األوروبي لتعظيم إستخدام الجاتروفا كمصدر للطاقه املتجددة ملناطق البحر املتوسط

تـعتبر الـطاقـة مـن أهـم املـجاالت الـتى تـعنى كـثير مـن الـدول بـالـبحث عـن مـصادرهـا وتـوفـير اإلحـتياجـات الـالزمـة مـنها بـمختلف أنـواعـها وذلـك ألهـميتها فـى 

شــتى اإلســتخدامــات فــى حــياتــنا املــعاصــرة . مــن هــنا جــاءت ضــرورة تــنوع األبــحاث الــعلمية إليــجاد مــصادر لــلطاقــة املتجــددة واملســتدامــة والــنظيفة ذات 

املــنافــع املــتعددة . وفــى مــديــنة األبــحاث الــعلمية والــتطبيقات الــتكنولــوجــية نجــد الــعديــد مــن األبــحاث واملشــروعــات الــتى تهــتم بــمجال الــطاقــة ونـذكـر مـنها 

على سبيل املثال :

" الـجاتـرومـيد " وهـو عـبارة عـن مشـروع ارشـادى مـدتـه خـمس سـنوات مـن يـونـيو ٢٠١١ وحـتى مـايـو ٢٠١٦ 

بـــمشاركـــة خـــمس بـــلدان مـــن مـــنطقة حـــوض البحـــر الـــتوســـط وهـــى : الـــيونـــان ( مـــنسق املشـــروع ) وإيـــطالـــيا 

ومصر واملغرب والجزائر بدعم مالى قدره ١.٩ مليون يورو ملدة ٥ سنوات .

تــم تجــميع ثــمانــية أصــناف مــن بــذور نــبات جــاتــروفــا كــوركــاس مــن أمــاكــن مــختلفة حــول الــعالــم ( املــكسيك ، 

الـبرازيـل ، الـهند و مـالـى ) وذلـك بـغرض تـنميتها فـى املـناطـق الـريـفية الـفقيرة لـلبلدان املـشاركـة فـى املشـروع 

بـشمال أفـريـقيا حـيث أنـها تـعطى مـحصول جـيد يـعود بـالـربـح املـادى عـلى املـزارعـني املحـليني والـسكان فـى 

مـنطقة زراعـته . الهـدف الـرئـيسى ملشـروع جـاتـرومـيد هـو تـعزيـز وتحسـني الـظروف اإلجـتماعـية واإلقـتصاديـة 

والطبيعية للمناطق املستهدفة وإعطاء السكان املحليني الفرصة إلنتاج الطاقة املستدامة لتغطية احتيجاتهم .

نـــبات الـــجاتـــروفـــا كـــوركـــاس يـــعتبر وســـيط إلنـــتاج وقـــود الـــديـــزل الـــحيوى الـــذى يـــعول عـــليه كـــثيرا ليحـــل محـــل – أو يـــتكامـــل – مـــع وقـــود الـــديـــزل األحـــفورى 

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 .

• يســتخدم فــى أغــراض صــناعــية أخــرى مــثل صــناعــة املــنظفات واألســمدة الــعضويــة واملــبيدات الــحيويــة إضــافــة إلــى اإلســتفادة مــن مخــلفات هــذا الــنبات 

فى تصنيع أعالف املاشية . يحتوى عصير بذور نبات الجاتروفا من الزيوت على ٢٥ ميجا من الطاقة .

ومـع ذلـك ، فـإن زراعـة هـذا الـنبات لـم تـتم حـتى اآلن عـلى نـطاق كـبير . لـذلـك فـإن هـناك حـاجـة لـتوسـيع 

ودمـج قـاعـدة املـعارف والـخبرات لـلعمل عـلى تـعميم وزراعـة نـبات الـجاتـروفـا كـوركـاس بـأنـواعـه املـختلفة 

فى بيئات مختلفة فى ظل ممارسات زراعية وإدارة جيدة للعملية الزراعية .

الهـدف اإلسـتراتـيجى ملـثل هـذه املشـروعـات الـتى يـجب تـعميمها هـو انـتاج الـطاقـة املسـتدامـة لـتغطية 

احــتياجــات ســكان األمــاكــن الصحــراويــة الــفقيرة عــن طــريــق زراعــة أشــجار الــجاتــروفــا حــول املــنازل 

الــبدويــة . فــعلى ســبيل املــثال يــمكن اخــتيار ١٠٠ مــنزل وتــدريــب أفــراده " ســيدات ورجــال وشــباب " 

عــلى طــريــقة الــزراعــة ورعــايــة الــنبات واســتصالح الــزيــوت واســتخدام املــوقــد الــخاص بــالــبذور مــنزوعــة 

القشرة واملستخدم فى تنزانيا . وبعد نجاح هذه التجربة يتم العمل على :

١- زراعـة مـساحـات كـبيرة ويـفضل األراضـى املـتاخـمة ملحـطات مـعالـجة مـياه الـصرف الـصحى واألراضـى الـهامـشية فـى شـمال الـعريـش واإلسـماعـيلية 

وغيرها ، حيث يمكن زراعة ٣٠٠٠ فدان بالجاتروفا وكذلك بنجر السكر إلنتاج اإليثانول .

٢- تصنيع املوقد محليا .

٣- التعاون مع هيئة البترول ومعهد بحوث البترول لإلشراف على عمليات استخالص وتقييم الزيت املنتج .

املـردود الـعام مـن هـذا املشـروع هـو تحسـني الـظروف اإلجـتماعـية واإلقـتصاديـة والـطبيعية لـلمناطـق الـفقيرة فـى الصحـراء املـصريـة عـمومـا فـيكون املسـتفيد 

األسـاسـى مـن املشـروع شـريـحة عـريـضة مـن الـسكان املحـليني بـتلك املـناطـق بـعد تـوفـير مـصدر طـاقـة متجـدد ومسـتدام بـاإلضـافـة إلـى أن زراعـة أشـجار 

الجاتروفا بشكل مكثف سوف يقاوم ويمنع ظاهرة التصحر وتعرية األراضى .
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إستخدام بذور الكينوا لتطوير و إنتاج خبز بلدى ذو قيمة غذائية و جودة عالية مع بعض املخبوزات األخرى

تـواجـه مـصر مـشكلة كـبيرة فـي الـوفـاء بـإحـتياجـاتـها الـقومـية مـن الـقمح حـيث تسـتورد نـصف مـا تـحتاجـه مـن اإلحـتياجـات الـسنويـة مـن الـقمح 

مـــن الـــخارج. و تســـتورد مـــصر ســـنويـــاً مـــا يـــقارب  ٩ مـــليون طـــن مـــن الـــقمح / ســـنة و ذلـــك لســـد الـــفجوة بـــني اإلنـــتاج املحـــلي و اإلحـــتياجـــات 

الـسنويـة مـن الـقمح مـما  يـجعل مـصر أكـبر مسـتورد لـلقمح فـي الـعالـم. و يـعتبر سـد الـفجوة بـني اإلسـتيراد و اإلنـتاج املحـلي مـن الـقمح لـلوفـاء 

بـاإلحـتياجـات األسـاسـايـة إلنـتاج الـخبز الـبلدي بـصفة خـاصـة و بـقية املـخبوزات بـصفة عـامـة واحـدة 

من أهم األولويات القومية في مصر. 

و فـي هـذا املشـروع نـحاول أن نجـد بـديـالً مـناسـباً يـساهـم فـي سـد هـذه الـفجوة مـع إنـتاج خـبز ذو 

قـــيمة غـــذائـــية أعـــلى مـــن املـــتاح حـــالـــياً و املـــنتج مـــن الـــقمح مـــنفرداً. و يـــمكن زراعـــته فـــي األراضـــي 

الـــقاحـــلة فـــي مـــنطقة الـــساحـــل الـــشمالـــي و الـــتي تـــقارب عـــلى ٤٠ مـــليون فـــدان بـــحيث تـــكون تـــكلفة 

إنــتاجــه مــنخفضة و إســتهالكــه لــلمياة مــعتدل و تــصلح زراعــته فــي األراضــى الــقاحــلة. و مــن أهــم 

هذه املحاصيل التي تتوافر فيها هذه املواصفات هو نبات الكينوا. 

و بـذور الـكينوا ذات قـيمة غـذائـية عـالـية مـقارنـة بـالـقمح أو الـبذور الـنباتـية األخـري حـيث يـحتوي عـلى نسـبة عـالـية مـن الـبروتـني كـما أنـه يـحتوي 

عــلى مــعظم األحــماض األمــينية األســاســية و خــاصــة الليســني و هــو غــير مــتوافــر فــي الــحبوب األخــري و كــذلــك الــعناصــر األســاســية املــهمة 

لصحة اإلنسان مثل الكالسيوم والفوسفور، والحديد. 

و بـذور الـكينوا تـتميز عـن حـبوب الـقمح بـعدم إحـتوائـها عـلى الجـلوتـني مـما يـجعل إسـتخدامـها 

مــفضل عــن حــبوب الــقمح بــالنســبة للمســتهلكني الــذيــن لــديــهم حــساســية للجــلوتــني و بــالــتالــي 

يــــمكن إســــتخدامــــها لــــتطويــــر و إســــتحداث أطــــعمة خــــاصــــة لــــألشــــخاص الــــذيــــن يــــعانــــون مــــن 

حـساسـية الجـلوتـني، و كـذلـك يـمكن إسـتخدام بـذور الـكينوا فـي إنـتاج و عـمل تـولـيفات غـذائـية 

خـاصـة لـلرضـع و األطـفال و ذلـك يـرجـع إلـى قـيمتها الـغذائـية الـعالـية. و األهـداف األسـاسـية 

لهـــذا املشـــروع تـــتلخص فـــي دراســـة كـــيميائـــية شـــامـــلة لـــبذور الـــكينوا لـــتأكـــيد الـــقيمة الـــغذائـــية 

الـــعالـــية لـــها و كـــذلـــك تـــحضير و عـــزل بـــروتـــني الـــكينوا مـــن الـــبذور و تـــقييمه مـــن الـــناحـــية الـــتغذويـــة ثـــم دراســـة إمـــكانـــية إســـتخدامـــه فـــي تـــدعـــيم 

املـــخبوزات املـــختلفة، و كـــذلـــك تـــحضير و الـــحصول عـــلى دقـــيق مـــناســـب مـــن الـــكينوا يـــمكن إســـتخدامـــه فـــي 

صــناعــة الــخبز الــبلدي، تــدعــيم الــخبز الــبلدي و مــنتجات املــخبوزات األخــري بــدقــيق الــكينوا و كــذلــك الــبروتــني 

املــعزول بــتركــيزات مــختلفة كخــليط مــن دقــيق الــكينوا و دقــيق الــقمح عــلى الــنحو الــتالــي  (٥، ١٠، ١٥، ٢٠، 

٢٥، و ٣٠٪ مــن دقــيق الــكينوا) لــلوصــول لــلتولــيفة املــناســبة الــتي يــمكن مــعها الــحصول عــلى خــبز بــلدي ذو 

مواصفات غذائية و ريولوجية جيدة و مقبولة لدي املستهلك. 

و أخـيراً دراسـة الـخصائـص الـكيميائـية و الـفيزيـائـية و الـريـولـوجـية لـلتأكـد مـن جـودة املـنتج الـنهائـي. و بـذلـك 

يـمكننا هـذا املشـروع مـن تـحقيق الـتوسـع فـي زراعـة الـكينوا فـي مـصر لـلمساهـمة فـي سـد الـفجوة بـني املـنتج 

املحـلي و اإلسـتيراد مـن الـقمح مـما يـكون لـه عـائـد كـبير عـلى اإلقـتصاد الـقومـي و كـذلـك الـحصول عـلى خـبز 

مـدعـم ذو قـيمة غـذائـية أعـلى مـن املـنتج حـالـياً فـي األسـواق املـصريـة مـع األخـذ فـي اإلعـتبار الـحفاظ عـلى هـامـش الـسعر لـلرغـيف املـنتج بـحيث 

ال يتعدي سعره السعر الطبيعي في السوق املحلى.
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بــرنــامــج الــرصــد الــبيئى لــساحــل البحــر 

األحمر وخليجى السويس والعقبة 

يــــــــمتد الــــــــساحــــــــل املــــــــصرى للبحــــــــر 
األحـــــمر مـــــسافـــــة حـــــوالـــــى ١٩٣٠ 
كـــــــم حـــــــيث يـــــــتصل مـــــــن الـــــــجنوب 
بخـــــــــــــــليج عـــــــــــــــدن ومـــــــــــــــتفرع مـــــــــــــــن 

الـــسويـــس بـــطول ٢٥٠ كـــم والـــعقبة الــــــــــــــــــشـمـال إلــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــلـيـج 

بــــطول ١٥٠ كــــم. وتــــعتبر هــــذه الــــسواحــــل مــــن اجــــمل املــــناطــــق فــــي الــــعالــــم حــــيث تنتشــــر بــــها 

تجـــمعات مـــختلفة مـــن الـــشعاب املـــرجـــانـــية واألســـماك املـــلونـــة والـــكائـــنات الـــنادرة كـــما تـــتميز 
بــمياهــها الــصافــية ذات الــشفافــية الــتى تــصل إلــي أعــماق كــبيرة مــن البحــر. كــما أنــها ذات 
كــثافــة ســكانــية قــليلة وبــالــتالــى فــان أثــر الــنشاط البشــرى عــلى الــبيئة الــساحــلية لــها مــا زال 
محــدودا، مــما جــذب االنــتباه إلــي اســتغالل هــذه املــناطــق وتــنميتها ســياحــيا وبــالــفعل ازداد 
مــعدل الــتنمية الــسياحــية لهــذه املــناطــق زيــادة مــضطرده فــي الــسنوات الــقليلة املــاضــية حــيث 
انتشـــرت الـــقرى الـــسياحـــية والـــفنادق ومـــناطـــق الـــغوص والـــسياحـــة واالســـتحمام والتجـــمعات 


السكنية.

وحــيث أن الــسياحــة تــمثل إحــدى مــصادر الــدخــل الــقومــى الــهامــه ملــصر مــما يــلزم االهــتمام 
بهـــذه املـــناطـــق وتـــنميتها عـــن طـــريـــق املـــحافـــظة عـــلى شـــواطـــئنا ووضـــعها فـــي الـــصور الـــالئـــقة 
بجــمالــها مــن اجــل ذلــك قــام جــهاز شــئون الــبيئة املــصرى بــالــتعاون مــع الــجانــب الــدنــماركــي 
واملعهــد الــقومــى لــعلوم الــبحار واملــصايــد بــعمل بــرنــامــج دورى لــرصــد حــالــة املــياه الــساحــلية 
لخـــليجى الـــسويـــس والـــعقبة وشـــواطئ البحـــر األحـــمر وذلـــك حـــفاظـــا عـــلى آمـــن وســـالمـــة هـــذه 
الـشواطئ وبـالـتالـى عـلى صـحة الـزائـريـن والـسائـحني ويـتميز هـذا الـبرنـامـج بـانـه دورى ولـفترة 

زمـنية طـويـلة حـتى يـمكن الـوقـوف عـلى الـتغيرات واملـؤثـرات الـتى تـتعرض لـها شـواطـئنا تـحت 
الـظروف واالوقـات املـختلفة مـن الـعام كـما يـمكن تحـديـد املـناطـق الـنظيفة وغـيرهـا مـن املـناطـق 

الــواقــعة تــحت تــأثــيرات خــارجــية مســتمرة مــن املخــلفات الــصناعــية والــزراعــية والــصحية وذلــك 

حتى يمكن سرعة عالجها.

وقـــد بـــدأ هـــذا الـــبرنـــامـــج عـــام ١٩٩٨ ويـــتم تجـــديـــده ســـنويـــا مـــنذ تـــلك الـــفترة وحـــتى اآلن (عـــام 
٢٠١٦ ). حـيث تـم اخـتيار ٣٩ مـوقـعا عـلى خـليجى الـسويـس ١٣ مـوقـعا) والـعقبة ١١مـوقـعا) 
والبحـر األحـمر (15 مـوقـعا) لـتغطى األنشـطة البشـريـة الـرئـيسية بهـذه املـناطـق بـاالضـافـة الـى 
بــعض املــواقــع املــرجــعية والــبعيدة نســبيا عــن املــؤثــرات الــخارجــية والــنشاط البشــرى. كــما تــم 

الـقيام بـرحـالت حـقلية لهـذه املـواقـع بـصفة دوريـة بـمعدل مـرة كـل شهـريـن خـالل فـترة الـدراسـة 

وذلــــك مــــن اجــــل رصــــد املــــشاهــــدات الــــعينية (كــــوجــــود بــــقع زيــــتية، شــــحومــــات، آثــــار مخــــلفات 
الــــصرف الــــصحى، بــــقايــــا أو فــــضالت عــــامــــة مــــن عــــدمــــه) وكــــذلــــك املــــتغيرات الــــهيدروجــــرافــــية 

(كـدرجـة حـرارة املـياه، كـمية االكـسجني الـذائـب، املـلوحـة ....) وبـعض أنـواع الـبكتريـا املـمرضـة 
والــناتــجة مــن مخــلفات الــصرف الــصحى (مــثل بــكتريــا الــقولــون ، بــكتيريــا E. coli، بــكتيريــا 

Streptococci) كـــمقياس لـــجودة املـــياه مـــن وجـــهه نـــظر الـــصحة الـــعامـــة بـــاالضـــافـــة إلـــي 
الـقيام بـبعض الـقياسـات الـكيميائـية (مـثل درجـة تـركـيز صـبغة الـكلوروفـيل، الـنيتروجـني الـكلى، 

الـــنترات، الـــنتريـــتات، األمـــونـــيا، الـــفوســـفور الـــفعال والـــكلى والســـليكات الـــفعالـــة) حـــيث امـــكن 
االســـتدالل مـــن مـــقارنـــة مســـتويـــات كـــل مـــن هـــذه املـــتغيرات عـــلى درجـــة جـــودة املـــياه البحـــريـــة 

ومـــدى مـــالئـــمتها لـــلصحة الـــعامـــة وذلـــك ملـــقارنـــتها بـــاملســـتويـــات املـــسموح تـــبعا لـــقانـــون الـــبيئة 

وكذلك املستويات املعمول بها عامليا.

كــما ان اهــداف املشــروع: املــتابــعه الــدوريــه لــنوعــيه املــياة الــساحــليه لــكل مــن البحــر األحــمر 
وخـــليجى الـــسويـــس والـــعقبه لـــلوقـــوف عـــلى الـــتغيرات الـــناتـــجه عـــن تـــأثـــيرات الـــنشاط البشـــرى 


وبالتالى املشاكل التى تتعرض لها فى األوقات واألماكن املختلفة خالل العام 

أمكن تقسيم خليجى السويس والعقبه و البحر األحمر طبقاً للتالى:

١- 	مـناطـق سجـلت مسـتويـات مـنخفضة نسـبيا مـن املـتغيرات املـختلفة وتـعتبر مـناطـق نـظيفة 
مـثل الـعني الـسخنة، راس سـدر، ابـو زنـيمة، راس بـدران، الـطور مـن خـليج الـسويـس وطـابـا، 
مـرسـى مـقبلة، نـوبـيع، دهـب، نـبق وشـرم الـشيخ مـن خـليج الـعقبة، الـغردقـة، سـفاجـا، الـقصير 

ومـــرســـى عـــلم مـــن البحـــر األحـــمر بـــاســـتثناء وجـــود زيـــادة نســـبية لـــعنصر الـــفوســـفور بـــاملـــياه 

الـساحـلية ملـنطقة سـفاجـا وذلـك نـتيجة عـمليات الـشحن والـتفريـغ الـتى تـتم بهـذه املـنطقة حـيث 

تـقع اهـم املـوانئ املـصريـة لـتصديـر الـفوسـفات بـالبحـر االحـمر إال ان هـذا الـعنصر غـير ضـار 

بـــالـــصحة الـــعامـــة ولـــكنه عـــنصر غـــذائـــى هـــام لـــلهائـــمات البحـــريـــة والـــتى تـــعتبر اول حـــلقة فـــي 


السلسلة الغذائية البحرية.

٢- 	مـــناطـــق سجـــلت مســـتويـــات مـــرتـــفعة نســـبيا مـــن املـــتغيرات املـــختلفة نـــتيجة وقـــوعـــها تـــحت 
الـــــتأثـــــير املـــــباشـــــر لـــــلنشاط البشـــــرى املـــــكثف ووصـــــول كـــــميات زائـــــدة مـــــن مخـــــلفات الـــــصرف 


الصناعى والصحى الغير معالج إليها مثل:

أ.  جــونــة الــسويــس وهــى املــنطقة الــواقــعة بــني مــيناء عــتاقــة واالدبــية حــيث يــقع عــلى الــجانــب 

الـــغربـــي مـــنها الـــعديـــد مـــن املـــصانـــع الـــتى تـــلقى مخـــلفاتـــها بـــاملـــنطقة الـــساحـــلية مـــن الـــجونـــة 

بـاالضـافـة الـي مخـلفات املـراكـب وبـعض كـميات الـصرف الـصحى ملـديـنة الـسويـس مـما جـعل 

هــذه املــنطقة تــقع فــي اطــار املــناطــق املــلوثــة. ولــكن نــتيجة عــمليات الــرصــد املســتمرة ومــتابــعة 
جــهاز شــئون الــبيئة لهــذه املــنطقة وتــطبيق قــانــون رقــم ٤ لــعام ٩٤ فــقد سجــلت هــذه املــنطقة 
نـــقصا مـــلحوظـــا فـــي مســـتويـــات املـــلوثـــات املـــختلفة عـــامـــا بـــعد االخـــر إال انـــه يـــلزم املـــزيـــد مـــن 

املـــتالـــعة وبـــذل الجهـــد حـــتى تـــصل هـــذه املـــنطقة إلـــي املســـتوى املـــطلوب بـــاملـــقارنـــة بـــاملـــناطـــق 

النظيفة من خليج السويس.

ب.  املـنطقة الـساحـلية ملـديـنة راس غـارب والـتى تـعتبر مـن اكـثر مـناطـق خـليج الـسويـس تـلوثـا 
بمخــــــلفات الــــــصرف الــــــصحى كــــــما ينتشــــــر عــــــلى شــــــواطــــــئها كــــــميات كــــــبيرة مــــــن املخــــــلفات 
والــفضالت الــعامــة بــاالضــافــة الــى الــشحومــات مــما يــلزم مــعه االهــتمام بهــذه املــنطقة بــدرجــة 


كبيرة.
ج. مــيناء الــصيد بــبير شــالتــني بــالبحــر االحــمر وهــو مــيناء يــحتوى عــلى الــعديــد مــن مــراكــب 
الـــصيد الـــبدائـــية بـــاالضـــافـــة الـــى عـــدم وجـــود وعـــى بـــيئى بهـــذه املـــنطقة مـــما يـــزيـــد مـــن اثـــار 

مـــشكلة الـــتلوث بـــها مـــما يـــلزم مـــعه االهـــتمام بهـــذه املـــنطقة وكـــذلـــك نشـــر الـــوعـــى الـــبيئى بـــني 


سكانها.
وبـــــناءاً عـــــليه فـــــقد تـــــم إنـــــشاء قـــــاعـــــدة بـــــيانـــــات حـــــقيقيه تـــــعتمد عـــــلى نـــــظام الـــــكفاءه والـــــجودة      
ISO 17025 بـــــغرض اســـــتخدامـــــها فـــــى بـــــرامـــــج اإلداره الـــــبيئية وتـــــزويـــــد أصـــــحاب الـــــقرار 


بالوضع البيئى الحقيقى لكل من هذه املناطق 


الناتج اإلقتصادى: 
الـحفاظ عـلى الـبيئه الـساحـلية مـن البحـر األحـمر وخـليجى الـسويـس والـعقبه واملـساهـمه فـى 

حـــمايـــتهما وتـــنميتهما ســـياحـــياً وعـــلمياً واقـــتصاديـــاً نـــظراً ألهـــميتها كـــاحـــدى مـــصادر الـــدخـــل 

القومى ملصر 

	مـــما ســـبق يـــتضح اهـــمية الـــبرنـــامـــج الـــقومـــى لـــلرصـــد الـــبيئى لـــلسواحـــل املـــصريـــة مـــن حـــيث 
الــتعرف عــلى الــصورة الــعامــة لــسواحــلنا والــتى تــتميز بــالــنظافــة والجــمال مــن اجــل املــحافــظة 

عـليها وكـذلـك املـناطـق االخـرى والـتى تـحتاج الـى مـزيـد مـن املـتابـعة واالهـتمام. عـلما يـانـه يـتم 
ارســال تــقاريــر دوريــة مــن خــالل جــهاز شــئون الــبيئة الــى الــسادة املــحافــظني كــل فــي إطــار 
مـحافـظته حـتى يـكونـوا عـلى عـلم بـمدى سـالمـة شـواطئ مـحافـظاتـهم واتـخاذ الـالزم فـى حـالـة 

وجــود مــشاكــل بــيئية تــؤثــر عــلى الــصحة الــعامــة بــها. وكــمثال لــلتعاون الــقائــم فــي هــذا املــجال 
فـقد امـكن رصـد مسـتويـات مـرتـفعة مـن املـلوثـات املـختلفة بـشاطئ الـكبانـون بـجونـة الـسويـس 
الـــــى درجـــــة قـــــد تـــــضر بـــــالـــــصحة الـــــعامـــــة الهـــــالـــــى املـــــنطقة خـــــاصـــــة وان هـــــذا الـــــشاطئ كـــــان 

يسـتخدم شـاطـئا عـامـا الهـالـى مـدن الـقناه وبـناءا عـليه فـقد اتخـذت املـحافـظة قـرارا بـغلق هـذا 

الـــشاطئ ومـــنعت االســـتحمام بـــه حـــتى يـــتم اتـــخاذ االجـــراءات الـــالزمـــة مـــن اجـــل نـــظافـــة هـــذا 

الشاطئ.

تقييم األثر البيئي لساحل البحر األحمر وخليجي السويس والعقبة - تعاون بين المعهد 
القومي لعلوم البحار والماصيد وجهاز شؤن البيئه للحفاظ علي الشواطئ
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مؤتمرات وورشع عمل بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد 
املؤتمر الدولي الخامس للثروات املائية (التحديات – التنمية – اإلستدامة)

قـــام املعهـــد الـــقومـــي لـــعلوم 
الــــبحار واملــــصايــــد بــــتنظيم 
الــــــــــدولــــــــــي  املؤتــــــــــمــر 
الــــــــخامــــــــس لــــــــلثروات 
املـــــائـــــية (التحـــــــــديـــــــــات – 
الـــــــــــتنمية – اإلســـــــــــتدامـــــــــــة) 
والـــذي تـــمت فـــاعـــلياتـــه فـــي 
الـفترة مـن ٢٩-٣٠ نـوفـمبر 
٢٠١٥ بـــــشيراتـــــون املـــــنتزه 
بــــاإلســــكندريــــة وبــــمشاركــــة 

عــلماء وخــبراء دولــيني وتــحت رعــايــة الــسيد االســتاذ الــدكــتور/ وزيــر الــتعليم الــعالــى والــبحث 
الـــعلمى، لـــالطـــالع عـــلى أحـــدث الـــتطورات الـــتكنولـــوجـــية فـــي مـــجاالت عـــلوم الـــبحار املـــختلفة. 
ونــاقــش صــفوة الــعلماء املــجتمعني بــاملــؤتــمر اكــثر مــن ســبعون ورقــة بــحثية مــن خــالل ثــمانــية 
جـــلسات عـــددا مـــن املـــوضـــوعـــات مـــنها الـــتلوث البحـــري (مـــتابـــعة - تـــقييم - مـــعالـــجة)، أنشـــطة 
املـــــجتمعات الـــــساحـــــلية، مـــــشاكـــــل االســـــتزراع الـــــسمكي عـــــلى املســـــتوى املحـــــلي واإلقـــــليمي 
والـــدولـــي، اإلدارة الـــساحـــلية املـــتكامـــلة، تـــنمية املـــصايـــد، الـــنمذجـــة الـــعدديـــة لـــألنـــظمة الـــبيئية 
لـــلمناطـــق املـــائـــية، الـــتأثـــيرات االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة فـــي ظـــل الـــتنمية املســـتدامـــة، حـــمايـــة 
الـــتنوع الـــبيولـــوجـــي لـــلبيئة البحـــريـــة واملـــياه الـــعذبـــة، الـــتقنيات البحـــريـــة الحـــديـــثة وتـــطبيقاتـــها، 
ظــاهــرة الــتأكــل املــعدنــي فــي الــبيئة البحــريــة، وإعــداد قــواعــد الــبيانــات فــي املــجاالت البحــريــة 
املـــختلفة واملـــياه الـــعذبـــة. وقـــد شـــارك بـــاحـــثني وخـــبراء املعهـــد بـــنحو (٥٠) ورقـــة بـــحثية مـــا بـــني 

عروض تقديمية وملصقات.
وقـــــد تـــــم مـــــناقـــــشة الـــــعديـــــد مـــــن األوراق الـــــبحثية والـــــتي شـــــملت مـــــوضـــــوعـــــات تـــــنمية املـــــناطـــــق 
الــــــساحــــــلية وحــــــمايــــــة الــــــبيئة عــــــلي املســــــتوي الــــــوطــــــني واإلقــــــليمي والــــــدولــــــي والــــــتي شــــــملت 

املوضوعات البحثية التالية: 
• الـــــكيمياء البحـــــريـــــة   • املـــــصايـــــد البحـــــريـــــة وبـــــيئة املـــــياه الـــــعذبـــــة    • بـــــيئة الـــــبحيرات    • 

البيولوجيا البحرية وامليكروبيولوجي    • التلوث البحري 
• اإلدارة الـــــساحـــــلية   • اإلســـــتشعار عـــــن بـــــعد والـــــتغيرات املـــــناخـــــية    • مـــــجال اإلســـــتزراع 

السمكي بجميع أنواعه (البيئة البحرية وبيئة املياه العذبة) 
• باإلضافة إلي جلسات خاصة بامللصقات 

نــاقــش صــفوة الــعلماء املــجتمعني بــاملــؤتــمر جــملة مــن األوراق الــبحثية عــلي مــدار يــومــني ومــن 
خـــالل 8 جـــلسات عـــلمية أكـــثر مـــن ٧٠ ورقـــة بـــحثية شـــملت املـــوضـــوعـــات املـــرتـــبطة بـــمجاالت 
تـــنمية الـــثروات املـــائـــية وحـــمايـــة الـــبيئة املـــائـــية عـــلي املســـتويـــني الـــقومـــي واإلقـــليمي وأهـــميتها 

لتعظيم اإلستفادة. 
ولقد إنتهي املؤتمر بعدة توصيات أمكن حصرها فيما يلي: 

أوالً: التوصيات العامة: 
١. ضـرورة إشـتراك مـصر ودول املـنطقة فـي الـبرامـج املـختلفة لـرصـد ومـراقـبة األرض، حـيث 

أصبحت ضرورة من ضروريات إستدامة التنمية في كل أنشطتها لخير شعوبها. 
٢. تدريب وتوعية املوارد البشرية بهدف تحسني وحماية املوارد املائية. 

٣. اإلهــتمام بتجــميع املــعلومــات والــبيانــات املســتقاه مــن الــرصــد بــإســتخدام اإلســتشعار عــن 
بـــــعد كـــــوســـــيلة مـــــن وســـــائـــــل اإلنـــــذار املـــــبكر الـــــذي يـــــساعـــــد عـــــلي الحـــــد مـــــن أخـــــطار الـــــكوارث 

الطبيعية. 
٤. يــناشــد املــؤتــمر املــؤســسات الــحكومــية وغــير الــحكومــية بــالــعمل عــلي إيــجاد صــيغ مــناســبة 
لـــتبادل املـــعلومـــات والـــبيانـــات بـــني املـــؤســـسات الـــبحثية بـــدول الـــعالـــم الـــعربـــي والـــتنسيق فـــيما 
بــينها وإزالــة املــشاكــل الــتي تــعوق إســتخدام نــظم املــراقــبة وتــطبيق نــتائــجها بهــدف الــتنمية 

املستدامة للموارد والبيئات املائية بالوطن العربي. 
٥. يـجب الحـرص عـلي تـواصـل أجـيال املـعرفـة فـي املـجاالت املـختلفة ملـحاور املـؤتـمر وذلـك مـن 
خـــالل تـــدعـــيم أواصـــر الـــتعاون بـــني املـــدارس املـــختلفة لـــلمعاهـــد الـــبحثية الـــوطـــنية واإلقـــليمية 
واملــنظمات الــدولــية، ولهــذا يــجب تــدعــيم قــنوات اإلتــصال عــلمياً وفــنياً ومــاديــاً بــما فــيها تــدعــيم 

نقل التكنولوجيا. 
ثانياً: التوصيات الخاصة: 

١. إسـتخدام أحـدث الـتقنيات لـإلسـتزراع الـسمكي وكـيفية تـطبيقه فـي مـحور قـناة الـسويـس 
الجديدة. 

٢. اإلستزراع التكاملي بهدف اإلستخدام األمثل للموارد املائية ألكثر من غرض. 

٣. زيــــــادة اإلنــــــتاج الــــــسمكي مــــــن خــــــالل الــــــتوســــــع فــــــي اإلســــــتزراع البحــــــري وإســــــتكشاف 
املخزون السمكي باملياه العميقة وإستغالله اإلستغالل األمثل. 

٤. إعــــادة إســــتخدام مــــياه الــــصرف املــــعالــــج فــــي اإلســــتزراع الــــسمكي مــــع إســــتغالل مــــياه 
صـــــرف املـــــزارع الـــــسمكية لـــــتخصيب األراضـــــي الـــــزراعـــــية دون الـــــتأثـــــير عـــــلي خـــــزان املـــــياه 

الجوفية.
٥. إســــتخدام الــــبصمة الــــوراثــــية لــــتمييز األنــــواع املســــتوطــــنة مــــن األنــــواع الــــدخــــيلة وتحــــديــــد 

منشأها. 
٦. مكافحة تلوث البحيرات املصرية ورفع كفائتها للحد من تدهور إنتاجها السمكي. 

ورشــة الــعمل املــقامــة بــفرع املعهــد بــاإلســكندريــة تــحت عــنوان "الــتكنولــوجــيا 
الحيوية وتطبيقاتها في مجال اإلستزراع املائي"

 
تــــــم عــــــقد ورشــــــة عــــــمل بــــــفرع املعهــــــد 
بـــاإلســـكندريـــة مـــدعـــمة مـــن "صـــندوق 
 "STDF دعـــم الـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا
يــــــوم الــــــثالثــــــاء املــــــوافــــــق٢٠١٥/١٢/١ 
تــحت عــنوان "الــتكونــولــوجــيا الــحيويــة 
وتــــطبيقاتــــها فــــي مــــجال اإلســــتزراع 
املـــائـــي" وذلـــك عـــلى هـــامـــش املـــؤتـــمر 
الـــــدولـــــي الـــــخامـــــس لـــــلثروات املـــــائـــــية 
(التحـــديـــات , الـــتنمية , اإلســـتدامـــة)  

والذي عقد يومي ٢٩- ٣٠ من نوفمبر بشيراتون املنتزة باإلسكندرية.
وقــــد اديــــرت ورشــــة الــــعمل مــــن قــــبل الــــباحــــثة الــــدكــــتورة / إيـــمان محـــمد مـــمدوح عـــباس 
الــباحــث الــرئــيسي فــي مشــروع "الــتتبع الــجيني ألنــواع أســماك الــعائــلة املــرجــانــية 
الـتجاريـة والبحـريـة بـغرض حـفظ األنـواع فـي املـياه املـصريـة" رقـم ٥٦٠٩ واملـمول 
مــن "صـندوق دعـم الـعلوم والـتكنولـوجـيا". حــيث قــام عــدد مــن الــخبراء األجــانــب مــن 
أملـانـيا والـيابـان الـلذيـن شـاركـوا فـي فـعالـيات املـؤتـمر بـإلـقاء مـحاضـرات تـعليمية عـلى عـدد مـن 
الـباحـثني واألخـصائـني وبـحضور اثـنني مـن الـباحـثني مـن الـسودان والـكوت ديـفوار وذلـك لـنقل 
وتبادل الخبرات والتقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها في مجال اإلستزراع املائي. 

حيث تم مناقشة ما يلي:
١- قام البروفيسور ياسوهيرو تاكيمون من جامعة كيوتو في اليابان بالتحدث عن:

 مــــناطــــق تــــواجــــد بــــيض االســــماك فــــي األنــــهار وأهــــم الــــتقنيات الحــــديــــثة فــــي عــــملية تجــــميع 
األسـماك وبـيضها مـن األنـهار والـطرق املسـتخدمـة فـي قـياس كـمية هـذا الـبيض وكـذلـك طـرق 

الحفاظ على هذه األسماك وبيضها من العوامل التى قد تؤثرعليها اثناء الجمع.
٢- قام البروفيسور ميكيو كاتو من جامعة والية أوساكا في اليابان بالتحدث عن:

اسـتخدام األسـماك كـنموذج ملـعرفـة كـيفية الـتعبير الـجيني داخـل الـكائـنات خـاصـة األسـماك 
كــــونــــها كــــائــــن سهــــل االســــتخدام والــــتداول بــــالنســــبة إلــــى بــــاقــــي الــــكائــــنات األخــــرى كــــفئران 
الــتجارب وغــيرهــا، بــاإلضــافــة إلــى إســتخدام الــتكنولــوجــيا الحــديــثة فــي عــملية نــقل الــجينات 
بــغرض تحســني الــصفات. وهــذا وقــد اســتعرض الــبروفــيسور بــعض الــنتائــج لــبحث الــدكــتوراه 
لـــلباحـــثة الـــدكـــتورة/ ايـــمان مـــمدوح عـــباس والـــتى كـــانـــت تـــحت اشـــرافـــه واملـــمول دراســـتها فـــى 
الـيابـان مـن قـبل األدارة الـعامـة لـلبعثات، وكـانـت هـذه الـدراسـة خـاصـة بـنقل الـجينات املـرغـوبـة 

فى بويضات األسماك والتعبير الجينى لها فى املراحل التالية من النمو. 
٣- قام البروفيسور ماثيو سالتر من  معهد ألفريد ويجنير في أملانيا بالتحدث عن :

اســـتخدام الـــتقنية الـــحيويـــة فـــي اإلســـتزراع الـــسمكي الـــتكامـــلي مـــن خـــالل عـــرض األجهـــزة 
والـــــــوســـــــائـــــــل الحـــــــديـــــــثة فـــــــي عـــــــملية 
اإلســــتزراع مــــع اســــتعراض بــــعض 
الـــــــــــنتائـــــــــــج املـــــــــــتحصل عـــــــــــليها فـــــــــــى 
معهــــــده والــــــتي تــــــدل عــــــلى تــــــحسن 
الـــــــناتـــــــج عـــــــند اســـــــتخدام الـــــــتقنيات 
الحــديــثة والــتى شــاركــه فــيها زمــيلنا 
الــــباحــــث الــــدكــــتور/ زكــــي شــــعراوي 
مــــن فــــرع املعهــــد بــــالــــسويــــس خــــالل 
فـــترة عـــمله الـــبحثى بمعهـــد الـــفريـــد 

 .STDF ويجنير وذلك من خالل مشروع بحثى مشترك وممول من قبل
وعـــقب انـــتهاء املـــحاضـــرات تـــم عـــمل حـــلقة نـــقاش مـــصغرة قـــام فـــيها بـــعض الـــحضور بـــطرح 


االسئلة على السادة املحاضرين ومناقشة ماتم عرضه من قبلهم. 
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ورشة عمل بعنوان "الرؤية املستقبلية لالستزراع السمكي فى مصر"

تـم عـقد ورشـة عـمل املعهـد الـدولـي لـلمحيطات بـمركـز اإلعـالم بـالـسويـس يـوم األربـعاء املـوافـق ٢٠١٥/١٢/٢ تـحت عـنوان "الـرؤيـة املسـتقبلية 
لـالسـتزراع الـسمكي فـى مـصر" بـمشاركـة الـباحـث األملـانـي مـاثـيو سـالتـر وبـحضور نـحو عـدد كـبير مـن املهـتمني بـاالسـتزراع الـسمكى 

والـــثروة الـــسمكية فـــى مـــصر فـــقد حـــضر الـــعديـــد مـــن بـــاحـــثي املعهـــد الـــقومـــي لـــعلوم الـــبحار 
واملــصايــد، أســاتــذة وطــلبة كــلية الــثروة الــسمكية بــالــسويــس إلــي جــانــب الــهيئة الــعامــة لــتنمية 
الـــثروة الـــسمكية، إدارة الـــثلوث البحـــري بـــهيئة مـــوانئ البحـــر األحـــمر ، إلـــي جـــانـــب عـــدد مـــن 
طــلبة الــجامــعات والــصياديــن وأصــحاب مــزارع األســماك. وفــي بــدايــة فــاعــليات الــورشــة قــام 
الــسيد األســتاذ الــدكــتور/ محــمد حــامــد يــاســني رئــيس لــجنة املعهــد الــدولــي لــلمحيطات ومــديــر 
فـــرع املعهـــد الـــقومـــي لـــعلوم الـــبحار واملـــصايـــد بـــعرض نـــبذة مـــختصرة عـــن الـــتعريـــف بـــاملعهـــد 
الــدولــي لــلمحيطات حــيث تــم اإلشــارة إلــي أن "املعهــد الــدولــي لــلمحيطات يــعد مــنظمة دولــية 
مســــتقلة غــــير حــــكومــــية وغــــير هــــادفــــة لــــلربــــح تــــأسســــت فــــي عــــام ١٩٧٢ عــــلى يــــد الــــبروفــــيسور 
إلــيزابــيث مــان بــورغــيس. ويــعد املعهــد الــدولــى لــلمحيطات مــؤســسة قــائــمة عــلى املــعرفــة الــتي 

تجـري الـتدريـب والـتعليم لـبناء الـقدرات وذلـك لـتلبية الـطلب املـتزايـد ألخـراج قـادة املسـتقبل عـلى درايـة بـإدارة املـحيطات، فـهي مـؤسـسة تـعمل 
عــلى جــمع وانــتاج املــنشورات الــعلمية الحــديــثة وكــذا تــواكــب الــتطورات الــقانــونــية والــسياســية أول بــأول كــما تــشارك فــي تــطويــر بــرامــج إدارة 

املحيطات الوطنية والدولية". 

وقـــد قـــام الـــدكـــتور/ مـــاثـــيو جـــيمس ســـالتـــر - معهـــد الـــفريـــد فـــاجـــنر بـــاملـــانـــيا والـــدكـــتور/ زكـــي شـــعراوي - الجـــمعية املـــصريـــة لـــتنمية مشـــروعـــات 
الشـباب والـبيئي ضـمن فـاعـليات الـورشـة بـإلـقاء مـحاضـرة بـعنوان "االسـتزراع الـسمكى 
فـــى دول االتـــحاد االوروبـــى: املســـتقبل وتـــبعاتـــه" حــــيث قــــدم نــــموذج لــــالســــتزراع 
الــسمكي الــذي يســتخدم تــقنية اعــادة تــدويــر واســتخدام املــياه ليحــد مــن مــشكالت نــقص 
املـياه وعـدم اهـداره وفـى نـفس الـوقـت يـتم اسـتزراع أنـواع مـن االسـماك بـكثافـة عـالـية فـى 
تـنكات مـخصصة لـذلـك. كـما شـارك فـي فـاعـليات الـورشـة الـسيد األسـتاذ الـدكـتور/ أشـرف 
عـــبد الـــسميع جـــودة - رئـــيس شـــعبة تـــربـــية االحـــياء املـــائـــية بـــاملعهـــد الـــقومـــى لـــعلوم الـــبحار 
واملـــــــــصايـــــــــد بـــــــــمحاضـــــــــرة بـــــــــعنوان "االســـــتزراع الـــــسمكى فـــــى مـــــصر: الـــــحاضـــــر 
واملسـتقبل" وحــاضــرت عــنه الــدكــتورة/ أســماء الــنقراشــى مــن فــرع املــياه الــداخــلية حــيث 
اوضــحت أهــم املــشكالت الــتى تــواجــه مــن يــقوم بــاالســتزراع الــسمكى وأهــمية وجــود طــاقــم 
عــلمى وبــيطرى فــى املــزارع الــسمكية ملــواجــهة مــشكالت االمــراض الــتى تــؤدى إلــى نــفوق 
االسـماك فـى احـواض االسـتزراع والـعمل عـلى تحسـني نـوعـية املـياه الـتى يـتم فـيها اسـتزراع تـلك االسـماك. و قـد شـارك فـى فـعالـيات الـورشـة 
الـسيد األسـتاذ الـدكـتور/ أشـرف الـدكـر أسـتاذ املـصايـد بـكلية الـثروة الـسمكية بـمحاضـرة تـحت عـنوان "رؤيـة اسـتراتـيجية لـتنمية الـثروة 
الـسمكية فـى مـصر" وقـد أوضـح فـيها أهـم املـعوقـات الـتى تـواجـه االسـتزراع الـسمكى فـى مـصر مـن حـيث الـقوانـني املـنظمة وكـذلـك كـيفية 
وضــــع آلــــية اســــتراتــــيجية تــــعمل عــــلى تــــدعــــيم فــــرص االســــتزراع الــــسمكى وزيــــادة فــــرص الــــعمل بهــــذا املــــجال، وكــــانــــت مــــشاركــــة الــــصندوق 
االجـــتماعـــي لـــلتنمية فـــى الـــورشـــة بـــمحاضـــرة لـــألســـتاذ/ خـــالـــد نـــصر مـــديـــر مـــكتب الـــصندوق االجـــتماعـــي بـــالـــسويـــس تـــحت عـــنوان "فــرص 
الــتمويــل املــتاحــة ملــشاريــع االســتزراع الــسمكى فــى مــصر" حـــيث أوضـــح فـــيها الـــفرص املـــتاحـــة مـــن الـــصندوق االجـــتماعـــي لـــتمويـــل 

مشروعات االستزراع السمكى فى مصر وكيف أن الصندوق يقدم الدعم املادى للشباب الراغبني فى التقدم بمشاريع ملزارع سمكية.

وأخـتتمت فـاعـليات الـورشـة بـبعض املـناقـشات الـعامـة والـتوصـيات والـتي مـنها أن يـتم اعـادة تـوصـيف االمـاكـن املـتاحـة ملشـروعـات االسـتزراع 
السمكى حتى يصبح هناك خريطة حديثة يستند إليها املستثمرون فى هذا املجال. 
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معهد بحوث اإللكتورنيات في سطور

أنشئ معهــــد بــــحوث اإللــــكترونــــيات بــــموجــــب 

الــــــــــقرار الجــــــــــمهوري رقــــــــــم ٣٨ لــــــــــعام ١٩٨٩ 

وكـــانـــت مـــهمته األســـاســـيه إجـــراء الـــدراســـات 

الـتي تـتضمن الـبحوث األسـاسـيه والـتطبيقيه 

بــــــــــــأحــــــــــــدث الــــــــــــتكنولــــــــــــوجــــــــــــيات فــــــــــــي مــــــــــــجال 

اإللــــكترونــــيات واملــــعلومــــاتــــيه وتــــطويــــر وتــــنميه 

الــطاقــات الجــديــدة واملتجــددة ، حــيث يهــدف 

املعهـد مـن خـالل رؤيـته بـأن يـكون بـيت خـبره 

مــــــــتميز فــــــــي إجــــــــراء الــــــــبحوث فــــــــي مــــــــجاالت 

هـــــــــــــــندســـــــــــــــة اإللـــــــــــــــكترونـــــــــــــــيات واإلتـــــــــــــــصاالت 

والــــحاســــبات واملــــعلومــــاتــــيه وإجــــراء األبــــحاث 

الــعلميه وأيــضاً الــتطبيقيه املــتخصصه الــتي 

ترقى للمنافسات العامليه.

ويــــــمارس املعهــــــد أعــــــمالــــــه مــــــنذ الــــــنشأه مــــــن 

خــالل مــقره املــؤقــت بــاملــركــز الــقومــي لــلبحوث 

لــــحني أن يــــتم اإلنــــتهاء مــــن املــــقر الــــرئــــيسي 

عـــلى مـــساحـــة ٥٥٠٠٠ مـــتر مـــربـــع ويســـتمر 

الـعمل بـاألقـسام السـبعة بـاملعهـد وسـوف يـتم 

مـــــــــراعـــــــــاة اإلنـــــــــشاءات عـــــــــلى أحـــــــــدث الـــــــــنظم 

واملـــــــواصـــــــفات الـــــــدولـــــــيه ملـــــــثل تـــــــلك األنشـــــــطه 

القائمه باملعهد.

مــــا هــــي أهــــم أوجــــه الــــتعاون محــــلياً 

ودولـــــياً مـــــع نـــــظرائـــــكم مـــــن الـــــهيئات 

البحثية؟

يـوجـد تـفعيل لـلتعاون الـقائـم بـني معهـد بـحوث 

اإللـكترونـيات واملـراكـز والـجامـعات فـي مـصر 

والــــخارج فــــعلى ســــبيل املــــثال يــــوجــــد تــــعاون 

وإتـــــفاقـــــيات مشـــــتركـــــه بـــــيننا وبـــــني الـــــجامـــــعه 

األمــــــــريــــــــكيه وجــــــــامــــــــعه عــــــــني شــــــــمس 

ومـــــــركـــــــز الـــــــبحوث الـــــــزراعـــــــيه ومـــــــركـــــــز 

بــــحوث وتــــطويــــر الــــفلزات فــــي الــــتبني 

ومعهـــد املـــعلومـــاتـــيه بـــمديـــنه األبـــحاث 

الـــــــعلميه والـــــــتطبيقات الـــــــتكنولـــــــوجـــــــيه 

بــــبرج الــــعرب ،كــــما يــــوجــــد إتــــفاقــــيات 

تــــــــعاون مــــــــع الــــــــعديــــــــد مــــــــن الــــــــجهات 

والـــــــجامـــــــعات األجـــــــنبيه مـــــــثل IL اإليـــــــطالـــــــيه 

وجــامــعات ووتــرلــو وكــويــن وكــارلــتون فــي كــندا 

بــحيث أن يــكون للمعهــد تــعاون مــع أكــثر مــن 

مــدرســه عــلميه ودولــيه تــكون بــمثابــه أكــثر مــن 

رئه يتعدد منها النقاط البحثيه.

املخـرجـات الـبحثيه الـناتـجه عـن عـمل 

املعهـــــــد .... كـــــــيف يـــــــمكن حـــــــصرهـــــــا 

وتقيميها؟

هـــناك الـــعديـــد مـــن املشـــروعـــات املـــمولـــه دولـــياً 

ومحــــــــــــــلياً مــــــــــــــن جــــــــــــــهات مــــــــــــــانــــــــــــــحه كــــــــــــــوزارة 

اإلتـــــــــــــصاالت وجـــــــــــــهاز تـــــــــــــنظيم اإلتـــــــــــــصاالت 

واإليــــــــــــــــــتيدا وصــــــــــــــــــندوق الــــــــــــــــــعلوم والــــــــــــــــــتنميه 

الــتكنولــوجــية STDF بــغرض الــوصــول ملــنتج 

يخــــــدم الــــــصناعــــــه زاملــــــجتمع بــــــاإلضــــــافــــــه إل 

النشــر الــعلمي املــتميز واملــتزايــد مــن الــساده 

الـــباحـــثني بـــاملعهـــد، ويـــساهـــم املعهـــد بـــدرجـــه 

 Big Data كـــبيره فـــي دخـــول مـــصر مـــجال

مـــــن خـــــالل الـــــتعاون مـــــع معهـــــد املـــــعلومـــــاتـــــيه 

بـــــمديـــــنه األبـــــحاث الـــــعلميه فـــــي مـــــركـــــز تـــــميز 

لـــــــلحوســـــــبه الـــــــسحابـــــــيه ويـــــــتم عـــــــرض مـــــــعظم 

املخــــرجــــات الــــبحثيه للمعهــــد مــــن مشــــروعــــات 

ونشــر عــلمي ونــماذج أولــيه مــن خــالل تــنظيم 

مؤتمرين علميني دوليني:

١- املــــــؤتــــــمر الــــــثالــــــث فــــــي عــــــلوم تــــــكنولــــــوجــــــيا 

املعلومات واإلتصاالت.

٢- مـؤتـمر الـطاقـة الجـديـدة واملتجـددة املـقرر 

عــــــقده فــــــي مــــــنتصف شهــــــر نــــــوفــــــمبر ٢٠١٥ 

بــــمديــــنه الــــجونــــه بــــالــــغردقــــه بــــمحافــــظة البحــــر 

األحمر وندعو كل الجهات للمشاركه به.

تــتميز املخــرجــات الــبحثية بــأن يــكون 

لـــــها تطبيق عـــــلى أرض الـــــواقـــــع مـــــن 

خــــــالل بــــــراءة إخــــــتراع تحــــــمى هــــــذا 

التطبيق أو املـــــــنتج . مـــــــا هـــــــى أهـــــــم 

تطبيقات األبحاث للمعهد؟

لـــديـــنا بـــالـــفعل عـــدد إثـــنني بـــراءة إخـــتراع فـــى 

أحــــــد املشــــــروعــــــات الــــــهامــــــة بــــــمصر لــــــتأمــــــني 

املـتاحـف مـن خـالل أخـد الـبصمة االلـكترونـية 

لــلتماثــيل ومــحتويــات املــتاحــف لحــمايــة األثــار 

املـــصريـــة مـــن الســـرقـــات والـــنسخ بـــإعـــتبارهـــا 

أحد أهم روافد الدخل القومى.

رئيس معهد بحوث اإللكترونيات: 
ما ال يمكن قياسه، ال يمكن تطويره. 

قاعدة بيانات الباحثين العربيين ودورها في دعم إتخاذ القرار  
إنفتاح المعهد للتعاون الدولي

 د. هشام
الديب
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تــم تــداول مــصطلح E-science بــكثره فــى 
األونــــة األخــــيرة داخــــل املــــراكــــز الــــبحثية 
الـــتابـــعة لـــوزارة الـــبحث الـــعلمى.بـــرجـــاء 
إلـــقاء الـــضوء حـــول هـــذا املشـــروع ومـــدى 

أهميته؟	

مشـــروع E-science أو الـــربـــط االلـــكترونـــى بـــني 

املــعاهــد واملــراكــز الــبحثية الــتابــعة لــوزارة الــبحث 
الــعلمى ، تــم اإلنــتهاء مــن مــراحــله األولــية كــانــت 
األولــــــى مــــــنها عــــــمل قــــــواعــــــد بــــــيانــــــات لــــــكلما هــــــو 

مسـتخدم فـى إدارة املـوارد الـبحثية بـتلك املـراكـز 

(الـباحـث ، الـجهاز ، املشـروعـات ،النشـر الـعلمى 
، الخـدمـات املـجتمعية …إلـخ) بـحيث يـتم ربـطها 
بـــــــــبعضها عـــــــــلى أســـــــــاس الـــــــــتخصص الـــــــــدقـــــــــيق 

ملـــــــجاالت الـــــــعلوم املـــــــختلفة يـــــــمكن مـــــــن خـــــــاللـــــــهم 
تــــــكويــــــن مجــــــموعــــــات عــــــمل تــــــخيلية مــــــن املــــــراكــــــز 


واملعاهد البحثية فى مختلف التخصصات.
وهــــــذا املشــــــروع يــــــتم الــــــعمل بــــــه بــــــالــــــتعاون بــــــني 
أكــــــــاديــــــــمية الــــــــبحث الــــــــعلمى ومجــــــــلس املــــــــراكــــــــز 
واملــــــــــعاهــــــــــد والــــــــــهيئات الــــــــــبحثية ومعهــــــــــد بــــــــــحوث 


اإللكترونيات.
وجـــاءت الـــفكرة لهـــذا املشـــروع النـــه "مـــا ال يـــمكن 
قــياســه، ال يــمكن تــطويــره" وبــالــتالــى فــإن حــصر 

ومــعرفــة جــميع مــدخــالت و مــوارد الــبحث الــعلمى 
بـــــصورة مـــــنظمه ومـــــرتـــــبه تـــــتيح لـــــنا الـــــقدرة عـــــلى 

تـطويـرهـا وتـنظيم االسـتفاده مـنها، فـلديـنا ٧٧٠٠ 

بــــــاحــــــث مسجــــــل فــــــى قــــــاعــــــدة الــــــبيانــــــات وجــــــميع 

املســـــتلزمـــــات واالجهـــــزه املســـــتخدمـــــة ملـــــنع تـــــكرار 

الشـــراء او الـــقياســـات او الـــبدء فـــى نـــقاط بـــحثية 


تم االنتهاء منها فى جهة أخرى.
وكـــــــانـــــــت بـــــــدايـــــــة املشـــــــروع كـ PILOT عـــــــلى 

مسـتوى املعهـد وتـم تـطويـره عـلى مسـتوى 

املـراكـز والـهيئات الـبحثية الـتابـعة لـلوزارة 

أمـــــــــــــــلني فـــــــــــــــى تـــــــــــــــعميمه عـــــــــــــــلى جـــــــــــــــميع 

الـــــجامـــــعات واملـــــراكـــــز والـــــهيئات الـــــبحثية 

الـــــــتابـــــــعة لـــــــلوزارات األخـــــــرى لـــــــعمل أكـــــــبر 
قـــــاعـــــدة بـــــيانـــــات لجـــــميع مـــــدخـــــالت  الـــــبحث 
الـــــعلمى بـــــكافـــــة مـــــجاالتـــــه فـــــى مـــــصر مـــــما يـــــعود 


بالنفع العام على تطوير هذه املنظومة .

األحــــــــتكاك والــــــــتعاون مــــــــع املؤســــــــسات 

الـدولـية كـما ذكـرتـم سـيادتـكم مـع أكـثر مـن 
مـــــدرســـــة عـــــلمية مـــــختلفة فـــــى مـــــجاالت 

تـــــــخصص املعهـــــــد ، كـــــــيف يـــــــمكن هـــــــذا 

الـــتعاون مـــن تـــنمية وتـــطويـــر الـــعمل فـــى 
معهــــد بــــحوث اإللــــكترونــــيات ونــــتائــــجه 

على املستوى القومى ؟ 

كـــــما ســـــبق وذكـــــرنـــــا الـــــجهات الـــــدولـــــية الـــــتى يـــــتم 
تــــــــــفعيل الــــــــــتعاون مــــــــــعها يــــــــــكون هــــــــــناك مــــــــــردوداً 

إيجابيا نتاج هذا التعاون فعلى سبيل املثال :
• الـــــتعاون مـــــع إيـــــطالـــــيا بـــــاإلشـــــتراك مـــــع معهـــــد 
املـــعلومـــاتـــية بـــمديـــنة األبـــحاث الـــعلمية فـــى مـــجال 


الحوسبة السحابية وتم بالفعل العمل به .
• ســــيتم الــــتدريــــب ملجــــموعــــة مــــن الــــباحــــثني فــــى 

املعهـــد بـــإيـــطالـــيا تـــفعيال لـــلتعاون واألتـــفاق عـــلى 
إنـــشاء مـــعمل الـــنانـــو إلـــكتروتـــيكس بـــاملعهـــد وهـــو 

أحــــــد أنــــــواع املــــــعامــــــل املــــــركــــــزيــــــة الــــــغير مســــــبوق 
إنـــــشاؤهـــــا بمعهـــــد لـــــتقديـــــم عـــــدد مـــــن الخـــــدمـــــات 


املجتمعية والصناعية .
• تـبادل الـخبرات واملـعلومـات بـني بـاحـثى املعهـد 
ونــــظرائــــهم مــــن املــــتميزيــــن فــــى نــــفس مــــجاالتــــهم 
الــــبحثية مــــن الــــجامــــعات واملــــراكــــز الــــدولــــية لــــفتح 
قــــنوات لــــلمدارس الــــعلمية املــــختلفة حــــول الــــعالــــم 


بهدف رفع قدرات الباحثني لدينا .

• مــــن خــــالل الــــزيــــارة رفــــعية املســــتوى الــــتى قــــام 

بــــها وفــــد وزارة الــــبحث الــــعلمى فــــى مــــصر إلــــى 

إنجــلترا الــعام املــاضــى لــنقل الــخبرة اإلنجــليزيــة 
لـــــــــلبدء فـــــــــى إنـــــــــشاء واد الـــــــــعلوم والـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــيا  
بــاملعهــد لــتحقيق إتــجاه الــدولــة لــعمل شــراكــة بــني 
الـــــــــبحث الـــــــــعلمى والـــــــــصناعـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل نـــــــــقل 
الــخبرات بــما يــعود بــالــنفع عــلى الــدخــل الــقومــى 
مـــــن خـــــالل تـــــطبيقات لـــــألبـــــحاص الـــــعلمية قـــــابـــــلة 
لـلتسويـق مـن خـالل أبـحاث تـتعلق بـقضايـا نـمويـة 


ال تكون حبيسة األدارج .

مـــــاذا يـــــمكن ان يـــــقدم املعهـــــد مـــــن أفـــــكار 
ومــــنتجات تــــعود بــــالــــنفع عــــلى املــــجتمع 

واملــواطــن بــصورة مــباشــرة يــلمسها فــى 

حياته اليومية ؟ 

يــــقوم قــــسم الــــطاقــــة الــــشمسية بــــاملعهــــد بــــالــــعمل 
عـــلى أبـــحاث الـــطاقـــة الجـــديـــدة واملتجـــددة بـــحيث 
يـــتم األعـــتماد عـــلى مـــجاالت جـــديـــدة فـــى الـــطاقـــة 
بــــحيث يــــمكن تــــعميم الــــفكرة وإســــتغالل أســــطح 
املــبنى الجــديــد فــى املعهــد لــعمل محــطات تــولــيد 
طـــاقـــة كهـــربـــائـــية  مـــن الـــشمس كـــمصدر متجـــدد 
لـــلطاقـــة الـــبديـــلة عـــن املحـــروقـــات املـــعتادة ، أمـــلني 
أن يـــــــــتم تـــــــــعميمها أجـــــــــال عـــــــــلى أســـــــــطح جـــــــــميع 
املـــبانـــى الـــحكومـــية تـــمهيدا لـــبدء مشـــروع قـــومـــى 


يتم تفعيله لكل املبانى فى مصر .
بـــــالـــــتعاون مـــــع املعهـــــد الـــــقومـــــى لـــــلبحوث الـــــفلكية 
والــــجيوفــــيزيــــقية تــــم الــــبدء فــــى مشــــروع مشــــترك 
مـصرى - فـرنـسى لـلبحث عـن املـياه الـجوفـية مـن 

خــــــالل رادار إحــــــترافــــــى وبــــــدأت بــــــالــــــفعل ظــــــهور 
نــــــتائــــــج جــــــيدة جــــــدا ومبشــــــرة مــــــن خــــــالل كــــــيفية 
تحـليل صـور الـردار وقـياس درجـة مـلوحـة وعـذوبـة 
املــــــــياه الــــــــجوفــــــــية املــــــــكتشفة ومــــــــدى عــــــــمقها فــــــــى 
الـــــساحـــــل الـــــشمالـــــى لـــــقرب املـــــياه الـــــجوفـــــية مـــــن 

ســطح األرض وإمــكانــية إســتخراجــها ومــساعــدة 

املجتمع فى اإلستفادة منها .

األستاذ الدكتور/  هشام الديب -  رئيس مركز بحوث اإللكترونيات 



مـــــــن زمـــــــان واحـــــــنا بـــــــنالقـــــــي الجـــــــزء الـــــــلي فـــــــي 

الـــــصور ده محـــــطوط فـــــي االجهـــــزة االلـــــكترونـــــية 

والكومبيوترات القديمة مثال ..

لـكن كـان الزم نـسال نـفسنا سـؤال مـهم ايـه هـي 

القطعه دي ؟؟ اسمها ايه ؟؟ ووظيفتها ايه ؟؟

دي اســــــــمها (FINS) وكــــــــل وظــــــــيفتها انــــــــها 

تــساعــد عــلي تــبريــد جــزء مــعني مــن 

الــــــــــجهاز (طــــــــــبعا الجــــــــــزء الــــــــــلي 

بتبقي راكبة عليه)

الـــسؤال هـــنا مـــا هـــي الـــيه هـــذا 

التبريد؟؟

االجــــــــابــــــــة هــــــــنا بــــــــسيطة اوي بــــــــس 

تــعالــوا نــركــز شــويــة .. هــفترض دلــوقــتي ان 

انـا لـو عـندي سـطحني الـومـنيوم فـي وضـع افـقي 

درجـــــــة حـــــــرارتـــــــهم ثـــــــابـــــــتة وتـــــــساوي ١٠٠ درجـــــــة 

ســــيليزيــــة لــــكن واحــــد مــــساحــــة ســــطحه ١٠ مــــتر 

مربع والتاني ١ متر مربع مني فيهم الحرارة

هتتنقل منه اكتر ؟؟

طـــبعا الـــلي مـــساحـــته ١٠ مـــتر مـــربـــع (املـــساحـــة 

االكـبر) ، وده الن الحـرارة هـيبقي اسهـلها انـها 

تخــرج مــن املــساحــة الــكبيرة (١٠ م مــربــع) زي 

الكهــــــــربــــــــا اسهــــــــلها انــــــــها تــــــــمشي فــــــــي الســــــــلك 

التخني بدل السلك الرفيع.

االستنتاج :

 ان كــــل ملــــا املــــساحــــة املــــعرضــــة لــــلهواء تــــزيــــد ، 

كـمية الحـرارة الـلي بـتتنقل عـن طـريـق املـساحـة 

دي هتزيد ..

 (FINS) طــــــــــــيب دلــــــــــــوقــــــــــــتي ايــــــــــــه عــــــــــــالقــــــــــــة ال

باملوضوع ده؟ 

مــــا احــــنا اتــــفقنا ان كــــل ملــــا ازود 

املـــــــــــساحـــــــــــة انـــــــــــتقال الحـــــــــــراة 

هـــيبقي اكـــتر واسهـــل، وهـــي 

  FINS دي فـــــــــكرة عـــــــــملة ال

فــــــــــاحــــــــــنا بــــــــــنجيب عــــــــــدد مــــــــــن 

الــــصفائــــح الــــرقــــيقة ونــــكون مــــنها 

ال FINS وبــــــــــــــــكده نــــــــــــــــكون ضــــــــــــــــاعــــــــــــــــفنا 

املـــساحـــة الـــلي بـــتنتقل مـــنها الحـــرارة حـــيث أن 

املــــــساحــــــة الــــــكلية مــــــساحــــــة ســــــطح الــــــصفيحة 

مــــــضروبــــــة فــــــي ٢ يــــــعني مــــــثال لــــــو حــــــطيت ٢٠ 

صـفيحة جـنب بـعض فـانـا كـده هـكون ضـاعـفت 

انــــتقال الحــــرارة تــــقريــــبا ٤٠ مــــرة .. وبــــالــــتالــــي 

هـــــبقي نـــــقلت الحـــــرارة مـــــن الجـــــزء الـــــلي عـــــايـــــز 

ابـــــــــــــــرده الـــــــــــــــي ال FINS وبـــــــــــــــعديـــــــــــــــن تـــــــــــــــيجي 

الFINS تطرد الحرارة دي للهواء الجوي.
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هل تعلم - ولكن بفكر مختلف؟

(Normal Pacemaker) صانع ضربات القلب الطبيعي
هــل يــوجــد فــي الــحقيقة صــانــع لــضربــات الــقلب ؟ فــي الــحقيقة يــوجــد صــانــع لــضربــات الــقلب داخــل قــلوبــنا وهــما 

عـــــــــقدتـــــــــني عـــــــــصبيتني اســـــــــمهما الـــــــــعقدة الـــــــــجيب أذيـــــــــنية (Sino-atrial node) والـــــــــعقدة األذيـــــــــنية الـــــــــبطينية     

(Atrio-ventricular node). هــاتــان الــعقدتــني عــصبيتني تــقوم بــنقل اإلشــارات الكهــربــية إلــى عــضلة الــقلب 

لــتنبض بــالــتناغــم الــطبيعي الــذي يــضخ الــدم فــي أجــسامــنا. أي خــلل فــي عــمل هــاتــني الــعقدتــني يــنتج عــنه عــدم 

انـــتظام ضـــربـــات الـــقلب وبـــالـــتالـــي مـــشاكـــل فـــي عـــمل عـــضلة الـــقلب (Myocardium) ويـــمكن تـــشخيص هـــذه 

املشاكل بواسطة عمل رسم للقلب

(ECG stands for ElectroCardioGram)
رســــم الــــقلب يــــنتج عــــن اإلشــــارات الكهــــربــــية الــــتي تــــصدر مــــن الــــعقدتــــني 

املـسؤولـتني عـن صـنع ضـربـات الـقلب لـذلـك أي خـلل مـن هـاتـني الـعقدتـني 

يظهر جلياً في رسم القلب.

بقلم/ أحمد السيد

http://www.crci.sci.eg
http://www.crci.sci.eg
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إيـــــمانـــــاً بـــــالـــــدور املـــــنوط بمجـــــلس لـــــلمراكـــــز واملـــــعاهـــــد والـــــهيئات الـــــبحثية فـــــي 
الــتنسيق والــربــط بــني املــراكــز واملــعاهــد الــبحثية والــعمل عــلى املــتابــعه وتــقييم 
األداء تــــنفيذاً لــــسياســــات الــــدولــــه لــــلنهوض بــــالــــعلوم والــــتكنولــــوجــــيا وتــــحفيزاً 
لـــــإلبـــــتكار ، وفـــــي ظـــــل الـــــثوره املـــــعلومـــــاتـــــيه والـــــتي جـــــعلت مـــــن الـــــعالـــــم قـــــريـــــه 
صــــغيره .قــــامــــت أمــــانــــه املجــــلس بــــتدشــــني املــــوقــــع الــــرســــمي ملجــــلس لــــلمراكــــز 
واملـــــــــــــــعاهـــــــــــــــد والـــــــــــــــهيئات الـــــــــــــــبحثية عـــــــــــــــلي شـــــــــــــــبكة املـــــــــــــــعلومـــــــــــــــات الـــــــــــــــدولـــــــــــــــية 
“اإلنــــــترنــــــت” (www.crci.sci.eg) وكــــــذا عــــــلى الــــــصفحه الــــــرســــــمية عــــــلي 
شـبكة الـتواصـل اإلجـتماعـي Facebook لـتقدم مـعلومـة وتسـتقبل مـالحـظة 
لـــتزيـــد حجـــم الـــتواصـــل بـــني مـــجتمع الـــبحث الـــعلمي بـــعضهم وبـــعض وكـــذلـــك 
لـــتصبح نـــافـــذة يـــطل مـــنها املـــتصفح عـــلى الخـــدمـــات الـــتي يـــقدمـــها املجـــلس 


وليتعرف من خاللها على املراكز واملعاهد البحثية وبعض أنشطتها.
تـــحتوي صـــفحة املجـــلس األعـــلى لـــلمراكـــز واملـــعاهـــد والـــهيئات الـــبحثية عـــلى 
شــــــبكه املــــــعلومــــــات اإلنــــــترنــــــت عــــــلى مــــــعلومــــــات تــــــفيد أعــــــضاء هــــــيئة الــــــبحوث 
والـعامـلني فـي الـبحث الـعلمي عـلى حـد سـواء ،وفـيها يـتعرف املـتصفح عـلى أخـتصاصـات ومـهام املجـلس األعـلى لـلمراكـز الـبحثيه وأمـناء املجـلس 
الـــسابـــقني مـــن خـــالل ســـيره ذاتـــية مـــختصره ، كـــما تـــحتوي الـــصفحه عـــلى دلـــيل عـــن املـــراكـــز واملـــعاهـــد والـــهيئات الـــبحثيه الـــتابـــعه لـــوزارة الـــبحث 


العلمي من خالل نبذه عن كل مركز / معهد / هيئة بحثية وتاريخ إنشاؤه والئحته التنفيذية وموقعه على اإلنترنت وطرق التواصل.
وفــي إطــار الــشفافــيه وإتــاحــة املــعلومــات يســتطيع املــتصفح الــتعرف عــلى أهــم الــقرارات الــتي إتخــذهــا املجــلس خــالل الــفتره ٢٠١١ وحــتى اآلن 
والــتي قــد تــهم أعــضاء الــهيئة الــبحثية بــاملــراكــز واملــعاهــد الــبحثيه ، وفــي ضــوء الــدور األصــيل الــذي يــقوم بــه املجــلس فــي وضــع قــواعــد الــتشكيل 
واإلجــراءات املــنظمه لــسير الــعمل بــالــلجان الــعلمية الــدائــمة لــترقــية أعــضاء هــيئة الــبحوث ، تــتيح صــفحه املجــلس الئــحة الــترقــيات وقــوائــم الــسادة 


املحكمني والتي تم إعادة النظر فيها بصورة دوريه وكذا التشكيل النهائي للجان العلمية الدائمة وعددها خمسه وعشرون لجنة.
كـما تـتيح الـصفحه مـعلومـات مـفيده عـن مشـروع الـرعـايـة الـصحية ودلـيل مـصاريـف الـعالج وبـيان بـأسـماء املسـتشفيات ومـعامـل الـتحالـيل ومـراكـز 


األشعة املتعاقد عليها وكذا كيفيه اإلشتراك والتجديد.
وتســـتعرض صـــفحه املجـــلس مجـــموعـــه مـــن األنشـــطة املـــتعددة الـــتي يـــقوم بـــها املجـــلس مـــن دراســـات ومجـــلة تـــرويـــجيه وقـــاعـــده بـــيانـــات الـــباحـــثني 
املــصريــني E-Science فــضالً عــن عــدد مــن اإلصــدارات الــتي صــدرت عــن وزارة الــبحث الــعلمي والــتي قــد تــعود بــالــنفع عــلى املــتصفح الــذي 


يرغب في معرفه معلومات عن مجتمع البحث العلمي املصري.
وتـسعى أمـانـه املجـلس األعـلى لـلمراكـز واملـعاهـد والـهيئات الـبحثيه إلـى التحسـني الـدائـم لـلصفحة لـتحقيق أكـبر نسـبه مـشاهـدة وإطـالع ، األمـر 
الــذي يــعكس إهــتمام املــتصفح ويــرســخ دور املجــلس فــي الــتنسيق بــني املــراكــز الــبحثيه وإقــامــه نــظام فــعال ذو كــفاءه عــالــيه لــلمعاونــه فــي تــنظيم 

األداء وتجانس العمل وتكامله واملساهمه في إتاحه وتأكيد القدرات وتوجيهها في سبيل التنميه وتحقيق أهدافها على املستوى القومي.

تدشني املوقع الرمسي جمللس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية علي شبكة املعلومات الدولية

http://www.crci.sci.eg
http://www.facebook.com/crci.eg
http://www.crci.sci.eg
http://www.facebook.com/crci.eg
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فــــــي كــــــلمته اإلفــــــتتاحــــــية بــــــالــــــعدد األول مــــــن مجــــــلة 
الــنافــذة ، تــناول الــسيد األســتاذ الــدكــتور / يــاســر 
رفـعت عـبد الـفتاح – أمـني مجـلس املـراكـز واملـعاهـد 
الـــبحثية مـــوضـــوعـــاً هـــامـــاً تـــمثل فـــي ســـؤالـــني طـــاملـــا 
واجــــههما مــــن الــــعامــــة واإلعــــالم وكــــل مــــن ال يــــعمل 
بــــالــــبحث الــــعلمي : مــــاذا تــــفعل مــــؤســــسات الــــبحث 
الــــــعلمي لخــــــدمــــــة املــــــواطــــــن ؟ وملــــــاذا هــــــذا الجــــــدار 
الــفاصــل بــني الــباحــثني وأدواتــهم ومخــرجــاتــهم مــن 

ناحية ، والجهات املستفيدة من ناحية اخري ؟
وملــا كــانــت فــكرة املجــلة قــائــمة عــلى أن تــفتح نــافــذة 
فــــي هــــذا الجــــدار الــــفاصــــل بــــني الــــجهات الــــبحثية 
( بـــــــإمـــــــكانـــــــاتـــــــها وبـــــــاحـــــــثيها ) واملـــــــجتمع املـــــــصري 
وخــاصــة أن مــن أســباب وجــود هــذا الجــدار ، عــدم 
الــــــثقة او عــــــدم اإلهــــــتمام املشــــــترك ، فــــــكانــــــت هــــــذه 
الــنافــذة لــيطل مــنها أطــراف املــجتمع املــصري مــن 
مــــواطــــنني راغــــبني فــــي املــــعرفــــة أو متخــــذي قــــرار و 
مســــــــــــتثمريــــــــــــن مــــــــــــن رجــــــــــــال األعــــــــــــمال وهــــــــــــيئات و 
مـــــــــؤســـــــــسات  وجـــــــــمعيات لـــــــــلتعرف عـــــــــلى املـــــــــراكـــــــــز 
واملــعاهــد والــهيئات الــبحثية الــتابــعة لــوزارة الــبحث 
الــــعلمي ، وإيــــجاد وســــيلة لــــلتواصــــل املــــباشــــر مــــع 

الـــباحـــثني وطـــرح مـــوضـــوعـــات تـــهم املـــواطـــن ، وتـــعن 
حـولـها أسـئلة فـنية مـتخصصة ال يسـتطيع اإلجـابـة 
عـــــــــــــــليها إال املـــــــــــــــتخصصني مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــضاء هـــــــــــــــيئة 
الــــــبحوث ، ومــــــن نــــــاحــــــية أخــــــرى تــــــعطي الــــــفرصــــــة 
لــــــلسادة الــــــباحــــــثني لــــــعرض أفــــــكارهــــــم وتــــــجاربــــــهم 
وإبـتكاراتـهم عـلها تجـد مـن يهـتم مـن الـقراء أو مـن 
متخــذي الــقرار. لــتكون لــبنة لــتطويــر مــنتج أو عــالج 
مـريـض أو تـقديـم خـدمـة أو اسـتشارة و يـاحـبذا لـو 
إتــــــــفاق إلنــــــــشاء مشــــــــروع إقــــــــتصادي قــــــــائــــــــم عــــــــلى 

املعرفة التي يمتلكها الباحث .
ومـن  هـنا جـاءت فـكرة أسـرة تحـريـر املجـلة أن تـقوم 
بتسـليط األضـواء عـلي كـل مـركـز بـحثي عـلى حـدى 
بـكل عـدد مـن أعـدادهـا تـباعـاً حـتى يـتسنى لـلسادة 
الــــقراء و رواد املــــوقــــع اإللــــكترونــــي ملجــــلس املــــراكــــز 
واملـــعاهـــد الـــبحثية عـــلى شـــبكة اإلنـــترنـــت أن يجـــدوا 
بـــني أيـــديـــهم كـــل املـــعلومـــات املـــمكنة عـــن املـــركـــز أو 
الــــــــهيئة الــــــــبحثية مــــــــن حــــــــيث الــــــــتاريــــــــخ والــــــــنشأه ، 
رســـالـــتها وأهـــدافـــها ، أهـــم األبـــحاث  واملشـــروعـــات 
الــجاريــة بــها ، رؤيــتها لــلتطويــر وأيــضاً دورهــا فــي 

خدمة املجتمع واملواطن .

وجـاءت الـبدايـة مـع املعهـد الـقومـي لـلبحوث الـفلكية 
والـجيوفـيزيـقية ، بـعدمـا قـمنا بـعمل إسـتبيان بـسيط 
عــن مــدى مــعرفــة املــواطــن الــعادي بــهيئات ومــراكــز 
الـبحث  الـعلمي فـي مـصر ومـدى تـأثـيرهـا املـباشـر 
عـــليه ، فـــكان الـــسؤال لـــعينة لـــعدد مـــن األشـــخاص 
عــــــن " مــــــاذا تــــــعرف عــــــن املعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــلبحوث 
الـفلكية والـجيوفـيزيـقية " وجـاءت اإلجـابـات مـختلفة 
و مــــتنوعــــة و قــــريــــبة إلــــى حــــد مــــا مــــن تــــخصصات 
املعهـــــــد ، مـــــــنها أنـــــــه الـــــــجهة املـــــــسئولـــــــة عـــــــن رصـــــــد 
الــــزالزل والــــتنبوء بحــــدوثــــها - هــــو املعهــــد املــــنوط بــــه 
تحـــــديـــــد أهـــــلة الـــــشهور الـــــقمريـــــة الـــــعربـــــية ، أو هـــــو 
املــــــــركــــــــز املــــــــختص بــــــــالــــــــفلك وأبــــــــحاث الــــــــفضاء ... 

وغيرها من اإلجابات .
وملــا كــان للمعهــد مــن أهــمية أثــرت تــاريــخياً وعــلمياً 
فــــي حــــياة الــــوطــــن واملــــواطــــن ، كــــان ملجــــلة الــــنافــــذة 
هــــذا الــــلقاء مــــع الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور / حــــاتــــم 
حــــــــــمدى عــــــــــودة – رئــــــــــيس املعهــــــــــد إللــــــــــقاء الــــــــــضوء 
وإســـــتعراض إمـــــكانـــــيات وعـــــمل املعهـــــد و تـــــعريـــــف 

املجتمع بدوره .

`

أغسطس ٢٠١٦ - العدد الثالث

المعهد القومي للبحوث الفلكية 

تصدر عن

شخصية العدد األستاذ الدكتور / أحمد عادل عبد العظيم  الحائز على جائزة الرواد 
للعلوم األساسية ٢٠١٥ و مؤسس مركز بحوث و تطوير الفلزات. (ص ٨) 

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
الدور الوطني ما بين عراقة التاريخ واستمرار العمل البحثي لخدمة المجتمع

أ.د أحمد عادل عبد العظيم
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املعهــد الــقومــي لــلبحوث الــفلكية مــن حــيث 

الـتاريـخ و الـنشأة ، مـتى كـانـت الـبدايـة فـي 

ريادة املراكز البحثية من حيث القدم ؟

يـعد املعهـد الـقومـي لـلبحوث الـفلكية والـجيوفـيزيـقية 
مــــــن أقــــــدم املــــــعاهــــــد الــــــبحثية فــــــي مــــــصر والــــــوطــــــن 
الــــعربــــي وربــــما  فــــي إفــــريــــقيا ، حــــيث تــــم انــــشاؤه 

عــام ١٩٠٣ عــلى قــمة املــرصــد بحــلوان . ومــع قــدم 
وعــــراقــــة املعهــــد فــــإن تــــخصصاتــــه فــــي عــــلوم الــــفلك 
والــــــجيوفــــــيزيــــــاء مــــــمثلة بــــــالــــــزالزل بــــــدأت قــــــبل هــــــذا 

التاريخ بأعوام كثيرة .
حــيث بــدأت الــقياســات الــفلكية عــام ١٨٣٩-١٨٦٠ 
فــــــي مــــــرصــــــد بــــــوالق ثــــــم مــــــرصــــــد الــــــعباســــــية عــــــام 

١٨٦٨-١٩٠٣. وفــــــي نــــــفس املــــــرصــــــد بــــــالــــــعباســــــية 
بدأت القياسات الزلزالية عام ١٨٨٩-١٩٠٣ .

كــيف كــانــت بــدايــات رئــاســة املعهــد فــي ظــل 

اإلحتالل اإلنجليزي آنذاك ؟

تــوالــى عــلى رئــاســة املعهــد كــتيبة مــن الــعلماء بــدءأً  

مـــن الـــعام ١٩٠٠ و وصـــوالً إلـــى تـــكليفي بـــرئـــاســـة 
املعهد  حتي اآلن .

وكــانــت بــدايــات املعهــد تــحت رئــاســة خــمسة رؤســاء 

إنجــــــــــليز مــــــــــن الــــــــــعام ١٩٠٠ وحــــــــــتى ١٩٣٤ وهــــــــــم 
بالترتيب 

B.F.keeling             1900 - 1910
B.H.wade               1910 - 1912
H.knox shaw          1912 - 1918
H.E.Hurst               1918 - 1924
P.A.curry                1924 – 1934

   B.H.wade ويــتميز الــرئــيس الــثانــي
بـأنـه قـدم خـدمـة كـبيرة ملـصر بـرسـمه 
لحـدود مـصر الشـرقـية بـالـتعاون 

مــع Keeling  مــديــر املــرصــد 
عـــام ١٩٠٦ تـــمهيداً لـــإلتـــفاقـــية 
بـــني مـــصر والســـلطنة الـــعثمانـــية 

وهــــي الخــــرائــــط الــــتي ســــاعــــدت فــــي 

رجــوع طــابــا إلــي الــسيادة املــصريــة بــعد 
اللجوء إلى التحكيم الدولي 

 Harold knox امـــا الـــرئـــيس الـــثالـــث
shaw  فـــهو حـــاصـــل عـــلى قـــالدة الـــنيل 
الـــــــــعظمى مـــــــــن الـــــــــطبقة الـــــــــرابـــــــــعة عـــــــــقب 
الحــرب الــعاملــية األولــى ، ثــم مــنح قــالدة الــنيل 

من الطبقة الثالثة سنة ١٩٢٦. 
وقــالدة الــنيل هــي أرفــع درجــة تــكريــم مــصريــة 

وتـــــمنح لـــــألشـــــخاص الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا إســـــهامـــــاً 
مميزاً يؤثر في حياة املصريني .

ويـــــأتـــــي بـــــعد كـــــل هـــــؤالء االســـــتاذ الـــــدكـــــتور /

محــمد رضــا مــدور املــلقب بــراهــب الــفلك كــأول 

رئـيس مـصري للمعهـد بـدءاً مـن الـعام ١٩٣٤ 

وحتى العام ١٩٥٣ .

بـماذا يـعني و يهـتم املعهـد مـن تـخصصات 

و مــجاالت و مــا هــو حجــم الــقوى البشــريــة 
للمعهد ؟

ومـــــــن أهـــــــم مـــــــا يـــــــميز املعهـــــــد هـــــــو تـــــــعدد مـــــــجاالت  
إخـتصاصـاتـه الـتي يـعني بـالـعمل بـها ، مـنها عـلي 

ســـــــــــــــــبيل املـــــــــــــــــثال مـــــــــــــــــجاالت الـــــــــــــــــفلك ، الـــــــــــــــــزالزل ، 
الــــــجيوفــــــيزيــــــاء ، أبــــــحاث الــــــفضاء ومــــــجال أبــــــحاث 
الـــشمس مـــن خـــالل األقـــسام املـــختلفة الـــتي تـــضم 

فـــي قـــوتـــها البشـــريـــة مـــا يـــربـــو عـــلي ٢٨٠ (مـــائـــتان 

وثــمانــون ) مــن أعــضاء هــيئة الــبحوث ومــساعــديــهم 
ويــعاونــهم مــا يــزيــد عــن ٣٥٠ (ثــالثــمائــة وخــمسون) 

من األخصائيني العلميني والفنيني و اإلداريني.

نســـتطيع أن نـــتبني مـــن تـــلك الـــتخصصات 

إحــتياج املعهــد لــلتوســع مــن خــالل الــعديــد 

مـــــن املـــــراكـــــز و األفـــــرع فـــــي مـــــعظم أنـــــحاء 
الجمهورية .

للمعهـــد عـــدد مـــن املـــراكـــز واملحـــطات منتشـــرة عـــلي 
مستوى الجمهورية نذكر منها :

املــــــركــــــز الــــــرئــــــيسي للشــــــبكة الــــــقومــــــية لــــــرصــــــد 
الــــزالزل ، ويــــتبعه عــــدد مــــن املــــراكــــز الــــفرعــــية 
لـــلزالزل عـــلى مســـتوى الجـــمهوريـــة ( الـــغردقـــة 
– مـــــرســـــي عـــــلم – بـــــرج الـــــعرب – الـــــواحـــــات 
الـخارجـة ) إلسـتقبال بـيانـات الـزالزل مـن 80 

محطة .
املــــراصــــد الــــفلكية (مــــرصــــد حــــلوان - مــــرصــــد 

الــــقطامــــية الــــفلكي فــــي صحــــراء الــــقطامــــية - 
مـــــــرصـــــــد املســـــــالت املـــــــغناطـــــــيسي بـــــــالـــــــفيوم - 

مــرصــد أبــو ســمبل املــغناطــيسي فــي أقــصى 

جــــنوب صــــعيد مــــصر –  و املــــرصــــد الجــــديــــد 
املــــتوقــــع إقــــامــــته فــــي ســــانــــت كــــاتــــريــــن بشــــبه 

جزيرة سيناء )
ويــــــــضم املعهــــــــد أيــــــــضاً فــــــــي مــــــــقره  بحــــــــلوان 

( املـــــــــرصـــــــــد الـــــــــشمسي - محـــــــــطات الـــــــــطيف 
واإلشـــــعاع الـــــشمسي - محـــــطة رصـــــد وتـــــتبع 

األقــــمار الــــصناعــــية - مــــركــــز تجــــميع بــــيانــــات 
املحـطات الـدائـمة لـلنظام الـعاملـي لـإلحـداثـيات 

GPS ملــــــراقــــــبة تحــــــركــــــات القشــــــرة األرضــــــية 
عـــلى املســـتوى املحـــلي واإلقـــليمي والـــدولـــي -  
مــــــــــــختبر لــــــــــــقياس الــــــــــــخواص املــــــــــــغناطــــــــــــيسية 

للصخور) 

هــــل هــــناك مــــهمة محــــددة للمعهــــد لــــلقيام 
بـــــــممارســـــــة تـــــــخصصاتـــــــه املـــــــتعددة مـــــــن 

خاللها ؟

كــــغيره مــــن املــــراكــــز واملــــعاهــــد الــــبحثية فــــإن املعهــــد 
يـــتطلع إلـــى الـــنهوض بـــالـــبحوث والـــدراســـات الـــتي 
تـــدخـــل فـــي مـــجال إخـــتصاصـــاتـــه ومـــا يـــتصل بـــها 
وتــقديــم الــخبرة واملــشورة لــلهيئات واملــؤســسات فــي 
ذات املــجاالت ، كــما يهــتم بــزيــادة املــشاركــة كــبيت 
خــبرة عــلمي لــتحقيق الخــطط الــقومــية واملشــروعــات 
الــــوطــــنية الــــكبري ومــــا يــــتصل بــــها عــــلي األصــــعدة 

املحلية واالقليمية والدولية .

 أ.د. حاتم
عودة
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كـيف يـمكننا تحـديـد أهـداف املعهـد الـتي يـتطلع لـتحقيقها وفـقاً لـلرؤيـة الـتي 

يعمل من خاللها كما سبق و أشرت سيادتكم ؟

يمكننا تلخيص أهداف املعهد في النقاط التالية :

دراســـة األجـــرام الـــسماويـــة املـــختلفة مـــثل الـــنجوم والـــكواكـــب واملجـــرات الـــخارجـــية 

واملــــذنــــبات وغــــيرهــــا فــــيزيــــائــــياً وديــــنامــــيكياً والــــتعرف عــــلى تــــطورهــــا وأســــباب تــــغيرهــــا 
وحساب مداراتها املختلفة .

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

الـتنسيق واإلسـتعانـة بـاألرصـاد الـفلكية الـفضائـية مـع األرصـاد الـفلكية األرضـية و خـاصـة الـتي تـرصـد الـطاقـات الـعالـية مـثل اشـعة 

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 .

املــراقــبة املســتمرة لــلنشاط الــزلــزالــي عــلى املســتوى املحــلي  واإلقــليمي والــدولــي إلجــراء الــبحوث لــلتعرف عــلى أســباب حــدوث الــزالزل 

والعمل على تقليل األخطار الناجمة عن وقوع الزالزل .
دراســـة الخـــطورة الـــزلـــزالـــية والـــنطاقـــات الـــزلـــزالـــية والـــصدوع وحـــساب مـــعامـــالت األمـــان الـــزلـــزالـــي لـــكل مـــناطـــق الجـــمهوريـــة وخـــاصـــة 

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 .

إســتخدام طــريــقة املــغناطــيسية األرضــية فــي الــكشف عــن الــخامــات اإلقــتصاديــة املــختلفة وتحــديــد صــخور الــقاعــدة األســاســية مــثل 

الجرانيت والرخام .
تـكثيف الـدراسـات فـي مـناطـق اآلثـار لتحـديـد إمـتداداتـها تـحت السـطحية والـتنقيب عـن اآلثـار املـدفـونـة بـإسـتخدام الـقياسـات الـتثاقـلية 

الدقيقة .
تـكثيف قـياسـات الحـرارة األرضـية لـتقييم الـطاقـة الـجيوحـراريـة لـلمناطـق النشـطة جـيوحـراريـاً و ذلـك لـإلسـتفادة مـنها إقـتصاديـاً فـي 

اإلنارة و إدارة املصانع .
مـراقـبة الـتفجيرات الـتي تجـريـها شـركـات األسـمنت واملـحاجـر واملـناجـم فـي أنـحاء الجـمهوريـة ودراسـة تـأثـيرهـا عـلى املـنشآت واملـبانـي 

القريبة منها .

و ماذا عن رسالة املعهد ؟

كــل مــا ســبق يــتم عــمله وفــقا لــرســالــة املعهــد فــي اإللــتزام بــتقديــم بــحث عــلمي حــديــث ومــتميز طــبقاً  ملــواصــفات الــجودة الــعاملــية فــي مــجال 

العلوم الفلكية والجيوفيزيقية ، وتطوير هذه العلوم من خالل منظومة بحثية رائدة لتحقيق خدمة مجتمعية ومهنية متميزة .

المعهد القومي للبحوث الفلكية 
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مـــا هـــي أهـــم اإلكـــتشافـــات و املخـــرجـــات الـــبحثية للمعهـــد ذات األثـــر الـــقوي فـــي حـــياة 
الوطن و املواطن ؟

تـــميز املعهـــد مـــنذ نـــشأتـــة فـــي الـــعام ١٩٠٣ بـــبعض املـــهام الـــوطـــنية واإلكـــتشافـــات الـــعلمية املـــميزة فـــي 
مجاالت إختصاصاته املتعددة نذكر منها علي سبيل املثال اآلتي :

مجال الفلك
تحــديــد نــقاط الحــدود الشــرقــية فــي ســيناء ١٩٠٦ ، والــتي كــانــت ســبباً رئــيساً لــعودة ســيناء 

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 .

إكـــتشاف نجـــم جـــديـــد بـــواســـطة الـــدكـــتور/ أحـــمد عـــصام وتـــسجيله فـــي الجـــمعية األمـــريـــكية 
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  ١٥٠٠ كم في سنة  ١٩٧٤.

إنشاء محطة رصد أقمار صناعية بالليزر نصف آلية بمدي  ٦٠٠٠  كم في سنة  ١٩٨٠.
مجال أبحاث الشمس

بدء العمل بالتليسكوب الشمسي ١٩٦٤.
اإلنتهاء من عمل الدليل الفلكي ١٩٨٩.

 كــما فــاز املعهــد بــإنــشاء مــركــز تــميز عــلمي فــي الــفلك وعــلوم الــفضاء ســنة  ٢٠١٣ بــمرصــد الــقطامــية 
الفلكي .

صور الرؤساء القدامى من الإنجليز و 
أول رئيس مصري لمعهد الفلك
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نـــالحـــظ مـــن مـــسمى املعهـــد بـــأنـــه " معهـــد 
قـومـي " بـمعنى أنـه يـضطلع بـمهام قـومـية  
و وطـــــــنية . مـــــــا أثـــــــر هـــــــذا اإلســـــــم عـــــــلى 
مــــنظومــــة الــــعمل و قــــوتــــه البشــــريــــة مــــن 
الــــــــعامــــــــلني بــــــــه ؟ و مــــــــا هــــــــو دورة فــــــــي 

املشروعات القومية ؟ 

يهــــتم املعهــــد  بــــإدارتــــه وكــــل الــــعامــــلني بــــه بــــاملــــعنى 
الحــرفــي ملــسماه بــاملعهــد الــقومــي ومــاتحــمله كــلمة 
الـــــقومـــــية مـــــن مـــــسئولـــــية تـــــقع عـــــلى عـــــاتـــــقه كـــــكيان 
عـــــــــــلمي ووطـــــــــــني يـــــــــــكرس أبـــــــــــحاثـــــــــــه ودراســـــــــــاتـــــــــــه 
وإســــتشاراتــــه الخــــدمــــية لــــكل مــــا يــــمكن أن يــــكون 
مــتعلقاً بــالخــطط والــقضايــا الــتنمويــة ذات الــطابــع 
الــقومــي والــوطــني ، ولــعل قــرار الــقيادة الــسياســية 
الــــحالــــية فــــي مــــصر بــــإنــــشاء الــــعاصــــمة اإلداريــــة 
الجـــــــديـــــــدة بـــــــموقـــــــعها الـــــــحالـــــــي املـــــــحيط بـــــــمرصـــــــد 
الــــــقطامــــــية الــــــفلكي ، ومــــــن شــــــأنــــــه - أثــــــناء وبــــــعد 
اإلنــــــتهاء مــــــن الــــــعمل بــــــها وإنــــــشائــــــها - أن يــــــؤثــــــر 
بــصورة قــد تــكون ســلبية عــلى كــفاءة أداء مــرصــد 
الــقطامــية ذو املــنظار الــعاكــس بــمرآه قــطرهــا 74 
بـــوصـــه نـــظراً ملـــا هـــو مـــتوقـــع مـــن إنـــبعاث مـــوجـــات 
كهـــرومـــغناطـــيسية وأضـــواء ومـــلوثـــات بـــيئية نـــاجـــمة 


عن العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة .
وهـو األمـر الـذي حـتم بـالـتفكير فـي إنـشاء مـرصـد 
فـــلكي جـــديـــد كـــإحـــدى الـــرؤى املســـتقبلية بـــمنطقة 
ســــانــــت كــــاتــــريــــن بشــــبه جــــزيــــرة ســــيناء بــــعد ثــــبوت 
مـــالئـــمة كـــافـــة الـــظروف واإلمـــكانـــات املـــتاحـــة الـــتي 
شـــــــــجعت عـــــــــلى الـــــــــبدء والـــــــــتحضير إلنـــــــــشاء هـــــــــذا 
املــــرصــــد الجــــديــــد عــــلي أحــــدث الــــتقنيات الــــالزمــــة 
لــــــلتشغيل وذلــــــك بــــــالــــــتعاون مــــــع الــــــقوات املســــــلحة 


املصرية وكافة األجهزة والهيئات املعنية .

مــن املــعروف أن الخــدمــات و اإلســتشارات 
الـــتي تـــقدمـــها املـــراكـــز الـــبحثية لـــلمجتمع 
هـي إحـدى مخـرجـات الـبحث الـعلمي لـتلك 
املـراكـز ، مـا هـي أشـكال الخـدمـات الـبحثية 
الــــتي يــــقدمــــها املعهــــد الــــقومــــي لــــلبحوث 

الفلكية و الجيوفيزيقية ؟ 

يــــــقوم املعهــــــد  بــــــتقديــــــم عــــــدد مــــــن الخــــــدمــــــات فــــــي 
مــجاالت تــخصصاتــه الــدقــيقة لــها مــن األثــر عــلى 

الـفرد والـوطـن مـا يـؤهـله لـلريـادة فـي هـذه املـجاالت 

محلياً وإقليمياً ودولياً ، ومن أمثلتها :

للمعهــد الــعديــد مــن اإلصــدارات واملــطبوعــات 
( الـدلـيل الـفلكي - كـتالـوج الـزالزل - كـتيبات 


تبسيط العلوم ) .
املــــتحف الــــفكي وإتــــاحــــته للجــــمهور وإدارتــــه 


بمجلس إدارة خاص باملتحف .
تـدريـب مـدرسـي الـعلوم بـاملـرحـلتني اإلعـداديـة 
والــــــــثانــــــــويــــــــة عــــــــلى شــــــــرح عــــــــلم الــــــــفلك وذلــــــــك 
بــــالــــتعاون مــــع وزارة الــــتربــــية والــــتعليم ودولــــة 


اليابان .
إتــــــاحــــــة الــــــفرصــــــة للجــــــمهور لــــــزيــــــارة املعهــــــد 
بـــمواقـــعه املـــختلفة ومحـــطات الـــرصـــد الـــتابـــعة 


له بهدف نشر الثقافة العلمية .
فـــــــــتح الـــــــــتليسكوبـــــــــات واملـــــــــناظـــــــــير للجـــــــــمهور 
والـعامـة واإلعـالم خـالل الـقيام بـأعـمال رصـد 
األحـداث الـفلكية وتـوفـير مـطبوعـات ومـطويـات 


لشرح الظاهره محل الرصد .

كــما أن هــناك بــعضاً مــن األنشــطة واألعــمال ذات 

املردود اإلقتصادي والقومي على الدولة مثل :

مـــراقـــبة الـــتفجيرات محـــلياً ودولـــياً و بـــخاصـــة 
فــــــــــــي مــــــــــــجاالت (الــــــــــــتعديــــــــــــن - املــــــــــــحاجــــــــــــر - 


البترول).
رصـــــــد الـــــــزالزل والهـــــــزات األرضـــــــية ودراســـــــة 


وتحليل آثارها .
رصـد أهـلة أوائـل الـشهور الـعربـية والـظواهـر 


الفلكية .
املـــــــــعاونـــــــــة فـــــــــنياً كـــــــــبيت خـــــــــبرة عـــــــــلمي يـــــــــقدم 
إســــــــتشارات فــــــــي إدارة األزمــــــــات والــــــــكوارث 


)مركز دعم وإتخاذ القرار(.
عـضويـة الـلجنة الـقومـية لـنزع السـالح بـوزارة 


الخارجية .
كــــــما أن املعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــلبحوث الــــــفلكية يــــــمثل 


مصر مع آخرين في  :
مــــــنظمة الحــــــظر الــــــشامــــــل إلجــــــراء الــــــتجارب 


النووية باألمم املتحدة .
إدارة األزمـــــــــات والحـــــــــد مـــــــــن آثـــــــــار الـــــــــكوارث 


بمنظمة اليونسكو.

مــاذا عــن الــرؤيــه املســتقبليه للمعهــد (آمــال 
وطموحات)؟ 

للمعهـــد رؤيـــه مســـتقبلية بـــشأن بـــعض املشـــروعـــات 
الــــــتنمويــــــة الــــــقومــــــية ، آمــــــالً أن يــــــتم اإلنــــــتهاء مــــــن 
تـــــنفيذهـــــا عـــــلى أرض الـــــواقـــــع ملـــــا لـــــها مـــــن مـــــردود 


وفائدة تعم على الوطن مثل :
ربـط شـبكات الـزالزل واملـراصـد الـجيوفـيزيـقية 
والــــجيوديــــسيه فــــي شــــرق قــــارة أفــــريــــقيا مــــن 
خـــــالل املـــــركـــــز اإلقـــــليمي لـــــلزالزل املـــــقام فـــــي 


أسوان جنوب مصر .
الـــتوســـع فـــي تـــقنيات الـــجيوفـــيزيـــاء املحـــمولـــة 


) جواً – بحراً ( .
تـطويـر تـقنية خـاليـا شـمسية رخـيصة تـمهيداً 
لــــــتوفــــــير مــــــصادر طــــــاقــــــة جــــــديــــــدة ومتجــــــددة 


) الطاقة النظيفة ( .
تــــطويــــر تــــقنيات الــــرصــــد الــــراديــــوي والــــرصــــد 
الــــــــــتحت الــــــــــصوتــــــــــي وتــــــــــطبيقاتــــــــــها املــــــــــختلفة 


) العلمية - اإلستراتيجية ( .
املـــــــشاركـــــــة فـــــــي تـــــــقييم مـــــــبان املـــــــدارس فـــــــي 
الجــــــمهوريــــــة لــــــتكون مــــــقاومــــــة لــــــلزالزل وذلــــــك 
بـــــالـــــتعاون مـــــع مـــــركـــــز بـــــحوث الـــــبناء ومـــــنظمة 


اليونسكو .
املـشاركـة املسـتمرة فـي تـقييم وتحـديـد أنسـب 
املـــواقـــع إلنـــشاء املـــدن الجـــديـــدة واملـــجتمعات 
الـــــعمرانـــــية بهـــــدف الـــــتوســـــع األفـــــقي وإعـــــادة 

إعمار املناطق الغير مأهولة في مصر .
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آخـراً ... نـظراً ملـا يـتمتع بـه املعهـد مـن عـراقـة و قـدم مـنذ تـاريـخ نـشأتـه ، مـن املؤكـد أنـه تـعاقـبت عـليه مـدارس عـلمية مـختلفة تـماشـت 

مـع الـتطور الـهائـل فـي الـبحث الـعلمي بـكل مـا يحـمله مـن جـديـد ، هـل لـنا أن نـلقي الـضوء عـلى فـكرة تـعاقـب األجـيال و تـالحـمها فـي 

الـعمل داخـل املعهـد مـن خـالل عـرض الـسيرة الـذاتـية املبسـطة إلثـنني مـن الـعلماء يـمثالن مـدرسـتني مـختلفتني و جـيلني مـختلفني مـن 

الباحثني العاملني باملعهد ؟

يـمكننا أن نـقدم لـكم عـلى سـبيل املـثال و لـيس الـحصر نـموذجـني مـن نـماذج الـنجاح بـاملعهـد يـمثالن املـعنى الـحقيقي لـلعطاء عـلى مـدار األجـيال املـختلفة 
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 ٢٠٠٦ – األن.

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 ١٩٦٦ جامعة القاهرة.

            ماجستير علوم (فلك) ١٩٧٤ جامعة القاهرة.    
            دكتوراة فلسفة العلوم (الفيزياء الفلكية) ١٩٧٧ جامعة 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 ١٩٨٣ – ١٩٨٧.

رئيس قسم الفلك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة / اململكة العربية السعودية ١٩٨٦ – ١٩٨٨.

أستاذ بجامعة امللك عبد العزيز بجدة / اململكة العربية السعودية ١٩٨٧ – ١٩٨٩.

رئيس معمل املجرة واملجرات الخارجية باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٩٤ – ٢٠٠٤.

رئيس املعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ٢٠٠٤ – ٢٠٠٦.

أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ٢٠٠٦ – األن.

العضوية في اللجان

.COSPAR رئيس اللجنة القومية ألبحاث الفضاء

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.

ملخص السيرة الذاتية للدكتور / محمد نبيل الجابرى
األسم :د/ محمد نبيل محمد الجابري

الـوظـيفة : بــاحــث بــاملعهــد الــقومــي لــلبحوث الــفلكية والــجيوفــيزيــقية مــنذ ســبتمبر 
٢٠١٢

تاربخ امليالد : ٢٧ سبتمبر ١٩٨٠
املؤهـــل : دكـــــتوراة فـــــي فـــــلسفة الـــــعلوم جـــــامـــــعة املـــــنصورة (أشـــــراف مشـــــترك مـــــع 

جامعه تريستا بأيطاليا)

خبرات العمل الدولي
بــاحــث مــا بــعد الــدكــتوراة بمعهــد فــيزيــاء األرض بــجامــعة ســتراســبورغ 

فرنسا ٢٠١١ -٢٠١٢.
بـــاحـــث مـــشارك بـــاملـــركـــز الـــدولـــي لـــلفيزيـــاء الـــنظريـــة بـــأيـــطالـــيا ٢٠٠٥ - 

.٢٠١١
عـضو الـوفـد املـصري فـي أجـتماعـات مجـموعـة الـعمل ب ملـنظمة الحـظر 
الـشامـل إلجـراء الـتجارب الـنوويـة بـفيننا مـنذ أغسـطس ٢٠١٢ و حـتي 

األن و ملدة سته دورات متوالية.
مــــنظم (co-convener) جــــلسه عــــمل فــــي مــــؤتــــمر األتــــحاد األوربــــي 
لـلعلوم األرض بـفيينا ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ عـن املـخاطـر الـطبيعية 

في أفريقيا.
املــــشاركــــة فــــي أنــــشاء و تــــركــــيب الشــــبكة الــــسودانــــية لــــلزالزل وتــــدريــــب 

الفنني السودانني علي تشغيل الشبكة ٢٠١٣ - حتي األن.
أحــد مــنسقي مجــموعــة عــمل مشــروع الخــريــطة الــسيزمــوتــكتونــية لــلقارة 

األفريقية (اليونيسكو).
املــــــديــــــر الــــــتنفيذي لــــــلنموذج الــــــعاملــــــي لــــــلزالزل ملــــــنطقة شــــــمال أفــــــريــــــقيا 

سبتمبر ٢٠١١  يوليو ٢٠١٢.
عـــضو مجـــموعـــه شـــمال أفـــريـــقيا لـــلزالزل و الـــتسونـــامـــي مـــنذ ٢٠٠٣ و 

حتي األن.

خبرات أدارية
عـضو مجـلس أدراة املـركـز الـوطـني لـبيانـات نـزع السـالح مـنذ ٢٠١٢ و 

حتي األن.
عــــــــضو املــــــــكتب الــــــــفني لــــــــرئــــــــيس املعهــــــــد الــــــــقومــــــــي لــــــــلبحوث الــــــــفلكية و 

الجيوفيزيقية منذ ٢٠١٢ و فبراير ٢٠١٥.
املشــــــرف عــــــلي أدارة الــــــتدريــــــب بــــــاملعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــلبحوث الــــــفلكية و 

الجيوفيزيقية ٢٠١٣ - ٢٠١٥.
املتحــــــــــدث الــــــــــرســــــــــمي بــــــــــأســــــــــم املعهــــــــــد الــــــــــقومــــــــــي لــــــــــلبحوث الــــــــــفلكية و 

الجيوفيزيقية.
املــــــديــــــر الــــــتنفيذي لــــــلنموذج الــــــعاملــــــي لــــــلزالزل ملــــــنطقة شــــــمال أفــــــريــــــقيا 

سبتمبر ٢٠١١  يوليو ٢٠١٢.
عضو مجلس أدارة مجموعة شمال أفريقيا للزالزل و التسونامي.

عضو مجلس قسم الزالزل يونيو ٢٠١٣ - يوليو ٢٠١٤.

تنظيم مؤتمرات و ورش عمل دولية
عــــضو الــــلجنة املــــنظمة لــــألجــــتماع األول لــــلمفوضــــية األفــــريــــقية لــــلزالزل 

األقصر أبريل ٢٠١٦.
عـضو الـلجنة املـنظمة لـلمؤتـمر الـعربـي الـرابـع فـي الـفلك و الـجيوفـيزيـاء 

و الذي يعقد بالقاهرة ٢٠-٢٣ أكتوبر ٢٠١٤.
مـنظم نـدوة الـرصـد الـبيئي فـي دول حـوض الـنيل بـالـقاهـرة مـايـو ٢٠١٣ 

بالتعاون مع جامعه أديس أبابا ووزارة الخارجية.
مــحاضــر بــاملــنتدي الــدولــي لــلمخاطــر الــذي نــظمه الــبنك الــدولــي بــكيب 

تاون جنوب أفريقيا٢-٦ يوليو ٢٠١٢.

مــــنسق ورشــــة الــــعمل األقــــليمية لــــتوحــــيد مــــدخــــالت الــــبيانــــات لــــحساب 
املخاطر الزلزالية و التي عقدت بتونس ٣-٤ مايو ٢٠١٢.

عــضو الــلجنة املــنظمة لــورشــة الــعمل الــدولــية الدارة الــبيانــات للشــبكات 
الــــزلــــزالــــية و الــــتي نــــظمها املــــنظمة الــــدولــــية لــــبحوث الــــزالزل األمــــريــــكية 

بالقاهرة نوفمبر ٢٠٠٩.
عـــضو الـــلجنة املـــنظمة لـــلتدريـــب األقـــليمي ملحـــللي الـــبيانـــات و مـــشغلي 
محــطات نــظام الــرصــد الــدولــي بــأفــريــقيا و الــتي نــظمته مــنظمة الحــظر 

الشامل إلجراء التجارب النووية بالقاهرة يونيو ٢٠٠٦.
عـــــضو الـــــلجنة املـــــنظمة لـــــورشـــــة الـــــعمل الـــــدولـــــية الـــــثالـــــثة عـــــن املـــــخاطـــــر 
الـــــزلـــــزالـــــية فـــــي شـــــمال أفـــــريـــــقيا (جـــــامـــــعة املـــــنصورة ٢٠ - ٢٣ مـــــايـــــو 

.(٢٠٠٣

النشر العلمي و أهم املشاريع البحثية
Google Scholat h index 8 citation 145

نشر 14 بحث في مجالت محكمة ذات معامل تأثير عالي
(e.g. Science IF 31.4, Geology IF 4.6, SRL IF 3.04)

املـــشاركـــة فـــي مـــشاريـــع بـــحثية مـــع جـــامـــعات أوربـــية و أفـــريـــقية و مـــنظمات 
دولية (اليونيسكو).

الــــــباحــــــث الــــــرئــــــيسي املــــــساعــــــد (Co PI) ملشــــــروع أنــــــشاء مــــــركــــــز الــــــطبيعة 
األرضية و الحد من املخاطر بمحور قناة السويس ٢٠١٥

املشاركة في مشروع:
 (FP7 االتـــحاد األوربـــي) .مـــخاطـــر الـــتسونـــامـــي فـــي البحـــر املـــتوســـط

٢٠١٦
أســــتخدام الــــحاســــبات املــــتوازيــــة لــــحساب الخــــطر الــــزلــــزالــــي (جــــامــــعه 

تريستا) ٢٠١٦
الخـريـطة الـسيزمـوتـكتونـية لـلقارة األفـريـقية (الـيونـيسكو و أكـثر مـن ٢٥ 

دولة أفريقية) ٢٠١٥
مشـــــروع طـــــموغـــــرافـــــية املـــــوجـــــات الســـــطحية لشـــــرق املـــــتوســـــط (جـــــامـــــعة 

تريستا) ٢٠١١
مــراقــبة الــنشاط الــزلــزالــي املســتحث حــول بــحيرة الســد الــعالــي (املــركــز 

الوطني لالبحاث األيطالي).٢٠١٢
أعـــــداد دراســـــات املـــــوقـــــع ملحـــــطة الـــــضبعة الـــــنوويـــــة (وزارة الكهـــــربـــــاء و 

الطاقة)
املـشاركـة فـي املـراقـبة املسـتمرة لـتفجيرات شـركـات األسـمنت و تـأثـيرهـا 

علي املباني (شركات)
املــشاركــة فــي أعــداد مــقترح مشــروع شــبكة الــرصــد الــبيئي فــي دول حــوض 

النيل.
تـقديـم املـشورة الـفنية ملـحافـظة الـقاهـرة فـي مـنطقة الـدويـقة و مـحافـظة جـنوب 

سيناء في منطقة هضبة أم السيد.
املـــشاركـــة فـــي إعـــداد رؤيـــة املعهـــد الـــقومـــي لـــلبحوث الـــفلكية و الـــجيوفـــيزيـــقية 

لدوره في مشروع تنمية أقليم قناة السويس..
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فــي يــوم الــثالثــاء املــوافــق ١٧ مــايــو ٢٠١٦ أعــلنت أكــاديــمية 

الــــــــبحث الــــــــعلمي والــــــــتكنولــــــــوجــــــــيا أســــــــماء الــــــــسادة الــــــــعلماء 
الفائزين بجوائز الدولة عن العام ٢٠١٥ .

وجـــــاءت جـــــائـــــزة الـــــرواد لـــــلعلوم األســـــاســـــية فـــــي هـــــذا الـــــعام 
لــتضاف إلــي قــائــمة مــتميزة مــن الــجوائــز واألوســمة والــعديــد 

مــن الــتكريــمات تــتزيــن بــها املــسيرة الــعلميه لــلسيد األســتاذ 
الــــــدكــــــتور / أحــــــمد عــــــادل عــــــبد الــــــعظيم – األســــــتاذ املــــــتفرغ 

بمركز بحوث وتطوير الفلزات .
و في تعريف ملخص بالعالم الجليل نذكر أن سيادته :

- مولود في ٢١ أغسطس ١٩٣٠ محافظة املنوفية .
- حــــصل عــــلى بــــكالــــريــــوس كــــلية الــــعلوم –جــــامــــعة الــــقاهــــرة 

.١٩٥١
- حـــصل عـــلى درجـــه املـــاجســـتير مـــن كـــلية الـــعلوم – جـــامـــعة 

القاهرة ١٩٥٦.
- حــــصل عــــلى درجــــه الــــدكــــتوراه مــــن كــــلية الــــعلوم –جــــامــــعة 

القاهرة ١٩٦١.

ومن الجوائز الحاصل عليها خالل مسيرته :
- جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء ١٩٧٣.

- وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى ١٩٧٣.
- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ١٩٨٢.

- وســــــــام اإلتــــــــحاد الــــــــعاملــــــــي ملــــــــراكــــــــز الــــــــبحوث الــــــــصناعــــــــية 
والتكنولوجية ١٩٩٦.

- جائزة الدولة التقديرية ١٩٩٨.
جــديــر بــالــذكــر أن مــركــز بــحوث وتــطويــر الــفلزات بــدأ كــشعبة 
فـــي املـــركـــز الـــقومـــي لـــلبحوث وجـــاء إخـــتيار ســـيادتـــه لـــرئـــاســـة 

مشـروع إنـشاء مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات كـنقطة إنـطالقـة 

كــــــــبرى فــــــــي مــــــــسيرتــــــــه الــــــــعلمية واإلداريــــــــة بــــــــما يــــــــمثله هــــــــذا 
املشـــروع كـــأحـــد أهـــم نـــقاط ربـــط الـــبحث الـــعلمي بـــالـــصناعـــة 

وضــــرورة تــــفعيلها والــــعمل بــــها عــــلى أفــــضل وأحــــدث مــــا هــــو 

قــــائــــم بــــدول الــــعالــــم املــــختلفة وكــــان لــــلنافــــذة هــــذا الــــلقاء مــــع 
السيد األستاذ الدكتور / أحمد عادل عبد العظيم.

الدكتور / أحمد عادل عبد العظيم

مركز بحوث و تطوير الفلزات - التجربة الرائدة لربط البحث العلمي بالتطبيق 
الصناعي حوار النافذة مع مؤسس المركز األستاذ الدكتور / أحمد عادل عبد 

العظيم الحائز على جائزة الرواد للعلوم األساسية ٢٠١٥
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ضـــرورة  ربـــط الـــبحث الـــعلمي بـــالتطبيق الـــصناعـــي هـــو الســـبيل 
الوحيد لإلستفادة من مخرجات األفكار العلمية

اإلعـــــداد و التخـــــطيط الـــــعلمي و املـــــثابـــــرة .... هـــــي مـــــفاتـــــيح قهـــــر 
التحــديــات و الــصعوبــات الــتي واجهــتنا فــي إنــشاء مــركــز بــحوث و 

تطوير الفلزات 

حدثنا عن البدايه وفكره مشروع إنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات ؟

فـي الـبدايـة كـانـت رسـالـتنا وهـدفـنا فـي املـركـز الـقومـي لـلبحوث نشـر أبـحاث فـي 

دوريــات عــلمية عــاملــية ، وهــنا كــانــت لــي وقــفة مــع الــنفس مــن خــالل ســؤالــي عــن 
إخــــتالف املــــركــــز الــــقومــــي لــــلبحوث عــــن الــــجامــــعة حــــيث أن لــــنا كــــباحــــثني مــــهمة 

تــــختلف عــــن مــــهمة الــــباحــــثني واألســــاتــــذة بــــباقــــي الــــجامــــعات ، فــــقمت بــــمراســــلة 

الـــعديـــد مـــن األســـاتـــذة فـــي مـــختلف دول الـــعالـــم الـــعامـــلني بـــاملـــراكـــز الـــبحثية فـــي 
نفس مجاالت تخصص الشعبة التي أعمل بها في املركز .

إلــي أن جــائــني عــرض فــي الــعام ١٩٦٦ مــن شــركــة فــارتــا األملــانــية إحــدى أكــبر 

شــركــات الــبطاريــات فــي الــعالــم فــي هــذا الــوقــت ، وهــي فــرصــة لــم تــتح مــن قــبل 
لــلعمل والــدراســة عــلى الــبحث والــتطويــر داخــل الشــركــات الــصناعــية فــي أوروبــا 
حـــيث تـــتم املـــحاســـبة عـــلى أســـاس أن يـــقوم الـــباحـــث بـــدراســـة املـــشكالت الـــهامـــة 
الــتي تــواجــه اإلنــتاج والــعمل عــلى حــلها إمــا بــالــتطويــر أو تــقليل الــفاقــد واملهــدر 

مــــن الــــخامــــات أو الخــــطوات ، وهــــو إلــــتزام بــــني الــــطرفــــني ال يــــحيد عــــنه أحــــدهــــما 
وخاصة الباحث و إال وجد نفسه خارج املنظومة وخارج العمل بالشركة .

وكـان اإلتـفاق عـلى الـتعاقـد مـعي ملـدة عـام واحـد وتـم مـد فـتره الـتعاقـد لـفتره ملـدة 
عــام آخــر ، إال أنــني قــمت بــقطع فــترة الــتعاقــد بــعد مــضي ســتة أشهــر . وكــنت 
خــاللــها عــلى وشــك الــترقــي لــوظــيفة أســتاذ بــاحــث مــساعــد ، وأذكــر بــالــفعل أنــه 
تـمت تـرقـيتي وأنـا فـي أملـانـيا فـكان تحـديـاً كـبيراً ، إال أن هـذا التحـدى كـان يـمثل 

حـــلماً بـــالنســـبه إلـــي وهـــو كـــيفية عـــمل أبـــحاث تخـــدم الـــصناعـــة ويـــمكن تـــطبيقها 
عـلى خـطوط اإلنـتاج ، ومـن هـنا بـدأت عـالقـتي بـالـصناعـة وبـالـفعل وفـور عـودتـي 
مـن أملـانـيا إلـى مـصر قـمت بـاإلتـصال بـرؤسـاء الشـركـات واملـصانـع الـتي يـمكنني 

نقل تجربتي إليها .

وجـــــائـــــني الـــــرد مـــــن رئـــــيس شـــــركـــــة صـــــناعـــــات الكهـــــربـــــاء والـــــبالســـــتيك املـــــصريـــــه 

( فــــارتــــا ) الــــتي أسســــتها الشــــركــــة األملــــانــــية األم وطــــلب مــــني تــــدريــــب و قــــيادة 
مجــموعــة مــن املــهندســني والــكيميائــيني عــلى الــبحث والــتطويــر عــلى غــرار مــعامــل 

الشركة األم .

جــديــر بــالــذكــر أن هــذا الــنشاط فــي الشــركــة إنــتقل إلــي صــورة تــعاقــد بــني املــركــز 

الـــقومـــي لـــلبحوث وشـــركـــة صـــناعـــات الكهـــربـــاء املـــصريـــه لـــيكون أول تـــعاقـــد بـــني 

البحث العلمي والصناعة املصرية كما أعلن في ذلك الوقت .
وجـاءت الـنتائـج مبهـرة حـيث قـمت والـفريـق الـبحثي مـعي بـاإلتـجاه إلـي املـجاالت 
الــتطبيقية مــثل تــطويــر الــبطاريــات الــجافــة والــسائــلة وتــآكــل الــفلزات وإســتخدام 
الـخامـات املـصريـة املـتاحـة واملـتوفـرة فـي مـصر مـثل خـام ثـانـي أكـسيد املـنجنيز 

بــــإبــــتكار طــــريــــقة جــــديــــدة وســــريــــعة قــــبل وبــــعد تــــنشيطه بــــمخالــــيط مــــحضرة مــــن 
األنـــواع املحـــلية واملســـتوردة ، وغـــيرهـــا مـــن األبـــحاث الـــتي تـــم نشـــر نـــتائـــجها فـــي 
الدوريات العاملية الرائدة في مجال الكيمياء الكهربية األساسية والتطبيقية .

وبـــدأ إتـــجاه الـــدولـــة آنـــذاك نـــحو الـــتفكير فـــي إنـــشاء مـــركـــز بـــحثي تـــكون مـــهمته 
األسـاسـية تـلبية اإلحـتياجـات الـتكنولـوجـية لـلصناعـة املـصريـة ، ويـمكنني الـقول 

أن ملـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات ثـالثـة آبـاء سـاهـموا مـجتمعني فـي إنـشاء املـركـز 
على أفضل ما يكون وهم :

١. القطاع الصناعي .
٢. املركز القومي للبحوث .

. UNIDO ٣. اليونيدو أو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
والــــيونــــيدو أو مــــنظمة األمــــم املتحــــدة لــــلتنمية الــــصناعــــية UNIDO هــــي وكــــالــــة 
مــتخصصة فــي مــنظمة األمــم املتحــدة ومــقرهــا فــي فــيينا –الــنمسا وهــدفــها هــو 

تـــعزيـــز وتســـريـــع الـــتنمية الـــصناعـــية فـــي الـــدول الـــنامـــية ، وهـــو مـــا جـــعل إهـــتمام 
الــيونــيدو بــإنــشاء مــركــز بــحوث الــفلزات تجــربــة غــير مســبوقــة فــي املــراكــز الــبحثية 

في مصر .

و مــــن الــــبد هــــنا أن أذكــــر بــــأنــــه هــــناك مــــقولــــة هــــامــــة أحــــاول جــــاهــــداً الــــعمل بــــها 
لقناعتي الشخصية بحتميتها وصحتها وهي :

( إذا كان ال بد من اللعب ، فيجب أن نعلم أصول هذه اللعبة ) .
إذا لــنا أن نــتخيل أنــني فــي هــذا الــوقــت لــم يــكن لــدي مــن اإلهــتمامــات ســوى مــا 
إنـــــحصر مـــــن وقـــــتي وتـــــفكيري و إهـــــتمامـــــاتـــــي فـــــقط  فـــــيما بـــــني الـــــعمل واملـــــكتبة 

والبعض اليسير من التعامل مع الصناعة.

وملـــا شـــرفـــت بـــالـــتكليف الـــرســـمي بـــرئـــاســـة مشـــروع إنـــشاء مـــركـــز بـــحوث وتـــطويـــر 
الـــفلزات ، أصـــبح لـــزامـــاً وواجـــباً عـــلي اإلضـــطالع بـــاملـــهام واملـــسئولـــيات الـــتي ال 
عـالقـة لـها بـالـبحث الـعلمي مـثل مـتابـعة تـخصيص األراضـي الـشاسـعة الـفضاء 

الــخاصــة بــاملــركــز املــحاطــة فــقط بســلك شــائــك كــما يــجب مــتابــعة وصــول األجهــزة 

الـــعلمية الـــواردة مـــن الـــيونـــيدو وحـــمايـــتها ومـــنع ســـرقـــتها ، ولـــم يـــكن لـــديـــنا هـــيكل 
تـنظيمي لـلباحـثني أو املـعاونـني أو اإلداريـني وأقـصد بـهم جـميعاً املـوراد البشـريـة 

بـمعنى يـمكنني فـيه الـقول أنـنا لـم نـبدأ مـن نـقطة الـصفر ، بـل مـن تـحت الـصفر 
إن جاز التعبير .
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هــذا هــو مــا كــان يــشغلنا فــي املــقام األول ، وثــانــياً كــنت مــسئوالً عــن شــباب الــباحــثني وإحــتياجــاتــهم وتــلبية مــتطلباتــهم وتــوفــير 

الـبيئة املـناسـبة لـهم آلداء عـملهم الـبحثي مـن مـنظوره الجـديـد املـرتـبط بـالـصناعـة ، والـتي كـانـت تـمثل املـحور ثـالـثاً مـن مـسئولـياتـي 


وإهتماماتي وهو اإلتصال الدائم واملستمر مع هذا القطاع لتحقيق الهدف أو املهمة املنوط بها هذا املركز الناشئ .

وال أخـفي سـراً أنـني إسـتعنت بـأحـد أقـاربـي وكـان وقـتها يـدرس الـدكـتوراة فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية عـلى أمـل أن يـمدنـي 


بكتاب متخصص في علم اإلدارة .

وبــالــفعل أخــذت عــلى عــاتــقي تــطبيق األســالــيب الحــديــثة فــي اإلدارة ملــواجــهة التحــدى الــكبير فــي املــهمة الــتي أنــا بــصددهــا ، 

ولـحسن الحـظ أنـني كـنت حـينها عـضواً فـي اإلتـحاد الـدولـي ملـراكـز الـبحوث الـصناعـية والـتكنولـوجـية فـي الـعالـم والـذي نـظم لـي 

جـــولـــة مـــمولـــة بـــالـــكامـــل فـــي 20 مـــركـــز بـــحثي ألدرس فـــيه عـــلى أرض الـــواقـــع أســـالـــيب اإلدارة فـــي املـــراكـــز الـــبحثية الـــرائـــدة فـــي 


الواليات املتحدة و كندا .

وكــانــت الــجولــة مــليئة بــاألنشــطة والــتفاعــالت اإلنــسانــية والــعلمية مــع رؤســاء وأعــضاء هــذه املــراكــز العشــرون لــلوقــوف عــلى كــل مــا 


يدور بذهني من كيفية إدارة مثل هذه األنواع من املراكز البحثية وكيفية إتصالها بالصناعة وكيفية إستمرارية نجاحها .

وبـالـفعل انتهـت الـجولـة واصـبح لـدي مـلف مـليء و متخـم بـالـخبرات واملـوضـوعـات الـرئـيسة الـالزمـة لـبدايـة مـركـز الـفلزات مـن حـيث 


ما إنتهى وما وصلت إليه املراكز املناظرة في العالم املتقدم في هذا املجال الخاص باملراكز البحثية والصناعة .

وأذكـر ايـضاً قـيام هـيئة  الـيونـيدو بـتنظيم زيـارة ملـدة ثـالثـة أشهـر فـي قـسم الـفلزات فـي جـامـعة نـوتـنجهام بـإنجـلترا  لـلتدريـب فـي 


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 .

وكــان البــد مــن نــقل تــلك الــخبرات إلــى زمــالء الــعمل فــي هــذه املــهمة الــقومــية مــن خــالل جــلسات عــصف ذهــني مســتمرة ســاعــدت 

فـــي الـــوقـــوف عـــلي أهـــم نـــقاط بـــدايـــات وإســـتمراريـــة الـــنجاح فـــي الـــعمل بهـــذه املـــهمة ، والـــى اآلن مـــازال كـــل رئـــيس مـــركـــز يـــقوم 

بــإســتكمال مــا بــدأه ســلفه والــعمل عــلى اإلنــتهاء مــن الــبناء وتــحقيق األهــداف املــرجــوة وذلــك فــي إطــار نــعمل جــميعاً داخــله وهــو 

تـلبية إحـتياجـات الـصناعـة املـصريـة مـن خـالل مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات فـي مـهمته األسـاسـية ، أي أن الـعمل يجـري وكـأن 

الـرئـيس الـحالـي لـلمركـز وكـأنـه مشـتركـاً مـعنا مـنذ الـبدايـات ومـرحـلة االنـشاء وهـي احـدى مـميزات املـركـز إذ تـم تـطبيق مـا تـعلمناه 


من كيفية اإلدارة كعلم يبني وال يهدم حتى اآلن .

قـمنا بـتشكيل مجـموعـات بـحثية مـتخصصة بـأعـمال املـركـز لخـدمـة الـقطاع الـصناعـي بـالـعمل عـلى تـطويـر و 

تحسني  الخامات و املنتجات . 

مـن كـل ذكـرتـه سـيادتـكم أنـك كـأحـد الـباحـثني املـتميزيـن فـي مـجالـه أتـيحت لـه فـرصـه الـتعاون واالحـتكاك بـالـصناعـة ، كـما قـمت 

بــتعلم فــن اإلدارة ومــمارســتها وهــي كــلها عــوامــل نــجاح مــديــر املــركــز الــبحثي كــما يــجب أن يــكون وذلــك بــإجــتهادك الــشخصي 


ودعم الدولة ومساندة الجهات املانحة مثل اليونيدو .

ويـاتـي هـنا الـسؤال األهـم : كـيف قـمت سـيادتـكم بـتشكيل املجـموعـات الـبحثية بـتخصصاتـها املـتعلقة بـعمل مـركـز بـحوث الـفلزات 


بعد اإلنشاء  ؟

أذكـر أنـه تـضمن الـعمل فـي املشـروع إسـتكمال املـوارد البشـريـة وتـدريـبها فـي الـداخـل بـاإلسـتعانـة بـخبراء الـيونـيدو مـن الـخارج 

بـــاملـــراكـــز الـــبحثية املـــناظـــرة وتـــوجـــيهها لـــتلبية إحـــتياجـــات الـــصناعـــة مـــع الحـــرص عـــلى اإلســـتفادة الـــقصوى مـــن الـــخبراء وذلـــك 

بالتوازي وفي نفس التوقيت مع التحدي األكبر في اإلنشاءات وتوريد وتركيب املعدات واالجهزة في مكان قفر و موحش .	

وبـعد إكـتمال الـبناء واإلفـتتاح الـرسـمي لـلمركـز تـم تـعييني رئـيساً لـه ، وقـد إسـتهللت فـترة رئـاسـتي بـعقد سـلسلة مـن الـلقاءات مـع 

أعــضاء هــيئة الــبحوث للخــروج بــإســتراتــيجية و خــطة عــمل تــتضمن الــرؤيــة والــرســالــة واألهــداف واملشــروعــات واملــوارد فــي خــدمــة 

جــهات الــتطبيق وبــذلــك تــرســخ فــي وجــدان أســرة املــركــز مــنذ الــبدايــة أن رســالــتهم هــي زيــادة الــقدرة الــتنافــسية للســلع املــنتجة 


محلياً وتلبية اإلحتياجات التكنولوجية للصناعة .


وكان نصب أعيننا دائماً العمل على النجاح في التعامل مع هدفني هما ) الخامة – املنتج النهائي ( .

بـمعنى أن يـتم الـتركـيز عـلى الـخامـة املـتاحـة والـتعامـل مـعها تـحت كـل الـظروف املـمكنة حـراريـاً ومـائـياً و كهـربـائـياً كـنوع مـن أنـواع 

اإلخــــتبارات لــــكافــــة الــــعوامــــل املــــؤثــــرة فــــي صــــفات الــــخامــــات عــــمالً عــــلى الــــقيام بــــعمليات بــــحثية لــــلوصــــول إلــــى أفــــضل آداء لــــكل 

مـواصـفات الـخامـات تـمهيداً لـدخـولـها فـي املـجال الـصناعـي و وصـوالً إلـى شـكلها االخـير فـي صـورة مـنتج نـهائـي يـخضع أيـضاً 

لـــكافـــة أنـــواع اإلخـــتبارات املـــمكنة لـــتحقيق الهـــدف مـــن تـــلبية حـــاجـــة الـــصناعـــة إلـــى الـــبحث والـــتطويـــر لـــلخامـــات واملـــنتجات الـــتي 


يقدمها املركز البحثي .

فكان من البد أن تكون هناك أقسام يندرج من تحتها معامل تختص بالبحث والتطوير وإختبار الخامات واملنتجات .

مجموعه صور 
أ.د أحمد عادل عبد 

العظيم
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الــــــــــتـعـاون مــــــــــع شــــــــــركــــــــــة الـحــــــــــديــــــــــد و 

الصلب ...... قصة نجاح 

كـــيف تـــم الـــتعامـــل بـــعد تـــلك الـــبدايـــة مـــع الـــقطاع 


الصناعي من خالل نموذج نجاح قمتم به ؟

اذكــــــر هــــــنا أن كــــــل هــــــذا الــــــعمل يــــــتم مــــــن خــــــالل 
الـباحـثني مـن داخـل املـصانـع فـي وحـدات الـبحث 

والـــــتطويـــــر الـــــتي كـــــانـــــت هـــــي أســـــاس عـــــمل كـــــل 

باحث من باحثي املركز .

قـــمنا بـــالـــعمل مـــع مـــصنع الحـــديـــد والـــصلب وتـــم 
حـل مـشكلة كـانـت تـواجـهه مـما أعـطى ثـقة كـبيرة 
فــــي املــــركــــز وســــاهــــم فــــي تــــرســــيخ فــــكرة ضــــرورة 

إســـــــتعانـــــــة الـــــــصناعـــــــة بـــــــالـــــــبحث الـــــــعلمي لـــــــقدرة 

األخــــــير عــــــلي تــــــقديــــــم حــــــلول وإســــــتشارات مــــــن 
شــأنــها رفــع كــفاءة املــنتج أو تــقلل الــفاقــد واملهــدر 

مــــــــنه بــــــــما يــــــــؤثــــــــر مــــــــباشــــــــرة عــــــــلى تــــــــقليل نســــــــبة 
الــــخسائــــر أو رفــــع نســــبة األربــــاح ، مــــثل الــــعمل 

عــلي تــطويــر تــبطني األفــران الــعالــية املســتخدمــة 

فـــــي صهـــــر  الحـــــديـــــد بـــــأســـــلوب عـــــلمي وطـــــريـــــقة 

تــبريــد لجــدرانــه إخــتزلــت كــثيراً مــن الــوقــت املهــدر 
فـــــي إيـــــقاف الـــــعمل بـــــالـــــفرن لـــــحني اإلنـــــتهاء مـــــن 


صيانته .
وهـو مـا دفـع رئـيس الشـركـة آنـذاك الـي اإلعـتماد 
قــــــلباً و قــــــالــــــباً بــــــصفة رســــــمية - ومــــــن تــــــاله مــــــن 
رؤسـاء للشـركـة – عـلى بـاحـثي املـركـز فـي كـل مـا 

يـــــخص الـــــعمل داخـــــل املـــــصنع مـــــن خـــــالل وحـــــدة 

الـــبحث والـــتطويـــر الـــتي تـــعاقـــب عـــلى الـــعمل بـــها 
أجــــيال مــــتتالــــية مــــن شــــباب بــــاحــــثي و أســــاتــــذه 


املركز .
وهــو األمــر الــذي ســاعــدنــا فــي اإلتــصال بــباقــي 
املــصانــع والشــركــات حــيث كــانــت شــهادة رئــيس 

شـركـة الحـديـد والـصلب بـمدى كـفاءتـنا هـي كـلمة 

املـــــــرور إلـــــــى الـــــــحصول عـــــــلى  مـــــــوافـــــــقة بـــــــاقـــــــي 
رؤســـــاء الشـــــركـــــات واملـــــصانـــــع فـــــي اإلســـــتعانـــــة 

والـــــــتعاون مـــــــع املـــــــركـــــــز مـــــــثل شـــــــركـــــــة الـــــــنحاس 
املــصريــة بــاإلســكندريــة الــتي تــم الــتعاقــد مــعها 

مـــباشـــرة بـــعد مـــكاملـــة تـــليفونـــية دارت بـــني رئـــيس 

الشـــــــركـــــــة و رئـــــــيس شـــــــركـــــــة الحـــــــديـــــــد والـــــــصلب 


آنذاك .
والبــــد هــــنا أن نــــذكــــر أن الــــصالحــــيات املــــمنوحــــة 
لـــرؤســـاء الشـــركـــات واملـــصانـــع فـــي هـــذا الـــتوقـــيت 

كـــــــانـــــــت مـــــــن الـــــــقوة بـــــــحيث تـــــــتح ملتخـــــــذي الـــــــقرار 

اإلعـــتماد والـــتعاون مـــع الـــبحث الـــعلمي بـــمنتهى 

القوة .


وماذا عن التعاون الدولي للمركز؟

حـــــــــقق املـــــــــركـــــــــز إســـــــــتفادة قـــــــــصوى مـــــــــن جـــــــــهات 
الـتمويـل األجـنبية لـلحصول عـلى أحـدث املـعدات 
وفــــــــرص لــــــــلتدريــــــــب وجهــــــــت جــــــــميعها إلــــــــى نــــــــقل 

الــتكنولــوجــيا الــعاملــية لــلصناعــة املــصريــة وقــد تــم 
ذلـــــك مـــــن خـــــالل إتـــــفاقـــــيات الـــــتوأمـــــة مـــــع مـــــراكـــــز 
الــــــبحوث املــــــناظــــــرة فــــــي جــــــميع الــــــدول املــــــتقدمــــــة 
صـناعـياً مـثل الـواليـات املتحـدة والـيابـان وإنجـلترا 


والسويد وأملانيا وهولندا ..... إلخ

" نـعمل تـحت مـظلة رؤيـه املـهمه الـوطـنيه 
الــــتي أنــــشيء مــــن أجــــلها املعهــــد وهــــي 

تــــــطويــــــر طــــــرق اإلنــــــتاج وتــــــحسينها أو 

إيــجاد طــرق حــديــثه لــها حــيث أن عــملنا 

مع املنتج نفسه أو طريقة إنتاجه " 

مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق نـــــرى أن املـــــركـــــز مـــــاض فـــــي 
تـــحقيق الهـــدف الـــرئـــيسي مـــن إنـــشاؤه وهـــو دعـــم 

الــصناعــة املــعدنــية فــي مــصر.. و يــحضرنــا هــنا 

سـؤال : ألـم يـكن هـناك هـدف نـحو تـحقيق ربـحية 


؟
نــــــعلم جــــــميعاً أن لــــــوائــــــح املــــــراكــــــز الــــــبحثية كــــــلها 
تـنص عـلى أنـها غـير هـادفـة لـلربـح ، ولـكننا نـقوم 

بــالــتعاقــد مــع قــطاع الــصناعــة بــما يــفيد الــعملية 
الـــبحثية مـــن شـــراء أو تجـــديـــد وتحـــديـــث لـــألجهـــزة 
الــــعلمية وإمــــكانــــية تــــحقيق هــــامــــش ربــــح بــــسيط 

لــــلفريــــق الــــبحثي املــــشارك بــــالــــتعاقــــد مــــع الــــجهه 
الــــصناعــــية ،  وهــــذا مــــا هــــو مــــتبع حــــالــــياً ، وإن 

كـــــان فـــــي املـــــاضـــــي غـــــير الـــــبعيد لـــــم يـــــكن هـــــناك 
إهــتمام بــموضــوع الــربــح املــالــي عــلى أســاس أن 
عـــــمل الـــــباحـــــث مـــــدفـــــوع الـــــراتـــــب  والـــــحافـــــز وكـــــل 
الـــبدالت مـــن قـــبل مـــوازنـــة الـــدولـــة وبـــالـــتالـــي فـــإن 
هـذا األمـر كـان غـير قـابـل لـإلخـتالف عـلى حـتمية 

رد الجـــــميل إلـــــى بـــــلدنـــــا بـــــاإلخـــــالص فـــــي الـــــعمل 

وآداؤه على أكمل وجه ممكن .

وأذكـــــر هـــــنا أن اإلخـــــالص فـــــي الـــــعمل كـــــان مـــــن 
املــمكن أن يــعرض بــاحــثينا للخــطر  أو الــوفــاة ال 
قـــــــدر اهلل وحـــــــدثـــــــت بـــــــالـــــــفعل إصـــــــابـــــــات وحـــــــروق 
شــديــدة فــي أمــاكــن مــختلفة مــن الــجسم لــلعديــد 
مـــــــن الـــــــباحـــــــثني جـــــــراء الـــــــعمل بـــــــأفـــــــران الصهـــــــر 
بشـركـات الحـديـد والـصلب والـنحاس بـما يـعطي 

إنـطباعـاً لـلمشاهـد بـأن املـصاب أحـد أفـراد فـريـق 

الـعمل مـن املـهندسـني أو الـعمال بـالشـركـة ولـيس 
بــاملــركــز الــبحثي وهــو مــاكــان مــالحــظ مــن جــميع 


العاملني .

أعـــود وأقـــول أنـــنا نـــعمل تـــحت مـــظلة رؤيـــه املـــهمه 
الــــوطــــنيه الــــتي أنــــشيء مــــن أجــــلها املعهــــد وهــــي 
تــطويــر طــرق اإلنــتاج وتــحسينها أو إيــجاد طــرق 

حـــديـــثه لـــها حـــيث أن عـــملنا مـــع املـــنتج نـــفسه أو 

طريقة إنتاجة .
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اإلدارة الـرشـيدة املـبنية عـلى أسـس و أسـالـيب عـلمية  ، البـد و أن تـكون 
هي املعيار األول إلختيار القيادات في كل القطاعات

أيـن مـوقـع مـركـز بـحوث الـفلزات وسـط أقـرانـه مـن املـراكـز الـبحثية الـدولـية املـتخصصة 
في نفس املجال والتي بدأنا معها منذ ما يزيد عن أربعون عاماً ؟

يـــعد مـــركـــزنـــا مـــقارنـــة بـــاملـــراكـــز املـــناظـــرة فـــي الـــعالـــم مـــن أفـــضلهم حـــيث أن املـــنافـــسة 
شــديــدة مــع املــراكــز الــبحثية فــي دول الــعالــم املــتقدم ، ولــكن يــمكننا الــقول أنــنا مــن 
أفـضل املـراكـز وأحـسنها فـي أفـريـقيا ومـن بـعض الـدول فـي الشـرق األقـصى ، كـما 

أن نتوائم ونتقارب بالتساوي مع نظرائنا ببعض الدول األوروبية .
 ويــعلونــا فــي الــترتــيب بــعض املــراكــز الــبحثيه فــي بــعض الــدول مــثل الــسويــد وكــندا 

وأمريكا .
ولـــكن عـــلوهـــا فـــي الـــترتـــيب عـــنا ال عـــالقـــة لـــه بـــالـــكفاءة الـــعلمية لـــلباحـــثني وإنـــما فـــقط 
لـــتطبيقها ألحـــدث أســـالـــيب اإلدارة ( Management ) والبـــد هـــنا لـــنا وقـــفة هـــامـــة 

عند هذا املوضوع وأقصد به موضوع اإلدارة بمعناها األهم في كافه املجاالت .
لـذا مـن املـهم جـداً أن يـكون إخـتيار الـرؤسـاء لـلمراكـز والشـركـات واملـؤسـسات قـائـماً 
عــلى إملــام الــشخص بــكل مــعطيات وأدوات اإلدارة الــجيدة مــن حــيث كــونــها مــوهــبة 

وعلم معاً وهذا هو مربط الفرس .

دور البحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي و زيادة الدخل القومي 
مـــا هـــو دور مـــركـــز بـــحوث الـــفلزات مـــن نـــاحـــية مـــساهـــمته فـــي زيـــادة الـــدخـــل الـــقومـــي 

ملصر ؟ وهل هناك وسيله أو قصص نجاح لقياس هذا األمر؟
الـــرد بـــمنتهى الـــبساطـــه يـــمكن أن يـــكون مـــن خـــالل اإلســـتعانـــه بـــكل أعـــمال وأبـــحاث 
املـــركـــز وتـــعاونـــه مـــع الـــصناعـــة والشـــركـــات فـــي مـــختلف قـــطاعـــات اإلنـــتاج الـــصناعـــي 
وهــــي أعــــمال مــــوثــــقة ومــــعترف بــــها بــــموجــــب عــــقود وخــــدمــــات وإســــتشارات كــــان مــــن 
نـتيجتها املـباشـرة تحسنـي طـريـقة اإلنـتاج وزيـادتـه ورفـع مـعدل الـربـح والـعائـد مـنه مـن 
خـالل تـطويـر املـنتج وخـط إنـتاجـه مـن خـالل مـكون وطـني مـن أبـحاث وتـطويـر قـام بـها 

باحثو املركز .

كـــيف يـــمكنني كـــمواطـــن أشـــعر بـــالـــدور الـــذي يـــقوم بـــه املـــركـــز فـــي تـــطويـــر الـــصناعـــة 
املصرية وما هو العائد املباشر علي منه ؟

أذكــر أنــه جــائــنا فــي بــدايــة عــملنا أحــد الــبرامــج الــتليفزيــونــية املــشهورة لــتسجيل لــقاء 
داخــل املــركــز وكــان هــذا هــو ســؤالــهم حــرفــياً قــبل الــبدء فــي الــتسجيل ، وقــد رفــضت 
وقــتها الــتسجيل داخــل املــكتب حــرصــاً عــلى مــصداقــية عــملنا ، فــلما إســتغرب طــاقــم 
الــــعمل بــــالــــبرنــــامــــج مــــن الــــرد ، أســــرعــــت بــــنصيحتهم بــــأن يــــتم الــــتسجيل مــــن داخــــل 
املـصانـع والشـركـات وبـخاصـة مـع رؤسـائـها ومـهندسـيها وعـمالـها لـيجاوبـوا بـأنـفسهم 
عـما قـام بـه مـركـز الـفلزات مـن أعـمال ، وكـان اإلقـتراح بـالـتسجيل فـي شـركـة الحـديـد 

والصلب املصريه .
والبــد هــنا ذكــر أن األمــر كــان مــن الــسهولــه وقــتها إعــالمــياً أن يــتم الحــديــث عــن دور 
الـبحث الـعلمي وأهـميته مـقارنـة بـالـوقـت الـحالـي حـيث عـصر الـفضائـيات والـسماوات 
املــفتوحــة وتــعدد الــقنوات واملحــطات الــتليفزيــونــية فــي اإلعــالم الــذي لــن يهــتم بــالــبحث 
الـــــعلمي ودوره إال إذا تـــــم عـــــمل مـــــا يـــــمكننا أن نـــــطلق عـــــليه مـــــجازاً لـــــفظ " الـــــقنبلة " 
لجــذب إنــتباه املــجتمع و اإلعــالم ، إذ البــد مــن زرع ثــقافــة اإلهــتمام بــالــبحث الــعلمي 
مـن خـالل إنـتقاء املـوضـوعـات الـتي تـهم املـواطـن الـعادي لجـذب إنـتباهـه ألهـميه دور 

البحث العلمي ، وتلك مسئولية كبيرة البد من تضافر جميع الجهود إلحداثها .

هـــل نـــرى الحـــل فـــي أن يـــوازن الـــعامـــلون بـــمجال الـــبحث الـــعلمي مـــا بـــني األهـــداف 
والخـــطط اإلســـتراتـــيجية والـــتنمويـــة الـــكبرى ومـــا بـــني اإلهـــتمام بـــالـــوصـــول لـــلمواطـــن 
الــــعادى بــــمنتج ذو مــــكون مــــصري خــــالــــص مــــن نــــاحــــيه الــــفكرة والــــخامــــة واإلنــــتاج ، 
يــكون فــي مــتناول يــده بــصورة مســتمرة وال أكــون مــازحــاً حــني أقــول ( الــصنبور أو 
الـحنفيه ) مـثالً كـمنتج يـتم إسـتخدامـه أكـثر مـن مـرة يـومـياً ، عـلى أن يـكون ذو كـفاءة 
عــالــية وســعر رخــيص وفــي املــتناول وبــالــرغــم مــن أنــه لــيس مــنتج إســتراتــيجي ضخــم 
إال أنـه يهـدف إلـي ثـقه املـواطـن فـي الـوصـول إلـي مـنتج مـصرى تـم إنـتاجـه مـن خـالل 

أحد إبداعات وأعمال البحث العلمي في مصر .

البــد مــن أن أقــوم كــمركــز بــحثي أعــمل فــي مــجال تــخصص مــع الــصناعــة أن يــصل 
جهـــدي وعـــملي لـــلمواطـــن مـــن خـــالل فـــكره أن مـــا أقـــدمـــه مـــن أبـــحاث تـــفيد الـــصناعـــة 
تـــعود عـــليه مـــباشـــرة مـــن خـــالل املـــنتج الـــنهائـــي الـــذي يســـتخدمـــه فـــي حـــياتـــه أو مـــن 
خــالل الــعائــد املــادي لــلدخــل الــقومــي الــذي مــن شــأنــه أن يــعود لــلمواطــن أيــضاً فــي 
صـورة خـدمـات أخـرى تـقدمـها لـه الـدولـة ، أو كـيفية قـيامـي بـعرض وتـسويـق أبـحاثـي 

ومنتجاتي بصوره جاذبة للمواطن ليتعرف عليها .

" أنـاشـد املـسئولـني بـضرورة عـمل قـاعـدة بـيانـات بـإحـتياجـات املـصانـع 
من املراكز البحثيه لتحسني وتطوير منتجاتها وتقليل الفاقد فيه "

هـــل تـــؤيـــد ســـيادتـــكم ســـن تشـــريـــعات وقـــوانـــني مـــن شـــأنـــها أن تـــتح لـــلباحـــثني إنـــشاء 
شـركـات تخـرج مـن عـباءة املـراكـز الـبحثية إلنـتاج وتـسويـق األفـكار واإلخـتراعـات فـي 

صورة منتجات تباع وتتداول في األسواق مباشره ؟
أؤيـد الـفكرة بشـدة وأنـاشـد جـميع متخـذي الـقرار لـلعمل عـلى إيـجاد آلـية لـتفعيل هـذا 
الـــفكر ، ويـــحضرنـــي هـــنا نـــموذج واضـــح لـــذلـــك ، حـــيث كـــان لـــديـــنا فـــي املـــركـــز أحـــد 
املـــــتخصصني فـــــي تـــــوصـــــيف وعـــــالج وتـــــصحيح املـــــشكالت الـــــطارئـــــه فـــــي مـــــاكـــــينات 
الكهــــربــــاء وكــــان هــــو اإلخــــتيار األول واألوحــــد عــــند حــــدوث تــــلك املــــشكالت وبــــخاصــــه 
فـيما يـتعلق بخـطوط األنـابـيب (غـاز – مـياه – بـترول ) وكـان صـاحـب فـكر وقـدرة عـلى 
تـــقديـــم أفـــكار بـــحثية هـــائـــلة ملـــنعها و مـــعالـــجتها مـــن الـــتآكـــل وكـــان يـــمكنه بـــالـــفعل أن 
ينشئ شـــركـــته الـــخاصـــة لـــلقيام بهـــذا الـــعمل وهـــو مـــعمول بـــه فـــي كـــل أنـــحاء الـــعالـــم 
ويـدر دخـالً بـاملـاليـني ولـكنني أؤكـد أن املـسئول األول عـن هـذا الـعمل هـو الـدولـة مـمثلة 
فـي الـحكومـة ، بـمعني البــد أن تـعـي الـدولـــة تـمامـاً مـاهـية إحـتياجـها لـلبحث الـعلمي 

( هي عايزه ايه من البحث العلمي ) .
حــيث أن الخــدمــات الــبحثية هــي إحــدى مــنتجات مــراكــز الــبحث الــعلمي وال بــد هــنا 
أن تحــدد الــدولــة فــي مشــروعــاتــها الــقومــية والــتنمويــة أن يــتم تــكليف املــراكــز الــبحثية 
بــالــعمل عــلى تــطويــر وتحســني وإنــجاح تــلك املشــروعــات ملــا لــلبحث الــعلمي مــن ذراع 

طولى تصل إلى كل املجاالت التي تهم الدولة واملواطن .
وأنــاشــد املــسئولــني بــضرورة و حــتمية عــمل قــاعــدة بــيانــات بــإحــتياجــات املــصانــع مــن 
املـراكـز الـبحثيه لتحسـني وتـطويـر مـنتجاتـها وتـقليل الـفاقـد فـيه بـحيث تـكون تـلك هـي 
الـــبدايـــة الـــصحيحة لـــدمـــج الـــبحث الـــعلمي مـــع الـــصناعـــة بـــما يـــجعل الـــدولـــه تـــمسك 
بــناصــية األمــور لخــلق الــطلب عــلى الــحاجــة وتــحفيز الــباحــثني عــلى الــعمل لحــل تــلك 

املشكالت .

خالصة القول يمكننا وضع روشتة املستقبل من خالل توافر العناصر التالية :
الـباحـثني األكـفاء  –  قـواعـد بـيانـات بـاملـشكالت الـصناعـية وإحـتياجـاتـها  – اإلدارة 

الجيدة املنتقاة بعناية  –  التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا .
حـــيث أن الـــبحث الـــعلمي فـــي خـــدمـــه املـــجتمع .. فـــالبـــد مـــن املـــجتمع أن يـــطلب مـــن 

الباحثني ما يريده من عمل .
جـديـر بـالـذكـر أن الـدكـتور أحـمد عـادل عـبد الـعظيم أحـد الـنماذج املشـرفـة و املـضيئة 
لـــلباحـــث والـــعالـــم املـــصري فـــي عـــضويـــته بـــالجـــمعيات واملـــنظمات املـــصريـــه والـــدولـــيه 

منها على سبيل املثال ال الحصر :
.F. Corr. S. T  زميل جمعية التآكل البريطانية -

.Corrosion Science  عضو هيئة تحرير مجلة التآكل االنجليزية -
-CEFRACOR  عضو جمعية التآكل الفرنسية

 NACE   عضو جمعية التآكل االمريكية -


- عضو جمعية الكيمياء الكهربية الهندية 

- مــمثل مــنطقة الشــرق االوســط فــى الــلجنة الــعليا لــالتــحاد الــدولــى ملــراكــز الــبحوث 


الصناعية  WAITRO))  وغالبية أعضائه من العالم املتقدم


ثم انتخابه نائبا لرئيس االتحاد الدولى ملراكز البحوث الصناعية ) ويترو ( 


ثم انتخابه باإلجماع رئيسا لالتحاد الدولى  لفترتني متتاليتني  



كــل عــام، نــضخ نــحو ٣٥.٩ بــليون طــن مــتري مــن 
ثــــــانــــــي أوكــــــسيد الــــــكربــــــون فــــــي الــــــغالف الــــــجوي. 
ويــــــأمــــــل الــــــعلماء بــــــأن يــــــساعــــــدوا عــــــلى حــــــل هــــــذه 
املـشكلة (املـاسـة إلـى حـد مـا)، عـبر تـحويـل الـتلوث 


إلى شيء يمكننا استخدامه.
لـــــــقد تســـــــببت الـــــــنشاطـــــــات البشـــــــريـــــــة، والـــــــعمليات 

الــصناعــية، كحــرق الــوقــود األحــفوري، وإنــتاج 
اإلســــــــــــمنت، وإزالــــــــــــة الــــــــــــغابــــــــــــات، 

بـــإنـــتاج كـــبير مـــن انـــبعاثـــات 
ثـانـي أوكـسيد الـكربـون، 

مـــــــلوثـــــــة كـــــــوكـــــــبنا. مـــــــع 
هــــــــــــــــــذه  اســــــــــــــــــتـــمـــرار 
الـــــــــنشاطـــــــــات، إلـــــــــى 
جـــــانـــــب تـــــزايـــــد عـــــدد 
الــسكان فــي الــعالــم، 

أوكـد لـكم أنـه لـن يـكون 
هــــنالــــك نــــقص فــــي ثــــانــــي 


أوكسيد الكربون.
ولـــكن مـــع ذلـــك، يـــبدو لـــينديـــن أرتشـــر، 

املـــــهندس الـــــكيميائـــــي فـــــي جـــــامـــــعة كـــــورنـــــيل، فـــــي 
نـــيويـــورك، إيـــجابـــياً. حـــيث يـــرى أن ثـــانـــي أوكـــسيد 
الـكربـون لـن يـشكل مـصدراً لـإلزعـاج بـعد اآلن، بـل 
ســــيكون هــــديــــة... إن أمــــكن احــــتجاز االنــــبعاثــــات، 
وتـــــــحويـــــــلها إلـــــــى كـــــــتل بـــــــناء كـــــــيميائـــــــية لـــــــصناعـــــــة 


منتجات مفيدة وقيمة.

استثمار الكربون مقابل احتجاز الكربون

لـقد تـم الـتقاط ثـانـي أوكـسيد الـكربـون مـن أنـابـيب 
الـــعادم فـــي محـــطات تـــولـــيد الـــطاقـــة، وغـــيرهـــا مـــن 
مـــــــــصادر االنـــــــــبعاثـــــــــات، وتخـــــــــزيـــــــــنها فـــــــــي أعـــــــــماق 
األرض، عــــلى مــــدى ســــنوات. ولــــكن تــــبنّي أن هــــذه 
الـــــــعملية، مـــــــكلفة جـــــــداً، وغـــــــير عـــــــملية فـــــــي غـــــــياب 


مصادر الدعم الكبيرة.
 مـــــــع ذلـــــــك، يـــــــأمـــــــل الـــــــعلماء أن يـــــــحققوا الـــــــفائـــــــدة 
بـــاســـتخدام هـــذا املـــنتج كـــمادة خـــام إلنـــتاج شـــيء 
نــــــــافــــــــع. حــــــــيث تهــــــــدف مجــــــــموعــــــــات عــــــــديــــــــدة مــــــــن 
املـــــهندســـــني، والـــــعلماء، والـــــباحـــــثني إلـــــى احـــــتجاز 
انــــــــبعاثــــــــات ثــــــــانــــــــي أوكــــــــسيد الــــــــكربــــــــون، إلنــــــــتاج 
الــــبولــــيمرات، أو أنــــواع الــــوقــــود الــــبديــــلة، أو املــــواد 


الكيميائية الصناعية.
ولـــتحقيق آلـــيات (أو تـــفاعـــالت) جـــديـــدة الســـتخدام 
ثــــانــــي أوكــــسيد الــــكربــــون كــــمادة أولــــية كــــيميائــــية، 
يـــــــقترح آرتشـــــــر فـــــــي مجـــــــلة ســـــــايـــــــنس أدفـــــــانســـــــز 

Science Advances، أن خـلية الـوقـود الـتي 
تــــــولــــــد الكهــــــربــــــاء أثــــــناء تــــــحويــــــل ثــــــانــــــي أوكــــــسيد 
الـــكربـــون إلـــى "ســـلعة كـــيميائـــية" يـــمكنها الـــقيام 
بــــــــــاملــــــــــهمة. حــــــــــيث قــــــــــام هــــــــــو وتــــــــــلميذه، وادجــــــــــي 
الـسادات، بـبناء نـموذج أولـي ملـفاعـل نـووي يجـمع 
ثــــــــــــــانــــــــــــــي أوكــــــــــــــسيد الــــــــــــــكربــــــــــــــون مــــــــــــــع األملــــــــــــــنيوم 
واألوكـسجني، إلنـتاج مـادة يـمكن اسـتخدامـها 
لـــــصناعـــــة األحـــــماض، ومـــــزيـــــالت 
واألصــــــــــــــــــبـــــاغ  الــــــــــــــــــصـــــدأ، 
الـنسيجية، وغـيرهـا مـن 
املــــــــــواد الــــــــــكيميائــــــــــية 


الصناعية.
هــــــــــــــــــذه  أن  كــــــــــــــــــمـــا 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــــــالت 
الــــــــكيميائــــــــية تــــــــطلق 
طــــــــــاقــــــــــة لتحتجــــــــــزهــــــــــا 
خــاليــا الــوقــود، حــيث بــدا 
أن هـــــــذه الـــــــعملية تـــــــولـــــــد مـــــــن 

الكهرباء ما يفوق استهالكها لها.


اآلثار البيئية
مـــــــن جهـــــــته هـــــــاورد هـــــــيرتـــــــزوج، كـــــــبير الـــــــباحـــــــثني 
املــــــــهندســــــــني فــــــــي مــــــــبادرة الــــــــطاقــــــــة فــــــــي معهــــــــد 
مـــاســـاتـــشوســـتس لـــلتكنولـــوجـــيا، ومـــن دعـــاة عـــزل 
الــكربــون، يــؤيــد مــوقــفاً مــختلفاً بــالنســبة إلمــكانــية 
اســـــتثمار الـــــكربـــــون، بـــــأن لـــــه تـــــأثـــــيراً كـــــبيراً عـــــلى 
الـــبيئة. إن االنـــتفاع مـــن ثـــانـــي أوكـــسيد الـــكربـــون 
عــلى شــكل ســلع كــيميائــية أو طــاقــة، دون صــرف 
املـــــزيـــــد مـــــن الـــــطاقـــــة فـــــي مـــــكان مـــــا ضـــــمن دورة 
حـياة املـنتج، هـو أمـر فـي غـايـة الـصعوبـة. يـناقـش 
الـتقريـر الـخاص لـلجنة الـدولـية لـلتغيرات املـناخـية 
IPCC عـــــــن الـــــــتقاط ثـــــــانـــــــي أوكـــــــسيد الـــــــكربـــــــون 
وتخـــــزيـــــنه، والـــــذي كـــــان هـــــيرتـــــزوج أحـــــد مـــــعّديـــــه 
الــرئــيسيني، أنــه حــتى وإن اســتخدمــت الــصناعــة 
الـكيميائـية ثـانـي أوكـسيد الـكربـون لـصناعـة كـافـة 
مـــــــنتجاتـــــــها، لـــــــن تـــــــتمكن مـــــــن امـــــــتصاص كـــــــافـــــــة 


االنبعاثات.
مـن جهـتها تـبدو كـيندرا كـوهـل، املـؤسـس املـشارك 
للشـــــــركـــــــة الـــــــناشـــــــئة Opus 12، فـــــــي بـــــــيركـــــــلي، 
كـــــالـــــيفورنـــــيا، مـــــدركـــــة بـــــشكل تـــــام بـــــأن اســـــتثمار 
الـــكربـــون، لـــن يحـــل بـــشكل كـــامـــل مـــشكلة الـــعالـــم 
املـــــتعلقة بـــــانـــــبعاثـــــات ثـــــانـــــي أوكـــــسيد الـــــكربـــــون، 

ولكنها تقول، إن األمر يستحق املحاولة.

 

تصدر عن 
 مجلس المراكز والمعاهد 

والهيئات البحثية  
وزارة البحث العلمي  

 
رئيس مجلس اإلدارة  
أ.د أشرف الشيحي  

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  
 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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  

للمراسالت واإلعالنات  
بإسم هيئة التحرير 

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية  

١٠١ ش القصر العيني  
الدور الثامن  

تليفاكس : ٢٧٩٢١٣١٦ 
 

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

هل تعلم - ولكن بفكر مختلف؟

http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
http://sequestration.mit.edu/people/hjherzog/
http://sequestration.mit.edu/people/hjherzog/
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://www.opus-12.com/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://futurism.com/unprecedented-new-levels-of-carbon-dioxide-in-antarctica/
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
http://sequestration.mit.edu/people/hjherzog/
http://sequestration.mit.edu/people/hjherzog/
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/_reports_carbon_dioxide.htm
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://www.scientificamerican.com/article/can-chemists-turn-pollution-into-gold/
http://www.opus-12.com/
http://www.crci.sci.eg
http://www.crci.sci.eg


[ ! ]1

ال شــــك فــــي أن املــــشاركــــة فــــي املــــحافــــل الــــدولــــية 
واملـــسابـــقات الـــعاملـــية تـــضيف الـــكثير مـــن الفخـــر 
واإلحـــساس بـــالـــوطـــنية لـــكل مـــن يـــمثل بـــالده فـــي 
تــــلك املــــسابــــقات وتــــسعى كــــل الــــدول لــــلمشاركــــة 
أمــلة فــي الــفوز بــمراكــز مــتقدمــة يــرتــفع بــها عــلم 
الـــــدولـــــة وســـــط كـــــل الـــــدول بـــــما يـــــمثله مـــــن إعـــــالن 
دولــي تــتناقــله وســائــل اإلعــالم بــتميز وتــفوق تــلك 
الـــــدولـــــة فـــــي مـــــجال املـــــسابـــــقة أو الـــــبطولـــــة الـــــتي 

شاركت فيها.

وبـــــــــعيداً عـــــــــن الـــــــــصخب واإلهـــــــــتمام اإلعـــــــــالمـــــــــي 
بــاألبــطال الــريــاضــيني فــي املــحافــل و املــسابــقات 
الــــدولــــية والــــتي أصــــبحت مــــشاركــــتنا فــــيها عــــلى 
الـــصعيد الـــدولـــي حـــلماً طـــال إنـــتظارة ، نجـــد أن 
هـــــناك فـــــئة مـــــن الشـــــباب املـــــصري مـــــن األجـــــيال 
الــــصاعــــدة يــــشارك فــــي مــــسابــــقات عــــلمية دولــــية 
ويـحقق مـراكـز مـتقدمـة ويـفوز بـاملـيدالـيات لـيرتـفع 
مـعها عـلم مـصر خـفاقـاً فـي تـلك املـسابـقات دون 
أن يــــتم تســــليط األضــــواء عــــلى إنــــجازهــــم الــــذي 
يــــعد جــــديــــراً بــــاإلهــــتمام نــــظراً لــــتحقيقه فــــي ظــــل 
غـــــــياب إعـــــــالمـــــــي تـــــــام وبـــــــأقـــــــل الـــــــتكالـــــــيف الـــــــتي 

تتحملها الدولة في سبيل مشاركتهم .

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــه يـــوجـــد عـــلى مســـتوى الـــعالـــم 
إثــــــــنتا عشــــــــرة دورة أولــــــــيمبية فــــــــي الــــــــعلوم تــــــــقام 
ســــــنويــــــاً بــــــدول الــــــعالــــــم املــــــختلفة ، نــــــذكــــــر مــــــنها 
األربـــــــــعة أولـــــــــيمبياد األســـــــــاســـــــــية فـــــــــي مـــــــــجاالت 
( الــــــــــــبيولــــــــــــوجــــــــــــي – الــــــــــــكيمياء – الــــــــــــفيزيــــــــــــاء – 
الـريـاضـيات ) ، ولـم تـشارك مـصر فـي أى مـنهم 
مســــــــبقاً نــــــــظراً لــــــــلعديــــــــد مــــــــن األســــــــباب أهــــــــمها 
الـــــــــقواعـــــــــد واإلشـــــــــتراطـــــــــات الـــــــــواجـــــــــب إتـــــــــباعـــــــــها 

للتسجيل واإلشتراك.

وكـــــان ملجـــــلة الـــــنافـــــذة هـــــذا الـــــلقاء مـــــع املـــــدربـــــني 
املـــــــصريـــــــني لـــــــلفريـــــــق الـــــــذي شـــــــارك بـــــــأولـــــــيمبياد 
الــــــبيولــــــوجــــــي بــــــدولــــــة فــــــيتنام خــــــالل شهــــــر يــــــولــــــيو 
٢٠١٦ والـحائـز عـلى املـيدالـية الـبرونـزيـة فـي أول 
إشــــتراك ملــــصر فــــي أوملــــبياد الــــعلوم وهــــو إنــــجاز 

يحق لنا جميعاً أن نفخر به .
ويـتكون فـريـق املـدربـني مـن ثـالثـة شـباب بـاحـثني 
بمعهـد بـحوث زراعـة األراضـي الـقاحـلة بـمديـنــة 
األبــحـــاث الــعلميــة والــتطبيقـــات الــتـكنولــوجــية 
وهــــــم: د/ ســــــامــــــي زكــــــى ، د/ جــــــمال عــــــمار ، د/ 

محمد عمران.

كـــيف جـــاءتـــكم  فـــكرة اإلشـــتراك بـــفريـــقكم 
في تلك املسابقة ؟

جــــاء األمــــر بــــالــــصدفــــة مــــن خــــالل أحــــد املــــراكــــز 
الــــــــخاصــــــــة بــــــــالــــــــعلوم والــــــــتدريــــــــب الــــــــذي يــــــــشارك 
ويـــــتخصص فـــــي مـــــجال تـــــصميم الـــــروبـــــوت فـــــي 
مــثل تــلك املــسابــقات ، حــيث تــناقــشنا فــي كــيفية 
تـــــكويـــــن فـــــريـــــق مـــــصري يـــــشارك فـــــي أولـــــيمبياد 
الــعلوم وبــخاصــة الــبيولــوجــي عــلى أن يــتم تــوفــير 
الــــــتمويــــــل الــــــالزم مــــــن خــــــالل أحــــــد الــــــرعــــــاة بــــــعد 
مـــــوافـــــقة وزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم بهـــــذا الـــــشأن ، 
والـــــــبدء فـــــــي تـــــــنفيذ وإســـــــتيفاء جـــــــميع الشـــــــروط 
الـالزمـه لـإلشـتراك طـبقاً لـلقواعـد املـعمول بـها فـي 

مثل تلك املسابقات.
وبـــــالـــــفعل تـــــمت مـــــوافـــــقة وزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم 
بـصفتها الـجهة الـحكومـية الـرسـمية عـلى املـضي 
فـــي األمـــر واإلشـــتراك فـــي املـــسابـــقات حـــيث أن 
املـتسابـقني البـد وأن يـكونـوا طـلبة الـتعليم مـا قـبل 
الــجامــعي فــي الــفئة الــعمريــة مــمن هــم دون ســن 
العشــريــن ، وتــم عــرض الــفكرة عــلى أحــد الــرعــاة 
لـــــتمويـــــل تـــــكالـــــيف الـــــرحـــــلة مـــــن تـــــذاكـــــر الـــــطيران 
وإقـــامـــة ومـــصروفـــات الـــتدريـــب لـــإلشـــتراك بـــإســـم 

مصر ألول مرة .

`

أكتوبر  ٢٠١٦ - العدد الرابع

أوليمبياد العلوم

تصدر عن

على غرار األوليمبياد الرياضية ... مصر تحصد ميدالية برونزية في أوليمبياد البيولوجي 
في أول مشاركة لها
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هــل هــناك شــروط أخــرى لــتسجيل مــصر رســمياً 
للمشاركة في تلك املسابقات العلمية ؟

كـــــــان مـــــــن ضـــــــمن الشـــــــروط أيـــــــضاً أن يـــــــتم إيـــــــفاد أحـــــــد 
املــــــــــــدربــــــــــــني لــــــــــــلمشاركــــــــــــة فــــــــــــي 
األلـــيمبياد بـــصفة مـــراقـــب 
أوالً ملــــــــتابــــــــعة الــــــــتنظيم 
عــــــــــــــــــلـــى  والــــــــــــــــــتـــعـــرف 
شــــــــــروط املــــــــــسابــــــــــقة 
واإلخــتبارات وكــيفية 
إحــــــــتساب الــــــــنتائــــــــج 
وإعـالنـها، وبـالـفعل تـم 
إيــفاد الــدكــتور / ســامــي 
زكــــــــي لــــــــلمشاركــــــــة كــــــــمراقــــــــب 
بـإسـم مـصر فـي أولـيمبياد عـلوم الـبيولـوجـي الـتي أقـيمت 
بــالــدانــمارك فــي الــعام الــفائــت ٢٠١٥ ، وكــان مــن ضــمن 
املـــــشاركـــــني كـــــمراقـــــب ألول مـــــرة أيـــــضاً دول آخـــــرى مـــــثل 

النرويج – بنجالديش – أيسلندا .
وبهـذا تـم تـسجيل مـصر فـي األولـيمبياد كـمراقـب وأصـبح 
يـمكننا اإلشـتراك فـي الـبطولـة الـتالـية بـفريـق بـعد إجـتياز 
بـــــــــعض الشـــــــــروط اإلجـــــــــراءات الـــــــــتي ســـــــــنقوم بشـــــــــرحـــــــــها 
بــــالــــتفصيل الحــــقاً، والبــــد هــــنا أن نــــذكــــر أن مــــشاركــــة كــــل 

دولة تنقسم إلي نوعني من املشاركني :-
١- املحكمني.

٢- املتسابقني من الطلبة.
وطـاملـا كـان املـحكمني هـم فـي األصـل مـن قـامـوا بـتدريـب 
الــطلبة قــبل الــسفر لــإلشــتراك بــاملــسابــقة ، فــإنــه البــد مــن 
فــــــــــصلهم عــــــــــن بــــــــــعضهم فــــــــــي امــــــــــاكــــــــــن اإلقــــــــــامــــــــــة ومــــــــــنع 
اإلتـصاالت بـينهم فـور اإلنـتهاء مـن عـملية الـتسجيل عـقب 
الـوصـول مـباشـرة ، ويـتم عـزل املـتسابـقني مـن الـطلبة مـن 
أيـــــــــة أجهـــــــــزة إتـــــــــصاالت لـــــــــضمان الـــــــــحياد الـــــــــتام وعـــــــــدم 
التســــريــــب نــــظراً إلطــــالع املــــدربــــني – املــــحكمني حــــالــــياً – 

على جميع اإلختبارات في املونديال.

كـيف بـدأتـم بـتدريـب الـطلبة املـختاريـن ... و عـلى 
أي معايير تم إختيارهم ؟

كـــــما ذكـــــرنـــــا ســـــابـــــقاً أن املـــــدربـــــني املـــــصريـــــني قـــــد قـــــامـــــوا 
بتحـــديـــدمـــا ســـوف يـــتم تـــدريـــب الـــطلبة عـــليه فـــي املـــجاالت 

التالية :
١- البيولوجيا الجزيئية.

٢- الكيمياء الحيوية.
٣- علم التشريح ووظائف النباتات الحيوية.

٤- علم الحيوان والنظم اإليكولوجية.
وتــــم الــــبدء بــــاإلعــــالن عــــن الــــتصفيات األولــــية لــــألولــــيمبياد 
الــــوطــــنية فــــي مــــصر مــــن خــــالل املــــركــــز الــــعلمي ومــــوافــــقة 
وزارة الــــتربــــية والــــتعليم ، وتــــم تــــصميم مــــوقــــع إلــــكترونــــي 
وصــــــــــــــفحة عــــــــــــــلى مــــــــــــــوقــــــــــــــع الــــــــــــــتواصــــــــــــــل اإلجــــــــــــــتماعــــــــــــــي 
(FACEBOOK) بهــــــــذا الــــــــشأن ، وبــــــــدأت الــــــــتصفيات 

واإلخــــتبارات بــــمشاركــــة ١٨٠ طــــالــــب تــــقدمــــوا لــــإلشــــتراك 
باملسابقة الوطنية .

وخــالل الخــطوات الــتي قــمنا بــها أتــيح لــنا زيــارة املــراكــز 
اإلســـــتكشافـــــية لـــــلعلوم الـــــتابـــــعة لـــــوزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم 
وهــــي بــــحق نــــموذج أكــــثر مــــن رائــــع يــــعمل عــــلى تــــشجيع 
الــــــطالب وتــــــحفيزهــــــم لــــــدراســــــة الــــــعلوم ، ثــــــم قــــــمنا بــــــعمل 
تـــــصفيات ملـــــرتـــــني حـــــتي وصـــــل الـــــعدد الـــــنهائـــــي إلـــــي ٥٠ 
طــــالــــب مــــن خــــالل نــــماذج إمــــتحانــــات مــــقاربــــه ومــــشابــــهه 
لـــــإلمـــــتحانـــــات فـــــي األولـــــيمبياد الـــــدولـــــية بـــــنفس الـــــطريـــــقة 

واألسلوب حتي يعتاد عليها املتسابقني .
ومـــن خـــالل آخـــر تـــصفيه وصـــل الـــعدد الـــنهائـــي إلـــي ٢٥ 
طـــالـــب مـــتميز بـــعد نـــهايـــة املـــرحـــلة الـــثالـــثة مـــن الـــتصفيات 
وذلــــــك خــــــالل فــــــترة أربــــــعة أشهــــــر مــــــنذ بــــــدء اإلعــــــالن عــــــن 
املـــــــــسابـــــــــقة ، وكـــــــــانـــــــــت اإلخـــــــــتبارات online لـــــــــلتصفيات 
األولــــي بــــحيث يــــتم تحــــميل اإلخــــتبار وتــــتم اإلجــــابــــة عــــلية 
بــــمعرفــــة املــــتسابــــقني وإعــــادة تحــــميلة مــــرة آخــــرى خــــالل 

ساعة واحدة فقط .
وفـــــــي نـــــــفس تـــــــوقـــــــيت الـــــــتصفيات الـــــــخاصـــــــة بـــــــأولـــــــيمبياد 
الـبيولـوجـي كـان يـتم اإلعـداد والـتنفيذ لـتصفيات الـفيزيـاء 
والــريــاضــيات مــن خــالل فــرق ومــدربــني آخــريــن مــن خــالل 
نـفس املـركـز الـعلمي الـخاص والـرعـاة حـيث كـان اإلعـداد 
ألولـيمبياد الـفيزيـاء الـدولـية الـتي تـقام فـي سـويسـرا هـذا 
الـــعام ، وبـــعد اإلســـتقرار عـــلى ٢٥ مـــتسابـــق نـــهائـــي قـــام 
الــراعــي الــرســمي بــتمويــل تــدريــب مــكثف لــهم ملــدة ثــالثــة 
أيـــام بـــالـــقاهـــرة كـــان فـــي نـــهايـــتها إخـــتبار ٢١ طـــالـــب ثـــم 
قــــمنا بــــالــــتوســــع فــــي دائــــرة اإلخــــتيار املــــتاح لــــنا بــــإجــــراء 
نـفس الـتصفيات بـاإلسـكندريـة الـتي إنتهـت نـتائـجها إلـي 
١٦ طــــــالــــــبه تــــــمت تــــــصفيتهم إلــــــي ٦ فــــــقط وعــــــليه أصــــــبح 

العدد اإلجمالي لدينا ٢٧ طالب وطالبة .

كــيف تــمت عــملية إخــتيار املــتسابــقني مــن أصــل 
السبعة و عشرون متميزاً من هؤالء الطلبة ؟

ملــــا كــــان مــــن أهــــم شــــروط أشــــراإلشــــتراك فــــي املــــونــــديــــال 
الـــعاملـــي أن يـــتم عـــمل إخـــتبار Final لجـــميع املـــختاريـــن 
فـقد أقـيم هـذا اإلخـتبار فـي جـامـعة الـنيل كـجامـعة أهـلية 
لـــها صـــفة الـــرســـمية كـــجامـــعة حـــكومـــية الـــتي إســـتضافـــت 
فـــعالـــيات املـــسابـــقة الـــنهائـــية الـــوطـــنية بـــعد مـــا تـــم تـــصميم 
شـعار لـها وتـغطيتها إعـالمـياً بـعدد مـن املـواقـع اإلخـباريـة 
وإثـنني عـلى األقـل مـن املحـطات الـتليفزيـونـية و تـم تـوزيـع 

جوائز محددة مسبقاً للحاصلني على املراكز األولى .
ونـــتقدم بـــالـــشكر إلدارة جـــامـــعة الـــنيل الـــتي إســـتضافـــت 
فـــعالـــيات املـــسابـــقة الـــوطـــنية لـــكل مـــجاالت الـــعلوم املـــؤهـــلة 
لـلمونـديـاالت املـتخصصة بـعد مـا سخـرت كـل إمـكانـياتـها 
لــــتوفــــير كــــل املســــتلزمــــات املــــطلوبــــة لــــعقد تــــلك املــــسابــــقة ، 
وجــــاءت الــــنتيجة الــــنهايــــة ملــــسابــــقة الــــبيولــــوجــــي بــــإخــــتيار 
ثـــمانـــية طـــلبة مـــنهم أربـــعة أســـاســـيني وأربـــعة إحـــتياطـــيني 
لـهم ، ومـنذ تـلك اللحـظة بـدأ دورنـا كـمدربـني لـهؤالء الـطلبة 
عــــــلى املــــــجاالت الــــــسابــــــق ذكــــــرهــــــا مــــــن خــــــالل عــــــدد مــــــن 
املــحاضــرات والــفيديــوهــات والشــرح الــتفصيلي لــلمسابــقة 
الـــــــدولـــــــية حـــــــتي وصـــــــل بـــــــنا األمـــــــر إلـــــــي مـــــــحاولـــــــة وضـــــــع 
إخــتبارات لــهم بــطريــقة أكــثر صــعوبــة مــن نــاحــية الــضغط 
الـعصبي وطـول األسـئلة وضـيق الـوقـت عـما هـو عـليه فـي 
املـــسابـــقة الـــرســـمية حـــتي يـــعتاد الـــطلبة املـــختارون عـــلى 

مثل تلك األجواء مسبقاً .
وبــــــــــدأ يظهــــــــــر لــــــــــنا أهــــــــــم املــــــــــشكالت واملــــــــــعوقــــــــــات الــــــــــتي 
صــــادفــــناهــــا خــــالل تــــلك املــــرحــــلة ، أال وهــــي الــــعثور عــــلى 

مـــــــكان لـــــــلتدريـــــــب الـــــــعلمي الـــــــذي البـــــــد وأن يـــــــكون طـــــــبقاً 
لــــلتخصص  بــــأحــــد الــــجامــــعات أو أحــــد املــــراكــــز الــــبحثية 
املـتخصصة فـي الـبيولـوجـي ، والحـت لـنا فـرصـة الـتدريـب 
قــبل الــسفر بــأربــعة أيــام فــقط خــالل الــتدريــب فــي مــعمل 
الـــبيوتـــكنولـــوجـــي بـــكلية الـــزراعـــة جـــامـــعة اإلســـكندريـــة ولـــم 
يـــكن تـــدريـــباً بـــاملـــعنى املـــتعارف عـــليه بـــالـــتدريـــب املـــعملي 
فــــعلياً بــــل كــــان فــــقط مــــشاهــــدة ومــــساعــــدة أفــــراد الــــقسم 
أثــناء عــملهم ، حــيث أن الــتدريــب عــلى الــعمل الــبيولــوجــي 
يـــــحتاج بـــــعض املســـــتلزمـــــات املـــــكلفة مـــــاديـــــاً مـــــن أجهـــــزة 

وكيماويات وحيوانات تجارب ..... إلخ.

هــــل تــــقصد أن املــــتسابــــقني لــــم يــــحصلوا عــــلى 
الــتدريــب الــعملي الــكافــي قــبل الــسفر لــلمشاركــة 

في املسابقة ؟

لـنا أن نـتخيل أن املـتسابـقني قـامـوا بـالـعمل الـيدوي فـعلياً 
مـــن خـــالل اإلخـــتبارات فـــي املـــونـــديـــال وهـــو مـــا يـــعظم مـــن 
قـــــــيمة الـــــــنتائـــــــج الـــــــتي حـــــــصلوا مـــــــقارنـــــــة بـــــــاإلســـــــتعدادت 
واإلمـكانـيات الـتي كـان يـجب تـوفـيرهـا لـهم، ومـن الـطريـف 
هـــــنا أن نـــــذكـــــر أن دولـــــة مـــــثل ســـــويســـــرا بـــــكل إمـــــكانـــــتها 
ونـظامـها الـتعليمي لـم تـتمكن مـن الـحصول عـلى مـيدالـية 
ألول مـــــــرة إال بـــــــعد ٩ ســـــــنوات مـــــــن املـــــــشاركـــــــة ، كـــــــما أن 
مــــصر تــــعد أول دولــــة عــــربــــية تــــحصل عــــلى مــــيدالــــية فــــي 

أوليمبياد العلوم.
وعـــند إعـــالن نـــتائـــج املـــسابـــقة حـــصل أحـــد أفـــراد الـــفريـــق 
املـــصري عـــلى مـــيدالـــية بـــرونـــزيـــة هـــي األولـــى ملـــصر فـــي 
مـــثل تـــلك املـــسابـــقات الـــدولـــية ، و يـــأتـــي اإلنـــجاز فـــي أن 
الــحصول عــلى هــذه الــبرونــزيــة كــان فــي أول مــشاركــة لــنا 
بـــــاملـــــونـــــديـــــال و هـــــو مـــــا عـــــظم مـــــن قـــــيمة املـــــيدالـــــية و كـــــان 
الـفريـق املـصري محـل تـقديـر كـل الـدول املـشاركـة و أثـنوا 

على إنجازنا في هذا املحفل الدولي الكبير .
ونــــــــحن نــــــــأمــــــــل أن يــــــــتم اإلعــــــــداد جــــــــيداً لــــــــإلشــــــــتراك فــــــــي 
املــــسابــــقات املــــقبلة حــــتي نــــتمكن مــــن الــــحفاظ عــــلى هــــذا 
املســتوى أو زيــادة عــدد املــيدالــيات بــاإلضــافــة إلــي الحــلم 

الكبير بتنظيم هذه البطولة.

طـــموحـــاتـــكم و رؤيـــتكم املســـتقبلية بـــعد تحقيق 
هذا اإلنجاز ؟

نـــتمنى فـــي املـــقام األول الـــحفاظ عـــلى هـــذا الـــترتـــيب مـــع 
مـحاولـة زيـادة رصـيد مـصر مـن املـيدالـيات و رفـع قـيمتها 

إلى الفضيات و امليداليات الذهبية .
كـما نـتمنى مـزيـد مـن اإلهـتمام الـرسـمي الـحكومـي بـدعـم 
املـتسابـقني مـن حـيث تـوفـير أمـاكـن ومسـتلزمـات الـتدريـب 
الـــــــــعملي بـــــــــما  يـــــــــؤهـــــــــلهم لـــــــــلمنافـــــــــسة بـــــــــقوة فـــــــــي جـــــــــميع 

املسابقات .
و نـــتمنى أخـــيراً أن نـــرى مـــصر كـــدولـــة تـــقوم بـــتنظيم مـــثل 
تــــلك املــــناســــبات واألولــــيمبياد الــــعلمية مســــتقبالً إن شــــاء 

اهلل .



[ ! ]3

أنشئ معهـــد بـــحوث الـــبترول بـــموجـــب قـــرار رئـــيس الجـــمهرويـــة رقـــم ٥٤١ 

لـــسنة ١٩٧٤ وهـــو معهـــد ذو طـــبيعة فـــي مـــجال شـــديـــد الـــتخصص واألهـــمية ، 

فـــالـــبترول كـــان أحـــد أهـــم األســـلحة الـــتي إســـتخدمـــتها الـــدول الـــعربـــية ومـــصر 

أثـناء حـرب أكـتوبـر املـجيدة فـي الـعام ١٩٧٣ ، وكـان لـه بـالـغ األثـر فـي املـوقـفني 

األوروبــي واألمــريــكي تــجاه الــوضــع فــي املــنطقة الــعربــية الــتي كــانــت وال زالــت 

تـــمثل الـــثروة الـــبترولـــية لـــها الـــعامـــل األســـاســـي الـــذي تـــرتـــكز عـــليه إقـــتصاديـــات 

مـعظم الـدول الـعربـية ويـؤثـر فـي الـحياة اإلقـتصاديـة فـي أوروبـا وأمـريـكا أيـضاً 

 .
وحــــــيث أن مــــــصر مــــــن الــــــدول املــــــنتجة لــــــلبترول ويــــــوجــــــد الــــــعديــــــد مــــــن الــــــحقول 

املــــكتشفة واملــــنتجة ، كــــان مــــن الــــضروري أن يــــتم الــــتفكير نــــحو وجــــود مــــركــــز 

بـحثي مـتخصص تـقوم رسـالـته عـلى تـلبية اإلحـتياجـات الـتكنولـوجـية لـلصناعـة 

الـــــقومـــــية الـــــبترولـــــية بـــــالـــــدراســـــات و األبـــــحاث الـــــتطبيقية فـــــي مـــــجاالت الـــــبترول 

املختلفة وتطويرها والعمل على املشاركة في حل مشكالتها . 

وكــان ملجــلة الــنافــذة الــعديــد مــن الــلقاءات داخــل معهــد بــحوث الــبترول لــلتعرف 

عـــلى أنشـــطة وإهـــتمامـــات املعهـــد ، ومـــا يـــميزه عـــن غـــيرة مـــن املـــراكـــز الـــتابـــعة 

لـوزارة الـبحث الـعلمي ، وكـانـت الـبدايـة فـي لـقاءنـا مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور 

/ أحــــمد الــــصباغ – مــــديــــر املعهــــد الــــذي أكــــد فــــي كــــلمته لــــنا عــــلى أن الــــعمل 

بـاملعهـد قـائـم عـلى الـبحث والـتطبيق والـتطويـر ، إذ أن الـبحث الـعلمي والـنجاح 

عـلى إلـي مـرحـلة الـتطبيق وصـوالً ملسـتوى اإلنـتاج بـالـقطاع الـصناعـي ولـطاملـا 

كــان األمــر فــي ســوق الــصناعــة تــنافــسياً قــائــماً عــلى الــعرض والــطلب وجــودة 

املـــنتج املســـتخدم فـــي األســـواق املـــعنيه بـــعملنا ، كـــان البـــد مـــن الـــعمل الـــدائـــم 

على التطوير وتحديث املنتجات ومخرجات البحث العلمي بمعهدنا . 

وملــا كــانــت رســالــة املعهــد تــقوم عــلى تــلبية اإلحــتياجــات الــتكنولــجية لــلصناعــات 

الـــــبترولـــــية الـــــقومـــــية بـــــالـــــدراســـــات واألبـــــحاث الـــــتطبيقية فـــــي مـــــجاالت الـــــبترول 

املـختلفة وتـطويـرهـا والـعمل عـلى املـشاركـة فـي حـل مـشكالتـها ، لـذا فـمن خـالل 

عـــمل املعهـــد عـــلى مـــدار الـــسنوات مـــنذذ إنـــشائـــه كـــان املســـتفيدون مـــن نـــشاط 

املعهد هم  :

• قطاع البترول بجميع شركاته اإلنتاجية وقطاع التكرير .

• القطاعات املستخدمة للمواد البترولية والبتروكيماويات .

• الشـركـات والـهيئات الـكبرى ذات الـصلة (املـقاولـون الـعرب – هـيئة قـناة 

السويس) .

• مختبرات النفط املركزية بدولة السودان الشقيق . 

وأكـــــد األســـــتاذ الـــــدكـــــتور / أحـــــمد الـــــصباغ عـــــلى أن حـــــل مـــــشكالت صـــــناعـــــة 

الـــــبترول فـــــي مـــــصر مـــــن األهـــــداف اإلســـــتراتـــــيجية ذات الـــــبعد الـــــقومـــــي الـــــتي 

يتطلع املعهد إلى تحقيقها عن طريق األتي  :

• زيـــــادة إحـــــتياطـــــي الـــــبترول بـــــزيـــــادة مـــــعدل إســـــترجـــــاعـــــة فـــــي الـــــحقول 

املكتشفة الجديدة والقديمة (محالجة الزيت الثقيل في مكامنه).

• تطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج املواد الكيميائية األولية.

• إستخدامات بدائل الوقود السائل غير التقليدية.

• تــــنمية األبــــحاث الــــخاصــــة بــــاإلســــتفادة الــــقصوى مــــن الــــغاز الــــطبيعي 

حـــــــيث أنـــــــه األمـــــــل الجـــــــديـــــــد فـــــــي تـــــــدعـــــــيم اإلقـــــــتصاد الـــــــقومـــــــي فـــــــي صـــــــناعـــــــة 

البتروكيماويات.

• اإلهتمام بمجال التكنولوجيا الحيوية لخدمة الصناعة البترولية.

• .إمـــداد قـــطاع الـــبترول بـــكيماويـــات الـــحقول بـــديـــالً عـــن املســـتورد مـــنها 

بهدف توفير العملة األجنبية ، ولدعم النشاط البحثي والتطبيقي باملعهد. 

معهد بحوث البترول 
( البحث – التطبيق – التطوير )



[ ! ]4

 ويــتطلع املعهــد إلــي مــزيــد مــن الــطموحــات واإلنــجازات 
مـــن خـــالل بـــعض األعـــمال املـــتوقـــع تـــنفيذهـــا وفـــقاً لـــرؤيـــة 
مســـتقبلية تـــعكس مـــدى إهـــتمام إدارة املعهـــد فـــي ربـــط 
الـــــبحث بـــــالـــــتطبيق والـــــعمل عـــــلى الـــــتطويـــــر ، فـــــمن أهـــــم 

الرؤى املستقبلية للمعهد :-

 اإلهــــتمام املــــتواصــــل بــــتسجيل رســــائــــل املــــاجســــتير 
والـدكـتوراة فـي مـجال حـل مـشاكـل الـصناعـة الـبترولـية 

والبتروكيماويات وصناعات القطاع الخاص .
الـــــعمل عـــــلى تـــــأكـــــيد مـــــبدأ إقـــــتصاد املـــــعرفـــــة لـــــزيـــــادة 
الــــــدخــــــل الــــــخاص بــــــصندوق تــــــمويــــــل الــــــبحوث لــــــدعــــــم 

العملية البحثية والفنية والتنموية .
جــــعل زيــــادة دخــــل تــــمويــــل الــــبحوث الــــتطبيقية هــــدفــــاً 
رئـــــــيسياً لـــــــتنمية الـــــــحالـــــــة الـــــــبحثية واملـــــــعيشية لجـــــــميع 

العاملني باملعهد .
الــتوســع فــي تــطبيق قــاعــدة إقــتصاد تــكلفة الــفرصــة 
الـــبديـــلة مـــع قـــطاع الـــبترول والـــقطاع املـــدنـــي وهـــو مـــا 
يــــمكن مــــن خــــاللــــه تــــوفــــير إحــــتياجــــات تــــلك الــــقطاعــــات 
بــخامــات مــصريــة محــلية بــديــلة لــلخامــات املمســتوردة 
بما يمكننا من توفير املنصرف من العمالت األجنبية 
اإلهــــــتمام املــــــتزايــــــد بــــــقضايــــــا الشــــــباب وإعــــــتبارهــــــم 
مســــتقبل الــــبحث الــــعلمي فــــي مــــصر بــــوصــــفة املحــــرك 
األســــاســــي لــــقاطــــرة الــــتنمية والــــتقدم ، وذلــــك بــــإعــــداد 
املـــــــــناخ الـــــــــجيد لـــــــــهم بـــــــــتوفـــــــــير لـــــــــوجيســـــــــتيات الـــــــــبحث 

العلمي .
الـــــــعمل عـــــــلى إســـــــتكمال تـــــــوأمـــــــة املعهـــــــد مـــــــع بـــــــاقـــــــي 
املــــعاهــــد الــــبحثية املــــناظــــرة وذات الــــصلة فــــي مــــنطقة 

الشرق األوسط .
اإلسـتمرار فـي خـطة تـطويـر املـعامـل الـبحثية وإقـتناء 
أحـدث األجهـزة الـعلمية لـجعل املعهـد عـلى قـدم وسـاق 
بالتساوي مع نظرائة من الكيانات البحثية العاملية .
اإلهـــتمام بـــتوفـــير إحـــتياجـــات قـــطاع الـــبترول وقـــطاع 
الـــــصناعـــــة بـــــما يـــــمكنهما مـــــن تـــــحقيق زيـــــادة لـــــلدخـــــل 
الــقومــي وذلــك بــإعــتباره هــدف إســتراتــيجي هــام يــجب 
أن يـعمل تـحت مـظلته جـميع قـطاعـات الـبحث الـعلمي 
فـــي مـــصر والـــعمل يـــكون مـــن خـــالل تـــوجـــيه حـــكومـــي 

سيادي .
اإلهـــــتمام والـــــعمل عـــــلى الـــــتنمية املســـــتمرة ملـــــنتجات 
املعهـد وتـطويـرهـا يـما يـتواكـب مـع املتسجـدات الحـديـثة 

في البحث العلمي والصناعة البترولية .

ويــــتميز معهــــد بــــحوث الــــبترول عــــن غــــيرة مــــن 
املـــــراكـــــز واملـــــعاهـــــد والـــــهيئات الـــــبحثية بـــــأنـــــه 
يــــــضم بــــــني جــــــنباتــــــة مجــــــموعــــــة مــــــن مــــــراكــــــز 
تــحويــل الــنتائــج املــعملية لــلبحث الــعلمي إلــي 

نتائج تطبيقية مثل :
مركز خدمات وتطوير الكيماويات .

املعمل املركزي للخدمات .
مركز النانو تكنولوجي .

مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة .
مركز تحليل الصخور .

  مركز خدمات املستودعات .
  مركز خدمة األسفلت .

  مركز الدعم الفني التكنولوجي .
   مركز األسطح املعدنية .

وعــن مــؤشــرات قــياس األداء وتــحقيق الخــطط الــبحثية ، 
أكــــد األســــتاذ الــــدكــــتور / أحــــمد الــــصباغ مــــديــــر املعهــــد 
بـأن نـجاح الحـلول اإلقـتصاديـة لـلمشاكـل الـتي تـعترض 
طــــريــــق الــــتنمية لــــدعــــم الــــقطاعــــات الــــصناعــــية (صــــناعــــة 
الـــــــبترول) والـــــــتي مـــــــن نـــــــتيجتها زيـــــــادة عـــــــدد املـــــــنتجات 
الــــتطبيقية لــــألفــــكار الــــبحثية املــــعملية وبــــالــــتالــــي إرتــــفاع 
نسـبة مـبيعاتـها وزيـادة حـصيلة صـندوق تـمويـل الـبحوث 
مـــن املـــوارد الـــذاتـــية مـــع األخـــذ فـــي اإلعـــتبار أن املعهـــد 
كــغيرة مــن املــراكــز الــبحثية هــو جــهة غــير هــادفــة لــلربــح 
إال أن التخــــــــــطيط الــــــــــجيد لــــــــــألداء املــــــــــعملي لــــــــــلباحــــــــــثني 
املـــــتميزيـــــن بـــــاملعهـــــد كـــــان لـــــه عـــــظيم األثـــــر فـــــي تـــــطبيقة 
صـــناعـــياً وتـــحويـــلة لـــصورة مـــنتج تـــطبيقي يخـــدم قـــطاع 
صـناعـة الـبترول فـي حـل مـشكالتـة ويحـمل فـكر ومـكون 
مـــــــصري بـــــــحثي خـــــــالـــــــص حـــــــيث يـــــــمكننا إعـــــــتبار هـــــــذا 

النجاح كأحد أهم مؤشرات قياس األداء .
وأما الخطط البحثية باملعهد فهي تنقسم إلي نوعني :
: خــــطة تــــنشأ مــــن املــــعامــــل واألقــــسام مــــن الــــقاعــــدة  أوالً
الــبحثية للمعهــد وتــؤول إلــي إقــتصاد املــعرفــة مــن خــالل 

محاور أربعة :
1-بحثي

2-تطبيقي
3-إنتاجي  
4-إقتصادي

ثــانــياً: خــــطة بــــحثية مــــوجــــهة مــــن اإلدارة ويــــتم تــــمويــــل 
مشـــروعـــاتـــها مـــن الـــدخـــل الـــذاتـــي مـــن حـــصيلة صـــندوق 
تــــمويــــل الــــبحوث ، ويــــتم تــــوجــــية تــــلك املشــــروعــــات بــــحيث 
تـحتوي عـلى مـوضـوعـات ذات طـابـع قـومـي وبـعد تـنموي 

لحل مشكالت ذات أثر إقتصادي مثل األتي :
إسـتنباط مـصادر مـختلفة لـلبيوديـزل والـوقـود  •
الــسائــل مــثل نــبات الــجاتــروفــا / الــطحالــب .... و غــيرهــا 

من املصادر الطبيعية البيولوجية .
•الـــتقدم فـــي أبـــحاث الـــنانـــو تـــكنولـــوجـــي الـــتطبيقية مـــثل 

تطوير معالجة املياة وإعادة تدويرها وإستخدامها .
• تطوير الجازولني ٨٠ بمنتجات بتروكيماوية محلية .

جـديـر بـالـذكـر أن معهـد بـحوث الـبترول لـه مـن مخـرجـات 
الـــــبحث الـــــعلمي مـــــا يـــــكشف عـــــن إنـــــتظام ســـــير الـــــعمل 
بـاملعهـد مـن الـناحـيتني اإلداريـة والـبحثية عـلى حـد سـواء 
، إذ أن مخــــــرجــــــات الــــــبحث الــــــعلمي كــــــالنشــــــر الــــــدولــــــي 

املــــــــتميز وتــــــــنامــــــــي عــــــــدد بــــــــراءات اإلخــــــــتراع املــــــــمنوحــــــــة 
واملـــقدمـــة ، وتـــعدد الـــنماذج األولـــية واإلتـــفاقـــيات الـــدولـــية 
والــــجودة الــــشامــــلة فــــي الخــــدمــــات واإلســــتشارات الــــتي 
يـــــقدمـــــها املعهـــــد وإرتـــــفاع عـــــائـــــد الـــــتمويـــــل الـــــذاتـــــي مـــــن 
تــطبيق تــلك املخــرجــات الــبحثية كــان لــه عــظيم األثــر فــي 
املـساهـمة بـالـدور اإلقـتصادي واإلنـتاجـي الـرائـع للمعهـد 
فـي عـدم تحـميل مـوازنـة الـدولـة تـكالـيف إسـتيراد خـامـات 

ومستلزمات كيماوية لزوم العمل بصناعة البترول .
حـــيث نجـــد أن النشـــر الـــعلمي الـــدولـــي لـــباحـــثني املعهـــد 
مـــميز دولـــياً ويـــمكن حـــصره طـــبقاً لـــقيمة الـــبحث واملجـــلة 
املــــنشور بــــها ، ويــــذكــــر أن ملعهــــد بــــحوث الــــبترول مجــــلة 
مـــــــــــــــصريـــــــــــــــة عـــــــــــــــلى الـــــــــــــــناشـــــــــــــــر الـــــــــــــــعاملـــــــــــــــي واملـــــــــــــــعروف 

.ELSEVIER
أمـــــا عـــــن بـــــراءات اإلخـــــتراع املـــــمنوحـــــة فـــــقد بـــــلغت عـــــدد 
( ١٠  ) ، والـــــــطلبات املـــــــقدمـــــــة لـــــــلحصول عـــــــلى بـــــــراءاة 

إختراع بلغت (  ٣٧   ) .
و مـــن حـــيث الـــنماذج األولـــية ، فـــهي مـــتعددة ولـــها أكـــثر 
مـــن نـــموذج مـــعد وقـــابـــل لـــلتطبيق والـــتصنيع بـــناءاً عـــلى 

العمل البحثي العلمي .
 وهـــــناك الـــــعديـــــد مـــــن املشـــــروعـــــات املـــــمولـــــة مـــــن جـــــهات 
مــــانــــحة ومــــتعددة محــــلية ودولــــية مــــثل : صــــندوق الــــعلوم 
والـــــــــتنمية الـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــية STDF / قـــــــــطاع الـــــــــبترول / 
شــــــــركــــــــات املــــــــقاولــــــــون الــــــــعرب / وزارة الــــــــبحث الــــــــعلمي 

( مبادرة اإلستثمار واإلبتكار ) .
بـاإلضـافـة إلـي الـعديـد مـن اإلتـفاقـيات املحـلية واإلقـليمية 
والــــــدولــــــية ومــــــذكــــــرات الــــــتفاهــــــم وبــــــروتــــــوكــــــوالت الــــــتعاون 
املشــــــــترك بــــــــني املعهــــــــد وغــــــــيرة مــــــــن املــــــــراكــــــــز واملــــــــعاهــــــــد 
والــهيئات الــبحثية داخــل مــصر وخــارجــها وبــخاصــة تــلك 
الــتي لــها صــلة بــالــصناعــات الــبترولــية ، والشــك فــي أن 
حــــصول املعهــــد مــــمثالً فــــي مــــعامــــله ومــــراكــــزة املــــختلفة 
عـلى شـهادات األيـزو مـا يـمثل الـنموذج األمـثل ملـا يـجب 

أن تكون علية مثل تلك املعامل واملراكز.

ISO 17025             في جودة املعامل البحثية        
ISO 14001         في السالمة والصحة املهنية
ISO 9001        في الجودة الشاملة في األدارة          

 أ.د. أحمد
الصباغ

مدير معهد بحوث البترول
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ومـــــن أهـــــم الخـــــدمـــــات الـــــتي يـــــقدمـــــها املعهـــــد 
للمجتمع املحيط :

١- حل املشكالت ذات الصلة بعمل املعهد .
• فواصل التمدد الحراري .

• صيانة ممرات وطرق املطارات. 
كاسح كبريتيد الهيدروجني .•

٢- التحاليل الكيميائية .
يـــقوم املعهـــد بـــعمل جـــميع الـــتحالـــيل الـــكيميائـــيه لـــقطاع 

البترول والقطاع الصناعي والجامعات .

٣- تحاليل النانو تكنولوجي .
إنـــــتاج الـــــكربـــــون الـــــنانـــــونـــــي ( وحـــــيد الجـــــدر – مـــــتعدد 

الجدار ).

٤- اإلستشارات .
- الــــــتفتيش الــــــهندســــــي عــــــلي أعــــــمال الــــــتغليف الــــــعازل 
والخــــرســــانــــي لخــــطوط نــــقل املــــواد الــــبترولــــية بــــأنــــواعــــها 

املختلفة ذات الصفات املختلفة .
- محطات معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها .

كـل مـا سـبق مـن مخـرجـات بـحثية ومـن عـوائـد تـطبيقاتـها  
كــمردود إقــتصادي مــباشــر عــلي املعهــد وصــل بــالــعائــد 
املـــادي لـــحساب تـــمويـــل الـــبحوث عـــن الـــعام 2014 مـــا 
قـــــيمته ١٢٥ (مـــــائـــــه وخـــــمسه وعشـــــرون) مـــــليون جـــــنيهاً 

مصرياً.
بـــاإلضـــافـــه الـــي مـــردود إقـــتصادي عـــلي الـــدولـــة وقـــطاع 
الـبترول بـصفة خـاصـه بـتوفـير حـوالـي ٧٠ مـليون دوالر 
عــند الــلجوء واســتخدام مــنتجات املعهــد فــي  الــصناعــة 

البترولية.
جـديـر بـالـذكـر أن مجـلس إدارة املعهـد - بـرئـاسـة الـسيد 
/ وزيــــــر الــــــبترول – وعــــــضويــــــة الــــــخبراء واملــــــتخصصني 
والـــــعلماء و رؤســـــاء شـــــركـــــات الـــــبترول و هـــــو مـــــا يـــــمكن 
املعهـــد مـــن الـــتعامـــل املـــباشـــر مـــع الشـــركـــات الـــصناعـــية 
ومـعرفـة مـشكالتـها والـعمل عـلي حـلها مـن خـالل بـاحـثي 
املعهـــــد بـــــما يـــــفي بـــــرســـــالـــــة املعهـــــد الـــــتي أنـــــشيء مـــــن 

أجلها.
و لــم يــأت كــل مــا ســبق مــن فــراغ ، بــل بــتضافــر جــهود 
مجــــموعــــة مــــن الــــباحــــثني املــــتميزيــــن فــــي عــــلمهم وأكــــثر 
تـــــميزاً فـــــي إدارة هـــــذا الـــــعلم مـــــن خـــــالل تـــــطبيق عـــــملي 
داخـــل املـــراكـــز الـــعامـــلة بـــاملعهـــد والـــتي ســـنلقي الـــضوء 
عــليها الحــقاً بــلقاءات مــباشــرة مــع األســاتــذة الــباحــثني 


املشرفني علي تلك املراكز .
وكـان مـن الـبد أن يـتزامـن مـع هـذا الـعمل الـبحث املـميز 
، وجــود حــزمــة مــن اإلجــراءات والــقرارات لــوضــع الــنظم 
اإلداريـــة واملـــالـــية بـــما يـــضمن إســـتمراريـــة نـــجاح الـــعمل 
عـــــــلي املســـــــتوي اإلداري مـــــــن خـــــــالل عـــــــملية اإلصـــــــالح 
اإلداري الــــــــتي نــــــــفذت بــــــــنجاح مــــــــن اإلدارة املــــــــركــــــــزيــــــــة 


لألمانة العامة.

وكـــان لـــلنافـــذة هـــذا الـــلقاء مـــع الـــسيد األســـتاذ 
الــدكــتور / صــالح خــليل - رئــيس مــركــز تــطويــر 

الكيماويات : 

يـقوم مـركـز خـدمـات وتـطويـر الـكيماويـات بـإنـتاج الـعديـد 
مــــــن الــــــكيماويــــــات الــــــتي تســــــتخدمــــــها شــــــركــــــات إنــــــتاج 
الــــــبترول ، وكــــــان عــــــدد هــــــذه الــــــكيماويــــــات عــــــند تــــــولــــــينا 
مــسئولــية املــركــز ( د.الــصباغ و أنــا ) ثــالثــة فــقط بــفضل 
اهلل وتــوفــيقه وجــهود الــعامــلني بــاملــركــز مــن أعــضاء هــيئة 
الــبحوث ومــعاونــيهم والــفنيني تــضاعــف هــذا الــعدد الــي 
مــــا يــــزيــــد عــــن 42 مــــنتج وحــــصل املــــركــــز عــــلي خــــمسة 
بــــراءات إخــــتراع لــــبعض هــــذه الــــكيماويــــات وكــــان عــــدد 
الـعامـلني وقـتها حـني تـولـينا املـسئولـية حـوالـي 15 فـرداً ، 


وصل عددهم اآلن ما يقارب املائة فرد .
ومــن أهــم الــكيماويــات الــتي نــنتجها " كــاســح كــبريــتيد 
الـــــهيدروجـــــني" ومشـــــتت الـــــبقع الـــــزيـــــتية ومـــــثبط الـــــتآكـــــل 
والـــرواســـب وقـــاتـــل الـــبكتريـــا وخـــافـــض نـــقطة االنـــسكاب 
ومـحسن السـريـان وكـيماويـات مـعالـجة املـياه ، و غـيرهـا 


من كيماويات مستلزمات العمل بقطاع البترول .
ويـــتم تـــسويـــق هـــذه الـــكيماويـــات مـــن خـــالل مـــناقـــصات 
يـدخـلها املـركـز ويـنافـس فـيها كـبريـات الشـركـات الـعاملـية 
املــــــتخصصة الــــــتي تــــــعمل فــــــي هــــــذا املــــــجال بــــــمصر و 


خارجها .
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن معهـــد الـــبترول هـــو الـــجهه الـــوطـــنية 

الـــــــوحـــــــيدة  الـــــــتي تـــــــعمل فـــــــي هـــــــذا 
املــــجال فــــي مــــصر بــــاإلضــــافــــة الــــي 
شــــــــــــركــــــــــــة أكــــــــــــبا الــــــــــــتابــــــــــــعة لــــــــــــقطاع 


البترول .
كـــــــــما يـــــــــقدم املـــــــــركـــــــــز اإلســـــــــتشارات 
الــــــــــفنية لشــــــــــركــــــــــات الــــــــــبترول الــــــــــتي 
إزدات ثــــــــــــقتها بــــــــــــالــــــــــــبحث الــــــــــــعلمي 

الوطني وبكفاءة الباحثني باملركز .

كــما يــقوم املــركــز بــتقييم فــاعــلية وجــودة أداء كــيماويــات 
الشــــركــــات االخــــري ( كــــطرف ثــــالــــث ) فــــي املــــناقــــصات 


التي ال يكون املعهد طرفاً فيها .
وكـما ذكـرت سـابـقا كـان عـدد الـكيماويـات الـتي يـنتجها 
املــركــز ثــالثــه فــقط وكــان نــمتلك فــقط وحــدة خــلط بــدائــية 
ســـعتها 2 طـــن ، و كـــان عـــدد الشـــركـــات الـــتي يـــتعامـــل 
مـعها املـركـز خـمسه شـركـات ، و بـمرور الـوقـت وبـاملـزيـد 
مـن الـعمل الـجاد والـناجـح إرتـفعت أعـداد الـكيمياويـات 
املـــنتجة وإزداد عـــدد الـــوحـــدات اإلنـــتاجـــية إلـــى خـــمسة 
بـــعضها نـــقوم فـــيه بـــاجـــراء تـــفاعـــالت الـــبلمرة ، وأصـــبح 
يـــــــــمكننا الـــــــــتحكم فـــــــــي عـــــــــوامـــــــــل مـــــــــثل درجـــــــــة الحـــــــــرارة 


والضغوط وكمية املواد الداخلة في التفاعالت .
كــما إزدادت أعــداد املــعدات ومســتلزمــات الــتشغيل مــن 
كــالركــات وأونــاش وطــلمبات الــسوائــل وتــنوعــت الــعبوات 


املستخدمة من براميل الي تنكات وغيرها .
كـــــما تـــــم إنـــــشاء وتـــــجهيز عـــــدة مـــــعامـــــل لـــــضبط الـــــجودة 
وإخــــتبار الــــكيماويــــات قــــبل تــــوريــــدهــــا للشــــركــــات وهــــذه 
املـــعامـــل مـــزودة بـــأحـــدث االجهـــزه الـــتقنية ويـــعمل عـــليها 
طـــــاقـــــم مـــــن أمهـــــر الـــــكيمائـــــيني والـــــفنيني املـــــدربـــــني عـــــلي 


مستو عال من التدريب في هذا املجال . 
ومــؤخــراً أنــشأنــا أحــدث وحــدة إنــتاجــية جــديــدة لــتنضم 
إلـــى بـــاقـــي الـــوحـــدات املـــوجـــودة حـــالـــياً ، وهـــذه الـــوحـــدة 


مزودة بأحدث وسائل التحكم اآللي  .
كـــــما يجـــــري حـــــالـــــياً عـــــملية تـــــطويـــــر لـــــلموقـــــع اإلنـــــتاجـــــي 
بــــــطريــــــقة تــــــسمح بتحســــــني  حــــــركــــــة تــــــداول املــــــواد مــــــن 

الـخامـات واملـنتجات ، والـعمل عـلى زيـادة ورفـع مـعدالت 
األمـان حـرصـاً عـلى سـالمـة الـعامـلني بـاملـركـز والـوحـدات 


اإلنتاجية .
وقـــــد بـــــلغ عـــــدد الشـــــركـــــات الـــــتي يـــــتعامـــــل مـــــعها املـــــركـــــز 
حـوالـي عشـرون شـركـة مـنها الـعديـد مـن شـركـات إنـتاج 
الــبترول وبــعض شــركــات الــتكريــر وهــيئة قــناة الــسويــس 
وبــــعض شــــركــــات الــــسكر واألســــمدة وبــــعض املــــوانــــي ، 
كــما يــقدم املــركــز خــدمــاتــه إلــى الــزمــالء الــباحــثني داخــل 
املعهــــد و خــــارجــــه مــــن املــــراكــــز الــــبحثية األخــــرى حــــيث 
يــقوم بــإجــراء بــعض الــتحالــيل والــقياســات واالخــتبارات 
بـــمعامـــلة بـــما يخـــدم الـــعملية الـــبحثية بـــاملعهـــد و بـــمصر 


بصفة عامة .
و نــــــــــــظراً لــــــــــــزيــــــــــــادة حجــــــــــــم الــــــــــــعمل بــــــــــــمركــــــــــــز تــــــــــــطويــــــــــــر 
الــــــكيماويــــــات ... تــــــم تــــــقسميه إلــــــى عــــــدة مجــــــموعــــــات ، 
يــترأس كــل مجــموعــة مــنها زمــيل مــن الــباحــثني تــختص 
مجــــموعــــته بــــإنــــتاج عــــدد مــــعني مــــن الــــكيماويــــات ، وكــــل 
رئـــــيس مجـــــموعـــــة لـــــه مـــــطلق الحـــــريـــــة تـــــمامـــــاً فـــــي إدارة 
مجـموعـته وفـي كـيفية تـطويـر مـنتجاتـها لـزيـادة كـفاءتـها 
و تـــــــــــخفيض تـــــــــــكلفة إنـــــــــــتاجـــــــــــها ، و يـــــــــــقنصر دورنـــــــــــا – 
كـــــقائـــــمني عـــــلى رئـــــاســـــة املـــــركـــــز فـــــي الـــــعمل عـــــلى تـــــلبية 
وتـــوفـــير إحـــتياجـــات املجـــموعـــة 
مــــــــــــــن كــــــــــــــيماويــــــــــــــات وأجهــــــــــــــزه 
ومـتابـعة أدائـها وتـقييم مـوقـفها 
اإلقــــــتصادي و الــــــتنسيق بــــــني 
املجــــــموعــــــات املــــــختلفة وبــــــينها 
وبـــــــني طـــــــاقـــــــم اإلنـــــــتاج و بـــــــني 
إدارة املعهـــــد والـــــتعاون مـــــعهم 
فــــــي كــــــيفية نــــــقل اإلنــــــتاج مــــــن 
املسـتوى املـعملي إلـى املسـتوى التجـريـبي وصـوالً إلـى 


املستوى  الصناعي .
وتـــقوم الـــعالقـــة بـــني جـــميع الـــزمـــالء بـــاملـــركـــز مـــن بـــاحـــثني 
وأخــــصائــــني وفــــنيني عــــلى اإلحــــترام املــــتبادل والــــتشاور 
الـــــدائـــــم والـــــتعاون الـــــصادق مـــــن أجـــــل إعـــــالء مـــــصلحة 


املركز ومصلحة املعهد بصورة عامة .
وجـــــــديـــــــر بـــــــالـــــــذكـــــــر ان خـــــــطة تـــــــطويـــــــر املـــــــركـــــــز ورؤيـــــــته 
املســتقبلية يشــترك الجــميع فــي وضــعها بــدءاً مــن مــديــر 
املعهــد إلــى أصــغر فــني فــي طــاقــم اإلنــتاج و مــن أهــم 
مـــالمـــحها هـــو زيـــادة عـــدد الـــوحـــدات اإلنـــتاجـــية ومـــيكنة 
الـــعملية اإلنـــتاجـــية كـــكل وإدخـــال نـــظم الـــتحكم اآللـــي ، 
وتـسهيل تـداول املـواد وتحسـني كـفاءة املـنتجات وخـفض 
تـــكلفة إنـــتاجـــها وإنـــتاج كـــيماويـــات جـــديـــدة حـــتي نـــظل 
دائـماً  قـادريـن عـلى املـنافـسة مـع الشـركـات الـعامـلة فـي 


نفس املجال في مصر .
و أتــــمني أن أرى املعهــــد بحجــــم معهــــد بــــحوث الــــبترول 
الــفرنــسي ومعهــد بــحوث الــبترول الــهندي وغــيرهــما مــن 
املــــــعاهــــــد الــــــعاملــــــية وأن أري بــــــراءات اخــــــتراعــــــاتــــــه تــــــمأل 
الــــــــدنــــــــيا مــــــــن حــــــــيث الــــــــكم والــــــــكيف و يــــــــتم تــــــــطبيقها و 
تــسويــقها مــن خــالل شــركــات تــنبثق مــن املعهــد و تــكون 
تـــــابـــــعة لـــــه كـــــقلعة بـــــحثية ضخـــــمة تـــــلجأ إلـــــيها شـــــركـــــات 
الــــبترول فــــي مــــصر وخــــارجــــها كــــبيت خــــبرة عــــلمي ، و 
تـلجأ إلـيه الـدول األفـريـقية و الـعربـية الـشقيقة لتنهـل مـن 


خبرات علمائه وباحثيه الواعدين واملخضرمني .

أ.د/ صالح خليل
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لـقاءنـا الـثانـي داخـل معهـد بـحوث الـبترول كـان 
مـــع الـــسيد األســـتاذ الـــدكـــتور/ ســـعد الـــدســـوقـــي 
مــديــر مــركــز خــدمــات الــضغط والحجــم والحــرارة 

:  PVT
 أنـــشيء املـــركـــز فـــي الـــعام ١٩٧٦ بـــالـــتعاون مـــع معهـــد 
بـــــحوث الـــــبترول الـــــفرنـــــسي ، ويـــــقوم بـــــدراســـــة الـــــخواص 
الــطبيعية لــزيــت الــبترول الــخام فــي نــفس ظــروف املــكمن 
( الخـزان االرضـي )  مـن ضـغوط ودرجـة حـرارة و مـدى 
تـأثـير ذلـك عـلي الحجـم ، و يهـدف هـذا املـركـز إلـى خـدمـة 
صــناعــة الــبترول فــي مــصر مــن خــالل تــقديــم الــدراســات 
والــــتحالــــيل واألبــــحاث الــــالزمــــة لــــتقييم الخــــزنــــات والــــزيــــت 
الـخام املـنتج بـعد أن كـانـت تـقوم بـتلك الخـدمـات املـعامـل 
االجـنبية مـن خـارج مـصر ، مـما يـوفـر الـكثير مـن الـوقـت 
والجهــــــــد والــــــــتكلفة املــــــــنصرفــــــــة مــــــــن الــــــــعمالت األجــــــــنبية 

املسـتخدمـة فـي املـراكـز ملـواكـبة الـتطويـر السـريـع الـهائـل 
فـــــــــي هـــــــــذا املـــــــــجال وملـــــــــسايـــــــــرة الـــــــــتطويـــــــــر الـــــــــكبير فـــــــــي 

إكتشافات الغاز واملتكثفات .
ونــظراً لــتعاظــم إحــتياجــات الــغاز الــطبيعي وزيــادة عــدد 
اإلكــــــتشافــــــات وزيــــــادة إنــــــتاجــــــه فــــــي مــــــصر ، فــــــقد رأى 
املعهــد إضــافــة وحــدة جــديــدة عــام ٢٠٠٦ لخــدمــة إنــتاج 
الــــــغاز الــــــطبيعي املــــــصري ، و تــــــقدم الــــــوحــــــدة خــــــدمــــــات 
تحــليلية تــرتــبط بــالــتغيرات الحجــمية املــصاحــبة لــتغيرات 
الــــغازات الــــطبيعية ومــــتكثفاتــــها والــــتي تحــــدد للشــــركــــات 
إســــــتراتــــــيجية إدارة خــــــزانــــــات الــــــغاز الــــــطبيعي لــــــتعظيم 
مـعامـل اإلسـترجـاع ، وأيـضاً تـصميم املـعدات السـطحية 
ملــــعالــــجة الــــغاز املــــنتج ومــــتكثفاتــــة ، ويــــعتبر هــــذا املــــركــــز 
الــــفريــــد مــــن نــــوعــــه فــــي الشــــرق األوســــط حــــيث أن نــــظام 
الــــتشغيل اليــــعتمد عــــلى إســــتخدام الــــزئــــبق فــــي مــــقياس 
الســـــــلوك الـــــــطوري لـــــــلمتكثفات ، وجـــــــاري الـــــــتعامـــــــل مـــــــع 
شــركــات الــبترول الــعامــلة فــي مــصر . و نــجاح مــثل هــذه 
الـوحـدة أدى إلـي األخـذ بـقرار إضـافـة وحـدة جـديـدة فـي 
الـــــــعام ٢٠١٣ مـــــــصممة بـــــــتكنولـــــــوجـــــــيات حـــــــديـــــــثة وهـــــــي 
تـصويـر ومـتابـعة السـلوك الـطوري ملـوانـع مـكامـن الـغازات 
املـــــبللة والـــــغازات الـــــجافـــــة إلـــــكترونـــــياً وبـــــالـــــتالـــــي تـــــكتمل 
املــــنظومــــة ويــــصبح املعهــــد مــــن رواد مــــراكــــز الــــدراســــات 
 PVT ملـكامـن الـنفط فـي الـعالـم، ونـتيجة لـتقديـم خـدمـات
لشـركـات الـبترول الـعامـلة فـي مـصر يـحصل املـركـز عـلى 
مــــبالــــغ مــــالــــية تــــتراوح مــــا بــــني ٧-٩ مــــليون جــــنية ســــنويــــاً 
يســتقطع جــزء مــنها ملــنح مــكافــآت لــلعامــلني بــاملــركــز مــن 
أســـاتـــذة وبـــاحـــثني ومـــهندســـني وكـــيميائـــني وفـــنيني وكـــذلـــك 

العمالة املساعدة والذين يصل عدهم إلي ٢٧ فرد .
بــــاإلضــــافــــة إلــــى ذلــــك يــــتم الــــتعامــــل مــــع بــــعض الــــبلدان 
 PVT الــــــعربــــــية مــــــثل دولــــــة الــــــسودان الــــــشقيقة لــــــتقديــــــم
إلجـــراء الـــتحالـــيل الـــالزمـــة لـــلخام الـــسودانـــي واملـــتكثفات 
وســــوائــــلها ، وهــــذا الــــتعاون يــــدر ربــــح وفــــير عــــلى املعهــــد 
ويــوفــر الــعملة الــصعبة لشــراء بــاقــي مــكمالت املــركــز مــن 

أجهـزة وقـطع غـيار وكـيماويـات تسـتخدم لتحسـني األداء 
في املركز .

و نــــقوم أيــــضاً بــــتدريــــب طــــلبة الــــجامــــعات املــــصريــــة مــــن 
أقــــسام الــــتعديــــن و الــــبترول بــــالــــكليات املــــختلفة و كــــذلــــك 
العاملني في شركات البترول املصرية والدول العربية

هـذا و قـد حـصل مـركـز PVT عـلى عـدد أربـعة شـهادات 
للجودة والسالمة والصحة واملهنية وهم :

      OHSAS 18001   ISO 14001   ISO 9001
ISO 17025

مــما يــجعل مــركــزنــا املــصنف الــوحــيد فــي مــصر الــحائــز 
عــلى هــذه الــشهادات مجــمعة ، و هــذا دلــيل عــلى حــسن 

التخطيط و جودة األداء .
ونــــقوم بــــصيانــــة ومــــعايــــرة أجهــــزتــــنا عــــن طــــريــــق الشــــركــــة 
الــــــفرنــــــسية املــــــصنعة لــــــوحــــــدة الــــــزيــــــت الــــــخفيف ووحــــــدة 
املــــتكثفات ، كــــذلــــك مــــعايــــرة بــــعض األجهــــزة عــــن طــــريــــق 

معهد القياس واملعايرة التابع لوزارة البحث العلمي .

حـدثـنا األسـتاذ الـدكـتور / يـاسـر مـصطفي نـائـب 
رئــــيس معهــــد بــــحوث الــــبترول واملشــــرف عــــلى 

املعمل املركزي باملعهد عن :
تــميز املــعامــل املــركــزيــة بمعهــد بــحوث الــبترول فــي جــودة 
 ISO أدائـــــــها وتحـــــــليالتـــــــها املـــــــميزة واملـــــــعتمدة بـــــــشهادة
طــــبقاً ملــــواصــــفات الــــجودة والســــالمــــة والــــصحة واملــــهنية 
والـبيئة ، حـيث أن املـعامـل املـركـزيـة بـاملعهـد تـأسسـت عـام 
٢٠٠١ لـــلقيام بـــإجـــراء الـــتحالـــيل الـــكيميائـــية والـــفيزيـــقية 
طـــبقاً لـــلمواصـــفات الـــقياســـية الـــعاملـــية لـــخامـــات الـــبترول 
ومشـتقاتـه واملـياة املـصاحـبة لـلبترول بـإسـتخدام  أحـدث 
االجهـزة الـعلمية ، و تـقدم إسـتشارات وإجـراء الـتحالـيل 
الــــخاصــــة لجــــميع الشــــركــــات الــــعامــــلة فــــي مــــجال إنــــتاج  
الــــــبترول والــــــغاز وتــــــسويــــــق املــــــنتجات الــــــبترولــــــية بــــــمصر 
والـدول الـشقيقة بـاإلضـافـة إلـى خـدمـات قـطاعـات الـدولـة 
املـــــــــختلفة مـــــــــثل قـــــــــطاع صـــــــــناعـــــــــات األســـــــــمنت وقـــــــــطاع 
الكهـربـاء وقـطاع الـطيران املـدنـي والـهيئات الـعامـة كـهيئة 

قناة السويس .
و يـضم املـعمل نـخبة مـتميزة مـن االسـاتـذة املـتخصصني 
والـــــــباحـــــــثني والـــــــفنيني فـــــــي مـــــــجاالت الـــــــكيمياء املـــــــختلفة 
والـذيـن حـازوا بـنجاح عـلي الـعديـد مـن املـشاريـع الـبحثية 
املـمولـة مـن صـندوق الـعلوم والـتنمية الـتكنولـوجـية إنـطالقـاً 
مـن تـوافـر كـافـة اإلمـكانـيات املـتميزة لـلمعامـل املـركـزيـة ، 
حــيث أن املــعامــل خــاضــعة للشــروط الــعامــة لــكفاءة أداء 
مـــــــعامـــــــل املـــــــعايـــــــرة واالخـــــــتبار ISO 17025  وكـــــــذلـــــــك 
إعــــتمدت املــــعامــــل طــــبقاً ملــــواصــــفات الــــجودة والســــالمــــة 
والــــــــــــــــــصـحـة املــــــــــــــــــهـنـيـة والــــــــــــــــــبـيـئـيـة طــــــــــــــــــبـقـا ملــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــفـات 
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ونـــــظراً لـــــتميز املـــــعامـــــل املـــــركـــــزيـــــة بـــــاملعهـــــد بـــــدقـــــة نـــــتائـــــج 
تحـليالتـها املـعتمدة ، و ثـقة املـتعامـلني مـعنا مـن الـجهات 
الـسابـق ذكـرهـا فـي أعـمالـنا ، فـأن املـعمل املـركـزي يـقوم 
بــــإجــــراء أكــــثر مــــن ســــتني تجــــريــــة قــــياســــية فــــي مــــجاالت 
الـتحالـيل املـختلفة و هـو األمـر الـذي إسـتلزم الـتوسـع فـي 
املـــعمل املـــركـــزي إلســـتيعاب الـــطاقـــة االنـــتاجـــية املـــنوط بـــه 
أدائــها ، وهــذا بــالــطبع يــعود بــزيــادة فــي الــدخــل الــذاتــي 
للمعهــــد واملــــعامــــل املــــركــــزيــــة الــــتابــــعة لــــه حــــيث كــــان مــــن 
نـــتيجته قـــيامـــنا بـــإنـــشاء مـــبنى جـــديـــد لـــلمعامـــل املـــركـــزيـــة 
وتـــــــزويـــــــده بـــــــأحـــــــدث األجهـــــــزة الـــــــقياســـــــية الـــــــالزمـــــــة ألداء 
األعــمال ، وكــان بــالــتبعية زيــادة عــدد الــعامــلني بــاملــعامــل 
املـركـزيـة لـلقيام بـتنفيذ األعـمال املـطلوبـة مـنهم فـي إطـار 
من اإللتزام بموعد إستخراج النتائج بدقه وتسليمها .

وأكــــد الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور/ يــــاســــر مــــصطفي عــــلى 
ضــرورة الــتعاون والــتكامــل بــني املــراكــز الــبحثية املــناظــرة 
فــيما يــختص بــاألعــمال و اإلهــتمامــات املشــتركــة بــينهما 
بـدالً مـن الـعمل كجـزر مـنعزلـة مـتنافـسة بـعيدة كـل الـبعد 

عن بعضها البعض .
حــــيث يــــرى ســــيادتــــه أنــــه كــــباحــــث يــــفترض بــــرغــــبته فــــي 
إجـــــراء أحـــــد الـــــتحالـــــيل الـــــخاصـــــة بـــــبعض نـــــقاط الـــــبحث 
الــعلمي الــتي يــعمل عــليها ، فــيقول : يــمكنني مــن خــالل 
شــــبكة االنــــترنــــت الــــتعرف عــــلى املــــعامــــل داخــــل املــــراكــــز 
الــبحثية الــتي تــقوم بــإجــراء هــذا الــنوع مــن الــتحالــيل مــن 
خــالل األجهــزه املــتاحــة لــديــه ، فــيتم اإلتــصال والــتنسيق 
إلجـــــراء الـــــعمل ومـــــن خـــــالل هـــــذا الـــــتواصـــــل نـــــصل إلـــــى 
مجــــموعــــة نــــجاحــــات مــــحتملة مــــثل : اإلنــــتهاء مــــن إجــــراء 
الـــــــــــتحالـــــــــــيل املـــــــــــطلوبـــــــــــة – الـــــــــــتعرف عـــــــــــلى إمـــــــــــكانـــــــــــيات 
ومســـــتلزمـــــات الـــــتشغيل بـــــاملـــــراكـــــز املـــــناظـــــرة – إمـــــكانـــــية 
الــــوصــــول إلــــى نــــقاط إتــــفاق مشــــتركــــة يــــنتج عــــنها نشــــر 
علمي متميز أو مشروعات بحثية ذات تمويل مشترك .
مــثل هــذه الــفكرة تــوفــر بــما ال يــدع مــجاال لــلشك فــي أن 
هــذا اإلجــراء يــوفــر الــكثير مــن الــوقــت واملــجهود والــتكلفة 
أيـــضاً ، و يـــحفز الـــعمل الـــبحثي و اإلبـــداعـــي ، و يخـــلق 
بـــيئة مـــن الـــعمل الجـــماعـــي و الـــتواصـــل  مـــن خـــالل روح 

الفريق الواحد .
جـــــــــديـــــــــر بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر أن أعـــــــــمال الـــــــــتحالـــــــــيل والخـــــــــدمـــــــــات 
واإلســـــتشارات الـــــتي يـــــقدمـــــها املـــــعمل املـــــركـــــزي بمعهـــــد 
بــحوث الــبترول لــلقطاعــات املســتفيدة تــأتــي ضــمن عــقود 
طــــويــــلة األجــــل بــــني تــــلك الــــقطاعــــات واملعهــــد وذلــــك يــــؤدي 
إلـــــى إســـــتمراريـــــة الـــــعمل بـــــنجاح وتـــــحقيق عـــــائـــــد مـــــادي 
مســـتمر نـــتيجه لـــثقة تـــلك الـــقطاعـــات فـــي نـــتائـــج تـــحالـــيل 

وجودة عمل املعامل املركزية باملعهد .
ويـمكن إعـتبارنـا مـن املـعاهـد واملـراكـز الـبحثية املحـظوظـة 
الــتي يــرتــبط عــملها بــعمل قــطاع هــام وإســتراتــيجي فــي 
الــدولــة كــقطاع الــبترول ، ولــكن األمــر لــم يــقف فــقط عــند 
تــــلك الحــــظوظ ، إذ أنــــنا قــــمنا بــــإســــتغالل هــــذه الــــفرصــــة 
وتــــعظيم اإلســــتفادة مــــنها بــــفضل التخــــطيط املســــتقبلي 
املـــــدروس إلدارة املعهـــــد والـــــذي يـــــترجـــــمه الـــــعمل الـــــشاق 

والدءوب لشباب العاملني به .
وأخـــــيراً فـــــإن إحـــــساس املـــــواطـــــن الـــــعادي فـــــي الـــــشارع 
املـصري بـأهـمية دور الـبحث الـعلمي فـي حـياتـه الـيومـية 
وفــي تــنمية وتحســني الــوضــع االقــتصادي ملــصر يــتطلب 
تــــضافــــر الــــجهود بــــني األطــــراف املــــعنية بــــاألمــــر إلنــــجاح 
رسـالـة الـبحث الـعلمي ودوره فـي دفـع قـاطـرة الـتنمية فـي 
مــصر الــتي لــها عــلينا كــل الــحق فــي رد الــديــن والجــميل 
بــــما تــــعلمناه و مــــا تــــكبدتــــه مــــوازنــــة الــــدولــــة فــــي الــــصرف 
عــلى تــعليمنا و إيــفادنــا لــلخارج و تــوفــير فــرص عــمل لــنا 

حتي نصل الي هذه املرحلة .

أ.د/ ياسر مصطفي

أ.د/ سعد الدسوقي
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وفـي لـقاء آخـر مـع الـسيد الـدكـتور/ تـامـر شـرارة املشـرف عـلي مـركـز الـنانـوتـكنولـوجـي 
باملعهد .

أشـار سـيادتـه أنـه تـم الـبدء فـي إنـشاء وإعـداد مـركـز الـنانـوتـكنولـوجـي بمعهـد بـحوث الـبترول مـنذ عـام 
٢٠٠٩ ويهــــدف املــــركــــز إلــــى تــــوصــــيف املــــركــــبات الــــنانــــونــــية 

الحجم وإجراء أبحاث التطوير الخاصة بصناعاتها .
 كـــــما يخـــــطط املـــــركـــــز فـــــي رؤيـــــته املســـــتقبلية نـــــحو اإلنـــــتاج 
الـتجارى لـلمواد ذات الـطبيعة الـنانـونـية الـغنية بـاملـواصـفات 

والخواص عالية الجودة .
ويـتكون املـركـز مـن وحـدتـني رئـيسيتني تـشمل كـل مـنها عـلي 

عدة معامل وهي كالتالي:
١. وحدة توصيف املركبات النانونية الحجم :

• مـــعمل املـــيكروســـكوب االلـــكترونـــي ومـــلحق بـــه مـــعمل آخـــر 
متكامل لتجهيز كافة العينات للتصوير .

• مـــــعمل تـــــوصـــــيف أحـــــجام الـــــجسيمات الـــــنانـــــونـــــية الحجـــــم 
والذي يقدم أيضا مجموعة قياسات الوزن الجزيئي .

• مـعمل قـياسـات طـيف رامـان والـذي يـقدم مـعلومـات دقـيقة تـساعـد فـي تـوصـيف الـتركـيب الجـزيـئي 
والتركيب الكيميائي للعينات الصلبة وأيضاً العينات السائلة .

٢. وحدة أبحاث املركبات النانونية الحجم:
• معمل تحضير األنابيب الكربونية ذات الجدران املتعددة 

.(CCVD) بإستخدام تقنية (SWCNT) والجدار الوحيد (MWCNT)
• معمل تحضير األلياف النانونية.

• معمل تحصير الجسيمات النانونية من خالل تقنية طحن املواد.
• مــعامــل تــحضير أكــاســيد املــعادن نــانــونــية الحجــم والــهياكــل الــعضويــة والــهياكــل املــعدنــية ومــحالــيل 

املعدن بالطرق الكيميائية .
جـديـر بـالـذكـر أنـنا وأثـناء مـرحـلة اإلعـداد والـتجهيز إلنـشاء املـركـز قـمنا بـزيـارة ملـراكـز الـنانـوتـكنولـوجـي 
املـــماثـــلة بـــاملـــراكـــز واملـــعاهـــد والـــهيئات الـــبحثية الـــتابـــعة لـــوزارة الـــبحث الـــعلمي وغـــيرهـــا مـــن املـــراكـــز 
الـبحثية الـتابـعة لـلوزارت االخـري مـثل مـركـز الـبحوث الـزراعـية لـلتعرف عـلي طـبيعة عـملها وإسـتبيان 
االجهــزة املســتخدمــة فــي أعــمال تــلك املــراكــز لــلوقــوف عــند نــقطة بــدايــة لــنا تــمثل مــن حــيث مــا إنــتهى 
إلــيه اآلخــرون ضــمانــاً لــعدم الــتكرار وإهــدار الــوقــت والــتكالــيف إلنــشاء هــذا املــركــز بــحيث يــكون ذو 

طبيعة عمل مميزه بني أقرانه ونظرائه من مراكز النانوتكنولوجي العاملة .
ونـــذكـــر أن إفـــتتاح مـــركـــز الـــنانـــوتـــكنولـــوجـــي أعـــلن عـــنه فـــي مـــؤتـــمر صـــحفي عـــاملـــي قـــدم فـــيه الـــسيد 
األســـتاذ الـــدكـــتور / أحـــمد الـــصباغ مـــديـــر املعهـــد هـــذا املـــركـــز وكـــان ذلـــك بـــحضور الـــعالـــم املـــصري 
الــغني عــن الــتعريــف األســتاذ الــدكــتور / مــصطفي الــسيد  ، و كــانــت الــضرورة إلنــشاء املــركــز لــيس 
فـقط ملـواكـبة الـتطور الـهائـل فـي مـجاالت الـعلوم املـختلفة ومـن ضـمنها الـنانـوتـكنولـوجـي ، و إنـما كـان 
السـبب الـرئـيسي هـو صـعوبـة تـمكن بـاحـثي املعهـد فـي الـحصول عـلي تحـليل وتـوصـيف مـواد نـانـونـية 
فــي أبــحاثــهم تــمهيداً لنشــرهــا دولــياً ، وهــو األمــر الــذي كــان يســتغرق وقــتاً طــويــالً لــإلنــتهاء مــن هــذه 
الــعملية فــي أبــحاثــهم وهــو مــا دفــع إدارة املعهــد إلنــشاء هــذا املــركــز عــلى أفــضل وأحــدث مــا يــكون 
لـيقوم أوالً بخـدمـة الـسادة الـباحـثني بـاملعهـد ، وثـانـياً لـتقديـم خـدمـاتـه لـلمجتمع ولـلباحـثني مـن املـراكـز 

والهيئات االخرى .
ونــأمــل فــي هــدفــنا الــثالــث أن تــكون نــتائــج عــمل ملــراكــز الــنانــوتــكنولــوجــي تــصب فــي مــصلحة الــقطاع 
الـــصناعـــي والـــجهات اإلنـــتاجـــية بـــإســـتخدام مـــواد نـــانـــونـــية  ذات خـــواص ومـــواصـــفات عـــالـــية الـــجودة 
تــسهم فــي تحســني املــنتج الــنهائــي لهــذا الــقطاع ويــكون لــه مــردود إقــتصادي نــفعي يــعود بــالــربــحية 

على املركز واملعهد والصناعة والدولة ككل .
وكـان إنـشاء هـذا املـركـز بـالـتمويـل الـذاتـي ملعهـد بـحوث الـبترول دون اإلعـتماد عـلى مـوازنـة الـدولـة فـي 

هذا الشأن وهو ما يحسب نجاحاً قد يكون غير مسبوقاً في جهات أخري مماثلة .

وكــان لــلنافــذة لــقاء مــع الــسيد االســتاذ الــدكــتور / محــمد عــطية مــجاهــد ليحــدثــنا عــن 
مبادرة االستثمار واالبتكار بمعهد بحوث البترول

 
حــــيث قــــال ســــيادتــــه أن مشــــروع مــــبادرة اإلســــتثمار واإلبــــتكار كــــان مجــــرد فــــكرة طــــرأت فــــي الــــعام 
2010 وهــي ربــط الــبحث الــعلمي لــلصناعــة وتــقديــم مــنتج ذو مــكون محــلي لــيكون بــديــالً لــلمنتجات 

املستوردة ذات التكلفة العالية .
وجــاء ذلــك عــن طــريــق أكــاديــمية الــبحث الــعلمي بــتمويــل مشــروعــات بــحثية قــابــلة لــلتطبيق الــصناعــي 
وتـسويـقها بـعد إنـتاجـها بـطاقـة أكـبر مـن مجـرد اإلنـتاج املـعملي وبـكميات تـفي بـإحـتياجـات الـقطاع 
الــصناعــي . وكــان ملعهــد بــحوث الــبترول ســابــق خــبرة مــكتملة االركــان فــيما يــخص مــوانــع ومــثبطات 
الــتآكــل ومــوانــع تــرســيب االمــالح ، وتــلك املــوضــوعــات مــن األهــمية بــحيث أنــه - ال قــدر اهلل - فــي حــال 
حـــدوث تـــآكـــل فـــي خـــزانـــات أو أنـــابـــيب أو مســـتودعـــات الـــبترول ومشـــتقاتـــه فـــإن هـــذا االمـــر يتســـبب 
بــكارثــة إقــتصاديــة مــن حــيث املهــدر مــن الــسائــل أو الــغاز فــضالً عــن تــوقــف خــط اإلنــتاج بــرمــته لــحني 
اإلنـتهاء مـن عـملية إصـالح الـتآكـل والشـروخـات الـناتـجة عـن أسـباب مـتعددة ومـختلفة تـؤثـر بـالـضرر 

عـلى الخـزانـات واألنـابـيب وغـيرهـا . نـاهـيك عـن تـرسـيب األمـالح فـي تـلك الـحاويـات لـلبترول ومشـتقاتـه 
نـــتيجة أعـــمال الـــتبريـــد أو وجـــود تـــلك الـــعناصـــر فـــي داخـــل الـــحاويـــة مـــع تـــكرار وزيـــادة نســـبتها فـــي 
الـترسـيب ، األمـر الـذي قـد يـؤدي حـتماً إلـى إنسـداد بـعضها بـما يـعوق سـيولـة إنـسياب ونـقل املـنتج 

سواء كان غازاً أو بتروالً بمشتقاته املختلفة .
وبـالـفعل تـقدم املعهـد بـكل مـا يحـمله بـاحـثيه املـتميزيـن مـن خـبرات فـي هـذيـن املـجالـني إلـى أكـاديـمية 
الــــبحث الــــعلمي لــــلحصول عــــلى الــــتمويــــل الــــالزم لــــتحويــــل املــــنتج املــــعالــــج لــــتلك املــــشاكــــل إلــــى مــــنتج 
بـــكيمات كـــبيرة يـــساعـــد عـــلى الحـــلول املـــطلوبـــة لـــتلك املـــشكالت ، وبـــخاصـــة بـــعدمـــا تـــمت تجـــربـــة تـــلك 
املــــنتجات أكــــثر مــــن مــــرة وثــــبتت مــــدى كــــفاءتــــها وجــــودتــــها ورخــــص ســــعرهــــا مــــقارنــــًة بــــمثيالتــــها مــــن 

املمنتجات املستوردة كيفاً و تكلفًة .
وكـــان شـــرط املـــوافـــقة عـــلى الـــتمويـــل أن تـــشارك الـــجهة املـــتقدمـــة بنســـبة فـــي الـــتمويـــل ضـــمانـــاً لجـــديـــة 
املـشاركـة بـناءاً عـلى طـلب األكـاديـمية ، ونـظراً لـثقة املعهـد فـي مـنتجاتـه وقـدرتـه عـلى الـنجاح فـي تـلك 
املـــبادرة فـــقد حـــددنـــا نســـبة مـــشاركـــة املعهـــد فـــي الـــتمويـــل بنســـبة 40% مـــن قـــيمة املشـــروع الـــبالـــغ 
تــكلفتة فــي الــبدايــة 5 مــليون جــنية تحــملت األكــاديــمية 3 مــليون وتحــمل املعهــد املــبلغ املــتبقي حســب 

نسبتة و بلغت 2 مليون جنية .
وكـــان مـــن شـــروط اإلتـــفاق فـــي تـــلك املـــبادرة أن 20% مـــن صـــافـــي الـــربـــح الـــعائـــد مـــن هـــذا املشـــروع 

يــــــؤول لــــــألكــــــاديــــــمية ، ولــــــنا أن نــــــتخيل و بــــــمرور الــــــسنني 
وإســـتمراريـــة الـــعمل بـــنجاح ، أصـــبح مـــثل هـــذا املشـــروع 
يـــــدر دخـــــالً ســـــنويـــــاً لـــــألكـــــاديـــــمية ومعهـــــد بـــــحوث الـــــبترول 
كشــــريــــكي الــــنجاح فــــي تــــلك املــــبادرة حــــتي يــــومــــنا هــــذا 
فـــــضالً عـــــن املســـــتقطع مـــــنه لـــــصالـــــح وزارة املـــــالـــــية طـــــبقاً 

للقوانني والقواعد املعمول بها في هذا الشأن .
ومـــن هـــنا كـــانـــت الـــبدايـــة ملـــسيرة الـــنجاح لحـــل املـــشكالت 
الــــــتي تــــــواجــــــه الــــــقطاع الــــــصناعــــــي عــــــن طــــــريــــــق الــــــبحث 
الــــــعلمي بــــــمنتجه ذو املــــــكون املحــــــلي مــــــن حــــــيث الــــــفكرة 
والــتمويــل واإلنــتاج ، و يــكفينا فخــراً أن مــنتج مــثل مــانــع 
الـــــــــــتأكـــــــــــل كـــــــــــانـــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــات الـــــــــــبترول تســـــــــــتوردة مـــــــــــن 
املـــتخصصني األجـــانـــب بـــما كـــانـــت قـــيمتة تـــساوي 500 
( خـــمسمائـــة دوالر أمـــريـــكي ) و أكـــثر مـــن ذلـــك لـــلبرمـــيل 

الــواحــد بــسعة 200 لــتر ، ولــكن املــنتج املــصري الــبديــل ذو الــكفاءة والــجودة األفــضل كــان ســعره ال 
يـكاد يـصل إلـي نـصف الـتكلفة وبـما يـوازيـها بـالـجنيه املـمصري وهـو مـا يـعود بـالـنفع عـلى إقـتصاد 
الـدولـة بـصفة عـامـة وذلـك مـن خـالل تـقدمـنا كمعهـد بـحوث الـبترول فـي مـناقـصات الـدولـة بـصفة عـامـة 
وذلــــك مــــن خــــالل تــــقدمــــنا كمعهــــد بــــحوث الــــبترول فــــي مــــناقــــصات عــــامــــة ودولــــية تــــتم تــــرســــيتها عــــلينا 

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

ثـــانـــياً : جـــودة وكـــفاءة املـــنتج املـــصري بـــعد تـــقييمه وإخـــتباره بـــمعرفـــة جـــهات مـــحايـــدة تـــقوم بـــعملية 
الـتقييم لـلمواد الـداخـلة فـي املـناقـصة بـعد تـكويـدهـا وإخـتبارهـا بـمعرفـة تـلك الـجهات ضـمانـاً لـلحياد 
الـتام ، و يـتم تجـربـة أعـلى ثـالثـة تـقييمات فـي تجـربـة حـقلية حـقيقية بـمعرفـة الشـركـة الـطالـبة لـلمنتج 
وتســـــتمر نـــــجاحـــــات مـــــبادرة اإلســـــتثمار واإلبـــــتكار للمعهـــــد فـــــي الـــــعديـــــد مـــــن األعـــــمال الـــــتي نـــــتقدم 
بـمنتجاتـنا لـتسويـقها نـتيجة لـلثقة فـي أعـمالـنا وأبـحاثـنا الـتي تـرجـمت إلـي صـورة مـنتج نـهائـي يـدر 
عــائــد ربــح أمــكننا مــن تــطويــر املــعامــل واملــصانــع املــنتجة فــضالً عــن شــراء األجهــزة وتحــديــث خــطوط 
اإلنـتاج وصـرف حـافـز مـادي ملـكافـأة فـريـق الـعمل بهـذا املشـروع ولـنا قـصص نـجاح مـع الـعديـد مـن 
شـركـات الـبترول فـي صـورة تـعاقـدات طـويـلة األجـل مـع مـعظمها مـثل شـركـة الـعامـريـة لـتكريـر الـبترول 

باإلسكندرية .
 وال يـــجب أن نـــنسي أنـــنا أوالً وأخـــيراً بـــاحـــثني نهـــدف إلـــي تـــطويـــر الـــبحث الـــعلمي مـــن خـــالل الـــعمل 
املــعملي فــي إطــار مــن اإلبــتكار واإلبــداع وهــو مــا أهــلنا بــالــتبعية إلــي الــوصــول ألبــحاث عــلمية قــابــلة 
لـلتطبيق فـي صـورة مـنتجات تـصل للمسـتفيديـن دون أن يـكون الهـدف الـرئـيسي هـو عـملية الـربـح أو 
الـتجارة ، و لـكنها مجـرد مـنظومـة مـتكامـلة تـبدأ مـن الـفكرة ثـم الـبحث الـعلمي واملـعملي و وصـوالً إلـي 
الــبيع والــربــح املــادي كــنموذج حــي ملــا يــمكننا أن نــطلق عــليه املــصطلح املــعروف بــاإلقــتصاد املــبني 

على املعرفة والعلم .
وفــي نــهايــة جــولــة الــنافــذة بــني مــراكــز ومــعامــل معهــد بــحوث الــبترول كــان لــنا أن نــصل إلــي حــقيقة 
هــــامــــة وهــــي أن كــــل تــــلك الــــنجاحــــات وقــــصص الــــتطور واألداء الــــبحثي والــــتطبيقي املــــتميز لــــعلماء 
وبـاحـثي معهـد بـحوث الـبترول لـم تـأت فـقط نـتيجة ملـجهودات وأفـكار وأبـحاث الـسادة أعـضاء الـهيئة 
الـــبحثية ومـــعاونـــيهم بـــاملعهـــد وهـــم – لـــلحق – أصـــحاب الـــفضل بـــعد اهلل عـــز وجـــل بنســـبة كـــبيرة فـــي 
الــتطور الــهائــل فــي أداء املعهــد ، ولــكن كــان هــناك شــريــك نــجاح يــساهــم بنســبه ليســت بــالــقليلة فــي 
كــــل تــــلك الــــنجاحــــات ، وإذا جــــاز لــــنا الــــتعبير فــــإن الــــقطاع اإلداري واملــــالــــي بــــاملعهــــد بــــالــــتعاون مــــع 
الــباحــثني يــمثال طــرفــي مــقص ال يســتقيم الــعمل واإلعــتماد عــلى أحــدهــما دون اآلخــر وال ســيما إذا 
كـــان الـــقطاع املـــالـــي واإلداري يـــعمل بـــنفس الجهـــد والـــدأب الـــذي يـــعمل بـــه الـــشق الـــبحثي والـــعلمي 

باملعهد 
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لـــذا وأخـــيراً ولـــيس أخـــراً كـــان لـــلنافـــذة هـــذا الـــلقاء مـــع الـــسيد األســـتاذ / 
أســـامـــه عـــبد الحـــليم – رئـــيس اإلدارة املـــركـــزيـــة لـــألمـــانـــة الـــعامـــة بمعهـــد 
بــــحوث الــــبترول ليحــــدثــــنا عــــن الــــتطويــــر فــــي الــــعمل املــــالــــي واإلداري 

ومواكبة إنطالقة املعهد في مسيرته الناجحة .

حـيث أفـاد سـيادتـة بـأنـه وطـوال ثـالثـون عـامـاً كـان املعهـد فـي حـالـة مـن الجـمود وعـدم 
الـــتطويـــر فـــيما يـــختص بجـــدول الـــوظـــائـــف والـــدرجـــات الـــوظـــيفية املـــعتمدة واملـــمولـــة مـــن 

أن نـــتخيل أن أكـــبر درجـــة وظـــيفية مـــمولـــة كـــانـــت املعهــــــــد ، ولــــــــنا 
مـــــخصصة ألمـــــني املعهـــــد بـــــدرجـــــة مـــــديـــــر 
عــــــام واحــــــدة فــــــقط دون األخــــــذ فــــــي 
اإلعـتبار الـرؤيـة املسـتقبلية ملـا قـد 
يـــكون عـــليه املعهـــد مـــن تـــطويـــر 
وتــــــــــــنوع األعــــــــــــمال وتــــــــــــعاظــــــــــــم 
تــــــــعامــــــــالتــــــــه املــــــــالــــــــية وحجــــــــم 
الــعمالــة املــطلوبــة لــلوفــاء بــكل 
املــــــــــــــــــطـــلـــوب  املــــــــــــــــــهـــام  تــــــــــــــــــلـــك 
إنـــــــجازهـــــــا ، وهـــــــو كـــــــان يـــــــمثل 
تحـــــــديـــــــاً حـــــــقيقياً فـــــــي أن نـــــــقوم 
بــعملية ثــورة شــامــلة فــي املــنظومــة 
اإلداريـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــما يـــــــــــــــــتماشـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــع 
املسـتجدات الحـديـثة فـي اإلدارة وتسـتوعـب 

التطور الهائل في العمل البحثي واإلنتاجي باملعهد .
ونـاهـيك عـن تـهالـك املـبانـي وسـوء حـالـة املـرافـق املسـتخدمـة ومسـتلزمـات الـتشغيل مـن 
أجهــــزة وســــيارات وخــــالفــــة ، وهــــذ األمــــر ال شــــك أن يتســــبب بــــصورة مــــا فــــي تــــعطيل 

دوران عجلة التنمية والتطوير باملعهد التي نطمح جميعاً لتحقيقها.
- تـم وضـع خـطة مـتكامـلة األركـان بـعد دراسـة مسـتفيضة مـوضـحة بـاألرقـام واملـعايـير 
واملـــبررات بـــآلـــيات تـــنفيذ محـــددة إلجـــراء الـــتطويـــر فـــي هـــذا الـــقطاع ، وبـــالـــفعل وبـــعد 
مــفاوضــات مســتمرة ومــجهودات شــاقــة مــع الــجهاز املــركــزي لــلتنظيم واإلدارة ووزارة 
املــالــية فــي تــعديــل الــوضــع اإلداري للمعهــد ونــجحنا فــي تــحقيق الــكثير مــن األهــداف 

نذكر منها األتي :
تــعديــل هــيكل الــوظــائــف لــلعامــلني اإلداريــني بــاملعهــد بــحيث تــمت املــوافــقة عــلى إعــتماد 
وتـمويـل عـدد (١) درجـة رئـيس اإلدارة املـركـزيـة لـألمـانـة الـعامـة وعـدد (١٣) درجـة مـديـر 
عــــام وأكــــثر مــــن (٥٠) إدارة تــــنفيذيــــة مســــتحدثــــه لخــــدمــــة الــــتطويــــر الــــهائــــل بــــاملعهــــد ، 
وصـــاحـــب ذلـــك كـــله تـــعديـــل بـــطاقـــة الـــوصـــف الـــوظـــيفي لـــكل تـــلك الـــوظـــائـــف مـــن حـــيث 
الـــــواجـــــبات واملـــــسؤلـــــيات واملـــــهام املـــــطلوب أدائـــــها فـــــي ظـــــل اإلدارة الحـــــديـــــثة ، وعـــــلى 
مســـتوى الـــكادر الـــخاص تـــم تـــعديـــل الهـــرم الـــوظـــيفي لـــلسادة أعـــضاء هـــيئة الـــبحوث 
ومـــعاونـــيهم بـــإســـتقدام أوائـــل الخـــريـــجني والـــطلبة املـــتفوقـــني بـــحيث أصـــبحت األعـــداد 
مــتناســبة مــع الــوضــع الــطبيعي ملــا يــجب أن يــكون عــلية الــتدرج الــوظــيفي فــي الــكادر 
الـــخاص (أكـــثر مـــن ٩٠ فـــرد مـــن مـــعاونـــي الـــهيئة الـــبحثية ) ٨٥ بـــاحـــث / ٥٨ أســـتاذ 
مـــساعـــد / ومـــا يـــزيـــد عـــن ٥٠ أســـتاذ بـــاحـــث ، فـــضالً عـــن أســـاتـــذتـــنا مـــن الـــرواد مـــن 

األساتذة املتفرغني باملعهد.
- تحســـني بـــيئة الـــعمل املـــناســـبة واملـــحفزة إلنـــجاز األعـــمال املـــطلوبـــة لـــكالً مـــن جـــميع 
الــفئات الــعامــلة بــاملعهــد مــن حــيث تجــديــد وتــطويــر املــبانــي واملــعامــل وإعــادة طــالؤهــا 
وتـــزويـــدهـــا بـــمكيفات هـــواء مـــع وجـــود كـــافـــة مســـتلزمـــات الـــتشغيل مـــن حـــاســـبات آلـــية 

وطابعات ... إلخ .
كــما تــم إفــتتاح عــيادة طــبية بــاملعهــد وعــيادة لــطب األســنان وإنــشاء صــيدلــية تــحتوي 
عـلى مـا يـزيـد قـيمتة عـن ١٥٠٠٠٠ ( مـائـة وخـمسون ألـف جـنية ) سـنويـاً مـن األدويـة 
املـختلفة ، وتـم إنـشاء مـالعـب حـديـثة لـتفعيل اإلهـتمام بـاألنشـطة الـريـاضـية والـترفـيهية 

للعاملني .
كــــما تــــمت زيــــادة املــــساحــــات الــــخضراء املــــزروعــــة بــــمختلف أنــــواع أشــــجار الــــفاكــــهة 
والـــزهـــور ملـــا لـــها مـــن أثـــريـــن إيـــجابـــيني عـــلى الـــوضـــع الـــبيئي مـــن نـــاحـــية وتـــقليل نســـبة 
الـتلوث املـنبعثة مـن املـعامـل واملـراكـز اإلنـتاجـية ومـن نـاحـية آخـرى لتجـميل املـوقـع الـعام 

، كـــما تـــم تحـــديـــث وإســـتبدال أســـطول الـــسيارات املـــملوكـــة للمعهـــد ومـــنها أتـــوبـــيسات 
عـلى مسـتوى الجـمهوريـة ، وبـالـتبعية قـمنا بـإنـشاء ورشـة لـصيانـة وإصـالح الـسيارات 

باملعهد .
كـما أنـنا قـمنا بـإنـشاء و تـجهيز مجـموعـة قـاعـات لـلتدريـب و تـزويـدهـا بـأحـدث وسـائـل 
الــعرض و إســتقدام أفــضل الــخبراء لــتقديــم الــدورات الــتدريــبية لــلعامــلني بــاملعهــد فــي 
كـــــافـــــة الـــــتخصصات ملـــــا فـــــيه مـــــن مـــــردود عـــــلى إعـــــادة تـــــأهـــــيل و رفـــــع كـــــفاءة الـــــسادة 
الـــعامـــلني بـــما يـــؤهـــلهم لـــلتقدم و الـــتنافـــس عـــلى الـــوظـــائـــف الـــقياديـــة و الـــتنفيذيـــة فـــي 

إدارات املعهد املختلفة .
وملـــــا كـــــان للمعهـــــد ومـــــراكـــــزة اإلنـــــتاجـــــية مـــــن الـــــجهود والـــــعمل الـــــدءوب بـــــما زادت مـــــعه 
حـصيلة حـساب تـمويـل الـبحوث والـتمويـل الـذاتـي بـمبالـغ وصـلت لـلعام ٢٠١٥ إلـي مـا 
يـــــــقارب مـــــــن ١٢٥ مـــــــليون جـــــــنيه ، و هـــــــو األمـــــــر الـــــــذي حـــــــدا بـــــــإدارة املعهـــــــد لـــــــتعظيم 
اإلسـتفادة مـن هـذا الـتمويـل الـذاتـي فـي الـصرف عـلى كـل أعـمال الـتطويـر والتحـديـث 

في املباني واالجهزة وكافة مستلزمات التشغيل .
ولـم يـقف األمـر عـند هـذا الحـد بـل كـان مـن الـبد أن يـتم تـعديـل وزيـادة مـرتـبات والـدخـل 
الـخاص لـكل الـعامـلني بـاملعهـد عـلى حـد سـواء ، فـزادت املـرتـبات بـصورة غـير مسـبوقـة 
تـفوق نـظائـرهـم بـاملـعاهـد واملـراكـز والـهيئات الـبحثية املـناظـرة عـلى أسـس مـن مـعايـير 
تــقييم األداء و وضــع لــوائــح نــظامــية لــإلثــابــة والــعقاب طــبقاً لحجــم الــعمل املــبذول مــن 

جميع الفئات .
ونــتيجة لــكل مــا ســبق أصــبح الــكل فــي الــقطاع اإلداري عــنده الــدافــعية لــبذل املــزيــد 
مــن الجهــد والــعمل وفــق املــنظومــة والخــطة املــوضــوعــة لــإلرتــقاء بــاملعهــد والــتي تــضمن 

إستمراريتها حتي عام ٢٠٣٠ في إطار من التنافسية املحمودة للترقي والتميز .
كـــــــل هـــــــذا تـــــــم تـــــــكليلة بـــــــحصول املعهـــــــد عـــــــلى ISO 9001 فـــــــي مـــــــجال اإلدارة وتـــــــم 
تجـديـدهـا لـلعام الـثالـث عـلى الـتوالـي بـعد خـضوع الـدورة املسـتنديـة والـنظام اإلداري 
الجــــديــــد بــــاملعهــــد لــــعمليات الــــتقييم الــــسنويــــة لــــلوقــــوف عــــلى مــــدى إســــتعاب الــــعامــــلني 
بـاملعهـد لـفكرة سـيادة الـنظام ولـيس الـفرد ، وهـو مـا كـان لـه عـظيم األثـر عـلى إسـتقرار 
ونــــمو الــــعمل الــــبحثي واإلنــــتاجــــي للمعهــــد بــــإطــــراد ونــــجاح مــــشهود ومــــوثــــق ومــــعتمد 

رسمياً .

 
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 
 (  NDT)  التفتيش الهندسي

بــأن حــصول الــتفتيش الــهندســي عــلى شــهادات الــجودة طــبقاً لــلمعايــير الــعاملــية جــاء 
ذلـك نـتيجة لـتطبيق أحـدث االنـظمة الـدولـية فـي الـجودة واإلدارة ونـظم الـبيئة والسـالمـة 
والـــــصحة املـــــهنية حـــــيث أن املعهـــــد يـــــمتلك أكـــــبر مـــــنظومـــــة لـــــلتفتيش الـــــهندســـــي عـــــلى 
شــــركــــات الــــبترول واملســــتودعــــات ونــــاقــــالت املــــواد الــــبترولــــية وأن هــــذا املشــــروع يــــعمل 
كـــــــمنظومـــــــة كـــــــبرى فـــــــي الشـــــــرق األوســـــــط و الـــــــبلدان الـــــــعربـــــــية مـــــــن حـــــــيث األجهـــــــزة 

التكنولوجية الحديثة في مجال التفتيش .
( NDT)  جدير بالذكر أن الشهادات الحاصل عليها املعهد هي بالترتيب ملشروع

ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001
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يـعتبر تـلوث الـهواء مـن أهـم املـشاكـل عـلى مسـتوى الـعالـم حـالـياً، حـيث يـغطي الـدخـان الـكثيف كـبرى 
املــدن الــعاملــية أغــلب أوقــات الــسنة. وعــلى وجــه الــخصوص مــديــنة بــكني، والــتي تخــطت نســبة املــلوثــات 


فيها السنة املاضية املعيار الصحي الوطني بمقدار ١.٣ ضعف.
أوحـــى الـــدخـــان الـــكثيف فـــي مـــديـــنة بـــكني ألحـــد املـــصممني بـــاتـــخاذ إجـــراء جـــديـــد مـــن نـــوعـــه. فـــقد قـــام 

الـفنان الـهولـندي دان روزيـجارد بـتصميم أضخـم مـنقٍّ لـلهواء فـي الـعالـم، وقـد قـرر أن يـأخـذه فـي جـولـة 


في الصني، بدءاً من بكني.

قـــام الـــفنان بـــتصميم بـــرج بـــارتـــفاع ٧ أمـــتار يـــقوم بـــشفط الـــهواء املـــلوث وتـــنقيته مـــن جـــزيـــئات الـــغبار 
وإعـادة إطـالقـه، كـما أن هـذا الـبرج يـقوم أيـضاً بـضغط هـذا الـغبار إلـى مـا يشـبه األحـجار الـكريـمة. 


تعتبر العملية كلها جزءاً من مشروع روزيجارد ملكافحة الدخان.
يـــتألـــف الـــبرج - املـــسمى بـــبرج مـــكافـــحة الـــدخـــان - مـــن ٤٥ لـــوحـــاً فـــضياً وتـــقوم هـــذه األلـــواح بـــتغطية 

مـنّقي هـواء داخـلياً ضخـماً. يـعمل هـذا املـنّقي بـطرح شـحنات مـوجـبة فـي الـهواء، بـحيث تـلتصق عـلى 

جـزيـئات الـدخـان، خـصوصـاً مـن الـصنفني PM2.5 وPM10 (تـرمـز األرقـام لـألبـعاد بـاملـيكرون). بـعد 
هـــذا، تـــقوم الـــشوارد الـــسالـــبة بـــاجـــتذاب الـــشوارد املـــوجـــبة إلـــى داخـــل املـــنّقي، فتجـــلب مـــعها جـــزيـــئات 

الدخان. ومن ثم تحتجزها في الداخل، وتعيد الهواء إلى الخارج وقد ازدادت نقاوته بنسبة ٧٥%.


التشجيع على الحوار

حـالـياً، يـقوم الـفنان الـهولـندي بـجولـة فـي الـصني، مـصطحباً الـبرج مـعه. وبـاالشـتراك مـع وزارة حـمايـة 
الــبيئة الــصينية، فــإن املــرحــلة الــقادمــة فــي الــرحــلة ســيتم تحــديــدهــا بــناء عــلى تــصويــت عــبر االنــترنــت، 


ويخطط على األقل لنشر ٨٠٠ برج في العديد من املدن في الصني.
عــلى عــكس حــلول أخــرى تــم اقــتراحــها للتخــلص مــن مــشكلة تــلوث الــهواء، يــقّر روزجــارد أن اخــتراعــه 
لــيس حــالً سحــريــاً ســيجعل كــل شــيء يــختفي فــوراً، وأنــه يــأمــل فــقط بــإثــارة الــحوار حــول الــتلوث. كــما 

قــال لشــبكة CNN: "آمــل أن هــذه الــتصامــيم الــتي صــنعتها ســتكون جــزءاً مــن عــملية تــغيير شــامــلة 

في التفكير."

وفـقاً ملـنظمة الـصحة الـعاملـية، فـإن "املـعايـير الـصحية لـنوعـية الـهواء الـتي وضـعتها املـنظمة غـير مـحققة 

فــــي ٨٠% مــــن املــــدن الــــتي تــــحوي أكــــثر مــــن ١٠٠،٠٠٠ نــــسمة فــــي الــــبلدان ذات الــــدخــــل املــــنخفض 


واملتوسط." إن مثل هذه التغييرات تعتبر حيوية لبقائنا.
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