اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ  -ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٨
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” ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  ” ٢ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
لتحقيق املرجو منه .

ل$ها ق$ائ$مة ع$لى ال$تموي$ل املش$ترك م$ع

ت $$ناول $$نا أك $$ادي $$مية ال $$بحث ال $$علمي و م$$ $ع اإت$$ $حاد و ف$$ $ي غ$$ $يره م$$ $ن ال$$ $دول
ال $$تكنول $$وج $$يا ب $$إع $$تباره $$ا امل $$ظلة ذات ل $$ $دع $$ $م ال $$ $بحث ال $$ $علمي ف $$ $ي م $$ $صر
ال$ذراع األس$اس$ية ل$تموي$ل ال$عدي$د م$ن ب $$ $ $حيث ت $$ $ $قوم ت $$ $ $لك الش $$ $ $راك $$ $ $ة ع $$ $ $لى
املش $$ $روع $$ $ات و ال $$ $برام $$ $ج ال $$ $خاص $$ $ة ال $$ $ $بحث و ال $$ $ $تنمية و اإلب $$ $ $تكار م $$ $ $ن
ب $$األب $$حاث ال $$علمية ل $$كاف $$ة امله $$تمني و خ$$الل م$$ا ي$$طلق ع$$ليه ب$$رام$$ج ال$$تعاون
ال$$ $عام$$ $لني ب$$ $ال$$ $جام$$ $عات و امل$$ $راك$$ $ز و الدولي .
الهيئات البحثية .

و إس$$تكماالً ل$$لجهات امل$$ان$$حة ل$$تموي$$ل

ك$ما ق$ام$ت ال$ناف$ذة ب$إب$راز دور وزارة ال$$ $ $ $ $ $بحث ال$$ $ $ $ $ $علمي ف$$ $ $ $ $ $ي م$$ $ $ $ $ $صر ،
ال$بحث ال$علمي ف$يما ق$ام$ت ب$ه ب$ال$بدء نس$$تعرض ف$$ي ه$$ذا ال$$عدد ج$$زء م$$هم
ف$$ي ت$$نفيذ إس$$تيرات$$يجيتها ال$$طموح$$ة م $$ $ن ال $$ $جهات امل $$ $ان $$ $حة ذات النس $$ $بة

ف$$ $ي ال$$ $عدد ال$$ $ساب$$ $ق م$$ $ن ال$$ $ناف$$ $ذة و ل$$ $ $تعدي$$ $ $ل م$$ $ $سار أنش$$ $ $طة و ت$$ $ $موي$$ $ $ل األك $$بر ف $$ي ت $$موي $$ل املس $$تفيدي $$ن م $$ن
ت$$حت ع$$نوان " ك$$فال$$ة ال$$بحث ال$$علمي ال$$بحث ال$$علمي ف$$ي م$$صر ب$$داي$$ة م$$ن ال $$ $ $جهات ال $$ $ $تاب $$ $ $عة م $$ $ $ن امل $$ $ $راك $$ $ $ز و
ف $$ $ي م $$ $صر "  ،ب $$ $دأن $$ $ا ف $$ $ي تس $$ $ليط ال$$ $ $ $ $عام  ٢٠٠٦مل$$ $ $ $ $واك$$ $ $ $ $بة امل$$ $ $ $ $دارس امل $$ $ $ $ $عاه $$ $ $ $ $د و ال $$ $ $ $ $هيئات ال $$ $ $ $ $بحثية و
ال$ضوء ع$لى ال$جهات امل$ان$حة ل$تموي$ل ال$$ $ $علمية ال$$ $ $دول$$ $ $ية  ،ح$$ $ $يث إع$$ $ $تمدت الجامعات في مصر .
ال$$ $بحث ب$$ $إع$$ $تبار أن ال$$ $تموي$$ $ل ي$$ $مثل ال$وزارة مج$موع$ة م$ن ال$برام$ج ال$تاب$عة
أح$$د أه$$م رك$$ائ$$ز ت$$قدم ال$$بحث وص$$والً
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ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ STDF

• ك$$فال$$ة ت$$موي$$ل ال$$بحث ال$$علمى وال$$تنمية ال$$تكنول$$وج$$ية ف$$ى إط$$ار
األول $$ $ $ $وي $$ $ $ $ات ال $$ $ $ $تي يح $$ $ $ $دده $$ $ $ $ا املج $$ $ $ $لس األع $$ $ $ $لى ل $$ $ $ $لعلوم

ف $$ $ي امل $$ $ؤت $$ $مر ال $$ $قوم $$ $ي ل $$ $لبحث ال $$ $علمي ب $$ $عنوان " إط $$ $الق ط $$ $اق $$ $ات

والتكنولوجيا.

امل$صري$ني " وال$ذي أق$يمت ف$عال$يات$ه ع$لى م$دار ي$وم$ي الس$بت واألح$د

• دعم القدرات االبتكارية ملنظومة العلوم والتكنولوجيا.

 ٢٥ – ٢٤م $$ن شه $$ر م $$ارس  ٢٠١٨وال $$ذي ش $$رف ب $$حضور ورع $$اي $$ة

• دع $$ $م ال $$ $دورة ال $$ $كام $$ $لة ل $$ $لبحث ال $$ $علمي وت $$ $طوي $$ $ر امل $$ $نتجات

ال$سيد  /رئ$يس الج$مهوري$ة ،أك$د ال$سيد األس$تاذ ال$دك$تور  /خ$ال$د ع$بد

ال $$وط $$نية ال $$تي ت $$عتمد ع $$لى امل $$عرف $$ة وال $$تكنول $$وج $$يا )أب $$حاث

ال$$ $ $غفار – وزي$$ $ $ر ال$$ $ $تعليم ال$$ $ $عال$$ $ $ي وال$$ $ $بحث ال$$ $ $علمي ف$$ $ $ي ال$$ $ $عرض

م $$ $نشورة – ب $$ $راءات اخ $$ $تراع – ن $$ $ماذج ن $$ $صف ص $$ $ناع $$ $ية –

ال $$ $تقدي $$ $مي ع $$ $ن أنش $$ $طة ال $$ $وزارة أم $$ $ام ال $$ $سادة ال $$ $حضور ع $$ $لى أن

منتجات(.

ص$$ $ندوق ال$$ $علوم وال$$ $تنمية ال$$ $تكنول$$ $وج$$ $ية ي$$ $عد م$$ $ن أه$$ $م وأك$$ $بر رواف$$ $د

• دعم نشر البيانات واملعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.

ال $$تموي $$ل ل $$لبحث ال $$علمي ف $$ي م $$صر ب $$إج $$مال $$ي م $$يزان $$ية ع $$لى م $$دار

• إج$$راء ت$$قييم مس$$تمر وم$$فصل مل$$ؤش$$رات ال$$علوم وال$$تكنول$$وج$$يا

عشرة سنوات بما يقارب من  ٢مليار جنيه.

وبراءات االختراع وتأثير ذلك على االقتصاد القومي.

ت $$وجه $$ت ال $$ناف $$ذة ب $$ال $$سؤال ل $$لسيد األس $$تاذ ال $$دك $$تور  /ع $$ماد ال $$دي $$ن
ح $$جازي – امل $$دي $$ر ال $$تنفيذي ل $$صندوق ال $$علوم وال $$تنمية ال $$تكنول $$وج $$ية آل < < <<يات وب < < <<رام < < <<ج ت < < <<موي < < <<ل ص < < <<ندوق ال < < <<علوم وال < < <<تنمية
) (STDFعن تاريخ ونشأة الصندوق ،فأجاب سيادته:

التكنولوجية:
ي $$قوم ال $$صندوق ب $$طرح م $$نح م $$ختلفة ع $$لى أس $$اس ت $$ناف $$سي ل $$ضمان
ال$$ $شفاف$$ $ية وال$$ $كفاءة ف$$ $ي اإلن$$ $فاق ،ع$$ $لما ً ب$$ $ان ك$$ $ل ح$$ $زم$$ $ة م$$ $ن امل$$ $نح
امل $$ $ $ختلفة ت $$ $ $م ت $$ $ $صميمها ل $$ $ $تحقق أه $$ $ $داف مح $$ $ $ددة ،ح $$ $ $تى ي $$ $ $تمكن
ال $$صندوق ف $$ي ال $$نهاي $$ة م $$ن دع $$م ال $$دورة ال $$كام $$لة ل $$لبحث ال $$علمي و
االب $$تكار ت $$حقيقا ل $$تكليفات ال $$صندوق امل $$نصوص ع $$ليها ف $$ي ال $$قرار
الج $$مهوري ال $$خاص ب $$إن $$شائ $$ه ،و ب $$ذل $$ك وم $$ن خ $$الل م $$ختلف آل $$يات
ص $$ $ $ندوق ال $$ $ $علوم وال $$ $ $تنمية ال $$ $ $تكنول $$ $ $وج $$ $ $ية ف $$ $ $إن ال $$ $ $صندوق ي $$ $ $وف $$ $ $ر
االس $$تثمارات ال $$الزم $$ة لس $$د ال $$فجوة امل $$وج $$ودة ب $$ني ال $$بحث ال $$علمي
األك$$ادي$$مي واح$$تياج$$ات امل$$جتمع وال$$سوق )ال$$صناع$$ة( ،ك$$ما ال ي$$غفل

تاريخ ونشأة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

ال $$صندوق م $$ن خ $$الل امل $$نح امل $$ختلفة ب $$ناء ال $$قدرات ال $$خاص $$ة ب $$امل $$وارد

ب $$ $دأت وزارة ال $$ $تعليم ال $$ $عال $$ $ي وال $$ $بحث ال $$ $علمى ف $$ $ي ع $$ $ام  ،٢٠٠٦البش$$ري$$ة وال$$خاص$$ة ب$$امل$$عام$$ل امل$$ختلفة ب$$ال$$جام$$عات وامل$$راك$$ز ال$$بحثية
مش$$روع $ا ً ط$$موح $ا ً ل$$تعدي$$ل م$$سار أنش$$طة ال$$بحث ال$$علمى ف$$ى م$$صر ،املصرية
وق $$د ن $$جحت ال $$وزارة خ $$الل ع $$ام  ٢٠٠٧ف $$ى إع $$ادة ه $$يكلة م $$نظوم $$ة
ال $$بحث ال $$علمى وذل $$ك ب $$إن $$شاء املج $$لس األع $$لى ل $$لعلوم وال $$تكنول $$وج $$يا منح البحوث األساسية والتطبيقات
ب$موج$ب ال$قرار الج$مهوري رق$م  ٢١٧ل$سنة  ،٢٠٠٧و ت$ال ذل$ك إن$شاء وذل$ك ف$ي م$جاالت )زراع$ة – ك$يمياء -ف$يزي$اء -ري$اض$يات -ال$جيول$وج$يا
ص$ندوق ال$علوم وال$تنمية ال$تكنول$وج$ية ب$موج$ب ال$قرار الج$مهوري رق$م وال$$ $ثروة امل$$ $عدن$$ $ية -ع$$ $لوم ال$$ $فضاء واالس$$ $تشعار ع$$ $ن ب$$ $عد-ال$$ $غذاء –
 ٢١٨ل$سنة  ، ٢٠٠٧ع$لى أن ي$كون ال$صندوق ه$و امل$ؤس$سة ال$وط$نية أح$ياء – م$اء -ت$كنول$وج$يا امل$علوم$ات واالت$صاالت -ال$علوم االج$تماع$ية
ال$$تي ت$$كفل ت$$موي$$ل ال$$بحث ال$$علمي ل$$تحقيق ال$$تنمية ال$$تكنول$$وج$$ية م$$ن واإلن$سان$ية -ال$نقل وامل$واص$الت – ال$طاق$ة – اإلل$كترون$يات – ال$بيئة -
خ$$ $ $ $الل األول$$ $ $ $وي$$ $ $ $ات ال$$ $ $ $تي يح$$ $ $ $دده$$ $ $ $ا املج$$ $ $ $لس األع$$ $ $ $لى ل$$ $ $ $لعلوم و ال$تكنول$وج$يا ال$حيوي$ة – ال$نان$وت$كنول$وج$ى – ال$طب – ال$صيدل$ة -ع$لوم
ال$بحار وامل$حيطات -اإلس$تزراع ال$سمكي -ال$كيمياء ال$حيوي$ة -ال$علوم

التكنولوجيا .

البيئية -العلوم املستقبلية –امليكروبيولوجي.
أم< < <<ا ع< < <<ن األه< < <<داف االس< < <<ترات< < <<يجية ل< < <<لصندوق ،ف< < <<يمكن
تلخيصها فيما يلي:
ط$$ $بقا ً ل$$ $لقرار الج$$ $مهوري ال$$ $خاص ب$$ $إن$$ $شاء ال$$ $صندوق ،ت$$ $م تح$$ $دي$$ $د
خ $$ $مسة اه $$ $داف رئ $$ $يسية ل $$ $لصندوق -ت $$ $صب ف $$ $ى دع $$ $م االق $$ $تصاد
الوطني القائم على املعرفة -وهي:
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منح التعاون الدولي
وذل $$ك م $$ن خ $$الل ال $$تعاون املش $$ترك امل $$صري م $$ع ك $$ل م $$ن ال $$دول ال $$تال $$ية
)ال $$والي $$ات املتح $$دة األم $$ري $$كية – أمل $$ان $$يا – ف $$رن $$سا – ال $$ياب $$ان – ك $$وري $$ا
ال $$جنوب $$ية – روس $$يا – إي $$طال $$يا – األردن – أس $$بان $$يا – ال $$صني – ج $$نوب
أف$$ري$$قيا – ب$$ري$$طان$$يا " ن$$يوت$$ن  /مش$$رف$$ة " – ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى ال$$تعاون م$$ع
دول االت $$حاد األوروب $$ي م $$ن خ $$الل ب $$رام $$جPrima -Eranetmed – :
.Leap Agri
منح التطوير واالبتكار
ف$ي م$جاالت امل$نح ال$تال$ية )م$نح ت$نمية ال$تكنول$وج$يا -االب$تكار -أس$تاذ ل$كل
م $$صنع -ت $$لبية اح $$تياج $$ات امل $$جتمع -التح $$دي $$ات ال $$وط $$نية -املش $$روع $$ات
املشتركة بني الجهات البحثية -الحاضنات التكنولوجية.
منح بناء القدرات
)م$نح ال$سفر ق$صيرة األج$ل -م$نح دع$م ورش ال$عمل -م$نح ش$راء األجه$زة
-امل$كتبات ال$رق$مية -م$نح إع$ادة ال$توط$ني -م$نح ش$باب ال$باح$ثني -م$نح دع$م

منح مراكز التميز

األبحاث(

ح$$يث ق$$ام ص$$ندوق ال$$علوم وال$$تنمية ال$$تكنول$$وج$$ية ب$$تموي$$ل ع$$دد ) (٣١م$$رك$$ز

املنح املوجهة

ت $$ميز ع $$لمي م $$ختلفي ال $$تخصصات وال $$علوم ع $$لى مس $$توى الج $$مهوري $$ة،
ويوضح الجدول التالي بيانا ً بمراكز التميز بالجهات العلمية املختلفة:

وه$$ $ي م$$ $نح ي$$ $تم م$$ $ن خ$$ $الل$$ $ها دع$$ $م وت$$ $موي$$ $ل ال$$ $بحث ال$$ $علمي ف$$ $ي ب$$ $عض
امل$$جاالت ذات ال$$بعد ال$$قوم$$ي وال$$تي ق$$د ي$$شكل ب$$عضها ج$$زء ل$$يس ب$$اله$$ني

ح $$تى  ،٢٠١٧ق $$ام مج $$لس إدارة ص $$ندوق ال $$علوم وال $$تنمية ال $$تكنول $$وج $$ية

م $$ن التح $$دي $$ات ال $$تي ي $$واج $$هها ال $$وط $$ن وي $$شارك ال $$بحث ال $$علمي ف $$ي ح $$ل

ب$$امل$$واف$$قة ع$$لى ت$$موي$$ل  ٢١٢٦مش$$روع ب$$إج$$مال$$ي م$$يزان$$يات ح$$وال$$ي ١.٩

مشكالتها والعمل على تطويرها وذلك في مجاالت:

م$ليار ج$نيه ،وق$د ت$م ب$ال$فعل ص$رف دف$عات مس$تحقة ل$تلك امل$شاري$ع ب$قيمة

)االل$$تهاب ال$$كبدي ال$$وب$$ائ$$ي -ال$$طاق$$ة الج$$دي$$دة واملتج$$ددة -ال$$غذاء -تح$$لية

 ١.٠٩مليون جنيه حتى العام املالي ٢٠١٧/٢٠١٦

املياه -اإلستزراع السمكي -صناعة الدواء -تنمية سيناء(
أم $$ا ع $$ن ال $$تموي $$ل امل $$ميز ذات ال $$تموي $$ل ال $$عال $$ي ال $$ذي ي $$قدم $$ه ال $$صندوق
للجهات العاملة في البحث العلمي فهو ما يطلق عليه:
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مما سبق يمكننا حصر إجمالي املشروعات املمولة كأعداد وبإجمالي مبالغ منصرفة فيما يلي:
٢٠١٧ - ٢٠٠٨
املنح

امليزانية املخصصة

عدد املشروعات املقبولة للتمويل

)باملليون جنيه(

منح البحوث األساسية والتطبيقات

٤٥٣

٤٠٩.٤٦

منح بناء القدرات

٦٩٥

٥٦٠.١٤

منح مراكز التميز

٣١

٢٥١.٨٢

منح التعاون الدولي

٦٦٣

٣٠٢.١

منح التطوير واالبتكار

٩٧

١٢٧.٢

املنح املوجهة

١٨٧

٣٠١.٩٧

اإلجمالي

٢١٢٦

١٩٥٢.٦٩

املشروعات املقبولة للتمويل في إطار املنح املختلفة وقد بلغ عددها  ٢١٢٦مشروعا ً مموالً.
أم$ا ع$ن ت$قييم ال$جهات ال$تي ح$صلت ع$لى أع$لى نس$بة ت$موي$ل ألب$حاث ومش$روع$ات م$ن ال$صندوق ع$لى م$دار  10س$نوات ف$يمكن أن ن$حصره$ا ب$ال$بيان
التالي:
أعلى ثمان جهات بحثية حاصلة على تمويل من خالل آليات ومنح الصندوق املختلفة
ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

ﻣﻨﺢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

ﻣﻨﺢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

ﻣﻨﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن
ﺟﻨﯿﮫ(

-1اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻘﻮﻣﻰ
ﻟﻠﺒﺤﻮث

76

67.82

74

48.09

4

30.70

21

26.70

82

25.72

23

35.28

280

234.3
2

-2ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎھﺮة

33

29.80

40

75.93

4

36.46

7

15.13

53

19.91

18

28.03

155

205.2
6

-3ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ

18

16.70

34

31.73

3

22.00

2

2.82

14

4.91

16

18.19

87

96.34

-4ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺰراﻋﯿﺔ

39

39.95

17

6.46

1

3.00

2

4.70

35

13.16

5

11.36

99

78.63

-5ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ

7

6.03

26

26.17

2

20.00

3

5.73

19

6.66

5

7.64

62

72.23

-6ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮرة

18

14.07

18

23.69

2

19.70

1

1.35

18

3.16

6

6.94

63

68.91

-7ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﺳﯿﻮط

15

13.41

26

23.85

0

0.00

2

2.12

8

5.02

4

4.28

55

48.68

-8ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ

12

10.61

8

11.58

2

11.08

3
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2.52

11

1.80

4

3.97

40

41.57

 %٨٢ -م$$ن املش$$روع$$ات امل$$نتهية تس$$تطيع أن ت$$نتج نش$$ر ع$$لمي م$$ن

وب$$سؤال$$نا ع$$ن ال$$نتائ$$ج ال$$تي ت$$عكس دور ال$$صندوق ع$$لى امل$$جتمع ،أج$$اب

مخرجات املشروع املمول.

سيادته:

 -ف $$ي امل $$توس $$ط ف $$ي إط $$ار املش $$روع ال $$بحثي ال $$واح $$د ي $$تم إن $$تاج ٣

ب<<عض املؤش<<رات وال<<نتائ<<ج ال<<تي ت<<عكس دور ال<<صندوق واألث<<ر

ورقات بحثية منشورة.

على املجتمع العلمى

 %٨٩ -م $$ن امل $$شاري $$ع امل $$نتهية ،ت $$قوم ب $$عرض مخ $$رج $$ات املش $$روع

 ١١١ -مشروع بناء قدرات

املمول في مؤتمرات.

 -بإجمالي ميزانيات حوالي  ٤٤٠.٥٩مليون جنيه

 -ف$$ $ي امل$$ $توس$$ $ط ف$$ $ي إط$$ $ار املش$$ $روع ال$$ $بحثي ال$$ $واح$$ $د ي$$ $تم ع$$ $رض

 -م $$وزع $$ة ع $$لى امل $$عام $$ل امل $$وج $$ودة ف $$ى  ٣٤ج $$هة ب $$حثية ف $$ي م $$ختلف

مخرجات املشروع في  ٣مؤتمرات.

أنحاء الجمهورية.

ون<<ظرا ً ل<<حاج<<ة امل<<عام<<ل ب<<ال<<هيئات لش<<راء أجه<<زة ح<<دي<<ثة ،ك<<ان  – ٢براءات االختراع:
• ق$$ام ال$$صندوق ب$$تسجيل  ٦٥ب$$راءة اخ$$تراع ،وه$$ي مخ$$رج$$ات ل$$عدد

ل<لصندوق دور ف<عال ف<ي ت<موي<ل ش<راء ب<عض األجه<زة ال<علمية

 ٤٥مشروع بحثي ممول من الصندوق.

كما يلي:

• حتى  ٢٠١٥تم منح الصندوق  ٤براءات اختراع.

األجهزة العلمية

• م $$ساه $$مة ال $$صندوق ف $$ي مش $$روع دع $$م م $$رك $$ز ال $$نان $$وت $$كنول $$وج $$ى

ف$$ي امل$$توس$$ط نس$$بة م$$ن  %٢٥إل$$ى  %٥٠م$$ن م$$يزان$$يات ك$$اف$$ة امل$$شاري$$ع

ب $$ $جام $$ $عة ال $$ $قاه $$ $رة )ب $$ $ال $$ $تعاون م $$ $ع وم $$ $ساه $$ $مة ك $$ $ال م $$ $ن وزارة

البحثية املمولة من الصندوق تخصص لبند األجهزة

االت $$ $صاالت وش $$ $رك $$ $ة  (IBMن $$ $تج ع $$ $نها ت $$ $سجيل ع $$ $دد  ٤٤ب $$ $راءة
ف <<ي م <<جال امل <<ساه <<مة ف <<ي ت <<كال <<يف ال <<سفر ل <<حضور ف <<عال <<يات

اختراع.

املؤت <<مرات وورش ال <<عمل ال <<دول <<ية ،ك <<ان <<ت م <<ساه <<مة ال <<صندوق وفيما يلي رسم توضيحي لعدد البراءات في املجاالت
بنسبة ليست بالقليلة في هذا الشأن:
املختلفة
منح السفر
ق$ام ال$صندوق ب$دع$م أك$ثر م$ن  ٣١٥ب$اح$ث م$ن خ$الل م$ختلف م$نح ال$سفر
امل$$تاح$$ة م$$ن خ$$الل آل$$يات ال$$صندوق ،ب$$إج$$مال$$ي م$$يزان$$يات ح$$وال$$ي ٣٦.٦١
م $$ليون ج $$نيه )ف $$ضالً ع $$ن أن نس $$بة  %١٠م $$ن م $$يزان $$يات ك $$اف $$ة امل $$شاري $$ع
ال $$بحثية امل $$مول $$ة م $$ن ال $$صندوق ت $$خصص ل $$بند ال $$سفر ،م $$ع ال $$تأك $$يد ع $$لى
استفادة شباب الباحثني من دعم الصندوق لهذا البند(
ف<<ي م<<جال دع<<م إق<<ام<<ة ورش ال<<عمل ب<<ال<<هيئات ال<<علمية نج<<د م<<ا واستكماال ألهم املخرجات ذات األثر على املجتمع العلمي،
يلي:

نجد من أبرزها:
ورش العمل

دع$$م ال$$صندوق  ٤٧ورش$$ة ع$$مل م$$ن خ$$الل امل$$نح ال$$وط$$نية أو م$$نح ال$$تعاون
الدولي ،بإجمالي ميزانيات حوالي  ٣.٤٠مليون جنيه.
وعن أهم املخرجات البحثية الناتجة عن تمويل الصندوق:
 – ١النشر العلمي
م $$ن ض $$من مخ $$رج $$ات األب $$حاث ال $$علمية امل $$مول $$ة م $$ن ال $$صندوق ،ي $$أت $$ي ف $$ي
م$قدم$تها األب$حاث امل$نشورة ف$ي دوري$ات ع$لمية ع$امل$ية م$صنفة ،ح$يث ي$مكن
تحديد نسب النشر العلمي في اآلتي:
 نس$$بة  %٦٦م$$ن امل$$شاري$$ع امل$$نتهية أك$$دت ت$$سجيل رس$$ائ$$ل ع$$لميةفي إطار املشروع املمول وضمن مخرجاته.
 ف$ي امل$توس$ط ف$ي إط$ار املش$روع ال$بحثي ال$واح$د ي$تم ت$سجيل ع$دد ٢رسالة علمية.

ت $$طوي $$ر ن $$موذج م $$صري ل $$نظام ط $$اق $$ة ش $$مسية م $$رك $$زة ،الس $$تغالل ال $$طاق $$ة
الشمسية حراريا )جامعة القاهرة(
ت$$ $وط$$ $ني ال$$ $تكنول$$ $وج$$ $يا -نس$$ $بة م$$ $رت$$ $فعة م$$ $ن ال$$ $تصنيع املح$$ $لى -اب$$ $تكارات
مصرية خالصة )-تم منح براءة االختراع(
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ت $$طوي $$ر ت $$كنول $$وج $$يا ب $$ناء ج $$دي $$دة م $$نخفضة ال $$تكلفة ص $$دي $$قة ل $$لبيئة )ت $$م ع $$مل
وح$دة م$ن خ$الل املش$روع ب$جام$عة ال$قاه$رة )امل$كتبة ال$رق$مية( وت$م االت$فاق م$ع
م$$حاف$$ظة ال$$قاه$$رة ع$$لى ت$$نفيذ ب$$عض امل$$بان$$ي ب$$منطقة االس$$مرات ب$$اس$$تخدام
تكنولوجيا املشروع
ت $$قنية مس $$تحدث $$ة لتح $$لية م $$ياه البح $$ر ب $$اس $$تخدام األغ $$شية ال $$نفاذة امل $$حتوي $$ة
على األغشية السائلة ذات شعيرات مجوفة
وه$$ $ي ت$$ $كنول$$ $وج$$ $يا غ$$ $ير مس$$ $بوق$$ $ة ف$$ $ى تح$$ $لية امل$$ $ياه ب$$ $تقليل ال$$ $طاق$$ $ة وال$$ $تكلفة
املس$$تخدم$$ة ،وب$$ساط$$ة ال$$تطبيق ل$$لحصول ع$$لى م$$ياه م$$حاله ب$$درج$$ة ع$$ال$$ية ال
تحتاج ملعالجة ،وتعد هذه التقنية األرخص عامليا ً فى تحلية املياه
تطوير أطول ريش توربينات رياح من مواد مركبة بطول 25م

Newsweek Magazine December 2014 Article on STDF
Funded Light Dispersion Invention
ت $$قري $$ر مج $$لة  Newsweekف $$ى دي $$سمبر  2014ع $$ن مش $$روع »إضـ $$اءة امل $$نـاط $$ق
ال$$حضري$$ة ال$$كثـيفـة ب$$إعـ$$ادة ت$$وجـ$$يه ال$$ضـوء ب$$اس$$تخدام ألـ$$واح م$$بتكرة« امل$$مول م$$ن

 Changing Behavioral Aspects Leading to Hepatitis Cالصندوق

Endemicity through Developing Educational and Multimedia Tools
ح$يث أق$رت ال$لجنة ال$وط$نية مل$كاف$حة ال$تهاب ال$كبد ال$فيروس$ي ب$وزارة ال$صحة
إن $$جازات ه $$ذا املش $$روع امل $$مول م $$ن ال $$صندوق ف $$ى م $$جال ال $$صحة وم $$كاف $$حة
ال $$تهاب ال $$كبد ال $$فيروس $$ي ،ح $$يث اس $$تخدم $$ت ث $$الث $$ة م $$ن االب $$حاث امل $$نشورة
ع$امل$يا ً وال$تي ان$بثقت م$ن ن$تائ$ج املش$روع امل$مول ك$مرج$ع مل$كون ال$تواص$ل ف$ى
الخ$$طة االس$$ترات$$يجية ال$$قوم$$ية امل$$صري$$ة ل$$لقضاء ع$$لى االل$$تهاب ال$$كبدي ع$$لى
مدى السنوات املقبلة

»ت $$كنول $$وج $$يا ل $$تدوي $$ر ق $$ش االرز إلن $$تاج ل $$ب ورق وم $$رك $$زات اع $$الف وخ $$الص $$ة
طبيعية تعمل كمبيد ليرقات الناموس واخرى تعمل كمبيد للقواقع«
ح$$يث ت$$م ان$$تاج$$هم ع$$ن ط$$ري$$ق ت$$نفيذ وح$$دة ص$$ناع$$ية ب$$طاق$$ة ت$$دوي$$ر  ٢٠٠ط$$ن/
شهر )يمكن تكرارها(
وي$$سعى ال$$صندوق لنش$$ر ت$$لك ال$$تكنول$$وج$$يا ب$$ال$$تعاون م$$ع امل$$حاف$$ظات امل$$نتجة
ل$$قش االرز ل$$يجعل ه$$ذه ال$$كيماوي$$ات ال$$خضراء م$$توف$$رة ك$$مدخ$$الت ل$$صناع$$ات
ت$$كنول$$وج$$يا م$$صري$$ة خ$$ال$$صة »غ$$شاء ال$$تقطير لتح$$لية امل$$ياه« ،ح$$يث أن$$ه وم$$ن
خ $$الل ه $$ذا املش $$روع ي $$مكن إن $$شاء وح $$دة ك $$ام $$لة لتح $$لية م $$ياه البح $$ر ب $$تكلفة
حوالى) 5.70خمسة جنيهات وسبعون قرشا ً( للمتر املكعب الواحد.

اخ $$رى ،وت $$م ت $$نفيذه $$ا ل $$صال $$ح ش $$رك $$ة ش $$مال ال $$صعيد ،وج $$ارى ع $$مل وح $$دة
أخرى بشركة ببلبيس
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إن$$تاج ج$$نب ش$$يدر م$$نخفض ال$$ده$$ن ب$$اس$$تخدام ال$$بادئ$$ات امل$$نتجة ل$$لسكري$$ات
العديدة والبادئات املساعدة
إن$تاج ج$نب ش$يدر م$نخفض ال$ده$ن ل$ه ص$فات ح$سية وري$ول$وج$ية م$طاب$قة ل$تلك
امل$$وج$$ودة ف$$ي ال$$جنب ال$$شيدر ال$$كام$$ل ال$$دس$$م ت$$م ان$$تاج$$ه ب$$اس$$تخدام س$$الالت
م$ن ب$كتيري$ا وأخ$رى م$ساع$دة ف$ي ال$تسوي$ة ه$ذا ب$اإلض$اف$ة ال$ي ت$عدي$ل ط$ري$قة
ال$تصنيع ال$تقليدي$ة .وم$ن م$ميزات ه$ذا االن$تاج ان$ه ج$نب ط$بيعي خ$ال$ص ح$يث
ال يس$$ $تخدم ف$$ $ى ت$$ $صنيعه أي إض$$ $اف$$ $ات ص$$ $ناع$$ $ية م$$ $ثل ب$$ $دائ$$ $ل ال$$ $ده$$ $ون او
املثبتات او ليثسني الصويا.
اخ$تبار االم$تصاص امل$ناع$ي)األل$يزا( ل$بعض ال$سموم ال$بكتيري$ا املنتش$رة ف$ى
مصر
ن $$تج ع $$ن ه $$ذا املش $$روع ت $$كنول $$وج $$يا ي $$مكنها ال $$كشف الس $$ري $$ع ع $$ن وج $$ود أه $$م
ال$$سموم ال$$بكتيري$$ا املنتش$$رة ف$$ى م$$صر ،م$$ما ي$$مكن م$$ن ال$$كشف الس$$ري$$ع ع$$ن
ف $$ساد وت $$سمم األغ $$ذي $$ة وال $$كشف ع $$ن ال $$سموم ال $$بكتيري $$ة وت $$شخيص ح $$االت
ال$تسمم ال$غذائ$ي ،ع$لما ً ب$أن ه$ذه ال$تكنول$وج$يا ت$تميز ب$ال$دق$ة ف$ى ال$كشف ألن$ها
تح$$دد ك$$مية ال$$سم ال$$بكتيري ون$$وع$$ه وس$$رع$$ة ال$$كشف م$$قارن$$ة ب$$ال$$طرق االخ$$رى
ال $$نظام امل $$تكام $$ل مل $$راق $$بة ال $$صحة ،ن $$ظام يس $$تقبل االش $$ارات ال $$حيوي $$ة م $$ن
امل $$عروف $$ة .ي $$مكن اس $$تخدام $$ها ف $$ى املس $$تشفيات وم $$راك $$ز االب $$حاث وم $$راك $$ز
امل $$ري $$ض وم $$عال $$جتها وع $$رض $$ها وتخ $$زي $$نها م $$ن لح $$ظة وج $$ود امل $$ري $$ض ب $$امل $$نزل
ال $$سموم وم $$صان $$ع االغ $$ذي $$ة وامل $$طاع $$م وامل $$وان ¢وامل $$طارات وح $$مالت ت $$فتيش
وح$$تى وص$$ول$$ه للمس$$تشفى ،وي$$مكن م$$ن خ$$الل$$ه م$$عرف$$ة ح$$ال$$ة امل$$ري$$ض ع$$ن ب$$عد
وزارة الصحة
تم الترخيص بتطبيقه لشركة Biobusiness

تبنى تكنولوجيا اللحام الجديدة للتطبيقات الصناعية فى مصر:
ت$$م ت$$صميم وت$$صنيع اول م$$اك$$ينة ل$$لحام ب$$االح$$تكاك ال$$تقليبي ف$$ى م$$صر ف$$كرة
م $$ $صري $$ $ة ،ت $$ $صميم م $$ $صري ،ت $$ $صنيع م $$ $صري .ت $$ $قوم ه $$ $ذه امل $$ $اك $$ $ينة ب $$ $لحام
امل $$عادن والس $$بائ $$ك امل $$ختلفة ف $$ى ال $$حال $$ة ال $$صلبة أي ب $$دون ح $$دوث ان $$صهار
ل $$ $ $لمعادن ب $$ $ $دون ال $$ $ $حاج $$ $ $ة ال $$ $ $ى أي اض $$ $ $اف $$ $ $ات خ $$ $ $ارج $$ $ $ية ،م $$ $ $ميزات ه $$ $ $ذه
التكنولوجيا:
 وف$$ر ت$$صنيع امل$$اك$$ينة ال$$حال$$ية ح$$وال$$ي  %٧٥م$$ن س$$عر ش$$راء م$$اك$$ينةمشابهة
 ت$$ $تم ع$$ $ملية ال$$ $لحام ف$$ $ى ال$$ $حال$$ $ة ال$$ $صلبة ،أي ت$$ $جنب امل$$ $عادن ع$$ $مليةاالنصهار والتجمد بالتالي يتم تجنب البخبخة والعيوب االخرى
 توفير فى الوقت حيث يمكن لحام تخانات كبيرة من مسار واحد ت $$تم ع $$ملية ال $$لحام ب $$شكل أوت $$وم $$ات $$يكي وال ت $$عتمد ع $$لى م $$هارة ف $$نياللحام
 الخواص امليكانيكية اعلى من نظيرتها بطرق اللحام االخرى ت $$عتبر ط $$ري $$قة ص $$دي $$قة ل $$لبيئة ن $$ظرا ل $$عدم وج $$ود أي ان $$بعاث $$ات اث $$ناءاللحام او غازات

"اس $$تغالل ال $$طفالت ال $$طبيعية ف $$ى م $$صر ب $$دل م $$ن ح $$ام $$ض ال $$كبري $$تيك ف $$ى
تصنيع االسترات“
ن$جح املش$روع ف$ى ال$توص$ل ال$ى ث$الث ط$فالت ط$بيعية م$وج$ودة ب$كميات ك$بيرة
) ٥٠م$ليون ط$ن( ب$ال$وادي الج$دي$د ي$مكن اس$تخدم$هم ب$عد م$عال$جتهم ب$طري$قة
ب$سيطة إلن$تاج االس$ترات ،م$ما ي$ترت$ب ع$ليه إم$كان$ية ت$غير ع$ملية االس$ترة ف$ى
م$$صان$$ع ال$$حوام$$دي$$ة بش$$رك$$ة ال$$سكر وال$$صناع$$ات ال$$تكام$$لية امل$$صري$$ة وإح$$الل
ال$$ $طفالت ال$$ $طبيعية امل$$ $صري$$ $ة ك$$ $عوام$$ $ل ح$$ $فازة ب$$ $دال م$$ $ن اس$$ $تخدام ح$$ $مض
ال$كبري$تيك امل$رك$ز وال$ذي ي$ؤدى ال$ى م$شاك$ل ب$يئية وت$آك$ل مل$عدات امل$صنع ،ك$ما
يسبب وجوده فى املنتج الى العديد من املشاكل الصحية.
ج $$ارى دراس $$ة ت $$موي $$ل م $$رح $$لة ت $$ال $$ية م $$ن املش $$روع ل $$تطوي $$ر ال $$نموذج ال $$نصف
صناعي والذي من شانه ان يكون له فوائد اقتصادية وبيئية هامة.
وأض$$اف ال$$سيد األس$$تاذ ال$$دك$$تور  /امل$$دي$$ر ال$$تنفيذي ل$$لصندوق ،ب$$أن$$نا ن$$تطلع
إل$$ى زي$$ادة ال$$تموي$$ل للمش$$روع$$ات ال$$هادف$$ة ب$$ال$$جهات ال$$بحثية امل$$ختلفة وامل$$رج$$و
م $$نها ت $$حقيق أع $$لى اس $$تفادة ذات ع $$ائ $$د ع $$لى امل $$جتمع ت $$ساه $$م ف $$ي ت $$طوي $$ره
وم $$عال $$جة م $$شكالت $$ه وم $$واج $$هة التح $$دي $$ات ال $$تي ق $$د ت $$عرق $$ل م $$سيرة ال $$تنمية
القومية.
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ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )(TTCSRF
م$$ $ن امل$$ $الح$$ $ظ م$$ $ن ك$$ $ل م$$ $ا س$$ $بق ف$$ $ي ه$$ $ذا ت $$كنول $$وج $$يا امل $$علوم $$ات امل $$تقدم $$ة ف $$ى امل $$جاالت ال $$هندس $$ية وال $$زراع $$ية
ال$$عدد م$$ن ال$$ناف$$ذة – وم$$ن األع$$داد ال$$ساب$$قة وال$$ $بيئية وال$$ $ثقاف$$ $ية و دراس$$ $ات االس$$ $تفادة م$$ $ن ت$$ $كنول$$ $وج$$ $يات ت$$ $ول$$ $يد
– أن$$ $ $ه ك$$ $ $ان م$$ $ $ن ال$$ $ $ضروري وج$$ $ $ود ك$$ $ $يان وت $$ $رش $$ $يد ال $$ $طاق $$ $ة وت $$ $قليل ال $$ $فاق $$ $د وإدارة املش $$ $روع $$ $ات ال $$ $بحثية ذات
ب $$وزارة ال $$بحث ال $$علمي ي $$عد ك $$وس $$يلة ه $$ام $$ة ال $$طاب $$ع ال $$قوم $$ى م $$تعدد ال $$تخصصات.ك $$ما أن م $$ن م $$هام ال $$صندوق
ل$$تحوي$$ل ش$$عار " م$$راك$$ز ال$$بحث وال$$جام$$عات االس$$ $تعان$$ $ة ب$$ $األس$$ $ات$$ $ذة امل$$ $تخصصني ك$$ $اس$$ $تشاري$$ $ني ف$$ $ى امل$$ $جاالت
ب$يوت خ$برة ق$وم$ية " ال$ى ح$قيقة م$لموس$ة م$ن السابق ذكرها من الجامعات واملراكز البحثية .
خ$الل ص$يغة ع$ملية م$ناس$بة ك$إن$شاء ج$هاز وط$ني ح$كوم$ي يج$مع ب$ني
م$$ $زاي$$ $ا م$$ $كات$$ $ب ال$$ $خبرة ال$$ $خاص$$ $ة وم$$ $رون$$ $تها وب$$ $ني ق$$ $وة أجه$$ $زة ال$$ $علم ماذا عن كيفية عمل الصندوق ووسائله لتحقيق أهدافه؟
وال $$تكنول $$وج $$يا ال $$قوم $$ية وال $$ثروات امل $$تاح $$ة ف $$يها م $$ن ال $$خبرات البش $$ري $$ة أج $$اب ال $$دك $$تور  /مح $$مود رم $$يح ب $$أن ال $$صندوق ف $$ى أس $$اس $$ه ت $$نظيم
تخ$$ $طيطي وت$$ $سوي$$ $قي وادارى وم$$ $ال$$ $ي ي$$ $تلقى امل$$ $شاك$$ $ل م$$ $ن ال$$ $عمالء

والتجهيزات العلمية والفنية.

ل$ذا ت$وج$هنا ب$ال$سؤال ل$لسيد األس$تاذ ال$دك$تور  /مح$مود ح$سن رم$يح – وي $$صوغ $$ها ف $$ى ش $$كل مش $$روع $$ات ت $$موي $$ل ب $$تعاق $$دات )وق $$د ت $$مول ف $$ى
امل $$دي $$ر ال $$تنفيذي ل $$صندوق االس $$تشارات وال $$دراس $$ات وال $$بحوث ال $$فنية أح$$ $يان اس$$ $تثنائ$$ $ية م$$ $ن ال$$ $صندوق ذات$$ $ه( وي$$ $كون ل$$ $ها ف$$ $رق ع$$ $مل م$$ $ن
وال$تكنول$وج$ية ل$كون ال$صندوق ه$و اآلل$ية امل$نوط ب$ها ت$حقيق اله$دف م$ن ال $$خبرات املح $$لية امل $$تواف $$رة ويس $$تعني ب $$تجهيزات امل $$ؤس $$سات ال $$علمية
الج$$ $مع ب$$ $ني ال$$ $بحاث واملخ$$ $رج$$ $ات ال$$ $بحثية إل$$ $ى واق$$ $ع ي$$ $مس ويخ$$ $دم امل $$تاح $$ة وي $$تاب $$ع ت $$لك املش $$روع $$ات ح $$تى ت $$صل إل $$ى م $$رح $$لة االن $$جاز
ب $$صورة م $$باش $$رة املس $$تفيد ال $$نهائ $$ي م $$ن ت $$لك األب $$حاث وه $$و ت $$حقيق للمخ$$رج ال$$رئ$$يسي أي ال$$نات$$ج املس$$تهدف س$$واء ك$$ان ح$الً ل$$لمشكلة أو
ال$تنمية ل$حياة امل$واط$ن امل$صري ،ع$ن ت$اري$خ ون$شأة ال$صندوق واله$دف دراسة أو تكنولوجيا.
م$$ $ن إن$$ $شائ$$ $ه وأه$$ $م م$$ $ا ت$$ $م إن$$ $جازه م$$ $ن أه$$ $داف ف$$ $ي ض$$ $وء الخ$$ $طط ول $$ $تحقيق ذل $$ $ك ك $$ $ان م $$ $ن األه $$ $مية إي $$ $جاد أس $$ $لوب م $$ $تكام $$ $ل وف $$ $عال
امل $$وض $$وع $$ة وف $$قا ً ل $$رؤي $$ة ورس $$ال $$ة ص $$ندوق االس $$تشارات  ...ف $$أج $$اب ل $$ $الت $$ $صال ب $$ $ال $$ $جهات املس $$ $تفيدة م $$ $ن ج $$ $ان $$ $ب وب $$ $مؤس $$ $سات ال $$ $علم
وال $$تكنول $$وج $$يا م $$ن ج $$ان $$ب آخ $$ر ،م $$ع ت $$وف $$ير امل $$علوم $$ات ع $$ن ال $$خبراء

سيادته بالتالي:

والتجهيزات القومية بشكل موثق وسريع االسترجاع.
وع$مالً ع$لى س$رع$ة ت$لبية اح$تياج$ات ال$عمالء وت$قدي$م أف$ضل الخ$دم$ات،

تاريخ صندوق االستشارات ونشأته:

أنش ¢ص $$ $ $ $ $ندوق االس $$ $ $ $ $تشارات وال $$ $ $ $ $دراس $$ $ $ $ $ات ال $$ $ $ $ $بحثية وال $$ $ $ $ $فنية ت $$ $ $م إن $$ $ $جاز ج $$ $ $زء ك $$ $ $بير م $$ $ $ن مش $$ $ $روع السج $$ $ $ل ال $$ $ $قوم $$ $ $ى ل $$ $ $لخبراء
وال $$تكنول $$وج $$ية ال $$تاب $$ع ل $$وزارة ال $$بحث ال $$علمي ب $$ال $$قرار الج $$مهوري رق $$م واملس $$تشاري $$ن ب $$اس $$تخدام ال $$حاس $$ب األل $$ى وع $$لى أس $$اس اس $$تمارة
م$$وح$$دة وب$$ذل$$ك ي$$مكن اس$$ترج$$اع ال$$بيان$$ات ب$$شكل ي$$تناس$$ب م$$ع ن$$وع$$ية

 ٦٧لسنة .١٩٨٨

املش$$روع وط$$بيعة ال$$خبرات امل$$طلوب$$ة ل$$ه ب$$طري$$قة م$$وض$$وع$$ية وف$$عال$$ة ب$$ما
الهدف من إنشاء صندوق االستشارات:

يمكن من تكوين فرق من الخبراء املناسبني فى أسرع وقت ممكن.

ك$ان اله$دف م$ن إن$شاء ال$صندوق ت$أس$يس ن$ظام ف$علي يهي ¢الس$بيل
إل$$ى ت$$عظيم اس$$تخدام امل$$وارد ال$$قوم$$ية ل$$لعلم وال$$تكنول$$وج$$يا و االع$$تماد
ع$$لى ال$$ذات م$$ن خ$$الل إرس$$اء ق$$واع$$د امل$$مارس$$ة ال$$فعلية ب$$صورة واق$$عية
وع $$ $ال $$ $ية ال $$ $كفاءة ب $$ $حيث ي $$ $كون اإلن $$ $شاء ف $$ $عليا ً ب $$ $غرض االس $$ $تشارات
وال $$دراس $$ات ال $$فنية وال $$تكنول $$وج $$ية ال $$الزم $$ة ل $$الس $$تثمارات ال $$صناع $$ية
وإع $$ $داد دراس $$ $ات الج $$ $دوى ال $$ $فنية واالق $$ $تصادي $$ $ة و ت $$ $طوي $$ $ر الح $$ $زم
ال $$تكنول $$وج $$ية امل $$تكام $$لة ل $$نتائ $$ج ال $$بحوث ال $$تطبيقية وب $$راءات االخ $$تراع
امل $$ختلفة وإع $$داده $$ا ل $$لتطبيقات ال $$صناع $$ية امل $$ناس $$بة وت $$كنول $$وج $$يات
ال $$بيئة وم $$عال $$جة املخ $$لفات وت $$دوي $$ره $$ا وال $$تصميم ال $$هندس $$ي وال $$عمل
ع $$لى ت $$طوي $$ر ال $$تكنول $$وج $$يا املح $$لية و ال $$تطبيقات ال $$تكنول $$وج $$ية ال $$تي
ت$$عتمد ع$$لى رب$$ط م$$راك$$ز ال$$بحث ال$$علمي وال$$جام$$عات ب$$مواق$$ع اإلن$$تاج
وال $$جهات املس $$تفيدة م $$ن خ $$الل مج $$موع $$ات ع $$مل مش $$ترك $$ة وت $$طبيقات
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نطاق الخدمات التي يقدمها الصندوق:

•

تطوير تكنولوجيات متقدمة لتحلية مياه البحر.

م$$ن ال$$نموذج ال$$ساب$$ق ي$$تضح ل$$نا أن ال$$صندوق ق$$ام ب$$تدش$$ني ق$$اع$$دة ب$$يان$$ات

•

ال$تدري$ب وت$نمية ال$قدرات البش$ري$ة وإق$ام$ة امل$ؤت$مرات ال$علمية وورش

تش$$تمل ع$$لى ال$$خبرات امل$$تراك$$مة م$$ن ال$$قوى البش$$ري$$ة م$$ن ال$$علماء امل$$صري$$ني
امل $$تميزي $$ن ف $$ي م $$جاالت ع $$دي $$دة ت $$غطي ك $$اف $$ة م $$ناح $$ي وات $$جاه $$ات ال $$بحث

العمل.
•

العلمي في مصر،

االس$$ $ $ $تشارات وال$$ $ $ $دراس$$ $ $ $ات ال$$ $ $ $فنية وال$$ $ $ $تكنول$$ $ $ $وج$$ $ $ $ية ال$$ $ $ $الزم$$ $ $ $ة
لالستثمارات الصناعية عبر الشبكة االلكترونية

وه$$ $و م$$ $ا ي$$ $نعكس ب$$ $ال$$ $ضرورة ع$$ $لى ات$$ $ساق ن$$ $طاق الخ$$ $دم$$ $ات ال$$ $تي ي$$ $قدم$$ $ها
ال $$صندوق ح $$يث ي $$قدم م $$دى واس $$عا م $$ن الخ $$دم $$ات ف $$ى م $$ختلف ف $$روع ال $$علم

•

الخبرة بالصندوق.

وال $$تكنول $$وج $$يا ن $$تيجة الع $$تماده ع $$لى م $$ختلف م $$صادر ل $$لخبرة وي $$شمل ن $$طاق
•

الخدمات على وجه الخصوص املجاالت التالية:
• تقديم املشورة الفنية فيما يختص بمشاكل اإلنتاج واالنتاجية.

.On Line Consultation
ال$$ $تعاق$$ $د م$$ $ع ب$$ $عض املج$$ $موع$$ $ات االس$$ $تشاري$$ $ة األج$$ $نبية ل$$ $تنوي$$ $ع
اس$$ $تخدام ال$$ $صندوق ك$$ $آل$$ $ية ج$$ $يدة ل$$ $عمل االن$$ $دم$$ $اج ب$$ $ني ال$$ $بحث
العلمي والصناعة.

•

•

دراسات السوق.

•

دراس $$ $ات م $$ $ا ق $$ $بل االس $$ $تثمار ش $$ $ام $$ $لة دراس $$ $ات الج $$ $دوى وت $$ $قيم

العمل على تسويق مخرجات البحث العلمى:
ا.

كل مجموعة تخصصية.

املشروعات.
•

اختيار وتقيم التكنولوجيا.

•

تطوير التكنولوجيا محليا وتنمية الحزم التكنولوجية املتكاملة.

•

دراسة وتصميمات هندسية.

•

نظم الهندسة البيئية ومعالجة واسترجاع املخلفات.

•

دراسات نظم األمن الصناعي وتقييم ودرء املخاطر.

•

النظم الزراعية.

•

النظم املتكاملة وتخطيط املشروعات القومية.

•

تقييم االستثمارات واألصول للمشروعات.

•

دراسة البدائل.

•

خدمات االستشارات الفنية واالقتصادية.

•

التدريب الفني واإلداري للهياكل واإلداريات كافة.

ع$مل مج$موع$ات ب$حثية وك$ذل$ك ع$مل ق$اع$دة ب$يان$ات ل$لخبراء ف$ى

ب.

ع $$مل ق $$اع $$دة ب $$يان $$ات لج $$ميع املخ $$رج $$ات ال $$بحثية ي $$تم وض $$عها
بصورة معينة على موقع الكترونى متعدد مراحل السرية.

ت.

ع$مل أط$لس لج$ميع املخ$رج$ات ال$بحثية ل$يوض$ع أم$ام متخ$ذي
القرار )مجلس الوزراء -رئاسة الجمهورية-الجهات املعنية(.

•

التركيز على التميز ورفع قدرات الصندوق فى املجاالت اآلتية:
 oدراس $$ $ات الج $$ $دوى وت $$ $قييم اآلث $$ $ار ال $$ $بيئية ون $$ $ظم األم $$ $ن
الصناعي وتقييم درء املخاطر.
o

وامل $$ $عدات االس $$ $تثماري $$ $ة وم $$ $كون $$ $ات $$ $ها ف $$ $ى ال $$ $صناع $$ $ات
املختلفة كيميائيا ً )بترولية – زراعية – غذائية .إلخ(
o

•

•

•
•

نطاق تجاري.
o

امل $$ساه $$مة ف $$ى ت $$طوي $$ر وتح $$دي $$ث ق $$طاع $$ات اإلن $$تاج والخ $$دم $$ات م $$ن
خ $$الل ن $$قل أف $$ضل وأنس $$ب امل $$عارف امل $$تاح $$ة )Best and Shelf
.(Know-how Of Practices
دع $$ $م الش $$ $رك $$ $ات ال $$ $ناش $$ $ئة ل $$ $تطوي $$ $ر م $$ $نتجات مح $$ $لية ق $$ $ادرة ع $$ $لى

ل$$ $ $ $تعميق ال$$ $ $ $تصنيع املح$$ $ $ $لي ل$$ $ $ $لمعدات واآلالت وق$$ $ $ $طع
الغيار.
•

ت$$ $عظيم االس$$ $تفادة م$$ $ن ال$$ $حضان$$ $ة ال$$ $تكنول$$ $وج$$ $ية م$$ $لك ال$$ $صندوق

ت $$قدي $$م الخ $$دم $$ات االس $$تشاري $$ة وإع $$داد دراس $$ات الج $$دوى ال $$فنية

ب $$ $مدي $$ $نة  ٦أك $$ $توب $$ $ر ف $$ $ى امل $$ $جاالت اإلل $$ $كترون $$ $ية وغ $$ $يره $$ $ا وت $$ $دع $$ $يم

واالقتصادية.

مشروعات الصناعات الصغيرة.

إن $$ $شاء ال $$ $حاض $$ $نات ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $ية ل $$ $تطوي $$ $ر املخ $$ $رج $$ $ات ال $$ $بحثية ماذا عن مصادر التمويل للصندوق وموازنته؟
• ال$$عوائ$$د امل$$باش$$رة م$$ن ح$$صة ال$$صندوق ن$$تيجة ل$$لتعاق$$دات امل$$باش$$رة
)ص$$ناع$$ات دوائ$$ية – ت$$كنول$$وج$$يا امل$$علوم$$ات – ت$$كنول$$وج$$يا ال$$نان$$و –
الزراعات املتقدمة – الطاقة الجديدة واملتجددة(.

)اس $$ $ $تشارات – دراس $$ $ $ات – م $$ $ $ؤت $$ $ $مرات – ورش ع $$ $ $مل – دورات

ت$$طوي$$ر ت$$كنول$$وج$$يات م$$عال$$جة املخ$$لفات ال$$سائ$$لة وال$$صلبة وم$$جاالت

ت $$دري $$بية – ت $$سوي $$ق م $$نتجات( وال $$تي ال ي $$جب أال ت $$قل ع $$ن نس $$بة

هندسة البيئة

.%٢٠

امل$$ $ساع$$ $دة ف$$ $ى إن$$ $شاء مش$$ $روع$$ $ات ال$$ $طاق$$ $ة الج$$ $دي$$ $دة واملتج$$ $ددة

•

وخ$اص$ة ال$طاق$ة ال$شمسية إلن$تاج الكه$رب$اء م$ن ال$خالي$ا ال$شمسية
وال$$ $طاق$$ $ة ال$$ $شمسية الح$$ $راري$$ $ة وإن$$ $تاج ال$$ $وق$$ $ود ال$$ $حيوي وت$$ $عميق
•

التصنيع املحلى للمعدات الالزمة لها.
•

ال $$عمل ع $$لى إي $$جاد آل $$يات ف $$عال $$ة ف $$ى ال $$رب $$ط ب $$ني م $$راك $$ز
ت $$ $ول $$ $يد ال $$ $علم وال $$ $تكنول $$ $وج $$ $يا وم $$ $ؤس $$ $سات االس $$ $تخدام

املنافسة التكنولوجيا
•

ن$$ $قل وح$$ $يازة ال$$ $تكنول$$ $وج$$ $يا واخ$$ $تيار وت$$ $صميم وت$$ $صنيع
ب $$عض ن $$ماذج ب $$راءات االخ $$تراع ال $$قاب $$لة ل $$لتطبيق ع $$لى

وي<كون ال<عمل ض<من ن<طاق الخ<دم<ات ف<ي امل<جاالت ال<سابق ذك<ره<ا
طبقا ً
لرؤى مستقبلية هي كاآلتي:
ً
•

ت $$ $طوي $$ $ر ال $$ $تصميم ال $$ $هندس $$ $ي ل $$ $لتكنول $$ $وج $$ $يات ال $$ $بيئية

ت $$طوي $$ر ب $$عض ال $$صناع $$ات الس $$تغالل ال $$ثروات امل $$عدن $$ية وخ $$اص $$ة
ال$$رم$$ال ال$$سوداء واس$$تخالص امل$$عادن ال$$نادرة وص$$ناع$$ات ال$$كول$$ني
والبنتونيت والتيتانيوم وغيرها.
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ال$$تقدم ب$$مقترح$$ات مش$$روع$$ات ل$$جهات ال$$تموي$$ل امل$$ختلفة )ص$$ندوق
ال $$علوم وال $$تنمية ال $$تكنول $$وج $$ية – مش $$روع $$ات االت $$حاد األوروب $$ي –
صناديق التمويل املختلفة(.
امل$عون$ات املح$لية واألج$نبية واله$بات وال$تبرع$ات ال$تي ي$قبلها مج$لس
إدارة ال $$صندوق )ط $$بقا ل $$لمادة  ٣م $$ن ال $$قرار الج $$مهوري رق $$م ٦٧
السنة  ١٩٨٨بإنشاء الصندوق(.

ت$$طوي$$ر ص$$ناع$$ات الس$$تغالل ال$$ثروات امل$$عدن$$ية وخ$$اص$$ة ال$$رم$$ال ال$$سوداء
واس$تخالص امل$عادن ال$نادرة وص$ناع$ات ال$كول$ني وال$بنتون$يت وال$تيتان$يوم
وغيرها.
تطوير تكنولوجيات متقدمة لتحلية مياه البحر.
ال $$تدري $$ب وت $$نمية ال $$قدرات البش $$ري $$ة وإق $$ام $$ة امل $$ؤت $$مرات ال $$علمية وورش
العمل.
ت $$ $ $نمية ال $$ $ $قدرات البش $$ $ $ري $$ $ $ة ف $$ $ $ى ال $$ $ $صناع $$ $ $ات ال $$ $ $صغيرة وامل $$ $ $توس $$ $ $طة
ومساعدتها على إنشاء وحدات بحوث وتطوير خاصة بها.
إنشاء وحدات اتصال ميداني  Out Reachلخدمة الصناعة.

م<ا ه<ي أه<م ال<جهات ال<تي ت<تعاون م<ع ال<صندوق م<ن ال<جام<عات .٦
واملراكز البحثية؟
ه$ناك ع$دد م$ن م$راك$ز وم$عاه$د ال$بحوث وك$ليات ال$هندس$ة وال$علوم ب$ال$جام$عات
.٧
املختلفة مثل:
.٨
• املركز القومي للبحوث
• م$رك$ز ب$حوث وت$طوي$ر ال$فلزات-م$رك$ز ب$حوث ال$طاق$ة ب$هندس$ة ال$قاه$رة
.٩
الهيئة القومية لالستشعار عن بعد• معه$د ت$يودور ب$لهارس -ب$رن$ام$ج تح$دي$ث ال$صناع$ة -مج$لس ال$تدري$ب
.١٠
الصناعي
• الهيئة العامة لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء
ه <<ل ه <<ناك ص <<ور أخ <<رى ل <<لتعاون م <<ع ج <<هات غ <<ير ت <<اب <<عة ل <<وزارة
• جامعة القاهرة
ال<تعليم ال<عال<ي وال<بحث ال<علمي  ....وم<ا ه<و امل<توق<ع ت<حقيقه م<ن
• معهد بحوث البترول
مثل هذا التعاون؟
• كلية الهندسة جامعة القاهرة
وق$د أث$مر ال$تعاون م$ع ب$عض ال$جهات ال$ساب$قة ع$ن مخ$رج$ات م$ؤث$رة ب $$ال $$فعل ل $$دي $$نا مج $$موع $$ة م $$ن االت $$فاق $$يات وال $$بروت $$وك $$والت امل $$وق $$عة م $$ع ج $$هات
س$$نذك$$ره$$ا ل$$لسادة ال$$قراء ف$$يما ب$$عد ،ول$$كن الب$$د أن ي$$تم ال$$تنوي$$ه ه$$نا م$$ختلفة وع$$دي$$دة ف$$ي أك$$ثر م$$ن م$$جال م$$ن امل$$نتظر أن ن$$جني ث$$مار ن$$جاح ه$$ذا
ع$ن أن$نا ت$قدم$نا مل$كتب ت$سجيل ال$براءات ب$أك$ادي$مية ال$بحث ال$علمي التعاون مع تلك الجهات مثل:
• بروتوكول تعاون مع وزارة االنتاج الحربي.
ب $$عدد ث $$الث $$ة ط $$لبات ل $$براءات اخ $$تراع م $$ختلفة ح $$فاظ $ا ً ع $$لى ح $$قوق
•
بروتوكول تعاون مع وزارة النقل واملواصالت.
امل $$لكية ال $$فكري $$ة ل $$لصندوق وال $$باح $$ثني ذوي ال $$خبرة ف $$ي ال $$جهات
•
ب$$ $روت$$ $وك$$ $ول ت$$ $عاون ث$$ $الث$$ $ي ب$$ $ني وزارت$$ $ي ال$$ $بحث ال$$ $علمي واالن$$ $تاج
التي أثمر التعاون معها عن التقدم بطلب تلك البراءات وهي:
الحربي ووزارة البترول.
• ط $$ $لب ب $$ $راءة اخ $$ $تراع رق $$ $م  ٩٦/٧٠٦٥١ب $$ $تاري $$ $خ  ١٩٩٦/٧/٨ع $$ $ن
• بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية االجتماعية.
ت$$صميم وح$$دة م$$عال$$جة س$$وائ$$ل ال$$صرف ال$$صحي ب$$أس$$لوب الح$$مأة
• بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة.
املنشطة بطاقة ٥٠٠م / ٣يوم.
• بروتوكول تعاون مع شركة يسست الصينية
• ط $$ $لب ب $$ $راءة اخ $$ $تراع رق $$ $م  ٩٦/٧٠٦٥٠ب $$ $تاري $$ $خ  ١٩٩٦/٧/٨ع $$ $ن
• بروتوكول تعاون مع البنك األهلي ملبادرة انجاز
تصميم وحدة معالجة وتنقية مياه مدمجة سعة ١٠م / ٣ساعة.
• ب$$ $ $روت$$ $ $وك$$ $ $ول ت$$ $ $عاون م$$ $ $ع ال$$ $ $بنك اإلف$$ $ $ري$$ $ $قي إلن$$ $ $شاء ال$$ $ $حاض$$ $ $نة
• ط$$ $لب ب$$ $راءة اخ$$ $تراع رق$$ $م  ٦٠٥٦٩/٩٦ب$$ $تاري$$ $خ  ٢٠/٦/١٩٩٦ع$$ $ن
التكنولوجية بالسادس من أكتوبر.
ت$صميم وت$صنيع م$حارق م$تكام$لة ل$نفاي$ات املس$تشفيات س$عة ،٥٠
•
بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية
 ١٠٠كجم
وي$تطلع ال$صندوق إل$ى زي$ادة ع$دد املخ$رج$ات ال$بحثية ال$نات$جة ع$ن
ق$يام$ه ب$ال$دور ال$ذي أنش ¢م$ن أج$له ل$دع$م ال$بحوث ال$علمية ورب$طها العمل على تسويق بعض املنتجات األولية مثل اآلتي:
ب $$امل $$جال ال $$صناع $$ي ال $$تطبيقي ،وي $$تم ذل $$ك م $$ن خ $$الل ارت $$باط خ $$طة
دهان كريستالي لألخشاب
ال $$عمل املس $$تقبلية ل $$لصندوق ب $$رؤي $$ة وزارة ال $$بحث ال $$علمي ض $$من
ع$$بارة ع$$ن ب$$ول$$ي اس$$تر م$$عال$$ج ك$$يميائ$$يا ً وي$$تم ص$$به م$$باش$$رة ع$$لى الخش$$ب ث$$م
رؤية مصر .٢٠٣٠
ت$شعيعه ب$ال$شعاع الكه$رب$ائ$ي اإلل$كترون$ي )املعج$ل اإلل$كترون$ي( مل$دة عش$رون
ث$ان$يه ف$قط ح$يث ت$تمدد ط$بقة ال$بول$ي اس$تر ل$تعطى ط$بقة ب$لوري$ة )ك$ريس$تال$يه(
ذات أش$$كال ج$$مال$$يه الم$$عه ك$$اس$$ره ل$$لضوء ل$$تعطى أل$$وان$ا ً ض$$وئ$$ية م$$ثل ال$$لؤل$$ؤ
الخطة العامة للصندوق:
ً
 .١دع $$م الش $$رك $$ات ال $$ناش $$ئة ل $$تطوي $$ر م $$نتجات مح $$لية ق $$ادرة ع $$لى امل $$ناف $$سة حيث يمكن أيضا إنتاج نوعية خاصة من األويما.
.٢
.٣

.٤
.٥

التكنولوجية
ت $$ $قدي $$ $م الخ $$ $دم $$ $ات االس $$ $تشاري $$ $ة وإع $$ $داد دراس $$ $ات الج $$ $دوى ال $$ $فنية
واالقتصادية
إن$$شاء ال$$حاض$$نات ال$$تكنول$$وج$$ية ل$$تطوي$$ر املخ$$رج$$ات ال$$بحثية )ص$$ناع$$ات
دوائ$$ $ية – ت$$ $كنول$$ $وج$$ $يا امل$$ $علوم$$ $ات – ت$$ $كنول$$ $وج$$ $يا ال$$ $نان$$ $و – ال$$ $زراع$$ $ات
املتقدمة– الطاقة الجديدة واملتجددة(
ت$$ $طوي$$ $ر ت$$ $كنول$$ $وج$$ $يات م$$ $عال$$ $جة املخ$$ $لفات ال$$ $سائ$$ $لة وال$$ $صلبة وم$$ $جاالت
هندسة البيئة
امل $$ساع $$دة ف $$ى إن $$شاء مش $$روع $$ات ال $$طاق $$ة الج $$دي $$دة واملتج $$ددة وخ $$اص $$ة
ال $$طاق $$ة ال $$شمسية إلن $$تاج الكه $$رب $$اء م $$ن ال $$خالي $$ا ال $$شمسية وال $$طاق $$ة
ال $$شمسية الح $$راري $$ة وإن $$تاج ال $$وق $$ود ال $$حيوي وت $$عميق ال $$تصنيع املح $$لى
للمعدات الالزمة لها.
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ي$$ $قبل ج$$ $ميع أن$$ $واع ال$$ $لواص$$ $ق - .ي$$ $قبل ج$$ $ميع أن$$ $واع ال$$ $ده$$ $ان$$ $ات - .ي$$ $مكن
بدائل الرخام .الشمع الصلب Hard wax
▪ ش $$مع ص $$لب درج $$ة ان $$صهاره ْ ١١٠م ل $$يعطي س $$يول $$ه م $$ثل ال $$زي $$ت ح $$يث اس$$تخدم$$ه داخ$$ل امل$$نازل ب$$أم$$ان ل$$عمل األرض$$يات وت$$بطني ال$$حوائ$$ط ف$$ى غ$$رف
ي$مكن إض$اف$ة امل$واد امل$ال$ئة إلن$تاج أل$واح وب$الط$ات تش$به ال$رخ$ام أو ص$ب األطفال للحضانات واملدارس واملستشفيات ومعامل اللغات
األشكال والتحف الديكورية.
▪ ي$مكن زي$ادة امل$واص$فات امل$يكان$يكية ودرج$ة ان$صهار امل$نتج ال$نهائ$ي إل$ى
ْ ١٨٠م وذل$ك ب$معال$جة امل$نتج ال$نهائ$ي ب$ال$شعاع الكه$رب$ائ$ي اإلل$كترون$ي الجبيرة الصلبة
م <<واد ب <<ول <<يمري <<ه – م <<ضادة ل <<لمياه – خ <<فيفة – سه <<لة ال <<ترك <<يب
)املعجل اإللكتروني(.
واإلزالة
الشمع ليس له أضرار بيئية ويمكن إعادة تدويره.
▪ جبيرة لألصابع – مرنه – خفيفة – ذاتية اللصق – مقاومة للمياه.
▪ ي$تم ل$فها ب$ال$يد ب$طري$قة ت$كراري$ة ف$وق ب$عضها أو ب$طري$قة م$غزل$يه ف$وق
ب $$ $ $عضها وال $$ $ $ضغط ب $$ $ $ال $$ $ $يد
إلت $ $ $ $ $ $م$ام ع $ $ $ $ $ $م$ل$ي$ة ال $ $ $ $ $ $ل$ص$ق
الذاتي.
▪ ي $$تم إزال $$تها ب $$ال $$يد م $$باش $$رة
ب $$دون م $$جهود-خ $$ال $$ية ت $$مام $اً
م $$ $ $ $ $ن أي م $$ $ $ $ $واد ض $$ $ $ $ $ارة –
تس$$ $ $ $تخدم م$$ $ $ $باش$$ $ $ $رة ع$$ $ $ $لى
الجلد.
الخشب الرغوي الخفيف

بلوكات وبالطات مطاطية
س$$مك م$$ن مخ$$لفات ال$$كاوت$$شوك- .
ب$$لوك$$ات وب$$الط$$ات م$$طاط$$ية ب$$أي حج$$م أو ُ $
م$قاوم$ة ل$لصدم$ات - .ع$ازل$ه ل$لمياه - .ق$اب$لة ل$لده$ان ب$ال$ده$ان$ات املس$تحلبة أو
ال $$ $بول $$ $ي ي $$ $وري $$ $ثان - .ي $$ $مكن اس $$ $تخدام $$ $اه $$ $ا ك $$ $مصدات ل $$ $لطرق واألرص $$ $فة
وبالطات للمالعب الرياضية

بوليمرات مقاومه لإلشعاع

الخشب املطاطي )صديق للبيئة(
▪ب $$لوك $$ات وب $$الط $$ات خش $$بية م $$طاط $$ية
س$$ $مك - .م $$واد ط $$بيعية
ب $$أي حج $$م أو ُ $
وغ $$ $ $ير ص $$ $ $ناع $$ $ $ية وب $$ $ $دون اس $$ $ $تخدام
كيماويات.
▪م$قاوم ل$لصدم$ات – ع$ازل ل$لصوت –
ع$$ $ازل ل$$ $لمياه - .ي$$ $قبل ج$$ $ميع ع$$ $مليات
التشغيل مثل الخشب.
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واس$تكماال أله$م أنش$طة ص$ندوق االس$تشارات ال$فنية ن$عرض ع$لى
سيادتكم التالي:

بوليمرات ملعالجة الشروخ
• بوليمرات مطاطية للشروخ الشعرية )مركب واحد(:
• اسمنت مطاطي للشروخ العميقة )مركبني(
• الصق بالضغط والحرارة
• الصق للورق على األسطح البالستيكية )على البارد(
• دهان مؤخر للحريق للخشب والحديد
• مانع للحريق لألقمشة واإلسفنج
• مثبت للتربة الرملية – Sandy Soil Stabilizer
وف$$يما ي$$لي ص$$ور ل$$لنماذج األول$$ية ل$$كل امل$$نتجات ال$$ساب$$قة وال$$تي ن$$عمل ع$$لى
تسويقها بعد اإلنتاج

تدوير املخلفات:
• ج $$ $اري ص $$ $ياغ $$ $ة مش $$ $روع ب $$ $حثي ع $$ $ن ان $$ $تاج وق $$ $ود ب $$ $ترول $$ $ي م $$ $ثل
ال$$بنزي$$ن وال$$سوالر م$$ن املخ$$لفات ال$$بالس$$تيكية وإط$$ارات ال$$سيارات
ب $$اس $$تخدام ال $$نان $$وت $$كنول $$وج $$ى .وب $$ال $$تال $$ي التخ $$لص م $$ن املخ $$لفات
ال$$بالس$$تكية وإط$$ارات ال$$سيارات املس$$تعملة وت$$حوي$$لها ال$$ي م$$صدر
ل$لطاق$ة مس$تخدم$ا ت$قنية ال$نان$و .وت$ترك$ز خ$طة ال$عمل ع$لى اس$تخدام
م$واد م$ن ال$نان$و ل$ها ق$درة ف$ائ$قة ع$لي ال$تفاع$ل وال$تحوي$ل للمخ$لفات
ال $$بالس $$تكية وإط $$ارات ال $$سيارات ال $$ي وق $$ود س $$ائ $$ل وم $$ن ث $$م ي $$تم
ال $$تحول ال $$ي مش $$تقات ال $$بترول م $$ع ال $$ترك $$يز ع $$لي وق $$ود ال $$سيارات
)ال$$بنزي$$ن( وال$$سوالر .وذل$$ك ف$$ى إط$$ار ال$$تعاون ب$$ني ال$$صندوق وك$$لية
ال$$ $هندس$$ $ة -ج$$ $ام$$ $عة امل$$ $نيا وج$$ $ارى ت$$ $وق$$ $يع ب$$ $روت$$ $وك$$ $ول ت$$ $عاون م$$ $ع
ال $$جام $$عة وب $$عض الش $$رك $$ات ال $$صناع $$ية ب $$امل $$نيا )ص $$ناع $$ة ال $$ورق-
واملوالس-األسمدة(.
• مش$روع ت$طوي$ر وت$شغيل م$صنع دف$رة ب$محاف$ظة ال$غرب$ية للمخ$لفات
للمساعدة فى حل تلك املشكلة القومية
• ال$$ $تعاون م$$ $ع ه$$ $يئة امل$$ $جتمعات ال$$ $عمران$$ $ية ب$$ $ال$$ $شيخ زاي$$ $د ل$$ $تقدي$$ $م
االس $$تشارات ال $$فنية مل $$دف $$ن م $$حاف $$ظة ال $$غرب $$ية ب $$مدي $$نة ال $$سادات
وكذلك كيفية االستفادة من املخلفات الصناعية.
صناعة أمن املعلومات
• ص $$ناع $$ة ام $$ن امل $$علوم $$ات كه $$دف وط $$ني ع $$ن ط $$ري $$ق اع $$داد ك $$وادر
م$تميزة ف$ى م$جاالت ص$ناع$ة أم$ن امل$علوم$ات م$ن ب$رم$جيات وت$طوي$ر
وت$شغيل وت$أم$ني ك$اف$ة ق$طاع$ات األع$مال وال$حكوم$ة ب$مصر وال$توس$ع
ال$جغراف$ي ل$شمل ال$دول ال$عرب$ية وق$ارة اف$ري$قيا وأورب$ا وخ$لق ف$رص
اس$$تثماري$$ة م$$صري$$ة ووظ$$ائ$$ف ج$$دي$$دة ل$$لمبدع$$ني ف$$ى ه$$ذه ال$$صناع$$ة
ال $$ناش $$ئة ب $$مصر وامل $$تقدم $$ة ع $$امل $$يا .ك $$ما س $$يشمل املش $$روع ان $$تاج
وت $$ $طوي $$ $ر ال $$ $هادروي $$ $ر ال $$ $خاص ب $$ $تلك ال $$ $صناع $$ $ة .ت $$ $م ع $$ $قد أول $$ $ى
الجلسات مع جهات التمويل )البنك األهلي – بنك مصر(.
تطوير وحلول لبعض الصناعات القائمة:
• ج $$ارى اع $$داد دراس $$ة ع $$ن م $$شاك $$ل ش $$رك $$ة ك $$يما أس $$وان ل $$تقدي $$ر
الح$لول ال$خاص$ة ب$الش$رك$ة وذل$ك ن$ظرا ل$خبرة ت$عام$ل ال$صندوق م$ع
الشركة.
• ج$ارى ال$تعاق$د ع$لى ت$صنيع مح$طة تح$لية م$ياه تس$تخدم ل$ألغ$راض
•

•
•
وه $$ناك ال $$عدي $$د م $$ن االت $$فاق $$يات ال $$جاري ال $$عمل ع $$لى ت $$وق $$يعها وت $$فعيل ال $$عمل
ب$ها ،وي$أت$ي ف$ي م$قدم$تها ب$روت$وك$ول ت$عاون م$ع م$ؤس$سة م$صر ال$خير إلن$شاء
 ١٠٠مدرسة بتقنية .GRC
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الصناعية لشركة سيناء للمنجنيز بمنطقة أبو زنيمه.
ج $$ارى ال $$تعاون م $$ع امل $$هندس ع $$بد ال $$عزي $$ز مح $$مود ك $$اس $$تشاري
ل$تطوي$ر م$زل$قان$ات خ$ط ال$سكة الح$دي$د اب$و ق$ير ب$اإلس$كندري$ة )وزارة
النقل واملواصالت(.
ع $$مل ب $$يت خ $$برة ل $$دراس $$ة ال $$غرض االس $$ترات $$يجى ل $$تطوي $$ر ق $$طاع
الغزل والنسيج واملالبس التابع لوزارة قطاع االعمال.
تقديم دراسة لتطوير املجزر اآللي.

املش<روع ال<قوم<ى إلن<تاج مش<روع<ات ق<ادرة ع<لى امل<ناف<سة ل<تطوي<ر
وتسويق منتجات محلية قادرة على املنافسة التكنولوجية.
ت< <<صميم وت< <<صنيع ج< <<هاز ط< <<ارد ل< <<لنام< <<وس ب< <<ال< <<تعاون م< <<ع أح< <<د
املخترعني
ف<كرة ال<جهاز :ال$جهاز يخ$رج ذب$ذب$ات م$عينة ،ت$عمل ع$لى إض$رار
اإلب$رة ال$تي ت$ساع$د ال$بعوض ع$لى م$ص ال$دم$اء م$ن األش$خاص س$واء ك$ان$وا
نائمني أو مستيقظني .ليال أو نهارا
ه$$ذا ال$$جهاز ي$$قوم ب$$عمل ذب$$ذب$$ة م$$عينة ت$$منع ال$$نام$$وس$$ة م$$ن ش$$م ه$$ذه ال$$رائ$$حة
ف$ال تنج$ذب له$ذا ال$شخص .ول$قد ق$منا ب$إج$راء ب$عض ال$تجارب وك$ان$ت ال$نتائ$ج
مبهرة.

مش<روع ال<عبقري ال<عرب<ي ب<ال<تعاون م<ع ب<عض ال<جهات ب<ال<دول<ة )د
حاتم زهران – الفنية العسكرية(
ال <<رؤي <<ة :مش$$ $روع ق$$ $وم$$ $ي ي$$ $سعى إل$$ $ى ال$$ $حفاظ ع$$ $لى أص$$ $حاب امل$$ $واه$$ $ب
والعقليات الفذة وتوفير البيئة الصالحة لتطوير ونمو ابتكاراتهم.
ال<رس<ال<ة :ت$$عدي$$ل ال$$قوان$$ني ال$$خاص$$ة ب$$ال$$تعليم وت$$وف$$ير ب$$يئة اق$$تصادي$$ة وع$$لمية
واجتماعية للمبدعني واملبتكرين الصغار كثروة بشرية
هو مشروع قومي يهدف إلى:
• االكتشاف الدوري للعباقرة واملوهوبني من سن ) (١٧-٥سنة.
• ت $$ $صعيد أف $$ $ضل ه $$ $ذه ال $$ $عناص $$ $ر ب $$ $صورة دوري $$ $ة وت $$ $بنيها ع $$ $لميا
واالستفادة منهم.
• ت $$ $أس $$ $يس ن $$ $ظام ت $$ $عليمي ج $$ $دي $$ $د ي $$ $قوم ع $$ $لى االس $$ $تغالل األم $$ $ثل
للقدرات.
• ت $$قسيم ه $$ذه ال $$عناص $$ر حس $$ب امل $$جال امل $$ميز ف $$يه ووض $$عها ع $$لى
الطريق الصحيح.
• تحقيق الدور الريادي ملصر كمركز لإلشعاع العلمي والفكري.
• إعادة اإلعالم املصري من خالل مادة علمية تربوية هادفة.

ع$$ $ن م$$ $واد ال$$ $كساء ال$$ $كالس$$ $يكية وال$$ $طبيعية ك$$ $الحج$$ $ر وال$$ $رخ$$ $ام• .
م $$نتجات  GRCص $$لبة  ،خ $$فيفة ال $$وزن  ،س $$ري $$عة اإلن $$شاء  ،ذات
مرونة عالية  ،سهلة املعالجة والنقل والتركيب صديقة للبيئة.

ل$$لمكمورة وي$$تم ش$$فط ك$$ل االن$$بعاث$$ات وت$$كثيفها ل$$تسير ف$$ي ن$$فس دورة أف$$ران
ال $$ $تفحيم ح $$ $تى ي $$ $تم م $$ $عال $$ $جة االن $$ $بعاث $$ $ات ب $$ $شكل ع $$ $لمي ل $$ $جعلها م $$ $تواف $$ $قة
الش$$تراط$$ات ال$$بيئة وال$$صحة امل$$هنية ل$$لعام$$ل وه$$ذا األس$$لوب ف$$ضله ك$$ثيرا ً م$$ن
أصحاب املكامير.
وم $$ازال ال $$صندوق ي $$عمل م $$ن أج $$ل ت $$حقيق ال $$غرض األس $$اس $$ي م $$ن إن $$شاؤه
ك $$كيان وط $$ني ي $$عمل ع $$لى ج $$عل م $$راك $$ز ال $$بحث ال $$علمي وه $$يئات $$ه ع $$بارة ع $$ن
ب$يوت خ$برة ع$لمية ت$قدم االس$تشارات ال$الزم$ة ب$غرض ال$وص$ول إل$ى مخ$رج$ات
ب $$ $حثية وم $$ $نتجات ذات م $$ $كون م $$ $صري وب $$ $فكر وط $$ $ني ي $$ $عمل ع $$ $لى وص $$ $ول
املواطن إلى أقصى درجات االستفادة من البحث العلمي ومخرجاته.

ت<طوي<ر وت<صنيع م<اك<ينة ج آر س<ي ب<ال<تعاون م<ع أح<د امل<خترع<ني
م <<ع ت <<صنيع أع <<مدة ان <<اره وأس <<اس ومح <<طات أت <<وب <<يس وم <<ساك <<ن
جاهزة من مخلفات الكرتون مع بعض االضافات
•  GRCع $$بارة ع $$ن مج $$موع $$ة م $$تكام $$لة م $$ن امل $$رك $$بات امل $$عتمدة ع $$لى
االس $$منت ع $$ال $$ي األداء املس $$لح ب $$األل $$ياف ال $$زج $$اج $$ية ذات ال $$قدرة
ال $$خاص $$ة مل $$قاوم $$ة ال $$قلوي $$ات م $$ما ي $$جعله ق $$اب $$ل ل $$لتطوي $$ع ل $$يناس $$ب
مجاالً واسعا ً من التطبيقات
مش<<روع ت<<طوي<<ر امل<<كام<<ير )ب<<ال<<تعاون م<<ع ش<<رك<<ات ال<<قطاع ال<<خاص
• تتحمل إجهاد عالي يصل إلى  ٥٠نيوتن  /مم٢.
والصندوق االجتماعي(:
• م $$ادة م $$قاوم $$ة ل $$الح $$تكاك وال $$قلوي $$ات واألح $$ماض وال ت $$أث $$ر ب $$امل $$اء املكمورة البناء:
والرطوبة وأمالح البحر نظرا ألنها مادة إسمنتية.
ه$ي م$بنى ي$علو ك$وم$ة ال$تفحيم ب$غرض تج$ميع ك$ل االن$بعاث$ات وي$تم م$عال$جتها
• مادة غير موصلة للكهرباء وعمرها الزمني  ٥٠عاما
ع $$ن ط $$ري $$ق ت $$كثيفها وح $$رق ال $$نات $$ج ال $$نهائ $$ي وه $$و ال $$غازات ال $$ضارة وي $$كون
• مادة عازلة للحرارة والصوت.
الح$$رق ك$$ام $الً ف$$ي وح$$دة ح$$رق ال$$غازات ال$$نهائ$$ية وب$$ال$$تال$$ي ت$$كون االن$$بعاث$$ات
• ل$قد ت$م ت$طوي$ر م$ادة الـ  GRCف$ي ال$قرن العش$ري$ن ل$تكون ال$بدي$ل ص$دي$قة ل$لبيئة وال ي$تم ال$تدخ$ل ف$ي ت$كنيك ال$تفحيم ال$داخ$لي وه$و ع$مل امل$شغل

ت<<طوي<<ر وت<<صنيع ج<<راب ش<<اح<<ن ل<<لموب<<يل ب<<ال<<تعاون م<<ع ب<<عض
املخترعني:
ت$$قوم ال$$فكرة ح$$ول ت$$حوي$$ل ال$$طاق$$ة الح$$راري$$ة وامل$$يكان$$يكية ال$$ى ط$$اق$$ة كه$$رب$$ية
حيث يتم تطوير جراب املوبيل العادي ليكون بديال للشاحن.
ت<قدي<م االس<تشارات ال<فنية ملعه<د أم<راض ال<عيون ب<مقاب<ل  25أل<ف
جنيها مصريا كل عام:
ي$تم ت$قدي$م االس$تشارات ف$ى م$جال الش$بكات واالت$صاالت ط$بقا ل$لعقد امل$وق$ع
بني الصندوق واملعهد.
ت<طوي<ر ب<عض خ<طوط االن<تاج وت<دري<ب ال<عام<لني ب<مصنع م<نجينى
للحلويات:
ت $$م ت $$دري $$ب ال $$عام $$لني ع $$لى ت $$طبيق ن $$ظام األي $$زو وج $$ارى االت $$فاق ع $$لى ت $$حوي $$ل
بعض خطوط االنتاج اليدوية الى أتوماتيكية.
تطوير خطوط االنتاج بالشركة الشرقية للدخان:
ي$قوم ال$صندوق ب$عمل ت$طوي$ر ل$بعض الخ$طوط أو امل$عدات ن$ظير م$قاب$ل م$ادي
باالشتراك مع أ.د /محمد زكى جامعة القاهرة.

][!13

ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﻲ ﻳﺤﻮﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺑﻮﺕ

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ل$$م ي$$عد دخ$$ول ال$$عناص$$ر ال$$جام$$دة إل$$ى ال$$حياة م$$قتصرا ع$$لى ال$$كواب$$يس إذ أص$$بح ب$$إم$$كان$$نا ال$$سيطرة
على العناصر بفضل ابتكار باحثني لجلد مرن يحول أي شيء إلى روبوت.
وص$مم ب$اح$ثون م$ن ج$ام$عة ي$يل األم$يرك$ية الج$لد اآلل$ي ،ب$الش$راك$ة م$ع وك$ال$ة اإلدارة األم$ري$كية ل$لمالح$ة
ال$$ $جوي$$ $ة وال$$ $فضاء )ن$$ $اس$$ $ا( ونش$$ $روا م$$ $قطع ف$$ $يدي$$ $و وب$$ $حثًا ع$$ $ن ال$$ $تقنية الج$$ $دي$$ $دة ف$$ $ي مج$$ $لة س$$ $اي$$ $نس
روب$وت$يكس األم$ري$كية ،ي$وم األرب$عاء .وي$تكون الج$لد ال$روب$وت$ي م$ن ص$فائ$ح م$طاط$ية م$دم$جة م$ع زوج م$ن
ال $$حساس $$ات واملح $$رك $$ات امل $$يكان $$يكية .وي $$مكن ل $$لفري $$ق ت $$وج $$يه الج $$لد ب $$اس $$تخدام ج $$هاز ت $$حكم ،ل $$جعله
ي$نقبض أو ي$ثبت أو يتح$رر ،ب$اإلض$اف$ة إل$ى إم$كان$ية ل$ف ص$فائ$ح الج$لد ح$ول أي ش$يء م$رن ،ل$لوص$ول
إلى مرحلة برمجته للتحرك.
وأظه$ر م$قطع ال$فيدي$و ال$تعري$في ع$ملية ل$ف الج$لد ال$روب$وت$ي ع$لى ح$صان م$حشو ،ل$يعمد امل$بتكرون إل$ى
تح$ري$كه ع$ن ب$عد ل$يتمكن م$ن امل$شي ب$بطء ،وي$عمل ب$اح$ثو ج$ام$عة ي$يل ع$لى إن$جاز ت$طبيقات ع$ملية أك$ثر
م $$ن الج $$لد ال $$روب $$وت $$ي ،إذ ي $$مكن ت $$طوي $$ر ه $$ذه ال $$تقنية ل $$تصبح ق $$اب $$لة ل $$الرت $$داء ،ف $$تصبح س $$ترة م $$صممة
ملساعدة مرتديها على تحسني حركتهم ،وقد تكون مفيدة ً
أيضا في الفضاء الخارجي.
وق$ال ك$ري$مر ب$وتيج$ليو ال$باح$ث امل$شارك ف$ي ال$دراس$ة إن »أح$د أه$م األش$ياء ال$تي ف$كرت ب$ها ه$و أه$مية
ت$عدد ال$وظ$ائ$ف ،واس$تخدام$ات الج$لد ال$روب$وت$ي ف$ي اس$تكشاف ال$فضاء ال$عميق ح$يث ت$صادف البش$ر
ظروف غير متوقعة ،وهنا بإمكانك استخدام الجلد الروبوتي ملواجهتها«.
ابتكارات مشابهة
وال يُ$عد االب$تكار الج$دي$د األول م$ن ن$وع$ه ،إذ س$بق أن ص$مم ع$لماء م$ن ج$ام$عة ك$ورن$يل واملعه$د اإلي$طال$ي
ل $$لتكنول $$وج $$يا ف $$ي ب $$ون $$تيدي $$را ف $$ي ال $$عام  ،٢٠١٦ج $$ل ًدا روب $$وت $يًا م $$شاب ً $ها ،م $$كونً $$ا م $$ن أن $$واع م $$ختلفة م $$ن
ال$$سيليكون وع$$لى درج$$ة ع$$ال$$ية م$$ن امل$$رون$$ة إذ ي$$مكن م$$طه لخ$$مسة أض$$عاف حج$$مه األص$$لي ،وب$$إم$$كان$$ه
تغيير لونه وتسجيل الضغط عليه.
وي$عمل ال$علماء ع$لى ت$طوي$ره ل$تشمل اس$تخدام$ات$ه مج$موع$ة م$ن ال$تقنيات االس$تهالك$ية ال$قاب$لة ل$الرت$داء؛
م$$ثل ال$$ساع$$ات امل$$رن$$ة واألذرع امل$$رن$$ة امل$$وص$$لة للكه$$رب$$اء وص$$ناع$$ة روب$$وت$$ات ق$$ادرة ع$$لى ال$$تموي$$ه ،بس$$بب
ق $$درت $$ه ع $$لى ج $$عل ال $$روب $$وت غ $$ير ق $$اب $$ل ل $$لتمييز ع $$ن ب $$يئته .وي $$مكنه ك $$ذل $$ك ت $$عدي $$ل ل $$ون $$ه ل $$يبدو ودو ًدا أو
عدوانيًا .وهو مكون من ثالث طبقات أساسية من السيليكون املعدل ما يمنحه مرونة ونعومة فائقة.
وت$$حتوي ال$$طبقة ال$$وس$$طى م$$ن ال$$سيليكون ع$$لى م$$ساح$$يق ف$$وس$$فوري$$ة مخ$$لوط$$ة م$$ع ال$$سيليكون ،ت$$توه$$ج
ع$$ند م$$رور ال$$تيار الكه$$رب$$ائ$$ي ع$$بره$$ا ،م$$ا ي$$منح الج$$لد م$$يزة ت$$غيير ل$$ون$$ه ب$$إدخ$$ال ع$$ناص$$ر م$$ختلفة؛ م$$ثل
ال$نحاس ل$جعله أزرق أو امل$غنيسيوم ل$جعله أص$فر ،ول$تزوي$د ه$ذه ال$طبقة ب$ال$طاق$ة غ$لفها ال$علماء ب$طبقات
م$رن$ة م$وص$لة ل$لطاق$ة الكه$رب$ائ$ية ،له$ذا اس$تخدم ال$فري$ق ت$قنية م$تقدم$ة ت$م ت$طوي$ره$ا م$ن ق$بل ال$باح$ثني ف$ي
جامعة هارفارد في أعوام سابقة وهي مادة هيدروجيل السيليكون.
وف $$ي ال $$عام ٢٠١٦؛ أط $$لقت ش $$رك $$ة وي $$روب $$وت ال $$ناش $$ئة ف $$ي امل $$كسيك مش $$رو ًع$$ا ل $$تصميم س $$ترة خ $$ارج $$ية
م $$عياري $$ة ،ل $$تسهيل ح $$رك $$ة ال $$هياك $$ل وتحس $$ني ال $$قدرة الح $$رك $$ية وال $$وظ $$يفية ل $$كبار ال $$سن ،وذوي الح $$رك $$ة
املح$دودة بس$بب اإلص$اب$ات أو األم$راض ،إذ ي$مكن للس$ترة ال$روب$وت$ية أن ت$ساع$د ح$رك$ة امل$فصل ب$دع$مه
م$يكان$يكيًا .ف$هي ت$متاز ب$نظام ت$حكم ف$ري$د م$بني ع$لى ش$بكة م$ن األق$طاب امل$ثبتة ع$لى ج$لد املس$تخدم،
لقراءة اإلشارات من العضالت واملفاصل.
وت$وق$ع ال$باح$ثون ح$ينها أن ت$سهم ال$تقنية أي ً
$ضا ف$ي ح$ماي$ة ورف$ع ف$عال$ية ال$عمال ال$ذي$ن ي$مارس$ون الجه$د
ال$عضلي ،أو اس$تخدام$ها ف$ي ال$تدري$بات ال$ري$اض$ية ع$ال$ية ال$تقنية ،وت$زوي$د رواد ال$فضاء ب$ها ف$ي ظ$روف
محاكاة الجاذبية املنخفضة.

املصدرEurekAlert :
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