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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)

أت&&&اح&&&ت س&&&بل اإلت&&&صاالت امل&&&عرف&&&ية و ت&&&نوع أش&&&كال و ت&&&قنيات 
وس&&ائ&&ل اإلت&&صال إل&&ى ت&&زاي&&د ال&&شكاوى م&&ن الس&&رق&&ات ال&&علمية 
ل&&&&&ألب&&&&&حاث و األف&&&&&كار و األط&&&&&روح&&&&&ات و ه&&&&&و األم&&&&&ر ال&&&&&ذي ح&&&&&دا 
ب&&&&&وزارة ال&&&&&بحث ال&&&&&علمي اإلض&&&&&طالع ب&&&&&دوره&&&&&ا ل&&&&&دع&&&&&م و إرس&&&&&اء 

القواعد السليمة للنشر العلمي .
و ف&&&ي إط&&&ار س&&&عي أك&&&ادي&&&مية ال&&&بحث ال&&&علمي و ال&&&تكنول&&&وج&&&يا 
ل&تحقيق ه&ذا األم&ر و للح&د م&ن ع&مليات اإلن&تحال ال&علمي ال&تي 

ب&&&ات&&&ت منتش&&&رة إل&&&ى ح&&&د ك&&&بير و أص&&&بحت ظ&&&اه&&&رة س&&&لبية ف&&&ي 

أوس&&&&اط م&&&&جتمع ال&&&&بحث ال&&&&علمي ، ك&&&&ان&&&&ت امل&&&&بادرة م&&&&ن ال&&&&سيد 

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

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

ب&&&&مواف&&&&قة ال&&&&سيد األس&&&&تاذ ال&&&&دك&&&&تور / ش&&&&ري&&&&ف ح&&&&ماد – وزي&&&&ر 
ال&&&&بحث ال&&&&علمي ب&&&&تشكيل ال&&&&لجنة ال&&&&قوم&&&&ية ألخ&&&&الق&&&&يات ال&&&&بحث 
ال&علمي ب&رئ&اس&ة ال&سيد األس&تاذ ال&دك&تور / رئ&يس األك&ادي&مية و 

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

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

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

أخ&&&&&الق&&&&&يات ال&&&&&بحث ال&&&&&علمي – رئ&&&&&يس ال&&&&&لجنة ال&&&&&عليا ل&&&&&جوائ&&&&&ز 
الدولة بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا .

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

• م&&تاب&&عة ج&&ودة النش&&ر ف&&ي امل&&راك&&ز ال&&بحثية ع&&ن ط&&ري&&ق ال&&تأك&&د 
م&&&&&&&ن ع&&&&&&&دم وج&&&&&&&ود أي م&&&&&&&ن ح&&&&&&&االت اإلن&&&&&&&تحال ف&&&&&&&ي م&&&&&&&ا ي&&&&&&&صدر 
( م&&&&&&&&&&&قاالت ، دوري&&&&&&&&&&&ات ، رس&&&&&&&&&&&ائ&&&&&&&&&&&ل م&&&&&&&&&&&اجس&&&&&&&&&&&تير و دك&&&&&&&&&&&توراة ، 

مشروعات ، ...... إلخ )

• ال&&&&تحقق و إص&&&&دار ال&&&&توص&&&&يات ال&&&&خاص&&&&ة ب&&&&حاالت اإلن&&&&تحال 
العلمي املقدمة للجنة في كافة املجاالت .

• ال&&&&&توع&&&&&ية و ال&&&&&توج&&&&&يه ن&&&&&حو إرس&&&&&اء ال&&&&&قواع&&&&&د الس&&&&&ليمة للنش&&&&&ر 
ال&&&&علمي و ذل&&&&ك ب&&&&اإلس&&&&تعان&&&&ة ب&&&&إم&&&&كان&&&&ات األك&&&&ادي&&&&مية ف&&&&ي ع&&&&مل 

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

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

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

سالمة املنت املراد نشره .
• ت&&&&&مثيل ال&&&&&وزارة و األك&&&&&ادي&&&&&مية ف&&&&&ي ع&&&&&ضوي&&&&&ة ال&&&&&لجنة ال&&&&&دول&&&&&ية 

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

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

بحاالت اإلنتحال العلمي .
•م&&&&تاب&&&&عة و إص&&&&دار ت&&&&قاري&&&&ر دوري&&&&ة و إح&&&&صاءات ع&&&&ن ح&&&&االت 
اإلن&&&&تحال ال&&&&علمي و نش&&&&ره&&&&ا ب&&&&ال&&&&تعاون م&&&&ع م&&&&رص&&&&د ال&&&&بيان&&&&ات 

التابع لألكاديمية .
ك&&&&&ما ن&&&&&ص ال&&&&&قرار ب&&&&&متنه أي&&&&&ضاً ف&&&&&ي م&&&&&ادت&&&&&ه ال&&&&&راب&&&&&عة ع&&&&&لى أن 
ي&&&نحصر ع&&&مل ال&&&لجنة ع&&&لى ت&&&قدي&&&م خ&&&دم&&&ات إس&&&تشاري&&&ة ل&&&حني 

ص&&دور ق&&ان&&ون ال&&بحث ال&&علمي ال&&ذي س&&ينظم ج&&ميع م&&هام&&ها 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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وإن&&طالق&&اً م&&ن ه&&ذي&&ن ال&&سؤال&&ني ودون اإلج&&اب&&ه ع&&ليهما ف&&ى م&&قال&&ه أو ح&&وار 

ج&&اءت ف&&كره مج&&لتنا ال&&ناف&&ذه ، ف&&سواء ك&&ان الج&&دار ال&&فاص&&ل ب&&ني ال&&جهات 
ال&&&بحثيه (ب&&&إم&&&كان&&&ات&&&ها وب&&&اح&&&ثيها) وامل&&&جتمع امل&&&صري س&&&ببه ع&&&دم ال&&&ثقه أو 
ع&&&&دم اإله&&&&تمام املش&&&&ترك أو أن ه&&&&ناك ح&&&&وائ&&&&ل ك&&&&ائ&&&&نة ب&&&&ني امل&&&&راك&&&&ز ال&&&&بحثية 
ب&&عضها و ب&&عض، ف&&إن ف&&كره املج&&له أن ت&&فتح ف&&ي ه&&ذا الج&&دار ن&&اف&&ذه ي&&طل 

م&نها أط&راف امل&جتمع امل&صرى م&ن م&واط&نني راغ&بني ف&ى امل&عرف&ة و متخ&ذى 

ق&&&&رار و مس&&&&تثمري&&&&ن م&&&&ن رج&&&&ال األع&&&&مال وه&&&&يئات وم&&&&ؤس&&&&سات و ج&&&&معيات 
ل&&&لتعرف ع&&&لى امل&&&راك&&&ز وامل&&&عاه&&&د وال&&&هيئات ال&&&بحثيه ال&&&تاب&&&عه ل&&&وزارة ال&&&بحث 

ال&علمي وإي&جاد وس&يله ل&لتواص&ل امل&باش&ر م&ع ال&باح&ثني وط&رح م&وض&وع&ات 

ت&&&&&هم امل&&&&&واط&&&&&ن وت&&&&&عن ح&&&&&ول&&&&&ها أس&&&&&ئله ف&&&&&نيه ال يس&&&&&تطيع اإلج&&&&&اب&&&&&ه ع&&&&&ليها إال 
امل&تخصصني م&ن أع&ضاء ه&يئة ال&بحوث وم&ن ن&اح&يه أخ&رى ت&عطي ال&فرص&ه 

ل&&لساده ال&&باح&&ثني ل&&عرض أف&&كاره&&م وت&&جارب&&هم وإب&&تكارت&&هم ع&&لها تج&&د م&&ن 

يه&&&&&تم م&&&&&ن ال&&&&&قراء أو متخ&&&&&ذى ال&&&&&قرار ل&&&&&تكون ل&&&&&بنه ل&&&&&تطوي&&&&&ر م&&&&&نتج أو ع&&&&&الج 
م&&ري&&ض أو ت&&قدي&&م خ&&دم&&ه أو إس&&تشاره وي&&اح&&بذا ل&&و إت&&فاق إلن&&شاء مش&&روع 

تجاري قائم على املعرفه التي يمتلكها الباحث. 

وإن ل&&&&&م ت&&&&&كن مج&&&&&لتنا (ال&&&&&ناف&&&&&ذه) ه&&&&&ي ب&&&&&اك&&&&&وره ال&&&&&عمل اإلع&&&&&الم&&&&&ي ملج&&&&&لس 
امل&راك&ز وامل&عاه&د وال&هيئات ال&بحثية ، ح&يث ص&درت م&نذ أع&وام مج&له م&صر 

ال&&علوم وال&&تي ت&&وق&&فت بس&&بب ال&&ظروف ال&&تي م&&ر ب&&ها وط&&ننا ال&&حبيب إال أن 

أس&&&&&رة التح&&&&&ري&&&&&ر آث&&&&&رت أن ت&&&&&قدم رؤي&&&&&ه ج&&&&&دي&&&&&ده وم&&&&&ختلفه ت&&&&&سعى ل&&&&&تحقيق 

أهداف ثورتني لبناء مجتمع مبتكر منتج و مستخدم للمعرفه. 

ول&&قد إت&&فقت أس&&رة املج&&لة ع&&لى أن ي&&كون ال&&ناف&&ذه ه&&و األس&&م الج&&دي&&د ملج&&له 
إل&&كترون&&يه يسه&&ل ت&&وزي&&عها ع&&لى ن&&طاق واس&&ع ح&&تى ت&&عم ال&&فائ&&ده وي&&تحقق 
ال&&&&&غرض وق&&&&&ري&&&&&باً ب&&&&&إذن اهلل س&&&&&وف ت&&&&&تواج&&&&&د ال&&&&&ناف&&&&&ذه داخ&&&&&ل ك&&&&&ل امل&&&&&راك&&&&&ز 

وامل&عاه&د وال&هيئات ال&بحثيه لتس&تقي ال&خبرات وت&نقل األخ&بار وت&ساه&م ف&ي 

ت&نميه ق&درات ش&باب ال&باح&ثني ال&تفاع&ليه ح&تى ت&صبح ال&ناف&ذه ه&ي ال&وس&يله 

ل&&نقل ك&&ل ج&&دي&&د ب&&مراك&&زن&&ا ال&&بحثيه ل&&لمتلقي وال&&تنسيق ب&&قدر املس&&تطاع ب&&ني 
الجهات واألفراد املستفيدين وإداراتنا البحثيه حتي تنفذ برسالتها.

ك&&لنا أم&&ل أن ت&&ساه&&م مج&&لتنا ف&&ي ت&&هيئه ب&&يئه م&&شجعه ل&&لعلوم وال&&تكنول&&وج&&يا 
واإلب&تكار وإن&تاج ن&قل وت&وط&ني ت&لك امل&عارف مل&جاب&هه التح&دي&ات ال&تي ت&واج&ه 

م&&صر ب&&آل&&يات وط&&نيه ت&&شارك ف&&يها م&&ؤس&&سات ال&&بحث ال&&علمي م&&ن امل&&راك&&ز 

ال&&&بحثيه وال&&&جام&&&عات ف&&&ى م&&&ضاع&&&فه إن&&&تاج م&&&صر م&&&ن امل&&&عرف&&&ه وت&&&كون ب&&&ها 
ط&&رف&&ا م&&ن أط&&راف امل&&عادل&&ه ل&&إلس&&هام ف&&ي ت&&ضييق ال&&فجوه ال&&غذائ&&يه وزي&&اده 
ت&&&&&ناف&&&&&سيه ال&&&&&صناع&&&&&ه ال&&&&&وط&&&&&نيه م&&&&&ع زي&&&&&اده نس&&&&&به امل&&&&&كون املح&&&&&لي ب&&&&&صورة 

ملحوظه.
أقدم للقارئ العزيز العدد األول من النافذه عّلها تكون نافذه.

نافذه علها تكون نافذه: 

س&&ؤال&&ني ط&&امل&&ا س&&معتهما ف&&ي أروق&&ة امل&&رك&&ز ال&&قوم&&ي 

ل&&&&&&لبحوث ح&&&&&&يث ب&&&&&&دأت ح&&&&&&يات&&&&&&ي ال&&&&&&علمية ك&&&&&&مساع&&&&&&د 
ب&اح&ث (آن&ذاك) م&نذ م&اي&زي&د ع&ن الخ&مسة وعش&رون 

ع&ام&اً ، س&ؤال&ني ي&سأل&هما ال&عام&ه واإلع&الم وك&ل م&ن 
ال ي&&&عمل ب&&&ال&&&بحث ال&&&علمي : م&&&اذا ت&&&فعل م&&&ؤس&&&سات 
ال&&&&&&&بحث ال&&&&&&&علمي لخ&&&&&&&دم&&&&&&&ة امل&&&&&&&واط&&&&&&&ن ؟ ومل&&&&&&&اذا ه&&&&&&&ذا 
الج&&&&&&&&&&&&دار ال&&&&&&&&&&&&فاص&&&&&&&&&&&&ل ب&&&&&&&&&&&&ني ال&&&&&&&&&&&&باح&&&&&&&&&&&&ثني وأدوات&&&&&&&&&&&&هم 
ومخ&&&رج&&&ات&&&هم م&&&ن ن&&&اح&&&يه وال&&&جهات املس&&&تفيده م&&&ن 

ناحيه آخرى ؟

أ.د / ياسر رفعت
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ك&&&شف د. ش&&&ري&&&ف ح&&&ماد وزي&&&ر ال&&&بحث ال&&&علمي ع&&&ن أن ال&&&وزارة ف&&&ى م&&&رح&&&لة إص&&&دار اإلس&&&ترات&&&يجية الج&&&دي&&&دة ل&&&تطوي&&&ر م&&&نظوم&&&ة 

ال&&&بحث ال&&&علمي ف&&&ي م&&&صر، وج&&&اري اآلن م&&&راج&&&عة ال&&&تصور ال&&&نهائ&&&ي ل&&&إلس&&&ترات&&&يجية، وع&&&ند اإلن&&&تهاء م&&&نها س&&&يتم اإلع&&&الن ع&&&ن 


جميع تفاصيلها عبر أجهزة اإلعالم املختلفة .

وأك&د وزي&ر ال&بحث ال&علمي أن&ه ت&لقي ع&دة ت&كليفات م&ن ال&رئ&يس ع&بدال&فتاح ال&سيسي ت&تعلق ب&مشاري&ع ال&بحث ال&علمي، والس&يما 

ال&خاص&ة بتح&لية امل&ياه وال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة وم&شاك&ل ال&صرف ، م&وض&حاً أن&ه ف&ي ال&قري&ب ال&عاج&ل س&يكون ه&ناك ل&قاء 


آخر مع الرئيس ملتابعة هذه التكليفات .

وأش&&ار د. ح&&ماد إل&&ي أن ال&&دول&&ة ح&&ري&&صة ع&&لي ت&&شجيع ودع&&م ال&&عقول امل&&بتكرة ، ودع&&م وت&&حفيز ش&&باب امل&&بتكري&&ن وامل&&خترع&&ني ، 

وت&بني أف&كاره&م ، وت&شكيل ل&جان ل&دراس&تها وت&قييم ج&دواه&ا ال&علمية وامل&ساه&مة ف&ي ت&موي&لها وت&وف&يرج&ميع اإلم&كان&يات ال&خاص&ة 


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

فWي الWفترة املWاضWية كWان لWكم عWدة لWقاء مWع رئWيس الجWمهوريWة عWبدالWفتاح الWسيسي .. فWماذا عWن أبWرز مWحاور 

النقاش الذي تناولها الرئيس معكم ؟ 

ــ ف&&ي ال&&لقاءات ال&&ساب&&قة ك&&ان الح&&دي&&ث ع&&ن ع&&دة ت&&كليفات ت&&تعلق ب&&مشاري&&ع ال&&بحث ال&&علمي وم&&حاول&&ة ت&&ذل&&يل ال&&عقبات أم&&ام&&ها ، 

وأح&&ب ه&&نا أن أش&&ير إل&&ي ل&&قاء ال&&رئ&&يس ع&&بد ال&&فتاح ال&&سيسي بش&&باب م&&بادرة (ف&&كرت&&ي )، وال&&ذي ج&&اء ف&&ي إط&&ار اس&&ترات&&يجية 

ال&دول&ة ال&حال&ية ل&تشجيع ودع&م ال&عقول امل&صري&ة امل&بتكرة، وت&فعيل دور الش&باب امل&صري ف&ي امل&جتمع، وخ&الل ال&لقاء إس&تعرض&نا 

ج&هود ال&وزارة ل&دع&م وت&حفيز ش&باب امل&بتكري&ن وامل&خترع&ني ،  وق&ام الش&باب ب&عرض أف&كاره&م وإب&تكارات&هم ف&ي ع&دد م&ن امل&جاالت 

ال&حيوي&ة امل&همة م&نها ال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة وتح&لية امل&ياه وإع&ادة ت&دوي&ر املخ&لفات. وف&ي إط&ار ت&وج&يهات ال&رئ&يس ال&سيسي 

وح&&رص ال&&وزارة ع&&لي دع&&م الش&&باب ، س&&يتم ت&&بني ت&&لك األف&&كار وامل&&ساه&&مة ف&&ي ت&&موي&&لها وت&&وف&&ير ج&&ميع اإلم&&كان&&يات ال&&خاص&&ة 

ب&&ال&&بحث ال&&علمي م&&ن م&&واد وم&&عام&&ل وال&&تي م&&ن ش&&أن&&ها ت&&طبيق ت&&لك األف&&كار ع&&لي أرض ال&&واق&&ع. وه&&ناك ل&&قاء آخ&&ر س&&يعقد م&&ع 

ال&رئ&يس ف&ي ال&قري&ب ال&عاج&ل مل&ناق&شة م&وق&ف ال&تكليفات ال&خاص&ة بمش&روع تح&لية امل&ياه وال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة وم&شاك&ل 


الصرف .

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

- ٢٠١٦ - ٢٠١٧ ون&&&&حن نحس&&&&ب ح&&&&ال&&&&يا م&&&&ع وزارة امل&&&&ال&&&&ية ج&&&&ميع م&&&&وارد وم&&&&صادر ت&&&&موي&&&&ل ال&&&&بحث ال&&&&علمى، ونح&&&&دد ال&&&&فجوة 

وال&&&برام&&&ج ال&&&تى س&&&تمول، وه&&&ذا ج&&&زء م&&&ن الخ&&&طة االس&&&ترات&&&يجية ونس&&&بة الـ١ % ه&&&ى الح&&&د األدن&&&ى ال&&&ذى ن&&&توق&&&عه ، وأت&&&وق&&&ع أن 


نتخطاها فى السنوات املقبلة. 

ومWا الWدور الWذي تWقوم بWه وزارة الWبحث الWعلمي لWإلسWتفادة مWن عWلمائWنا فWي الWخارج وإعWادتWهم إلWي مWصر مWرة 

أخري ؟ 

ــ ه&&ناك إت&&صال مس&&تمر م&&ع ع&&لمائ&&نا ف&&ي ال&&خارج، وق&&د ش&&ارك أح&&د ع&&لمائ&&نا ف&&ي ك&&ندا ض&&من ف&&ري&&ق ال&&عمل ال&&ذي س&&اه&&م ف&&ي 

إع&&&&داد اإلس&&&&ترات&&&&يجية ال&&&&قوم&&&&ية ل&&&&لبحث ال&&&&علمي الج&&&&دي&&&&دة، ك&&&&ما أن&&&&نا نس&&&&تفيد م&&&&ن ع&&&&لمائ&&&&نا ف&&&&ي ال&&&&خارج ع&&&&ن ط&&&&ري&&&&ق ت&&&&نظيم 

م&&&حاض&&&رات ل&&&هم خ&&&الل اج&&&ازت&&&هم،ك&&&ما أن وزارة ال&&&بحث ال&&&علمي ت&&&حاول االس&&&تفاده م&&&نهم ف&&&ي امل&&&جال&&&س ال&&&قوم&&&ية امل&&&تخصصة 

ال&&تاب&&عة ل&&لوزارة، ب&&حيث ي&&تم ج&&مع امل&&تخصصني ف&&ي م&&جال واح&&د ي&&وم ف&&ي ال&&عام داخ&&ل أح&&د ه&&ذه امل&&جال&&س، وه&&ذا يح&&دث ف&&ي 


العالم كله، وأتمني أن يحدث ذلك في مصر .

هWWناك مWWشكلة تؤرق املWWجتمع املWWصرى وهWWى الWWعشوائWWيات ومWWا يWWتبعها مWWن مWWشاكWWل عWWديWWدة .. هWWل لWWلوزارة 
تصور لحل هذه املشكلة ؟ 

- ل&&&لوزارة دور ف&&&عال ف&&&ى ك&&&ثير م&&&ن امل&&&شكالت ال&&&تى ت&&&واج&&&ه امل&&&جتمع س&&&واء ك&&&ان&&&ت م&&&ياه أو ط&&&اق&&&ة أو غ&&&ذاء!، وب&&&النس&&&بة ل&&&تطوي&&&ر 

ال&&&عشوائ&&&يات وح&&&ل م&&&شكلة اإلس&&&كان ف&&&هناك ت&&&وج&&&يه م&&&باش&&&ر م&&&ن رئ&&&يس مج&&&لس ال&&&وزراء إلس&&&تخدام إب&&&تكار امل&&&نزل امل&&&مول م&&&ن 

ص&ندوق ال&علوم وال&تنمية ال&تكنول&وج&ية وامل&طور ب&جام&عة ال&قاه&رة إلب&تكار م&نشأ ج&دي&د ب&إس&تخدام خ&ام&ات الح&دي&د، م&نشأ م&صنع 

مس&&بقاً ب&&امل&&صنع خ&&اٍل م&&ن ال&&زل&&ط واألس&&منت وال&&رم&&ل، وس&&يعود ع&&ائ&&ده م&&باش&&رة ع&&لى ال&&عشوائ&&يات، وس&&يوف&&ر أك&&ثر ٥٠ % م&&ن 

ال&&تكلفة، ب&&اإلض&&اف&&ة إل&&ى أن&&ه ي&&وف&&ر ك&&ثيراً م&&ن ال&&وق&&ت، وه&&ناك م&&بنى أنش• ب&&جام&&عة ال&&قاه&&رة وأرب&&عة أخ&&رى ي&&تم إن&&شاؤه&&ا ف&&ى 


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

ما مالمح اإلستراتيجية الجديدة للوزارة ؟  
- ن&&&حن ف&&&ى م&&&رح&&&لة امل&&&راج&&&عة واإلص&&&دار، وم&&&الم&&&حها وج&&&ود خ&&&رائ&&&ط ط&&&رق ل&&&كل ال&&&تكنول&&&وج&&&يا الج&&&دي&&&دة ف&&&ى م&&&صر، ت&&&نسيق ب&&&ني 

ال&جام&عات وم&راك&ز ال&بحوث، وت&موي&ل غ&ير مس&بوق ل&برام&ج ب&حوث مح&ددة، وت&موي&ل مل&نح ب&حوث ب&شكل م&كثف، وم&حور ل&لباح&ثني 

الش&&باب ب&&حيث ي&&تم إل&&حاق امل&&تفوق&&ني م&&نهم، ب&&ناء ع&&لى م&&عاي&&ير م&&عينة، ب&&امل&&شاري&&ع امل&&مول&&ة م&&ن ال&&وزارة ب&&ناًء ع&&لى م&&نح، وس&&يزي&&د 

ال&تعاون ب&ني ال&بحث ال&علمى وال&صناع&ة، ب&اإلض&اف&ة إل&ى م&حور اإلع&تماد ع&لى م&ؤش&رات اآلداء ال&عامل&ية ف&ى ق&ياس أداء م&نظوم&ة 

البحث العلمى، ووضع عدة صفحات لدور اإلعالم .

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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ح&وارن&ا ال&يوم م&ع ع&ال&م أبه&ر ك&ل امل&حيطني ب&ه 
ب&تواض&عه وع&لمه ال&فائ&ق، إن&ه ال&عال&م امل&صري 

ال&&&كبير ال&&&دك&&&تور م&&&صطفى ال&&&سيد ال&&&حاص&&&ل 
ع&&&&&&لى أع&&&&&&لى وس&&&&&&ام ف&&&&&&ى ال&&&&&&علوم األم&&&&&&ري&&&&&&كية 
“ق&&&&الدة ال&&&&علوم ال&&&&وط&&&&نية األم&&&&ري&&&&كية” ورئ&&&&يس 
م&&&&عمل دي&&&&نام&&&&يكية ال&&&&ليزر – معه&&&&د ج&&&&ورج&&&&يا 
ل&&&&&&&لعلوم وال&&&&&&&تكنول&&&&&&&وج&&&&&&&يا – أط&&&&&&&الن&&&&&&&طا تخ&&&&&&&رج 
ال&&&&دك&&&&تور م&&&&صطفى ال&&&&سيد ف&&&&ى ك&&&&لية ال&&&&علوم 
ج&ام&عة ع&ني ش&مس ع&ام ١٩٥٣، وك&ان ت&رت&يبه 

األول ع&&لى دف&&عته، وس&&اف&&ر إل&&ى أم&&ري&&كا ف&&ى 
م&&&&نحة دراس&&&&ية وإس&&&&تقر ف&&&&يها ح&&&&تى ال&&&&وق&&&&ت 
ال&&راه&&ن، ول&&كن ص&&لته ل&&م ت&&نقطع أب&&داً ب&&وط&&نه 
م&&&&&&&صر وي&&&&&&&أت&&&&&&&ى ف&&&&&&&ى زي&&&&&&&ارات ل&&&&&&&ها ك&&&&&&&ل ف&&&&&&&ترة 

وأن&&تخب ع&&ضواً ب&&األك&&ادي&&مية ال&&وط&&نية ل&&لعلوم 
ب&&&ال&&&والي&&&ات املتح&&&دة ع&&&ام ١٩٨٠، وت&&&ول&&&ى ع&&&لى 
م&&&&دى ٢٤ ع&&&&ام&&&&اً رئ&&&&اس&&&&ة تح&&&&ري&&&&ر مج&&&&لة ع&&&&لوم 
ال&&&&كيمياء ال&&&&طبيعية وه&&&&ى م&&&&ن أه&&&&م امل&&&&جالت 
ال&&علمية ف&&ى ال&&عال&&م، ك&&ما ح&&صل ع&&لى ج&&ائ&&زة 
امل&&&&&&&لك ف&&&&&&&يصل ال&&&&&&&عامل&&&&&&&ية ل&&&&&&&لعلوم ع&&&&&&&ام ١٩٩٠ 
وال&عدي&د م&ن ال&جوائ&ز األك&ادي&مية ال&علمية م&ن 

م&&ؤس&&سات ال&&علوم األم&&ري&&كية امل&&ختلفة، وم&&نح 

زم&&&&&&&&&ال&&&&&&&&&ة أك&&&&&&&&&ادي&&&&&&&&&مية ع&&&&&&&&&لوم وف&&&&&&&&&نون ال&&&&&&&&&سينما 
األم&&&&&ري&&&&&كية، وع&&&&&ضوي&&&&&ة الج&&&&&معية األم&&&&&ري&&&&&كية 
ل&&&&علوم ال&&&&طبيعة، والج&&&&معية األم&&&&ري&&&&كية ل&&&&تقدم 
ال&&&&علوم، وأك&&&&ادي&&&&مية ال&&&&عال&&&&م ال&&&&ثال&&&&ث ل&&&&لعلوم . 
ك&&&&&&&ما ح&&&&&&&صل ع&&&&&&&لى وس&&&&&&&ام الج&&&&&&&مهوري&&&&&&&ة م&&&&&&&ن 
ال&&&&&&&&&&طبقة األول&&&&&&&&&&ى ف&&&&&&&&&&ى ٢٨ ي&&&&&&&&&&ناي&&&&&&&&&&ر ٢٠٠٩ - 
م&&&صر، وت&&&رك&&&زت أب&&&حاث ال&&&دك&&&تور م&&&صطفى 

ال&&&&&&&&&&&&سيد ح&&&&&&&&&&&&ول إس&&&&&&&&&&&&تخدام ت&&&&&&&&&&&&قنية ال&&&&&&&&&&&&نان&&&&&&&&&&&&و 

ت&&كنول&&وج&&ى ف&&ى م&&جال ال&&طب، وب&&خاص&&ة ف&&ى 

أب&&حاث الس&&رط&&ان، وب&&مشارك&&ة نج&&له ال&&دك&&تور 

أي&&&من أس&&&تاذ ج&&&راح&&&ة ال&&&عنق وال&&&رأس ب&&&مرك&&&ز 
الس&&&&&رط&&&&&ان ب&&&&&جام&&&&&عة ك&&&&&ال&&&&&يفورن&&&&&يا ف&&&&&ى س&&&&&ان 

ف&&ران&&سيسكو، ف&&قد ت&&وص&&ال إل&&ى أن ج&&زي&&ئات 

ال&&&&&&ذه&&&&&&ب ال&&&&&&نان&&&&&&وي&&&&&&ة ت&&&&&&ساع&&&&&&د ف&&&&&&ى إك&&&&&&تشاف 
ال&&خالي&&ا الس&&رط&&ان&&ية وع&&ند ت&&سخينها ي&&مكنها 

ت&دم&ير ال&خالي&ا الس&رط&ان&ية، وق&د ح&رص ع&لى 
إج&&&&راء أب&&&&حاث م&&&&وازي&&&&ة له&&&&ذا امل&&&&جال ال&&&&طبى 

فى املركز القومى للبحوث في مصر.

حوار العدد

د/ مWWWWWWصطفي الWWWWWWسيد : إن&&&&&&&&&&طباع&&&&&&&&&&ي أن 

ال&رئ&يس رج&ل م&حترم وق&لبه ع&لى ال&بلد ت&مام&اً 

وخ&&&&&&&&اي&&&&&&&&ف ع&&&&&&&&لى م&&&&&&&&صر وي&&&&&&&&قوم ب&&&&&&&&عمل ك&&&&&&&&ل 

م&&&&&&جهودات&&&&&&ه ح&&&&&&تى ي&&&&&&رف&&&&&&ع م&&&&&&ن ش&&&&&&أن م&&&&&&صر 

وامل&&&&&صري&&&&&ني ، ف&&&&&هو ش&&&&&خص م&&&&&حب ل&&&&&لعلماء 

وح&&&&&&ري&&&&&&ص ع&&&&&&لى اإلح&&&&&&تفال واإلح&&&&&&تفاء ب&&&&&&كل 

علماء مصر بالداخل أو بالخارج .

حوار/ محمد حجازي

اإلستعانة بعلمائنا بالخارج تستوجب تنظيمًا داخليًا فى مصر أوالً 
لنتمكن من تحقيق أكبر إستفادة منهم …

عالم الكيمياء - األستاذ الدكتور/  مصطفى السيد 



[ � ]5

• فWى الWبدايWة .. مWا هWو شWعورك وأنWت أول 

عWWالWWم مWWصرى وعWWربWWى يWWفوز بWWأرفWWع وسWWام 

فى أمريكا للعلوم؟

ش&عور ال ي&وص&ف ألن&ه ك&ان أم&ام&ى س&بعة ع&لماء م&ن 

أم&&&&&&&ري&&&&&&&كا م&&&&&&&رش&&&&&&&حني أي&&&&&&&ضاً ل&&&&&&&لحصول ع&&&&&&&لى ه&&&&&&&ذه 
ال&&&&جائ&&&&زة وأن&&&&ا س&&&&عيد ج&&&&داً ب&&&&ال&&&&فوز به&&&&ذه ال&&&&جائ&&&&زة 
خ&&&&اص&&&&ة أن&&&&ني أول م&&&&صرى وع&&&&رب&&&&ى ي&&&&حصل ع&&&&لى 

ه&&ذا ال&&وس&&ام ف&&ى أم&&ري&&كا، ب&&لد ال&&بحث ال&&علمى وم&&ن 
أس&&&&عد لح&&&&ظات ح&&&&يات&&&&ى أن ي&&&&قف أم&&&&ام&&&&ى ال&&&&رئ&&&&يس 

االم&ري&كى ح&ينذاك " ب&وش اإلب&ن " وي&ظل ي&شكرن&ى 

ع&&&&&&&لى ه&&&&&&&ذا اإلن&&&&&&&جاز ال&&&&&&&عظيم وال&&&&&&&فضل ف&&&&&&&ى األول 
واآلخ&&&&&ر ل&&&&&رب ال&&&&&عامل&&&&&ني ال&&&&&ذى ق&&&&&درن&&&&&ى ووف&&&&&قنى ف&&&&&ى 
ال&&&حصول ع&&&لى ه&&&ذه ال&&&جائ&&&زة ال&&&غال&&&ية ول&&&ن أن&&&سى 

أب&&&&&&&ناء ب&&&&&&&لدى ووط&&&&&&&نى ف&&&&&&&ى ه&&&&&&&ذا االخ&&&&&&&تراع ال&&&&&&&كبير 
وسأظل أعمل على خدمة بلدى مصر.

• كWيف تWقيم وضWع وتWرتWيب مWصر املWتأخWر 

بالنسبة للعائد من البحث العلمى ؟

ق&&&&&&بل الح&&&&&&دي&&&&&&ث ع&&&&&&ن ت&&&&&&قييم وض&&&&&&ع م&&&&&&صر ب&&&&&&النس&&&&&&بة 
ل&&&&لبحث ال&&&&علمى ي&&&&جب ب&&&&داي&&&&ة أن ن&&&&وض&&&&ح أن ه&&&&ناك 
ج&&وان&&ب ل&&ها ع&&الق&&ة ب&&ال&&بحث ال&&علمى وم&&نها ال&&تعليم،  

ف&&&&منظوم&&&&ة ال&&&&تعليم ف&&&&ى م&&&&صر ت&&&&حتاج إل&&&&ى ت&&&&قوي&&&&م 
وتحس&&&&&ني وت&&&&&عدي&&&&&ل، ول&&&&&ن ي&&&&&كون ذل&&&&&ك إال م&&&&&ن خ&&&&&الل 

ت&&&&حسن اإلق&&&&تصاد أوالً، ل&&&&كى ن&&&&تمكن م&&&&ن ال&&&&تموي&&&&ل 

اإلق&&&&تصادى ل&&&&لمراح&&&&ل ال&&&&تعليمية، وه&&&&ذا م&&&&ا ط&&&&بقته 

ب&&عض ال&&دول وال&&تى ل&&م ت&&فكر ف&&ى ت&&غيير ال&&كبار ب&&ل 

إه&&تمت ب&&تعليم األج&&يال الج&&دي&&دة ب&&دًء م&&ن ال&&طفول&&ة 
م&&&&&روراً ب&&&&&باق&&&&&ى امل&&&&&راح&&&&&ل ال&&&&&تعليمية س&&&&&نة وراء س&&&&&نة 
وه&&&&ذا م&&&&ا س&&&&اع&&&&د ت&&&&لك ال&&&&دول ل&&&&لنهوض إق&&&&تصادي&&&&اً، 
ون&&&حن ع&&&لينا األخ&&&ذ ب&&&تلك ال&&&نماذج وت&&&طبيقها، وم&&&ن 

امل&&&&&&ؤك&&&&&&د أن ذل&&&&&&ك س&&&&&&يؤدى ل&&&&&&تقدم مس&&&&&&توى ال&&&&&&تعليم 
بج&&&&&ميع م&&&&&راح&&&&&له وص&&&&&والً ل&&&&&لتعليم ال&&&&&جام&&&&&عى، ك&&&&&ما 
س&&يكون ل&&ذل&&ك أث&&ر ع&&ظيم ف&&ى رق&&ى مس&&توى ال&&بحث 

ال&علمى واالق&تصاد امل&صرى ن&فسه، وف&ى ال&حال&ة 

امل&&صري&&ة ن&&حتاج ف&&ى ال&&بداي&&ة أن ي&&مد االق&&تصاد 

ال&&&تعليم ب&&&بعض ال&&&تموي&&&ل وال&&&ذى ن&&&أم&&&ل أن ي&&&أت&&&ي 
م&&ن خ&&الل ت&&سوي&&ق األب&&حاث واألف&&كار، وع&&لينا أن 

ن&&&&&&&&وق&&&&&&&&ن أن ت&&&&&&&&طوي&&&&&&&&ر ال&&&&&&&&تعليم ع&&&&&&&&لى ه&&&&&&&&ذا ال&&&&&&&&نهج 
سيس&&&&&تغرق ج&&&&&يال ب&&&&&أك&&&&&مله ول&&&&&ن ي&&&&&كون ب&&&&&ني ل&&&&&يلة 

وضحاها.

• مWWWWWا الWWWWWعائق أمWWWWWام عWWWWWلمائWWWWWنا بWWWWWالWWWWWخارج 

والWذى يWحيل دون دعWمهم لWنهضة الWبحث 

العلمى فى مصر؟

ل&كى ي&تم االس&تعان&ة ب&علمائ&نا ب&ال&خارج يس&تلزم ذل&ك 

ت&&نظيماً داخ&&لياً ف&&ى م&&صر أوالً ل&&نتمكن م&&ن ت&&حقيق 
أكبر إستفادة منهم، وذلك عن طريق اآلتي : 

اوالً : تح&&&&&دي&&&&&د امل&&&&&جاالت ال&&&&&تى س&&&&&نبدأ ال&&&&&عمل ب&&&&&ها 
والصناعات التى تلزمها .

ث&&&&ان&&&&ياً : اخ&&&&تيار ال&&&&تخصص ال&&&&علمى امل&&&&طلوب ل&&&&كل 
من تلك املجاالت .

ث&&&&&&ال&&&&&&ثاً: نس&&&&&&تعني ف&&&&&&ى ذل&&&&&&ك ب&&&&&&سفارات&&&&&&نا ب&&&&&&ال&&&&&&خارج 
لتح&&&&&دي&&&&&د ه&&&&&ؤالء ال&&&&&علماء وإرس&&&&&ال ال&&&&&دع&&&&&وات إل&&&&&يهم 
ل&&&&&&&لقدوم مل&&&&&&&صر ل&&&&&&&فترة ث&&&&&&&الث&&&&&&&ة ش&&&&&&&هور ف&&&&&&&ى ال&&&&&&&بداي&&&&&&&ة 
ل&&&&&&إلط&&&&&&الع ع&&&&&&لى ك&&&&&&ل األم&&&&&&ور واإلت&&&&&&فاق ع&&&&&&لى ن&&&&&&سق 
ال&&&عمل ث&&&م ي&&&عود ل&&&عمله ب&&&ال&&&خارج ح&&&تى يس&&&تمر ف&&&ى 
ال&&&تغذى ال&&&علمى امل&&&تقدم ل&&&يعاود مل&&&صر وي&&&مده&&&ا ب&&&ه 
ك&&&&&لما وات&&&&&ته ال&&&&&فرص&&&&&ة ل&&&&&ذل&&&&&ك ، س&&&&&واء ب&&&&&ال&&&&&صيف أو 
ال&&عطالت ل&&كى ل&&يتاب&&ع ال&&عمل وي&&بدى رأي&&ه وي&&صحح 

ما يلزم تصحيحه من مسارات العمل ومراحله. 
راب&&&عاً : ب&&&عد ف&&&ترة م&&&ن اإلس&&&تقرار ف&&&ى ال&&&عمل م&&&ن 
امل&&مكن أن ي&&فكر ن&&صف ه&&ؤالء ال&&علماء ف&&ى ال&&بقاء 
وال&&&&&عمل ب&&&&&مصر ه&&&&&م وأس&&&&&ره&&&&&م، ودون إت&&&&&باع ذل&&&&&ك 

النظام وتوفير مجال العمل .. لن يعود العلماء.

• قWمتم بWمقابWلة رئWيس الجWمهوريWة .. مWا 

هى املوضوعات التى تناولها اللقاء ؟

أث&&&ناء م&&&قاب&&&لتى ل&&&لسيد ال&&&رئ&&&يس ت&&&ناول&&&ت وط&&&رح&&&ت 
ال&&&&عدي&&&&د م&&&&ن امل&&&&وض&&&&وع&&&&ات وم&&&&ن ض&&&&منها ض&&&&رورة 

ت&&&&وف&&&&ير م&&&&ناخ إق&&&&تصادى ج&&&&يد وإق&&&&ام&&&&ة مش&&&&روع&&&&ات 
ذات ع&&&ائ&&&د س&&&ري&&&ع ف&&&نحن ل&&&ن ن&&&تمكن م&&&ن ت&&&نفيذ أي&&&ة 

أفكار إال فى ظل وضع إقتصادى مرتفع.

• وكيف يتم ذلك؟

ل&&&&&&&&&&&كى ي&&&&&&&&&&&تم ذل&&&&&&&&&&&ك ي&&&&&&&&&&&جب أن ن&&&&&&&&&&&تعلم م&&&&&&&&&&&ن ت&&&&&&&&&&&جارب 
اآلخ&&ري&&ن ، ف&&مثالً التج&&رب&&ة ال&&صينية وال&&تي ت&&مكنت 
خ&&&&&&الل ٣٥ ع&&&&&&ام م&&&&&&ن ال&&&&&&تقدم ف&&&&&&ى ج&&&&&&ميع امل&&&&&&جاالت 
وت&&&&&&&ناف&&&&&&&س أم&&&&&&&ري&&&&&&&كا ف&&&&&&&ى ع&&&&&&&قر داره&&&&&&&ا ويٌ&&&&&&&تنبأ ل&&&&&&&ها 

بمس&تقبل واع&د أف&ضل م&ن أم&ري&كا ن&فسها ، وع&لينا 

أن ن&&قف ع&&لى ال&&طري&&قة ال&&تى م&&كنتهم م&&ن ال&&وص&&ول 
له&&&&ذه امل&&&&كان&&&&ة ، ف&&&&ال&&&&صني ك&&&&ان ي&&&&حكمهم م&&&&او ال&&&&ذى 
وض&&&&&ع ن&&&&&ظام&&&&&اً ص&&&&&ارم&&&&&اً ل&&&&&لعمل م&&&&&لزم للج&&&&&ميع وم&&&&&ن 

ي&&&خال&&&فه ي&&&تم ع&&&قاب&&&ه ف&&&ى م&&&وق&&&ع ع&&&مله وال&&&عقاب ك&&&ان 
ي&&صل ف&&ى ب&&عض األح&&يان ال&&ى ع&&قاب ق&&اس ج&&داً ، 

ث&&م م&&رح&&لة م&&ا ب&&عد م&&او ج&&اءت ح&&كوم&&ة أخ&&ف وط&&أة 
ل&&&&كنها م&&&&لتزم&&&&ة ب&&&&ال&&&&نظام وب&&&&دأوا ب&&&&صناع&&&&ة امل&&&&الب&&&&س 
ح&&&&تى وص&&&&لوا ح&&&&ال&&&&ياً مل&&&&جال اإلل&&&&كترون&&&&يات ، وغ&&&&زت 
ص&&&ناع&&&ات&&&هم ال&&&عال&&&م ك&&&له، ل&&&ذا ي&&&جب ان ن&&&بدأ ب&&&نظام 

صارم ملزم للجميع حتى نضمن نتائجه.

• مWا هWو إنWطباعWك بWعدمWا الWتقيت الWرئWيس 

عبد الفتاح السيسي؟

إن&طباع&ي أن ال&رئ&يس رج&ل م&حترم وق&لبه ع&لى ال&بلد 

ت&&&&&&&مام&&&&&&&اً وخ&&&&&&&اي&&&&&&&ف ع&&&&&&&لى م&&&&&&&صر وي&&&&&&&قوم ب&&&&&&&عمل ك&&&&&&&ل 
م&جهودات&ه ح&تى ي&رف&ع م&ن ش&أن م&صر وامل&صري&ني ، 

ف&&&&&&&&&&هو ش&&&&&&&&&&خص م&&&&&&&&&&حب ل&&&&&&&&&&لعلماء وح&&&&&&&&&&ري&&&&&&&&&&ص ع&&&&&&&&&&لى 
اإلح&&تفال واإلح&&تفاء ب&&كل ع&&لماء م&&صر ب&&ال&&داخ&&ل أو 

بالخارج .
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• مWWWا هWWWي آخWWWر املسWWWتجدات الWWWتي وصWWWل 

إليها مشروع عالج السرطان بالذهب؟

ه&&&&ناك أك&&&&ثر م&&&&ن مج&&&&موع&&&&ة ت&&&&قوم ب&&&&ال&&&&عمل واألب&&&&حاث 
ع&لى ال&كالب - مج&موع&ة ف&ي امل&رك&ز ال&قوم&ي ل&لبحوث 

واألخ&&&&&&رى ف&&&&&&ي ج&&&&&&ام&&&&&&عة ال&&&&&&قاه&&&&&&رة - واملج&&&&&&موع&&&&&&تان 
ت&&&&قوم&&&&ان ب&&&&عمل ن&&&&فس اإلخ&&&&تبارات وت&&&&وص&&&&ال ل&&&&نفس 
ال&&&&نتائ&&&&ج وه&&&&ي أن الس&&&&رط&&&&ان أخ&&&&تفى ت&&&&مام&&&&اً ع&&&&ند 
ال&&&&&&كالب ول&&&&&&كن الب&&&&&&د أن ن&&&&&&قوم ب&&&&&&دراس&&&&&&ة أي&&&&&&ن ذه&&&&&&ب 
الس&&&رط&&&ان..؟ وه&&&ل ي&&&رج&&&ع م&&&رة أخ&&&رى أم ال..؟ أم&&&ا 

األب&&&&&حاث ع&&&&&لى ال&&&&&فئران ف&&&&&توص&&&&&لنا إل&&&&&ى أن ال&&&&&عالج 

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

ال&&&&&حيوان&&&&&ات وح&&&&&تى اآلن ف&&&&&إن إس&&&&&تخدام ج&&&&&زي&&&&&ئات 

ال&&&&ذه&&&&ب م&&&&تناه&&&&ية ال&&&&صغر ف&&&&ي ع&&&&الج األورام أث&&&&بت 

ن&&&&تائ&&&&ج م&&&&متازة ط&&&&بقاً ل&&&&لتجارب ال&&&&تى أس&&&&تمرت م&&&&ا 
ي&&زي&&د ع&&ن ٦ س&&نوات ب&&داي&&ًة ع&&لى ال&&فئران ث&&م إن&&تقلت 
ل&&&تجارب ال&&&قطط وال&&&كالب ، وإنته&&&ت ك&&&لها ب&&&ال&&&نجاح 
وس&يتم اإلع&داد ل&لمرح&لة األول&ى م&ن ت&جارب ال&عالج 
ع&&&&&&&لى البش&&&&&&&ر  وب&&&&&&&عد ذل&&&&&&&ك س&&&&&&&يكون ت&&&&&&&طبيق ع&&&&&&&الج 
الس&&رط&&ان بج&&زئ&&يات ال&&ذه&&ب ف&&ي ي&&د وزارة ال&&صحة 

وليس الباحثني القائمني على املشروع .

مWا أهWم الWعقبات الWتى ملسWتها فWى الWبحث •

الWWWWعلمى مWWWWن خWWWWالل تWWWWعاونWWWWك وإشWWWWرافWWWWك 

لWWWسنوات عWWWلى مشWWWروع عWWWالج السWWWرطWWWان 

بالذهب؟ 

ال&&&&&&&تموي&&&&&&&ل أك&&&&&&&بر ه&&&&&&&ذه ال&&&&&&&عقبات ال&&&&&&&تى ت&&&&&&&حول دون 
إن&&طالق ال&&بحث ال&&علمى ف&&ى م&&صر ، ف&&بدون ت&&موي&&ل 

ال ت&&&&&&وج&&&&&&د أب&&&&&&حاث ، إذ أن ال&&&&&&باح&&&&&&ثني ي&&&&&&نفقون م&&&&&&ن 
ج&يوب&هم و أم&وال&هم ال&خاص&ة ، والب&د م&ن ال&دع&م  م&ن 

ج&ان&ب امل&جتمع امل&دن&ى ، ف&على س&بيل امل&ثال .. ل&وال 

ت&&دخ&&ل م&&ؤس&&سة م&&صر ال&&خير ل&&دع&&م مش&&روع ع&&الج 
الس&&&رط&&&ان ب&&&ال&&&ذه&&&ب إل&&&ى ج&&&ان&&&ب ال&&&دع&&&م ال&&&ذى وف&&&ره 

امل&&&&رك&&&&ز ال&&&&قوم&&&&ى ل&&&&لبحوث م&&&&ا ك&&&&ان ي&&&&مكن إس&&&&تكمال 
ال&&&بحث وإح&&&راز ن&&&تائ&&&ج ج&&&يدة ف&&&ى ه&&&ذا املش&&&روع ، 
وال&&&&&دك&&&&&تور ع&&&&&لى ج&&&&&معة امل&&&&&فتى ال&&&&&ساب&&&&&ق ق&&&&&ال ل&&&&&ى 
ع&&&&&ندم&&&&&ا ع&&&&&رف أن ال&&&&&باح&&&&&ثني ي&&&&&نفقون م&&&&&ن أم&&&&&وال&&&&&هم 
ال&&&&&&خاص&&&&&&ة ع&&&&&&لى األب&&&&&&حاث أن ه&&&&&&ذه األم&&&&&&وال ي&&&&&&مكن 

إعتبارها من زكاتهم .

• الWبعض يWتسائWل ملWاذا الWذهWب فWي عWالج 

السرطان؟

الس&&&&بب ه&&&&و أن ال&&&&قطع ال&&&&صغيرة م&&&&ن ال&&&&ذه&&&&ب ع&&&&ند 

ت&عرض&ها ل&لضوء ال&خفيف ل&درج&ة ان&ها ت&ذي&ب الخ&لية 

الس&&&&&رط&&&&&ان&&&&&ية ت&&&&&مام&&&&&اً وه&&&&&ذا م&&&&&ا ي&&&&&فعله ال&&&&&ذه&&&&&ب دون 

امل&عادن األخ&رى ف&ال&فضة ع&لى س&بيل امل&ثال تس&بب 
ت&&سمم ال&&جسم ب&&أك&&مله ول&&ذل&&ك ل&&م تس&&تخدم ، أي&&ضاً 

وم&&&&ن خ&&&&الل دراس&&&&ات&&&&ي وأب&&&&حاث&&&&ي ال&&&&تى اس&&&&تغرق&&&&ت 
س&&&&نوات ط&&&&وي&&&&لة أك&&&&تشفت أن م&&&&ن خ&&&&واص ال&&&&ذه&&&&ب 

إمتصاص الضوء بشدة وهذا إستغرق سنوات.

• مWWWWWWتى يWWWWWWتم تطبيق ذلWWWWWWك الWWWWWWعالج عWWWWWWلى 

اإلنسان؟

ت&طبيق ال&عالج ي&توق&ف ع&لى رغ&بة وزارة ال&صحة ف&ى 

مصر.

• األبWحاث حWول فWاعWلية الWعالج بجWزيWئات 

الWWWWذهWWWWب تجWWWWرى فWWWWى أمWWWWريWWWWكا قWWWWبل مWWWWصر 

فWكيف تWتوقWف عWملية تWفعيلها عWلى رغWبة 

وزارة الصحة املصرية؟

األب&&حاث ف&&ى أم&&ري&&كا ت&&سير ب&&بطء ف&&لقد إن&&تهينا م&&ن 

ال&&&تجارب ع&&&لى ال&&&فئران ، ودخ&&&لنا مل&&&راح&&&ل األب&&&حاث 
ع&لى ال&قطط ون&أم&ل أن ن&بدأ ق&ري&باً ع&لى ال&كالب ل&كن 

ف&ى م&صر امل&راح&ل ت&سير بس&رع&ة أع&لى ول&ذا ن&توق&ع 

ال&تصري&ح الس&تخدام ال&عالج بج&زي&ئات ال&ذه&ب ف&ى 

مصر قبل الخارج .

• ومWWWWWWا الWWWWWWذى يعيق عWWWWWWملية الWWWWWWترخWWWWWWيص 

بWWWWإسWWWWتخدام الWWWWعالج عWWWWلى اإلنWWWWسان فWWWWى 

أمريكا ؟

ال&&&&&&&صعوب&&&&&&&ة م&&&&&&&مثله ف&&&&&&&ى م&&&&&&&نظمة  (اإلف دى اي&&&&&&&ه -      

F D A) م&&&نظمة ال&&&غذاء وال&&&دواء األم&&&ري&&&كية وال&&&تى 
ت&&&&&&&&&&منح ال&&&&&&&&&&تصري&&&&&&&&&&ح ب&&&&&&&&&&إس&&&&&&&&&&تخدام أى ع&&&&&&&&&&الج ع&&&&&&&&&&لى 

اإلنسان بعد جهود مضنية ومراحل عديدة .

• وكWWWWWيف يWWWWWتسنى ملWWWWWصر املWWWWWوافWWWWWقة عWWWWWلى 

اسWتخدام الWعالج لWإلنWسان دون أن تWوافق 

عليه هذه املنظمة؟

أت&&وق&&ع أن ي&&قوم األط&&باء امل&&صري&&ون ب&&أم&&ر ج&&يد ف&&ى 
ذل&&ك امل&&جال و أن ي&&حققوا ن&&تائ&&ج ع&&ال&&ية ت&&مكننا م&&ن 
إس&تخدام ال&عالج بج&زي&ئات ال&ذه&ب ع&لى اإلن&سان، 

وسيح&&&دث ذل&&&ك ب&&&عد أن أط&&&مئن ت&&&مام&&&اً ع&&&لى ب&&&عض 
امل&&&&&راح&&&&&ل ف&&&&&ى س&&&&&ير األب&&&&&حاث وال&&&&&تى م&&&&&ازال ال&&&&&قلق 
ي&&&&&&&ساورن&&&&&&&ى ب&&&&&&&شأن&&&&&&&ها م&&&&&&&ثل ش&&&&&&&كل ق&&&&&&&طعة ال&&&&&&&ذه&&&&&&&ب 

املس&&&&&تخدم&&&&&ة وحج&&&&&مها ، وال&&&&&تى يس&&&&&تلزم أن ت&&&&&كون 

ف&&&&&&ى إط&&&&&&ار م&&&&&&عني ل&&&&&&كى ال ي&&&&&&نتج ع&&&&&&نها ت&&&&&&أث&&&&&&يرات ال 

ن&&&رغ&&&ب ف&&&يها ف&&&نحن نس&&&تخدم إم&&&ا ش&&&كل ال&&&نان&&&و راد 

وال&&&&ذى ب&&&&دأن&&&&ا ال&&&&عمل ب&&&&ه وامل&&&&عروف ع&&&&نه ع&&&&امل&&&&ياً أن&&&&ه 
أف&ضل األش&كال املس&تخدم&ة أم&ا ال&نان&و دي&سك ف&تم 

إستخدامه مؤخراً فى األبحاث على الكالب.

• هWWWWWWWWل حWWWWWWWWددتWWWWWWWWم النسWWWWWWWWبة الWWWWWWWWتى يWWWWWWWWجب 

اسWWWWWWWWWتخدامWWWWWWWWWها فWWWWWWWWWى الWWWWWWWWWعالج بWWWWWWWWWنانWWWWWWWWWو 

تكنولوجى بجزيئات الذهب؟

النس&&&بة املس&&&تخدم&&&ة ت&&&توق&&&ف ع&&&لى حج&&&م الس&&&رط&&&ان 

الذى نعالجه .

• هWWWل جWWWرام الWWWذهWWWب مWWWن املWWWمكن أن يWWWكفى 

لعالج حالة مرضية؟

الج&&&رام ال&&&ذه&&&ب ف&&&ى إم&&&كان&&&ه أن ي&&&عال&&&ج خ&&&مسمائ&&&ة 
حالة سرطان ويزيد.

• تWWWم افWWWتتاح مWWWركWWWز الWWWنانWWWو تWWWكنولWWWوجWWWى 

الWWWWWWتابWWWWWWع ملWWWWWWديWWWWWWنة زويWWWWWWل فهWWWWWWل سWWWWWWتشارك 

باملجال الطبى به؟

ل&&&&&يس ل&&&&&دى م&&&&&ان&&&&&ع وأث&&&&&ق أن األب&&&&&حاث به&&&&&ذا امل&&&&&رك&&&&&ز 

س&&&تكون ع&&&لى أرق&&&ى مس&&&توى وس&&&أذه&&&ب إل&&&يهم ف&&&ى 
ال&&زي&&ارة ال&&قادم&&ة ل&&لقاه&&رة إلل&&قاء م&&حاض&&رة ل&&إلط&&الع 
ع&&&لى األب&&&حاث ب&&&ها ، وإذا ت&&&مت دع&&&وت&&&ى ل&&&لمشارك&&&ة 

فيها فسألبى الدعوة وأشارك بالعمل بها.

• هWWل تWWفكر فWWى بWWناء كWWيان مسWWتقل تWWعمل 

به على نسق مدينة زويل؟

ال، ب&&&ل س&&&أس&&&اع&&&د ال&&&كيان&&&ات ال&&&علمية امل&&&وج&&&ودة ف&&&ى 
مصر وهى كافية .
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المركز القومى للبحوث  

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

امل&&&&رح&&&&لة االول&&&&ى:  وال&&&&تى إم&&&&تدت إل&&&&ى ع&&&&ام ١٩٥٦ - ١٩٦٨ وق&&&&د رك&&&&زت ع&&&&لى ال&&&&علوم االس&&&&اس&&&&ية وت&&&&نمية ال&&&&كوادر ال&&&&علمية 


البشرية. 


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


املرحلة الثالثة ١٩٧٣) وحتى اآلن(:

وف&&يها رك&&ز امل&&رك&&ز ال&&قوم&&ى ل&&لبحوث ن&&شاط&&ه ال&&علمى ع&&لى ال&&بحوث ال&&تعاق&&دي&&ة م&&ع ال&&هيئات امل&&مول&&ة واملس&&تفيدة م&&ن 

ال&&بحث ال&&علمى واألف&&راد املس&&تفيدي&&ن س&&واء داخ&&ل أو خ&&ارج الج&&مهوري&&ة به&&دف أن ي&&صبح م&&رك&&زا رائ&&دا ي&&رت&&بط 


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 

األك&ادي&مية ه&ى ب&يت ال&خبرة امل&صري&ة ف&ى م&جاالت ال&علوم وال&تكنول&وج&يا.. ت&قوم ب&تنظيم خ&طط وم&شاري&ع ألف&ضل ال&علماء ف&ى 

م&&&صر ل&&&تقدي&&&م خ&&&برات&&&هم وم&&&عرف&&&تهم وع&&&مل دراس&&&ات اس&&&ترات&&&يجية، وت&&&قدي&&&م اس&&&تشارات&&&هم ل&&&لحكوم&&&ة وللمج&&&لس األع&&&لى 


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

- أن&&&&شئت أك&&&&ادي&&&&مية ال&&&&بحث ال&&&&علمى وال&&&&تكنول&&&&وج&&&&يا (ASRT) ب&&&&مقتضى ال&&&&قرار الج&&&&مهورى رق&&&&م ٢٤٠٥ ف&&&&ى 


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

- وف&&&ى ع&&&ام ١٩٩٨ ص&&&در ال&&&قرار الج&&&مهورى رق&&&م ٣٧٧ بتح&&&دي&&&د وت&&&عيني م&&&هام وع&&&مل األك&&&ادي&&&مية واألنش&&&طة ال&&&تى 


تقوم بها.
وال&&&&&&&&تنمية ال&&&&&&&&تكنول&&&&&&&&وج&&&&&&&&ية ف&&&&&&&&ى إط&&&&&&&&ار ت&تول&ى األك&ادي&مية امل&عاون&ة ف&ى وض&ع ال&سياس&ات ال&علمية وال&تكنول&وج&ية وإع&داد الخ&طط ال&تفصيلية ل&برام&ج ت&طوي&ر ال&بحث ال&علمى 

الخ&&طة االس&&ترات&&يجية ال&&قوم&&ية ل&&لبحث ال&&علمى، وت&&وف&&ير م&&قوم&&ات وب&&رام&&ج ت&&نمية امل&&وارد البش&&ري&&ة م&&ن ال&&علماء وال&&باح&&ثني، ول&&ها ع&&لى األخ&&ص م&&باش&&رة االخ&&تصاص&&ات 


اآلتية:

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

تخ&&طيط وت&&روي&&ج ب&&رام&&ج ومش&&روع&&ات ال&&بحث ال&&علمى وال&&تنمية ال&&تكنول&&وج&&ية ذات ال&&صفة ال&&قوم&&ية وم&&تداخ&&لة االخ&&تصاص&&ات، وال&&عمل ع&&لى ت&&وف&&ير امل&&وارد امل&&ال&&ية وامل&&ادي&&ة 


الالزمة لتنفيذها وطرحها بني جهات التنفيذ املختلفة والتنسيق بينها ومتابعتها.

ت&نمية ال&وع&ى ال&قوم&ى ال&عام ب&أه&مية ال&بحث ال&علمى وال&تكنول&وج&يا ك&نمط ح&ياة، وت&روي&ج ال&ثقاف&ة ال&علمية ب&ني امل&واط&نني، وتخ&طيط وت&نفيذ ب&رام&ج اإلع&الم والنش&ر ال&علمى، 


ودعم وتطوير وتحديث متاحف العلوم.

ت&&&&&&&&شجيع ال&&&&&&&&بحوث ف&&&&&&&&ى ال&&&&&&&&فروع األس&&&&&&&&اس&&&&&&&&ية ل&&&&&&&&لعلم، وت&&&&&&&&دع&&&&&&&&يم م&&&&&&&&راك&&&&&&&&ز ال&&&&&&&&بحث ال&&&&&&&&علمى ال&&&&&&&&تى ت&&&&&&&&عمل ف&&&&&&&&ى م&&&&&&&&جاالت ال&&&&&&&&علوم الح&&&&&&&&دي&&&&&&&&ثة واملس&&&&&&&&تقبلية، أو ال&&&&&&&&بحوث 


األساسية ذات االحتماالت التطبيقية املتناسبة مع توجهات التنمية القومية.


تخطيط وتنمية برامج دعم وتطوير الجمعيات واالتحادات العلمية.

عقد ومتابعة تنفيذ االتفاقيات العلمية بني األكاديمية واألكاديميات والهيئات املناظرة.

تخ&&&طيط وت&&&شغيل ن&&&ظام ق&&&وم&&&ى ل&&&لمعلوم&&&ات ال&&&علمية وال&&&تكنول&&&وج&&&ية وت&&&نمية ش&&&بكات وق&&&واع&&&د امل&&&علوم&&&ات امل&&&تخصصة ال&&&تى ت&&&صب ج&&&ميعاً ف&&&ى ال&&&نظام ال&&&قوم&&&ى، وت&&&وف&&&ير 

امل&&علوم&&ات ع&&ن أنش&&طة ال&&بحث ال&&علمى وال&&تطوي&&ر ال&&تكنول&&وج&&ى وم&&ؤس&&سات&&ه واألف&&راد ال&&علميني وال&&باح&&ثني واإلم&&كان&&يات ال&&علمية وال&&بحثية امل&&تاح&&ة، واإلن&&جازات ال&&بحثية 

والتطويرات التكنولوجية املحققة، وتنمية سبل تداول تلك املعلومات وتيسير االستفادة منها.
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الهيئة العامة لمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 

أن&&&شأت ب&&&قرار رئ&&&يس ج&&&مهوري&&&ة م&&&صر ال&&&عرب&&&ية رق&&&م ٨٥ ل&&&سنة ١٩٩٣ وم&&&قره&&&ا م&&&دي&&&نة ب&&&رج ال&&&عرب الج&&&دي&&&دة وت&&&تبع وزارة 

ال&&بحث ال&&علمي. وت&&عتبر م&&ن امل&&ؤس&&سات ال&&علمية ف&&ي ت&&طبيق أح&&كام ال&&قان&&ون رق&&م ٦٩ ل&&سنة ١٩٧٣. وت&&م اف&&تتاح&&ها رس&&مياً 

ف&ي ١٣ أغس&طس ع&ام ٢٠٠٠. ت&تكون امل&دي&نة م&ن١٢ معه&داً ب&حثياً وم&رك&زاً ت&كنول&وج&ياً، أن&شىء م&نهم: معه&د ب&حوث 

ال&هندس&ة ال&وراث&ية وال&تكنول&وج&يا ال&حيوي&ة، معه&د امل&علوم&ات&ية، معه&د ب&حوث ال&تكنول&وج&يا امل&تقدم&ة وامل&واد الج&دي&دة، 

ومعه&&د ب&&حوث زراع&&ة األراض&&ي ال&&قاح&&لة وم&&رك&&ز ت&&نمية ال&&قدرات ال&&تكنول&&وج&&ية ف&&ي م&&قر ال&&هيئة ب&&ال&&دخ&&يلة، وج&&اري 


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

وت&&ترك&&ز رؤي&&ة ال&&هيئة ع&&لى ت&&وف&&ير ب&&يئة م&&حفزة وج&&اذب&&ة ل&&الك&&تشاف واإلب&&داع واالب&&تكار م&&ع ال&&ترك&&يز ب&&شكل خ&&اص ع&&لى 

ال&&&علوم وال&&&تكنول&&&وج&&&يا وت&&&طبيقات&&&ها ف&&&ي ال&&&تنمية امل&&&جتمعية. وم&&&ن خ&&&الل وادي ال&&&علوم وال&&&تكنول&&&وج&&&يا ت&&&قوم ال&&&هيئة بخ&&&لق ت&&&أل&&&ف م&&&ن ال&&&حاض&&&نات ال&&&تكنول&&&وج&&&ية والش&&&رك&&&ات 

ال&ناج&حة وامل&شاري&ع ال&واع&دة، وأص&حاب امل&شاري&ع امل&بتكرة، ودع&م وت&شجيع ال&تعاون ب&ني ال&بحث ال&علمي وال&صناع&ة ف&ي إط&ار ت&عزي&ز إس&ترات&يجية ال&دول&ة ف&ي االق&تصاد 


املبنى على املعرفة. وتهدف الهيئة الي:

• العمل على تشجيع البحث العلمي في املجاالت التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة وإبداء الرأي وإيجاد حلول ملشكالت املجتمع الصناعي.!

• ت&&عزي&&ز ال&&تعاون ال&&علمي ب&&ني ال&&هيئة وم&&راك&&ز األب&&حاث وال&&جام&&عات املح&&لية واألج&&نبية ل&&نقل ال&&تكنول&&وج&&يا وت&&وط&&ينها وت&&طوي&&ره&&ا ب&&ما يخ&&دم االق&&تصاد ال&&وط&&ني لخ&&دم&&ة 

وحماية البيئة واملجتمع تحقيقاً للتنمية املستدامة.!

• إي&جاد ب&يئة م&حفزة وج&اذب&ة ل&لمخترع&ني وأص&حاب ال&نماذج األول&ية ل&رع&اي&تهم وإن&شاء ش&رك&ات ت&عتمد ع&لى ال&بحث وال&تطوي&ر م&ع ال&باح&ثني ف&ي وادي ال&علوم ب&امل&نطقة 

االستثمارية بالهيئة من أجل الوصول إلى منتجات نهائية.!


• تقديم دعـم التعليـم والتـدريـب الفني بشكل عـام لرفع قدرات الشباب من الجنسني لتأهيلهم ليصبحوا مهنيني مؤهلني لاللتحاق بسوق العمل.


أنشطة الهيئة:

 ISO) ت&&&نمية وت&&&طوي&&&ر امل&&&عام&&&ل امل&&&رك&&&زي&&&ة ب&&&ال&&&هيئة وال&&&تي م&&&ن ب&&&ينها امل&&&عمل امل&&&رك&&&زي للخ&&&دم&&&ات ال&&&علمية وال&&&تقييم ال&&&بيئي ال&&&حاص&&&ل ع&&&لى ش&&&هادة ن&&&ظام إدارة ال&&&جودة •

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.!

• ع&&&قد امل&&&ؤت&&&مرات وال&&&ندوات وورش ال&&&عمل وإل&&&قاء م&&&حاض&&&رات ع&&&ام&&&ة ب&&&االش&&&تراك م&&&ع امل&&&راك&&&ز ال&&&بحثية وال&&&جام&&&عات ل&&&لتعري&&&ف ب&&&ال&&&تكنول&&&وج&&&يا الح&&&دي&&&ثة ولخ&&&دم&&&ة امل&&&جتمع 

الصناعي والعلمي ومناقشة البحوث ذات الصلة بقضايا املجتمع.!

• إنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا كمركز استثمار معرفي يعمل على مخرجات األبحاث وتطويرها عبر تأسيس شركات معرفية تسهم في خلق اقتصاد معرفي.!

• جذب املبتكرين ورواد األعمال إلنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية في مجاالت األبحاث التي تجرى بالهيئة.!

• ربط مجاالت التعليم والتدريب املهني بحاجة السوق املحلية.!

• إصدار نشرات علمية تعكس نشاط وإنجازات واختراعات الباحثني بالهيئة.

معهد بحوث امراض العيون 
وضع حجر األساس للمعهد في 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  

 أن&شئت ال&هيئة ب&ال&قرار الج&مهوري رق&م ٤٨٩ ع&ام ١٩٩١ ك&هيئة ع&ام&ة ت&تبع وزارة ال&دول&ة ل&لبحث ال&علمى، ث&م أع&يد ت&نظيمها 


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

 ح&يث ب&دأ ن&شاط االس&تشعار م&ن ال&بعد وع&لوم ال&فضاء ف&ى م&صر م&ع ب&داي&ة الس&بعينات وتح&دي&دا ع&ام ١٩٧١ م&ن 

خ&الل مش&روع ب&حثى مش&ترك ب&أك&ادي&مية ال&بحث ال&علمى وال&تكنول&وج&يا م&ع ال&جان&ب األم&ري&كى ث&م ت&طور إل&ى إن&شاء 

مركز لالستشعار من البعد تابعا لألكاديمية عام ١٩٧٢ 

 وت&&تطلع ال&&هيئة ل&&تكون أك&&ثر امل&&راك&&ز ال&&علمية ت&&ميزاً ع&&لي املس&&توي&&ني املح&&لي واإلق&&ليمي ف&&ي م&&جال ت&&طوي&&ر وت&&طبيق 

ت&قنيات االس&تشعار م&ن ال&بعد وع&لوم ال&فضاء الس&تكشاف وإدارة امل&وارد األرض&ية ل&دع&م متخ&ذي ال&قرار وال&باح&ثني 

ف&&&ي ق&&&طاع&&&ات ال&&&تنمية امل&&&ختلفة. وته&&&دف إل&&&ى م&&&تاب&&&عة ون&&&قل وت&&&قدي&&&م أح&&&دث ال&&&تقنيات ف&&&ى م&&&جاالت االس&&&تشعار م&&&ن ال&&&بعد وال&&&تطبيقات الس&&&لمية ل&&&علوم ال&&&فضاء، وب&&&ناء 


القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر االستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية.


الخدمات التي تقدم للسادة املواطنني وجهات اإلنتاج والخدمات

• التدريب في مجال اإلستشعار من البعد 


• إنتاج البيانات وصور األقمار الصناعية بواسطة محطة إستقبال األقمار الصناعية بأسوان.


• إستخدام صور األقمار الصناعية فى إصدار األطالس والوثائق الورقية والرقمية بالتعاون مع املنظمات املحلية والدولية 


• استخدام نظم املعلومات الجغرافية إلنشاء شبكات املعلومات البيئية  -  • إنتاج خرائط مساحية للمدن والقرى باستخدام التصوير الجوى والفضائى


• دراسة ونمذجة البحيرات الساحلية  -  • التقييم البيئى ملناطق البحيرات 

• التقييم البيئي للموارد األرضية باستخدام البيانات الفضائية و نظم املعلومات األرضية 

• تقييم مصادر املياه واألراضي باستخدام تكنولوجيا املعلومات األرضية  -  • التخطيط األمثل الستخدامات بعض األراضي القابلة لالستزراع  

• إنتاج أطالس من صور األقمار الصناعية  -  • استخدام بيانات األقمار الصناعية في التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات املناخية

مركز بحوث وتطوير الفلزات 

م&نذ ال&عام ١٩٧٣ ح&تى ١٩٨٤ ك&ان امل&رك&ز أح&د ال&شعب ال&بحثية ب&امل&رك&ز ال&قوم&ى ل&لبحوث ، إل&ى أن ص&در ال&قرار الج&مهوري 

رق&&م ٣٧٩ ل&&سنة ١٩٨٣ ب&&إن&&شاء امل&&رك&&ز و روع&&ي أن ي&&كون ف&&ى م&&نطقة ال&&تبني  بح&&لوان ح&&يث ت&&ترك&&ز م&&عظم ال&&صناع&&ات 


الثقيلة بمصر .

و ت&ترك&ز رس&ال&ة امل&رك&ز ف&ي امل&ساه&مة ف&ى زي&ادة م&عدل ال&نمو االق&تصادي ب&رف&ع ال&قدرة ال&تناف&سية ل&لمنتجات ال&وط&نية ، 

ع&لى أن ي&كون امل&رك&ز ال&وط&ني اإلق&ليمي امل&تخصص ف&ي م&جال ب&حوث و ت&طوي&ر امل&واد و ذل&ك ب&ما ي&تميز ب&ه م&ن م&عدات 


علمية و بحثية و نصف صناعية كما أن األهداف العامة للمركز : 


• تطوير املنتجات والعمليات اإلنتاجية .  -  • إحالل الواردات ببدائل محليه .  - •تعظيم االستفادة من الثروات املعدنية ومصادرها الثانوية .

• إثراء املعرفة العلمية فى مجال علوم وتكنولوجيا املواد  . 

و من أهم الخدمات التى يقدمها املركز ما يلي : 

• تح&&ليل واخ&&تبارات ال&&فلزات والس&&بائ&&ك وامل&&عادن وت&&شمل ال&&تحال&&يل ال&&كيميائ&&ية وال&&فيزي&&ائ&&ية وامل&&يكان&&يكية وم&&طاب&&قة امل&&واص&&فات وإص&&دار ال&&شهادات امل&&عتمدة ل&&جودة 

املنتجات املعدنية .  

• استخدام خامات الثروة املعدنية املصرية فى الصناعات املختلفة بديالً للخامات املستوردة . 

• مساعدة الشركات فى توفير قطع الغيار من السبائك الخاصة والعمل على توفير تكنولوجيا إنتاجها وتقييم أدائها . 

• ن&&قل ت&&كنول&&وج&&يا ل&&حام ك&&اف&&ة أن&&واع الس&&بائ&&ك ب&&أح&&دث ال&&تقنيات ، وت&&دري&&ب وت&&أه&&يل امل&&هندس&&ني وال&&فنيني وال&&لحام&&ني ع&&لى ك&&اف&&ة أن&&واع ال&&لحام وإص&&دار ش&&هادات ت&&أه&&يل 

معتمدة .  

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

• ت&&قدي&&م االس&&تشارات ال&&فنية ف&&ى اخ&&تيار الس&&بائ&&ك امل&&عدن&&ية وم&&الءم&&تها ل&&ظروف ال&&تشغيل امل&&ختلفة وك&&ذل&&ك اإلس&&تشارات ف&&ى تحس&&ني ط&&رق اإلن&&تاج وج&&ودة امل&&نتجات 

املعدنية باإلضافة إلى طرق تعظيم اإلستفادة من الخامات املعدنية املصرية .  

• إعداد دراسات الجدوي الفنية – االقتصادية للمشروعات .  -  • إنتاج النماذج األولية للمبتكرات من املعادن أو البالستيك . 

• تدريب الكوادر الفنية من مهندسني وفنيني لرفع قدراتهم بالشركات واملصانع املصرية والعربية واألفريقية .
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المعهد القومى للقياس والمعايرة 

   أنش• املعه&د ع&ام ١٩٦٣ ب&عد ت&وق&يع ج&مهوري&ة م&صر ال&عرب&ية ع&لى ات&فاق&ية امل&تر ال&دول&ية ع&ام ١٩٦٢ وال&تى م&ن خ&الل&ها 

ت&م وض&ع اإلط&ار ال&عام ل&لتعاون ال&عامل&ى ف&ى ع&لم ال&قياس وع&بر ه&ذه االت&فاق&ية ت&م إن&شاء امل&كتب ال&دول&ى ل&لمقاي&يس وامل&وازي&ني 

BIPM)) وم&قره ب&اري&س ل&يكون ال&هيئة ال&دول&ية ال&عليا ف&ى م&جال ع&لم ال&قياس وت&طبيقات&ه وم&ن ث&م أنش• املعه&د ل&يكون 

ع&&&&لى ق&&&&مة امل&&&&نظوم&&&&ة امل&&&&صري&&&&ة ال&&&&وط&&&&نية ل&&&&لقياس وامل&&&&عاي&&&&رة وي&&&&مثل ج&&&&مهوري&&&&ة م&&&&صر ال&&&&عرب&&&&ية ف&&&&ى امل&&&&كتب ال&&&&دول&&&&ى 

ل&&لمقاي&&يس وامل&&وازي&&ني " ، وف&&ى أك&&توب&&ر ٢٠٠٠ وق&&ع املعه&&د ات&&فاق&&ية االع&&تراف ال&&دول&&ى امل&&تبادل CIPM-MRA م&&ع 

امل&كتب ال&دول&ى ل&لمقاي&يس وامل&وازي&ن BIPM به&دف ت&حقيق االع&تراف امل&تبادل ب&معاي&ير ال&قياس امل&صري&ة وب&شهادات 

امل&عاي&رة ال&تى ي&صدره&ا املعه&د ل&يتم ق&بول&ها ف&ى م&ختلف دول ال&عال&م ، وب&ال&فعل ح&صل املعه&د ع&لى االع&تراف ال&دول&ى ف&ى 

ك&&ثير م&&ن أنش&&طته ح&&يث ن&&فذ املعه&&د خ&&طة م&&قارن&&ات دول&&ية ن&&اج&&حة م&&ع م&&عاه&&د م&&عاي&&رة دول&&ية أوروب&&ية وآس&&يوي&&ة م&&نها م&&عاه&&د أمل&&ان&&يا وب&&ري&&طان&&يا وف&&رن&&سا وت&&رك&&يا وال&&ياب&&ان 

وك&&&وري&&&ا ، ول&&&كى ي&&&تحقق االع&&&تراف ال&&&دول&&&ى ب&&&شهادات امل&&&عاي&&&رة خ&&&ضع املعه&&&د ل&&&لتقييم ال&&&فنى م&&&ن خ&&&براء م&&&نظمة EURAMET وت&&&م االع&&&تراف ال&&&دول&&&ى ب&&&نظام ال&&&جودة 

امل&&طبق ف&&ى املعه&&د وت&&م نش&&ر ع&&دد م&&ن ق&&درات ال&&قياس (CMCs) للمعه&&د ع&&لى م&&وق&&ع امل&&كتب ال&&دول&&ى ل&&لمقاي&&يس وامل&&وازي&&ن وب&&ذل&&ك أص&&بح املعه&&د ف&&ى م&&صاف امل&&عاه&&د 


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

    ويه&دف املعه&د إل&ى إن&شاء وت&حقيق وح&فظ وت&طوي&ر امل&عاي&ير ال&قوم&ية ل&لقياس&ات ال&فيزي&قية وال&عمل ع&لى اس&تمرار إس&ناده&ا وم&طاب&قتها ل&لمعاي&ير ال&دول&ية ب&حيث ت&كون 

ص&&ال&&حة دائ&&ماً الس&&تخدام&&ها ف&&ى أغ&&راض ال&&قياس وامل&&عاي&&رة وت&&قدي&&م خ&&دم&&ات ال&&قياس وامل&&عاي&&رة وال&&تدري&&ب واالس&&تشارات وإن&&شاء اآلل&&يات ال&&ضروري&&ة ل&&تقدي&&م خ&&دم&&ات 


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


الخدمات املقدمة للمستفيدين : 

(ال&&صناع&&ات الكه&&رب&&ائ&&ية – وزارة ال&&دف&&اع – وزارة ال&&صحة واملس&&تشفيات – ه&&يئة ال&&طاق&&ة ال&&ذري&&ة – ه&&يئة اآلث&&ار امل&&صري&&ة – م&&راك&&ز ال&&عالج اإلش&&عاع&&ى – ال&&صناع&&ات 

ال&كيماوي&ة – ص&ناع&ات األغ&ذي&ة واملش&روب&ات – ش&رك&ات امل&قاوالت – ش&رك&ات األث&اث) وق&طاع&ات أخ&رى ع&دي&دة (وزارة ال&طيران – وزارة ال&بيئة – وزارة اإلن&تاج الح&رب&ى 

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

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 

يُ&&عد املعه&&د م&&ن أق&&دم امل&&عاه&&د ال&&بحثية ف&&ي م&&صر وال&&وط&&ن ال&&عرب&&ي ورب&&ما أف&&ري&&قيا ح&&يث ت&&م إن&&شاؤه ع&&ام ١٩٠٣ ع&&لي ق&&مة 
امل&رص&د بح&لوان. وم&ع ق&دم وع&راق&ة املعه&د ف&إن ت&خصصات املعه&د (ال&فلك وال&جيوف&يزي&اء م&مثلة ب&ال&زالزل) ب&دأت ق&بل 

ه&ذا ال&تاري&خ ب&أع&وام ك&ثيرة ح&يث ب&دأت ال&قياس&ات ال&فلكية ع&ام ١٨٣٩ – ١٨٦٠ ف&ي م&رص&د ب&والق ث&م ف&ي م&رص&د 
ال&&عباس&&ية ع&&ام ١٨٦٨ – ١٩٠٣. وب&&دأت ال&&قياس&&ات ال&&زل&&زال&&ية ع&&ام ١٨٨٩ – ١٩٠٣ ف&&ي م&&رص&&د ال&&عباس&&ية. ي&&عتبر 

املعه&&&&د أك&&&&بر ب&&&&يت خ&&&&برة ف&&&&ي م&&&&جاالت ال&&&&علوم ال&&&&فلكية وال&&&&جيوف&&&&يزي&&&&قية ل&&&&يس ب&&&&مصر ف&&&&قط  ول&&&&كن ع&&&&لى املس&&&&توى 
اإلق&&&ليمي أي&&&ضا. ي&&&تبع املعه&&&د ع&&&دد م&&&ن امل&&&راص&&&د ال&&&فلكية م&&&ثل م&&&رص&&&د ال&&&قطام&&&ية ال&&&فلكي ف&&&ي صح&&&راء ال&&&قطام&&&ية 

ومرصد املسالت املغناطيسي بالفيوم ومرصد ابوسمبل املغناطيسي في جنوب مصر.

ي&&وج&&د ب&&املعه&&د امل&&رك&&ز ال&&رئ&&يسي للش&&بكة ال&&قوم&&ية ل&&رص&&د ال&&زالزل، وي&&تبعة ع&&دد م&&ن امل&&راك&&ز ال&&فرع&&ية ل&&لزالزل ع&&لى مس&&توى الج&&مهوري&&ة (ال&&غردق&&ة، م&&رس&&ى ع&&لم، ال&&واح&&ات 
ال&خارج&ة، ب&رج ال&عرب) إلس&تقبال ب&يان&ات ال&زالزل م&ن ٨٠ مح&طة. ب&اإلض&اف&ة ال&ي امل&رك&ز اإلق&ليمي ل&لزالزل ب&اس&وان وال&ذي ي&تبعه ١٥ مح&طة ل&رص&د ال&زالزل وع&دد م&ن 
مح&طات ال&بيزوم&ترات. ي&ضم  املعه&د أي&ضا ف&ي م&قره بح&لوان امل&رص&د ال&شمسي ومح&طات ال&طيف ال&شمسي واإلش&عاع ال&شمسي وال&طاق&ة ال&شمسية ومح&طة رص&د 

وت&تبع األق&مار ال&صناع&ية. ي&وج&د ب&املعه&د م&رك&ز تج&ميع ب&يان&ات املح&طات ال&دائ&مة ل&لنظام ال&عامل&ي ل&الح&داث&يات ( GPS) مل&راق&بة تح&رك&ات القش&رة األرض&ية ع&لى املس&توى 

املح&&لي واإلق&&ليمي وال&&دول&&ي، وي&&ضم املعه&&د م&&ختبر ل&&قياس ال&&خواص امل&&غناط&&يسية ل&&لصخور. وت&&ضم ال&&قاع&&دة ال&&علمية للمعه&&د ح&&وال&&ي ٢٨١ م&&ن أع&&ضاء ه&&يئة ال&&بحوث 

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

ك&ما ش&ارك املعه&د م&نذ إن&شائ&ه ف&ي ال&عدي&د م&ن ال&برام&ج ال&علمية واألنش&طة ال&بحثية ال&دول&ية ب&ال&تعاون م&ع ع&دد م&ن امل&راك&ز وامل&عاه&د ال&دول&ية. ب&اإلض&اف&ة إل&ى أن املعه&د 
يعتبر عضو مؤسس في العديد من االتحادات والروابط واملنظمات العلمية الدولية. ومن أهداف املعهد

- ال&نهوض ب&ال&بحوث وال&دراس&ات ف&ي م&جاالت ال&بحوث االس&اس&ية وال&تطبيقية ال&تي ت&دخ&ل ف&ي م&جال اخ&تصاص&ات&ة وم&ا ي&تصل ب&ها وت&قدي&م ال&خبرة وامل&شورة ل&لهيئات 
واملؤسسات في مجال تخصصاتة املختلفة.

- زي&&&ادة امل&&&شارك&&&ة ك&&&بيت خ&&&برة ل&&&تحقيق الخ&&&طط ال&&&قوم&&&ية ل&&&لتنمية وال&&&نهوض ب&&&ال&&&بحوث وال&&&دراس&&&ات ال&&&تطبيقية ف&&&ي م&&&جاالت ع&&&مل املعه&&&د وم&&&ا ي&&&تصل ب&&&ة ع&&&لي املس&&&توي 
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 

أنش• املعه&&&&د ب&&&&موج&&&&ب ال&&&&قرار الج&&&&مهوري 38 ع&&&&ام 1989 وك&&&&ان&&&&ت م&&&&همته االس&&&&اس&&&&ية  إج&&&&راء ال&&&&دراس&&&&ات ال&&&&تي ت&&&&تضمن 

ال&&&بحوث األس&&&اس&&&ية وال&&&تطبيقية ب&&&أح&&&دث ال&&&تكنول&&&وج&&&يات ف&&&ي م&&&جال االل&&&كترون&&&يات وامل&&&علوم&&&ات&&&ية و ت&&&طوي&&&ر وت&&&نمية ال&&&طاق&&&ات 

ال&&خالق&&ة ف&&ي م&&جال االل&&كترون&&يات وامل&&علوم&&ات&&ية وت&&كوي&&ن مج&&موع&&ة اس&&تشاري&&ة (ب&&يت خ&&برة)، ب&&االض&&اف&&ة إل&&ى دع&&م اإلق&&تصاد 


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

و يه&&&&&&دف املعه&&&&&&د م&&&&&&ن خ&&&&&&الل رؤي&&&&&&ته ب&&&&&&أن ي&&&&&&كون ب&&&&&&يت خ&&&&&&برة م&&&&&&تميز ف&&&&&&ي إج&&&&&&راء ال&&&&&&بحوث ف&&&&&&ي م&&&&&&جاالت ه&&&&&&ندس&&&&&&ة 

اإلل&&كترون&&يات واالت&&صاالت وال&&حاس&&بات وامل&&علوم&&ات&&ية، و إج&&راء األب&&حاث ال&&علمية وال&&تطبيقية امل&&تخصصة  ال&&تي 

ت&&&&رق&&&&ى ل&&&&لمناف&&&&سة ال&&&&عامل&&&&ية ، و أن ي&&&&كون املعه&&&&د م&&&&رك&&&&ز اس&&&&تشارات ع&&&&امل&&&&ى لخ&&&&دم&&&&ة م&&&&ؤس&&&&سات ال&&&&وط&&&&ن ب&&&&شكل ع&&&&ام 


وقطاعات اإلنتاج والصناعة بشكل خاص .

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


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

٢- خ&&دم&&ات ع&&لمية وإس&&تشارات : ت&&حكيم املش&&روع&&ات ال&&بحثية و م&&قترح&&ات&&ها - ت&&حكيم أب&&حاث ع&&لمية ف&&ى دوري&&ات وم&&ؤت&&مرات (ع&&امل&&ية و مح&&لية ) - ت&&حكيم  واالش&&راف 

ع&لى ال&رس&ائ&ل ال&علمية - اج&راء اخ&تبارات وت&قدي&م اس&تشارات ع&لمية ل&جهات م&ختلفة - اإلش&راف ع&لى إج&راء ال&بحوث ف&ى ال&هيئات واملش&روع&ات ال&قوم&ية م&ثل ب&رن&ام&ج 


الفضاء املصرى - مركز البحوث الفنية للقوات املسلحة بما فى ذلك وضع أسس تصميمات مثل مصر سات ٢ .


و خدمات بحثية مثل :


• توليد الطاقة من املصادر املتجددة ) الرياح والطاقة الشمسية ( 


•  استخدام التقنيات الحديثة لتحسني معامل القدرة  فى الشبكات الكهربية 


• تصميم الدوائر الشريطية وامليكروئية باستخدام أحدث حزم البرمجيات 

• إعداد الدراسات التصميمية الخاصة بشبكات الجهد املنخفض واملتوسط باألحياء واملدن والقرى السياحية . 
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معهد تيودور بلهارس لألبحاث 

أنش• املعه&&د ب&&موج&&ب إت&&فاق&&ية م&&برم&&ة ب&&ني ج&&مهوري&&ة أمل&&ان&&يا اإلت&&حادي&&ة وال&&حكوم&&ة امل&&صري&&ة ع&&ام ١٩٦٤ وق&&د ص&&در ال&&قرار 

الج&&&&&مهورى رق&&&&&م ٥٨ ل&&&&&سنة ١٩٨٣ ب&&&&&إن&&&&&شاء املعه&&&&&د وق&&&&&د أط&&&&&لق أس&&&&&م املعه&&&&&د نس&&&&&بة ل&&&&&لطبيب األمل&&&&&ان&&&&&ي "ت&&&&&يودور ب&&&&&لهارس" 


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

   وي&&عد املعه&&د أح&&د امل&&عاه&&د ال&&بحثية ال&&علمية امل&&تميزة وال&&رائ&&دة ف&&ي م&&جال ت&&شخيص وع&&الج األم&&راض امل&&توط&&نة 


التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى.

    وت&كمن رؤي&ة املعه&د ف&ى أن ي&صبح م&رك&زاً رائ&داً ف&ى م&جال ب&حوث وت&دري&ب وع&الج األم&راض امل&توط&نة ف&ى م&صر 

وأف&&ري&&قيا. وت&&تمثل م&&همة املعه&&د ف&&ى ال&&نهوض ب&&األب&&حاث وال&&دراس&&ات ال&&طبية وال&&توص&&ل إل&&ى ن&&تائ&&ج م&&فاده&&ا تحس&&ني 

مس&توي&ات ت&شخيص وم&راق&بة وع&الج األم&راض امل&توط&نة ال&تى ت&صيب ال&جهاز ال&هضمى وال&كبد وال&كلى وال&جهازال&بول&ى. وذل&ك ل&تلبية اإلح&تياج&ات ال&تقنية واإلج&تماع&ية 

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

"ي&&&ضم معه&&&د ت&&&يودور ب&&&لهارس مس&&&تشفي (٣٠٠ س&&&ري&&&ر)، ع&&&يادات خ&&&ارح&&&ية ووح&&&دة ل&&&لطوارئ ع&&&لي م&&&دار ال&&&ساع&&&ة ب&&&اإلض&&&اف&&&ة إل&&&ي خ&&&مس غ&&&رف ع&&&مليات و م&&&درس&&&ة 

ل&&لتمري&&ض.  وت&&قوم أق&&سام املس&&تشفي امل&&ختلفة و ال&&تي ت&&ضم أق&&سام أم&&راض ال&&كبد و ال&&جهاز ال&&هضمي و ال&&كلي و األش&&عة و الج&&راح&&ة ال&&عام&&ة و ج&&راح&&ة امل&&سال&&ك و 


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

ه&&ذا و ت&&ضطلع األق&&سام امل&&عملية ب&&املعه&&د (ال&&بحوث امل&&عملية اإلك&&لينيكية، امل&&ناع&&ة و ت&&قييم ال&&عالج، ال&&رخ&&وي&&ات ال&&طبية و ب&&حوث ال&&بيئة، ال&&كيمياء ال&&حيوي&&ة و ال&&عالج&&ية) 


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

ي&&عد معه&&د ت&&يودور ب&&لهارس ل&&ألب&&حاث أح&&د أك&&بر امل&&راك&&ز امل&&تخصصة ف&&ى م&&جال م&&كاف&&حة ال&&بلهارس&&يا ع&&لى مس&&توى الش&&رق األوس&&ط، ح&&يث ش&&ارك املعه&&د ف&&ي ت&&صميم 

وت&&نفيذ املش&&روع ال&&قوم&&ي ل&&لقضاء ع&&لي م&&شكلة ال&&بلهارس&&يا ف&&ي م&&صر. ك&&ما وق&&ع اإلخ&&تيار ع&&لي املعه&&د م&&ن ق&&بل م&&نظمة ال&&صحة ال&&عامل&&ية ع&&لى مس&&توى ش&&مال إف&&ري&&قيا 

ل&يشارك ف&ى م&بادرة إن&شاء ش&بكة م&ن امل&راك&ز ال&بحثية لتح&دي&د األم&راض امل&توط&نة ف&ى أف&ري&قيا وإك&تشاف أدوي&ة وم&واد ت&شخيصية ل&ها ك&ما إخ&تير ل&لمشارك&ة ف&ى ت&شييد 

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

المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد 

أنش• ع&ام ١٩٢٤ ون&ظراً ل&كون املعه&د م&ن أق&دم وأع&رق امل&ؤس&سات ال&بحثية ف&ى الش&رق األوس&ط وامل&نطقة ال&عرب&ية ب&أس&ره&ا 

ف&قد أن&شىء خ&صيصاً م&ن أج&ل ال&بحث ال&علمى ف&ى ع&لوم ال&بحار وامل&صاي&د وت&نفذ س&ياس&ات&ه م&ن خ&الل ب&رام&ج ب&حثية م&كثفة 
ف&&&&ى م&&&&جال ال&&&&بحوث ال&&&&تطبيقية وذل&&&&ك ف&&&&ى ج&&&&ميع ت&&&&خصصات ال&&&&علوم البح&&&&ري&&&&ة وامل&&&&صاي&&&&د ال&&&&سمكية واإلس&&&&تزراع 

ال&سمكى وع&لوم امل&حيطات وي&تحقق ذل&ك م&ن م&نطلق ت&طبيق إس&ترات&يجية املعه&د ال&تى ت&عتمد ع&لى اإله&تمام ب&قدر 

ك&بير ع&لى إي&جاد الح&لول ل&لمشاك&ل ذات األه&مية ال&علمية وال&بيئية واإلق&تصادي&ة وا|إلج&تماع&ية س&واء أك&ان ذل&ك 
ع&&لى املس&&توى اإلق&&ليمى واملس&&توى ال&&دول&&ى م&&ع األخ&&ذ ف&&ى اإلع&&تبار امل&&نظور ال&&علمى والتح&&دي&&ات ال&&عامل&&ية ال&&تى 

تواجه البيانات الشاطئية واملائية فى أواخر القرن الواحد والعشرون.
وت&رت&كز رؤي&ة وأه&داف املعه&د ع&لى ت&حقيق ال&تنمية املس&تدام&ة مل&صادر امل&ياه ال&عذب&ة وال&بحار وال&بحيرات وذل&ك م&ن خ&الل زي&ادة وت&وف&ير اإلم&كان&يات م&ن اج&ل إن&تاج ال&غذاء 

، م&&كاف&&حة ال&&تلوث بج&&ميع أش&&كال&&ه وم&&صادره ، ال&&عمل ع&&لى الح&&د م&&ن ال&&فقر م&&ع تحس&&ني مس&&توى امل&&عيشة ع&&ن ط&&ري&&ق ت&&طوي&&ر وت&&نمية وإس&&تحداث األس&&ال&&يب وال&&تقنيات 
املستحدثة فى مجال مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. ومن أهم  الخدمات املقدمة للمستفيدين :

١- تحقيق التنمية املستدامة للثروة السمكية باملياه املصرية وذلك عن طريق :
* ت&&نمية امل&&صاي&&د ال&&طبيعية م&&ثل ال&&بحار وال&&بحيرات وك&&شف م&&واق&&ع وإن&&تشار تج&&معات األس&&ماك اإلق&&تصادي&&ة وت&&طوي&&ر ت&&قنيات ال&&صيد ب&&الج&&ر ال&&قاع&&ى ل&&زي&&ادة اإلن&&تاج 

السمكى من األسماك القاعية من املياه املصرية.

* زي&ادة اإلن&تاج ال&سمكى م&ن خ&الل ن&شاط اإلس&تزراع ال&سمكى و ت&خفيض ال&تكلفة ف&ى ظ&ل ن&ظام اإلس&تزراع ال&سمكى امل&كثف ف&ى امل&ياه ال&عذب&ة وت&نمية اإلس&تزراع 
السمكى والالفقاريات البحرية بمناطق الساحل الشمالى الغربى للبحر املتوسط.

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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إس&&تطاع م&&ن خ&&الل إدارت&&ه مل&&دي&&نة زوي&&ل وال&&تى ت&&عتبر 

م&نارة ال&بحث ال&علمى ف&ى م&صر أن ي&جعل ل&ها م&كان&ة 

م&&&رم&&&وق&&&ة وس&&&ط ال&&&هيئات ال&&&بحثية امل&&&صري&&&ة وال&&&دول&&&ية ، 

إن&&&&&ه ال&&&&&دك&&&&&تور ش&&&&&ري&&&&&ف ص&&&&&دق&&&&&ى امل&&&&&دي&&&&&ر األك&&&&&ادي&&&&&مى 

ل&&&&لجام&&&&عة األم&&&&ري&&&&كية وال&&&&رئ&&&&يس األك&&&&ادي&&&&مى ال&&&&ساب&&&&ق 

مل&دي&نة زوي&ل ، ح&يث ت&م ت&توي&ج تج&رب&ته ال&ناج&حة ب&مدي&نة 

زوي&ل إل&ى ت&قلده مل&نصب ال&رئ&يس األك&ادي&مى ل&لجام&عة 

األم&&ري&&كية ب&&ال&&قاه&&رة ، ح&&يث س&&تكون تج&&رب&&ته ب&&جام&&عة 

زوي&ل دالل&ة واض&حة ف&ى إس&ترات&يجية إدارت&ه ل&لجام&عة 

األم&&&&ري&&&&كية ، وس&&&&وف ن&&&&تناول م&&&&ن خ&&&&الل ه&&&&ذا ال&&&&حوار 

م&عال&م التج&رب&ة ال&ناج&حة إلدارة ال&كيان ال&بحثى امل&ميز 

ب&مصر وه&ى ج&ام&عة زوي&ل م&ن خ&الل ال&دك&تور ش&ري&ف 


صدقى .

ن#ود ف#ى ال#بداي#ة أن ن#تعرف ع#لى ال#فكرة ال#تى 

قامت عليها مدينة زويل ؟!

ت&&&&&&&قوم امل&&&&&&&دي&&&&&&&نة ع&&&&&&&لى ف&&&&&&&كرة إع&&&&&&&داد ج&&&&&&&يل ج&&&&&&&دي&&&&&&&د م&&&&&&&ن 

امل&&&&&&تميزي&&&&&&ن ي&&&&&&كون ل&&&&&&دي&&&&&&ه ال&&&&&&قدرة ع&&&&&&لى ال&&&&&&فكر امل&&&&&&بتكر 

ال&&&ناق&&&د ، وف&&&ى ال&&&وق&&&ت ن&&&فسه ي&&&تقن ال&&&علوم األس&&&اس&&&ية 

به&&&&&&&&&&&دف ت&&&&&&&&&&&ضييق ال&&&&&&&&&&&فجوة ب&&&&&&&&&&&ني ال&&&&&&&&&&&صناع&&&&&&&&&&&ة وال&&&&&&&&&&&علم 

األك&&&ادي&&&مى ، ب&&&معنى أن ي&&&كون ل&&&دي&&&نا ص&&&ناع&&&ة ت&&&متلك 

ح&ق امل&عرف&ة ال&خاص&ة ب&ها ، وه&ذا س&يعود ب&ال&نفع ع&لى 

امل&&&&&&&جتمع ب&&&&&&&وج&&&&&&&ود ن&&&&&&&خبة ف&&&&&&&ى اإلق&&&&&&&تصاد ون&&&&&&&خبة ف&&&&&&&ى 

امل&&&&&جتمع ون&&&&&خبة ف&&&&&ى مس&&&&&توى م&&&&&عيشة ال&&&&&فرد ، وه&&&&&ذه 

ف&&&&&&&لسفة امل&&&&&&&دي&&&&&&&نة . ول&&&&&&&تحقيق ه&&&&&&&ذا األم&&&&&&&ر ت&&&&&&&م إن&&&&&&&شاء 

م&كون&ات امل&دي&نة ، ح&يث ي&وج&د ف&ى ق&لبها ج&ام&عة ال&علوم 


والتكنولوجيا

وم##ا ه##ى أه##م م##كون##ات م##دي##نة زوي##ل ل##لعلوم 
والتكنولوجيا؟!

ت&&&عتبر م&&&دي&&&نة زوي&&&ل مش&&&روع م&&&صر ال&&&قوم&&&ى ل&&&لنهضة 

ال&علمية، وم&ن أج&ل وج&ود ه&ذه ال&نهضة الب&د م&ن وج&ود 

أرك&&&ان أس&&&اس&&&ية ، ف&&&منتجنا ه&&&و ط&&&ال&&&ب وب&&&اح&&&ث ج&&&يد 

يس&&&&&تطيع أن ي&&&&&تقن ال&&&&&علوم األس&&&&&اس&&&&&ية ، ول&&&&&دي&&&&&ه ق&&&&&درة 

ع&&&&&&&&&&لى اإلب&&&&&&&&&&تكار، يس&&&&&&&&&&تطيع أن يخ&&&&&&&&&&رج م&&&&&&&&&&نتج ي&&&&&&&&&&فيد 

امل&&جتمع ويس&&تطيع أن يح&&ل امل&&شاك&&ل األس&&اس&&ية ف&&ى 

امل&&&&&&&جتمع ، ل&&&&&&&ذا ي&&&&&&&جب وض&&&&&&&ع م&&&&&&&كون&&&&&&&ات مح&&&&&&&ددة ف&&&&&&&ى 

امل&&&دي&&&نة ت&&&ساع&&&دن&&&ا ن&&&حو ال&&&وص&&&ول له&&&ذا اله&&&دف ، ف&&&من 

ق&&&&&&&&&&&لب امل&&&&&&&&&&&دي&&&&&&&&&&&نة ي&&&&&&&&&&&وج&&&&&&&&&&&د ج&&&&&&&&&&&ام&&&&&&&&&&&عة ال&&&&&&&&&&&علوم 

وال&&&&&&تكنول&&&&&&وج&&&&&&يا وه&&&&&&ذه ج&&&&&&ام&&&&&&عة ذات ط&&&&&&اب&&&&&&ع 

خ&&&&&اص ، ف&&&&&نحن ن&&&&&نظر ع&&&&&لى ت&&&&&طور ال&&&&&عال&&&&&م 

وت&&طور ال&&علوم ، ف&&ال ي&&وج&&د ال&&يوم أى ف&&اص&&ل 

ب&&&&&&&ني ال&&&&&&&علوم امل&&&&&&&ختلفة س&&&&&&&واء ال&&&&&&&هندس&&&&&&&ية أو 

ال&&&&&&&&&طبيعية أو ال&&&&&&&&&علمية ، ف&&&&&&&&&نحن ن&&&&&&&&&حاول أن 

ن&&&&&&&&&ؤس&&&&&&&&&س ذل&&&&&&&&&ك ع&&&&&&&&&لى أس&&&&&&&&&س س&&&&&&&&&ليمة ف&&&&&&&&&ى 

امل&دي&نة ، ف&كل ال&علوم امل&وج&ودة ع&ندن&ا ب&ينية ، 

ف&&&لدي&&&نا مج&&&موع&&&ة م&&&ن ال&&&برام&&&ج األك&&&ادي&&&مية ، 

وال ي&&&&&وج&&&&&د ك&&&&&ليات أو أق&&&&&سام ، وال&&&&&برام&&&&&ج األك&&&&&ادي&&&&&مية 

ت&&&&ساع&&&&دن&&&&ا أن ن&&&&منح درج&&&&ات ب&&&&كال&&&&ري&&&&وس ح&&&&دي&&&&ثة ف&&&&ى 

ه&&&&ندس&&&&ة ع&&&&لوم ال&&&&نان&&&&و ت&&&&كنول&&&&وج&&&&ى ، ه&&&&ندس&&&&ة ال&&&&بيئة ، 

ه&ندس&ة ال&طاق&ة الج&دي&دة واملتج&ددة ، ه&ندس&ة ال&فضاء 

واإلت&&&&&&&&&صاالت ، وال&&&&&&&&&علوم ال&&&&&&&&&طبية ال&&&&&&&&&حيوي&&&&&&&&&ة ، وع&&&&&&&&&لوم 

امل&&&&&&&&&واد ، وف&&&&&&&&&يزي&&&&&&&&&اء األرض وال&&&&&&&&&كون ، ون&&&&&&&&&حن ن&&&&&&&&&كون 

ش&&&&&&خصية م&&&&&&تكام&&&&&&لة ل&&&&&&لطال&&&&&&ب ، ف&&&&&&نعطيه ب&&&&&&عد ال&&&&&&علوم 

اإلن&&&&&&سان&&&&&&ية وال&&&&&&علوم اإلق&&&&&&تصادي&&&&&&ة وال&&&&&&علوم امل&&&&&&رت&&&&&&بطة 

بالتسويق وحماية امللكية الفكرية .!

وي&ناظ&ر ك&ل ت&خصص م&ن ال&تخصصات معه&د ب&حثى 

م&&&تكام&&&ل ، ف&&&ألول م&&&رة يس&&&تطيع ال&&&طال&&&ب ف&&&ى م&&&رح&&&لة 

ال&بكال&ري&وس أن ي&دخ&ل امل&عاه&د ال&بحثية وي&عمل ب&حوث 

ت&&&طبيقية ب&&&امل&&&شاك&&&ل ال&&&حيوي&&&ة ف&&&ى ال&&&بلد ، م&&&ثل م&&&رض 

ال&&&&سكر وام&&&&راض الس&&&&رط&&&&ان وأم&&&&راض ال&&&&شيخوخ&&&&ة ، 

وك&&&&&ذل&&&&&ك ب&&&&&النس&&&&&بة مل&&&&&شاك&&&&&ل ال&&&&&طاق&&&&&ة وم&&&&&شاك&&&&&ل امل&&&&&ياه 

وغيرها من املشاكل التى يواجهها املجتمع .!

والب&د أن ي&كون ب&امل&دي&نة م&كون يس&تطيع أن ي&حول ه&ذا 

إل&&ى م&&نتج ، ل&&ذا ن&&رى م&&تطلبات ال&&صناع&&ة ون&&حاول أن 

ن&&&&&&&ضيق ال&&&&&&&فجوة ب&&&&&&&ني ال&&&&&&&صناع&&&&&&&ة وال&&&&&&&بحث ال&&&&&&&علمى ، 

ف&&معظم ال&&صناع&&ات ت&&عتمد ع&&لى ص&&ناع&&ات تج&&ميعية ، 

ف&&نحن ن&&ري&&د ال&&صناع&&ة ال&&تى ت&&عتمد ع&&لى إم&&تالك ح&&ق 

امل&&&عرف&&&ة وال&&&تى م&&&ن خ&&&الل&&&ها نس&&&تطيع أن ن&&&طور امل&&&نتج 

ب&&&ال&&&كام&&&ل ون&&&صنعه م&&&ن األل&&&ف ال&&&ى ال&&&ياء ون&&&كتب ع&&&ليه 

ش&&&&عار ص&&&&نع ف&&&&ى م&&&&صر ، وه&&&&ذا ه&&&&دف م&&&&دي&&&&نة زوي&&&&ل 


باملكونات املختلفة.

وه##ل ه##ذه ال##تخصصات ت##حتاج##ها م##صر ف##ى 

الوقت الراهن ؟ 

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

ف&&&&مثال ن&&&&حن ل&&&&دي&&&&نا م&&&&شكلة ف&&&&ي ال&&&&طاق&&&&ة والكه&&&&رب&&&&اء ، 

وك&&&&يف تس&&&&تطيع أن ن&&&&ول&&&&د ال&&&&طاق&&&&ة ب&&&&طرق ذات ك&&&&فاءة 

ع&&ال&&ية وب&&سعر رخ&&يص ، ل&&ذا ف&&نحن ن&&حتاج إل&&ى ع&&لوم 

وت&&كنول&&وج&&يا م&&تقدم&&ة وم&&نها ه&&ندس&&ة ال&&طاق&&ة الج&&دي&&دة 

واملتج&&ددة ، وه&&ذا ع&&لم ح&&دي&&ث وم&&حتاج أن ن&&طبقه ف&&ى 

م&&&صر ب&&&شكل ض&&&رورى ، ف&&&علوم ال&&&تكنول&&&وج&&&يا ت&&&تدخ&&&ل 

ف&&&ى ك&&&ل ش• ، ت&&&دخ&&&ل ف&&&ى ال&&&علوم ال&&&طبيعية وص&&&ناع&&&ة 

ال&&&سيارات نج&&&د أن ك&&&لها أن&&&ظمة دق&&&يقة م&&&عتمدة ع&&&لى 


العلوم والتكنولوجيا وهناك تطبيقات كثيرة جداً .

وه##ل ه##ناك رب##ط ل##تلك امل##جاالت ب##املؤس##سات 
البحثية؟ 

ن&&&عم ، ف&&&كل ب&&&رن&&&ام&&&ج م&&&ن ه&&&ذه ال&&&برام&&&ج م&&&رت&&&بط بمعه&&&د 

ب&&حثى ، ب&&معنى أن ال&&طال&&ب أث&&ناء دراس&&ته ي&&كون ل&&دي&&ه 

ال&&فرص&&ة ل&&لذه&&اب ل&&لمعاه&&د ال&&بحثية ، ويُج&&رى أب&&حاث&&اً 

ف&&&&ى دراس&&&&ته ، وم&&&&ن ه&&&&نا ي&&&&أت&&&&ى امل&&&&كّون ال&&&&ثان&&&&ى وه&&&&و 

«امل&&&&&عاه&&&&&د ال&&&&&بحثية» ال&&&&&تى ي&&&&&وج&&&&&د ب&&&&&ها ال&&&&&تطبيق ل&&&&&كل 

ال&&&&بحوث ال&&&&تى ت&&&&فيد امل&&&&جتمع ، ف&&&&مثالً ع&&&&لم «ه&&&&ندس&&&&ة 

ال&&&نان&&&و» ي&&&قاب&&&له «معه&&&د ال&&&نان&&&وت&&&كنول&&&وج&&&ى» وي&&&وج&&&د ب&&&ه 

م&راك&ز ب&حثية ي&تعام&ل ف&يها ال&طال&ب م&ع امل&واد ال&دق&يقة 

واألن&ظمة م&تناه&ية ال&صغر، وت&وج&د ت&طبيقات ف&ى م&رك&ز 

ال&&&&نان&&&&و ف&&&&ى م&&&&جاالت ك&&&&ثيرة م&&&&نها «ال&&&&هندس&&&&ة ال&&&&طبية 

ال&حيوي&ة، وص&ناع&ة ال&سيارات، وأن&ظمة ال&رؤي&ة ال&ليلية، 

واألن&&&ظمة األم&&&نية واإلس&&&ترات&&&يجية»، أم&&&ا ع&&&ن ب&&&رن&&&ام&&&ج 

«ال&&&&&علوم ال&&&&&طبية ال&&&&&حيوي&&&&&ة» ف&&&&&يناظ&&&&&ره «معه&&&&&د ح&&&&&لمى 

ل&لعلوم ال&طبية»، وي&وج&د ب&ه أي&ضاً مج&موع&ة م&ن امل&راك&ز 


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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وم####ا ه####ى أه####م ال####جهات ال####تى ت####تعاون م####عها 
املدينة ؟

ه&&&&ناك ال&&&&كثير م&&&&ن ال&&&&جهات ال&&&&تى ن&&&&تعاون م&&&&عها س&&&&واء 
ع&لى املس&توى املح&لى أو ع&لى املس&توى ال&دول&ى ف&هناك 
ت&&&&&&&عاون م&&&&&&&ثمر م&&&&&&&ع ج&&&&&&&ام&&&&&&&عات ال&&&&&&&قاه&&&&&&&رة وع&&&&&&&ني ش&&&&&&&مس 
وامل&&&&&&&&&&&نصورة وأس&&&&&&&&&&&يوط واألزه&&&&&&&&&&&ر وب&&&&&&&&&&&نها و ال&&&&&&&&&&&جام&&&&&&&&&&&عة 
األم&&ري&&كية و امل&&رك&&ز ال&&قوم&&ى ل&&لبحوث و املعه&&د ال&&قوم&&ى 

لعلوم الليزر.

ماذا عن منظومة عمل إدارة املدينة؟
ت&&&&عتمد م&&&&نظوم&&&&ة امل&&&&دي&&&&نة ع&&&&لى وج&&&&وده&&&&رم ل&&&&لتكنول&&&&وج&&&&يا، 
وه&&&&و يتخ&&&&ذ ُمخ&&&&رج&&&&ات ال&&&&بحث ال&&&&علمى ل&&&&تحوي&&&&لها إل&&&&ى 
م&&&&&&نتج ي&&&&&&فيد امل&&&&&&جتمع وي&&&&&&ذه&&&&&&ب ل&&&&&&لصناع&&&&&&ة ل&&&&&&إلس&&&&&&تفادة 
م&&&&&&نها ، وه&&&&&&ذا اله&&&&&&رم ه&&&&&&و ح&&&&&&لقة ال&&&&&&وص&&&&&&ل ب&&&&&&ني امل&&&&&&دي&&&&&&نة 
وامل&&&&&&جتمع ال&&&&&&خارج&&&&&&ى ، ح&&&&&&يث ن&&&&&&تعرف ع&&&&&&لى م&&&&&&تطلبات 

الصناعة ، ونوجه البحث العلمى لخدمتها والعكس.

وما هى معايير القبول باملدينة ؟
ن&&&&&&&حن ن&&&&&&&بحث ع&&&&&&&ن ال&&&&&&&طلبة امل&&&&&&&وه&&&&&&&وب&&&&&&&ني ون&&&&&&&بحث ع&&&&&&&نهم 
ون&&عطيهم ف&&رص&&ة م&&ن أج&&ل ت&&نمية م&&واه&&بهم ون&&ساع&&ده&&م 
ع&لى أن ي&كون ل&دي&ه ال&قدرة ع&لى االب&تكار وع&لى ال&تفكير 
، فه&&&&&&ذا املش&&&&&&روع م&&&&&&فتوح ل&&&&&&كل ط&&&&&&لبة م&&&&&&صر، ل&&&&&&ذا ي&&&&&&تم 
ال&قبول ب&امل&دي&نة وف&قاً مل&عاي&ير مح&ددة و دق&يقة ت&تمثل ف&ى 
املج&موع ف&ي ال&ثان&وي&ة ال&عام&ة أو م&ا ي&عادل&ها ، ودرج&ات 
ال&&&&&&طال&&&&&&ب ف&&&&&&ي ال&&&&&&علوم األس&&&&&&اس&&&&&&ية ، وإج&&&&&&تياز إخ&&&&&&تبار 
ال&&&&&&&&قبول ، وإج&&&&&&&&تياز امل&&&&&&&&قاب&&&&&&&&لة ال&&&&&&&&شخصية ، وإج&&&&&&&&تياز 
إخ&&تبار ال&&لغة اإلنج&&ليزي&&ة ، ث&&م ب&&عد ذل&&ك ن&&قوم ب&&ترت&&يبهم 
ون&أخ&ذ النس&بة املح&ددة ل&لحاص&لني ع&لى أع&لى ال&درج&ات 
ف&&&&&&&ى ه&&&&&&&ذه اإلخ&&&&&&&تبارات و ال&&&&&&&تى ت&&&&&&&قوم ب&&&&&&&تصفية ه&&&&&&&ؤالء 
ال&طلبة ، ف&اإلخ&تيار م&ن امل&وه&وب&ني و ب&معاي&ير مح&ددة و 
إخ&&تبارات ل&&قياس ق&&درات&&هم ال&&علمية ، ل&&ذا ي&&عتبر ال&&تفوق 
ال&&&علمى م&&&عياراً اس&&&اس&&&ياً ل&&&لقبول ب&&&امل&&&دي&&&نة ، ح&&&يث ك&&&ان 
الح&&&د األدن&&&ي ل&&&لطالب ال&&&ذي&&&ن خ&&&اض&&&وا إخ&&&تبار ال&&&قبول  

.٪ ٩٨٫٢٩

ك###م ع###دد أع###ضاء ه###يئة ال###تدري###س وال###باح###ثون 
باملدينة ؟

حتى اآلن يتكون فريق عمل املدينة من ٢٩٣ عضواً.

كم عدد الطالب الدارسني باملدينة ؟
ه&ناك دف&عتان، األول&ى ك&ان&ت ف&ى خ&ري&ف ٢٠١٣، وك&ان 
ي&&&&&&&&&&تراوح مج&&&&&&&&&&موع&&&&&&&&&&هم ف&&&&&&&&&&ى ال&&&&&&&&&&ثان&&&&&&&&&&وي&&&&&&&&&&ة ال&&&&&&&&&&عام&&&&&&&&&&ة ب&&&&&&&&&&ني 
٩٨٫٤٩% ، ١٠٠٫٦١ ٪ كانو يمثلون ٢٣ محافظة

وال&ثان&ية ف&ى خ&ري&ف ٢٠١٤، وع&دده&م ن&حو ١٣٣ ط&ال&باً 
يمثلون ١٦ محافظة.

ن#####ري#####د أن ن#####لقى ال#####ضوء ح#####ول ط#####ري#####قة 
التدريس بالجامعة ؟

ن&&&&حن نه&&&&تم ب&&&&الج&&&&زء ال&&&&تطبيقى ل&&&&لطال&&&&ب ف&&&&مثالً 
ع&&ندن&&ا ف&&ى ك&&ل م&&حاض&&رة ي&&دخ&&ل ف&&يها ال&&طال&&ب 
م&&&بادئ م&&&عينة فيخ&&&رج م&&&ن امل&&&حاض&&&رة وي&&&دخ&&&ل 

املعمل لتطبيقها .
ف&مثالً ي&دخ&ل امل&عمل ٣٠ ط&ال&ب ف&يوج&د ٣٠ تج&رب&ة 
، ف&&&كل ط&&&ال&&&ب ل&&&ه التج&&&رب&&&ة ال&&&خاص&&&ة ب&&&ه  وال&&&تجارب 
م&&&&&ختارة ب&&&&&طري&&&&&قة م&&&&&عينة وال&&&&&تى ت&&&&&عمق ف&&&&&هم ال&&&&&طال&&&&&ب 
وت&&نمى ل&&دى ال&&طال&&ب امل&&هارات ال&&عملية، وي&&تمم ذل&&ك م&&ن 
خ&&&&&&الل م&&&&&&ساع&&&&&&دة أع&&&&&&ضاء ه&&&&&&يئة ال&&&&&&تدري&&&&&&س وال&&&&&&تى ت&&&&&&م 
إخ&&&تياره&&&ا ع&&&لى أع&&&لى مس&&&تو م&&&ن ال&&&علم ول&&&دي&&&هم خ&&&برة 
ك&&&بيرة ف&&&ى ال&&&بحوث وخ&&&برة ك&&&بيرة ف&&&ى ط&&&رق ال&&&تدري&&&س 
امل&&&&تخصصة وك&&&&يفية إي&&&&جاد ت&&&&فاع&&&&ل ق&&&&وى ب&&&&ني ال&&&&طال&&&&ب 

واألستاذ.

وه######ل ت######كلفة ع######ملية التطبيق ت######نعكس ع######لى 
الطالب؟ 

ال&تطبيق ال&عملى م&عناه ت&كلفة ع&ال&ية ج&داً ف&نحن م&نظمة 
غ&&&ير ه&&&ادف&&&ة ل&&&لرب&&&ح ، ه&&&دف&&&نا أن ن&&&وف&&&ر أف&&&ضل إم&&&كان&&&ية 
ت&&&&عليمية ب&&&&حثية ل&&&&لطالب امل&&&&وج&&&&ودي&&&&ن ، فنج&&&&د أن ت&&&&كلفة 
ال&&&طال&&&ب ع&&&لينا ت&&&فوق م&&&بلغ ٢٠٠ أل&&&ف ج&&&نيه ف&&&ى ال&&&سنة 
ال&&&واح&&&دة ، وه&&&ذا مش&&&روع ق&&&وم&&&ى ، وب&&&ال&&&تال&&&ى م&&&ن أج&&&ل 
ت&&&&عوي&&&&ض ج&&&&زء م&&&&ن ت&&&&لك امل&&&&صروف&&&&ات ف&&&&إن م&&&&صروف&&&&ات 
ال&طال&ب ت&كون ٩٠ أل&ف ج&نيه ف&ى ال&سنة ب&ما ي&عنى ٤٥ 
ال&&&&&&ف ج&&&&&&نيه ف&&&&&&ى ال&&&&&&فصل ال&&&&&&دراس&&&&&&ى ال&&&&&&واح&&&&&&د وم&&&&&&ن ال 
يس&تطيع دف&ع ت&لك امل&صروف&ات ن&قوم ب&عمل ب&يان ل&لحال&ة 
اإلج&&&&&&تماع&&&&&&ية ل&&&&&&ه ونح&&&&&&دد امل&&&&&&صروف&&&&&&ات ال&&&&&&تى يس&&&&&&تطيع 
دف&&&عها وه&&&ذا ي&&&عتمد ع&&&لى األم&&&ان&&&ة ف&&&ى ع&&&رض ال&&&حال&&&ة ، 
ألن م&&&&ن ي&&&&قوم ب&&&&ال&&&&تموي&&&&ل و ال&&&&صرف ع&&&&لى امل&&&&دي&&&&نة ه&&&&و 
ال&&&&&&رج&&&&&&ل ال&&&&&&غلبان ال&&&&&&ذى ت&&&&&&برع م&&&&&&ن أج&&&&&&ل ه&&&&&&ذا ال&&&&&&صرح 

العلمى ، والدفعة األولى دخلت باملجان.

ه##ل ت##رى أن م##يزان##ية ال##دخ##ل ال##قوم##ى ي##جب أن 

تحدد نسبة ملدينة زويل ؟

ه&&&&&&ذا ط&&&&&&بعاً ف&&&&&&ى امل&&&&&&ساع&&&&&&دة ل&&&&&&لنهوض ب&&&&&&عملية ال&&&&&&بحث 
العلمى ملستقبل أفضل.

كيف يتم إختيار األساتذة بالجامعة ؟

ه&&ناك م&&عاي&&ير ك&&ثيرة إلخ&&تيار أع&&ضاء ه&&يئة ال&&تدري&&س ، 
و ال ب&&&&&&د أن ي&&&&&&كون ه&&&&&&ناك رك&&&&&&نني أس&&&&&&اس&&&&&&يني : ال&&&&&&رك&&&&&&ن 
ال&&خاص ب&&ال&&بحوث ف&&يجب أن ي&&كون ل&&دي&&ه سج&&ل ب&&حثى 
ح&&اف&&ل ب&&جان&&ب ق&&درت&&ه ع&&لى إي&&جاد ت&&موي&&ل ل&&لبحث ، ل&&ذا 

يكتب مقترحات بحثية لجهات تمويل مختلفة.
وال&&رك&&ن ال&&ثان&&ى ه&&و أن ي&&كون ل&&دي&&ه ال&&قدرة ع&&لى ت&&دري&&س 
ال&&&&علوم امل&&&&ختلفة وأس&&&&ال&&&&يب ال&&&&تدري&&&&س الح&&&&دي&&&&ثة ، وي&&&&تم 
إخ&تياره&م ب&منتهى ال&شفاف&ية م&ن ق&بل ل&جنة ع&لمية ع&لى 
أع&&&لى مس&&&توى ، وه&&&ناك ت&&&قييم س&&&نوى ل&&&كل ع&&&ضو م&&&ن 

أعضاء هيئة التدريس .

ه#ل ل#دي#ك تعليق ع#لى امل#نظوم#ة ال#تعليمية ف#ى 

مصر ؟

امل&&نظوم&&ة ت&&حتاج إل&&ى ت&&قوي&&م ل&&آلداء وال&&تحول م&&ن ع&&ملية 
تلقني الطالب واإلعتماد على الحفظ إلى عملية الفهم.

وم#ا ه#ى آخ#ر إن#جازات امل#دي#نة ق#بل ت#رك#ك ل#لعمل 

بها؟

ي&&&&&وج&&&&&د ال&&&&&كثير م&&&&&ن اإلن&&&&&جازات واإلس&&&&&هام&&&&&ات ال&&&&&علمية 
امل&&&&&&لموس&&&&&&ة ف&&&&&&مثال ي&&&&&&وج&&&&&&د «م&&&&&&رك&&&&&&ز ال&&&&&&جينوم» وي&&&&&&دي&&&&&&ره 
ال&&&&&دك&&&&&تور / ش&&&&&ري&&&&&ف الخ&&&&&ميسى ، ص&&&&&اح&&&&&ب إك&&&&&تشاف 
ج&&&&&دي&&&&&د نش&&&&&رت&&&&&ه مج&&&&&لة «Nature» ف&&&&&ى ع&&&&&ام ٢٠١٤ ، 
وي&&&وض&&&ح ك&&&يفية ال&&&تفرق&&&ة ب&&&ني م&&&رض&&&ى م&&&صاب&&&ني ب&&&مرض 
مح&&&&&&دد ب&&&&&&ناًء ع&&&&&&لى ال&&&&&&تكوي&&&&&&ن ال&&&&&&جينى ال&&&&&&خاص ب&&&&&&هم ، 
ب&&&&&معنى أن&&&&&ه إذا ك&&&&&ان ه&&&&&ناك ش&&&&&خص م&&&&&صاب ب&&&&&مرض 
الس&&رط&&ان ف&&طري&&قة ال&&عالج ت&&كون ط&&ري&&قة ت&&قليدي&&ة ، ف&&كل 
أن&واع امل&رض&ى ي&عال&جون ب&نفس ال&عالج ، وال&نات&ج ي&كون 
إلح&&&&&&تمال&&&&&&ية إس&&&&&&تجاب&&&&&&ة امل&&&&&&ري&&&&&&ض ل&&&&&&لعالج أو إص&&&&&&اب&&&&&&ته 
ب&أع&راض ج&ان&بية أو ع&دم إس&تجاب&ة امل&ري&ض ، وب&ال&تال&ى 
يح&&&&&&دد اإلك&&&&&&تشاف ن&&&&&&وع ال&&&&&&عالج  ب&&&&&&ناًء ع&&&&&&لى ال&&&&&&تكوي&&&&&&ن 

الجينى الخاص باملرضى . 
ه&&&&ناك أي&&&&ضاً «م&&&&رك&&&&ز ال&&&&طاق&&&&ة الج&&&&دي&&&&دة واملتج&&&&ددة» ، 
ونُج&رى ف&يه ت&جارب ل&إلس&تفادة م&ن ال&طاق&ة ال&شمسية ، 
ك&&&ما نش&&&رن&&&ا ٩٤ ب&&&حثاً ف&&&ى م&&&جالت دول&&&ية م&&&ن ال&&&بحوث 
ال&تى أُج&ري&ت ف&ى م&راك&ز امل&دي&نة ، ك&ما ش&ارك&نا ف&ى ٤٠ 
م&&&ؤت&&&مراً دول&&&ياً ، وح&&&صلنا ع&&&لى ت&&&موي&&&ل ي&&&قدر ب&&&نحو ١٧ 
م&ليون ج&نيه ، ل&إلن&فاق ع&لى ال&بحوث م&ن ج&هات م&ختلفة 
م&&&ثل ص&&&ندوق ال&&&علوم و ال&&&تنمية ال&&&تكنول&&&وج&&&ية واإلت&&&حاد 

األوروبى.

خ#######الل ال#######فترة األخ#######يرة ت#######م إف#######تتاح م#######رك#######ز 

النانوتكنولوجى فكيف تتم اإلستفادة منه ؟

يُ&&&&عتبر ه&&&&ذا امل&&&&رك&&&&ز أف&&&&ضل م&&&&رك&&&&ز م&&&&تخصص م&&&&تطور، 
وي&&&&&&&&&&مكن م&&&&&&&&&&ن خ&&&&&&&&&&الل&&&&&&&&&&ه ت&&&&&&&&&&صنيع وت&&&&&&&&&&وص&&&&&&&&&&يف األن&&&&&&&&&&ظمة 
الكه&&&&روم&&&&يكان&&&&يكية ال&&&&دق&&&&يقة ، وت&&&&صنيع ك&&&&ل م&&&&ا ي&&&&تخيله 
اإلن&سان وي&عتمد ع&لى ت&كنول&وج&يا ال&سيليكون ال&دق&يقة ، 
وه&&&&&&&&&ى ع&&&&&&&&&بارة ع&&&&&&&&&ن مس&&&&&&&&&تشعرات ت&&&&&&&&&مّكننا م&&&&&&&&&ن خ&&&&&&&&&الل 
ال&&&&&تكنول&&&&&وج&&&&&يا م&&&&&ن ت&&&&&طوي&&&&&ر أن&&&&&ظمة رؤي&&&&&ة ل&&&&&يلية وأجه&&&&&زة 

دقيقة فى السيارات . 
وف&&&&&ى ال&&&&&تطبيقات ال&&&&&طبية ال&&&&&حيوي&&&&&ة ه&&&&&ناك أجه&&&&&زة ي&&&&&تم 
زرع&&&&&&&&ها داخ&&&&&&&&ل ج&&&&&&&&سم اإلن&&&&&&&&سان ، ون&&&&&&&&عد اآلن إلن&&&&&&&&تاج 
«ب&&&نكري&&&اس ص&&&ناع&&&ى» ي&&&قيس مس&&&توى الج&&&لوك&&&وز ف&&&ى 
ال&دم ، وي&مكننا ك&ذل&ك ح&قن األن&سول&ني أت&وم&ات&يكياً ، وك&ل 
ه&&ذا ي&&عتمد ع&&لى م&&واد م&&تناه&&ية ال&&صغر ي&&تم ت&&صنيعها 
ف&ى ال&غرف&ة ال&نظيفة داخ&ل م&رك&ز ال&نان&وت&كنول&وج&ى ، ك&ما 
يُس&تخدم ف&ى ال&هندس&ة اإلن&شائ&ية وال&طبية وال&صناع&ات 
امل&&&&&&ختلفة ، وه&&&&&&ذا امل&&&&&&رك&&&&&&ز ت&&&&&&كلف ت&&&&&&أس&&&&&&يسه ن&&&&&&حو ١٠٠ 

مليون جنيه.
 

ه###ل ت###رى أه###مية وج###ود وزارة خ###اص###ة ل###لبحث 
العلمى ؟

ط&&&&&بعا ه&&&&&ذا ض&&&&&رورى ، وي&&&&&جب أن ي&&&&&كون ه&&&&&ناك ت&&&&&وج&&&&&ه 
ق&&&وم&&&ى ل&&&لمشاري&&&ع ال&&&بحثية ال&&&كبرى ب&&&ال&&&دول&&&ة ، وال&&&وزارة 
ت&&&&&&&قوم ب&&&&&&&ال&&&&&&&تنسيق ب&&&&&&&ني ال&&&&&&&وزارات األخ&&&&&&&رى م&&&&&&&ثل وزارة 
ال&&&صناع&&&ة وال&&&تعليم ال&&&عال&&&ى وج&&&ميع ال&&&وزارات ، ب&&&حيث 
ي&&&كون ه&&&ناك ت&&&راب&&&ط ف&&&ى امل&&&نظوم&&&ة ال&&&بحثية م&&&ما ي&&&ؤدى 
ب&&&&&&ال&&&&&&نهوض ب&&&&&&ال&&&&&&بحث ال&&&&&&علمى ون&&&&&&نهض ب&&&&&&ال&&&&&&صناع&&&&&&ات 

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

"ن#رج#و ت#عميم ال#فكرة ع#لى ك#ل امل#عاه#د 

و املراكز البحثية" 

"دورة ف#######ي غ#######اي#######ة ال#######روع#######ة ت#######متاز 

ب##األنش##طة ال##غير ت##قليدي##ة و ل##ذا أراه##ا 

ناجحة" 

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

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

ب######ال######نفس و ط######ري######قة ال######تعام######ل م######ع 

اآلخرين" 

ك&ان&ت ت&لك ع&ينة م&ن ب&عض ت&عليقات امل&شاك&ني 

بورشة العمل األولى في : 
 Soft Skills


Communications Skills

Presentations Skills

ال&&&&&&تي ع&&&&&&قدت ب&&&&&&مقر املعه&&&&&&د ال&&&&&&قوم&&&&&&ي ل&&&&&&علوم 

ال&&&&&&&بحار و امل&&&&&&&صاي&&&&&&&د ب&&&&&&&اإلس&&&&&&&كندري&&&&&&&ة خ&&&&&&&الل 

ال&&&&&فترة م&&&&&ن ٨ – ٩ ي&&&&&ون&&&&&يو ٢٠١٥ ب&&&&&مشارك&&&&&ة 

س&&&&&&تة و س&&&&&&تون ( ٦٦ ) م&&&&&&تدرب&&&&&&اً م&&&&&&ن ش&&&&&&باب 

ال&&&&&باح&&&&&ثني و اإلداري&&&&&ني  م&&&&&ن ال&&&&&فئة ال&&&&&عمري&&&&&ة 

( ٢٥ – ٤٠ س&&&&&&نة ) و ذل&&&&&&ك ف&&&&&&ي إط&&&&&&ار ق&&&&&&يام 

مج&لس امل&راك&ز و امل&عاه&د و ال&هيئات ال&بحثية 

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

اإلداري&ني ب&امل&راك&ز ال&بحثية م&ن خ&الل ت&نظيم 

ع&&&دد م&&&ن ال&&&دورات ال&&&تدري&&&بية و ورش ال&&&عمل 

ل&تنمية م&هارات&هم ب&ال&تدري&ب ع&لى أح&دث ط&رق 

التواصل و العروض التفاعلية . 

و ك&&ان&&ت إس&&تجاب&&ة ال&&سادة امل&&تدرب&&ني – م&&ن 

واق&&&&&&ع رص&&&&&&د إن&&&&&&طباع&&&&&&ات&&&&&&هم و آرائ&&&&&&هم – ع&&&&&&ن 

ال&&&&&&&دورة امل&&&&&&&شار إل&&&&&&&يها أك&&&&&&&ثر م&&&&&&&ن م&&&&&&&متازة و 

ت&&&&مثلت م&&&&عظم آراؤه&&&&م ف&&&&يما ق&&&&ام&&&&وا ب&&&&تدوي&&&&نة 

ف&&&&&&ي ال&&&&&&لوح ال&&&&&&حائ&&&&&&طي امل&&&&&&خصص ل&&&&&&ذل&&&&&&ك و 

ط&&&&&&&ال&&&&&&&بوا ب&&&&&&&ضرورة ت&&&&&&&كرار م&&&&&&&ثل ه&&&&&&&ذا ال&&&&&&&نوع 

امل&&&&تخصص م&&&&ن ال&&&&دورات ال&&&&تدري&&&&بية ب&&&&مزي&&&&د 

م&&&&&&&&ن ال&&&&&&&&تفاص&&&&&&&&يل و الش&&&&&&&&روح اإلض&&&&&&&&اف&&&&&&&&ية و 

امل&&&&&تقدم&&&&&ة و ت&&&&&عميمها ع&&&&&لى ك&&&&&اف&&&&&ة امل&&&&&راك&&&&&ز و 

ال&&&&&هيئات ال&&&&&بحثية ل&&&&&تعظيم اإلس&&&&&تفادة ب&&&&&رف&&&&&ع 

إم&&&&&&&&&&كان&&&&&&&&&&يات ال&&&&&&&&&&عنصر البش&&&&&&&&&&ري ف&&&&&&&&&&ي ت&&&&&&&&&&لك 

ال&&&هيئات ف&&&ي ت&&&لك ال&&&هيئات ال&&&عملة ب&&&منظوم&&&ة 

البحث العلمي . 

و م&ما س&اع&د ع&لى ن&جاح ورش&ة ال&عمل ، ت&لك 

املج&&&موع&&&ة امل&&&تميزة و امل&&&نتقاه ب&&&عناي&&&ة و ال&&&تي 

ق&&&&&&&ام&&&&&&&ت ب&&&&&&&ال&&&&&&&تحضير و ت&&&&&&&دري&&&&&&&ب امل&&&&&&&شارك&&&&&&&ني 

ب&&&&&&&ال&&&&&&&حضور ع&&&&&&&لى م&&&&&&&دار ال&&&&&&&يوم&&&&&&&ني ، و ع&&&&&&&لى 

ال&&&رغ&&&م م&&&ن ك&&&ون&&&هم ش&&&باب&&&اً ق&&&د ت&&&قل أع&&&ماره&&&م 

ع&ن أع&مار م&عظم امل&تدرب&ني إال أن&هم س&رع&ان 

م&ا إكتس&بوا ث&قة و إح&ترام و إع&جاب الج&ميع 

ن&&&&ظراً مل&&&&ا ي&&&&قدم&&&&ون&&&&ه م&&&&ن م&&&&ادة ع&&&&لمية ب&&&&صورة 

ج&&&&&دي&&&&&دة و م&&&&&شوق&&&&&ة و ب&&&&&أس&&&&&لوب ي&&&&&ملؤه ال&&&&&ثقة 

ب&&&&&&&&&ال&&&&&&&&&نفس ... و ه&&&&&&&&&و األم&&&&&&&&&ر ال&&&&&&&&&ذي إن&&&&&&&&&عكس 

باإليجاب على جميع الحضور . 

و إن&&&تقلت ت&&&لك اإلي&&&جاب&&&ية إل&&&ى ك&&&ل امل&&&تدرب&&&ني 

م&ن ش&باب ال&باح&ثني و ش&باب اإلداري&ني ع&لى 

ح&د س&واء ، و ق&د إت&ضح ذل&ك ج&لياً م&ن خ&الل 

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

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

إرت&&&&فعت نس&&&&بة ث&&&&قتهم ب&&&&أن&&&&فسهم و ت&&&&م كس&&&&ر 

ح&&&اج&&&ز ال&&&خوف و الخج&&&ل م&&&ن ال&&&تواص&&&ل م&&&ع 

أع&&&&&داد ك&&&&&بيرة م&&&&&ن األش&&&&&خاص ال&&&&&تي ي&&&&&مكن 

م&&واجه&&تهم م&&عاً وت&&نمية م&&هارات ال&&تواص&&ل و 

ب&ال&تال&ي ي&عتبر ن&جاح&اً إلت&جاه مج&لس امل&راك&ز 

و امل&عاه&د ال&بحثية ف&ي رف&ع و ت&نمية ق&درات و 

م&&&&&&&هارات ش&&&&&&&باب امل&&&&&&&نتمني مل&&&&&&&نظوم&&&&&&&ة ال&&&&&&&بحث 

ال&&&&علمي م&&&&ن ب&&&&اح&&&&ثني و إداري&&&&ني ، ح&&&&يث أن 

ه&&&&ذا ال&&&&نوع ال&&&&شيق و ال&&&&رش&&&&يق م&&&&ن ال&&&&دورات 

ال&&&&&تدري&&&&&بية و ورش ال&&&&&عمل ع&&&&&برت ع&&&&&ن ال&&&&&عني 

ال&&&&&ثاق&&&&&بة للمج&&&&&لس ف&&&&&ي ت&&&&&قدي&&&&&م اإلح&&&&&تياج&&&&&ات 

األس&&&&اس&&&&ية م&&&&ن امل&&&&هارات ال&&&&واج&&&&ب ت&&&&واف&&&&ره&&&&ا 

في العاملني باملراكز و الهيئات البحثية . 

و إل&&&&ى ل&&&&قاء م&&&&ع م&&&&زي&&&&د م&&&&ن ال&&&&نجاح&&&&ات ف&&&&ي 

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

إن شاء اهلل 

ورشة عمل بناء القدرات بالمراكز البحثية

بقلم/ ياسر عبد الفتاح
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ال  او  زرار ال"غ&&&&&&&&&&&&&&&&&&ف&&&&&&&&وة"  ع&&&&&&&&&&&&&&&&&&ارف&&&&&&&&&&&&&&&&&&ني 

snooze اي&&&&&&&&ون اي&&&&&&&&ون ال&&&&&&&&لي ب&&&&&&&&تدوس ع&&&&&&&&ليه 

ف&&&&يرن ب&&&&عده&&&&ا بخ&&&&مس او ١٠ دق&&&&اي&&&&ق او ع&&&&لى 


حسب ما انت ظابطه٫ شوف يا سيدي …

ك&ل ش&وي&ة ن&قول ان&ه ف&يه م&راح&ل ل&لنوم .. و ان&ك 

مل&&&&&&&&&&&&&ا ب&&&&&&&&&&&&&تصحى ب&&&&&&&&&&&&&يكون بس&&&&&&&&&&&&&بب دف&&&&&&&&&&&&&عة 

ه&&&&&&&&&رم&&&&&&&&&ون&&&&&&&&&ات زي ال&&&&&&&&&دوب&&&&&&&&&ام&&&&&&&&&ني و 

ال&&&&&&&&&&&كورت&&&&&&&&&&&يزول ع&&&&&&&&&&&شان ت&&&&&&&&&&&فوق 

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

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

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

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

س&&&اع&&&ات ف&&&تيجي ان&&&ت ت&&&قطع ال&&&داي&&&رة دي ف&&&ي 
ال&&&&&&&&&&&&&&&&نص٫ ب&&&&&&&&&&&&&&&&س دي&&&&&&&&&&&&&&&&ه م&&&&&&&&&&&&&&&&ش دي امل&&&&&&&&&&&&&&&&شكلة 

ال&&&&&&كبيرة امل&&&&&&شكلة ان&&&&&&ه مل&&&&&&ا ب&&&&&&تدوس ع&&&&&&لى زرار 
ال&غفوة او snooze ب&تبدأ ت&دخ&ل ج&سمك ف&ي 

داي&&&&رة ن&&&&وم ت&&&&ان&&&&ية .. ت&&&&قوم ق&&&&بل م&&&&ات&&&&لحق ت&&&&نام 

ت&&&&&&صحى ت&&&&&&ان&&&&&&ي .. ف&&&&&&تقوم ت&&&&&&عبان اك&&&&&&تر ت&&&&&&قوم 

ت&&&&&&&دوس غ&&&&&&&فوة م&&&&&&&ن ت&&&&&&&ان&&&&&&&ي .. ف&&&&&&&تتعب اك&&&&&&&تر و 

اك&&&&&&&&&تر… ي&&&&&&&&&عني ال ١٠ دق&&&&&&&&&اي&&&&&&&&&ق ال&&&&&&&&&لي ان&&&&&&&&&ت 

اخ&رت&هم بس&بب الsnooze ده ك&ان األف&ضل 

ت&&&نام&&&هم م&&&تصلني م&&&ع ب&&&اق&&&ي ال&&&نوم. وي&&&ا ري&&&تها 

ب&&&&تيجي ع&&&&لى ١٠ دق&&&&اي&&&&ق ب&&&&س .. دي ١٠ د و 

ب&&&&&عده&&&&&ا ١٠ ك&&&&&مان .. و ب&&&&&ينتهي ان&&&&&ك م&&&&&مكن 

ت&&&&&فضل ن&&&&&ص س&&&&&اع&&&&&ة او اك&&&&&تر ف&&&&&ي الس&&&&&ري&&&&&ر 


بتتعب جسمك ع الفاضي


 طيب ايه الحل؟ أقولك انا ايه الحل

ح&&اول تحس&&ب وق&&ت ن&&وم ب&&ال&&ظبط وم&&دام ان&&ت 

ك&&&&&&&ده ك&&&&&&&ده ب&&&&&&&تصحى م&&&&&&&تأخ&&&&&&&ر بس&&&&&&&بب 

ال&&&&&&&&&سنوز .. اظ&&&&&&&&&بط امل&&&&&&&&&نبه م&&&&&&&&&ن 

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

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

م&ات&دوس س&نوز و ال ح&اج&ة 

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

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

س&&&&&&&&&&&&&&&&نوز م&&&&&&&&&&&&&&&&ن ٦:٣٠ ل٧:١٥ ف&&&&&&&&&&&&&&&&بقيت م&&&&&&&&&&&&&&&&ن 

ق&&صيره&&ا ك&&ده ب&&عمل امل&&نبه ٧:١٥. ي&&مكن ف&&ي 

األول ك&&&&&&&&&&&&&&&&&&ن&ت ب&&&&&&&&&&&&&&&&&&ص&ح&ى و رج&&&&&&&&&&&&&&&&&&ل&ي ف&&&&&&&&&&&&&&&&&&وق 

رق&بتي ل&كن دل&وق&تي ب&قيت اص&حى ال&ساع&ة ٧ 

ع&ادي خ&ال&ص ق&بل م&ا امل&نبه ي&رن اص&ال٫ إذا 

امل&&هم ت&&حاف&&ظ ع&&لى م&&واع&&يد ن&&وم و ت&&بطل ل&&عب 

ف&&&&&ي س&&&&&اع&&&&&تك ال&&&&&بيول&&&&&وج&&&&&ية وت&&&&&ذك&&&&&ر ال&&&&&قاع&&&&&دة 


الذهبية.

 You Snooze , You Lose 

ب&قول م&ن ب&دري اه&و ع&شان ت&لحقوا تخ&لصوا 

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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