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ال $$ $ $هيئة ال $$ $ $عام $$ $ $ة مل $$ $ $دي $$ $ $نة األب $$ $ $حاث
ال$علمية و ال$تطبيقات ال$تكنول$وج$ية ه$ي أح$دث
امل $$ $ $ $ $ $راك $$ $ $ $ $ $ز و
ال $ $ $ $ $ $ه $ $ $ $ي $ $ $ $ئ $$ $ $ $ات
ال $ $ $ $ $ $ب $ $ $ح $ $ $ث $ $ $ي $$ $ $ة
ال $$تاب $$عة ل $$وزارة
ال$$بحث ال$$علمي
ح$$ $ $ $ $يث ت$$ $ $ $ $تميز
امل $$ $ $دي $$ $ $نة ع $$ $ $لى
ح$$داث$$ة ن$$شأت$$ها
ب$موق$عها ال$جغراف$ي امل$ميز ب$مدي$نة ب$رج ال$عرب
الج$دي$دة – غ$رب م$حاف$ظة اإلس$كندري$ة و ه$ي
إح $$ $دى امل $$ $دن ال $$ $صناع $$ $ية الج $$ $دي $$ $دة و ال $$ $تي
ت$$ضم ب$$ني ج$$نبات$$ها م$$ا ي$$قارب م$$ن  % ٤٠م$$ن
حج$$ $م ال$$ $صناع$$ $ات امل$$ $صري$$ $ة ع$$ $لى إخ$$ $تالف
أنواعها .
ل$$ $م ي$$ $كن اله$$ $دف م$$ $ن إن$$ $شاء ال$$ $هيئة
ال $$ $عام $$ $ة مل $$ $دي $$ $نة األب $$ $حاث ال $$ $علمية أن ت $$ $كون
مج $$رد م $$رك $$زا ً ل $$لبحث ال $$علمي  ،ب $$ل أب $$عد م $$ن
ذل $$ $ك لتس $$ $تهدف إن $$ $شاء ع $$ $دة م $$ $راك $$ $ز ل $$ $لتميز
ال$$ $ $علمي و ال$$ $ $تكنول$$ $ $وج$$ $ $ي لخ$$ $ $دم$$ $ $ة أه$$ $ $داف
ال $$ $ $تنمية االق $$ $ $تصادي $$ $ $ة و األج $$ $ $تماع $$ $ $ية ف $$ $ $ي
م $$ $صر ،و ت $$ $نمية و ت $$ $طوي $$ $ر ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $يات

الج $$ $ $دي $$ $ $دة و ت $$ $ $طبيق األس $$ $ $ال $$ $ $يب ال $$ $ $علمية
الح$$ $دي$$ $ثة ف$$ $ي م$$ $جاالت اإلن$$ $تاج و الخ$$ $دم$$ $ات
ب $$ $ما ي $$ $عني رب $$ $ط خ $$ $طط ال $$ $بحوث وال $$ $تطوي $$ $ر
ب$أه$داف خ$طط ال$تنمية ال$وط$نية  .وف$ضالً ع$ن
أن م $$ $ $سمي امل $$ $ $دي $$ $ $نة ي $$ $ $برز ب $$ $ $وض $$ $ $وح ذل $$ $ $ك
االه$$ $ $تمام ب$$ $ $ال$$ $ $بحوث ال$$ $ $علمية و ال$$ $ $تطبيقات
ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $ية ع $$ $لي ح $$ $د س $$ $واء ح $$ $يث أن $$ $ها
ت$$شكل ال$$سمة ال$$رئ$$يسية ف$$ي ن$$شاط و مج$$مل
أه $$داف امل $$دي $$نة ال $$علمية  ،و ه $$و األم $$ر ال $$ذي
ي$$ $ميزه$$ $ا ت$$ $مام$$ $ا ع$$ $ن غ$$ $يره$$ $ا م$$ $ن م$$ $ؤس$$ $سات
ال $$بحث ال $$علمي وال $$تكنول $$وج $$يا األخ $$رى ف $$ي
م$صر  ،خ$اص$ة و أن ه$دف$ها األص$يل ي$نصب
ع$لي ت$وف$ير خ$دم$ات ال$تدري$ب واالس$تشارات و
ن$قل ال$تكنول$وج$يا ل$جهات اإلن$تاج و الخ$دم$ات
ف $$ي م $$صر ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ي ت $$نفيذ مش $$روع $$ات
ت $$ $طبيقية ل $$ $تطوي $$ $ر األداء ف $$ $ي م $$ $جاالت ع $$ $دة
لخ $$ $دم $$ $ة االق $$ $تصاد ال $$ $وط $$ $ني  ،ف $$ $ضالً ع $$ $ن
ال $$تعاون املس $$تمر م $$ع امل $$ؤس $$سات ال $$قوم $$ية و
ال $$ $دول $$ $ية ف $$ $ي م $$ $جال ت $$ $نمية و ن $$ $قل و ت $$ $وط $$ $ني
التكنولوجيا .
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و ك $$ $ $ان ل $$ $ $لناف $$ $ $ذة ل $$ $ $قاء م $$ $ $ع األس$$ $ $تاذ
ال$دك$تور  /م$ها ع$ادل ال$دم$الوي  -م$دي$ر
امل$$ $ $دي$$ $ $نة ل $$ $ $لتعرف ع $$ $ $لى أه $$ $ $م األنش $$ $ $طة و
األب$$حاث و املش$$روع$$ات ال$$جاري$$ة و املس$$تقبلية
ب$$ $امل$$ $دي$$ $نة و م$$ $ا ه$$ $ي أه$$ $م مخ$$ $رج$$ $ات ال$$ $بحث
ال$علمي ال$نات$جة ع$ن ع$ملها و أه$م م$ا ي$ميزه$ا
ع$ن ن$ظرائ$ها م$ن امل$راك$ز و امل$عاه$د و ال$هيئات
ال$$بحثية ن$$ظرا ً ل$$كون$$ها أح$$دث امل$$راك$$ز ال$$بحثية
ال $$تي ت $$م إن $$شاؤه $$ا ف $$ضالً ع $$ن ك $$ون $$ها ت $$ضم
م $$عاه $$د ب $$حثية و م $$راك $$ز ع $$لمية و ت $$كنول $$وج $$ية
متعددة التخصصات .
 oي $$ $ $مكننا أن نس $$ $ $تعرض ال $$ $ $صورة ال $$ $ $عام $$ $ $ة
ل$$تاري$$خ امل$$دي$$نة و أه$$م أنش$$طتها و األب$$حاث
ال $$علمية ال $$جاري $$ة ب $$ها م $$ع ع $$رض م $$ختصر

أله$داف$ها و إم$كان$ات$ها البش$ري$ة و امل$ادي$ة
 ،و س $$وف ن $$قوم ب $$عرض أه $$م املخ $$رج $$ات
ال$$ $ $بحثية ال$$ $ $نات$$ $ $جة ع$$ $ $ن ال$$ $ $عمل ال$$ $ $دءوب
ل$لسادة أع$ضاء ال$هيئة ال$بحثية ب$امل$دي$نة و
ال$$ذي ك$$ان م$$ن أه$$م ن$$تائ$$جة و مخ$$رج$$ات$$ه
نش $$ر ع $$لمي م $$ميز ف $$ي ك $$بري $$ات امل $$جالت
ال $$ $علمية و املفه $$ $رس $$ $ة دول $$ $يا ً  ،ع $$ $دد م $$ $ن
ب $$ $ $ $راءات اإلخ $$ $ $ $تراع مسج $$ $ $ $لة ل $$ $ $ $ضمان
ح $$ $ $ماي $$ $ $ة امل $$ $ $لكية ال $$ $ $فكري $$ $ $ة ل $$ $ $لباح $$ $ $ثني
ب$امل$دي$نة  ،ن$ماذج أول$ية و م$نتجات ن$صف
ص$$ $ناع$$ $ية ق$$ $اب$$ $لة ل$$ $لتطبيق ال$$ $صناع$$ $ي و
امل $$ناف $$سة ب $$منتجات ذات م $$كون م $$صري
م $$ن خ $$ام $$ات مح $$لية م $$دع $$وم $$ة ب $$معرف $$ة و
ب $$ $حث ع $$ $لمي ق $$ $ادر ع $$ $لى ت $$ $قدي $$ $م ح $$ $لول
ل$$ $كثير م$$ $ن امل$$ $شكالت ال$$ $تي ق$$ $د ت$$ $واج$$ $ه
ال$$ $ $وط$$ $ $ن  ،و أخ$$ $ $يرا ً و ل$$ $ $يس آخ$$ $ $را ً ت$$ $ $عد
امل $$دي $$نة أح $$د أه $$م ب $$يوت ال $$خبرة ال $$علمية
ال$$تي ت$$قدم خ$$دم$$ات م$$جتمعية م$$ن خ$$الل
ح $$ $ $زم $$ $ $ة م $$ $ $ن اإلس $$ $ $تشارات ال $$ $ $علمية و
ال $$ $تحال $$ $يل ال $$ $الزم $$ $ة لخ $$ $دم $$ $ة امل $$ $جتمع و
ال $$ $ $صناع $$ $ $ة و ال $$ $ $بيئة امل $$ $ $حيطة ب $$ $ $كاف $$ $ $ة
م $$ $جاالت $$ $ها  ،و ه $$ $و م $$ $ا س $$ $وف ن $$ $تناول $$ $ه
ب$$ $ال$$ $تفصيل خ$$ $الل الس$$ $طور ال$$ $تال$$ $ية م$$ $ن
هذا اللقاء .
 oو الب$$ $د م$$ $ن اإلش$$ $ارة ه$$ $نا إل$$ $ى ت$$ $اري$$ $خ و
ن $$ $شأة امل $$ $دي $$ $نة ك $$ $أح $$ $دث و آخ $$ $ر م $$ $ا ت $$ $م
إن$شاؤه م$ن امل$عاه$د و امل$راك$ز و ال$هيئات
البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي .

ت $$نمية و ت $$طوي $$ر ال $$تكنول $$وج $$يا الح $$دي $$ثة و
ت $$ $طبيق األس $$ $ال $$ $يب ال $$ $علمية امل $$ $تطورة ف $$ $ي
ك $$ $اف $$ $ة م $$ $جاالت اإلن $$ $تاج و الخ $$ $دم $$ $ات  ،و
تح $$ $دي $$ $د أه $$ $م م $$ $شاك $$ $ل ال $$ $تنمية و اق $$ $تراح
الحلول املناسبة لها .
ت$$شغل امل$$دي$$نة م$$ساح$$ة  ٢٢٥ف$$دان ب$$مدي$$نة
ب $$رج ال $$عرب الج $$دي $$دة غ $$رب اإلس $$كندري $$ة و
ت $$ $ضم ط $$ $بقا ً ل $$ $قرار اإلن $$ $شاء  ١٢معه $$ $داً
ب $$حثيا ً و م $$رك $$زا ً ت $$كنول $$وج $$يا ً ي $$تم إن $$شاؤه $$ا
ع $$ $لي م $$ $راح $$ $ل ط $$ $بقا ً لخ $$ $طة ع $$ $لمية  ،وف $$ $ي
ضوء توافر التمويل .
أص $$ $ $در رئ $$ $ $يس املج $$ $ $لس األع $$ $ $لى ل $$ $ $لقوات
املس$$ $ $ $لحة ال$$ $ $ $قرار رق$$ $ $ $م  ٨٥ل$$ $ $ $سنة ٢٠١١
ب$تاري$خ  ٢٠١١ / ٥ / ٩ال$قاض$ى ب$اس$تبدال
م $$ $ $سمى ال $$ $ $هيئة ال $$ $ $عام $$ $ $ة مل $$ $ $دي $$ $ $نة م $$ $ $بارك
ل $$ألب $$حاث ال $$علمية وال $$تطبيقات ال $$تكنول $$وج $$ية
ب $$ $مسمى ال $$ $هيئة ال $$ $عام $$ $ة مل $$ $دي $$ $نة األب $$ $حاث
العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

أهداف املدينة :
•ال $$عمل ع $$لى ت $$شجيع ال $$بحث ال $$علمي ف $$ي
امل $$جاالت ال $$تي ت $$رت $$بط ب $$الخ $$طط ال $$تنموي $$ة
ل$$ $ $ $لدول$$ $ $ $ة وإب$$ $ $ $داء ال$$ $ $ $رأي وإي$$ $ $ $جاد ح$$ $ $ $لول
ملشكالت املجتمع الصناعي.
•ت $$ $عزي $$ $ز ال $$ $تعاون ال $$ $علمي ب $$ $ني امل $$ $دي $$ $نة و
ن $$ظرائ $$ها م $$ن م $$راك $$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 $$ة وح $$ماي $$ة ال $$بيئة وامل $$جتمع
تحقيقا ً للتنمية املستدامة.
•إي$$ $جاد ب$$ $يئة م$$ $حفزة وج$$ $اذب$$ $ة ل$$ $لمخترع$$ $ني
وأص $$ $ $حاب ال $$ $ $نماذج األول $$ $ $ية ل $$ $ $رع $$ $ $اي $$ $ $تهم
وإن $$ $ $شاء ش $$ $ $رك $$ $ $ات ت $$ $ $عتمد ع $$ $ $لى ال $$ $ $بحث
وال $$تطوي $$ر م $$ع ال $$باح $$ثني ف $$ي وادي ال $$علوم
ب$$ $امل$$ $نطقة االس$$ $تثماري$$ $ة ب$$ $ال$$ $هيئة م$$ $ن أج$$ $ل
الوصول إلى منتجات نهائية.
•ت$$ $قدي$$ $م دعـ$$ $م ال$$ $تعليـم وال$$ $تـدريـ$$ $ب ال$$ $فني
ب $$ $شكل عـ $$ $ام ل $$ $رف $$ $ع ق $$ $درات الش $$ $باب م $$ $ن
الجنس $$ $ $ني ل $$ $ $تأه $$ $ $يلهم ل $$ $ $يصبحوا م $$ $ $هنيني
مؤهلني لاللتحاق بسوق العمل.
أه $$ $ $م األنش $$ $ $طة ب $$ $ $مدي $$ $ $نة األب $$ $ $حاث
العلمية :
•ت $$نمية وت $$طوي $$ر امل $$عام $$ل امل $$رك $$زي $$ة ب $$امل $$دي $$نة
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 $ $ $ $ $ $ه$ادة ن $ $ $ $ $ $ظ$ام إدارة ال $ $ $ $ $ $ج$ودة )ISO
 (17025ل $$ $ $ $ $إلس $$ $ $ $ $تمرار ف $$ $ $ $ $ي ت $$ $ $ $ $قدي $$ $ $ $ $م
اإلستشارات والخدمات العلمية للمجتمع.

الرؤية :
ت$$ $ $عمل ال$$ $ $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 $$ار •ت $$نفيذ املش $$روع $$ات ال $$بحثية امل $$مول $$ة مح $$لياً
ت $$عزي $$ز إس $$ترات $$يجية ال $$دول $$ة ف $$ي االق $$تصاد ودول$يا ً ف$ي م$وض$وع$ات ق$وم$ية ق$اب$لة ل$لتطبيق
املبنى على املعرفة.
وتساعد على التنمية الشاملة في مصر.
نشأة املدينة :
•ع$$قد ال$$لقاءات م$$ع امل$$جتمع امل$$دن$$ي به$$دف
ص $$در ق $$رار ال $$سيد رئ $$يس ج $$مهوري $$ة م $$صر
ت$$طبيق ن$$تائ$$ج األب$$حاث ف$$ي خ$$دم$$ة امل$$جتمع
ال$عرب$ية رق$م )  ( ٨٥ل$سنة  ١٩٩٣م ب$إن$شاء
والبيئة.
ال $$ $هيئة ال $$ $عام $$ $ة مل $$ $دي $$ $نة م $$ $بارك ل $$ $ألب $$ $حاث
ال$$علمية و ال$$تطبيقات ال$$تكنول$$وج$$ية  ،به$$دف
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 oإن$$ $ $تاج م$$ $ $بيدات ع$$ $ $ضوي$$ $ $ة و م$$ $ $خصبات ح$$ $ $يوي$$ $ $ة
مل$$عال$$جة ال$$كثير م$$ن األم$$راض ال$$زراع$$ية ل$$لنبات$$ات و
املزروعات الغذائية
 oال$عدي$د م$ن املش$روع$ات ال$خاص$ة ب$مجال ت$كنول$وج$يا
ت $$ $صنيع األغ $$ $ذي $$ $ة م $$ $ثل مش $$ $روع إس $$ $تخدام ن $$ $بات
الكينوا في صناعة األغذية
 oمش$$روع$$ات ال$$طاق$$ة الج$$دي$$دة و املتج$$ددة ال$$صدي$$قة
للبيئة ذات املكون املصري و الكفاءة العالية
و ف $$يما ي $$لي ع $$رض م $$ختصر أله $$م املش $$روع $$ات ذات األه $$مية و
ال$$بعد ال$$قوم$$ي ال$$تي ش$$ارك$$ت ف$$يها امل$$دي$$نة ب$$أب$$حاث و مخ$$رج$$ات
بحثية هامة للسادة أعضاء هيئة البحوث و معاونيهم :

•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$$وج$$يات
الح$$دي$$ثة لخ$$دم$$ة امل$$جتمع ال$$صناع$$ي وال$$علمي وم$$ناق$$شة ال$$بحوث ذات
الصلة بقضايا املجتمع.

أهم املشروعات الخاصة بمدينة األبحاث العلمية :
• تقييم نبات الجاتروفا كمصدر للطاقة:
•إن $$شاء وادي ال $$علوم وال $$تكنول $$وج $$يا ك $$مرك $$ز إس $$تثمار م $$عرف $$ي ي $$عمل
"ت$$قييم ن$$بات ال$$جات$$روف$$ا ك$$مصدر ل$$لطاق$$ة ب$$حوض البح$$ر امل$$توس$$ط" ،
ع $$لى مخ $$رج $$ات األب $$حاث وت $$طوي $$ره $$ا ع $$بر ت $$أس $$يس ش $$رك $$ات م $$عرف $$ية
ت$$م زراع$$ة  ٨أف$$دن$$ة م$$ن ن$$بات ال$$جات$$روف$$ا ب$$امل$$زرع$$ة التج$$ري$$بية ب$$امل$$دي$$نة
تسهم في خلق إقتصاد معرفي.
ك$$ما ت$$م ال$$حصاد امل$$بدئ$$ي ل$$لنبات ،ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى اس$$تخراج ال$$زي$$وت
•ج$ذب امل$بتكري$ن ورواد األع$مال إلن$شاء ح$اض$نات أع$مال ت$كنول$وج$ية
م $$ن ع $$صر ال $$بذور ح $$يث ي $$حتوى ال $$كيلو ج $$رام ال $$واح $$د م $$ن ال $$عجينة
في مجاالت األبحاث التي تجرى باملدينة.
ال $$نات $$جة م $$ن ع $$صر ال $$بذور ع $$لى  ٢٥م $$يجا ج $$ول م $$ن ال $$طاق $$ة وي $$مكن
•ربط مجاالت التعليم والتدريب املهني بحاجة السوق املحلية.
مضاعفة هذه الكمية بضغط العجينة أكثر.
•إص$$ $ $دار نش$$ $ $رات ع$$ $ $لمية ت$$ $ $عكس ن$$ $ $شاط وإن$$ $ $جازات واخ$$ $ $تراع$$ $ $ات
الباحثني بالهيئة.
أض $$اف ال$$سيد األس$$تاذ ال$$دك$$تور  /والء مح$$مد ش$$تا – ن$$ائ$$ب
م$دي$ر امل$دي$نة ل$لمعاه$د ال$بحثية  ،ب$$أن امل$$عاه$$د ال$$بحثية ب$$امل$$دي$$نة
ت$$عمل وف$$قا ً للخ$$طة ال$$بحثية م$$ن ض$$من اإلس$$تيرات$$يجية ال$$قوم$$ية ل$$لبحث
ال $$علمي ال $$تي وض $$عتها و ت $$عني ب $$تنفيذه $$ا وزارة ال $$تعليم ال $$عال $$ي و
ال $$بحث ال $$علمي و ذل $$ك ض $$من رؤي $$ة م $$صر  ٢٠٣٠م $$ن أج $$ل ت $$حقيق
التنمية املستدامة من خالل البحث العلمي .

ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى أن ه$$ناك إم$$كان$$ية ل$$الس$$تفادة أي$$ضا ً م$$ن ع$$صر ب$$ذور
ال$$جات$$روف$$ا ووج$$د أن  ١ط$$ن م$$ن ن$$وات$$ج ع$$صر ال$$بذرة ي$$حتوى ع$$لى م$$ا
ي$$عادل  ١٥٣كج$$م س$$ماد ك$$يماوي  15:15:15ن$$يتروج$$ني :ف$$وس$$فور :
ب$وت$اس$يوم  ،و ن$جاح زراع$ة ه$ذا ال$نبات ت$تالءم زراع$ته ف$ي األراض$ي
ش$به ال$قاح$لة ك$امل$نطقة امل$متدة ع$لى ط$ول ال$ساح$ل ال$شمال$ي ال$غرب$ي
ح$$يث ش$$ارك$$ت امل$$دي$$نة ب$$عدد م$$ن املش$روع$ات ال$بحثية ذات ال$بعد مل $$صر وأن ن $$جاح زراع $$ته ف $$ي ه $$ذه امل $$نطقة ي $$ساع $$د ف $$ي ت $$نمية ه $$ذه
ال$$قوم$$ي و ال $$تي ت $$عتبر املخ $$رج $$ات ال $$بحثية ال $$نات $$جة ع $$ن ال $$عمل ب $$ها امل $$جتمعات ،وف $$ى ن $$فس ال $$وق $$ت ت $$كون امل $$دي $$نة ب $$يت خ $$برة ل $$لصناع $$ات
م$ن أه$م م$ا ي$ميز إن$تاج امل$عاه$د ال$بحثية ف$ي امل$دي$نة ب$تلك املش$روع$ات ال $$تي س $$تقوم ع $$لى زراع $$ة ه $$ذا ال $$نبات .وت $$رج $$ع أه $$مية زراع $$ة ن $$بات
ال $$جات $$روف $$ا ب $$جان $$ب أن $$ه م $$صدر ل $$لوق $$ود ال $$حيوي إل $$ى اس $$تخدام $$ه ف $$ي
التي نذكر منها على سبيل املثال :
أغ$$راض ص$$ناع$$ية أخ$$رى م$$ثل ص$$ناع$$ة امل$$نظفات واألس$$مدة ال$$عضوي$$ة
 oم$$راق$$بة إن$$تشار ن$$بات ورد ال$$نيل ب$$إس$$تخدام ص$$ور
وامل$بيدات ال$حيوي$ة ب$اإلض$اف$ة إل$ى االس$تفادة م$ن مخ$لفات ه$ذا ال$نبات
األقمار الصناعية للحد من خطورة إنتشاره
في تصنيع أعالف املاشية.
 oال$تصوي$ر ث$الث$ي األب$عاد ل$لتوث$يق أله$م م$عال$م م$صر
ال$$ $كشف ع$$ $ن ل$$ $حوم الح$$ $مير وغ$$ $يره$$ $ا ب$$ $اس$$ $تخدام
•
ال$$سياح$$ية م$$ثل م$$نطقة س$$قارة و ت$$مثال أب$$و ال$$هول
تقنية البصمة الوراثية:
و مدينة األقصر و غيرها
ف$$ $ي إط$$ $ار ق$$ $يام م$$ $دي$$ $نة االب$$ $حاث ال$$ $علمية وال$$ $تطبقات ال$$ $تكنول$$ $وج$$ $ية
ب$$ال$$دورامل$$نوط ب$$ها ف$$ى ت$$قدي$$م الخ$$دم$$ات امل$$جتمعية وس$$عيها ل$$لمحاف$$ظة
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ع $$لى ص $$حة وس $$الم $$ة امل $$واط $$نني م $$ن ال $$غش ال $$تجاري ت $$قدم ط $$ري $$قة
ج$$دي$$دة وم$$بتكرة ل$$لكشف ع$$ن غ$$ش ال$$لحوم واألل$$بان ب$$اس$$تخدام ت$$قنية
ال $$بصمة ال $$وراث $$ية  ،ق $$ام $$ت امل $$دي $$نة بتح $$دي $$د ن $$وع $$ية ك $$ل م $$ن ال $$لحوم
واألل$$بان امل$$تداول$$ة ب$$األس$$واق املح$$لية وال$$عامل$$ية وذل$$ك ب$$اس$$تخدام ت$$قنية
ال$$ $وراث$$ $ة الج$$ $زي$$ $ئية ل$$ $لحام$$ $ض ال$$ $نووي ال$$ $خاص ب$$ $كل ن$$ $وع )ال$$ $بصمة
الوراثية(.
ح $$يث ت $$م إج $$راء ط $$ري $$قة ج $$دي $$دة وم $$بتكرة ل $$لكشف ع $$ن غ $$ش ال $$لحوم
واألل$$بان ع$$لى أس$$س وراث$$ية ت$$تعلق ب$$إي$$جاد ك$$واش$$ف ج$$زي$$ئية ل$$لكشف
ع $$ن م $$صادر ون $$وع $$ية ك $$ل م $$ن ال $$لحوم واألل $$بان مس $$تخدم $ا ً م $$ا ي $$سمى
ب $$ال $$بصمة ال $$وراث $$ية ل $$كل ن $$وع م $$ن ح $$يوان $$ات امل $$زرع $$ة وذل $$ك ب $$اس $$تخدام
ت$قنية  ،PCRوب$ال$فعل ت$م ال$توص$ل إل$ى تح$دي$د ن$وع$ية ل$حوم ك$الً م$ن :
ال $$خنازي $$ر ،ال $$قطط ،ال $$كالب ،ال $$خيول ،الح $$مير ،ه $$ذا ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى
ل $$حوم وأل $$بان ك $الً م $$ن  :ال $$جام $$وس  ،األغ $$نام  ،األب $$قار ،وت $$م ال $$توص $$ل
م$$ؤخ$$را ً إل$$ى اس$$تنباط ك$$شاف$$ات وراث$$ية ج$$دي$$دة لتح$$دي$$د ل$$حوم وأل$$بان
ك$الً م$ن امل$اع$ز ،الج$مال وت$عتبر ه$ذه ال$طري$قة ذات ك$فاءة ع$ال$ية ح$يث
ت $$كفي ك $$ميات ق $$ليلة ج $$دا ً م $$ن ال $$لحوم واألل $$بان إلج $$راء ه $$ذه ال $$تحال $$يل
ال$$ $دق$$ $يقة ،و أي$$ $ضا ً إم$$ $كان$$ $ية ال$$ $تعرف ع$$ $لى ن$$ $وع$$ $ية ه$$ $ذه ال$$ $لحوم ب$$ $عد
ال$طهى أو إن ت$م خ$لطها ب$أى ن$وع م$ن ال$لحوم األخ$رى ،و الب$د ه$نا أن
ن $$ $ $شير ع $$ $ $لى ض $$ $ $رورة ال $$ $ $تنسيق ب $$ $ $ني ال $$ $ $وزارات وال $$ $ $هيئات امل $$ $ $عنية
باملوضوع ملا له من أهمية قصوى للمواطن املصري .

وال $$ $تنمية ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $ية ويس $$ $تهدف ت $$ $صنيع ن $$ $ماذج أول $$ $ية مل $$ $ول $$ $دات
كه$رب$ائ$ية وم$بردات ف$ي ص$ورة رق$ائ$ق س$ميكة ذات اب$عاد ن$ان$وم$تري$ة .
و ي $$أت $$ي املش $$روع ف $$ي إط $$ار ال $$دور ال $$رائ $$د ال $$ذي ت $$ؤدي $$ه امل $$دي $$نة ف $$ي
م$$جال ال$$نان$$و ت$$كنول$$وج$$ي بمعه$$د ب$$حوث ال$$تكنول$$وج$$يا امل$$تقدم$$ة وامل$$واد
الج $$دي $$دة وال $$تعاون املس $$تمر ف $$يما ب $$ني امل $$دي $$نة وال $$جام $$عات وال $$هيئات
ال $$عامل $$ية  .ح $$يث أن ال $$جان $$ب األمل $$ان $$ي ي $$تمتع ب $$خبرة ك $$بيرة ف $$ي م $$جال
ال $$طاق $$ة ال $$بدي $$لة وال $$نان $$و ت $$كنول $$وج $$ي م $$ن خ $$الل ع $$دد م $$ن املش $$روع $$ات
داخ$$ $ $ل اإلت$$ $ $حاد األوروب$$ $ $ي  ،وه$$ $ $و األم$$ $ $ر ال$$ $ $ذي ي$$ $ $عزز م$$ $ $ن ق$$ $ $درات
املش$روع ون$جاح$ه ألول م$رة ف$ي م$صر  ،ف$ضالً ع$ن ال$عمل ع$لى ت$غيير
ال$$ $ترك$$ $يب ال$$ $دق$$ $يق ل$$ $لمواد الكه$$ $روح$$ $راري$$ $ة املس$$ $تخدم$$ $ة ف$$ $ى ص$$ $ناع$$ $ة
امل $$ول $$دات الكه $$رب $$ائ $$ية وامل $$بردات ال $$دق $$يقة م $$ن ال $$بعد امل $$يكروم $$ترى إل $$ى
ال$بعد ال$نان$وم$ترى به$دف ص$ناع$ة أف$الم كه$روح$راري$ة س$ميكة م$ناس$بة
إلب$$تكار امل$$ول$$دات الكه$$رب$$ائ$$ية ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى امل$$بردات ل$$كى ت$$تناس$$ب
م $$ع ال $$طقس ال $$عرب $$ى ال $$داف¡  ،ه $$ذا ب $$االض $$اف $$ة الس $$تخدم ط $$ري $$قتى
ال$ترس$يب الكه$رب$ى وامل$حال$يل اله$الم$ية ف$ى ت$حضير ت$لك امل$واد .وذل$ك
ن$تاج ب$ان ال$تقنيات ال$حال$ية ل$تصنيع األج$زاء الكه$روح$راري$ة الت$تناس$ب
ف $$ى ال $$تطبيقات الح $$دي $$ثة ف $$ى األجه $$زة ال $$دق $$يقة وذل $$ك ل $$عيوب ت $$صنيع
وع$يوب م$يكان$يكية إذا م$ات$تطلب ت$حضير أف$الم ي$تراوح س$مكها م$ا ب$ني
 ١٠٠إلى  ٢٠٠ميكرومتر.
• مشروع علمى "لتعقيم وتحسني جودة مياه الصرف":
ح$$صل معه$$د ب$$حوث ال$$هندس$$ة ال$$وراث$$ية وال$$تكنول$$وج$$يا ال$$حيوي$$ة  ،ع$$لى
ت$موي$ل م$ال$ى م$ن ص$ندوق ال$علوم وال$تنمية ال$تكنول$وج$ية ملش$روع "ت$عقيم
وإزال $$ة رائ $$حة م $$ياه ال $$صرف وتحس $$ني ج $$ودت $$ها ب $$إس $$تخدام ج $$زي $$ئات
ال$$فضة امل$$تناه$$ية ال$$صغر املخ$$لقة ح$$يوي$$ا"  ،واله$$دف م$$ن املش$$روع ه$$و
ت$$طوي$$ر ت$$قنيات ال$$تكنول$$وج$$يا ال$$خاص$$ة ب$$ال$$تحضير ال$$حيوى لج$$زي$$ئات
ال $$فضة م $$تناه $$ية ال $$صغر ب $$إس $$تخدام م $$يكروب $$ات م $$صري $$ة ب $$األض $$اف $$ة
ل $$دراس $$ة ت $$أث $$ير وت $$طبيق امل $$نتج ع $$لى ت $$عقيم وإزال $$ة ال $$رائ $$حة ب $$امل $$ياه.
خ$طوة ت$عقيم امل$ياه م$همة ل$لتأك$د م$ن ص$الح$ية امل$ياه للش$رب أو ل$لرى ،
إال أن$$ها ت$$ؤك$$د ان ت$$عقيم امل$$ياه ب$$أض$$اف$$ة املطه$$رات امل$$ختلفة للتخ$$لص
م$ن ال$بكتيري$ا ت$ضرر ب$صحة االن$سان وتس$بب أم$راض خ$طيرة  ،ل$ذل$ك
فج$$ $ $زي$$ $ $ئات ال$$ $ $فضة امل$$ $ $تناه$$ $ $ية ال$$ $ $صغر ت$$ $ $عد م$$ $ $ن أح$$ $ $دى م$$ $ $نتجات
ال $$تكنول $$وج $$يا الح $$دي $$ثة ال $$تى ت $$تميز ب $$خاص $$ية التخ $$لص م $$ن ال $$تلوث
ال$$ $بكتيرى ول$$ $ها ق$$ $درة ع$$ $ال$$ $ية للتخ$$ $لص م$$ $ن أك$$ $ثر م$$ $ن  ٦٥٠ن$$ $وع م$$ $ن
ال$$بكتيري$$ا وال$$فيروس$$ات وال$$فطري$$ات ب$$دون أي م$$خاط$$ر ص$$حية )وله$$ذه
الج $$زي $$ئات ت $$أث $$ير ك $$بيرع $$لى امل $$ياه ل $$درج $$ة أن واح $$د ج $$رام م $$نها ي $$عقم
م$ئات ال$كيلو م$ترات امل$رب$عة(  ،غ$ير أن امل$شكلة ت$كمن ف$ى م$عظم ط$رق
ت$حضير ال$فضة ال$تناه$ية ال$صغر م$عقدة وم$كلفة وم$واده$ا غ$ير م$توف$رة
م$ما ي$ؤث$ر ت$أث$ير س$لبى ع$لى ال$تكنول$وج$يا ال$بيئية ل$ذل$ك ي$عد ت$حضيره$ا
ب$$أس$$تخدام ال$$بكتيري$$ا م$$ن أف$$ضل ال$$طرق ل$$تطوي$$ر ال$$تكنول$$وج$$يا ال$$بيئية
النظيفة بدون تكاليف باهظة.

• مشروع للمعالجة الحيوية للنفط:
ب$$تموي$$ل م$$ن ص$$ندوق ال$$علوم وال$$تنمية ال$$تكنول$$وج$$ية ت$$عمل امل$$دي$$نة ع$$لى
مش $$روع "امل $$عال $$جة ال $$حيوي $$ة ل $$لنفط وت $$طبيق ت $$قنيات م $$ختلفة لتحس $$ني
إزال$$ $ة ال$$ $نفط"  ،و ن$$ $ظرا ً الس$$ $تخدام ال$$ $طرق ال$$ $فيزي$$ $ائ$$ $ية وال$$ $كيميائ$$ $ية
مل$$عال$$جة تس$$ري$$ب ال$$نفط أو امل$$نتجات ال$$ثان$$وي$$ة ل$$صناع$$ة ال$$نفط اال ه$$ذه
ال$عمليات ال ت$زي$ل امل$لوث$ات ال$نفطية ت$مام$ا ً م$ن ال$بيئة ل$ذل$ك ف$اس$تخدام
ال $$كائ $$نات ال $$حية ال $$دق $$يقة ي $$ساع $$د ع $$لى التخ $$لص م $$ن ال $$نفط وت $$حوي $$له
مل$$ $رك$$ $بات م$$ $تطاي$$ $رة.وأوض$$ $حت أن املش$$ $روع يه$$ $دف ل$$ $عزل أن$$ $واع م$$ $ن
ال $$كائ $$نات ال $$حية ال $$دق $$يقة ال $$تى ل $$ها ق $$درة ع $$ال $$ية لتح $$لل م $$كون $$ات زي $$ت
ال$بترول ال$خام  ،وف$هم اآلل$ية ال$تى تس$تخدم$ها ف$ى تح$لل ال$نفط ب$تتبع
األن$$ $ $زي$$ $ $مات امل$$ $ $سؤل$$ $ $ة ع$$ $ $ن ذل$$ $ $ك  ،ك$$ $ $ما س$$ $ $يتم اخ$$ $ $تبار ال$$ $ $توص$$ $ $يف
ال $$فسيول $$وج $$ى للس $$الالت ب $$شأن اس $$تخدام ال $$هيدروك $$رب $$ون $$ات امل $$ختلفة
)ال $$عطري $$ة واألل $$يفات $$ية(  .وع $$ن ط $$ري $$ق ه $$ذه ال $$كائ $$نات ال $$دق $$يقة س $$يتم
ت$طبيق م$نهجية أح$صائ$ية غ$ير م$عتادة لتح$دي$د ال$ظروف امل$ثلى ل$عملية
تح $$لل زي $$ت ال $$بترول  ،والب $$د م $$ن ت $$كييف ه $$ذه ال $$كائ $$نات ال $$دق $$يقة ف $$ى
ال$$بيئة ال$$تى س$$يتم ع$$الج$$ها ب$$اس$$تخدام م$$ياه البح$$ر الس$$تهالك ال$$نفط
ألقصى درجة ممكنة.
وب$$دات ب$$دراس$$ة تح$$ميل الس$$الالت ع$$لى ح$$وام$$ل م$$ناس$$بة ذات ط$$بيعة
م$$ختلفة واج$$راء ال$$تجارب ف$$ى م$$فاع$$ل ح$$يوى م$$ناس$$ب مل$$عال$$جة ال$$وض$$ع
ال $$طبيعى ب $$االض $$اف $$ة ل $$لفحص املجه $$رى ل $$لخالي $$ا  ،وم $$ن امل $$توق $$ع م $$د
ال $$صناع $$ة امل $$صري $$ة ب $$ال $$كائ $$نات ال $$دق $$يقة املح $$ملة ل $$تنظيف ال $$بيئة م $$ن
املخ$$لفات ال$$بترول$$ية ف$$ى ال$$بحار امل$$لوث$$ة ب$$ال$$بترول  ،ف$$ضالً ع$$ن ام$$كان$$ية • مشروع علمي من مبادرة )(FP7
انتبه $$ت م $$صر وف $$رن $$سا مل $$شكلة ال $$تلوث ال $$بترول $$ى وامل $$لوث $$ات ال $$عضوي $$ة
استخدامها فى معالجة املخلفات الصناعية.
ل $$لبيئة البح $$ري $$ة للبح $$ر األب $$يض امل $$توس $$ط ع $$ن ط $$ري $$ق دراس $$ة ت $$تناول
• تصنيع مولدات كهربائية باستخدام النانوتكنولوجى :ال$$تنوع ال$$بيول$$وج$$ى وتح$$دي$$د م$$صادر ال$$تلوث امل$$ؤث$$رة  ،وم$$ن ث$$م ت$$قدم$$ت
ف $$ $ي إط $$ $ار املش $$ $روع املش $$ $ترك ب $$ $ني م $$ $دي $$ $نة األب $$ $حاث ال $$ $علمية وه $$ $يئة م $$صر الق $$تراح م $$ناس $$ب مل $$كاف $$حة ال $$تلوث ال $$بيئى ال $$ذى ي $$ؤدى ل $$وج $$ود
ال$$فضاء األمل$$ان$$ية  ،ح$$صلت امل$$دي$$نة ع$$لى ت$$موي$$ل م$$ن ص$$ندوق ال$$علوم م$$ $خاط$$ $ر ل$$ $لثروة البح$$ $ري$$ $ة وال$$ $صحة ال$$ $عام$$ $ة ل$$ $لمفوض$$ $ية األوروب$$ $ية ،
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ف$$ $حصلت م$$ $دي$$ $نة األب$$ $حاث ال$$ $علمية ع$$ $لى املش$$ $روع ت$$ $حت ع$$ $نوان "
ك $$ $شف واس $$ $تغالل ال $$ $تنوع امل $$ $يكروب $$ $ى امل $$ $تاح ف $$ $ى البح $$ $ر االب $$ $يض
امل$توس$ط ل$لمعال$جة ال$حيوي$ة ل$لمواق$ع البح$ري$ة امل$لوث$ة"  ،وج$اء ذل$ك ف$ى
إط $$ار ال $$دور ال $$ذى ي $$قوم ب $$ه االت $$حاد األوروب $$ى م $$ن أج $$ل امل $$توس $$ط
ب $$امل $$شارك $$ة م $$ع ع $$دد م $$ن امل $$ؤس $$سات ال $$بحثية ف $$ى ال $$عدي $$د م $$ن دول
ح $$ $وض البح $$ $ر امل $$ $توس $$ $ط م $$ $ثل :امل $$ $غرب ،ت $$ $ون $$ $س ،م $$ $صر ،األردن،
اليونان ،إيطاليا ،أسبانيا باإلضافة إلى بلجيكا وبريطانيا .

ف$$ي إط$$ار ال$$تعاون ال$$علمي ب$$ني م$$دي$$نة األب$$حاث ال$$علمية وال$$تطبيقات
ال$تكنول$وج$ية ب$برج ال$عرب وص$ندوق ال$علوم وال$تنمية ال$تكنول$وج$ية ف$ي
م $$جال ال $$تكنول $$وج $$يا ال $$حيوي $$ة ال $$بيئية ومل $$ا ي $$ترت $$ب ع $$ليه ه $$ذا امل $$جال،
نج $$د املش $$روع ال $$بحثي ال $$هام ت $$حت ع $$نوان "ج $$هاز مح $$مول ل $$قياس
ال$سمية ب$اس$تخدام ال$ضوء ال$حيوي ال$بكتيري"  ،وم$ن خ$الل ت$وظ$يف
ال$$هندس$$ة ال$$وراث$$ية ف$$ي ه$$ذا املش$$روع ي$$تم ت$$عدي$$ل ال$$هندس$$ة ال$$وراث$$ية
ل $$بعض ال $$بكتيري $$ا ل $$تكون ق $$ادرة ع $$لى إن $$تاج ض $$وء ي $$مكن م $$الح $$ظته
ع$$ند ال$$دخ$$ول إل$$ى غ$$رف$$ة م$$ظلمة ويس$$تخدم ه$$ذا ال$$ضوء ف$$ى ال$$تقدي$$ر
ال$$عام ل$$سمية امل$$لوث$$ات ال$$تي ت$$ذوب ف$$ي امل$$ياه وي$$مكن ال$$تكهن ل$$لمادة
امل$$ $لوث$$ $ة املس$$ $ببة ل$$ $لسمية وم$$ $دى نس$$ $بتها ع$$ $ن ط$$ $ري$$ $ق ح$$ $دة ال$$ $ضوء
وال$وق$ت ال$ذي ت$أخ$ذه ال$بكتيري$ا ف$ي ق$لة ال$ضوء  ،وللمش$روع أك$ثر م$ن
أه$$ميه م$$ن ح$$يث ت$$صميم ج$$هاز ل$$قياس ال$$خالي$$ا ال$$بكتيري$$ة امل$$ضيئة
ح$يث ي$قدم املش$روع ت$صميم أول$ى ل$جهاز ك$ام$ل ي$تكون م$ن ب$كتيري$ا
م$هندس$ة وراث$يا ً وي$قوم ال$جهاز ب$تحوي$ل ال$ضوء ال$بكتيري إل$ى أرق$ام
ي$$مكن ح$$ساب$$ها ك$$ما ي$$مكن ل$$لجهاز أن ي$$ترج$$م ال$$ضوء ال$$بكتيري إل$$ى
ن $$بضات ي $$مكن ت $$كبيره $$ا ع $$ن ط $$ري $$ق ج $$زء أخ $$ر وب $$نا ًء ع $$لى ذل $$ك ي $$تم
ال$$وص$$ول إل$$ى ن$$تيجة درج$$ة ال$$سمية وال$$توص$$ل إل$$ى ال$$جهاز س$$يكون
ب$مثاب$ة أول ج$هاز م$صري ي$قيس ال$سمية ع$ن ط$ري$ق ال$ضوء ال$حيوي
ال$بكتيري وي$تميز ه$ذا امل$وض$وع ب$أن$ه ذو ق$اب$لية ل$لتطبيق ف$ى ال$سوق
امل $$صري وس $$يعود ب $$ال $$نفع ع $$لى ال $$عدي $$د م $$ن األجه $$زة وال $$قطاع $$ات
ال$$ $حكوم$$ $ية وال$$ $خاص$$ $ة ب$$ $اع$$ $تباره ج$$ $هاز ي$$ $قيس ال$$ $سمية ف$$ $ى امل$$ $واد
السائلة حيويا ً.
ت $$ $ $قليل ال $$ $ $تلوث ال $$ $ $بيئي م $$ $ $ن خ $$ $ $الل أس $$ $ $تخدام
•
تكنولوجيا التثبيت البيولوجى:
املش$$روع ال$$علمي ب$$عنوان " أف$$اق ال$$بيوت$$كنول$$وج$$ى لتحس$$ني وال$$تنمية
املس$$تدي$$مة ل$$لعالق$$ة ب$$ني ال$$ري$$زوب$$يا وال$$برس$$يم ت$$حت ال$$ضغوط ال$$بيئية
"  ،وللمش $$ $روع أه $$ $ميه ب $$ $اع $$ $تباره تج $$ $رب $$ $ة ع $$ $لمية ج $$ $دي $$ $دة ل $$ $تعميم
االس $$تفادة م $$ن ت $$كنول $$وج $$يا ال $$تثبيت ال $$بيول $$وج $$ى ل $$ألزوت ال $$جوى ع $$ن
ط$$ري$$ق اس$$تخدام ال$$بيول$$وج$$يا الج$$زي$$ئية ف$$ي ان$$تخاب أك$$ثر الس$$الالت
امل $$ $يكروب $$ $ية ك $$ $فاءة ف $$ $ي ت $$ $ثبيت األزوت ال $$ $جوى وأك $$ $ثره $$ $ا م $$ $قاوم $$ $ة
ل $$لضغوط ال $$بيئية م $$ثل ارت $$فاع درج $$ة الح $$رارة ودرج $$ة ق $$لوي $$ة وم $$لوح $$ة
األرض ،ف $$ $ضالً ع $$ $ن اس $$ $تخدام ت $$ $قنيات ال $$ $هندس $$ $ة ال $$ $وراث $$ $ية ف $$ $ي
ان $$تخاب الس $$الالت ذات ال $$ثبات ال $$وراث $$ي ح $$تى ال ت $$فقد الس $$الالت
ال $$ $بكتيري $$ $ة ال $$ $جينات امل $$ $سئول $$ $ة ع $$ $ن ت $$ $ثبيت األزوت ال $$ $جوى ل $$ $تقليل
ال $$تلوث ال $$بيئى ،و اس $$تخدام األس $$مدة االزوت $$ية ل $$ها أض $$رار س $$لبية
ع $$ $لى ص $$ $حة اإلن $$ $سان وال $$ $حيوان و ارت $$ $فاع ت $$ $كال $$ $يفها ،ل $$ $ذا ف $$ $ان
ت$كنول$وج$يا ال$تثبيت ال$حيوي ل$لنيتروج$ني ال$جوي ت$كاف$ليا ً م$ع ال$نبات$ات
ال$بقول$ية ق$د أص$بحت أك$ثر ف$اع$لية ألن$ها ت$مد ال$نبات ب$ال$غذاء وت$ساه$م
ف$$ي ت$$قليل ال$$تلوث ال$$بيئي وت$$قليل ت$$كال$$يف ال$$عملية ال$$زراع$$ية و زي$$ادة
إنتاجية النباتات.

و ت $$م اخ $$تيار ش $$اط¡ امل $$كس ب $$اإلس $$كندري $$ة ك $$نموذج ل $$لدراس $$ة وذل $$ك
ل$تنوع م$ظاه$ر ال$تلوث البح$رى م$ن م$لوث$ات ع$ضوي$ة وب$ترول$ية وم$عادن
ث$قيلة ط$بقا ل$تقري$ر وزارة ال$بيئة  ،ويه$دف املش$روع إل$ى إع$داد ط$رق
ت$$ساع$$دن$$ا إلس$$تغالل املج$$موع$$ات امل$$يكروب$$ية امل$$تنوع$$ة وامل$$عزول$$ة م$$ن
امل$واق$ع امل$ختلفة م$ن ال$شاط¡ وك$ذل$ك اإلن$زي$مات و امل$رك$بات ال$تى ل$ها
ال $$ $ $قدرة ع $$ $ $لى ت $$ $ $قليل ال $$ $ $توت $$ $ $ر الس $$ $ $طحى ل $$ $ $لمرك $$ $ $بات ال $$ $ $بترول $$ $ $ية
والهيدروكربونية للقضاء على امللوثات املختلفة.
و نج$د أن اس$تخدام ه$ذه امل$واد ال$بيوت$كنول$وج$ية إم$ا ع$ن ط$ري$ق ع$زل
ال$كائ$نات ال$دق$يقة واس$تخالص امل$رك$بات أو م$ن خ$الل ت$طبيق واس$ع
مل $$جاالت ال $$تكنول $$وج $$يا امل $$تقدم $$ة وامل $$كتشفه م $$ؤخ $$را م $$ن ق $$بل ش $$رك $$اء
املشروع واملتاحة حصرا للمشروع.
وم$$ن خ$$الل ه$$ذا املش$$روع س$$وف ي$$تم ال$$نظر ف$$ى ث$$الث$$ة م$$ن أص$$ناف
امل$لوث$ات امل$عروف$ة ف$ي ج$ميع أن$حاء ال$عال$م :ال$هيدروك$رب$ون$ات ال$بترول$ية
وم$$ $رك$$ $بات ال$$ $كلورال$$ $هيدروك$$ $رب$$ $ون$$ $ية وامل$$ $عادن ال$$ $ثقيلة ،ح$$ $يث س$$ $يتم
اإلس $$تفادة م $$ن مج $$موع $$ة ك $$بيرة م $$ن امل $$صفوف $$ات ال $$بيئية امل $$لوث $$ة و
امل$$وج$$ودة ف$$ى م$$واق$$ع م$$تفرق$$ة ف$$ي ج$$ميع أن$$حاء البح$$ر امل$$توس$$ط ب$$ما
ف$$ي ذل$$ك رم$$ال ش$$اط¡ البح$$ر ورواس$$ب ال$$بحيرات وال$$رواس$$ب امل$$لوث$$ة
م$ن البح$ر  ،وامل$ياه ش$دي$دة امل$لوح$ة وال$ترس$بات م$ن ال$بحيرات امل$ال$حة
ال$$ساح$$لية واألح$$واض ال$$طبيعية امل$$لوث$$ة وش$$دي$$دة امل$$لوح$$ة وال$$براك$$ني
ال$$طينية .وس$$يتم اس$$تغالل م$$نتجات ال$$تكنول$$وج$$يا ال$$حيوي$$ة امل$$يكروب$$ية
املس$$تخرج$$ة م$$ن ه$$ذا املش$$روع ل$$تطوي$$ر ع$$مليات امل$$عال$$جة ال$$بيول$$وج$$ية
وتحس$ني ف$عال$يتها ف$ى ت$جارب م$عملية وم$يدان$ية .وس$يتواص$ل ال$عمل
ب $$ال $$تواص $$ل م $$ع الش $$رك $$ات ال $$صغيرة وامل $$توس $$طة ال $$عام $$لة ف $$ي ق $$طاع
تقنيات الليزر ثالثى األبعاد:
امل$عال$جة ال$بيول$وج$ية البح$ري$ة و ذل$ك ل$تحوي$ل مخ$رج$ات ه$ذا املش$روع •
إل$$ $ى م$$ $نتجات لح$$ $ل م$$ $شاك$$ $ل ال$$ $تلوث ال$$ $بيئى امل$$ $ختلفة ف$$ $ى البح$$ $ر
األبيض املتوسط.
ت$$متلك م$$دي$$نة األب$$حاث ال$$علمية ت$$قنيات ال$$ليزر ث$$الث$$ي األب$$عاد ،ح$$يث
ج$رى ال$تعاون ال$وث$يق ف$ي ه$ذا امل$جال م$ع وزارة ال$ثقاف$ة امل$صري$ة و
•
ب$كتيري$ا ل$قياس س$مية امل$واد ال$سائ$لة ح$يوي$ا ً ع$ن ه$يئة ال$يون$سكو ف$ي االس$تفادة م$ن ه$ذه ال$تقنيات ف$ي ال$توث$يق وف$ي
طريق الهندسة الوراثية:
م$جاالت ال$ترم$يم و ال$حفاظ ع$لي اآلث$ار ،ب$اإلض$اف$ة ل$وج$ود ش$راك$ات
ن$$اج$$حة م$$ع ع$$دد م$$ن ال$$جهات ال$$تي ت$$رغ$$ب ف$$ي االس$$تفادة م$$ن ت$$قنية
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ال$$ليزر ث$$الث$$ي األب$$عاد م$$نها ه$$يئة االس$$تشعار ع$$ن ب$$عد وع$$لوم ال$$فضاء،
وع $$دد م $$ن ال $$جهات ال $$دول $$ية امل $$رم $$وق $$ة ف $$ي ال $$والي $$ات املتح $$دة وإنج $$لترا
وف$$رن$$سا وت$$رك$$يا ،ف$$ضال ع$$ن اس$$تخدام ه$$ذه ال$$تقنية ف$$ي إج$$راء م$$سوح
أث $$ري $$ة ل $$عدد م $$ن امل $$واق $$ع األثُ $$ري $$ة ال $$هام $$ة ف $$ي م $$صر ،م $$نها دي $$ر س $$ان $$ت
ك $$ات $$ري $$ن و ح $$صن ب $$اب $$ليون ،ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ي س $$د ال $$رواف $$ع ،ح $$يث ت $$فيد
ه$ذه امل$سوح ف$ي م$جال ح$ماي$ة اآلث$ار ع$ن ط$ري$ق امل$عرف$ة ال$دق$يقة ل$تأث$ير
ع $$وام $$ل النح $$ر وال $$تعري $$ة وم $$حاول $$ة ت $$جنب ال $$وق $$ع الس $$لبي ل $$تلك ال $$عوام $$ل
ال $$طبيعية ع $$لي األث $$ر ذات $$ه ب $$واس $$طة ت $$وف $$ير ق $$اع $$دة م $$علوم $$ات $$ية أث $$ري $$ة
ب $$اس $$تخدام $$ات ال $$ليزر ث $$الث $$ي األب $$عاد .ك $$ما ت $$قرر اس $$تغالل ت $$كنول $$وج $$يا
ال$ليزر ث$الث$ي األب$عاد ف$ي ال$حفاظ ع$لى ال$طاب$ع ال$بيئى وامل$عال$م األث$ري$ة
وال$$سياح$$ية ب$$محاف$$ظة م$$طروح وك$$يفية ت$$طوي$$ره$$ا مس$$تقبالً ف$$ي ك$$ل م$$ن
مدن الساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.
و غ$$يره$$ا م$$ن املش$$روع$$ات ال$$تي س$$يتم ت$$ناول$$ها ب$$ال$$تفصيل خ$$الل ال$$جول$$ة
داخ$ل م$عاه$د امل$دي$نة و ال$لقاء م$ع ال$سادة أع$ضاء ال$هيئة ال$بحثية ب$ها ،
يه$دف املعه$د إل$ى م$عال$جة ق$ضاي$ا ط$بية وص$ناع$ية وب$يئية م$ن
ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى ع $$رض أه $$م املخ $$رج $$ات ال $$بحثية ال $$نات $$جة م $$ن امل $$عاه $$د خ$$الل ت$$طبيقات ال$$هندس$$ة ال$$وراث$$ية وال$$تكنول$$وج$$يا ال$$حيوي$$ة ح$$يث ت$$سمح
باملدينة .
ال$$دراس$$ات امل$$تخصصة ف$$يه ب$$ال$$تعمق وال$$توص$$ل إل$$ى ت$$كنول$$وج$$يا ج$$دي$$دة
وم $$ $طورة تخ $$ $دم ج $$ $هات اإلن $$ $تاج والخ $$ $دم $$ $ات  ،ب $$ $اإلض $$ $اف $$ $ة إل $$ $ى ب $$ $ناء
ال $$ $خبرات وت $$ $زوي $$ $د امل $$ $ؤس $$ $سات امل $$ $ختلفة ب $$ $ال $$ $خبرات واملس $$ $تحضرات
ال $$ $بيوت $$ $كنول $$ $وج $$ $ية وإن $$ $تاج وت $$ $سوي $$ $ق امل $$ $واد ال $$ $تي ت $$ $لزم ف $$ $ي ص $$ $ناع $$ $ة
املستحضرات الدوائية والبيطرية والصناعات األخرى .
ومن أقسام املعهد :
• قسم بحوث األحماض النووية
• قسم بحوث البروتينات
• قسم التكنولوجيا الطبية
• قسم التكنولوجيا البيئية
• قسم تطوير الصناعات البيوتكنولوجية
و ب $$ال $$عودة إل $$ى امل $$عاه $$د ال $$بحثية و امل $$راك $$ز ال $$تكنول $$وج $$ية ال $$تي ت $$تكون
• قسم املنتجات الحيوية الدوائية
م$نها امل$دي$نة  ،نج$د أن امل$دي$نة ت$تكون و ط$بقا ً ل$قرار اإلن$شاء م$ن 12
معه $$دا ً ب $$حثيا ً و م $$رك $$زا ً ت $$كنول $$وج $$يا ً ي $$تم إن $$شاؤه $$ا ع $$لي م $$راح $$ل ط $$بقاً
لخ$$ $طة ع$$ $لمية و ب$$ $حثية م$$ $مول$$ $ة  ،ي$$ $تم ال$$ $عمل ب$$ $ها ح$$ $ال$$ $يا ً ف$$ $ي  7وه$$ $م
كاآلتي :
معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية
معهد املعلوماتية
معهد بحوث التكنولوجيا املتقدمة و املواد الجديدة
معهد بحوث زراعة األراضي القاحلة
معهد بحوث البيئة و املواد الطبيعية
مركز تنمية القدرات العلمية و التكنولوجية
مركز تطوير الصناعات الدوائية و الصيدلية و التخميرية
معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
و ف $$ي ل $$قاء م $$ع ال $$سيد األس$$تاذ ال$$دك$$تور  /دس$$وق$$ي أح$$مد ع$$بد
الح$$ $ $ليم – ع$$ $ $ميد معه$$ $ $د ب$$ $ $حوث ال$$ $ $هندس$$ $ $ة ال$$ $ $وراث$$ $ $ية و
ال$تكنول$وج$يا ال$حيوي$ة  ،أح$د أك$بر و أه$م امل$عاه$د ال$بحثية ب$امل$دي$نة
ب$$ما ي$$ضمه م$$ن ق$$وى بش$$ري$$ة م$$ميزة م$$ن ال$$سادة أع$$ضاء ه$$يئة ال$$بحوث
ذوي اإلن $$تاج ال $$علمي ال $$وف $$ير و امل $$ميز ل $$سؤال س $$يادت $$ه ح $$ول املعه $$د و
أهم أنشطته و األبحاث الجارية به .

و م $$ $ن ال $$ $واض $$ $ح م $$ $ن م $$ $سميات املعه $$ $د نج $$ $د أن خ $$ $طتها ال $$ $بحثية و
مش $$روع $$ات $$ها ت $$ساه $$م ف $$ي ال $$عمل ع $$لى ال $$كثير م $$ن امل $$جاالت ال $$تي ت $$هم
املواطن املصري  ،حيث يمكننا أن نذكرها فيما يلي :
املشروعات البحثية الجارية:
ت $$طوي $$ر ال $$عمليات ال $$حيوي $$ة ع $$لى املس $$توى التج $$ري $$بي إلن $$تاج
•
أنزيم البروتياز الثابت حراريا وقلويا ليستخدم في صناعة املنظفات
االن $$تاج ال $$نصف ص $$ناع $$ي ل $$لبكتري $$وس $$ني ال $$فعال ض $$د ال $$عفن
•
البني في البطاطس
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ج $$دي $$ر ب $$ال $$ذك $$ر ب $$أن وح $$دة ال $$تجارب ال $$نصف ص $$ناع $$ية ه $$ي
تحس $$ $ $ني اداء وح $$ $ $دة تح $$ $ $لية امل $$ $ $ياه ب $$ $ $اس $$ $ $تخدام ال $$ $ $تناط $$ $ $ح
•
ال $$عكسى ع $$ن ط $$ري $$ق ت $$قليل ت $$لوث ال $$غشاء ال $$ناج $$م ع $$ن ام $$تزاز ال $$خالي $$ا مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا .
امل$$يكروب$$ية )ال$$تلوث ال$$حيوى( وذل$$ك ب$$اس$$تخدام ط$$ري$$قة ت$$عدي$$ل األغ$$شية
املحفزة باإلنزيم
ت $$طوي $$ر ال $$عمليات ال $$حيوي $$ة ع $$لى ال $$نطاق التج $$ري $$بي إلن $$تاج
•
م$$واد م$$كاف$$حة ب$$يول$$وج$$ية م$$ضادة ل$$لفطري$$ات امل$$مرض$$ة ل$$لنبات ب$$واس$$طة
عزلة محلية من الباسيلس ستلس
ت $$طوي $$ر ال $$عمليات ال $$حيوي $$ة إلن $$تاج ج $$زي $$ئات أوك $$سيد ال $$زن $$ك
•
ال $$نان $$وم $$تري $$ة ك $$مادة م $$كاف $$حة ب $$يول $$وج $$ية م $$ضادة ل $$لفطري $$ات امل $$مرض $$ة
للنبات بواسطة عزلة محلية من االستربتوميسيتات
اإلن $$تاج ال $$نصف ص $$ناع $$ي مل $$بيد ح $$يوي م $$ن ع $$زل $$ة مح $$لية م $$ن
•
ال $$باس $$يلس س $$ات $$لس ودوره ف $$ي امل $$قاوم $$ة ال $$حيوي $$ة ألم $$راض الج $$ذور

املحملة بالتربة
إنتاج إنزيم األسباراجينيز بواسطة بعض أنواع البكتيريا
•
ج$$ $دي$$ $ر ب$$ $ال$$ $ذك$$ $ر ب$$ $أن املعه$$ $د ي$$ $وج$$ $د ب$$ $ه وح $$دة ل $$لتجارب ال $$نصف
ص $$ناع $$ية ) ال $$باي $$لوت ( و يش$$ $رف ع$$ $لى ت$$ $شغيلها أع$$ $ضاء ال$$ $هيئة
ال $$بحثية و م $$عاون $$وه $$م م $$ن ق $$سم ت $$طوي $$ر ال $$صناع $$ات ال $$بيوت $$كنول $$وج $$ية
باملعهد .
و ه$ي وح$دة ل$تطوي$ر امل$نتجات ال$بيوت$كنول$وج$ية ل$تصنيع امل$واد ال$حيوي$ة
ب$$إس$$تخدام امل$$فاع$$الت ال$$بيوك$$يميائ$$ية لح$$ل م$$شكالت ص$$ناع$$ات ال$$دواء و
اإلن $$زي $$مات و األع $$الف و غ $$يره $$ا م $$ن ال $$صناع $$ات ال $$تي ي $$مكن ل $$لوح $$دة
إن$$ $تاج ال$$ $عينة ف$$ $ي ش$$ $كل ن$$ $صف ن$$ $هائ$$ $ي ق$$ $اب$$ $ل ل$$ $لتطبيق ال$$ $صناع$$ $ي
النهائي .

و م$ن أه$م ال$نماذج األول$ية ال$قاب$لة ل$لتطبيق ال$صناع$ي م$ن
منتجات باحثي املعهد ما يلي :
• مس$$ $طرة ج$$ $ينية م$$ $صنعة ب$$ $اس$$ $تخدام ت$$ $قنيات
البيولوجيا الجزيئية
• مج $$ $موع $$ $ة ع $$ $زل الح $$ $مض ال $$ $نووي م $$ $ن ال $$ $دم
وسائل الجسم
• أم $$ $شاج :مج $$ $موع $$ $ه ت $$ $شخيصية الس $$ $تخالص
وت $$ $ $ $نقية امل $$ $ $ $ادة ال $$ $ $ $وراث $$ $ $ $ية م $$ $ $ $ن ال $$ $ $ $بكتيري $$ $ $ $ا
وال $$ $فطري $$ $ات ،واالك $$ $تينوم $$ $يسات ،وال $$ $نبات $$ $ات،
والدم
• ب$$يوف$$رن$$د مخ$$لوط ب$$كتيري مل$$عال$$جة وت$$دوي$$ر م$$ياه
الصرف الصحي بيولوجيا
إزال $$ة س $$موم األف $$الت $$وكس $$ني ال $$فطري $$ة امل $$لوث $$ة مل $$ياه
الش $$رب ب $$اس $$تخدام األل $$ياف ال $$بول $$يميري $$ة ال $$نان $$وي $$ة
املغلفة لسالالت البروبايوتك
• Recycling of Agricultural Wastes to
Produce Added Value Products
.through Cultivation of Mushroom
• م$نتج م$ن األل$ياف ال$نان$وي$ة ال$قاب$لة ل$لطفو وامل$رت$بطة
ب $$ $ال $$ $خالي $$ $ا ال $$ $بكتيري $$ $ة لتحس $$ $ني ع $$ $ملية ال $$ $تكسير
الحيوي لزيت البترول
• ج$$هاز مح$$مول ل$$قياس ال$$سمية ب$$اس$$تخدام ال$$ضوء
الحيوي البكتيري
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•
•
•
•
•
•

Fungi as a store of oils from wastes
م $$نتج ج $$دي $$د ل $$عالج الح $$روق والج $$روح م $$صنع م $$ن م $$نتجات
بحري
مسحوق غسيل طبيعي من إنزيم البروتياز القلوى
ع$لف ح$يوان$ي ح$يوي وغ$نى ب$امل$رك$بات ال$بروت$ينيه امل$غذي$ة م$عد
من ريش الدواجن
ج$يبري ال$يكس  ,٢٠١٤مس$تخلص ع$ضوي ص$دي$ق ل$لبيئة ل$ه
كفاءه عالية كمبيد فطري ومخصب حيوي
س$$ارت$$ا -س$$تي  ,٢٠١٨مس$$تحلب اك$$سيد ال$$زن$$ك ال$$نان$$وم$$تري
ال$$ $عضوي ال$$ $صدي$$ $ق ل$$ $لبيئة ل$$ $ه ك$$ $فاءه ع$$ $ال$$ $ية ك$$ $مبيد ف$$ $طري
ومخصب حيوي

وال$$تطوي$$ر ف$$ي ه$$ذا امل$$جال به$$دف ت$$قدي$$م االس$$تشارات ال$$فنية وال$$قيام
بمش$$ $روع$$ $ات ال$$ $تطوي$$ $ر ل$$ $جهات اإلن$$ $تاج وإن$$ $تاج ال$$ $برم$$ $جيات ووض$$ $ع
ب$$رام$$ج ل$$لتدري$$ب ع$$لى املس$$توى اإلق$$ليمي وع$$مل دورات ت$$دري$$بية ع$$لى
مستوى عالي متميز .
ه $$كذا ك $$ان ال $$تعري $$ف بمعه $$د امل $$علوم $$ات $$ية ب $$مدي $$نة األب $$حاث
ال $$ $علمية و ال $$ $تطبيقات ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $ية ك $$ $ما وص $$ $فه ال$$ $سيد األس$$ $تاذ
ال $$دك $$تور  /مح $$مد ال $$سيد ي $$وس $$ف – ال $$قائ $$م ب $$أع $$مال ع $$ميد
املعهد  ،و أوضح سيادته أن املعهد يتكون من األقسام التالية :
• قسم الوسائط و جرافيكيات الحاسب
• ق $$ $ $سم ال $$ $ $نظم امل $$ $ $بنية ع $$ $ $لى امل $$ $ $عرف $$ $ $ة و
الحاسب اآللي
• قسم التطبيقات الهندسية للحاسب
• ق $$ $ $سم ش $$ $ $بكات ال $$ $ $حاس $$ $ $ب و ال $$ $ $تشغيل
املوزع
• قسم املحاكاة و نظم دعم إتخاذ القرار
و م$$ن أه$م املخ$رج$ات ال$بحثية ال$$نات$$جة ع$$ن املش$$روع$$ات ال$$تي ق$$ام
بها السادة الباحثون باملعهد :

 خدمة التوثيق ثالثى األبعاد لألثارال $$ $جهة الس $$ $تفيدة :وزارة اآلث $$ $ار وال $$ $جهات ال $$ $بحثية امله $$ $تمة
بتوثيق اآلثار املصرية
ح$يث ت$م ت$نفيذ ال$عدي$د م$ن امل$شاري$ع ف$ى ه$ذا امل$جال أه$مها
ت $$ $وث $$ $يق م $$ $نطقة اله $$ $رم واب $$ $و ال $$ $هول ب $$ $ال $$ $كام $$ $ل وت $$ $طوي $$ $ر ت $$ $طبيق واق $$ $ع
إف$$تراض$$ى ل$$لتجوال الح$$ر داخ$$ل ه$$ذه امل$$ناط$$ق  ،وإع$$داد ن$$موذج رق$$مى
• م$بيد ط$بيعي مل$قاوم$ه ال$فطري$ات ال$تي ت$صيب ج$ذور ال$نبات$ات
ل$$أله$$رام$$ات واب$$و ال$$هول  ،ه$$ذا ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى مش$$روع ت$$طوي$$ر م$$دي$$نة
ومغذى ويزيد اإلنتاج
األقصر التخيلية والذى تم تنفيذه يالتعاون مع محافظة األقصر
• م$$بيد ط$$بيعي مل$$قاوم$$ه ال$$عفن ال$$بني ل$$لبطاط$$س وم$$غذى وي$$زي$$د
اإلنتاج
• ت $$ $ $ثبيط ال $$ $ $تعبير ال $$ $ $جيني ل $$ $ $كل م $$ $ $ن NF-KB،COX-2 ،
 خ$ري$طة ت$وض$ح ان$تشار وك$ثاف$ة ورد ال$نيل ف$ي نه$ر ال$نيل Bcl-2ب $$واس $$طة مس $$تخلص ب $$ذور ن $$بات الج $$رج $$ير ف $$ي س $$رط $$ان ال $$ثدي
و بحيراته العذبة
املستحث في الجرذان
الجهة الستفيدة  :وزارة الري و املوارد املائية ووزارة الزراعة
معهد املعلوماتية

إن معه $$د امل $$علوم $$ات $$ية ي $$عد م $$ن امل $$عاه $$د ذات ط $$بيعة ال $$عمل
ال $$ $خاص $$ $ة ف $$ $ي م $$ $جال ت $$ $كنول $$ $وج $$ $يا امل $$ $علوم $$ $ات و ال $$ $حاس $$ $ب اآلل $$ $ي و
ت$طبيقات$ه و ي$تميز املعه$د ب$إن$جاز ع$دد م$ن املش$روع$ات ال$قوم$ية ال$هام$ة
ال$تي تخ$دم ال$نواح$ي اإلق$تصادي$ة و ال$سياح$ية و األث$ري$ة و غ$يره$ا م$ن
امل$$وض$$وع$$ات ال$$تي ي$$تم م$$عال$$جتها ب$$خوارزم$$يات و ت$$طبيقات ال$$حاس$$ب
اآلل$$ $ي ف$$ $ي املعه$$ $د  ،ح$$ $يث يه$$ $دف املعه$$ $د ل$$ $تقدي$$ $م خ$$ $دم$$ $ات ال$$ $بحوث

و ه $$و مش $$روع ي $$نتج ال $$برم $$جية امل $$بتكرة ف $$ي ه $$ذا املش $$روع
ن$$وع$$ان م$$ن الخ$$رائ$$ط االول$$ي ت$$وض$$ح م$$دي ان$$تشار ورد ال$$نيل و ال$$ثان$$ية
ت$$وض$$ح ك$$ثاف$$ته ف$$ي ال$$نقطة ال$$واح$$دة ب$$اس$$تخدام ص$$ور أق$$مار ص$$ناع$$ية
ع$$ال$$ية ال$$دق$$ة وواس$$عة االس$$تخدام ف$$ي م$$نطقة ش$$رق أف$$ري$$قيا .ال$$غرض
م$نها ه$و ت$سهيل م$كاف$حة ورد ال$نيل و التخ$لص م$نه ل$توف$ير ق$در امل$ياه
املتبخ$$ر ع$$ن ط$$ري$$قه و إن$$قاذ ال$$ثروة ال$$سمكية امله$$ددة ب$$ه ف$$ي م$$صر و
شرق افريقيا
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ت $$ $وف $$ $ير ال $$ $طاق $$ $ه ف $$ $ى م $$ $راك $$ $ز ال $$ $حوس $$ $به
السحابيه

-

ل$$ $ $عبة ت$$ $ $عليمية ف$$ $ $ي م$$ $ $ادة ال$$ $ $ري$$ $ $اض$$ $ $يات
للمرحلة اإلبتدائية

ال $$ $جهة املس $$ $تفيدة  :م $$ $دارس امل $$ $رح $$ $لة اإلب $$ $تدائ $$ $ية
بمدينة برج العرب
ح $$ $يث يه $$ $دف املش $$ $روع إل $$ $ى ت $$ $صميم وت $$ $نفيذ ن $$ $ماذج ل $$ $عبة
ت $$عليمية ق $$ليلة ال $$تكلفة ل $$لمرح $$لة اإلب $$تدائ $$ية .ت $$تناول ت $$بسيط أج $$زاء م $$ن
امل$نهج ال$تعليمي امل$قرر و ت$تميز ب$أن$ها ت$درب ال$طلبة ع$لي ال$تنسيق ف$ي
إس$تخدام ق$درات$هم ال$ذه$نية و الجس$دي$ة .ك$ما أن$ها ت$درب$هم ع$لي ال$عمل
ال$$تعاون$$ي ف$$ي ف$$ري$$ق م$$تعدد املس$$توي$$ات ح$$يث ي$$ساع$$د ال$$طلبة امل$$تفوق$$ني
زم$الئ$هم األق$ل ت$فوق$ا ً ف$ي االس$تذك$ار و امل$راج$عة ل$تحقيق ن$تيجة أف$ضل
ل$لفري$ق.وق$د ت$م تج$رب$ة ال$لعبةب$اإلش$تراك م$ع إح$دي امل$دارس ب$مدي$نة ب$رج
الجهة الستفيدة  :املراكز البحثيه والكليات العلميه
ال$عرب ح$يث أدت إل$ي ارت$فاع م$لحوظ ف$ي مس$توي ال$طلبة و ال$طال$بات
$ظمة
$
$
ن
واأل
ال$$ $حوس$$ $بة ال$$ $سحاب$$ $ية :ه$$ $ي م$$ $صطلح ي$$ $شير إل$$ $ى امل$$ $صادر
ال $$ذي $$ن ش $$ارك $$وا ف $$ي التج $$رب $$ة ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ي ن $$جاح ال $$طلبة ض $$عاف
ال$$حاس$$وب$$ية امل$$تواف$$رة ت$$حت ال$$طلب ع$$بر الش$$بكة وال$$تي تس$$تطيع ت$$وف$$ير املس $$توي ف $$ي اإلع $$تماد ع $$لي أن $$فسهم و أق $$ران $$هم لتحس $$ني ق $$درات $$هم
ع$$دد م$$ن الخ$$دم$$ات ال$$حاس$$وب$$ية امل$$تكام$$لة دون ال$$تقيد ب$$امل$$وارد املح$$لية التحصيلية.
به$$دف ال$$تيسير ع$$لى املس$$تخدم ,وت$$شمل ت$$لك امل$$وارد م$$ساح$$ة لتخ$$زي$$ن
 توثيق التراث البدوي الالماديال $$بيان $$ات وال $$نسخ االح $$تياط $$ي وامل $$زام $$نة ال $$ذات $$ية ,ك $$ما ت $$شمل ق $$درات
م$عال$جة ب$رم$جية وج$دول$ة ل$لمهام ودف$ع ال$بري$د اإلل$كترون$ي وال$طباع$ة ع$ن
ب $$عد ،ويس $$تطيع املس $$تخدم ع $$ند ات $$صال $$ه ب $$الش $$بكة ال $$تحكم ف $$ي ه $$ذه
سُ $
ط وت$$تجاه$$ل ال$$كثير م$$ن
امل$$وارد ع$$ن ط$$ري$$ق واج$$هة ب$$رم$$جية ب$$سيطة تُبَ ِّ $
التفاصيل والعمليات الداخلية .
املش $$ $روع ي $$ $قدم اط $$ $ار ج $$ $دي $$ $د ل $$ $توف $$ $ير ال $$ $طاق $$ $ه ف $$ $ى م $$ $راك $$ $ز
ال$$ $حوس$$ $به ال$$ $سحاب$$ $يه م$$ $ع ال$$ $حفاظ ع$$ $لى مس$$ $توى خ$$ $دم$$ $ه م$$ $ميز الداء
ال $$حواس $$ب داخ $$ل امل $$رك $$ز .ح $$يث ان م $$صر ب $$صدد ان $$شاء ال $$عدي $$د م $$ن
م$راك$ز امل$علوم$ات وال$حوس$به ال$سحاب$يه ل$ذل$ك ك$ان م$ن ال$ضرورى ت$طوي$ر
نظم وخوارزميات لتقليل استهالك الطاقه.
وي $$عتبر إس $$تهالك ك $$ميات ه $$ائ $$لة م $$ن ال $$طاق $$ة الكه $$رب $$ائ $$ية ف $$ي م $$راك $$ز
الجهة املستفيدة  :املجتمع البدوي ببرج العرب
ال$$بيان$$ات ال$$سحاب$$ية واح$$دة م$$ن ال$$عيوب ال$$رئ$$يسية الس$$تخدام ال$$حوس$$بة
ت$م ب$ال$فعل ت$دري$ب ع$دد  ١٨ط$ال$ب و ط$ال$بة م$ن ك$لية ال$هندس$ة
ال$سحاب$ية م$ما ي$ؤدي إل$ى ارت$فاع ت$كال$يف ال$تشغيل وارت$فاع نس$بةث$ان$ي -
أك$$ $سيد ال$$ $كرب$$ $ون ) (CO2ف$$ $ي ال$$ $بيئة .وت$$ $وض$$ $ح دراس$$ $ة ح$$ $دي$$ $ثة أن ب $$جام $$عة اإلس $$كندري $$ة ب $$اإلش $$تراك م $$ع ج $$ام $$عة كنجس $$تون ال $$بري $$طان $$ية
م$$راك$$ز ال$$بيان$$ات تس$$تهلك ح$$وال$$ي  3ف$$ي امل$$ائ$$ة م$$ن إج$$مال$$ي الكه$$رب$$اء ع $$لي ال $$تفاع $$ل م $$ع امل $$جتمع ال $$بدوي ب $$برج ال $$عرب وف $$هم ق $$يمة ال $$تراث
ف $$ي ال $$عال $$م ،وت $$ول $$د ح $$وال $$ي  200م $$ليون ط $$ن م $$تري م $$ن ث $$ان $$ي أك $$سيد ال $$بدوي ال $$الم $$ادي ال $$ثري ب $$أن $$واع $$ه امل $$ختلفة م $$ثل ال $$شعر و ال $$عادات و
ال$$كرب$$ون س$$نوي$$ا .و ن$$تيجة ل$$ذل$$ك ،أص$$بحت إدارة ال$$طاق$$ة ق$$ضية ب$$حثية ال $$تقال $$يد و اإلح $$تفاالت .ن $$تيجة له $$ذا ال $$تفاع $$ل ق $$ام ال $$طلبة ب $$مساع $$دة
امل $$جتمع ع $$لي ح $$فظ و ت $$وث $$يق ال $$تراث ع $$ن ط $$ري $$ق ت $$صميم ن $$ماذج أول $$ية
واعدة في مجال الحوسبة السحابية.
وي $$مكن ال $$تقليل م $$ن اس $$تخدام امل $$وارد واس $$تهالك ال $$طاق $$ة ع $$ن ط $$ري $$ق ألرب $$ $ع ت $$ $طبيقات ل $$ $لهات $$ $ف املح $$ $مول تس $$ $تخدم ف $$ $ي ت $$ $وث $$ $يق ال $$ $شعر و
دم $$ج األجه $$زة االف $$تراض $$ية دي $$نام $$يكيا ب $$إس $$تخدام ال $$نقل امل $$باش $$رون $$قل األغ$ان$ي ب$اإلض$اف$ة إل$ي ت$طبيق ل$تعليم األط$فال ال$بدو ع$ادات و ت$قال$يد
األجه $$زة االف $$تراض $$ية ال $$ي اق $$ل ع $$دد م $$مكن م $$ن األجه $$زة امل $$ادي $$ة م $$ع م $$ $جتمعهم و ت $$ $طبيق آخ $$ $ر ل $$ $تسوي $$ $ق امل $$ $نتجات ال $$ $بدوي $$ $ة املح $$ $لية ع $$ $بر
ت $$قليل وق $$ت ال $$توق $$ف ع $$ن ال $$عمل ق $$در االم $$كان  .ت $$تكون ت $$قنية ت $$وح $$يد الهاتف املحمول و شبكة اإلنترنت.
األجهزة االفتراضية الديناميكية من عمليتني رئيسيتني:
 ت$$صميم و ت$$نفيذ م$$نظوم$$ة )ص$$وب$$ة( زراع$$ية oن $$قل أجه $$زة اف $$تراض $$ية م $$ن األجه $$زة ذات التح $$ميل
تعمل بالطاقة الشمسية و تحلية املياة
ال$زائ$د ل$تفادي ت$ده$ور مس$توي الخ$دم$ة ال$ذي ي$عان$ي
ال$$ $ $جهة الس$$ $ $تفيدة  :وزارة ال$$ $ $زراع$$ $ $ة وزارة ال$$ $ $رى وه$$ $ $يئة امل$$ $ $جتمعات
م $$ $نه األجه $$ $زة االف $$ $تراض $$ $ية  ،م $$ $ما ق $$ $د ي $$ $ؤدي إل $$ $ى
العمرانية و املناطق النائية و الساحلية البعيدة عن نهر النيل
انتهاك مستوى الخدمة (SLV).
يه$$دف ه$$ذا املش$$روع إل$$ى ت$$طوي$$ر وت$$صميم وإخ$$تبار وح$$دة
 oن$$قل ج$$ميع األجه$$زة االف$$تراض$$ية م$$ن األجه$$زة ذات
تج $$ري $$بية ل $$صوب $$ة زراع $$ية )ب $$يت مح $$مى( م $$كتفية ذات $$يا ب $$ال $$طاق $$ة وم $$ياه
التح $$ميل امل $$نخفض ل $$تقليل ع $$دد األجه $$زة النش $$طة.
ال $$رى .تس $$تفيد ال $$صوب $$ة ال $$زراع $$ية م $$ن ال $$طاق $$ة ال $$شمسية ال $$زائ $$دة ع $$ن
ح $$ $ $ $يث ي $$ $ $ $تم ت $$ $ $ $بدي $$ $ $ $ل األجه $$ $ $ $زة ال $$ $ $ $خام $$ $ $ $لة (Idle
إح$$تياج ال$$نبات$$إلن$$تاج امل$$اء ال$$الزم ل$$لرى ع$$ن ط$$ري$$ق ال$$تقطير ال$$شمسى
) serversديناميكيا إلى وضع الطاقة
امل $$باش $$ر )امل $$قطرات ال $$شمسية( .ب $$اإلض $$اف $$ة ذل $$ك  ،ي $$مكن اإلس $$تعادة
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الج $$زئ $$ية ل $$لرط $$وب $$ة وال $$طاق $$ة الح $$راري $$ة ل $$هواء ال $$صوب $$ة ال $$زراع $$ية إلن $$تاج معهد بحوث التكنولوجيا املتقدمة و املواد الجديدة
امل$$زي$$د م$$ن امل$$اء ال$$عذب ع$$ن ط$$ري$$ق التح$$لية ب$$طري$$قة ال$$ترط$$يب  ،وإزال$$ة
ال$رط$وب$ة .وت$زود ال$صوب$ة ال$زراع$ية ب$نظام امل$دخ$نة الح$راري$ة ل$دف$ع دوران
ال$$ $هواء وال$$ $تهوي$$ $ة ط$$ $بيعيا دون ال$$ $حاج$$ $ة مل$$ $راوح م$$ $يكان$$ $يكية م$$ $ما ي$$ $قلل
تكاليف الصيانة والتشغيل.
وس$يتم ت$طوي$ر ب$رن$ام$ج ع$لى ال$حاس$ب ل$دراس$ة ت$فاص$يل ال$بيئة
ال$داخ$لية ل$لصوب$ة ال$زراع$ية  ،ك$ما س$يتم إدخ$ال م$نظوم$ة ت$حكم ل$لصوب$ة
به $$دف ال $$قياس وال $$تحكم ف $$ى ع $$ناص $$ر ال $$جو داخ $$ل ال $$صوب $$ة  ،وك $$ذل $$ك
عمليات التحلية وإنتاج املاء والطاقة.
وس $$يتم ب $$ناء م $$نظوم $$ة تج $$ري $$بية م $$تكام $$لة ل $$لصوب $$ة ال $$زراع $$ية
ل$دراس$ة أداءه$ا ف$ى ظ$روف ب$يئية ط$بيعية ب$مدي$نة ب$رج ال$عرب الج$دي$دة.
ويس $$تفاد م $$ن ال $$نتائ $$ج امل $$عملية وال $$نظري $$ة ل $$تطوي $$ر م $$نظوم $$ة م $$تكام $$لة ف$ي ل$قاءن$ا م$ع ال$سيد األس$تاذ ال$دك$تور  /ه$شام مح$مد س$ليمان
ب$الحج$م ال$تجارى  ،ول$تناس$ب ال$ظروف ال$جوي$ة مل$ناط$ق م$تعددة ب$مصر – ع $$ميد املعه $$د  ،ت$$ $وج$$ $هنا ل$$ $سيادت$$ $ه ب$$ $ال$$ $سؤال ع$$ $ن ط$$ $بيعة ال$$ $عمل
ب$املعه$د و خ$اص$ة ف$يما ي$تعلق ب$مسماه و إرت$باط ال$تكنول$وج$يات امل$تقدم$ة
بهدف تعميمها على املستوى التجارى.
و امل$واد الج$دي$دة و م$صطلح ال$نان$وت$كنول$وج$ي ال$ذي ص$ار مح$ل إه$تمام
العديد من الباحثني على كافة الصعدة و املجاالت .
أج$اب س$يادت$ه ب$أن املعه$د يس$تهدف دع$م م$جال ع$لوم ت$كنول$وج$يا امل$واد
امل$تقدم$ة وت$طوي$ر ووس$ائ$ل ال$تصنيع واإلن$تاج واالرت$قاء ب$طرق اس$تخدام
املواد الجديدة وكيفية التعامل معها .
ح $$يث ت $$عمل أق $$سام املعه $$د ف $$ي ظ $$ل م $$نظوم $$ة م $$تكام $$لة ل $$لوص $$ول إل $$ى
مخ$$رج$$ات و ن$$تائ$$ج األب$$حاث امل$$عملية و ي$$تم ت$$حوي$$لها إل$$ى ت$$كنول$$وج$$يات
ق $$اب $$لة ل $$لتطبيق ال $$صناع $$ي ف $$ي ص $$ورة م $$نتجات ل $$كل م $$ا ي $$خص ع $$لوم
امل $$واد و ال $$تغيرات ال $$تي ق $$د ت $$طرأ ع $$ليها و تحس $$ني م $$واص $$فات $$ها ب $$عد
خضوعها للعديد من اإلختبارات الحرارية و الكيميائية و غيرها .
و يتكون املعهد من خمسة أقسام هي :
 قسم املتراكبات و تكنولوجيا التصنيع األلعاب العالجية لعالج التوحد قسم النمذجة و املحاكاةالجهة الستفيدة  :أطفال التوحد
 قسم البوليمراتت$قوم ال$لعبة امل$صممة خ$صيصا ً ألط$فال ال$توح$د ب$مساع$دت$هم
 قسم النانوتكنولوجيف$$ى ال$$تأق$$لم م$$ع ال$$عال$$م واألف$$راد امل$$حيطة  ،وذل$$ك ع$$ن ط$$ري$$ق اس$$تخدام
 قسم املواد اإللكترونيةح$$بهم ل$$لشخصيات ال$$كارت$$ون$$ية وس$$هول$$ة ت$$فاع$$لهم م$$عها ل$$تمري$$نهم ع$$لى
ي$$تشارك املعه$$د ف$$ي ال$$كثير م$$ن أب$$حاث$$ه و مش$$روع$$ات$$ه م$$ع ال$$عدي$$د
التصرف وتقليد ردود األفعال الصحيحة كاإلبتسام والعنف والخوف.
م $$ $ن امل $$ $راك $$ $ز و ال $$ $هيئات ال $$ $بحثية امل $$ $ماث $$ $لة ل $$ $طبيعة ال $$ $عمل م $$ $ن خ $$ $الل
ف$$ضالً ع$$ن ال$$عدي$$د م$$ن املش$$روع$$ات األخ$$رى ال$$جاري$$ة ب$$املعه$$د و امل$$مول$$ة ب $$روت $$وك $$والت ت $$عاون مش $$ترك $$ة م $$ثل معه $$د ال $$دراس $$ات ال $$عليا و ال $$بحوث
لخ $$دم $$ة امل $$جتمع و ال $$جهات اإلن $$تاج $$ية ف $$ي ك $$ل م $$ا ي $$خص ال $$حاس $$ب ب$$ $جام$$ $عة اإلس$$ $كندري$$ $ة و اق$$ $سام ال$$ $كليات ب$$ $كليات ال$$ $علوم ب$$ $جام$$ $عات
اآلل $$ي و ت $$طبيقات $$ه  ،ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى ب $$روت $$وك $$والت الش $$راك $$ة و ال $$تعاون اإلس$$ $ $كندري$$ $ $ة و ط$$ $ $نطا و غ$$ $ $يره$$ $ $ا ب$$ $ $اإلض$$ $ $اف$$ $ $ة إل$$ $ $ى املعه$$ $ $د امل$$ $ $لكي
املس $$تمر ب $$ني املعه $$د و ن $$ظرائ $$ه ف $$ي ن $$فس ال $$تخصصات م $$ن امل $$راك $$ز و السويدي .
و ي$وج$د ب$املعه$د امل$عام$ل امل$رك$زي$ة ال$خاص$ة ب$تقدي$م اإلس$تشارات
امل$$ $عاه$$ $د و ال$$ $هيئات ال$$ $بحثية ال$$ $تاب$$ $عة ل$$ $وزارة ال$$ $بحث ال$$ $علمي كمعه$$ $د
ب $$حوث اإلل $$كترون $$يات و ال $$هيئة ال $$قوم $$ية ل $$إلس $$تشعار م $$ن ال $$بعد و ع $$لوم ال$$علمية و ع$$مل ال$$تحال$$يل و ال$$توص$$يف ل$$لمرك$$بات و امل$$واد و ال$$تي ي$$متد
ن $$شاط امل $$عام $$ل امل $$رك $$زي $$ة إل $$ى ج $$ميع ال $$باح $$ثني ب $$امل $$دي $$نة و غ $$يره $$ا م $$ن
الفضاء .
ال$$باح$$ثني ب$$امل$$راك$$ز ال$$بحثية و ال$$جام$$عات امل$$صري$$ة و ك$$ذل$$ك الش$$رك$$ات و
ال $$هيئات ال $$صناع $$ية و غ $$يره $$ا  ،ح $$يث ته $$دف امل $$عام $$ل امل $$رك $$زي $$ة بمعه $$د
ب $$حوث ال $$تكنول $$وج $$يا امل $$تقدم $$ة و امل $$واد الج $$دي $$دة إل $$ى دع $$م م $$جال ع $$لوم
وت$كنول$وج$يا امل$واد امل$تقدم$ة وت$طوي$ر وس$ائ$ل ال$تصنيع واإلن$تاج ل$إلرت$قاء
بطرق استخدام املواد الجديدة وكيفية التعامل معها .
و ت$ضم مج$موع$ة ف$ري$دة م$ن األجه$زة ال$علمية الح$دي$ثة ال$تي تخ$دم
العملية البحثية مثل :
 .١اجهزه لتوصيف التركيب الدقيق و البلوري للمواد.
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أجه $$زة لتح $$دي $$د ن $$وع ال $$عناص $$ر امل $$وج $$ودة ب $$امل $$واد )ال $$عينات ال$شائ$عة ف$ي ت$حضير و ف$حص ال$عينات ال$تي ق$د ت$ؤث$ر ب$شكل أو أخ$ر
ع $$لي ص $$حة و ج $$ودة ال $$فحص وال $$تي ي $$قدم $$ها ن $$خبة م $$ن أع $$ضاء ه $$يئة
الصلبه(.
أجه $$زة لتح $$دي $$د ن $$وع ال $$عناص $$ر امل $$وج $$ودة ب $$امل $$واد )ال $$عينات ال $$تدري $$س ب $$ال $$جام $$عات امل $$صري $$ة و ب $$اح $$ثي و أس $$ات $$ذة م $$دي $$نة االب $$حاث
ال$$ $علمية و مج$$ $موع$$ $ة م$$ $ن خ$$ $براء م$$ $هندس$$ $ي األجه$$ $زة و األخ$$ $صائ$$ $يني
السائله(.
العلميني املهرة .
جهاز تقدير نسبة عنصر الزئبق.
جهاز لتحديد العناصر املوجودة بعينة الحديد.
أجه $$زة تح $$ليل ال $$خواص ال $$فيزي $$قية و ال $$كيميائ $$ية امل $$يكان $$يكية
للمواد.
لتحليل الخواص امليكانيكية و املغناطسية للمواد.
ورشة الزجاج .

ت$ؤدي امل$عام$ل امل$رك$زي$ة خ$دم$ات$ها ل$لجام$عات وامل$عاه$د و امل$راك$ز ال$بحثية
ال$$تي ت$$بحث ف$$ي ال$$عدي$$د م$$ن امل$$جاالت امل$$ختلفة و ل$$يس ف$$قط ف$$ي ع$$لوم
املواد مثل :
ال$$ $علوم ال$$ $طبيعية و ال$$ $علوم ال$$ $حيوي$$ $ة وع$$ $لوم امل$$ $واد و ال$$ $علوم ال$$ $طبية و
ع$لوم ال$جيول$وج$يا  -ع$لوم ال$بحار -م$جال ال$دراس$ات ال$بيئية وال$بيول$وج$ية
و ع$$ $ $لم دراس$$ $ $ة ال$$ $ $فيروس$$ $ $ات وأب$$ $ $حاث الس$$ $ $رط$$ $ $ان ,وأب$$ $ $حاث أش$$ $ $باه
املوصالت.
ك$ما ت$حتاج ب$عض الش$رك$ات ال$صناع$ية ل$عمل ال$عدي$د م$ن ال$تحال$يل
ل$$لتاك$$د م$$ن ج$$ودة ال$$عملية االن$$تاج$$ية و ت$$قيم ك$$فاءة م$$نتاج$$ات$$ها و ال$$تاك$$د
م$$ن م$$طاب$$قة م$$واص$$فات م$$دخ$$الت و مخ$$رج$$ات امل$$صنع م$$ع امل$$واص$$فات
و الضوابط املوضوعة من قبل الحكومة مثل هذ الصناعات :
ال$$صناع$$ات ال$$غذائ$$ية  -ال$$صناع$$ات ال$$دوائ$$ية – الح$$دي$$د و ال$$صلب
– ال$قطاع$ات ال$طبية – ص$ناع$ات املس$تلزم$ات ال$طبية – ص$ناع$ة ال$غزل
و ال $$ $ $ $نسيج – تح $$ $ $ $لية امل $$ $ $ $ياة – ش $$ $ $ $رك $$ $ $ $ات ال $$ $ $ $بترول – ش $$ $ $ $رك $$ $ $ $ات
ال $$ $بتروك $$ $يماوي $$ $ات – ص $$ $ناع $$ $ة ال $$ $سيارات – االجه $$ $زة الكه $$ $رب $$ $ائ $$ $ية –
الصناعات البالستيكية – البويات .
و ي $$تميز املعه $$د – ك $$ما س $$بق و أس $$لفنا – ب $$ضم أح $$دث األجه $$زة
ال$$علمية ال$$تي تخ$$دم ال$$عملية ال$$بحثية ب$$املعه$$د و ب$$امل$$دي$$نة ل$$لقيام ب$$ال$$دور
امل$$ $نوط ب$$ $هما آداؤه ح$$ $يث نج$$ $د أجه$$ $زة ال$$ $توص$$ $يف ال$$ $ترك$$ $يب ال$$ $دق$$ $يق
ال$$بللوري ل$$لمواد أن امل$$يكروس$$كوب األل$$كترون$$ي ي$$عد م$$ن أه$$م ال$$تقنيات
الح$دي$ثة و أح$د ال$دع$ام$ات األس$اس$ية ال$تي ي$رت$كز ع$ليها ال$باح$ثون ف$ي
ش $$ $تي ف $$ $روع ال $$ $علوم الح $$ $دي $$ $ثة ألك $$ $تشاف خ $$ $صائ $$ $ص امل $$ $واد و ك $$ $يفية
األس$تفادة م$نها ف$ي ال$تطبيقات امل$تنوع$ة ال$تي تخ$دم البش$ري$ة  ،ج$اءت
ال $$ $ورش $$ $ة له $$ $دف ت $$ $عري $$ $ف ال $$ $باح $$ $ثني و ص $$ $غار ال $$ $باح $$ $ثني م $$ $ن ط $$ $لبة
ال $$جام $$عات س $$واء ب $$امل $$رح $$لة ال $$جام $$عية او ال $$دراس $$ات ال $$عليا ب $$االمل $$ام
ب $$امل $$علوم $$ات ال $$الزم $$ة ع $$ن ك $$ال م $$ن امل $$يكروس $$كوب األل $$كترون $$ي امل $$اس $$ح
وال$$ناف$$ذ و ك$$يفية ت$$حضير ال$$عينات ب$$طري$$قة س$$ليمة م$$ع أع$$تبار م$$عاي$$ير
الس$الم$ة و ال$صحة امل$هنية ب$األض$اف$ة ال$ي ن$بذة م$ختصرة ع$ن األخ$طاء

و م $$ $ن أه $$م أجه $$زة ال $$توص $$يف ال $$تي ي $$متاز ب $$ها املعه $$د
مايلي :
 املجه$$ $ $ $ $ $ر األل$$ $ $ $ $ $كترون$$ $ $ $ $ $ى ال$$ $ $ $ $ $ناف$$ $ $ $ $ $ذ ) TransmissionElectron Microscope (TEM
 املجه $$ $ $ر األل $$ $ $كترون $$ $ $ى امل $$ $ $اس $$ $ $ح SEM ) ( ScanningElectron Microscope
 ج $ $ $ $ $ $ه$$ $ $ $ $از امل $ $ $ $ $ $ي $ $ $ $ $ك$$ $ $ $ $روس $ $ $ $ $ $ك$$ $ $ $ $وب ال $ $ $ $ $ $ض$$ $ $ $ $وئ $$ $ $ $ $ $ىOptical Microscope
 مح$$ $ $ $ $لل حج$$ $ $ $ $م ال$$ $ $ $ $جسيمات )Particle size ( PSAanalyzer
و ه$ي أجه$زة تس$تخدم ل$تصوي$ر وت$قدي$ر نس$ب ال$عناص$ر ف$ى امل$رك$بات
ب $$ $دق $$ $ة ت $$ $كبير ت $$ $صل ال $$ $ى  ٣٠٠٠٠٠ت $$ $كبير  ( (SEMو ت $$ $صل ال $$ $ي
م$$ليون و ن$$صف م$$ليون ت$$كبير ) ( (TEMب$$االض$$اف$$ة ال$$ي ت$$قدي$$ر حج$$م
الجزيئات متناهية الصغر بدقة تصل الي  1نانومتر.
و ي $$عد معه $$د ب $$حوث ال $$تكنول $$وج $$يا امل $$تقدم $$ة و امل $$واد الج $$دي $$دة
من أكثر املعاهد البحثية إنتاجا ً للنماذج األولية باملدينة .
و م $$ $ن أه$$ $م ال$$ $نماذج األول$$ $ية ال $$ $نات $$ $جة ع $$ $ن األب $$ $حاث ال $$ $علمية و
املش $$روع $$ات ال $$جاري $$ة ب $$املعه $$د  ،نج $$د مج $$موع $$ة م $$ن ال $$نماذج ال $$قاب $$لة
ل$$لتطبيق ال$$صناع$$ي و ال$$تي ي$$مكن ن$$زول$$ها األس$$واق بمج$$رد إن$$تاج$$ها و
ذل$ك ل$تميزه$ا ب$جودة امل$عرف$ة و امل$كون امل$صري ال$خال$ص م$ثل ال$نماذج
التالية :
 .١ط$ري$قة ج$دي$دة ل$تحضير ك$ميات ك$بيرة م$ن ن$قاط ال$كم
ألكسيد الزنك عند درجة حرارة منخفضة
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يس$تخدم أك$سيد ال$زن$ك ف$ى ال$خالي$ا ال$شمسية ومس$تحضرات التج$ميل
وامل$طاط وال$بالس$تيك وال$سيرام$يك وال$زج$اج واألس$منت وم$واد ال$تشحيم
وال$ده$ان$ات وامل$راه$م وامل$واد ال$الص$قة وامل$واد امل$ان$عة للتس$رب واألص$باغ
واألط $$ $ $عمة وال $$ $ $بطاري $$ $ $ات والح $$ $ $دي $$ $ $د وم $$ $ $ثبطات الح $$ $ $رائ $$ $ $ق وأش $$ $ $رط $$ $ $ة
اإلسعافات األولية تم تطوير طريقة بسيطة وسريعة
 - ٢ط $$الء م $$حول ص $$ديق ل $$لبيئة خ $$ال $$ى م $$ن ال $$كروم ل $$عالج
سبائك الطائرات

ت$رك$يبات ج$دي$دة م$ن امل$رك$بات ال$بيئية أع$دت ع$ن ط$ري$ق س$ول-ج$ل لتح$ل
مح $$ل ال $$طالء امل $$حول م $$ن ال $$كروم $$ات ف $$ي ص $$ناع $$ة ال $$طيران م $$ن خ $$الل
ت $$طبيق األغ $$شية ال $$رق $$يقة م $$ن ه $$ذه امل $$واد ع $$لى أس $$طح األل $$وم $$نيوم أو
س $$بائ $$ك األل $$وم $$نيوم ب $$شأن ت $$أث $$ير ال $$تآك $$ل ،وم $$قاوم $$ة ال $$تآك $$ل ،وت $$عزي $$ز
اإلل$$تصاق ،وزي$$ادة ال$$قوة و  /أو التخ$$ميل .وب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى ذل$$ك ،ه$$ذه
ال $$طالءات ت $$قلل أو ت $$منع امل $$عال $$جة الح $$راري $$ة ل $$لرك $$ائ $$ز امل $$غلفة م $$ن أج $$ل
الحد من تكاليف الطالء ألسباب التنفيذ.
 - ٣الشرايني الصناعية وضمادات الجروح

ت $$م ت $$حضير ال $$ياف ن $$ان $$وم $$تري $$ة ذات م $$سام $$ية ع $$ال $$ية ب $$اس $$تخدام ت $$قنية
ال $$غزل الكه $$رب $$ي م $$ن ب $$ول $$يمرات ط $$بيعية ق $$اب $$لة للتح $$لل داخ $$ل ال $$جسم
م$تواف$قة م$ع م$كون$ا ت ال$دم بنس$بة س$مية ق$ليلة ل$لخالي$اق$ادرة ع$لي اع$ادة
ب $$ناء االن $$سجة ال $$تال $$فة واس $$تعادة وظ $$يفتها االص $$لية ب $$كفاءة وت $$ضمن
ال$$تطبيق اس$$تخدام االل$$ياف ال$$نان$$وم$$تري$$ة امل$$حضرةوتس$$تتخدم االل$$ياف
ال $$نان $$وم $$تري $$ة امل $$حضرة ف $$ي ت $$طبيقات الش $$راي $$ني ال $$صناع $$ية ال $$بدي $$لة
للش$$راي$$ني ال$$تال$$فة وض$$مادات الج$$روح امل$$حتوي$$ة ع$$لي االدوي$$ة امل$$ضادة
للبكتيريا التمام عملية التئام الجروح.
و ي $$تم ت $$صنيعها م $$ن م $$واد ق $$اب $$لة للتح $$لل ف $$ي ال $$بيئة املس $$تخدم $$ة ف $$ي
ال$$تعبئة وال$$تغليف واألغ$$ذي$$ة واألدوي$$ة واألف$$الم ال$$صال$$حة ل$$ألك$$ل واألف$$الم
الطبية واملنسوجات وتصنيع السجاد و تستخدم في :
• دع$ام$ات ع$الج$ية )ال$بال$ون$ات ال$طبية( ل$عالج ج$لطات الش$راي$ني
 مصنعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل• ش$$راي$$ني ص$$ناع$$ية ل$$عالج ح$$االت انس$$داد الش$$راي$$ني )م$$صنعة
من مواد طبيعية قابلة للتحلل(
• ش$$راي$$ني ص$$ناع$$ية ل$$عالج ح$$االت ت$$لف الش$$راي$$ني )م$$صنعة م$$ن
مواد طبيعية قابلة للتحلل(
• دع$$ام$$ات ص$$ناع$$ية إلع$$ادة ت$$كوي$$ن األع$$صاب ال$$تال$$فة )م$$صنعة
من مواد طبيعية قابلة للتحلل(
• ض $$ $مادات الج $$ $روح امل $$ $حتوي $$ $ة ع $$ $لى م $$ $ضادات امل $$ $يكروب $$ $ات
والبكتيريا )مصنعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل(
• أس$$فنج م$$صنع م$$ن م$$واد ط$$بيعية ق$$اب$$لة للتح$$لل ال$$بيئي ل$$تنقية
املياه
• أس$$ $ $فنج م$$ $ $صنع م$$ $ $ن م$$ $ $واد ط$$ $ $بيعية ق$$ $ $اب$$ $ $لة للتح$$ $ $لل ل$$ $ $عالج
تشوهات الغضاريف
 - ٤م$$تراك$$ب ه$$يكلي م$$سام$$ي ك$$نظام ت$$صفية الزال$$ة ص$$بغة
امليثيلني االزرق من املاء

ف $$ي ال $$سنوات ال $$قلية امل $$اض $$ية ت $$م اح $$راز ت $$قدم ك $$بير ف $$ي م $$جال زراع $$ة
االع $$ضاء ع $$ن ط $$ري $$ق ه $$ندس $$ة االن $$سجة ب $$اس $$تخدام ال $$سقاالت ال $$طبية
الع$ادة ب$ناء االن$سجة ال$تال$فة ع$ن ط$ري$ق ت$حفيز ن$مو ال$خالي$ا او ال$خالي$ا
الج$$ذع$$ية ول$$كن م$$ن امل$$مكن ان ت$$ؤث$$ر ع$$ملية اع$$ادة ت$$كوي$$ن ال$$خالي$$ا ع$$لي
ال$$شكل ال$$داخ$$لي وال$$خواص امل$$يكان$$يكية وال$$شكل الس$$طحي ل$$لسقاالت
امل$حضرة ول$ذا ك$ان م$ن ال$ضرورى ل$لسقاالت امل$حضرة ب$دي$ال ل$الن$سجة
ال$$طبيعية ان ت$$كون م$$تواف$$قة م$$ع االن$$سجة ويسه$$ل ام$$تصاص$$ها بنس$$بة
س$$مية ق$$ليلة و ل$$ذل$$ك ف$$ان م$$ن م$$ميزات ال$$سقاالت ال$$طبية ال$$قاب$$لة للتح$$لل
داخ$$ل ال$$جسم ان ل$$دي$$ها ال$$قدرة ع$$لي ب$$ناء وتج$$دي$$د االن$$سجة ال$$وظ$$يفية
الن ال$$ $ $ $سقاالت ال$$ $ $ $طبية ي$$ $ $ $مكن ان ت$$ $ $ $صمم ب$$ $ $ $شكل مس$$ $ $ $تقل س$$ $ $ $واء
ب $$اس $$تخدام ب $$ول $$يمرات ط $$بيعية او ص $$ناع $$ية حس $$ب م $$كون $$ات $$ها وط $$بيعة
ال $$بيئة املس $$تخدم $$ة ف $$يها ح $$تي ت $$سمح ب $$تكوي $$ن االن $$سجة ب $$ما ي $$تضمن
ال $$تصاق ال $$خالي $$ا وهج $$رت $$ها داخ $$ل ه $$ذه امل $$واد الع $$ادة ان $$تاج ال $$شكل
السابق لالعضاء التالفة بطرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

ت $$ $ $م ت $$ $ $حضير م $$ $ $تراك $$ $ $ب ه $$ $ $يكلى م $$ $ $سام $$ $ $ى م $$ $ $ن )اإلس $$ $ $فنج-اك $$ $ $سيد
ال $$ $ $جيراف $$ $ $ني( ب $$ $ $إس $$ $ $تخدام إس $$ $ $فنج مح $$ $ $لى .وق $$ $ $د إس $$ $ $تخدم ج $$ $ $هاز
امل$$يكروس$$كوب اإلل$$كترون$$ى وج$$هاز األش$$عة ت$$حت الح$$مراء و ال$$رام$$ان و
ج$$ $هاز التح$$ $لل الح$$ $رارى ف$$ $ى ت$$ $وص$$ $يف ه$$ $ذا امل$$ $تراك$$ $ب .واس$$ $تخدم$$ $ت
اإلس$$ $فنج-اك$$ $سيد ال$$ $جيراف$$ $ني ك$$ $أداة ت$$ $رش$$ $يح ل$$ $نظام ت$$ $صفية مس$$ $تمر
ألزال$ة ص$بغة امل$يثيلني األزرق م$ن امل$اء .وأظه$رت ال$دراس$ات التج$ري$بية
أن امل $$رك $$ب ي $$مكن إع $$ادة اس $$تخدام $$ها ب $$عد ال $$غسيل بمح $$لول ح $$مضى.
وع$الوة ع$لى ذل$ك ،ت$م اخ$تبار تج$رب$ة ت$وس$يع ب$اس$تخدام ل$تر واح$د ع$لى
املياه امللوثة.
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 - ٥املجسات الضوئية

 - ٧الصمام الثنائي الضوئي

ت $$عتبر ال $$صمام $$ات أو ال $$وص $$الت ال $$ثنائ $$ية ال $$ضوئ $$ية م $$ن أه $$م امل $$نتجات
ال$$تي ت$$ساه$$م ب$$شكل ك$$بير ف$$ي ال$$صناع$$ات األل$$كترون$$ية و ال$$هندس$$ية و
ت $$كنول $$وج $$ية امل $$علوم $$ات ف $$هو أح $$دي ال $$رك $$ائ $$ز األس $$اس $$ية ل $$لصناع $$ات
ال$$تكنول$$وج$$ية الح$$دي$$ثة وال$$تي ت$$تطور ب$$شكل س$$ري$$عة ع$$لي م$$دار ال$$ثان$$ية.
وع$ندم$ا ي$تم ت$صنيع ه$ذه ال$وص$الت ال$ثنائ$ية ال$ضوئ$ية م$ن م$واد ع$ضوي$ة
ص$دي$قة ل$لبيئة ب$عد دراس$ة خ$واص$ها ال$ضوئ$ية و الكه$رب$ية و األل$كترون$ية
ح$$يث أن ط$$رق ت$$حضيره$$ا ليس$$ت غ$$ال$$ية ال$$ثمن وت$$عد ك$$ذل$$ك م$$ن أسه$$ل
ال$طرق وع$لي ذل$ك ل$قد ت$م ت$حضير أغ$شية رق$يقة م$ن ه$ذه امل$واد ب$طري$قة
ال$طالء ال$دوران$ي وم$ن ث$م وج$د أن ال$نماذج امل$حضرة ع$لي ش$كل زه$رة
ذات اوراق ب$أب$عاد ن$ان$وم$تري$ة .و ت$م أخ$تبار ال$عينات امل$حضرة ل$لوق$وف
علي خصائص الوصالت الثنائية الضوئية.

ت$عتبر امل$جسات ال$ضوئ$ية م$ن أه$م امل$نتجات ال$تي ت$ساه$م ب$شكل ك$بير
ف$ي ال$كثير م$ن امل$جاالت ال$علمية وال$صناع$ية و م$عرف$ة ال$تقلبات ال$بيئية
الج$$ $دي$$ $دة ال$$ $نات$$ $جة ع$$ $ن اإلح$$ $تباس الح$$ $راري وغ$$ $يره$$ $ا م$$ $ن ال$$ $ظواه$$ $ر
ال $$طبيعية أو امل $$ؤث $$رات ال $$صناع $$ية .وي $$عتبر ك $$بري $$تيد امل $$عادن م $$ن أه $$م
امل $$واد ال $$تي ي $$مكن أس $$تخدام $$ها ك $$مجسات ض $$وئ $$ية ح $$يث أن $$ها ت $$تميز
ب $$خصائ $$ص كه $$رب $$ية و إل $$كترون $$ية و ك $$يميائ $$ية و ف $$يزي $$ائ $$ية ال $$تي غ $$ال $$با
ت$كون ش$دي$دة ال$حساس$ية ألبس$ط ض$وء و ك$ذل$ك رخ$يصة ال$ثمن و ط$رق
ت$$حضيره$$ا سه$$لة .ت$$م ت$$حضير م$$سحوق و أغ$$شية رق$$يقة م$$ن ك$$بري$$تيد
 - ٨مجس حامضية مصنوع من السيليكون املسامى
خ$$اص$$ني ال$$كادم$$يوم ب$$طري$$قة ال$$طالء امل$$عدن$$ي وأظه$$رت ال$$نتائ$$ج أن ه$$ذه
النانومترى
ال$$نماذج امل$$حضرة ذات ش$$كل ك$$روي ب$$أب$$عاد ن$$ان$$وم$$تري$$ة .و ت$$م أخ$$تبار
ال $$عينات امل $$حضرة ب $$إس $$تخدام ج $$هاز ال $$طاق $$ة ال $$شمسية ال $$ذي ي $$عرض
ال $$عينات ألج $$واء م $$ماث $$لة ل $$ألش $$عة ال $$كون $$ية ال $$طبيعية و إت $$اح $$ة ال $$فرص $$ة
ل$$دراس$$ة م$$دي ح$$ساس$$يتها ل$$لضوء وأي$$ضا ت$$م ت$$عري$$ض ال$$عينات ل$$بعض
املؤثرات الضوئية الصناعية.
 - ٦الكاشف الضوئي

ي$عتبر ال$كاش$ف ال$ضوئ$ي م$ن أه$م امل$نتجات ال$تي ت$ساه$م ب$شكل ك$بير
ف$ي ال$كثير م$ن امل$جاالت ال$علمية و ال$صناع$ية و م$عرف$ة ال$تقلبات ال$بيئية
الج $$دي $$دة ال $$نات $$جة ع $$ن اإلح $$تباس الح $$راري و غ $$يره $$ا م $$ن ال $$ظواه $$ر
ال $$طبيعية أو امل $$ؤث $$رات ال $$صناع $$ية .وي $$عتبر إس $$تخدام امل $$واد ال $$عضوي $$ة
ال $$صدي $$قة ل $$لبيئة ف $$ي ت $$طبيقات ه $$ندس $$ية م $$ثل ال $$كاش $$ف ال $$ضوئ $$ي م $$ن
أه $$م امل $$واد ح $$يث أن $$ها ت $$تميز ب $$خائ $$ص إل $$كتروض $$وئ $$ية وف $$يزي $$ائ $$ية ال $$تي
غ$$ال$$با ً ت$$كون ش$$دي$$دة ال$$حساس$$ية ل$$لضوء وك$$ذل$$ك رخ$$صية ال$$ثمن و ط$$رق
ت$$حضيره$$ا سه$$لة .ت$$م ت$$حضير أغ$$شية رق$$يقة م$$ن ه$$ذه امل$$واد ب$$طري$$قتي
ال$$ $طالء ال$$ $دوران$$ $ي وال$$ $تبخير الح$$ $راري ت$$ $حت ض$$ $غط ع$$ $ال$$ $ي وأظه$$ $رت
ال$نتائ$ج أن ه$ذه ال$نماذج امل$حضرة ذات ش$كل زه$رة ب$أوراق إب$ري$ة ذات
أب $$عاد ن $$ان $$وم $$تري $$ة .و ت $$م إخ $$تبار ال $$عينات امل $$حضرة إس $$تخدام ج $$هاز
ال$طاق$ة ال$شمسية ال$ذي ي$عرض ال$عينات ألج$واء م$ماث$لة ل$ألش$عة ال$كون$ية
ال$طبيعية وإت$اح$ة ال$فرص$ة ل$دراس$ة م$دي ح$ساس$يتها ل$لضوء وأي$ضا ت$م
تعريض العينات لبعض املؤثرات الضوئية الصناعية.

ي $$عتبر م $$جس ال $$حام $$ضية ذو ال $$حال $$ة ال $$صلبة م $$ن أه $$م امل $$نتجات ال $$تي
ت $$ساه $$م ب $$شكل واض $$ح ف $$ي الح $$د م $$ن امل $$شكالت ال $$صحية ف $$ى ال $$عدي $$د
م$ن ال$صناع$ات ال$غذائ$ية وال$دوائ$ية ب$االض$اف$ة ال$ى أه$ميته ف$ى ع$مليات
م$راق$بة ال$جودة ف$ى ج$ميع ال$صناع$ات وذل$ك ع$ن ط$ري$ق ال$تنبيه امل$باش$ر
ف$ي ح$ال$ة زي$ادة نس$بة ال$حام$ضية ف$ى األبخ$رة وال$غازات$ا مل$تصاع$دة ف$ى
أث $$ناء ع $$ملية ال $$تصنيع ع $$ن النس $$بة امل $$سموح ب $$ها .وي $$عتبر ال $$سيليكون
امل$سام$ى م$ن أف$ضل امل$واد ال$تى تس$تخدم ك$مجسات ل$لحام$ضية ن$ظرا
الم$$تالك$$ه ال$$عدي$$د م$$ن ال$$خصائ$$ص ال$$كيميائ$$ية وال$$فيزي$$ائ$$ية ال$$تي غ$$ال$$با
م $$ات $$كون ش $$دي $$دة ال $$حساس $$ية ل $$لتغيرات ف $$ي ال $$وس $$طا ل $$كيميائ $$ي .و ق $$د
ت $$ $مت ع $$ $ملية ت $$ $حضير ال $$ $سيليكون امل $$ $سام $$ $ى ب $$ $واس $$ $طة ت $$ $قنية ال $$ $حفر
ال $$ $قاع $$ $دى اآلم $$ $ن و ال $$ $صدي $$ $ق ل $$ $لبيئة ب $$ $اإلض $$ $اف $$ $ة ال $$ $ى م $$ $لىء ف $$ $جوات
ال $$سيليكون امل $$سام $$ى ب $$صبغة ال $$كون $$جو الح $$مراء وال $$تى تس $$تخدم ف $$ى
ال$عدي$د م$ن ال$صناع$ات .و ب$ذل$ك ف$قد ت$م ت$كوي$ن ال$نموذج األول$ى مل$جس
ال$$حام$$ضية و ال$$ذى ي$$تكون م$$ن ع$$دة ط$$بقات ع$$لى ال$$توال$$ى )س$$يليكون/
ال$سيليكون امل$سام$ى /ص$بغة ال$كون$جو الح$مراء( ح$يث أن ع$مل ال$جهاز
ي$كون ب$نظام ) (ON/OFFح$يث أن$ه ي$مكن إس$تخدام$ه ل$سنوات ع$دي$دة
م$ن ال$تعرض ل$ألبخ$رة امل$ختلفة س$واء ك$ان$ت ح$ام$ضية أو ق$اع$دي$ة ،ح$يث
أن $$ه يسه $$ل ع $$ودت $$ه ل $$لحال $$ة االول $$ى بمج $$رد إزال $$ة امل $$ؤث $$ر )ح $$ام $$ضية أو
قاعدية األبخرة(.
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 - ٩إنتاج مسحوق السيليكون املسامى النانومترى
إلستخدامه فى العديد من التطبيقات

 - ١١مج$مع ش$مسي ي$عتمد ع$لي ط$الء ام$تصاص$ي ان$تقائ$ي
نانومتري

ي $$عتبر م $$سحوق ال $$سيليكون امل $$سام $$ى ال $$نان $$وم $$ترى م $$ن امل $$واد ال $$واع $$دة
ال$تى تس$تخدم ف$ى م$ختلف امل$جاالت ح$يث أن$ه ي$تميز ب$خصائ$ص م$ثيرة
ل$$ $إله$$ $تمام ك$$ $ما أن$$ $ه يس$$ $تخدم ف$$ $ى ال$$ $عدي$$ $د م$$ $ن ال$$ $تطبيقات .و إلن$$ $تاج
م$$ $سحوق ال$$ $سيليكون امل$$ $سام$$ $ى م$$ $ن م$$ $سحوق ال$$ $سيليكون ال$$ $تجارى
تس$$ $تخدم ت$$ $قنية ال$$ $طحن )ال$$ $حفر ال$$ $كيميائ$$ $ى( ح$$ $يث أن$$ $ها ت$$ $عد ت$$ $قنية
ح $$دي $$ثة االس $$تخدام ،آم $$نة ،ب $$سيطة وغ $$يرم $$كلفة ب $$االض $$اف $$ة ال $$ى أن $$ها
ت $$متلك ك $$فاءة إن $$تاج $$ية ت $$صل ت $$قري $$با ال $$ى  %٨٦و ت $$لك ت $$عد م $$ن أع $$لى
ال $$كفاءات االن $$تاج $$ية.ح $$يث أن م $$سحوق ال $$سيليكون امل $$سام $$ى ي $$متلك
ال$عدي$د م$ن ال$خصائ$ص ال$كيميائ$ية وال$فيزي$ائ$ية ب$االض$اف$ة ال$ى إت$ساع
امل $$ $ساح $$ $ة الس $$ $طحية ل $$ $ه وال $$ $تى ت $$ $عد م $$ $ن أه $$ $م خ $$ $واص $$ $ه ال $$ $تى ت $$ $تيح
اس$تخدام$ه ف$ى م$ختلف امل$جاالت ف$على س$بيل امل$ثال :إزال$ة األص$باغ
ف $$ي ال $$عدي $$د م $$ن ال $$صناع $$ات )األغ $$ذي $$ة ،املش $$روب $$ات ،األدوي $$ة( ،تح $$ميل
األدوي$ة ف$ي ال$صناع$ات ال$دوائ$ية  ،ال$صمام$ات ال$ثنائ$ية ف$ى ال$صناع$ات
الكه$رب$ية  ،ب$االض$اف$ة ال$ى أن$ه ي$مكن اس$تخدام$ه ك$عازل ف$ي ص$ناع$ات
الطالء ،الخ…..

مج$$ $معات األل$$ $واح املس$$ $طحة ت$$ $عد ال$$ $نوع األك$$ $ثر ش$$ $يوع$$ $ا ب$$ $اس$$ $تخدام
ال$طالءات االن$تقائ$ية لتج$ميع ال$طاق$ة ال$شمسية ع$لى ن$طاق واس$ع .ت$م
ت$$صنيع ن$$موذج اول$$ي للمج$$مع ال$$شمسي ب$$اب$$عاد  ٢٠ * ٢٠س$$م وذل$$ك
الج $$راء اخ $$تبارات ال $$كفاءة اللح $$ظية وال $$د ي $$موم $$ة  .امل $$واد املس $$تخدم $$ة
ل $$تحضير ال $$طالء االن $$تقائ $$ي م $$توف $$رة مح $$ليا وت $$كلفة ال $$تصنيع ت $$ناف $$سية
ت$جاري$ا .ت$م ت$رس$يب ال$طالء االس$ود ع$لي س$طح ل$وح رق$يق م$ن ال$نحاس
م $$طلي ب $$طبقة م $$ن ال $$نيكل ال $$نان $$وم $$تري ال $$الم $$ع ع $$ن ط $$ري $$ق ال $$ترس $$يب
الكه$$ $رب$$ $ائ$$ $ي ودراس$$ $ة ال$$ $خواص ال$$ $ضوئ$$ $ية له$$ $ذا ال$$ $طالء .وم$$ $ن خ$$ $الل
ال $$قياس $$ات ال $$ضوئ $$ية ل $$لطالء ات $$ضح ان ط $$بقة ال $$نيكل ال $$نان $$وم $$تري ق $$د
ج$$علت ال$$طالء ي$$تمتع ب$$خواص ان$$تقائ$$ية ض$$وئ$$ية ع$$ال$$ية  .وك$$ذل$$ك اظه$$رت
ن$تائ$ج اخ$تبارات ال$دي$موم$ة ث$بات ال$خواص ال$ضوئ$ية ل$لطالء االن$تقائ$ي
وذلك يرجع الي وجود طبقة النيكل النانونومتري الالمع .

 - ١٠ان$$تاج م$$سحوق ال$$سيليكون امل$$سام$$ى امل$$عال$$ج
ب$$ $ $ال$$ $ $نيكل و املس$$ $ $تخدم ف$$ $ $ى ازال$$ $ $ة االص$$ $ $باغ ف$$ $ $ى
الصناعات املختلفة

مل$ا ك$ان$ت م$شكلة ف$قر امل$ياه ه$ى امل$شكله االه$م ال$تى ت$واج$ه ال$عال$م ف$ى
ال $$قرن ال $$حال $$ى ف $$كان ل $$زام $$ا ع $$لينا ان ن $$وج $$د ب $$عض وس $$ائ $$ل ت $$رش $$يد
اس $$تهالك امل $$ياه و خ $$اص $$ة ال $$تى نس $$تخدم $$ها ف $$ى ال $$صناع $$ات امل $$ختلفة
ب$$واس$$طة اع$$ادة تح$$ليتها ب$$ازال$$ة االص$$باغ املس$$تخدم$$ة ف$$ى ال$$صناع$$ات
ال$غذائ$ية و ال$دوائ$ية ب$االض$اف$ة ال$ى ال$عدي$د م$ن ص$ناع$ات امل$نسوج$ات.
ف $$قد ق $$منا ب $$تحضير م $$سحوق ال $$سيليكون امل $$سام $$ى امل $$عال $$ج ك $$يميائ $$يا
بمح$$لول ال$$نيكل ب$$طري$$قة آم$$نة ،ب$$سيطة و غ$$ير م$$كلفة .و ب$$اخ$$تبار اث$$ره$$ا
ع$$لى ب$$عض م$$ن م$$ياه ال$$صرف ال$$صناع$$ى ف$$كان$$ت نس$$بة االزال$$ة مبه$$رة
ت $$ $صل ال $$ $ى  %٩٩ف $$ $ى ال $$ $وس $$ $ط ال $$ $حام $$ $ضى  %٩٠ ،ف $$ $ى ال $$ $وس $$ $ط
امل$$تعادل ،ام$$ا ف$$ى ال$$وس$$ط ال$$قاع$$دى ف$$كان$$ت نس$$بة االزال$$ة  .%٩٨وه$$و
م$$ $ا ي$$ $وس$$ $ع دائ$$ $رة االس$$ $تخدام ف$$ $ى ال$$ $صناع$$ $ات امل$$ $تعددة ف$$ $ى ج$$ $ميع
املجاالت .

 - ١٢الباعث الضوئي الدايودي
ي$$عد ال$$باع$$ث ال$$ضوئ$$ي ال$$داي$$ودي م$$ن ال$$صناع$$ات امل$$همة ال$$تي ت$$دخ$$ل
ف $$ي ك $$ثير م $$ن ال $$تطبيقات االل $$كترون $$ية م $$ثل امل $$صاب $$يح الكه $$رب $$ية ال $$تي
ت$$بعث اط$$ياف$$ا م$$ختلفة م$$ثل االزرق واالص$$فر واالزرق واالح$$مر واخ$$يرا
االب$يض وال$ذي ي$عد م$ن األط$ياف ص$عبة ال$حصول ع$ليها  .وتظه$ر ه$ذه
االل $$وان ف $$ي إش $$ارات امل $$رور ودوائ $$ر ال $$وم $$يض ويس $$تخدم اي $$ضا ف $$ي
أجه $$زة ال $$رادي $$و ع $$ند اس $$تقبال مح $$طة ع $$ليه  ,وت $$دخ $$ل ف $$ي ال $$ساع $$ات
ال $$ $رق $$ $مية وال $$ $رم $$ $وت ك $$ $نترول وال $$ $تلفزي $$ $ون $$ $ات ال $$ $كبيرة ال $$ $تي تس $$ $تخدم
ك $$شاش $$ات ع $$رض ك $$بيرة  .وم $$ن م $$يزات $$ه ان $$ه م $$وف $$ر ل $$لتيار الكه $$رب $$ي وال
ي $$ $ $صدر ع $$ $ $نه ح $$ $ $رارة او إش $$ $ $عاع وي $$ $ $مكن ت $$ $ $صميمه ل $$ $ $يعطينا ل $$ $ $ون $$ $ $ا
م $$ميزا .ي $$تلخص ال $$نموذج امل $$قدم ان $$ه ت $$م ت $$صنيع الش $$ري $$حة االس $$اس $$ية
ف$$ي ال$$باع$$ث ال$$ضوئ$$ي وال$$تي ي$$نتج ع$$نها إن$$بعاث ال$$لون االزرق واي$$ضا
ت $$م ت $$حضير ط $$بقات ك $$ام $$لة م $$ن ال $$باع $$ث إلن $$بعاث ال $$ضوء االب $$يض وك $$ل
ذل$$ $ك ت$$ $م ب$$ $طرق م$$ $نخفضة ال$$ $تكال$$ $يف ح$$ $يث ت$$ $م ال$$ $تحضير ب$$ $ناءا ع$$ $لي
إس $$تخدام مج $$موع $$ة ال $$نيتراي $$د ال $$ثالث $$ية وال $$تي ت $$عد م $$ن اص $$عب امل $$واد
ل $$لحصول ع $$لي ال $$باع $$ث ال $$ضوئ $$ي ح $$يث ت $$قوم ت $$حضيره $$ا ع $$لي أجه $$زة
ع $$ $ال $$ $ية ال $$ $تكال $$ $يف وش $$ $روط خ $$ $اص $$ $ة ج $$ $دا .ل $$ $ذل $$ $ك ف $$ $تحضير امل $$ $واد
املس$$تخدم$$ة ك$$ان ب$$مثاب$$ة تح$$دي$$ا ص$$عبا ل$$لحصول ع$$لي ال$$لون$$ني االزرق
واالب$$ $يض .وق$$ $د ت$$ $م دراس$$ $ة امل$$ $واد امل$$ $حضرة وإخ$$ $تبار ش$$ $ري$$ $حة ال$$ $ليد
ل $$لحصول ع $$لي ال $$لون االب $$يض ف $$وج $$د ان $$ه ي $$قارب م $$ا ي $$مكن ت $$حضيره
باألجهزة عالية التقنية.
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 - ١٣ت$$صنيع ب$$طاري$$ات ال$$ليثيوم و ال$$تى ت$$عتمد ع$$لى م$$ادة
حديدو فوسفات الليثيوم
ب$$طاري$$ات أي$$ون ال$$ليثيوم ل$$دي$$ها نس$$بة س$$عة وزن$$ية وحج$$مية أف$$ضل م$$ن
ب$$اق$$ي أن$$واع ال$$بطاري$$ات ال$$قاب$$لة ل$$لشحن ،و ل$$يس ه$$ناك ف$$قدان ل$$لطاق$$ة
ع $$ندم $$ا ال ت $$كون ق $$يد االس $$تعمال .التح $$دي ف $$ي إن $$تاج ب $$طاري $$ة أي $$ون
ال$ليثيوم ي$كمن ف$ي إن$تاج م$ادة ك$اث$ود ث$اب$تة ذات س$عه حج$ميه و وزن$يه
ع$ال$ية ح$تى ت$تناس$ب م$ع ال$سعه ال$عال$ية ألن$وع األن$ود املس$تخدم$ة ح$ال$يا
ف$ي ب$طاري$ات ال$ليثيوم .ح$دي$دو ف$وس$فات ال$ليثيوم ) (LiFePO4ت$عتبر
م $$اده م $$ن أف $$ضل امل $$واد امل $$توق $$ع إس $$تخدام $$ها ف $$ي املس $$تقبل ك $$كاث $$ود
ل $$ $بطاري $$ $ات أي $$ $ون ال $$ $ليثيوم و ذل $$ $ك ن $$ $ظرا ل $$ $تكلفته امل $$ $نخفضة نس $$ $بيا،
وس$ميتة امل$نخفضة أي$ضا ،ك$ما أن ل$دي$ه ث$بات ح$راري و س$طحي ع$ال$ي
و أن $$ه أك $$ثر أم $$ان $$ا م $$ن امل $$واد املس $$تخدم $$ه ح $$ال $$يا ف $$ي ال $$بطاري $$ات .ت $$م
ت$حضيرم$تراك$ب م$ن ح$دي$دو ف$وس$فات ال$ليثيوم و ال$كرب$ون ك$مواد ف$عال$ة
ل $$لكاث $$ود ب $$اس $$تخدام م $$طحنة ال $$كرات وال $$تسخني ب $$امل $$يكرووي $$ف مل $$دة 4
دق $$ائ $$ق .ول $$دي $$ها ق $$درة مح $$ددة ت $$بلغ  ١١٥م $$للي أم $$بير.س $$اع $$ة /ج $$رام
ب$$معدل ش$$حن وت$$فري$$غ م$$رت$$فع نس$$بيا ) ٣٤٠م$$للي أم$$بير /ج$$رام( .ه$$ذا
املنتج له ميزتني :
األول $$ $ى  :ان $$ $خفاض ت $$ $كلفة امل $$ $واد ال $$ $خام ب $$ $امل $$ $قارن $$ $ة م $$ $ع LiCoO2
املستخدم تجاريا ً
ال$ثان$ية  :ان$خفاض ت$كلفة ط$ري$قة ال$تصنيع ب$امل$قارن$ة م$ع ط$رق ال$تحضير
التقليدية.

 إرت $$ $ $ $باط املعه $$ $ $ $د ب $$ $ $ $نظائ $$ $ $ $ره م $$ $ $ $ن امل $$ $ $ $عاه $$ $ $ $دوامل$$ؤس$$سات ال$$بحثية امله$$تمة ب$$ال$$زراع$$ة وح$$ماي$$ة
ال $$بيئة وت $$نمية امل $$ناط $$ق ال $$قاح $$لة ع $$لى املس $$توى
ال $$عرب $$ي واإلق $$ليمي وال $$دول $$ي وم $$نظمات األم $$م
املتح$$دة م$$ن خ$$الل ال$$تعاون ال$$ثنائ$$ي أو م$$تعدد
األط $$ $ $ $راف الس $$ $ $ $تقطاب ودع $$ $ $ $م املش $$ $ $ $روع $$ $ $ $ات
املشتركة.
 اس $$ $تخدام ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $يات الح $$ $دي $$ $ثة ل $$ $تعظيماإلن $$تاج ال $$زراع $$ي وال $$عمل ع $$لى س $$د أو ت $$وف $$ير
االح $$ $تياج $$ $ات املح $$ $لية وال $$ $نفاذ إل $$ $ى األس $$ $واق
بمنتجات آمنه.
 اإلس$$هام ال$$بارز ف$$ي ت$$طوي$$ر ال$$كوادر البش$$ري$$ةوت $$أه $$يلها م $$ن خ $$الل ع $$قد ال $$ندوات وامل $$ؤت $$مرات
وورش ال $$ $ $عمل وت $$ $ $نظيم ال $$ $ $دورات ال $$ $ $تدري $$ $ $بية
الهادفة.
و ي $$ $تم ت $$ $نفيذ الخ $$ $طة ال $$ $بحثية للمعه $$ $د و ال $$ $تي ي $$ $شارك ف $$ $ي وض $$ $عها
ال $$ $ $سادة أع $$ $ $ضاء ال $$ $ $هيئة ال $$ $ $بحثية و م $$ $ $عاون $$ $ $وه $$ $ $م ب $$ $ $املعه $$ $ $د ط $$ $ $بقاً
ل$لتخصصات امل$ختلفة ال$تي ي$ضمها املعه$د ب$ني أق$سام$ه ال$بحثية و
هي :

م$ن ك$ل م$ا س$بق و م$ا أم$كن ح$صره م$ن ال$نماذج األول$ية ال$تي ي$نتجها
املعه$$د م$$ن ض$$من مخ$$رج$$ات$$ه ال$$بحثية نج$$د أن$$نا ق$$ادرون ع$$لى ال$$دخ$$ول
ف$$ي ال$$تناف$$سية إلن$$تاج ال$$نماذج ال$$ساب$$قة ب$$كل م$$ا ت$$قدم$$ه م$$ن ح$$لول أو
ت $$طوي $$ر ل $$كثير م $$ن ال $$صناع $$ات ب $$مختلف أن $$واع $$ها ال $$تي ت $$مس ب $$صورة
مباشرة الحياة اليومية للمواطن املصري .
معهد بحوث زراعة األراضي القاحلة
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

أش $$ار ال$$سيد األس$$تاذ ال$$دك$$تور  /مح$$مد رش$$اد ع$$بد ال$$فتاح –
ع$$ميد املعه$$د ب $$أن املعه $$د ي $$عمل م $$ن خ $$الل رؤي $$ة و مج $$موع $$ة أه $$داف
يمكننا حصرها فيما يلي :
الرؤية:
ي $$سعى معه $$د ب $$حوث زراع $$ة األراض $$ي ال $$قاح $$لة إل $$ى أن ي $$كون معه $$داً
رائ$دا ً ف$ي م$جال ال$زراع$ة ف$ي امل$ناط$ق ال$قاح$لة و الصح$راوي$ة و ال$نادرة
املياه من خالل تحقيق األهداف التالية :
 ت$$ $كام$$ $ل ال$$ $دراس$$ $ات وال$$ $بحوث ال$$ $تي ي$$ $قوم ب$$ $هااملعه$$د م$$ع ال$$دراس$$ات وال$$بحوث ال$$تي ت$$قوم ب$$ها
امل $$عاه $$د ال $$بحثية األخ $$رى ذات ال $$عالق $$ة ب $$تنمية
وزراع $$ة األراض $$ي ال $$قاح $$لة ،خ $$اص $$ة ب $$النس $$بة
للتوجهات والتقنيات املستحدثة.
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قسم تكنولوجيات األراضي واملياه
قسم اإلنتاج النباتي
قسم وقاية النبات والتشخيص البيو جزيئي
قسم بحوث الحيوانات املزرعية
قسم بحوث تكنولوجيا األغذية
قسم إدارة املشروعات والتنمية املستدامة

ح$$ $يث ت$$ $م وض$$ $ع خ $$طة ع $$ام $$ة ل $$ألول $$وي $$ات ال $$بحثية ت$$ $تضح أه$$ $م
م$$عامل$$ها ف$$يما ن$$لمسه م$$ن إح$$تياج ال$$دول$$ة امل$$صري$$ة ل$$تلك األول$$وي$$ات ف$$ي
مجال الزراعة مثل :
• أب $$ $حاث ل $$ $تطوي $$ $ر ع $$ $مليات ت $$ $دوي $$ $ر املخ $$ $لفات ال $$ $زراع $$ $ية
واس$تخدام$ها ف$ي م$عال$جة امل$ياه وف$ي تحس$ني األراض$ي
الصحراوية وبذلك نستطيع حل أكثر من مشكلة بيئية.
• اس $$تخدام مخ $$لفات م $$صان $$ع األغ $$ذي $$ة وال $$عصائ $$ر وامل $$واد
ص $$دي $$قة ال $$بيئة ب $$امل $$نطقة امل $$حيطة ف $$ي تحس $$ني ص $$فات
األراض$ي وزي$ادة االن$تاج$ية وت$رش$يد اس$تخدام األس$مدة
الكيماوية.
• ت$$ $طوي$$ $ر واب$$ $تكار آل$$ $يات ح$$ $دي$$ $ثة ف$$ $ي ك$$ $شف وت$$ $شخيص
األم$راض ال$نبات$ية ب$طرق ب$يو ت$كنول$وج$ية ح$دي$ثة وت$أص$يل
وت$$ $عميم امل$$ $واد امل$$ $قاوم$$ $ة ب$$ $يول$$ $وج$$ $يا ً ل$$ $ألم$$ $راض ال$$ $نبات$$ $ية
والحشرية لتالفى أخطار املبيدات الكيماوية.
• أب $$حاث ته $$دف ل $$الس $$تغالل األم $$ثل ل $$ألراض $$ي ال $$هام $$شية
وزراعتها بنباتات الطاقة مثل الجاتروفا.
• ال $$ $زراع $$ $ات امل $$ $طري $$ $ة وتخ $$ $زي $$ $ن م $$ $ياه األم $$ $طار Water
harvest
• ال $$ $توس $$ $ع ف $$ $ي زراع $$ $ة ب $$ $عض امل $$ $حاص $$ $يل )م $$ $ثل ال $$ $كينوا(
ك$بدائ$ل أو م$كمالت ل$لمحاص$يل االس$ترات$يجية م$ثل ال$قمح
وال$$ $ $ذرة وتتح$$ $ $مل ظ$$ $ $روف ب$$ $ $يئية ق$$ $ $اس$$ $ $ية م$$ $ $ثل امل$$ $ $لوح$$ $ $ة
والجفاف.

و مل$ا ك$ان املعه$د ي$عمل ع$لى م$وض$وع ب$ال$غ األه$مية ف$ي ح$ياة امل$صري$ني
م$$ $نذ آالف ال$$ $سنني و ه$$ $و ال$$ $زراع$$ $ة  ،ف$$ $كان م$$ $ن ال$$ $بد أن ي$$ $كون ملعه$$ $د
ب$$حوث زراع$$ة األراض$$ي ال$$قاح$$لة دورا ً أس$$اس$$يا ً ف$$ي خ$دم$ة امل$جتمع
و ال$$ $ $بيئة امل $$ $ $حيطة ب $$ $ $إع $$ $ $تباره ب $$ $ $يت ال $$ $ $خبرة ال $$ $ $علمي ل $$ $ $لمنطقة و
املحافظات املحيطة :
 .١ي $$قوم املعه $$د ب $$ال $$عدي $$د م $$ن االس $$تشارات ال $$زراع $$ية م $$ن خ $$الل
أق $$سام األراض $$ي وال $$نتاج ال $$نبات $$ي ووق $$اي $$ة ال $$نبات ح $$يث ت $$م
إج $$راء ت $$حال $$يل ل $$لترب $$ة وامل $$ياه وال $$نبات $$ات ل $$لعدي $$د م $$ن أراض $$ي
امل$زارع$ني ف$ي ق$رى الخ$رج$ني ب$منطقة بنج$ر ال$سكر وأي$ضا ً ت$م
إرشاد املزارعني لالستخدام الرشيد لألسمدة واملبيدات.
 .٢ي $$عقد املعه $$د دورات ت $$دري $$بية ع $$ن اس $$تخدام ن $$بات ال $$جات $$روف $$ا
ك$مصدر ل$لطاق$ة ف$ي امل$ناط$ق الصح$راوي$ة ال$فقيرة وت$م ت$دري$ب
العديد من املهندسني الزراعيني وأهالي املنطقة على ذلك.
 .٣ي $$ $عقد املعه $$ $د دورت $$ $ني ت $$ $دري $$ $بتني خ $$ $الل ال $$ $عام ع $$ $ن النح $$ $ل
وال$$نحال$$ة الح$$دي$$ثة ب$$ال$$تعاون م$$ع ال$$جام$$عات وامل$$راك$$ز ال$$بحثية
وتم عقد أخر دورة في شهر مايو .٢٠١٦

 .٤م$$ $ن خ$$ $الل اإلش$$ $راف ال$$ $عام ع$$ $لى امل$$ $زرع$$ $ة التج$$ $ري$$ $بية ي$$ $قوم
املعه$$ $د وامل$$ $تخصصني ب$$ $ه ف$$ $ي إج$$ $راء ال$$ $عدي$$ $د م$$ $ن ال$$ $دورات
ل $$ $لتوع $$ $ية امل $$ $جتمعية ع $$ $ن خ $$ $طورة االس $$ $تخدام امل $$ $بال $$ $غ ف $$ $يه
لألسمدة الكيماوية واملبيدات الزراعية.

املزرعة التجريبية :
ً
ح$يث ت$بلغ م$ساح$ة امل$زرع$ة م$ا ي$قارب م$ن  ٢٨ف$دان$ا ب$مدي$نة ب$رج ال$عرب
ب$$ال$$قرب م$$ن امل$$دي$$نة ف$$ي م$$نتصف ال$$طري$$ق ب$$ينها و ب$$ني ط$$ري$$ق ال$$ساح$$ل
الشمالي املوازي للبحر .
 ت$مت زراع$ة  ٨أف$دن$ة ب$نبات ال$جات$روف$ا ف$ي إط$ار مش$روع "ت $$ $قييم ن $$ $بات ال $$ $جات $$ $روف $$ $ا ك $$ $مصدر ل $$ $لطاق $$ $ة املتج $$ $ددة و
املس$$ $تدام$$ $ة ف$$ $ي م$$ $نطقة البح$$ $ر امل$$ $توس$$ $ط " و امل$$ $مول م$$ $ن
اإلتحاد األوروبي .
 ف$$ $ $ي ال$$ $ $عام )  ( ٢٠١٦ – ٢٠١٥ت$$ $ $م ت$$ $ $نفيذ  ١١تج$$ $ $رب$$ $ $ةب$امل$زرع$ة ف$ي إط$ار مش$روع$ات ب$حثية خ$اص$ة بمعه$د ب$حوث
زراع$ة األراض$ي ال$قاح$لة و معه$د ب$حوث ال$هندس$ة ال$وراث$ية
باملدينة و بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية .
 ف$ي ال$عام )  ( ٢٠١٧ – ٢٠١٦ت$م ت$نفيذ ١٥تج$رب$ة ح$قليةمماثلة ضمن مشروعات بحثية مختلفة .
 و ج$اري ح$ال$يا ً ال$عمل ع$لى مج$موع$ة أخ$رى و م$ختلفة م$ناملش $$ $روع $$ $ات و األب $$ $حاث ال $$ $جاري $$ $ة ف $$ $يما ي $$ $ختص ب $$ $مجال
الزراعة و املبيدات الحيوية و غيرها .
 ف$$ $ضالً ع$$ $ن أن ه$$ $ناك ج$$ $زء خ$$ $دم$$ $ي و إن$$ $تاج$$ $ي ل$$ $لمزرع$$ $ةيس$$ $تفيد م$$ $نه ج$$ $ميع ال$$ $عام$$ $لون ب$$ $مدي$$ $نة األب$$ $حاث ال$$ $علمية
ب $$امل $$نتجات و امل $$حاص $$يل ال $$زراع $$ية ال $$تي ي $$تم ب $$يعها ل $$هم
بأسعار رمزية .
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معهد بحوث البيئة و املواد الطبيعية

•
•
•
•
•

ورش العمل والدورات التدريبية
مخرجات تطبيقية
مشاريع علمية
استشارات وتقديم خدمات
اتفاقات وبروتوكوالت تعاون

و ه $$و أح $$دث امل $$عاه $$د ال $$جاري إن $$شاؤه $$ا ب $$مدي $$نة األب $$حاث ال $$علمية و
ال $$تطبيقات ال $$تكنول $$وج $$ية  ،و للمعه $$د الس $$بق ف $$ي ك $$ثير م $$ن األب $$حاث و
األنش$$طة ب$$ال$$رغ$$م م$$ن ك$$ون$$ه ح$$دي$$ث العه$$د و ال$$عمل داخ$$ل امل$$دي$$نة ي$$تطلع
إل $$ى إس $$تكمال ال $$هيكل ال $$تنظيمي و ت $$شييد امل $$بنى ال $$رئ $$يسي وه $$و م $$ا
أك$$دت$$ه األس$تاذ ال$دك$تور  /ران$يا ع$ام$ر – ال$قائ$م ب$أع$مال ع$ميد
املعه$$د و ال $$ذي ت $$رى ف $$يه أن $$ه ي $$طمح ف $$ي رؤي $$ته ي $$طمح ال $$ى أن ي $$كون
معه$دا رائ$دا ف$ي م$جال ت$طور ال$بيئة املس$تدام$ة وامل$واد ال$طبيعية وذل$ك
ع $$ $لى املس $$ $توى املح $$ $لى وال $$ $عامل $$ $ي ،ل $$ $يساه $$ $م ف $$ $ي ال $$ $تحول ال $$ $عامل $$ $ي
لإلقتصاد األخضر .
و ي$$عمل املعه$$د م$$ن خ$$الل م$$ا ت$$م وض$$عه م$$ن إس$$تيرات$$يجيات ل$$لتواص$$ل
م$$ $ع امل$$ $جتمع و ال$$ $صناع$$ $ة و إس$$ $تخدام ال$$ $علم و ال$$ $بحث ال$$ $علمي ف$$ $ي
امل $$ساه $$مة ل $$وض $$ع ح $$لول ل $$لمشاك $$ل ال $$بيئية ل $$لمجتمع و ال $$صناع $$ة ع $$ن
طريق مجموعة املحاور التالية :
التعرف على االحتياجات الحقيقية للمجتمع والصناعة :
و م $$ن أه $$م ال $$نماذج األول $$ية ال $$نات $$جة ع $$ن األب $$حاث و املش $$روع $$ات
الجارية باملعهد :
اإلن$$تاج األخ$$ضر ل$$إلي$$ثان$$ول ال$$حيوي م$$ن مخ$$لفات األل$$ياف الس$$ليلوزي$$ة
مصحوبا ً بفصله بإستخدام غشاء بوليمري .
ح$يث نج$د أن$ه زاد اإله$تمام ال$عامل$ي ف$ي اآلون$ة األخ$يرة إلع$ادة ت$دوي$ر
وت$حوي$ل األن$واع امل$ختلفة م$ن املخ$لفات ال$حيوي$ة إل$ى اإلي$ثان$ول ال$حيوي
وذل $$ $ $ك ل $$ $ $لتغلب ع $$ $ $لى امل $$ $ $شكلة املس $$ $ $تقبلية ل $$ $ $لحصول ع $$ $ $لى ال $$ $ $وق $$ $ $ود
اإلح$$ $فوري .وف$$ $ي ه$$ $ذا ال$$ $بحث ت$$ $م اس$$ $تخدام مخ$$ $لفات امل$$ $صان$$ $ع م$$ $ن
األل$$ياف الس$$ليلوزي$$ة ك$$مصدر ح$$يوي لتح$$ري$$ر ج$$زي$$ئات الج$$لكوز .وف$$ي
ه$$ذا ال$$صدد ت$$م م$$عال$$جة األل$$ياف الس$$ليلوزي$$ة لتح$$للها ب$$بعض امل$$حال$$يل
• ال $$ $تواص $$ $ل م $$ $ع امل $$ $جتمع وال $$ $صناع $$ $ة م $$ $ن خ $$ $الل الج $$ $معيات الح $$مضية و ال $$قاع $$دي $$ة م $$تبوع $$ة ب $$تطبيق أح $$د ال $$تكنول $$وج $$يات ال $$خضراء
الخيرية وهيئة املجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة
م $$ن األم $$واج ف $$وق ال $$صوت $$ية أو ال $$تعرض للح $$رارة وال $$ضغط أو أش $$عة
• طرق األبواب لتقديم العروض والرغبة في التعاون
أم$$واج ال$$رادي$$و  -ان$$تاج أك$$سيد ال$$زن$$ك ال$$نان$$وم$$ترى ف$$ي ت$$نقية
• ورش العمل والندوات للمجتمع والصناعة
امل$ياه م$ن ب$عض ال$صبغات ال$ثقيلة ن$تاج اوك$سير ال$زن$ك ف$ي
عمل األبحاث والدراسات الالزمة لخلق الحلول املناسبة  :التخلص من البكتريا الضارة في مياه الصرف .
• االس$$تعان$$ة ب$$ال$$خبرات ال$$داخ$$لية وال$$خارج$$ية وال$$تعاون ال$$علمي ع$مل مخ$طط ك$ام$ل ل$لمنطقة ال$صناع$ية ف$ي م$دي$نة ب$رج ال$عرب وتح$دي$د
ل$لوق$وف ع$لى انس$ب الح$لول )م$شاري$ع – ال$تعاون ال$علمي – أنواع الشركات ومدى مطابقتها للشروط البيئة .
االشراف املشترك(
التطبيقات البحثية للمجتمع :
• اس$$تشارات – خ$$دم$$ات – ع$$مل ع$$قود ط$$وي$$لة األم$$د وات$$فاق$$ات
ومذكرات تفاهم – اللقاءات واملقابالت
• أنشطة املعهد
• التواصل مع املجتمع والتعاون مع الهيئات

][!17

مركز تطوير الصناعات الدوائية و الصيدلية و التخميرية

و ي $$عد م $$رك $$ز ت $$طوي $$ر ال $$صناع $$ات ال $$دوائ $$ية م $$ن امل $$راك $$ز ال $$فري $$دة ف $$ي
إن $$ $شائ $$ $ها ل $$ $يس ف $$ $قط ع $$ $لى مس $$ $توى امل $$ $راك $$ $ز و ال $$ $هيئات ال $$ $بحثية و
الجامعات  ،بل على مستوى الدولة بصفة عامة .
و يعمل املركز من خالل رؤية محددة و هي :
ت $$ $ $حقيق االك $$ $ $تفاء ال $$ $ $ذات $$ $ $ي م $$ $ $ن ال $$ $ $دواء واملس $$ $ $تحضرات ال $$ $ $عالج $$ $ $ية
ب$$اس$$تخدام ال$$تقنيات الح$$دي$$ثة ال$$الزم$$ة ل$$تطوي$$ر ه$$ذه ال$$صناع$$ة ل$$تصبح
الهدف من إنشاء هذا املركز:
مطابقة للمعايير العاملية.
 .١ت$$طوي$$ر ون$$قل ال$$بحوث ال$$خاص$$ة ب$$امل$$رك$$بات ال$$دوائ$$ية ال$$صيدل$$ية
والتي تصلح للنقل والتطبيق في الصناعة
 .٢م$$ $ساع$$ $دة ص$$ $ناع$$ $ة االدوي$$ $ة واملس$$ $تحضرات ال$$ $عالج$$ $ية ف$$ $ي
م $$صر ع $$لى ح $$ل امل $$شاك $$ل وت $$طوي $$ر االن $$تاج ال $$حال $$ي وإدخ $$ال
ت $$قنيات ح $$دي $$ثة إلن $$تاج خ $$ام $$ات وم $$نتجات ج $$دي $$دة م $$طلوب $$ة
للسوق املصري
 .٣ت $$ $وف $$ $ير م $$ $عام $$ $ل م $$ $تميزة وم $$ $عتمدة لخ $$ $دم $$ $ة ص $$ $ناع $$ $ة ال $$ $دواء
بالتنسيق مع الجهات املعنية
العائد من إنشائه:
ال$نهوض ب$صناع$ة ال$دواء ف$ي م$صر ل$توف$ير امل$واد ال$خام وك$ذل$ك االدوي$ة
امل $$نتجة ب $$ال $$تقنيات الح $$دي $$ثة ف $$ي ال $$سوق امل $$صري م $$ن إن $$تاج م $$صان $$ع
املهمة:
مصرية .
 .١ت $$ $وف $$ $ير امل $$ $ناخ ال $$ $علمي وال $$ $كفاءة ال $$ $عال $$ $ية ف $$ $ي اس $$ $تخدام و من أقسام املركز :
ال$$ $ $تقنيات الح$$ $ $دي$$ $ $ثة ال$$ $ $الزم$$ $ $ة ل$$ $ $تطوي$$ $ $ر ص$$ $ $ناع$$ $ $ة االدوي$$ $ $ة
 قسم تطوير الخامات الدوائية الطبيعيةواملستحضرات العالجية.
 ق $$ $سم ت $$ $طوي $$ $ر ال $$ $خام $$ $ات ال $$ $دوائ $$ $ية امل $$ $شيدة .٢ال$تعاون م$ع ش$رك$ات وم$صان$ع أن$تاج األدوي$ة واملس$تحضرات
كيميائيا ً
ال$$عالج$$ية وت$$قدي$$م ال$$عون ف$$ي ال$$تدري$$ب واالس$$تشارات ال$$فنية
 ق $$ $سم ت $$ $طوي $$ $ر ص $$ $ياغ $$ $ة و ت $$ $وص $$ $يل امل $$ $رك $$ $باتلحل مشاكل التصنيع
الدوائية
 .٣ت $$ $ $ $قدي $$ $ $ $م ال $$ $ $ $دع $$ $ $ $م ال $$ $ $ $علمي وال $$ $ $ $فني لش $$ $ $ $رك $$ $ $ $ات االدوي $$ $ $ $ة
 قسم الدراسات قبل اإلكلينيكيةواملستحضرات العالجية واملواد التشخيصية الناشئة
 .٤ت$$ $قدي$$ $م ال$$ $دع$$ $م ال$$ $علمي ل$$ $لباح$$ $ثني ف$$ $ي ال$$ $كليات امل$$ $عنية ف$$ $ي
ال$$ $جام$$ $عات وامل$$ $رك$$ $ز ال$$ $بحثية ف$$ $ي م$$ $جال اك$$ $تشاف االدوي$$ $ة
واملس $$ $تحضرات ال $$ $عالج $$ $ية وال $$ $تشخيصية ل $$ $لحصول ع $$ $لى
نماذج اولية قابلة لإلنتاج واالستخدام
 .٥أن ي $$كون امل $$رك $$ز ن $$قطة ج $$ذب ل $$خبرات ال $$باح $$ثني امل $$صري $$ن
امل$قيمني ف$ي ال$خارج ال$عام$لني ف$ي م$جال اك$تشاف امل$رك$بات
الدوائية.
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و ت$$ $عمل األق$$ $سام م$$ $ن خ$$ $الل م$$ $نظوم$$ $ة م$$ $تكام$$ $لة ل$$ $تحقيق اله$$ $دف م$$ $ن و ه $$ي ت $$عتمد ف $$ي ف $$لسفة اإلن $$شاء ع $$لى أن ت $$عتبر أودي $$ة ال $$علوم م $$ن
إن$شاء امل$رك$ز و ت$عظيم اإلس$تفادة م$ن امل$ردود امل$جتمعي و اإلق$تصادي م $$ $صادر ال $$ $دخ $$ $ل ال $$ $هام $$ $ة ل $$ $لدول وال $$ $تي ت $$ $عتمد ع $$ $لى ت $$ $طوي $$ $ر ال $$ $علوم
وال$$تكنول$$وج$$يا وب$$ال$$تال$$ي ت$$نعكس ع$$لى االق$$تصاد  ، .ل$$ذا أص$$در رئ$$يس
الناتج عن مخرجات العمل به .
مج $$لس ال $$وزراء ال $$قرار امل $$شار إل $$يه ب $$امل $$واف $$قة ع $$لى ال $$بدء ف $$ي ت $$نفيذ
مركز تنمية القدرات العلمية و التكنولوجية
إن$$شاء م$$نطقة اس$$تثماري$$ة ع$$لى م$$ساح$$ة  ١٣٥ف$$دان $ا ً )  ٥٦٧أل$$ف م$$تر
م$رب$ع ( ب$ال$هيئة ال$عام$ة مل$دي$نة األب$حاث ال$علمية وال$تطبيقات ال$تكنول$وج$ية
.
و ج$$اري ال$$عمل اآلن ف$$ي إن$$شاء م$$بنى ال$$حاض$$نات ال$$تكنول$$وج$$ية ال$$ذي
ي$$ $وف$$ $ر ال$$ $بيئة امل$$ $ناس$$ $بة ل$$ $لمبتكري$$ $ن و امل$$ $خترع$$ $ني أص$$ $حاب األف$$ $كار و
اإلب$$تكارات للخ$$روج إل$$ى ح$$يز ال$$تنفيذ مس$$تفيدي$$ن م$$ن وج$$وده$$م داخ$$ل
ه$يئة ب$حثية ت$عتبر ه$ي ب$يت ال$خبرة ال$علمي ل$هم ب$ما ت$ضمه م$ن م$عاه$د
ذات إم$$كان$$ات بش$$ري$$ة و م$$عام$$ل ع$$لى أع$$لى مس$$توى ف$$ي ال$$تجهيزات ،
ف $$ $ضالً ع $$ $ن ال $$ $قوان $$ $ني امل $$ $حفزة إلن $$ $شاء الش $$ $رك $$ $ات ف $$ $ي ال $$ $صناع $$ $ات
ال$$صغيرة و امل$$توس$$طة و امل$$تناه$$ية ال$$صغر ط$$بقا ً ألح$$كام ق$$ان$$ون ح$$واف$$ز
اإلبتكار رقم  ٢٣لسنة . ٢٠١٨
و ف$ي ل$قائ$نا م$ع ال$سيد األس$تاذ ال$دك$تور  /ب$يوم$ي ع$بد ال$رح$من
– ال$$قائ$$م ب$$أع$$مال رئ$$يس م$$رك$$ز ت$$نمية ال$$قدرات ال$$علمية و ال$$تكنول$$وج$$ية  ،أهم املشروعات الجارية على أرض املدينة )(MATS
أك $$ $د س $$ $يادت $$ $ه أن امل $$ $رك $$ $ز ت $$ $م ت $$ $جهيزه ب $$ $معام $$ $ل ال $$ $حاس $$ $ب وج $$ $ميع
م$$لحقات$$ها  ،ورش$$ة ل$$لتبري$$د وال$$تكييف  ،ورش$$ة ل$$حام  ،ورش$$ة للخ$$راط$$ة ،
ورش$$ة ل$$لنجارة  ،م$$عمل ل$$لغات ويس$$تهدف م$$تاب$$عة ال$$تطور ال$$علمي ف$$ي
م $$جال اس $$تخدام $$ات ال $$وس $$ائ $$ل ال $$تكنول $$وج $$ية الح $$دي $$ثة م $$ن أج $$ل ت $$طوي $$ر
املنتجات والصناعات املحلية .
يهدف املركز إلى :
م$$ساع$$دة ج$$هات اإلن$$تاج والخ$$دم$$ات ع$$لى ت$$طبيق واس$$تخدام
•
التكنولوجيا املتطورة وتطوير الوسائل الحديثة في الصناعة
ال$عمل ع$لى خ$لق آل$يات ث$اب$ته ل$لرب$ط ب$ني ج$هات ال$تطبيق وب$ني
•
مراكز ومعاهد البحوث بصفة عامة ومعاهد الهيئة بصفة خاصة.
•
م $$ $تاب $$ $عة ال $$ $تطور ال $$ $عامل $$ $ي ف $$ $ي م $$ $جال اس $$ $تخدام وت $$ $طبيق مش $$روع ت $$ول $$يد ال $$طاق $$ة الكه $$رب $$ية م $$ن ال $$شمس ب $$اس $$تخدام
ال $$وس $$ائ $$ل ال $$تكنول $$وج $$ية الح $$دي $$ثة س $$واء ف $$ي ال $$تصنيع أو ال $$قياس أو نظام املركزات الشمسية
وس$ائ$ل ال$صيان$ة امل$تقدم$ة وأس$ال$يب ت$حقق ال$جودة وت$حقيق االس$تفادة
•
ال$$باح$$ث ال$$رئ$$يسي للمش$$روع ه$$و أك$$ادي$$مية ال$$بحث ال$$علمي ،
منها من أجل تطوير املنتج املحلى.
و ه$$و م$$قام ع$$لى أرض م$$دي$$نة األب$$حاث ال$$علمية ب$$برج ال$$عرب
املنطقة اإلستثمارية و الحاضنات التكنولوجية
الج $$دي $$دة ب $$وص $$فها أح $$د و أف $$ضل األم $$اك $$ن امل $$ناس $$بة إلق $$ام $$ة
ه$$ذا املش$$روع ال$$عمالق امل$$مول م$$ن اإلت$$حاد األوروب$$ي ب$$مبلغ
 ٢٢م$$ليون ي$$ورو إلن$$تاج ط$$اق$$ة كه$$رب$$ية ن$$ظيفة ) ١م$$يجاوات(
ب $$اس $$تخدام مج $$معات وم $$رك $$زات ش $$مسية ع $$لى م $$ساح $$ة ١٢
ف $$ $دان ح $$ $يث ي $$ $تم ت $$ $سخني س $$ $وائ $$ $ل )أم $$ $الح ذائ $$ $بة( تتح $$ $مل
درج $$ات ح $$رارة ت $$صل إل $$ى أك $$ثر م $$ن  ٥٥٠درج $$ة م $$ئوي $$ة ث $$م
اس $$ $تخدام ت $$ $ورب $$ $ينات ب $$ $خاري $$ $ة ل $$ $تول $$ $يد ال $$ $طاق $$ $ة الكه $$ $رب $$ $ية
واس $$تخدام امل $$ياه ال $$نات $$جة ف $$ي تح $$لية  ٢٥٠م $$تر م $$كعب م $$ن
امل$$ياه امل$$ال$$حة ي$$وم$$يا  ،وت$$بري$$د أو ت$$سخني  ٨٠٠م$$تر مس$$طح
من املباني داخل املدينة.
• يش$ترك ف$ي ه$ذا املش$روع خ$مس دول ه$ي :م$صر – ف$رن$سا
ت $$عد امل $$نطقة اإلس $$تثماري $$ة ب $$ال $$هيئة ال $$عام $$ة مل $$دي $$نة األب $$حاث ال $$علمية و
– أملانيا  -إيطاليا  -بريطانيا
ال $$تطبيقات ال $$تكنول $$وج $$ية ه $$ي أول امل $$ناط $$ق اإلس $$تثماري $$ة ال $$تي ص $$در
ب $$شأن $$ها ق $$رار ال $$سيد  /رئ $$يس مج $$لس ال $$وزراء رق $$م  ٢٣٢٠ف $$ي ال $$عام ب $$عد ك $$ل م $$ا ت $$م ع $$رض $$ه م $$ن امل $$عاه $$د ال $$بحثية و امل $$راك $$ز ال $$تكنول $$وج $$ية
 ، ٢٠٠٩و ال$$قاض$$ي ب$$إن$$شائ$$ها ع$$لى أرض إح$$دى ال$$جهات ال$$بحثية و ب$$ $أق$$ $سام$$ $هم امل$$ $ختلفة نج$$ $د أن م$$ $دي$$ $نة األب$$ $حاث ال$$ $علمية و ال$$ $تطبيقات
ال$تكنول$وج$ية ق$د إس$تطاع$ت ف$ي ف$ترة ع$ملها م$نذ ت$اري$خ اإلن$شاء و ح$تى
ألول مرة .
اآلن ف $$ي ت $$قدي $$م مخ $$رج $$ات ل $$لبحث ال $$علمي ال $$جاري ب $$ها ل $$ها م $$ن األث $$ر
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اإلي$$جاب$$ي ع$$لى ال$$وط$$ن و امل$$واط$$ن إق$$تصادي $ا ً و إج$$تماع$$يا ً ب$$ما ي$$قرب$$ها
م $$ $ن ت $$ $حقيق ال $$ $هف ال $$ $ذي أن $$ $شئت م $$ $ن أج $$ $له ك $$ $نموذج ل $$ $واد ل $$ $لعلوم و
ال$تكنول$وج$يا ت$شارك ف$ي دع$م اإلق$تصاد ال$وط$ني امل$بني ع$لى امل$عرف$ة و
البحث العلمي .
و ي$$ $مكننا أن نلح$$ $ظ ه$$ $ذا األم$$ $ر ب$$ $وض$$ $وح م$$ $ن خ$$ $الل م$$ $ؤش$$ $رات اآلداء
ال$$ $بحثي امل$$ $تنام$$ $ي ف$$ $ي إزدي$$ $اد م$$ $طرد م$$ $ن ح$$ $يث املخ$$ $رج$$ $ات ال$$ $بحثية
ك $$ال $$نماذج األول $$ية و النش $$ر ال $$علمي و ب $$راءات اإلخ $$تراع امل $$منوح $$ة و
املُقدم$ة ق$يد ال$تحكيم و ع$دد ال$جوائ$ز املح$لية و ال$دول$ية ال$حاص$ل ع$ليها
ال$$سادة ال$$باح$$ثون ب$$امل$$دي$$نة ع$$ن أب$$حاث$$هم امل$$ميزة ف$$ي م$$ختلف امل$$جاالت
و غيرها .

كل ما سبق تحقق بفضل دعم الدولة للباحثني املتميزين الذين
يمثلون القوى البشرية للمدينة

و ب $$ال $$توازي م $$ع س $$ير ال $$عمل ف $$ي ال $$عملية ال $$بحثية ب $$امل $$عاه $$د امل $$ختلفة
ب$$امل$$دي$$نة  ،ف$$إن األنش$$طة اإلج$$تماع$$ية و ال$$ثقاف$$ية و ال$$ري$$اض$$ية ب$$امل$$دي$$نة
ت$شغل ح$يزا ً الب$أس ب$ه م$ن أج$ل غ$رس روح األس$رة ال$واح$دة ف$ي ن$فوس
ج$$ميع ال$$عام$$لني ب$$امل$$دي$$نة م$$ن أع$$ضاء ال$$هيئة ال$$بحثية و أع$$ضاء ال$$كادر
ال $$عام م $$ن اإلداري $$ني ف $$ي ت $$ناغ $$م واض $$ح ب $$كل امل $$ناس $$بات ال $$ترف $$يهية و
اإلج $$تماع $$ية و ال $$ري $$اض $$ية ك $$حفالت ال $$تكري $$م ل $$لزم $$الء امل $$حال $$ني ل $$سن
ال $$تقاع $$د أو ت $$كري $$م األم $$هات امل $$ثال $$يات ب $$امل $$دي $$نة  ،ف $$ضالً ع $$ن األنش $$طة
ال $$ري $$اض $$ية و ال $$ثقاف $$ية و امل $$ساب $$قات ال $$تي ت $$شارك ف $$يها أس $$رة امل $$دي $$نة
بكاملها لخلق جو من الود و املشاركة في فعالياتها .
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ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﺘﺞ ﺭﺳﻮﻣTﺎ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

اب$تكر ط$ال$ب ال$دك$توراه ف$ي ج$ام$عة واش$نطن ،ج$ون$ج ي$ي ون$ج ،وب$عض زم$الئ$ه ،خ$وارزم$ية م$ذه$لة
ت $$سمى إي $$قاظ ال $$صور ت $$تيح ل $$شخصيات ال $$رس $$وم املتح $$رك $$ة الخ $$روج ب $$كل ب $$ساط $$ة م $$ن اإلط $$ار
الثابت للصورة دون ترك فجوة مكان الشخصية املتحركة.
وت $$عتمد ال $$برم $$جية ال $$تي نُش $$رت ن $$تائ $$جها ف $$ي ورق $$ة ب $$حثية ح $$دي $$ثة ،ع $$لى ت $$مييز ع $$نصر ث $$نائ $$ي
األب$عاد ف$ي ص$ورة م$عينة واع$تباره م$دخ ً$ال ت$نتج م$نه ن$سخة متح$رك$ة ث$الث$ية األب$عاد .ت$تيح خ$روج
الرسوم املتحركة من الصورة أو الركض أو الجلوس أو القفز ،بشكل ثالثي األبعاد.

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

وي$$مكن ل$$لبرم$$جية أن ت$$غير أس$$لوب ت$$فاع$$لنا م$$ع ال$$صور؛ وأش$$ار م$$بتكروه$$ا ف$$ي ورق$$تهم ال$$بحثية
إل$ى أن$ها ت$وف$ر أس$ال$يب ج$دي$دة ل$الس$تمتاع وال$تفاع$ل م$ع ال$صور ،وت$قترح أي ً
$سارا إلع$ادة
$ضا م ً

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

وك$ل م$ا ت$حتاج$ه ب$رم$جية ون$ج ل$تعمل ب$شكل ص$حيح ،إط$ار ث$اب$ت ي$عرض ص$ورة ظ$لية ،إذ ي$قتطع

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

وت $$عمل ال $$برم $$جية ف $$ي ال $$واق $$ع امل $$عزز أي ً $
$ضا ،م $$ا ي $$مكننا م $$ن ت $$غيير أس $$لوب ت $$فاع $$لنا م $$ع ال $$قطع

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

بناء شخصية افتراضية من صورة واحدة.
أشبه بالسحر
وي$$بدو ال$$تأث$$ير م$$ذه$ً $ال ك$$ما يظه$$ر ف$$ي ال$$فيدي$$و ،ع$$لى ال$$رغ$$م م$$ن ال$$تباي$$ن امل$$وج$$ود .وي$$مكن رؤي$$ة
أس $$طورة ك $$رة الس $$لة س $$تيفن ك $$اري وه $$و ي $$قفز ،وي $$رك $$ض خ $$ارج إط $$ار ص $$ورت $$ه ،وتخ $$رج ك $$ذل $$ك
إحدى إبداعات بيكاسو السريالية من إطارها تاركة اللوحة وراءها ببراعة.
ً
هيكال ثالثي األبعاد يطابقه.
الشكل ثنائي األبعاد ويكسي به
تحسن كبير
وح$اول ال$باح$ثون ف$ي امل$اض$ي اب$تكار ت$أث$ير م$ماث$ل ،إال أن ال$نتائ$ج ك$ان$ت أق$ل إث$ارة ل$إلع$جاب،
إذ ي$$ضيف أس$$لوب ون$$ج ق$$درة ج$$دي$$دة م$$همة ،ت$$تمثل ف$$ي ال$$قدرة تح$$دي$$د أج$$زاء ال$$جسم امل$$ختلفة
وجه كل جزء لوحده بطريقة تتطابق تما ًما مع املصدر ثنائي األبعاد.
كالذراعني والساقني ،ليُ َّ
الفنية ثنائية األبعاد عند زيارتنا ملعرض في املرات املقبلة.

املصدرfuturism :
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