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” مدينة األبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية” نموذج مصري ألودية العلوم – بين البحث 
العلمي و التطبيق التكنولوجي

الـــــــــهيئة الـــــــــعامـــــــــة ملـــــــــديـــــــــنة األبـــــــــحاث 
الـعلمية و الـتطبيقات الـتكنولـوجـية هـي أحـدث 
و  املــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــز 
الــــــــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــات 
الــــــــــــــــــبـــــــــحـــــــــثـــــــــيـــــــــة 
الــــتابــــعة لــــوزارة 
الــبحث الــعلمي 
حــــــــــــــيث تــــــــــــــتميز 
املـــــــــديـــــــــنة عـــــــــلى 
حــداثــة نــشأتــها 
بـموقـعها الـجغرافـي املـميز بـمديـنة بـرج الـعرب 
الجـديـدة – غـرب مـحافـظة اإلسـكندريـة و هـي 
إحــــــدى املــــــدن الــــــصناعــــــية الجــــــديــــــدة و الــــــتي 
تــضم بــني جــنباتــها مــا يــقارب مــن ٤٠ % مــن 
حجـــــم الـــــصناعـــــات املـــــصريـــــة عـــــلى إخـــــتالف 

أنواعها .
لـــــم يـــــكن الهـــــدف مـــــن إنـــــشاء الـــــهيئة 
الـــــــعامـــــــة ملـــــــديـــــــنة األبـــــــحاث الـــــــعلمية أن تـــــــكون 
مجـــرد مـــركـــزاً لـــلبحث الـــعلمي ، بـــل أبـــعد مـــن 
ذلــــــك لتســــــتهدف إنــــــشاء عــــــدة مــــــراكــــــز لــــــلتميز 
الــــــــعلمي و الــــــــتكنولــــــــوجــــــــي لخــــــــدمــــــــة أهــــــــداف 
الـــــــــتنمية االقـــــــــتصاديـــــــــة و األجـــــــــتماعـــــــــية فـــــــــي 
مـــــــصر، و تـــــــنمية و تـــــــطويـــــــر الـــــــتكنولـــــــوجـــــــيات 

الجــــــــــديــــــــــدة  و تــــــــــطبيق األســــــــــالــــــــــيب الــــــــــعلمية 
الحـــــديـــــثة فـــــي مـــــجاالت اإلنـــــتاج و الخـــــدمـــــات 
بــــــما يــــــعني ربــــــط خــــــطط الــــــبحوث والــــــتطويــــــر 
بـأهـداف خـطط الـتنمية الـوطـنية . وفـضالً عـن 
أن مـــــــــسمي املـــــــــديـــــــــنة يـــــــــبرز بـــــــــوضـــــــــوح ذلـــــــــك 
االهــــــــتمام بــــــــالــــــــبحوث الــــــــعلمية و الــــــــتطبيقات 
الـــــــتكنولـــــــوجـــــــية عـــــــلي حـــــــد ســـــــواء حـــــــيث أنـــــــها  
تــشكل الــسمة الــرئــيسية فــي نــشاط و مجــمل 
أهــــداف املــــديــــنة الــــعلمية ، و هــــو األمــــر الــــذي 
يـــــميزهـــــا تـــــمامـــــا عـــــن غـــــيرهـــــا مـــــن مـــــؤســـــسات 
الــــبحث  الــــعلمي والــــتكنولــــوجــــيا األخــــرى فــــي 
مـصر ، خـاصـة و أن هـدفـها األصـيل يـنصب 
عـلي تـوفـير خـدمـات الـتدريـب واالسـتشارات و 
نـقل الـتكنولـوجـيا لـجهات اإلنـتاج و الخـدمـات 
فـــي مـــصر بـــاإلضـــافـــة إلـــي تـــنفيذ مشـــروعـــات 
تــــــطبيقية لــــــتطويــــــر األداء فــــــي مــــــجاالت عــــــدة 
لخـــــــدمـــــــة االقـــــــتصاد الـــــــوطـــــــني ، فـــــــضالً عـــــــن 
الـــتعاون املســـتمر مـــع املـــؤســـسات الـــقومـــية و 
الــــــدولــــــية فــــــي مــــــجال تــــــنمية و نــــــقل و تــــــوطــــــني 

التكنولوجيا .

و كــــــــــان لــــــــــلنافــــــــــذة لــــــــــقاء مــــــــــع األســــــتاذ 
الـدكـتور / مـها عـادل الـدمـالوي - مـديـر 
املــــــديــــــنة لــــــــــلتعرف عــــــــــلى أهــــــــــم األنشــــــــــطة و 
األبــحاث و املشــروعــات الــجاريــة و املســتقبلية 
بـــــاملـــــديـــــنة و مـــــا هـــــي أهـــــم مخـــــرجـــــات الـــــبحث 
الـعلمي الـناتـجة عـن عـملها و  أهـم مـا يـميزهـا 
عـن نـظرائـها مـن املـراكـز و املـعاهـد و الـهيئات 
الــبحثية نــظراً لــكونــها أحــدث املــراكــز الــبحثية 
الــــتي تــــم إنــــشاؤهــــا فــــضالً عــــن كــــونــــها تــــضم 
مـــعاهـــد بـــحثية و مـــراكـــز عـــلمية و تـــكنولـــوجـــية 

متعددة التخصصات .

o يـــــــــمكننا أن نســـــــــتعرض الـــــــــصورة الـــــــــعامـــــــــة
لــتاريــخ املــديــنة و أهــم أنشــطتها و األبــحاث 
الـــعلمية الـــجاريـــة بـــها مـــع عـــرض مـــختصر 

`

العدد احلادي عشر - سبتمبر  ٢٠١٨
تصدر عن



[ ! ]2

ألهـدافـها و إمـكانـاتـها البشـريـة و املـاديـة 
، و ســـوف نـــقوم بـــعرض أهـــم املخـــرجـــات 
الــــــــبحثية الــــــــناتــــــــجة عــــــــن الــــــــعمل الــــــــدءوب 
لـلسادة أعـضاء الـهيئة الـبحثية بـاملـديـنة و 
الــذي كــان مــن أهــم نــتائــجة و مخــرجــاتــه 
نشـــر عـــلمي مـــميز فـــي كـــبريـــات املـــجالت 
الــــــعلمية و املفهــــــرســــــة دولــــــياً ، عــــــدد مــــــن 
بــــــــــــراءات اإلخــــــــــــتراع مسجــــــــــــلة لــــــــــــضمان 
حــــــــــمايــــــــــة املــــــــــلكية الــــــــــفكريــــــــــة لــــــــــلباحــــــــــثني 
بـاملـديـنة ، نـماذج أولـية و مـنتجات نـصف 
صـــــناعـــــية قـــــابـــــلة لـــــلتطبيق الـــــصناعـــــي و 
املـــنافـــسة بـــمنتجات ذات مـــكون مـــصري 
مــــن خــــامــــات محــــلية مــــدعــــومــــة بــــمعرفــــة و 
بــــــحث عــــــلمي قــــــادر عــــــلى تــــــقديــــــم حــــــلول 
لـــــكثير مـــــن املـــــشكالت الـــــتي قـــــد تـــــواجـــــه 
الــــــــوطــــــــن ، و أخــــــــيراً و لــــــــيس آخــــــــراً تــــــــعد 
املــــديــــنة أحــــد أهــــم بــــيوت الــــخبرة الــــعلمية 
الــتي تــقدم خــدمــات مــجتمعية مــن خــالل 
حــــــــــزمــــــــــة مــــــــــن اإلســــــــــتشارات الــــــــــعلمية و 
الــــــتحالــــــيل الــــــالزمــــــة لخــــــدمــــــة املــــــجتمع و 
الــــــــــصناعــــــــــة و الــــــــــبيئة املــــــــــحيطة بــــــــــكافــــــــــة 
مـــــــجاالتـــــــها ، و هـــــــو مـــــــا ســـــــوف نـــــــتناولـــــــه 
بـــــالـــــتفصيل خـــــالل الســـــطور الـــــتالـــــية مـــــن 

هذا اللقاء .
o و البـــــد مـــــن اإلشـــــارة هـــــنا إلـــــى تـــــاريـــــخ و

نــــــشأة املــــــديــــــنة كــــــأحــــــدث و آخــــــر مــــــا تــــــم 
إنـشاؤه مـن املـعاهـد و املـراكـز و الـهيئات 
البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي .

نشأة املدينة  :
صـــدر قـــرار الـــسيد رئـــيس جـــمهوريـــة مـــصر 
الـعربـية رقـم ( ٨٥ ) لـسنة ١٩٩٣ م بـإنـشاء 
الـــــــهيئة الـــــــعامـــــــة ملـــــــديـــــــنة مـــــــبارك لـــــــألبـــــــحاث 
الــعلمية و الــتطبيقات الــتكنولــوجــية ، بهــدف 

تــــنمية  و تــــطويــــر الــــتكنولــــوجــــيا الحــــديــــثة و 
تــــــطبيق األســــــالــــــيب الــــــعلمية املــــــتطورة فــــــي 
كـــــــافـــــــة مـــــــجاالت اإلنـــــــتاج و الخـــــــدمـــــــات ، و 
تحــــــديــــــد أهــــــم مــــــشاكــــــل الــــــتنمية و اقــــــتراح 

الحلول املناسبة لها .

 تــشغل املــديــنة مــساحــة ٢٢٥ فــدان بــمديــنة 
بـــرج الـــعرب الجـــديـــدة غـــرب اإلســـكندريـــة و 
تـــــــضم  طـــــــبقاً لـــــــقرار اإلنـــــــشاء  ١٢ معهـــــــداً 
بــــحثياً و مــــركــــزاً تــــكنولــــوجــــياً يــــتم إنــــشاؤهــــا 
عــــــلي مــــــراحــــــل طــــــبقاً لخــــــطة عــــــلمية ، وفــــــي 

ضوء توافر التمويل .
أصـــــــــدر رئـــــــــيس املجـــــــــلس األعـــــــــلى لـــــــــلقوات 
املســـــــــــلحة الـــــــــــقرار رقـــــــــــم ٨٥ لـــــــــــسنة ٢٠١١ 
بـتاريـخ ٩ / ٥ / ٢٠١١ الـقاضـى بـاسـتبدال 
مـــــــــسمى الـــــــــهيئة الـــــــــعامـــــــــة ملـــــــــديـــــــــنة مـــــــــبارك 
لـــألبـــحاث الـــعلمية والـــتطبيقات الـــتكنولـــوجـــية 
بــــــمسمى الــــــهيئة الــــــعامــــــة ملــــــديــــــنة األبــــــحاث 

العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

الرؤية :
تــــــــعمل الــــــــهيئة عــــــــلى تــــــــوفــــــــير بــــــــيئة مــــــــحفزة 
وجــاذبــة لــالكــتشاف واإلبــداع واالبــتكار مــع 
الــــــــــــتركــــــــــــيز بــــــــــــشكل خــــــــــــاص عــــــــــــلى الــــــــــــعلوم 
والـــــــتكنولـــــــوجـــــــيا وتـــــــطبيقاتـــــــها فـــــــي الـــــــتنمية 
املـــــــــــــــجتمعية. ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل وادي الـــــــــــــــعلوم 
والــتكنولــوجــيا تــقوم الــهيئة بخــلق تــألــف مــن 
الـــــــــحاضـــــــــنات الـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــية والشـــــــــركـــــــــات 
الــــناجــــحة واملــــشاريــــع الــــواعــــدة، وأصــــحاب 
املـشاريـع املـبتكرة، ودعـم وتـشجيع الـتعاون 
بــــني الــــبحث الــــعلمي والــــصناعــــة فــــي إطــــار 
تـــعزيـــز إســـتراتـــيجية الـــدولـــة فـــي االقـــتصاد 

املبنى على املعرفة.

أهداف املدينة :
•الـــعمل عـــلى تـــشجيع الـــبحث الـــعلمي فـــي 
املــــجاالت الــــتي تــــرتــــبط بــــالخــــطط الــــتنمويــــة 
لـــــــــــلدولـــــــــــة وإبـــــــــــداء الـــــــــــرأي وإيـــــــــــجاد حـــــــــــلول 

ملشكالت املجتمع الصناعي.
•تــــــعزيــــــز الــــــتعاون الــــــعلمي بــــــني املــــــديــــــنة و 
نـــظرائـــها مـــن مـــراكـــز األبـــحاث والـــجامـــعات 
املحــــــــــلية واألجــــــــــنبية لــــــــــنقل الــــــــــتكنولــــــــــوجــــــــــيا 
وتـــوطـــينها وتـــطويـــرهـــا بـــما يخـــدم االقـــتصاد 
الــــوطــــني لخــــدمــــة وحــــمايــــة الــــبيئة واملــــجتمع 

تحقيقاً للتنمية املستدامة.
•إيـــــجاد بـــــيئة مـــــحفزة وجـــــاذبـــــة لـــــلمخترعـــــني 
وأصـــــــــحاب الـــــــــنماذج األولـــــــــية لـــــــــرعـــــــــايـــــــــتهم 
وإنـــــــــشاء شـــــــــركـــــــــات تـــــــــعتمد عـــــــــلى الـــــــــبحث 
والــــتطويــــر مــــع الــــباحــــثني فــــي وادي الــــعلوم 
بـــــاملـــــنطقة االســـــتثماريـــــة بـــــالـــــهيئة مـــــن أجـــــل 

الوصول إلى منتجات نهائية.
•تـــــقديـــــم دعــــــم الـــــتعليـم والـــــتـدريــــــب الـــــفني 
بـــــــشكل عــــــــام لـــــــرفـــــــع قـــــــدرات الشـــــــباب مـــــــن 
الجنســـــــــني لـــــــــتأهـــــــــيلهم لـــــــــيصبحوا مـــــــــهنيني 

مؤهلني لاللتحاق بسوق العمل.

أهـــــــم األنشـــــــطة بـــــــمديـــــــنة األبـــــــحاث 
العلمية :

•تـــنمية وتـــطويـــر املـــعامـــل املـــركـــزيـــة بـــاملـــديـــنة 
والــتي مــن بــينها املــعمل املــركــزي للخــدمــات 
الــــــعلمية والــــــتقييم الــــــبيئي الــــــحاصــــــل عــــــلى 
 ISO) شــــــــــــــــــهـادة نــــــــــــــــــظـام إدارة الــــــــــــــــــجـودة
17025) لــــــــــــــــإلســــــــــــــــتمرار فــــــــــــــــي تــــــــــــــــقديــــــــــــــــم 
اإلستشارات والخدمات العلمية للمجتمع.

•تـــنفيذ املشـــروعـــات الـــبحثية املـــمولـــة محـــلياً 
ودولـياً فـي مـوضـوعـات قـومـية قـابـلة لـلتطبيق 
وتساعد على التنمية الشاملة في مصر.

•عــقد الــلقاءات مــع املــجتمع املــدنــي بهــدف 
تــطبيق نــتائــج األبــحاث فــي خــدمــة املــجتمع 

والبيئة.
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•عــــقد املــــؤتــــمرات والــــندوات وورش الــــعمل وإلــــقاء مــــحاضــــرات عــــامــــة 
بــاالشــتراك مــع املــراكــز الــبحثية والــجامــعات لــلتعريــف بــالــتكنولــوجــيات 
الحــديــثة لخــدمــة املــجتمع الــصناعــي والــعلمي ومــناقــشة الــبحوث ذات 

الصلة بقضايا املجتمع.

•إنـــشاء وادي الـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا كـــمركـــز إســـتثمار مـــعرفـــي يـــعمل 
عـــلى مخـــرجـــات األبـــحاث وتـــطويـــرهـــا عـــبر تـــأســـيس شـــركـــات مـــعرفـــية 

تسهم في خلق إقتصاد معرفي.
•جـذب املـبتكريـن ورواد األعـمال إلنـشاء حـاضـنات أعـمال تـكنولـوجـية 

في مجاالت األبحاث التي تجرى باملدينة.
•ربط مجاالت التعليم والتدريب املهني بحاجة السوق املحلية.

•إصــــــــدار نشــــــــرات عــــــــلمية تــــــــعكس نــــــــشاط وإنــــــــجازات واخــــــــتراعــــــــات 
الباحثني بالهيئة.

أضـــاف الــسيد األســتاذ الــدكــتور / والء محــمد شــتا – نــائــب 
مـديـر املـديـنة لـلمعاهـد الـبحثية ، بــأن املــعاهــد الــبحثية بــاملــديــنة 
تــعمل وفــقاً للخــطة الــبحثية مــن ضــمن اإلســتيراتــيجية الــقومــية لــلبحث 
الــــعلمي الــــتي وضــــعتها و تــــعني بــــتنفيذهــــا وزارة الــــتعليم الــــعالــــي و 
الــــبحث الــــعلمي و ذلــــك ضــــمن رؤيــــة مــــصر ٢٠٣٠ مــــن أجــــل تــــحقيق 

التنمية املستدامة من خالل البحث العلمي .

حــيث شــاركــت املــديــنة بــعدد مــن املشـروعـات الـبحثية ذات الـبعد 
الــقومــي و الـــتي تـــعتبر املخـــرجـــات الـــبحثية الـــناتـــجة عـــن الـــعمل بـــها 
مـن أهـم مـا يـميز إنـتاج املـعاهـد الـبحثية فـي املـديـنة بـتلك املشـروعـات 

التي نذكر منها على سبيل املثال :
o مــراقــبة إنــتشار نــبات ورد الــنيل بــإســتخدام صــور

األقمار الصناعية للحد من خطورة إنتشاره
o الـتصويـر ثـالثـي األبـعاد لـلتوثـيق ألهـم مـعالـم مـصر

الــسياحــية مــثل مــنطقة ســقارة و تــمثال أبــو الــهول 
و مدينة األقصر و غيرها 

o إنــــــــتاج مــــــــبيدات عــــــــضويــــــــة و مــــــــخصبات حــــــــيويــــــــة
ملــعالــجة الــكثير مــن األمــراض الــزراعــية لــلنباتــات و 

املزروعات الغذائية
o الـعديـد مـن املشـروعـات الـخاصـة بـمجال تـكنولـوجـيا

تــــــصنيع األغــــــذيــــــة مــــــثل مشــــــروع إســــــتخدام نــــــبات 
الكينوا في صناعة األغذية 

o مشــروعــات الــطاقــة الجــديــدة و املتجــددة الــصديــقة
للبيئة ذات املكون املصري و الكفاءة العالية 

و فــــيما يــــلي عــــرض مــــختصر ألهــــم املشــــروعــــات ذات األهــــمية و 
الــبعد الــقومــي الــتي شــاركــت فــيها املــديــنة بــأبــحاث و مخــرجــات 

بحثية هامة للسادة أعضاء هيئة البحوث و معاونيهم :

أهم املشروعات الخاصة بمدينة األبحاث العلمية :

• تقييم نبات الجاتروفا كمصدر للطاقة: 
"تــقييم نــبات الــجاتــروفــا كــمصدر لــلطاقــة بــحوض البحــر املــتوســط" ، 
تــم زراعــة ٨ أفــدنــة مــن نــبات الــجاتــروفــا بــاملــزرعــة التجــريــبية بــاملــديــنة 
كــما تــم الــحصاد املــبدئــي لــلنبات، بــاإلضــافــة إلــى اســتخراج الــزيــوت 
مــــن عــــصر الــــبذور حــــيث يــــحتوى الــــكيلو جــــرام الــــواحــــد مــــن الــــعجينة 
الـــناتـــجة مـــن عـــصر الـــبذور عـــلى ٢٥ مـــيجا جـــول مـــن الـــطاقـــة ويـــمكن 

مضاعفة هذه الكمية بضغط العجينة أكثر.

بــاإلضــافــة إلــى أن هــناك إمــكانــية لــالســتفادة أيــضاً مــن عــصر بــذور 
الــجاتــروفــا ووجــد أن ١ طــن مــن نــواتــج عــصر الــبذرة يــحتوى عــلى مــا 
يــعادل ١٥٣ كجــم ســماد كــيماوي 15:15:15 نــيتروجــني: فــوســفور : 
بـوتـاسـيوم ، و نـجاح زراعـة هـذا الـنبات تـتالءم زراعـته فـي األراضـي 
شـبه الـقاحـلة كـاملـنطقة املـمتدة عـلى طـول الـساحـل الـشمالـي الـغربـي 
ملــــصر وأن نــــجاح زراعــــته فــــي هــــذه املــــنطقة يــــساعــــد فــــي تــــنمية هــــذه 
املـــجتمعات، وفـــى نـــفس الـــوقـــت تـــكون املـــديـــنة بـــيت خـــبرة لـــلصناعـــات 
الــــتي ســــتقوم عــــلى زراعــــة هــــذا الــــنبات. وتــــرجــــع أهــــمية زراعــــة نــــبات 
الـــجاتـــروفـــا بـــجانـــب أنـــه مـــصدر لـــلوقـــود الـــحيوي إلـــى اســـتخدامـــه فـــي 
أغــراض صــناعــية أخــرى مــثل صــناعــة املــنظفات واألســمدة الــعضويــة 
واملـبيدات الـحيويـة بـاإلضـافـة إلـى االسـتفادة مـن مخـلفات هـذا الـنبات 

في تصنيع أعالف املاشية.
الــــكشف عــــن لــــحوم الحــــمير وغــــيرهــــا بــــاســــتخدام  •

تقنية البصمة الوراثية:
فـــــي إطـــــار قـــــيام مـــــديـــــنة االبـــــحاث الـــــعلمية والـــــتطبقات الـــــتكنولـــــوجـــــية 
بــالــدوراملــنوط بــها فــى تــقديــم الخــدمــات املــجتمعية وســعيها لــلمحافــظة 
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عــــلى صــــحة وســــالمــــة املــــواطــــنني مــــن الــــغش الــــتجاري تــــقدم طــــريــــقة 
جــديــدة ومــبتكرة لــلكشف عــن غــش الــلحوم واأللــبان بــاســتخدام تــقنية 
الــــبصمة الــــوراثــــية ،  قــــامــــت املــــديــــنة بتحــــديــــد نــــوعــــية كــــل مــــن الــــلحوم 
واأللــبان املــتداولــة بــاألســواق املحــلية والــعاملــية وذلــك بــاســتخدام تــقنية 
الـــــوراثـــــة الجـــــزيـــــئية لـــــلحامـــــض الـــــنووي الـــــخاص بـــــكل نـــــوع (الـــــبصمة 

الوراثية).
حــــيث تــــم إجــــراء طــــريــــقة جــــديــــدة ومــــبتكرة لــــلكشف عــــن غــــش الــــلحوم 
واأللــبان عــلى أســس وراثــية تــتعلق بــإيــجاد كــواشــف جــزيــئية لــلكشف 
عـــن مـــصادر ونـــوعـــية كـــل مـــن الـــلحوم واأللـــبان مســـتخدمـــاً مـــا يـــسمى 
بـــالـــبصمة الـــوراثـــية لـــكل نـــوع مـــن حـــيوانـــات املـــزرعـــة وذلـــك بـــاســـتخدام 
تـقنية  PCR، وبـالـفعل تـم الـتوصـل إلـى تحـديـد نـوعـية لـحوم كـالً مـن : 
الـــخنازيـــر، الـــقطط، الـــكالب، الـــخيول، الحـــمير، هـــذا بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
لـــحوم وألـــبان كـــالً مـــن : الـــجامـــوس ، األغـــنام ، األبـــقار، وتـــم الـــتوصـــل 
مــؤخــراً إلــى اســتنباط كــشافــات وراثــية جــديــدة لتحــديــد لــحوم وألــبان 
كـالً مـن املـاعـز، الجـمال وتـعتبر هـذه الـطريـقة ذات كـفاءة عـالـية حـيث 
تـــكفي كـــميات قـــليلة جـــداً مـــن الـــلحوم واأللـــبان إلجـــراء هـــذه الـــتحالـــيل 
الـــــدقـــــيقة، و أيـــــضاً إمـــــكانـــــية الـــــتعرف عـــــلى نـــــوعـــــية هـــــذه الـــــلحوم بـــــعد 
الـطهى أو إن تـم خـلطها بـأى نـوع مـن الـلحوم األخـرى، و البـد هـنا أن 
نـــــــــشير عـــــــــلى ضـــــــــرورة الـــــــــتنسيق بـــــــــني الـــــــــوزارات والـــــــــهيئات املـــــــــعنية 

باملوضوع ملا له من أهمية قصوى للمواطن املصري .

• مشروع للمعالجة الحيوية للنفط: 
بــتمويــل مــن صــندوق الــعلوم والــتنمية الــتكنولــوجــية تــعمل املــديــنة عــلى 
مشـــروع "املـــعالـــجة الـــحيويـــة لـــلنفط وتـــطبيق تـــقنيات مـــختلفة لتحســـني 
إزالـــــة الـــــنفط" ، و نـــــظراً الســـــتخدام الـــــطرق الـــــفيزيـــــائـــــية والـــــكيميائـــــية 
ملــعالــجة تســريــب الــنفط أو املــنتجات الــثانــويــة لــصناعــة الــنفط اال هــذه 
الـعمليات ال تـزيـل املـلوثـات الـنفطية تـمامـاً مـن الـبيئة لـذلـك فـاسـتخدام 
الـــكائـــنات الـــحية الـــدقـــيقة يـــساعـــد عـــلى التخـــلص مـــن الـــنفط وتـــحويـــله 
ملـــــركـــــبات مـــــتطايـــــرة.وأوضـــــحت أن املشـــــروع يهـــــدف لـــــعزل أنـــــواع مـــــن 
الـــكائـــنات الـــحية الـــدقـــيقة الـــتى لـــها قـــدرة عـــالـــية لتحـــلل مـــكونـــات زيـــت 
الـبترول الـخام ، وفـهم اآللـية الـتى تسـتخدمـها فـى تحـلل الـنفط بـتتبع 
األنــــــــزيــــــــمات املــــــــسؤلــــــــة عــــــــن ذلــــــــك ، كــــــــما ســــــــيتم اخــــــــتبار الــــــــتوصــــــــيف 
الـــفسيولـــوجـــى للســـالالت بـــشأن اســـتخدام الـــهيدروكـــربـــونـــات املـــختلفة 
(الـــعطريـــة واأللـــيفاتـــية) . وعـــن طـــريـــق هـــذه الـــكائـــنات الـــدقـــيقة ســـيتم 
تـطبيق مـنهجية أحـصائـية غـير مـعتادة لتحـديـد الـظروف املـثلى لـعملية 
تحــــلل زيــــت الــــبترول ، والبــــد مــــن تــــكييف هــــذه الــــكائــــنات الــــدقــــيقة فــــى 
الــبيئة الــتى ســيتم عــالجــها بــاســتخدام مــياه البحــر الســتهالك الــنفط 

ألقصى درجة ممكنة.
وبــدات بــدراســة تحــميل الســالالت عــلى حــوامــل مــناســبة ذات طــبيعة 
مــختلفة واجــراء الــتجارب فــى مــفاعــل حــيوى مــناســب ملــعالــجة الــوضــع 
الــــطبيعى بــــاالضــــافــــة لــــلفحص املجهــــرى لــــلخاليــــا ، ومــــن املــــتوقــــع مــــد 
الـــصناعـــة املـــصريـــة بـــالـــكائـــنات الـــدقـــيقة املحـــملة لـــتنظيف الـــبيئة مـــن 
املخــلفات الــبترولــية فــى الــبحار املــلوثــة بــالــبترول ، فــضالً عــن امــكانــية 

استخدامها فى معالجة املخلفات الصناعية.

• تصنيع مولدات كهربائية باستخدام النانوتكنولوجى:
فــــــي إطــــــار املشــــــروع املشــــــترك بــــــني مــــــديــــــنة األبــــــحاث الــــــعلمية وهــــــيئة 
الــفضاء األملــانــية ، حــصلت املــديــنة  عــلى تــمويــل مــن صــندوق الــعلوم 

والــــــتنمية الــــــتكنولــــــوجــــــية ويســــــتهدف تــــــصنيع نــــــماذج أولــــــية ملــــــولــــــدات 
كهـربـائـية ومـبردات فـي صـورة رقـائـق سـميكة ذات ابـعاد نـانـومـتريـة . 
و يــــأتــــي املشــــروع فــــي إطــــار الــــدور الــــرائــــد الــــذي تــــؤديــــه املــــديــــنة فــــي 
مــجال الــنانــو تــكنولــوجــي بمعهــد بــحوث الــتكنولــوجــيا املــتقدمــة واملــواد 
الجـــديـــدة والـــتعاون املســـتمر فـــيما بـــني املـــديـــنة والـــجامـــعات والـــهيئات 
الـــعاملـــية . حـــيث أن الـــجانـــب األملـــانـــي يـــتمتع بـــخبرة كـــبيرة فـــي مـــجال 
الـــطاقـــة الـــبديـــلة والـــنانـــو تـــكنولـــوجـــي مـــن خـــالل عـــدد مـــن املشـــروعـــات 
داخــــــــل اإلتــــــــحاد األوروبــــــــي ، وهــــــــو األمــــــــر الــــــــذي يــــــــعزز مــــــــن قــــــــدرات 
املشـروع ونـجاحـه ألول مـرة فـي مـصر ، فـضالً عـن الـعمل عـلى تـغيير 
الـــــتركـــــيب الـــــدقـــــيق لـــــلمواد الكهـــــروحـــــراريـــــة املســـــتخدمـــــة فـــــى صـــــناعـــــة 
املـــولـــدات الكهـــربـــائـــية واملـــبردات الـــدقـــيقة مـــن الـــبعد املـــيكرومـــترى إلـــى 
الـبعد الـنانـومـترى بهـدف صـناعـة أفـالم كهـروحـراريـة سـميكة مـناسـبة 
إلبــتكار املــولــدات الكهــربــائــية بــاإلضــافــة إلــى املــبردات لــكى تــتناســب 
مــــع الــــطقس الــــعربــــى الــــدافئ ، هــــذا بــــاالضــــافــــة الســــتخدم طــــريــــقتى 
الـترسـيب الكهـربـى واملـحالـيل الهـالمـية فـى تـحضير تـلك املـواد. وذلـك 
نـتاج بـان الـتقنيات الـحالـية لـتصنيع األجـزاء الكهـروحـراريـة التـتناسـب 
فـــى الـــتطبيقات الحـــديـــثة فـــى األجهـــزة الـــدقـــيقة وذلـــك لـــعيوب تـــصنيع 
وعـيوب مـيكانـيكية إذا مـاتـتطلب تـحضير أفـالم يـتراوح سـمكها مـا بـني 

١٠٠ إلى ٢٠٠ ميكرومتر.

• مشروع علمى "لتعقيم وتحسني جودة مياه الصرف":
حــصل معهــد بــحوث الــهندســة الــوراثــية والــتكنولــوجــيا الــحيويــة ، عــلى 
تـمويـل مـالـى مـن صـندوق الـعلوم والـتنمية الـتكنولـوجـية ملشـروع "تـعقيم 
وإزالـــة رائـــحة مـــياه الـــصرف وتحســـني جـــودتـــها بـــإســـتخدام جـــزيـــئات 
الــفضة املــتناهــية الــصغر املخــلقة حــيويــا" ، والهــدف مــن املشــروع هــو 
تــطويــر تــقنيات الــتكنولــوجــيا الــخاصــة بــالــتحضير الــحيوى لجــزيــئات 
الـــفضة مـــتناهـــية الـــصغر بـــإســـتخدام مـــيكروبـــات مـــصريـــة بـــاألضـــافـــة 
لــــدراســــة تــــأثــــير وتــــطبيق املــــنتج عــــلى تــــعقيم وإزالــــة الــــرائــــحة بــــاملــــياه. 
خـطوة تـعقيم املـياه مـهمة لـلتأكـد مـن صـالحـية املـياه للشـرب أو لـلرى ، 
إال أنــها تــؤكــد ان تــعقيم املــياه بــأضــافــة املطهــرات املــختلفة للتخــلص 
مـن الـبكتيريـا تـضرر بـصحة االنـسان وتسـبب أمـراض خـطيرة ، لـذلـك 
فجــــــــزيــــــــئات الــــــــفضة املــــــــتناهــــــــية الــــــــصغر تــــــــعد مــــــــن أحــــــــدى مــــــــنتجات 
الــــتكنولــــوجــــيا الحــــديــــثة الــــتى تــــتميز بــــخاصــــية التخــــلص مــــن الــــتلوث 
الـــــبكتيرى ولـــــها قـــــدرة عـــــالـــــية للتخـــــلص مـــــن أكـــــثر مـــــن ٦٥٠ نـــــوع مـــــن 
الــبكتيريــا والــفيروســات والــفطريــات بــدون أي مــخاطــر صــحية (ولهــذه 
الجـــزيـــئات تـــأثـــير كـــبيرعـــلى املـــياه لـــدرجـــة أن واحـــد جـــرام مـــنها يـــعقم 
مـئات الـكيلو مـترات املـربـعة) ، غـير أن املـشكلة تـكمن فـى مـعظم طـرق 
تـحضير الـفضة الـتناهـية الـصغر مـعقدة ومـكلفة ومـوادهـا غـير مـتوفـرة 
مـما يـؤثـر تـأثـير سـلبى عـلى الـتكنولـوجـيا الـبيئية لـذلـك يـعد تـحضيرهـا 
بــأســتخدام الــبكتيريــا مــن أفــضل الــطرق لــتطويــر الــتكنولــوجــيا الــبيئية 

النظيفة بدون تكاليف باهظة.    

(FP7) مشروع علمي من مبادرة •
انتبهـــت مـــصر وفـــرنـــسا ملـــشكلة الـــتلوث الـــبترولـــى واملـــلوثـــات الـــعضويـــة 
لــــلبيئة البحــــريــــة للبحــــر األبــــيض املــــتوســــط عــــن طــــريــــق دراســــة تــــتناول 
الــتنوع الــبيولــوجــى وتحــديــد مــصادر الــتلوث املــؤثــرة ، ومــن ثــم تــقدمــت 
مـــصر القـــتراح مـــناســـب ملـــكافـــحة الـــتلوث الـــبيئى الـــذى يـــؤدى لـــوجـــود 
مـــــخاطـــــر لـــــلثروة البحـــــريـــــة والـــــصحة الـــــعامـــــة لـــــلمفوضـــــية األوروبـــــية ، 
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فـــــحصلت مـــــديـــــنة األبـــــحاث الـــــعلمية عـــــلى املشـــــروع تـــــحت عـــــنوان " 
كــــــشف واســــــتغالل الــــــتنوع املــــــيكروبــــــى املــــــتاح فــــــى البحــــــر االبــــــيض 
املـتوسـط لـلمعالـجة الـحيويـة لـلمواقـع البحـريـة املـلوثـة" ، وجـاء ذلـك فـى 
إطــــار الــــدور الــــذى يــــقوم بــــه االتــــحاد األوروبــــى مــــن أجــــل املــــتوســــط 
بـــاملـــشاركـــة مـــع عـــدد مـــن املـــؤســـسات الـــبحثية فـــى الـــعديـــد مـــن دول 
حـــــــوض البحـــــــر املـــــــتوســـــــط مـــــــثل: املـــــــغرب، تـــــــونـــــــس، مـــــــصر، األردن، 

اليونان، إيطاليا، أسبانيا باإلضافة إلى بلجيكا وبريطانيا .

و تـــم اخـــتيار شـــاطئ املـــكس بـــاإلســـكندريـــة كـــنموذج لـــلدراســـة وذلـــك 
لـتنوع مـظاهـر الـتلوث البحـرى مـن مـلوثـات عـضويـة وبـترولـية ومـعادن 
ثـقيلة طـبقا لـتقريـر وزارة الـبيئة ، ويهـدف املشـروع إلـى إعـداد طـرق 
تــساعــدنــا  إلســتغالل املجــموعــات املــيكروبــية املــتنوعــة واملــعزولــة مــن 
املـواقـع املـختلفة مـن الـشاطئ وكـذلـك اإلنـزيـمات و املـركـبات الـتى لـها 
الــــــــــقدرة عــــــــــلى تــــــــــقليل الــــــــــتوتــــــــــر الســــــــــطحى لــــــــــلمركــــــــــبات الــــــــــبترولــــــــــية 

والهيدروكربونية  للقضاء على امللوثات املختلفة. 
و نجـد أن اسـتخدام هـذه املـواد الـبيوتـكنولـوجـية إمـا عـن طـريـق عـزل 
الـكائـنات الـدقـيقة واسـتخالص املـركـبات أو مـن خـالل تـطبيق واسـع 
ملـــجاالت الـــتكنولـــوجـــيا املـــتقدمـــة  واملـــكتشفه مـــؤخـــرا مـــن قـــبل شـــركـــاء 

املشروع واملتاحة حصرا للمشروع.  
ومــن خــالل هــذا املشــروع ســوف يــتم الــنظر فــى ثــالثــة مــن أصــناف 
املـلوثـات املـعروفـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم: الـهيدروكـربـونـات الـبترولـية 
ومـــــركـــــبات الـــــكلورالـــــهيدروكـــــربـــــونـــــية واملـــــعادن الـــــثقيلة، حـــــيث ســـــيتم 
اإلســــتفادة مــــن مجــــموعــــة كــــبيرة مــــن املــــصفوفــــات الــــبيئية املــــلوثــــة و 
املــوجــودة فــى مــواقــع مــتفرقــة فــي جــميع أنــحاء البحــر املــتوســط بــما 
فــي ذلــك رمــال شــاطئ البحــر ورواســب الــبحيرات والــرواســب املــلوثــة 
مـن البحـر ، واملـياه شـديـدة املـلوحـة والـترسـبات مـن الـبحيرات املـالـحة 
الــساحــلية واألحــواض الــطبيعية املــلوثــة وشــديــدة املــلوحــة والــبراكــني 
الــطينية. وســيتم اســتغالل مــنتجات الــتكنولــوجــيا الــحيويــة املــيكروبــية 
املســتخرجــة مــن هــذا املشــروع لــتطويــر عــمليات املــعالــجة الــبيولــوجــية 
وتحسـني فـعالـيتها فـى تـجارب مـعملية ومـيدانـية. وسـيتواصـل الـعمل 
بـــالـــتواصـــل مـــع الشـــركـــات الـــصغيرة واملـــتوســـطة الـــعامـــلة فـــي قـــطاع 
املـعالـجة الـبيولـوجـية البحـريـة و ذلـك لـتحويـل مخـرجـات هـذا املشـروع 
إلـــــى مـــــنتجات لحـــــل مـــــشاكـــــل الـــــتلوث الـــــبيئى املـــــختلفة فـــــى البحـــــر 

األبيض املتوسط.

بـكتيريـا لـقياس سـمية املـواد الـسائـلة حـيويـاً عـن  •
طريق الهندسة الوراثية:

فــي إطــار الــتعاون الــعلمي بــني مــديــنة األبــحاث الــعلمية والــتطبيقات 
الـتكنولـوجـية بـبرج الـعرب وصـندوق الـعلوم والـتنمية الـتكنولـوجـية فـي 
مـــجال الـــتكنولـــوجـــيا الـــحيويـــة الـــبيئية وملـــا يـــترتـــب عـــليه هـــذا املـــجال، 
نجـــد املشـــروع الـــبحثي الـــهام  تـــحت عـــنوان "جـــهاز محـــمول لـــقياس 
الـسمية بـاسـتخدام الـضوء الـحيوي الـبكتيري" ، ومـن خـالل تـوظـيف 
الــهندســة الــوراثــية فــي هــذا املشــروع يــتم تــعديــل الــهندســة الــوراثــية 
لـــبعض الـــبكتيريـــا لـــتكون قـــادرة عـــلى إنـــتاج ضـــوء يـــمكن مـــالحـــظته 
عــند الــدخــول إلــى غــرفــة مــظلمة ويســتخدم هــذا الــضوء فــى الــتقديــر 
الــعام لــسمية املــلوثــات الــتي تــذوب فــي املــياه ويــمكن الــتكهن لــلمادة 
املـــــلوثـــــة املســـــببة لـــــلسمية ومـــــدى نســـــبتها عـــــن طـــــريـــــق حـــــدة الـــــضوء 
والـوقـت الـذي تـأخـذه الـبكتيريـا فـي قـلة الـضوء ، وللمشـروع أكـثر مـن 
أهــميه مــن حــيث تــصميم جــهاز لــقياس الــخاليــا الــبكتيريــة املــضيئة 
حـيث يـقدم املشـروع تـصميم أولـى لـجهاز كـامـل يـتكون مـن بـكتيريـا 
مـهندسـة وراثـياً ويـقوم الـجهاز بـتحويـل الـضوء الـبكتيري إلـى أرقـام 
يــمكن حــسابــها كــما يــمكن لــلجهاز أن يــترجــم الــضوء الــبكتيري إلــى 
نـــبضات يـــمكن تـــكبيرهـــا عـــن طـــريـــق جـــزء أخـــر وبـــناًء عـــلى ذلـــك يـــتم 
الــوصــول إلــى نــتيجة درجــة الــسمية والــتوصــل إلــى الــجهاز ســيكون 
بـمثابـة أول جـهاز مـصري يـقيس الـسمية عـن طـريـق الـضوء الـحيوي 
الـبكتيري ويـتميز هـذا املـوضـوع بـأنـه ذو قـابـلية لـلتطبيق فـى الـسوق 
املــــصري وســــيعود بــــالــــنفع عــــلى الــــعديــــد مــــن األجهــــزة والــــقطاعــــات 
الـــــحكومـــــية والـــــخاصـــــة بـــــاعـــــتباره جـــــهاز يـــــقيس الـــــسمية فـــــى املـــــواد 

السائلة حيوياً. 
تـــــــقليل الـــــــتلوث الـــــــبيئي مـــــــن خـــــــالل أســـــــتخدام  •

تكنولوجيا التثبيت البيولوجى:
املشــروع الــعلمي بــعنوان " أفــاق الــبيوتــكنولــوجــى لتحســني والــتنمية 
املســتديــمة لــلعالقــة بــني الــريــزوبــيا والــبرســيم تــحت الــضغوط الــبيئية 
" ، وللمشـــــــروع أهـــــــميه بـــــــاعـــــــتباره تجـــــــربـــــــة عـــــــلمية جـــــــديـــــــدة لـــــــتعميم 
االســـتفادة مـــن تـــكنولـــوجـــيا الـــتثبيت الـــبيولـــوجـــى لـــألزوت الـــجوى عـــن 
طــريــق اســتخدام الــبيولــوجــيا الجــزيــئية فــي انــتخاب أكــثر الســالالت 
املـــــــيكروبـــــــية كـــــــفاءة فـــــــي تـــــــثبيت األزوت الـــــــجوى وأكـــــــثرهـــــــا مـــــــقاومـــــــة 
لـــلضغوط الـــبيئية مـــثل ارتـــفاع درجـــة الحـــرارة ودرجـــة قـــلويـــة ومـــلوحـــة 
األرض، فـــــــضالً عـــــــن اســـــــتخدام تـــــــقنيات الـــــــهندســـــــة الـــــــوراثـــــــية فـــــــي 
انــــتخاب الســــالالت ذات الــــثبات الــــوراثــــي حــــتى ال تــــفقد الســــالالت 
الــــــبكتيريــــــة الــــــجينات املــــــسئولــــــة عــــــن تــــــثبيت األزوت الــــــجوى لــــــتقليل 
الــــتلوث الــــبيئى، و اســــتخدام األســــمدة االزوتــــية لــــها أضــــرار ســــلبية 
عـــــــلى صـــــــحة اإلنـــــــسان والـــــــحيوان و ارتـــــــفاع تـــــــكالـــــــيفها، لـــــــذا فـــــــان 
تـكنولـوجـيا الـتثبيت الـحيوي لـلنيتروجـني الـجوي تـكافـلياً مـع الـنباتـات 
الـبقولـية قـد أصـبحت أكـثر فـاعـلية ألنـها تـمد الـنبات بـالـغذاء وتـساهـم 
فــي تــقليل الــتلوث الــبيئي وتــقليل تــكالــيف الــعملية الــزراعــية و زيــادة 

إنتاجية النباتات.

تقنيات الليزر ثالثى األبعاد: •

تــمتلك مــديــنة األبــحاث الــعلمية تــقنيات الــليزر ثــالثــي األبــعاد، حــيث 
جـرى الـتعاون الـوثـيق فـي هـذا املـجال مـع وزارة الـثقافـة املـصريـة و 
هـيئة الـيونـسكو فـي االسـتفادة مـن هـذه الـتقنيات فـي الـتوثـيق وفـي 
مـجاالت الـترمـيم و الـحفاظ عـلي اآلثـار، بـاإلضـافـة لـوجـود شـراكـات 
نــاجــحة مــع عــدد مــن الــجهات الــتي تــرغــب فــي االســتفادة مــن تــقنية 
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الــليزر ثــالثــي األبــعاد مــنها هــيئة االســتشعار عــن بــعد وعــلوم الــفضاء، 
وعــــدد مــــن الــــجهات الــــدولــــية املــــرمــــوقــــة فــــي الــــواليــــات املتحــــدة وإنجــــلترا 
وفــرنــسا وتــركــيا، فــضال عــن اســتخدام هــذه الــتقنية فــي إجــراء مــسوح 
أثـــريـــة لـــعدد مـــن املـــواقـــع األثُـــريـــة الـــهامـــة فـــي مـــصر، مـــنها ديـــر ســـانـــت 
كـــاتـــريـــن و حـــصن بـــابـــليون، بـــاإلضـــافـــة إلـــي ســـد الـــروافـــع، حـــيث تـــفيد 
هـذه املـسوح فـي مـجال حـمايـة اآلثـار عـن طـريـق املـعرفـة الـدقـيقة لـتأثـير 
عـــوامـــل النحـــر والـــتعريـــة ومـــحاولـــة تـــجنب الـــوقـــع الســـلبي لـــتلك الـــعوامـــل 
الــــطبيعية عــــلي األثــــر ذاتــــه بــــواســــطة تــــوفــــير قــــاعــــدة مــــعلومــــاتــــية أثــــريــــة 
بـــاســـتخدامـــات الـــليزر ثـــالثـــي األبـــعاد. كـــما تـــقرر اســـتغالل تـــكنولـــوجـــيا 
الـليزر ثـالثـي األبـعاد فـي الـحفاظ عـلى الـطابـع الـبيئى واملـعالـم األثـريـة 
والــسياحــية بــمحافــظة مــطروح وكــيفية تــطويــرهــا مســتقبالً فــي كــل مــن 

مدن الساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.
و غــيرهــا مــن املشــروعــات الــتي ســيتم تــناولــها بــالــتفصيل خــالل الــجولــة 
داخـل مـعاهـد املـديـنة و الـلقاء مـع الـسادة أعـضاء الـهيئة الـبحثية بـها ، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى عـــرض أهـــم املخـــرجـــات الـــبحثية الـــناتـــجة مـــن املـــعاهـــد 

باملدينة .

و بـــالـــعودة إلـــى املـــعاهـــد الـــبحثية و املـــراكـــز الـــتكنولـــوجـــية الـــتي تـــتكون 
مـنها املـديـنة ، نجـد أن املـديـنة تـتكون  و طـبقاً لـقرار اإلنـشاء مـن  12 
معهـــداً بـــحثياً و مـــركـــزاً تـــكنولـــوجـــياً يـــتم إنـــشاؤهـــا عـــلي مـــراحـــل طـــبقاً 
لخـــــطة عـــــلمية و بـــــحثية مـــــمولـــــة ،  يـــــتم الـــــعمل بـــــها حـــــالـــــياً فـــــي 7 وهـــــم 

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 فــــي لــــقاء مــــع الــــسيد األســتاذ الــدكــتور / دســوقــي أحــمد عــبد 
الحــــــليم – عــــــميد معهــــــد بــــــحوث الــــــهندســــــة الــــــوراثــــــية و 
الـتكنولـوجـيا الـحيويـة ، أحـد أكـبر و أهـم املـعاهـد الـبحثية بـاملـديـنة 
بــما يــضمه مــن قــوى بشــريــة مــميزة مــن الــسادة أعــضاء هــيئة الــبحوث 
ذوي اإلنـــتاج الـــعلمي الـــوفـــير و املـــميز لـــسؤال ســـيادتـــه حـــول املعهـــد و 

أهم أنشطته و األبحاث الجارية به .

يهـدف املعهـد إلـى مـعالـجة قـضايـا طـبية وصـناعـية وبـيئية مـن   
خــالل تــطبيقات الــهندســة الــوراثــية والــتكنولــوجــيا الــحيويــة حــيث تــسمح 
الــدراســات املــتخصصة فــيه بــالــتعمق والــتوصــل إلــى تــكنولــوجــيا جــديــدة 
ومــــــطورة تخــــــدم جــــــهات اإلنــــــتاج والخــــــدمــــــات ، بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــى بــــــناء 
الــــــخبرات وتــــــزويــــــد املــــــؤســــــسات املــــــختلفة بــــــالــــــخبرات واملســــــتحضرات 
الــــــبيوتــــــكنولــــــوجــــــية وإنــــــتاج وتــــــسويــــــق املــــــواد الــــــتي تــــــلزم فــــــي صــــــناعــــــة 

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•
قسم املنتجات الحيوية الدوائية •

و مـــــــن الـــــــواضـــــــح مـــــــن مـــــــسميات املعهـــــــد نجـــــــد أن خـــــــطتها الـــــــبحثية و 
مشـــروعـــاتـــها تـــساهـــم فـــي الـــعمل عـــلى الـــكثير مـــن املـــجاالت الـــتي تـــهم 

املواطن املصري ، حيث يمكننا أن نذكرها فيما يلي :
املشروعات البحثية الجارية: 

تـــطويـــر الـــعمليات الـــحيويـــة عـــلى املســـتوى التجـــريـــبي إلنـــتاج  •
أنزيم البروتياز الثابت حراريا وقلويا ليستخدم في صناعة املنظفات 
االنـــتاج الـــنصف صـــناعـــي لـــلبكتريـــوســـني الـــفعال ضـــد الـــعفن  •

البني في البطاطس 
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تحســـــــــني اداء وحـــــــــدة تحـــــــــلية املـــــــــياه بـــــــــاســـــــــتخدام الـــــــــتناطـــــــــح  •
الـــعكسى عـــن طـــريـــق تـــقليل تـــلوث الـــغشاء الـــناجـــم عـــن امـــتزاز الـــخاليـــا 
املــيكروبــية (الــتلوث الــحيوى) وذلــك بــاســتخدام طــريــقة تــعديــل األغــشية 

املحفزة باإلنزيم
تــــطويــــر الــــعمليات الــــحيويــــة عــــلى الــــنطاق التجــــريــــبي إلنــــتاج  •
مــواد مــكافــحة بــيولــوجــية مــضادة لــلفطريــات املــمرضــة لــلنبات بــواســطة 

عزلة محلية من الباسيلس ستلس 
تــــطويــــر الــــعمليات الــــحيويــــة إلنــــتاج جــــزيــــئات أوكــــسيد الــــزنــــك  •
الـــنانـــومـــتريـــة كـــمادة مـــكافـــحة بـــيولـــوجـــية مـــضادة لـــلفطريـــات املـــمرضـــة 

للنبات بواسطة عزلة محلية من االستربتوميسيتات 
اإلنـــتاج الـــنصف صـــناعـــي ملـــبيد حـــيوي مـــن عـــزلـــة محـــلية مـــن  •
الــــباســــيلس ســــاتــــلس ودوره فــــي املــــقاومــــة الــــحيويــــة ألمــــراض الجــــذور 

املحملة بالتربة 
إنتاج إنزيم األسباراجينيز بواسطة بعض أنواع البكتيريا •

جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر بـــــأن املعهـــــد يـــــوجـــــد بـــــه وحـــدة لـــلتجارب الـــنصف 
صـــناعـــية ( الـــبايـــلوت ) و يشـــــرف عـــــلى تـــــشغيلها أعـــــضاء الـــــهيئة 
الــــبحثية و مــــعاونــــوهــــم مــــن قــــسم تــــطويــــر الــــصناعــــات الــــبيوتــــكنولــــوجــــية 

باملعهد .
و هـي وحـدة لـتطويـر املـنتجات الـبيوتـكنولـوجـية لـتصنيع املـواد الـحيويـة 
بــإســتخدام املــفاعــالت الــبيوكــيميائــية لحــل مــشكالت صــناعــات الــدواء و 
اإلنـــزيـــمات و األعـــالف و غـــيرهـــا مـــن الـــصناعـــات الـــتي يـــمكن لـــلوحـــدة 
إنـــــتاج الـــــعينة فـــــي شـــــكل نـــــصف نـــــهائـــــي قـــــابـــــل لـــــلتطبيق الـــــصناعـــــي 

النهائي .

جــــديــــر بــــالــــذكــــر بــــأن وحــــدة الــــتجارب الــــنصف صــــناعــــية هــــي 
مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا .

و مـن أهـم الـنماذج األولـية الـقابـلة لـلتطبيق الـصناعـي مـن 
منتجات باحثي املعهد ما يلي :

مســـــطرة جـــــينية مـــــصنعة بـــــاســـــتخدام تـــــقنيات •
البيولوجيا الجزيئية

مجـــــــموعـــــــة عـــــــزل الحـــــــمض الـــــــنووي مـــــــن الـــــــدم •
وسائل الجسم

أمــــــشاج: مجــــــموعــــــه تــــــشخيصية الســــــتخالص •
وتــــــــــــنقية املــــــــــــادة الــــــــــــوراثــــــــــــية مــــــــــــن الــــــــــــبكتيريــــــــــــا 
والـــــــفطريـــــــات، واالكـــــــتينومـــــــيسات، والـــــــنباتـــــــات، 

والدم
بــيوفــرنــد مخــلوط بــكتيري ملــعالــجة وتــدويــر مــياه •

الصرف الصحي بيولوجيا
إزالــــة ســــموم األفــــالتــــوكســــني الــــفطريــــة املــــلوثــــة ملــــياه 
الشـــرب بـــاســـتخدام األلـــياف الـــبولـــيميريـــة الـــنانـــويـــة 

املغلفة لسالالت البروبايوتك
• Recycling of Agricultural Wastes to

 Produce Added Value Products
.through Cultivation of Mushroom

مـنتج مـن األلـياف الـنانـويـة الـقابـلة لـلطفو واملـرتـبطة •
بـــــــالـــــــخاليـــــــا الـــــــبكتيريـــــــة لتحســـــــني عـــــــملية الـــــــتكسير 

الحيوي لزيت البترول
جــهاز محــمول لــقياس الــسمية بــاســتخدام الــضوء •

الحيوي البكتيري
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•Fungi as a store of oils from wastes
مــــنتج جــــديــــد لــــعالج الحــــروق والجــــروح مــــصنع مــــن مــــنتجات •

بحري
مسحوق غسيل طبيعي من إنزيم البروتياز القلوى•
عـلف حـيوانـي حـيوي وغـنى بـاملـركـبات الـبروتـينيه املـغذيـة مـعد •

من ريش الدواجن
جـيبري الـيكس ٢٠١٤, مسـتخلص عـضوي صـديـق لـلبيئة لـه •

كفاءه عالية كمبيد فطري ومخصب حيوي
ســارتــا- ســتي ٢٠١٨, مســتحلب اكــسيد الــزنــك الــنانــومــتري •

الـــــعضوي الـــــصديـــــق لـــــلبيئة لـــــه كـــــفاءه عـــــالـــــية كـــــمبيد فـــــطري 
ومخصب حيوي

مـبيد طـبيعي ملـقاومـه الـفطريـات الـتي تـصيب جـذور الـنباتـات •
ومغذى ويزيد اإلنتاج

مــبيد طــبيعي ملــقاومــه الــعفن الــبني لــلبطاطــس ومــغذى ويــزيــد •
اإلنتاج

• NF-KB،COX-2  ، تــــــــــثبيط الــــــــــتعبير الــــــــــجيني لــــــــــكل مــــــــــن
Bcl-2 بـــواســـطة مســـتخلص بـــذور نـــبات الجـــرجـــير فـــي ســـرطـــان الـــثدي 


املستحث في الجرذان

معهد املعلوماتية

إن معهــــد املــــعلومــــاتــــية يــــعد مــــن املــــعاهــــد ذات طــــبيعة الــــعمل 
الــــــخاصــــــة فــــــي مــــــجال تــــــكنولــــــوجــــــيا املــــــعلومــــــات و الــــــحاســــــب اآللــــــي و 
تـطبيقاتـه و يـتميز املعهـد بـإنـجاز عـدد مـن املشـروعـات الـقومـية الـهامـة 
الـتي تخـدم الـنواحـي اإلقـتصاديـة و الـسياحـية و األثـريـة و غـيرهـا مـن 
املــوضــوعــات الــتي يــتم مــعالــجتها بــخوارزمــيات و تــطبيقات الــحاســب 
اآللـــــي فـــــي املعهـــــد ، حـــــيث يهـــــدف املعهـــــد لـــــتقديـــــم خـــــدمـــــات الـــــبحوث 

والــتطويــر فــي هــذا املــجال بهــدف تــقديــم االســتشارات الــفنية والــقيام 
بمشـــــروعـــــات الـــــتطويـــــر لـــــجهات اإلنـــــتاج وإنـــــتاج الـــــبرمـــــجيات ووضـــــع 
بــرامــج لــلتدريــب عــلى املســتوى اإلقــليمي  وعــمل دورات تــدريــبية عــلى 

مستوى عالي متميز .
هــــكذا كــــان الــــتعريــــف بمعهــــد املــــعلومــــاتــــية بــــمديــــنة األبــــحاث 
الــــــعلمية و الــــــتطبيقات الــــــتكنولــــــوجــــــية كــــــما وصــــــفه الــــسيد األســــتاذ 
الـــدكـــتور / محـــمد الـــسيد يـــوســـف – الـــقائـــم بـــأعـــمال عـــميد 
املعهد ، و أوضح سيادته أن املعهد يتكون من األقسام التالية :

قسم الوسائط و جرافيكيات الحاسب •
قــــــــــسم الــــــــــنظم املــــــــــبنية عــــــــــلى املــــــــــعرفــــــــــة و •

الحاسب اآللي
قسم التطبيقات الهندسية للحاسب•
قــــــــــسم شــــــــــبكات الــــــــــحاســــــــــب و الــــــــــتشغيل •

املوزع
قسم املحاكاة و نظم دعم إتخاذ القرار•

و مــن أهـم املخـرجـات الـبحثية الــناتــجة عــن املشــروعــات الــتي قــام 
بها السادة الباحثون باملعهد :

-  خدمة التوثيق ثالثى األبعاد لألثار
الــــــجهة الســــــتفيدة :وزارة اآلثــــــار والــــــجهات الــــــبحثية املهــــــتمة 

بتوثيق اآلثار املصرية
حـيث تـم تـنفيذ الـعديـد مـن املـشاريـع فـى هـذا املـجال أهـمها  -
تــــــوثــــــيق مــــــنطقة الهــــــرم وابــــــو الــــــهول بــــــالــــــكامــــــل وتــــــطويــــــر تــــــطبيق واقــــــع 
إفــتراضــى لــلتجوال الحــر داخــل هــذه املــناطــق ، وإعــداد نــموذج رقــمى 
لــألهــرامــات وابــو الــهول ، هــذا بــاإلضــافــة إلــى مشــروع تــطويــر مــديــنة 

األقصر التخيلية والذى تم تنفيذه يالتعاون مع محافظة األقصر

-  خـريـطة تـوضـح انـتشار وكـثافـة ورد الـنيل فـي نهـر الـنيل 
و بحيراته العذبة

        الجهة الستفيدة : وزارة الري و املوارد املائية ووزارة الزراعة

و هــــو مشــــروع يــــنتج الــــبرمــــجية املــــبتكرة فــــي هــــذا املشــــروع  -
نــوعــان مــن الخــرائــط االولــي تــوضــح مــدي انــتشار ورد الــنيل و الــثانــية 
تــوضــح كــثافــته فــي الــنقطة الــواحــدة بــاســتخدام صــور أقــمار صــناعــية 
عــالــية الــدقــة وواســعة االســتخدام فــي مــنطقة شــرق أفــريــقيا. الــغرض 
مـنها هـو تـسهيل مـكافـحة ورد الـنيل و التخـلص مـنه لـتوفـير قـدر املـياه 
املتبخــر عــن طــريــقه و إنــقاذ الــثروة الــسمكية املهــددة بــه فــي مــصر و 

شرق افريقيا
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تـــــوفـــــير الـــــطاقـــــه فـــــى مـــــراكـــــز الـــــحوســـــبه -
السحابيه 

الجهة الستفيدة : املراكز البحثيه والكليات العلميه
الـــــحوســـــبة الـــــسحابـــــية: هـــــي مـــــصطلح يـــــشير إلـــــى املـــــصادر واألنـــــظمة 
الــحاســوبــية املــتوافــرة تــحت الــطلب عــبر الشــبكة والــتي تســتطيع تــوفــير 
عــدد مــن الخــدمــات الــحاســوبــية املــتكامــلة دون الــتقيد بــاملــوارد املحــلية 
بهــدف الــتيسير عــلى املســتخدم, وتــشمل تــلك املــوارد مــساحــة لتخــزيــن 
الـــبيانـــات والـــنسخ االحـــتياطـــي واملـــزامـــنة الـــذاتـــية, كـــما تـــشمل قـــدرات 
مـعالـجة بـرمـجية وجـدولـة لـلمهام ودفـع الـبريـد اإللـكترونـي والـطباعـة عـن 
بــــعد، ويســــتطيع املســــتخدم عــــند اتــــصالــــه بــــالشــــبكة الــــتحكم فــــي هــــذه 
ـــــُط وتــتجاهــل الــكثير مــن  املــوارد عــن طــريــق واجــهة بــرمــجية بــسيطة تُبَسّـِ

التفاصيل والعمليات الداخلية .
املشــــــروع يــــــقدم اطــــــار جــــــديــــــد لــــــتوفــــــير الــــــطاقــــــه فــــــى مــــــراكــــــز  -
الـــــحوســـــبه الـــــسحابـــــيه مـــــع الـــــحفاظ عـــــلى مســـــتوى خـــــدمـــــه مـــــميز الداء 
الــــحواســــب داخــــل املــــركــــز. حــــيث ان مــــصر بــــصدد انــــشاء الــــعديــــد مــــن 
مـراكـز املـعلومـات والـحوسـبه الـسحابـيه لـذلـك كـان مـن الـضرورى تـطويـر 

نظم وخوارزميات لتقليل استهالك الطاقه.
ويــــعتبر إســــتهالك كــــميات هــــائــــلة مــــن الــــطاقــــة الكهــــربــــائــــية فــــي مــــراكــــز 
الــبيانــات الــسحابــية واحــدة مــن الــعيوب الــرئــيسية الســتخدام الــحوســبة 
الـسحابـية مـما يـؤدي إلـى ارتـفاع تـكالـيف الـتشغيل وارتـفاع نسـبةثـانـي 
أكـــــسيد الـــــكربـــــون (CO2)  فـــــي الـــــبيئة. وتـــــوضـــــح دراســـــة حـــــديـــــثة أن 
مــراكــز الــبيانــات تســتهلك حــوالــي 3 فــي املــائــة مــن إجــمالــي الكهــربــاء 
فـــي الـــعالـــم، وتـــولـــد حـــوالـــي 200 مـــليون طـــن مـــتري مـــن ثـــانـــي أكـــسيد 
الــكربــون ســنويــا. و نــتيجة لــذلــك، أصــبحت إدارة الــطاقــة قــضية بــحثية 

واعدة في مجال الحوسبة السحابية.
ويــــمكن الــــتقليل مــــن اســــتخدام املــــوارد واســــتهالك الــــطاقــــة عــــن طــــريــــق 
دمـــج األجهـــزة االفـــتراضـــية ديـــنامـــيكيا بـــإســـتخدام الـــنقل املـــباشـــرونـــقل 
األجهــــزة االفــــتراضــــية الــــي اقــــل عــــدد مــــمكن مــــن األجهــــزة املــــاديــــة مــــع 
تــــقليل وقــــت الــــتوقــــف عــــن الــــعمل قــــدر االمــــكان . تــــتكون تــــقنية تــــوحــــيد 

األجهزة االفتراضية الديناميكية من عمليتني رئيسيتني:
o نـــقل أجهـــزة افـــتراضـــية مـــن األجهـــزة ذات التحـــميل

الـزائـد لـتفادي تـدهـور مسـتوي الخـدمـة الـذي يـعانـي 
مــــــنه األجهــــــزة االفــــــتراضــــــية ، مــــــما قــــــد يــــــؤدي إلــــــى 

(SLV). انتهاك مستوى الخدمة
o نــقل جــميع األجهــزة االفــتراضــية مــن األجهــزة ذات

التحـــميل املـــنخفض لـــتقليل عـــدد األجهـــزة النشـــطة.  
 (Idle حــــــــــــيث يــــــــــــتم تــــــــــــبديــــــــــــل األجهــــــــــــزة الــــــــــــخامــــــــــــلة

(servers ديناميكيا إلى وضع الطاقة

 لــــــعبة تــــــعليمية فــــــي مــــــادة الــــــريــــــاضــــــيات -
للمرحلة اإلبتدائية

الـــــــجهة املســـــــتفيدة : مـــــــدارس املـــــــرحـــــــلة اإلبـــــــتدائـــــــية 
بمدينة برج العرب

حـــــــيث يهـــــــدف املشـــــــروع إلـــــــى تـــــــصميم وتـــــــنفيذ نـــــــماذج لـــــــعبة  -
تـــعليمية قـــليلة الـــتكلفة لـــلمرحـــلة اإلبـــتدائـــية. تـــتناول تـــبسيط أجـــزاء مـــن 
املـنهج الـتعليمي املـقرر و تـتميز بـأنـها تـدرب الـطلبة عـلي الـتنسيق فـي 
إسـتخدام قـدراتـهم الـذهـنية و الجسـديـة. كـما أنـها تـدربـهم عـلي الـعمل 
الــتعاونــي فــي فــريــق مــتعدد املســتويــات حــيث يــساعــد الــطلبة املــتفوقــني 
زمـالئـهم األقـل تـفوقـاً فـي االسـتذكـار و املـراجـعة لـتحقيق نـتيجة أفـضل 
لـلفريـق.وقـد تـم تجـربـة الـلعبةبـاإلشـتراك مـع إحـدي املـدارس بـمديـنة بـرج 
الـعرب حـيث أدت إلـي ارتـفاع مـلحوظ فـي مسـتوي الـطلبة و الـطالـبات 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي التجــــربــــة بــــاإلضــــافــــة إلــــي نــــجاح الــــطلبة ضــــعاف 
املســــتوي فــــي اإلعــــتماد عــــلي أنــــفسهم و أقــــرانــــهم لتحســــني قــــدراتــــهم 

التحصيلية.

توثيق التراث البدوي الالمادي-

الجهة املستفيدة : املجتمع البدوي ببرج العرب
تـم بـالـفعل تـدريـب عـدد ١٨ طـالـب و طـالـبة مـن كـلية الـهندسـة  -
بـــجامـــعة اإلســـكندريـــة بـــاإلشـــتراك مـــع جـــامـــعة كنجســـتون الـــبريـــطانـــية 
عــــلي الــــتفاعــــل مــــع املــــجتمع الــــبدوي بــــبرج الــــعرب وفــــهم قــــيمة الــــتراث 
الـــبدوي الـــالمـــادي الـــثري بـــأنـــواعـــه املـــختلفة مـــثل الـــشعر و الـــعادات و 
الــــتقالــــيد و اإلحــــتفاالت. نــــتيجة لهــــذا الــــتفاعــــل قــــام الــــطلبة بــــمساعــــدة 
املـــجتمع عـــلي حـــفظ و تـــوثـــيق الـــتراث عـــن طـــريـــق تـــصميم نـــماذج أولـــية 
ألربــــــع تــــــطبيقات لــــــلهاتــــــف املحــــــمول تســــــتخدم فــــــي تــــــوثــــــيق الــــــشعر و 
األغـانـي بـاإلضـافـة إلـي تـطبيق لـتعليم األطـفال الـبدو عـادات و تـقالـيد 
مــــــجتمعهم و تــــــطبيق آخــــــر لــــــتسويــــــق املــــــنتجات الــــــبدويــــــة املحــــــلية عــــــبر 

الهاتف املحمول و شبكة اإلنترنت.

تــصميم و تــنفيذ مــنظومــة (صــوبــة) زراعــية -
تعمل بالطاقة الشمسية و تحلية املياة

 الــــــــجهة الســــــــتفيدة : وزارة الــــــــزراعــــــــة وزارة الــــــــرى وهــــــــيئة املــــــــجتمعات 
العمرانية و املناطق النائية و الساحلية     البعيدة عن نهر النيل

يهــدف هــذا املشــروع  إلــى تــطويــر وتــصميم  وإخــتبار وحــدة  -
تجـــريـــبية لـــصوبـــة زراعـــية (بـــيت محـــمى) مـــكتفية ذاتـــيا بـــالـــطاقـــة ومـــياه 
الـــرى. تســـتفيد الـــصوبـــة الـــزراعـــية مـــن الـــطاقـــة الـــشمسية الـــزائـــدة عـــن 
إحــتياج الــنباتــإلنــتاج املــاء الــالزم لــلرى عــن طــريــق الــتقطير الــشمسى 
املــــباشــــر (املــــقطرات الــــشمسية). بــــاإلضــــافــــة ذلــــك ، يــــمكن اإلســــتعادة 
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الجـــزئـــية لـــلرطـــوبـــة والـــطاقـــة الحـــراريـــة لـــهواء الـــصوبـــة الـــزراعـــية إلنـــتاج 
املــزيــد مــن املــاء الــعذب عــن طــريــق التحــلية بــطريــقة الــترطــيب ، وإزالــة 
الـرطـوبـة. وتـزود الـصوبـة الـزراعـية بـنظام املـدخـنة الحـراريـة لـدفـع دوران 
الـــــهواء والـــــتهويـــــة طـــــبيعيا دون الـــــحاجـــــة ملـــــراوح مـــــيكانـــــيكية مـــــما يـــــقلل 

تكاليف الصيانة والتشغيل.
- وسـيتم تـطويـر بـرنـامـج عـلى الـحاسـب لـدراسـة تـفاصـيل الـبيئة 
الـداخـلية لـلصوبـة الـزراعـية ، كـما سـيتم إدخـال مـنظومـة تـحكم لـلصوبـة 
بهـــدف الـــقياس والـــتحكم فـــى عـــناصـــر الـــجو داخـــل الـــصوبـــة ، وكـــذلـــك 

عمليات التحلية وإنتاج املاء والطاقة.
وســــيتم بــــناء مــــنظومــــة تجــــريــــبية مــــتكامــــلة لــــلصوبــــة الــــزراعــــية  -
لـدراسـة أداءهـا فـى ظـروف بـيئية طـبيعية بـمديـنة بـرج الـعرب الجـديـدة. 
ويســــتفاد مــــن الــــنتائــــج املــــعملية والــــنظريــــة لــــتطويــــر مــــنظومــــة مــــتكامــــلة 
بـالحجـم الـتجارى ، ولـتناسـب الـظروف الـجويـة ملـناطـق مـتعددة بـمصر 

بهدف تعميمها على املستوى التجارى.

 األلعاب العالجية لعالج التوحد-
          الجهة الستفيدة :  أطفال التوحد

تـقوم الـلعبة املـصممة خـصيصاً ألطـفال الـتوحـد بـمساعـدتـهم  -
فــى الــتأقــلم مــع الــعالــم واألفــراد املــحيطة ، وذلــك عــن طــريــق اســتخدام 
حــبهم لــلشخصيات الــكارتــونــية وســهولــة تــفاعــلهم مــعها لــتمريــنهم عــلى 
التصرف وتقليد ردود األفعال الصحيحة كاإلبتسام والعنف والخوف.

فــضالً عــن الــعديــد مــن املشــروعــات األخــرى الــجاريــة بــاملعهــد و املــمولــة 
لخــــدمــــة املــــجتمع و الــــجهات اإلنــــتاجــــية فــــي كــــل مــــا يــــخص الــــحاســــب 
اآللـــي و تـــطبيقاتـــه ، بـــاإلضـــافـــة إلـــى بـــروتـــوكـــوالت الشـــراكـــة و الـــتعاون 
املســـتمر بـــني املعهـــد و نـــظرائـــه فـــي نـــفس الـــتخصصات مـــن املـــراكـــز و 
املـــــعاهـــــد و الـــــهيئات الـــــبحثية الـــــتابـــــعة لـــــوزارة الـــــبحث الـــــعلمي كمعهـــــد 
بـــحوث اإللـــكترونـــيات و الـــهيئة الـــقومـــية لـــإلســـتشعار مـــن الـــبعد و عـــلوم 

الفضاء .

معهد بحوث التكنولوجيا املتقدمة و املواد الجديدة

فـي لـقاءنـا مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / هـشام محـمد سـليمان 
– عـــميد املعهـــد ، تـــــوجـــــهنا لـــــسيادتـــــه بـــــالـــــسؤال عـــــن طـــــبيعة الـــــعمل 
بـاملعهـد و خـاصـة فـيما يـتعلق بـمسماه و إرتـباط الـتكنولـوجـيات املـتقدمـة 
و املـواد الجـديـدة و مـصطلح الـنانـوتـكنولـوجـي الـذي صـار محـل إهـتمام 

العديد من الباحثني على كافة الصعدة و املجاالت .
أجـاب سـيادتـه بـأن املعهـد يسـتهدف دعـم مـجال عـلوم تـكنولـوجـيا املـواد 
املـتقدمـة وتـطويـر ووسـائـل الـتصنيع واإلنـتاج واالرتـقاء بـطرق اسـتخدام 

املواد الجديدة وكيفية التعامل معها .
حــــيث تــــعمل أقــــسام املعهــــد فــــي ظــــل مــــنظومــــة مــــتكامــــلة لــــلوصــــول إلــــى 
مخــرجــات و نــتائــج األبــحاث املــعملية و يــتم تــحويــلها إلــى تــكنولــوجــيات 
قــــابــــلة لــــلتطبيق الــــصناعــــي فــــي صــــورة مــــنتجات لــــكل مــــا يــــخص عــــلوم 
املــــواد و الــــتغيرات الــــتي قــــد تــــطرأ عــــليها و تحســــني مــــواصــــفاتــــها بــــعد 

خضوعها للعديد من اإلختبارات الحرارية و الكيميائية و غيرها .
و يتكون املعهد من خمسة أقسام هي :

قسم املتراكبات و تكنولوجيا التصنيع-
قسم النمذجة و املحاكاة-
قسم البوليمرات-
قسم النانوتكنولوجي-
قسم املواد اإللكترونية-

يــتشارك املعهــد فــي الــكثير مــن أبــحاثــه و مشــروعــاتــه مــع الــعديــد 
مــــــن املــــــراكــــــز و الــــــهيئات الــــــبحثية املــــــماثــــــلة لــــــطبيعة الــــــعمل مــــــن خــــــالل 
بـــروتـــوكـــوالت تـــعاون مشـــتركـــة مـــثل معهـــد الـــدراســـات الـــعليا و الـــبحوث 
بـــــجامـــــعة اإلســـــكندريـــــة و اقـــــسام الـــــكليات بـــــكليات الـــــعلوم بـــــجامـــــعات 
اإلســــــــكندريــــــــة و طــــــــنطا و غــــــــيرهــــــــا بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــى املعهــــــــد املــــــــلكي 

السويدي .
و يـوجـد بـاملعهـد املـعامـل املـركـزيـة الـخاصـة بـتقديـم اإلسـتشارات 
الــعلمية و عــمل الــتحالــيل و الــتوصــيف لــلمركــبات و املــواد و الــتي يــمتد 
نـــشاط املـــعامـــل املـــركـــزيـــة إلـــى جـــميع الـــباحـــثني بـــاملـــديـــنة و غـــيرهـــا مـــن 
الــباحــثني بــاملــراكــز الــبحثية و الــجامــعات املــصريــة و كــذلــك الشــركــات و 
الـــهيئات الـــصناعـــية و غـــيرهـــا ، حـــيث تهـــدف املـــعامـــل املـــركـــزيـــة بمعهـــد 
بـــحوث الـــتكنولـــوجـــيا املـــتقدمـــة و املـــواد الجـــديـــدة إلـــى دعـــم مـــجال عـــلوم 
وتـكنولـوجـيا املـواد املـتقدمـة وتـطويـر وسـائـل الـتصنيع واإلنـتاج لـإلرتـقاء 

بطرق استخدام املواد الجديدة وكيفية التعامل معها .
و تـضم مجـموعـة فـريـدة مـن األجهـزة الـعلمية الحـديـثة الـتي تخـدم 

العملية البحثية مثل :
اجهزه  لتوصيف التركيب الدقيق و البلوري للمواد.١.
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أجهــــزة لتحــــديــــد نــــوع الــــعناصــــر املــــوجــــودة بــــاملــــواد (الــــعينات ٢.
الصلبه).

 أجهــــزة لتحــــديــــد نــــوع الــــعناصــــر املــــوجــــودة بــــاملــــواد (الــــعينات ٣.
السائله).

جهاز تقدير نسبة عنصر الزئبق.٤.

جهاز لتحديد العناصر املوجودة بعينة الحديد.٥.

أجهـــزة تحـــليل الـــخواص الـــفيزيـــقية و الـــكيميائـــية املـــيكانـــيكية ٦.
للمواد.

لتحليل الخواص امليكانيكية و املغناطسية للمواد.٧.

ورشة الزجاج .8.

تـؤدي املـعامـل املـركـزيـة خـدمـاتـها لـلجامـعات واملـعاهـد و املـراكـز الـبحثية 
الــتي تــبحث فــي الــعديــد مــن املــجاالت املــختلفة و لــيس فــقط فــي عــلوم 

املواد مثل :
 الـــــعلوم الـــــطبيعية و الـــــعلوم الـــــحيويـــــة وعـــــلوم املـــــواد و الـــــعلوم الـــــطبية و 
عـلوم الـجيولـوجـيا - عـلوم الـبحار- مـجال الـدراسـات الـبيئية والـبيولـوجـية 
و عــــــــلم دراســــــــة الــــــــفيروســــــــات وأبــــــــحاث الســــــــرطــــــــان, وأبــــــــحاث أشــــــــباه 

املوصالت.
كـما تـحتاج بـعض الشـركـات الـصناعـية لـعمل الـعديـد مـن الـتحالـيل 
لــلتاكــد مــن جــودة الــعملية االنــتاجــية و تــقيم كــفاءة مــنتاجــاتــها و الــتاكــد 
مــن مــطابــقة مــواصــفات مــدخــالت و مخــرجــات املــصنع مــع املــواصــفات  

و الضوابط املوضوعة من قبل الحكومة مثل هذ الصناعات :
الــصناعــات الــغذائــية - الــصناعــات الــدوائــية – الحــديــد و الــصلب 
– الـقطاعـات الـطبية – صـناعـات املسـتلزمـات الـطبية – صـناعـة الـغزل 
و الـــــــــــــنسيج –  تحـــــــــــــلية املـــــــــــــياة – شـــــــــــــركـــــــــــــات الـــــــــــــبترول – شـــــــــــــركـــــــــــــات 
الــــــبتروكــــــيماويــــــات – صــــــناعــــــة الــــــسيارات – االجهــــــزة الكهــــــربــــــائــــــية – 

الصناعات البالستيكية – البويات .
و يـــتميز املعهـــد – كـــما ســـبق و أســـلفنا – بـــضم أحـــدث األجهـــزة 
الــعلمية الــتي تخــدم الــعملية الــبحثية بــاملعهــد و بــاملــديــنة لــلقيام بــالــدور 
املـــــنوط بـــــهما آداؤه حـــــيث نجـــــد أجهـــــزة الـــــتوصـــــيف الـــــتركـــــيب الـــــدقـــــيق 
الــبللوري لــلمواد أن املــيكروســكوب األلــكترونــي يــعد مــن أهــم الــتقنيات 
الحـديـثة و أحـد الـدعـامـات األسـاسـية الـتي يـرتـكز عـليها الـباحـثون فـي 
شــــــتي فــــــروع الــــــعلوم الحــــــديــــــثة ألكــــــتشاف خــــــصائــــــص املــــــواد و كــــــيفية 
األسـتفادة مـنها فـي الـتطبيقات املـتنوعـة الـتي تخـدم البشـريـة ، جـاءت 
الـــــــورشـــــــة لهـــــــدف تـــــــعريـــــــف الـــــــباحـــــــثني و صـــــــغار الـــــــباحـــــــثني مـــــــن طـــــــلبة 
الــــجامــــعات ســــواء بــــاملــــرحــــلة الــــجامــــعية او الــــدراســــات الــــعليا بــــاالملــــام 
بـــاملـــعلومـــات الـــالزمـــة عـــن كـــال مـــن املـــيكروســـكوب األلـــكترونـــي املـــاســـح 
والــنافــذ و كــيفية تــحضير الــعينات بــطريــقة ســليمة مــع أعــتبار مــعايــير 
السـالمـة و الـصحة املـهنية بـاألضـافـة الـي نـبذة مـختصرة عـن األخـطاء 

الـشائـعة فـي تـحضير و فـحص الـعينات الـتي قـد تـؤثـر بـشكل أو أخـر 
عـــلي صـــحة و جـــودة الـــفحص والـــتي يـــقدمـــها نـــخبة مـــن أعـــضاء هـــيئة 
الـــتدريـــس بـــالـــجامـــعات املـــصريـــة و بـــاحـــثي و أســـاتـــذة مـــديـــنة االبـــحاث 
الـــــعلمية و مجـــــموعـــــة مـــــن خـــــبراء مـــــهندســـــي األجهـــــزة و األخـــــصائـــــيني 

العلميني املهرة .

و مــــــن أهـــم أجهـــزة الـــتوصـــيف الـــتي يـــمتاز بـــها املعهـــد 
مايلي :

- Transmission ) املجهـــــــــــــــــر األلـــــــــــــــــكترونـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــنافـــــــــــــــــذ

Electron Microscope (TEM

- SEM ) ( Scanning املجهـــــــــر األلـــــــــكترونـــــــــى املـــــــــاســـــــــح

Electron Microscope

الــــــــــــــــــضــــــــــــــوئــــــــــــــــــى                                  - املــــــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــروســــــــــــــــــكــــــــــــــوب  جــــــــــــــــــهــــــــــــــاز 

Optical Microscope

- Particle size ( PSA)  محــــــــــــــلل حجــــــــــــــم الــــــــــــــجسيمات

analyzer

و هـي أجهـزة تسـتخدم لـتصويـر وتـقديـر نسـب الـعناصـر فـى املـركـبات 
بــــــدقــــــة تــــــكبير تــــــصل الــــــى ٣٠٠٠٠٠ تــــــكبير SEM)   ) و تــــــصل الــــــي 
مــليون و نــصف مــليون تــكبير (TEM)  ) بــاالضــافــة الــي تــقديــر حجــم 

الجزيئات  متناهية الصغر بدقة تصل الي 1 نانومتر.
و يـــعد معهـــد بـــحوث الـــتكنولـــوجـــيا املـــتقدمـــة و املـــواد الجـــديـــدة 

من أكثر املعاهد البحثية إنتاجاً للنماذج األولية باملدينة .
 و مـــــــن أهــــم الــــنماذج األولــــية الـــــــناتـــــــجة عـــــــن األبـــــــحاث الـــــــعلمية و 
املشــــروعــــات الــــجاريــــة بــــاملعهــــد ، نجــــد مجــــموعــــة مــــن الــــنماذج الــــقابــــلة 
لــلتطبيق الــصناعــي و الــتي يــمكن نــزولــها األســواق بمجــرد إنــتاجــها و 
ذلـك لـتميزهـا بـجودة املـعرفـة و املـكون املـصري الـخالـص مـثل الـنماذج 

التالية :
طـريـقة جـديـدة لـتحضير كـميات كـبيرة مـن نـقاط الـكم ١.

ألكسيد الزنك عند درجة حرارة منخفضة
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يسـتخدم أكـسيد الـزنـك فـى الـخاليـا الـشمسية ومسـتحضرات التجـميل 
واملـطاط والـبالسـتيك والـسيرامـيك والـزجـاج واألسـمنت ومـواد الـتشحيم 
والـدهـانـات واملـراهـم واملـواد الـالصـقة واملـواد املـانـعة للتسـرب واألصـباغ 
واألطـــــــــعمة والـــــــــبطاريـــــــــات والحـــــــــديـــــــــد ومـــــــــثبطات الحـــــــــرائـــــــــق وأشـــــــــرطـــــــــة 

اإلسعافات األولية  تم تطوير طريقة بسيطة وسريعة 

٢ - طـــالء مـــحول صـــديق لـــلبيئة خـــالـــى مـــن الـــكروم لـــعالج 
سبائك الطائرات

تـركـيبات جـديـدة مـن املـركـبات الـبيئية أعـدت عـن طـريـق سـول-جـل لتحـل 
محـــل الـــطالء املـــحول مـــن الـــكرومـــات فـــي صـــناعـــة الـــطيران مـــن خـــالل 
تــــطبيق األغــــشية الــــرقــــيقة مــــن هــــذه املــــواد عــــلى أســــطح األلــــومــــنيوم أو 
ســــبائــــك األلــــومــــنيوم بــــشأن تــــأثــــير الــــتآكــــل، ومــــقاومــــة الــــتآكــــل، وتــــعزيــــز 
اإللــتصاق، وزيــادة الــقوة و / أو التخــميل. وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، هــذه 
الـــطالءات تـــقلل أو تـــمنع املـــعالـــجة الحـــراريـــة لـــلركـــائـــز املـــغلفة مـــن أجـــل 

الحد من تكاليف الطالء ألسباب التنفيذ.

٣ - الشرايني الصناعية وضمادات الجروح

فـــي الـــسنوات الـــقلية املـــاضـــية تـــم احـــراز تـــقدم كـــبير فـــي مـــجال زراعـــة 
االعـــضاء عـــن طـــريـــق هـــندســـة االنـــسجة بـــاســـتخدام الـــسقاالت الـــطبية 
العـادة بـناء االنـسجة الـتالـفة عـن طـريـق تـحفيز نـمو الـخاليـا او الـخاليـا 
الجــذعــية ولــكن مــن املــمكن ان تــؤثــر عــملية اعــادة تــكويــن الــخاليــا عــلي 
الــشكل الــداخــلي والــخواص املــيكانــيكية والــشكل الســطحي لــلسقاالت 
املـحضرة ولـذا كـان مـن الـضرورى لـلسقاالت املـحضرة بـديـال لـالنـسجة 
الــطبيعية ان تــكون مــتوافــقة مــع االنــسجة ويسهــل امــتصاصــها بنســبة 
ســمية قــليلة و لــذلــك فــان مــن مــميزات الــسقاالت الــطبية الــقابــلة للتحــلل 
داخــل الــجسم ان لــديــها الــقدرة عــلي بــناء وتجــديــد االنــسجة الــوظــيفية 
الن الـــــــــــسقاالت الـــــــــــطبية يـــــــــــمكن ان تـــــــــــصمم بـــــــــــشكل مســـــــــــتقل ســـــــــــواء 
بـــاســـتخدام بـــولـــيمرات طـــبيعية او صـــناعـــية حســـب مـــكونـــاتـــها وطـــبيعة 
الـــبيئة املســـتخدمـــة فـــيها حـــتي تـــسمح بـــتكويـــن االنـــسجة بـــما يـــتضمن 
الــــتصاق الــــخاليــــا وهجــــرتــــها داخــــل هــــذه املــــواد العــــادة انــــتاج الــــشكل 

السابق لالعضاء التالفة بطرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

تـــم تـــحضير الـــياف نـــانـــومـــتريـــة ذات مـــسامـــية عـــالـــية بـــاســـتخدام تـــقنية 
الــــغزل الكهــــربــــي مــــن بــــولــــيمرات طــــبيعية قــــابــــلة للتحــــلل داخــــل الــــجسم 
مـتوافـقة مـع مـكونـا ت الـدم بنسـبة سـمية قـليلة لـلخاليـاقـادرة عـلي اعـادة 
بــــناء االنــــسجة الــــتالــــفة واســــتعادة وظــــيفتها االصــــلية بــــكفاءة وتــــضمن 
الــتطبيق اســتخدام االلــياف الــنانــومــتريــة املــحضرةوتســتتخدم االلــياف 
الــــنانــــومــــتريــــة املــــحضرة فــــي تــــطبيقات الشــــرايــــني الــــصناعــــية الــــبديــــلة 
للشــرايــني الــتالــفة وضــمادات الجــروح املــحتويــة عــلي االدويــة املــضادة 

للبكتيريا التمام عملية التئام الجروح.
و يــــتم تــــصنيعها مــــن مــــواد قــــابــــلة للتحــــلل فــــي الــــبيئة املســــتخدمــــة فــــي 
الــتعبئة والــتغليف واألغــذيــة واألدويــة واألفــالم الــصالــحة لــألكــل واألفــالم 

الطبية واملنسوجات وتصنيع السجاد و تستخدم في :
دعـامـات عـالجـية (الـبالـونـات الـطبية) لـعالج جـلطات الشـرايـني •

- مصنعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل 
شــرايــني صــناعــية لــعالج حــاالت انســداد الشــرايــني (مــصنعة •

من مواد طبيعية قابلة للتحلل) 
شــرايــني صــناعــية لــعالج حــاالت تــلف الشــرايــني (مــصنعة مــن •

مواد طبيعية قابلة للتحلل) 
دعــامــات صــناعــية إلعــادة تــكويــن األعــصاب الــتالــفة (مــصنعة •

من مواد طبيعية قابلة للتحلل) 
ضــــــمادات الجــــــروح املــــــحتويــــــة عــــــلى مــــــضادات املــــــيكروبــــــات •

والبكتيريا (مصنعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل) 
أســفنج مــصنع مــن مــواد طــبيعية قــابــلة للتحــلل الــبيئي لــتنقية •

املياه 
أســــــــفنج مــــــــصنع مــــــــن مــــــــواد طــــــــبيعية قــــــــابــــــــلة للتحــــــــلل لــــــــعالج •

تشوهات الغضاريف 

٤ - مــتراكــب هــيكلي مــسامــي كــنظام تــصفية الزالــة صــبغة 
امليثيلني االزرق من املاء

تـــــــــم تـــــــــحضير مـــــــــتراكـــــــــب هـــــــــيكلى مـــــــــسامـــــــــى مـــــــــن (اإلســـــــــفنج-اكـــــــــسيد 
الــــــــــجيرافــــــــــني) بــــــــــإســــــــــتخدام إســــــــــفنج محــــــــــلى. وقــــــــــد إســــــــــتخدم جــــــــــهاز 
املــيكروســكوب اإللــكترونــى وجــهاز األشــعة تــحت الحــمراء و الــرامــان و 
جـــــهاز التحـــــلل الحـــــرارى فـــــى تـــــوصـــــيف هـــــذا املـــــتراكـــــب. واســـــتخدمـــــت 
اإلســـــفنج-اكـــــسيد الـــــجيرافـــــني كـــــأداة تـــــرشـــــيح لـــــنظام تـــــصفية مســـــتمر 
ألزالـة صـبغة املـيثيلني األزرق مـن املـاء. وأظهـرت الـدراسـات التجـريـبية 
أن املـــركـــب يـــمكن إعـــادة اســـتخدامـــها بـــعد الـــغسيل بمحـــلول حـــمضى. 
وعـالوة عـلى ذلـك، تـم اخـتبار تجـربـة تـوسـيع بـاسـتخدام لـتر واحـد عـلى 

املياه امللوثة.
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٥ - املجسات الضوئية

تـعتبر املـجسات الـضوئـية مـن أهـم املـنتجات الـتي تـساهـم بـشكل كـبير 
فـي الـكثير مـن املـجاالت الـعلمية والـصناعـية و مـعرفـة الـتقلبات الـبيئية 
الجـــــديـــــدة الـــــناتـــــجة عـــــن اإلحـــــتباس الحـــــراري وغـــــيرهـــــا مـــــن الـــــظواهـــــر 
الــــطبيعية أو املــــؤثــــرات الــــصناعــــية. ويــــعتبر كــــبريــــتيد املــــعادن مــــن أهــــم 
املـــواد الـــتي يـــمكن أســـتخدامـــها كـــمجسات ضـــوئـــية حـــيث أنـــها تـــتميز 
بـــخصائـــص كهـــربـــية و إلـــكترونـــية و كـــيميائـــية و فـــيزيـــائـــية الـــتي غـــالـــبا 
تـكون شـديـدة الـحساسـية ألبسـط ضـوء و كـذلـك رخـيصة الـثمن و طـرق 
تــحضيرهــا سهــلة. تــم تــحضير مــسحوق و أغــشية رقــيقة مــن كــبريــتيد 
خــاصــني الــكادمــيوم بــطريــقة الــطالء املــعدنــي وأظهــرت الــنتائــج أن هــذه 
الــنماذج املــحضرة ذات شــكل كــروي بــأبــعاد نــانــومــتريــة. و تــم أخــتبار 
الـــعينات املـــحضرة بـــإســـتخدام جـــهاز الـــطاقـــة الـــشمسية الـــذي يـــعرض 
الـــعينات ألجـــواء مـــماثـــلة لـــألشـــعة الـــكونـــية الـــطبيعية و إتـــاحـــة الـــفرصـــة 
لــدراســة مــدي حــساســيتها لــلضوء وأيــضا تــم تــعريــض الــعينات لــبعض 

املؤثرات الضوئية الصناعية.

٦ - الكاشف الضوئي

يـعتبر الـكاشـف الـضوئـي مـن أهـم املـنتجات الـتي تـساهـم بـشكل كـبير 
فـي الـكثير مـن املـجاالت الـعلمية و الـصناعـية و مـعرفـة الـتقلبات الـبيئية 
الجــــديــــدة الــــناتــــجة عــــن اإلحــــتباس الحــــراري و غــــيرهــــا مــــن الــــظواهــــر 
الـــطبيعية أو املـــؤثـــرات  الـــصناعـــية. ويـــعتبر إســـتخدام املـــواد الـــعضويـــة 
الـــصديـــقة لـــلبيئة فـــي تـــطبيقات هـــندســـية مـــثل الـــكاشـــف الـــضوئـــي مـــن 
أهـــم املـــواد حـــيث أنـــها تـــتميز بـــخائـــص إلـــكتروضـــوئـــية وفـــيزيـــائـــية الـــتي 
غــالــباً تــكون شــديــدة الــحساســية لــلضوء وكــذلــك رخــصية الــثمن و طــرق 
تــحضيرهــا سهــلة. تــم تــحضير أغــشية رقــيقة مــن هــذه املــواد بــطريــقتي 
الـــــطالء الـــــدورانـــــي والـــــتبخير الحـــــراري تـــــحت ضـــــغط عـــــالـــــي وأظهـــــرت 
الـنتائـج أن هـذه الـنماذج املـحضرة ذات شـكل زهـرة بـأوراق إبـريـة ذات 
أبــــعاد نــــانــــومــــتريــــة. و تــــم إخــــتبار الــــعينات املــــحضرة إســــتخدام جــــهاز 
الـطاقـة الـشمسية الـذي يـعرض الـعينات ألجـواء مـماثـلة لـألشـعة الـكونـية 
الـطبيعية وإتـاحـة الـفرصـة لـدراسـة مـدي حـساسـيتها لـلضوء وأيـضا تـم 

تعريض العينات لبعض املؤثرات الضوئية الصناعية. 

٧ - الصمام الثنائي الضوئي

تـــعتبر الـــصمامـــات أو الـــوصـــالت الـــثنائـــية الـــضوئـــية مـــن أهـــم املـــنتجات 
الــتي تــساهــم بــشكل كــبير فــي الــصناعــات األلــكترونــية و الــهندســية و 
تــــكنولــــوجــــية املــــعلومــــات فــــهو أحــــدي الــــركــــائــــز األســــاســــية لــــلصناعــــات 
الــتكنولــوجــية الحــديــثة والــتي تــتطور بــشكل ســريــعة عــلي مــدار الــثانــية. 
وعـندمـا يـتم تـصنيع هـذه الـوصـالت الـثنائـية الـضوئـية مـن مـواد عـضويـة 
صـديـقة لـلبيئة بـعد دراسـة خـواصـها الـضوئـية و الكهـربـية و األلـكترونـية 
حــيث أن طــرق تــحضيرهــا ليســت غــالــية الــثمن وتــعد كــذلــك مــن أسهــل 
الـطرق وعـلي ذلـك لـقد تـم تـحضير أغـشية رقـيقة مـن هـذه املـواد بـطريـقة 
الـطالء الـدورانـي ومـن ثـم وجـد أن الـنماذج املـحضرة عـلي شـكل زهـرة 
ذات اوراق بـأبـعاد نـانـومـتريـة. و تـم أخـتبار الـعينات املـحضرة لـلوقـوف 

علي خصائص الوصالت الثنائية الضوئية.

٨ - مجس حامضية مصنوع من السيليكون املسامى 
النانومترى

يـــعتبر مـــجس الـــحامـــضية ذو الـــحالـــة الـــصلبة مـــن أهـــم املـــنتجات الـــتي 
تـــساهـــم بـــشكل واضـــح فـــي الحـــد مـــن املـــشكالت الـــصحية فـــى الـــعديـــد 
مـن الـصناعـات الـغذائـية والـدوائـية بـاالضـافـة الـى أهـميته فـى عـمليات 
مـراقـبة الـجودة فـى جـميع الـصناعـات وذلـك عـن طـريـق الـتنبيه املـباشـر 
فـي حـالـة زيـادة نسـبة الـحامـضية فـى األبخـرة والـغازاتـا ملـتصاعـدة فـى 
أثــــناء عــــملية الــــتصنيع عــــن النســــبة املــــسموح بــــها. ويــــعتبر الــــسيليكون 
املـسامـى مـن أفـضل املـواد الـتى تسـتخدم كـمجسات لـلحامـضية نـظرا 
المــتالكــه الــعديــد مــن الــخصائــص الــكيميائــية والــفيزيــائــية الــتي غــالــبا 
مـــاتـــكون شـــديـــدة الـــحساســـية لـــلتغيرات فـــي الـــوســـطا لـــكيميائـــي .و قـــد 
تــــــمت عــــــملية تــــــحضير الــــــسيليكون املــــــسامــــــى بــــــواســــــطة تــــــقنية الــــــحفر 
الــــــقاعــــــدى اآلمــــــن و الــــــصديــــــق لــــــلبيئة بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى مــــــلىء فــــــجوات 
الـــسيليكون املـــسامـــى بـــصبغة الـــكونـــجو الحـــمراء والـــتى تســـتخدم فـــى 
الـعديـد مـن الـصناعـات. و بـذلـك فـقد تـم تـكويـن الـنموذج األولـى ملـجس 
الــحامــضية و الــذى يــتكون مــن عــدة طــبقات عــلى الــتوالــى (ســيليكون/ 
الـسيليكون املـسامـى/ صـبغة الـكونـجو الحـمراء) حـيث أن عـمل الـجهاز 
يـكون بـنظام (ON/OFF) حـيث أنـه يـمكن إسـتخدامـه لـسنوات عـديـدة 
مـن الـتعرض لـألبخـرة املـختلفة سـواء كـانـت حـامـضية أو قـاعـديـة، حـيث 
أنــــه يسهــــل عــــودتــــه لــــلحالــــة االولــــى بمجــــرد إزالــــة املــــؤثــــر (حــــامــــضية أو 

قاعدية األبخرة).
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٩ - إنتاج مسحوق السيليكون املسامى النانومترى 
إلستخدامه فى العديد من التطبيقات

يـــعتبر مـــسحوق الـــسيليكون املـــسامـــى الـــنانـــومـــترى مـــن املـــواد الـــواعـــدة 
الـتى تسـتخدم فـى مـختلف املـجاالت حـيث أنـه يـتميز بـخصائـص مـثيرة 
لـــــإلهـــــتمام كـــــما أنـــــه يســـــتخدم فـــــى الـــــعديـــــد مـــــن الـــــتطبيقات. و إلنـــــتاج 
مـــــسحوق الـــــسيليكون املـــــسامـــــى مـــــن مـــــسحوق الـــــسيليكون الـــــتجارى 
تســـــتخدم تـــــقنية الـــــطحن (الـــــحفر الـــــكيميائـــــى) حـــــيث أنـــــها تـــــعد تـــــقنية 
حــــديــــثة االســــتخدام، آمــــنة، بــــسيطة وغــــيرمــــكلفة بــــاالضــــافــــة الــــى أنــــها 
تـــمتلك كـــفاءة إنـــتاجـــية تـــصل تـــقريـــبا الـــى ٨٦% و تـــلك تـــعد مـــن أعـــلى 
الــــكفاءات االنــــتاجــــية.حــــيث أن مــــسحوق الــــسيليكون املــــسامــــى يــــمتلك 
الـعديـد مـن الـخصائـص الـكيميائـية والـفيزيـائـية بـاالضـافـة الـى إتـساع 
املــــــساحــــــة الســــــطحية لــــــه والــــــتى تــــــعد مــــــن أهــــــم خــــــواصــــــه الــــــتى تــــــتيح 
اسـتخدامـه فـى مـختلف املـجاالت  فـعلى سـبيل املـثال: إزالـة األصـباغ 
فـــي الـــعديـــد مـــن الـــصناعـــات (األغـــذيـــة، املشـــروبـــات، األدويـــة)، تحـــميل 
األدويـة فـي الـصناعـات الـدوائـية ، الـصمامـات الـثنائـية فـى الـصناعـات 
الكهـربـية ،  بـاالضـافـة الـى أنـه يـمكن اسـتخدامـه كـعازل فـي صـناعـات 

الطالء، الخ…..

١٠ - انــتاج مــسحوق الــسيليكون املــسامــى املــعالــج 
بــــــالــــــنيكل و املســــــتخدم فــــــى ازالــــــة االصــــــباغ فــــــى 

الصناعات املختلفة

ملـا كـانـت مـشكلة فـقر املـياه هـى املـشكله االهـم الـتى تـواجـه الـعالـم فـى 
الــــقرن الــــحالــــى فــــكان لــــزامــــا عــــلينا ان نــــوجــــد بــــعض وســــائــــل تــــرشــــيد 
اســـتهالك املـــياه و خـــاصـــة الـــتى نســـتخدمـــها فـــى الـــصناعـــات املـــختلفة 
بــواســطة اعــادة تحــليتها بــازالــة االصــباغ املســتخدمــة فــى الــصناعــات 
الـغذائـية و الـدوائـية بـاالضـافـة الـى الـعديـد مـن صـناعـات املـنسوجـات. 
فـــقد قـــمنا بـــتحضير مـــسحوق الـــسيليكون املـــسامـــى املـــعالـــج كـــيميائـــيا 
بمحــلول الــنيكل بــطريــقة آمــنة، بــسيطة و غــير مــكلفة. و بــاخــتبار اثــرهــا 
عــلى بــعض مــن مــياه الــصرف الــصناعــى فــكانــت نســبة االزالــة مبهــرة 
تـــــــصل الـــــــى ٩٩% فـــــــى الـــــــوســـــــط الـــــــحامـــــــضى ، ٩٠% فـــــــى الـــــــوســـــــط 
املــتعادل، امــا فــى الــوســط الــقاعــدى فــكانــت نســبة االزالــة ٩٨%. وهــو 
مـــــا يـــــوســـــع دائـــــرة االســـــتخدام فـــــى الـــــصناعـــــات املـــــتعددة فـــــى جـــــميع 

املجاالت .

١١ - مجـمع شـمسي يـعتمد عـلي طـالء امـتصاصـي انـتقائـي 
نانومتري

مجـــــمعات األلـــــواح املســـــطحة تـــــعد الـــــنوع األكـــــثر شـــــيوعـــــا بـــــاســـــتخدام 
الـطالءات  االنـتقائـية لتجـميع الـطاقـة الـشمسية عـلى نـطاق واسـع.  تـم 
تــصنيع نــموذج اولــي للمجــمع الــشمسي  بــابــعاد ٢٠ * ٢٠ ســم وذلــك 
الجـــراء اخـــتبارات الـــكفاءة  اللحـــظية والـــد يـــمومـــة .  املـــواد املســـتخدمـــة  
لـــتحضير الـــطالء االنـــتقائـــي مـــتوفـــرة محـــليا وتـــكلفة الـــتصنيع تـــنافـــسية 
تـجاريـا. تـم تـرسـيب الـطالء االسـود عـلي سـطح لـوح رقـيق مـن الـنحاس 
مــــطلي بــــطبقة مــــن الــــنيكل الــــنانــــومــــتري الــــالمــــع عــــن طــــريــــق الــــترســــيب 
الكهـــــربـــــائـــــي ودراســـــة الـــــخواص الـــــضوئـــــية لهـــــذا الـــــطالء. ومـــــن خـــــالل 
الـــقياســـات الـــضوئـــية لـــلطالء اتـــضح ان طـــبقة الـــنيكل الـــنانـــومـــتري قـــد 
جــعلت الــطالء يــتمتع بــخواص انــتقائــية ضــوئــية عــالــية . وكــذلــك اظهــرت 
نـتائـج اخـتبارات الـديـمومـة ثـبات  الـخواص الـضوئـية لـلطالء االنـتقائـي 

وذلك يرجع الي وجود طبقة النيكل النانونومتري الالمع .

١٢ - الباعث الضوئي الدايودي
 يــعد الــباعــث الــضوئــي الــدايــودي مــن الــصناعــات املــهمة الــتي تــدخــل 
فـــي كـــثير مـــن الـــتطبيقات االلـــكترونـــية مـــثل املـــصابـــيح الكهـــربـــية  الـــتي 
تــبعث اطــيافــا مــختلفة مــثل االزرق واالصــفر واالزرق واالحــمر واخــيرا 
االبـيض والـذي يـعد مـن األطـياف صـعبة الـحصول عـليها . وتظهـر هـذه 
االلــــوان فــــي إشــــارات املــــرور ودوائــــر الــــومــــيض ويســــتخدم ايــــضا فــــي 
أجهــــزة الــــراديــــو عــــند اســــتقبال محــــطة عــــليه , وتــــدخــــل فــــي الــــساعــــات 
الـــــــرقـــــــمية والـــــــرمـــــــوت كـــــــنترول والـــــــتلفزيـــــــونـــــــات الـــــــكبيرة الـــــــتي تســـــــتخدم 
كـــشاشـــات عـــرض كـــبيرة . ومـــن مـــيزاتـــه انـــه مـــوفـــر لـــلتيار الكهـــربـــي وال 
يـــــــــصدر عـــــــــنه حـــــــــرارة او إشـــــــــعاع ويـــــــــمكن تـــــــــصميمه لـــــــــيعطينا لـــــــــونـــــــــا 
مـــميزا .يـــتلخص الـــنموذج املـــقدم انـــه تـــم تـــصنيع الشـــريـــحة االســـاســـية 
فــي الــباعــث الــضوئــي والــتي يــنتج عــنها إنــبعاث الــلون االزرق وايــضا 
تـــم تـــحضير طـــبقات كـــامـــلة مـــن الـــباعـــث إلنـــبعاث الـــضوء االبـــيض وكـــل 
ذلـــــك تـــــم بـــــطرق مـــــنخفضة الـــــتكالـــــيف حـــــيث تـــــم الـــــتحضير بـــــناءا عـــــلي 
إســـتخدام مجـــموعـــة الـــنيترايـــد الـــثالثـــية والـــتي تـــعد مـــن اصـــعب املـــواد 
لـــلحصول عـــلي الـــباعـــث الـــضوئـــي حـــيث تـــقوم تـــحضيرهـــا عـــلي أجهـــزة 
عـــــــالـــــــية الـــــــتكالـــــــيف وشـــــــروط خـــــــاصـــــــة جـــــــدا .لـــــــذلـــــــك  فـــــــتحضير املـــــــواد 
املســتخدمــة كــان بــمثابــة تحــديــا صــعبا لــلحصول عــلي الــلونــني االزرق 
واالبـــــيض. وقـــــد تـــــم دراســـــة املـــــواد املـــــحضرة وإخـــــتبار شـــــريـــــحة الـــــليد 
لــــلحصول عــــلي الــــلون االبــــيض فــــوجــــد انــــه يــــقارب مــــا يــــمكن تــــحضيره 

باألجهزة عالية التقنية. 
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١٣ - تــصنيع بــطاريــات الــليثيوم و الــتى تــعتمد عــلى مــادة 
حديدو فوسفات الليثيوم

بــطاريــات أيــون الــليثيوم لــديــها نســبة ســعة وزنــية وحجــمية أفــضل مــن 
بــاقــي أنــواع الــبطاريــات الــقابــلة لــلشحن، و لــيس هــناك فــقدان لــلطاقــة 
عــــندمــــا ال تــــكون قــــيد االســــتعمال. التحــــدي فــــي إنــــتاج بــــطاريــــة  أيــــون 
الـليثيوم يـكمن فـي إنـتاج مـادة كـاثـود ثـابـتة ذات سـعه حجـميه و وزنـيه 
عـالـية حـتى تـتناسـب مـع الـسعه  الـعالـية ألنـوع األنـود املسـتخدمـة حـالـيا 
فـي بـطاريـات الـليثيوم. حـديـدو فـوسـفات الـليثيوم (LiFePO4) تـعتبر 
مــــاده مــــن أفــــضل املــــواد املــــتوقــــع إســــتخدامــــها فــــي املســــتقبل كــــكاثــــود  
لـــــــبطاريـــــــات أيـــــــون الـــــــليثيوم و ذلـــــــك نـــــــظرا لـــــــتكلفته املـــــــنخفضة نســـــــبيا، 
وسـميتة املـنخفضة أيـضا، كـما أن لـديـه ثـبات حـراري و سـطحي عـالـي 
و أنــــه أكــــثر أمــــانــــا مــــن املــــواد املســــتخدمــــه حــــالــــيا فــــي الــــبطاريــــات. تــــم 
تـحضيرمـتراكـب مـن حـديـدو فـوسـفات الـليثيوم و الـكربـون كـمواد فـعالـة 
لـــلكاثـــود بـــاســـتخدام مـــطحنة الـــكرات والـــتسخني  بـــاملـــيكروويـــف ملـــدة 4 
دقــــائــــق. ولــــديــــها قــــدرة محــــددة تــــبلغ ١١٥ مــــللي أمــــبير.ســــاعــــة /جــــرام 
بــمعدل شــحن وتــفريــغ مــرتــفع نســبيا (٣٤٠ مــللي أمــبير /جــرام). هــذا 

املنتج له ميزتني :
 LiCoO2 األولـــــــى : انـــــــخفاض تـــــــكلفة املـــــــواد الـــــــخام بـــــــاملـــــــقارنـــــــة مـــــــع

املستخدم تجارياً 
الـثانـية : انـخفاض تـكلفة طـريـقة الـتصنيع بـاملـقارنـة مـع طـرق الـتحضير 

التقليدية.

مـن كـل مـا سـبق و مـا أمـكن حـصره مـن الـنماذج األولـية الـتي يـنتجها 
املعهــد مــن ضــمن مخــرجــاتــه الــبحثية نجــد أنــنا قــادرون عــلى الــدخــول 
فــي الــتنافــسية إلنــتاج الــنماذج الــسابــقة بــكل مــا تــقدمــه مــن حــلول أو 
تـــطويـــر لـــكثير مـــن الـــصناعـــات بـــمختلف أنـــواعـــها الـــتي تـــمس بـــصورة 

مباشرة الحياة اليومية للمواطن املصري .

معهد بحوث زراعة األراضي القاحلة

أشـــار الــسيد األســتاذ الــدكــتور / محــمد رشــاد عــبد الــفتاح – 
عــميد املعهــد بـــأن املعهـــد يـــعمل مـــن خـــالل رؤيـــة و مجـــموعـــة أهـــداف 

يمكننا حصرها فيما يلي :
الرؤية:

 يـــسعى معهـــد بـــحوث زراعـــة األراضـــي الـــقاحـــلة إلـــى أن يـــكون معهـــداً 
رائـداً فـي مـجال الـزراعـة فـي املـناطـق الـقاحـلة و الصحـراويـة و الـنادرة 

املياه من خالل تحقيق األهداف التالية : 
تـــــكامـــــل الـــــدراســـــات والـــــبحوث الـــــتي يـــــقوم بـــــها -

املعهــد مــع الــدراســات والــبحوث الــتي تــقوم بــها 
املـــعاهـــد الـــبحثية األخـــرى ذات الـــعالقـــة بـــتنمية 
وزراعــــة األراضــــي الــــقاحــــلة، خــــاصــــة بــــالنســــبة 

للتوجهات والتقنيات املستحدثة.

إرتـــــــــــــباط املعهـــــــــــــد بـــــــــــــنظائـــــــــــــره مـــــــــــــن املـــــــــــــعاهـــــــــــــد -
واملــؤســسات الــبحثية املهــتمة بــالــزراعــة وحــمايــة 
الـــبيئة وتـــنمية املـــناطـــق الـــقاحـــلة عـــلى املســـتوى 
الــــعربــــي واإلقــــليمي والــــدولــــي ومــــنظمات األمــــم 
املتحــدة مــن خــالل الــتعاون الــثنائــي أو مــتعدد 
األطــــــــــــراف الســــــــــــتقطاب ودعــــــــــــم املشــــــــــــروعــــــــــــات 

املشتركة. 
اســـــــتخدام الـــــــتكنولـــــــوجـــــــيات الحـــــــديـــــــثة لـــــــتعظيم -

اإلنـــتاج الـــزراعـــي والـــعمل عـــلى ســـد أو تـــوفـــير 
االحــــــتياجــــــات املحــــــلية والــــــنفاذ إلــــــى األســــــواق 

بمنتجات آمنه.
 اإلســهام الــبارز فــي تــطويــر الــكوادر البشــريــة -

وتـــأهـــيلها مـــن خـــالل عـــقد الـــندوات واملـــؤتـــمرات 
وورش الــــــــــعمل وتــــــــــنظيم الــــــــــدورات الــــــــــتدريــــــــــبية 

الهادفة.
و يــــــتم تــــــنفيذ الخــــــطة الــــــبحثية للمعهــــــد و الــــــتي يــــــشارك فــــــي وضــــــعها 
الــــــــــسادة أعــــــــــضاء الــــــــــهيئة الــــــــــبحثية و مــــــــــعاونــــــــــوهــــــــــم بــــــــــاملعهــــــــــد طــــــــــبقاً 
لـلتخصصات املـختلفة الـتي يـضمها املعهـد بـني أقـسامـه الـبحثية و 

هي :

قسم تكنولوجيات األراضي واملياه١.

قسم اإلنتاج النباتي٢.

قسم وقاية النبات والتشخيص البيو جزيئي٣.

قسم بحوث الحيوانات املزرعية٤.

قسم بحوث تكنولوجيا األغذية٥.

قسم إدارة املشروعات والتنمية املستدامة٦.
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حـــــيث تـــــم وضـــــع خـــطة عـــامـــة لـــألولـــويـــات الـــبحثية تـــــتضح أهـــــم 
مــعاملــها فــيما نــلمسه مــن إحــتياج الــدولــة املــصريــة لــتلك األولــويــات فــي 

مجال الزراعة مثل :
أبــــــحاث لــــــتطويــــــر عــــــمليات تــــــدويــــــر املخــــــلفات الــــــزراعــــــية •

واسـتخدامـها فـي مـعالـجة املـياه وفـي تحسـني األراضـي 
الصحراوية وبذلك نستطيع حل أكثر من مشكلة بيئية. 

اســـتخدام مخـــلفات مـــصانـــع األغـــذيـــة والـــعصائـــر واملـــواد •
صــــديــــقة الــــبيئة بــــاملــــنطقة املــــحيطة فــــي تحســــني صــــفات 
األراضـي وزيـادة االنـتاجـية وتـرشـيد اسـتخدام األسـمدة 

الكيماوية.
تـــــطويـــــر وابـــــتكار آلـــــيات حـــــديـــــثة فـــــي كـــــشف وتـــــشخيص •

األمـراض الـنباتـية بـطرق بـيو تـكنولـوجـية حـديـثة وتـأصـيل 
وتـــــعميم املـــــواد املـــــقاومـــــة بـــــيولـــــوجـــــياً لـــــألمـــــراض الـــــنباتـــــية 

والحشرية لتالفى أخطار املبيدات الكيماوية. 
أبـــحاث تهـــدف لـــالســـتغالل األمـــثل لـــألراضـــي الـــهامـــشية •

وزراعتها بنباتات الطاقة مثل الجاتروفا.
• Water الــــــزراعــــــات املــــــطريــــــة وتخــــــزيــــــن مــــــياه األمــــــطار

 harvest
الــــــتوســــــع فــــــي زراعــــــة بــــــعض املــــــحاصــــــيل (مــــــثل الــــــكينوا) •

كـبدائـل أو مـكمالت لـلمحاصـيل االسـتراتـيجية مـثل الـقمح 
والــــــــذرة وتتحــــــــمل ظــــــــروف بــــــــيئية قــــــــاســــــــية مــــــــثل املــــــــلوحــــــــة 

والجفاف.

و ملـا كـان املعهـد يـعمل عـلى مـوضـوع بـالـغ األهـمية فـي حـياة املـصريـني 
مـــــنذ آالف الـــــسنني و هـــــو الـــــزراعـــــة ، فـــــكان مـــــن الـــــبد أن يـــــكون ملعهـــــد 
بــحوث زراعــة األراضــي الــقاحــلة دوراً أســاســياً فــي خـدمـة املـجتمع 
و الــــــبيئة املــــــــــحيطة بــــــــــإعــــــــــتباره بــــــــــيت الــــــــــخبرة الــــــــــعلمي لــــــــــلمنطقة و 

املحافظات املحيطة :
يـــقوم املعهـــد بـــالـــعديـــد مـــن االســـتشارات الـــزراعـــية مـــن خـــالل ١.

أقـــسام األراضـــي والـــنتاج الـــنباتـــي ووقـــايـــة الـــنبات حـــيث تـــم 
إجـــراء تـــحالـــيل لـــلتربـــة واملـــياه والـــنباتـــات لـــلعديـــد مـــن أراضـــي 
املـزارعـني فـي قـرى الخـرجـني بـمنطقة بنجـر الـسكر وأيـضاً تـم 

إرشاد املزارعني لالستخدام الرشيد لألسمدة واملبيدات. 
يـــعقد املعهـــد دورات تـــدريـــبية عـــن اســـتخدام نـــبات الـــجاتـــروفـــا ٢.

كـمصدر لـلطاقـة فـي املـناطـق الصحـراويـة الـفقيرة وتـم تـدريـب 
العديد من املهندسني الزراعيني وأهالي املنطقة على ذلك. 

يـــــــعقد املعهـــــــد دورتـــــــني تـــــــدريـــــــبتني خـــــــالل الـــــــعام عـــــــن النحـــــــل ٣.
والــنحالــة الحــديــثة بــالــتعاون مــع الــجامــعات واملــراكــز الــبحثية 

وتم عقد أخر دورة في شهر مايو ٢٠١٦. 

مـــــن خـــــالل اإلشـــــراف الـــــعام عـــــلى املـــــزرعـــــة التجـــــريـــــبية يـــــقوم ٤.
املعهـــــد واملـــــتخصصني بـــــه فـــــي إجـــــراء الـــــعديـــــد مـــــن الـــــدورات 
لـــــــلتوعـــــــية املـــــــجتمعية عـــــــن خـــــــطورة االســـــــتخدام املـــــــبالـــــــغ فـــــــيه 

لألسمدة الكيماوية واملبيدات الزراعية. 

املزرعة التجريبية :
حـيث تـبلغ مـساحـة املـزرعـة مـا يـقارب مـن ٢٨ فـدانـاً بـمديـنة بـرج الـعرب 
بــالــقرب مــن املــديــنة فــي مــنتصف الــطريــق بــينها و بــني طــريــق الــساحــل 

الشمالي املوازي للبحر .
تـمت زراعـة ٨ أفـدنـة بـنبات الـجاتـروفـا فـي إطـار مشـروع " -

تـــــــقييم نـــــــبات الـــــــجاتـــــــروفـــــــا كـــــــمصدر لـــــــلطاقـــــــة املتجـــــــددة و 
املســـــتدامـــــة فـــــي مـــــنطقة البحـــــر املـــــتوســـــط " و املـــــمول مـــــن 

اإلتحاد األوروبي .
فــــــــي الــــــــعام ( ٢٠١٥ – ٢٠١٦ ) تــــــــم تــــــــنفيذ ١١ تجــــــــربــــــــة -

بـاملـزرعـة فـي إطـار مشـروعـات بـحثية خـاصـة بمعهـد بـحوث 
زراعـة األراضـي الـقاحـلة و معهـد بـحوث الـهندسـة الـوراثـية 

باملدينة و بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية .
فـي الـعام ( ٢٠١٦ – ٢٠١٧ ) تـم تـنفيذ١٥ تجـربـة حـقلية -

مماثلة ضمن مشروعات بحثية مختلفة .
و جـاري حـالـياً الـعمل عـلى مجـموعـة أخـرى و مـختلفة مـن -

املشــــــروعــــــات و األبــــــحاث الــــــجاريــــــة فــــــيما يــــــختص بــــــمجال 
الزراعة و املبيدات الحيوية و غيرها .

فـــــضالً عـــــن أن هـــــناك جـــــزء خـــــدمـــــي و إنـــــتاجـــــي لـــــلمزرعـــــة -
يســـــتفيد مـــــنه جـــــميع الـــــعامـــــلون بـــــمديـــــنة األبـــــحاث الـــــعلمية 
بــــاملــــنتجات و املــــحاصــــيل الــــزراعــــية الــــتي يــــتم بــــيعها لــــهم 

بأسعار رمزية .
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معهد بحوث البيئة و املواد الطبيعية

و هــــو أحــــدث املــــعاهــــد الــــجاري إنــــشاؤهــــا بــــمديــــنة األبــــحاث الــــعلمية و 
الـــتطبيقات الـــتكنولـــوجـــية ، و للمعهـــد الســـبق فـــي كـــثير مـــن األبـــحاث و 
األنشــطة بــالــرغــم مــن كــونــه حــديــث العهــد و الــعمل داخــل املــديــنة يــتطلع 
إلـــى إســـتكمال الـــهيكل الـــتنظيمي و تـــشييد املـــبنى الـــرئـــيسي وهـــو مـــا 
أكــدتــه األسـتاذ الـدكـتور / رانـيا عـامـر – الـقائـم بـأعـمال عـميد 
املعهــد  و الـــذي تـــرى فـــيه أنـــه يـــطمح فـــي رؤيـــته يـــطمح الـــى أن يـــكون 
معهـدا رائـدا فـي مـجال تـطور الـبيئة املسـتدامـة واملـواد الـطبيعية وذلـك 
عــــــلى املســــــتوى املحــــــلى والــــــعاملــــــي، لــــــيساهــــــم فــــــي الــــــتحول الــــــعاملــــــي 

لإلقتصاد األخضر .
و يــعمل املعهــد مــن خــالل مــا تــم وضــعه مــن إســتيراتــيجيات لــلتواصــل 
مـــــع املـــــجتمع و الـــــصناعـــــة و إســـــتخدام الـــــعلم و الـــــبحث الـــــعلمي فـــــي 
املـــساهـــمة لـــوضـــع حـــلول لـــلمشاكـــل الـــبيئية لـــلمجتمع و الـــصناعـــة عـــن 

طريق مجموعة املحاور التالية :
التعرف على االحتياجات الحقيقية للمجتمع والصناعة :

الــــــتواصــــــل مــــــع املــــــجتمع والــــــصناعــــــة مــــــن خــــــالل الجــــــمعيات •
الخيرية وهيئة املجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة

طرق األبواب لتقديم العروض والرغبة في التعاون•
ورش العمل والندوات للمجتمع والصناعة •

عمل األبحاث والدراسات الالزمة لخلق الحلول املناسبة :
االســتعانــة بــالــخبرات الــداخــلية والــخارجــية والــتعاون الــعلمي •

لـلوقـوف عـلى انسـب الحـلول (مـشاريـع – الـتعاون الـعلمي – 
االشراف املشترك)

التطبيقات البحثية للمجتمع :
اســتشارات – خــدمــات – عــمل عــقود طــويــلة األمــد واتــفاقــات •

ومذكرات تفاهم – اللقاءات واملقابالت 
أنشطة املعهد •
التواصل مع املجتمع والتعاون مع الهيئات•

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

و مــــن أهـــم الـــنماذج األولـــية الــــناتــــجة عــــن األبــــحاث و املشــــروعــــات 
الجارية باملعهد :

اإلنــتاج األخــضر لــإليــثانــول الــحيوي مــن مخــلفات األلــياف الســليلوزيــة 
مصحوباً بفصله بإستخدام غشاء بوليمري .

حـيث نجـد أنـه زاد اإلهـتمام الـعاملـي فـي اآلونـة األخـيرة إلعـادة تـدويـر 
وتـحويـل األنـواع املـختلفة مـن املخـلفات الـحيويـة إلـى اإليـثانـول الـحيوي 
وذلـــــــــك لـــــــــلتغلب عـــــــــلى املـــــــــشكلة املســـــــــتقبلية لـــــــــلحصول عـــــــــلى الـــــــــوقـــــــــود 
اإلحـــــفوري. وفـــــي هـــــذا الـــــبحث تـــــم اســـــتخدام مخـــــلفات املـــــصانـــــع مـــــن 
األلــياف الســليلوزيــة كــمصدر حــيوي لتحــريــر جــزيــئات الجــلكوز. وفــي 
هــذا الــصدد تــم مــعالــجة األلــياف الســليلوزيــة لتحــللها بــبعض املــحالــيل 
الحـــمضية و الـــقاعـــديـــة مـــتبوعـــة بـــتطبيق أحـــد الـــتكنولـــوجـــيات الـــخضراء 
مــــن األمــــواج فــــوق الــــصوتــــية أو الــــتعرض للحــــرارة والــــضغط أو أشــــعة 
أمــواج الــراديــو -  انــتاج أكــسيد الــزنــك الــنانــومــترى فــي تــنقية 
املـياه مـن بـعض الـصبغات الـثقيلة نـتاج اوكـسير الـزنـك فـي 

التخلص من البكتريا الضارة في مياه الصرف .
عـمل مخـطط كـامـل لـلمنطقة الـصناعـية فـي مـديـنة بـرج الـعرب وتحـديـد 

أنواع الشركات ومدى مطابقتها للشروط البيئة .
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و يــــعد مــــركــــز تــــطويــــر الــــصناعــــات الــــدوائــــية مــــن املــــراكــــز الــــفريــــدة فــــي 
إنـــــــشائـــــــها لـــــــيس فـــــــقط عـــــــلى مســـــــتوى املـــــــراكـــــــز و الـــــــهيئات الـــــــبحثية و 

الجامعات ، بل على مستوى الدولة بصفة عامة .
و يعمل املركز من خالل رؤية محددة و هي :

تـــــــــحقيق االكـــــــــتفاء الـــــــــذاتـــــــــي مـــــــــن الـــــــــدواء واملســـــــــتحضرات الـــــــــعالجـــــــــية 
بــاســتخدام الــتقنيات الحــديــثة الــالزمــة لــتطويــر هــذه الــصناعــة لــتصبح 

مطابقة للمعايير العاملية.

املهمة:
تـــــــوفـــــــير املـــــــناخ الـــــــعلمي والـــــــكفاءة الـــــــعالـــــــية فـــــــي اســـــــتخدام ١.

الــــــــتقنيات الحــــــــديــــــــثة الــــــــالزمــــــــة لــــــــتطويــــــــر صــــــــناعــــــــة االدويــــــــة 
واملستحضرات العالجية.

الـتعاون مـع شـركـات ومـصانـع أنـتاج األدويـة واملسـتحضرات ٢.
الــعالجــية وتــقديــم الــعون فــي الــتدريــب واالســتشارات الــفنية 

لحل مشاكل التصنيع 
تــــــــــــقديــــــــــــم الــــــــــــدعــــــــــــم الــــــــــــعلمي والــــــــــــفني لشــــــــــــركــــــــــــات االدويــــــــــــة ٣.

واملستحضرات العالجية واملواد التشخيصية الناشئة 
تـــــقديـــــم الـــــدعـــــم الـــــعلمي لـــــلباحـــــثني فـــــي الـــــكليات املـــــعنية فـــــي ٤.

الـــــجامـــــعات واملـــــركـــــز الـــــبحثية فـــــي مـــــجال اكـــــتشاف االدويـــــة 
واملســـــــتحضرات الـــــــعالجـــــــية والـــــــتشخيصية لـــــــلحصول عـــــــلى 

نماذج اولية قابلة لإلنتاج واالستخدام
أن يــــكون املــــركــــز نــــقطة جــــذب لــــخبرات الــــباحــــثني املــــصريــــن ٥.

املـقيمني فـي الـخارج الـعامـلني فـي مـجال اكـتشاف املـركـبات 
الدوائية.

الهدف من إنشاء هذا املركز: 
تــطويــر ونــقل الــبحوث الــخاصــة بــاملــركــبات الــدوائــية الــصيدلــية ١.

والتي تصلح للنقل والتطبيق في الصناعة 
مـــــساعـــــدة صـــــناعـــــة االدويـــــة واملســـــتحضرات الـــــعالجـــــية فـــــي ٢.

مـــصر عـــلى حـــل املـــشاكـــل وتـــطويـــر االنـــتاج الـــحالـــي وإدخـــال 
تــــقنيات حــــديــــثة إلنــــتاج خــــامــــات ومــــنتجات جــــديــــدة مــــطلوبــــة 

للسوق املصري 
تــــــوفــــــير مــــــعامــــــل مــــــتميزة ومــــــعتمدة لخــــــدمــــــة صــــــناعــــــة الــــــدواء ٣.

بالتنسيق مع الجهات املعنية
العائد من إنشائه: 

الـنهوض بـصناعـة الـدواء فـي مـصر لـتوفـير املـواد الـخام وكـذلـك االدويـة 
املـــنتجة بـــالـــتقنيات الحـــديـــثة فـــي الـــسوق املـــصري مـــن إنـــتاج مـــصانـــع 

مصرية .
و من أقسام املركز :

قسم تطوير الخامات الدوائية الطبيعية-
قـــــــسم تـــــــطويـــــــر الـــــــخامـــــــات الـــــــدوائـــــــية املـــــــشيدة -

كيميائياً
قــــــسم تــــــطويــــــر صــــــياغــــــة و تــــــوصــــــيل املــــــركــــــبات -

الدوائية
قسم الدراسات قبل اإلكلينيكية-
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و تـــــعمل األقـــــسام مـــــن خـــــالل مـــــنظومـــــة مـــــتكامـــــلة لـــــتحقيق الهـــــدف مـــــن 
إنـشاء املـركـز و تـعظيم اإلسـتفادة مـن املـردود املـجتمعي و اإلقـتصادي 

الناتج عن مخرجات العمل به .

مركز تنمية القدرات العلمية و التكنولوجية

و فـي لـقائـنا مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / بـيومـي عـبد الـرحـمن 
– الــقائــم بــأعــمال رئــيس مــركــز تــنمية الــقدرات الــعلمية و الــتكنولــوجــية ، 
أكـــــــد ســـــــيادتـــــــه أن املـــــــركـــــــز تـــــــم تـــــــجهيزه بـــــــمعامـــــــل الـــــــحاســـــــب وجـــــــميع 
مــلحقاتــها ، ورشــة لــلتبريــد والــتكييف ، ورشــة لــحام ، ورشــة للخــراطــة ، 
ورشــة لــلنجارة ، مــعمل لــلغات ويســتهدف مــتابــعة الــتطور الــعلمي فــي 
مـــجال اســـتخدامـــات الـــوســـائـــل الـــتكنولـــوجـــية الحـــديـــثة مـــن أجـــل تـــطويـــر 

املنتجات والصناعات املحلية . 
يهدف املركز إلى :

مــساعــدة جــهات اإلنــتاج والخــدمــات عــلى تــطبيق واســتخدام  •
التكنولوجيا املتطورة وتطوير الوسائل الحديثة في الصناعة 

الـعمل عـلى خـلق آلـيات ثـابـته لـلربـط بـني جـهات الـتطبيق وبـني  •
مراكز ومعاهد البحوث بصفة عامة ومعاهد الهيئة بصفة خاصة.

مـــــــتابـــــــعة الـــــــتطور الـــــــعاملـــــــي فـــــــي مـــــــجال اســـــــتخدام وتـــــــطبيق  •
الــــوســــائــــل الــــتكنولــــوجــــية الحــــديــــثة ســــواء فــــي الــــتصنيع أو الــــقياس أو 
وسـائـل الـصيانـة املـتقدمـة وأسـالـيب تـحقق الـجودة وتـحقيق االسـتفادة 

منها من أجل تطوير املنتج املحلى.

املنطقة اإلستثمارية و الحاضنات التكنولوجية

تــــعد املــــنطقة اإلســــتثماريــــة بــــالــــهيئة الــــعامــــة ملــــديــــنة األبــــحاث الــــعلمية و 
الـــتطبيقات الـــتكنولـــوجـــية هـــي أول املـــناطـــق اإلســـتثماريـــة الـــتي صـــدر 
بــــشأنــــها قــــرار الــــسيد / رئــــيس مجــــلس الــــوزراء رقــــم ٢٣٢٠ فــــي الــــعام 
٢٠٠٩ ، و الــقاضــي بــإنــشائــها عــلى أرض إحــدى الــجهات الــبحثية و 

ألول مرة .

و هــــي تــــعتمد فــــي فــــلسفة اإلنــــشاء عــــلى أن تــــعتبر أوديــــة الــــعلوم مــــن 
مــــــصادر الــــــدخــــــل الــــــهامــــــة لــــــلدول والــــــتي تــــــعتمد عــــــلى تــــــطويــــــر الــــــعلوم 
والــتكنولــوجــيا وبــالــتالــي تــنعكس عــلى االقــتصاد . ، لــذا  أصــدر رئــيس 
مجــــلس الــــوزراء الــــقرار املــــشار إلــــيه  بــــاملــــوافــــقة عــــلى الــــبدء فــــي تــــنفيذ 
إنــشاء مــنطقة اســتثماريــة عــلى مــساحــة ١٣٥ فــدانــاً ( ٥٦٧ ألــف مــتر 
مـربـع ) بـالـهيئة الـعامـة ملـديـنة األبـحاث الـعلمية والـتطبيقات الـتكنولـوجـية 

.
و جــاري الــعمل اآلن فــي إنــشاء مــبنى الــحاضــنات الــتكنولــوجــية الــذي 
يـــــوفـــــر الـــــبيئة املـــــناســـــبة لـــــلمبتكريـــــن و املـــــخترعـــــني أصـــــحاب األفـــــكار و 
اإلبــتكارات للخــروج إلــى حــيز الــتنفيذ مســتفيديــن مــن وجــودهــم داخــل 
هـيئة بـحثية تـعتبر هـي بـيت الـخبرة الـعلمي لـهم بـما تـضمه مـن مـعاهـد 
ذات إمــكانــات بشــريــة و مــعامــل عــلى أعــلى مســتوى فــي الــتجهيزات ، 
فـــــــضالً عـــــــن الـــــــقوانـــــــني املـــــــحفزة إلنـــــــشاء الشـــــــركـــــــات فـــــــي الـــــــصناعـــــــات 
الــصغيرة و املــتوســطة و املــتناهــية الــصغر طــبقاً ألحــكام قــانــون حــوافــز 

اإلبتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ .

(MATS) أهم املشروعات الجارية على أرض املدينة

مشـــروع تـــولـــيد الـــطاقـــة الكهـــربـــية مـــن الـــشمس بـــاســـتخدام 
نظام املركزات الشمسية

الــباحــث الــرئــيسي للمشــروع هــو أكــاديــمية الــبحث الــعلمي ، •
و هــو مــقام عــلى أرض مــديــنة األبــحاث الــعلمية بــبرج الــعرب 
الجـــديـــدة بـــوصـــفها أحـــد و أفـــضل األمـــاكـــن املـــناســـبة إلقـــامـــة 
هــذا املشــروع الــعمالق املــمول مــن اإلتــحاد األوروبــي بــمبلغ 
٢٢ مــليون يــورو إلنــتاج طــاقــة كهــربــية نــظيفة (١ مــيجاوات) 
بـــاســـتخدام مجـــمعات ومـــركـــزات شـــمسية عـــلى مـــساحـــة ١٢ 
فــــــدان حــــــيث يــــــتم تــــــسخني ســــــوائــــــل (أمــــــالح ذائــــــبة) تتحــــــمل 
درجــــات حــــرارة تــــصل إلــــى أكــــثر مــــن ٥٥٠ درجــــة مــــئويــــة ثــــم 
اســــــتخدام تــــــوربــــــينات بــــــخاريــــــة لــــــتولــــــيد الــــــطاقــــــة الكهــــــربــــــية 
واســـتخدام املـــياه الـــناتـــجة فـــي تحـــلية ٢٥٠ مـــتر مـــكعب مـــن 
املــياه املــالــحة يــومــيا ، وتــبريــد أو تــسخني ٨٠٠ مــتر مســطح 

من املباني داخل املدينة.
يشـترك فـي هـذا املشـروع خـمس دول هـي: مـصر – فـرنـسا •

– أملانيا - إيطاليا - بريطانيا

بــــعد كــــل مــــا تــــم عــــرضــــه مــــن املــــعاهــــد الــــبحثية و املــــراكــــز الــــتكنولــــوجــــية 
بـــــأقـــــسامـــــهم املـــــختلفة نجـــــد أن مـــــديـــــنة األبـــــحاث الـــــعلمية و الـــــتطبيقات 
الـتكنولـوجـية قـد إسـتطاعـت فـي فـترة عـملها مـنذ تـاريـخ اإلنـشاء و حـتى 
اآلن فـــي تـــقديـــم مخـــرجـــات لـــلبحث الـــعلمي الـــجاري بـــها لـــها مـــن األثـــر 
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اإليــجابــي عــلى الــوطــن و املــواطــن إقــتصاديــاً و إجــتماعــياً بــما يــقربــها 
مــــــن تــــــحقيق الــــــهف الــــــذي أنــــــشئت مــــــن أجــــــله كــــــنموذج لــــــواد لــــــلعلوم و 
الـتكنولـوجـيا تـشارك فـي دعـم اإلقـتصاد الـوطـني املـبني عـلى املـعرفـة و 

البحث العلمي .
و يـــــمكننا أن نلحـــــظ هـــــذا األمـــــر بـــــوضـــــوح مـــــن خـــــالل مـــــؤشـــــرات اآلداء 
الـــــبحثي املـــــتنامـــــي فـــــي إزديـــــاد مـــــطرد مـــــن حـــــيث املخـــــرجـــــات الـــــبحثية 
كــــالــــنماذج األولــــية و النشــــر الــــعلمي و بــــراءات اإلخــــتراع املــــمنوحــــة و 
املُقدمـة قـيد الـتحكيم و عـدد الـجوائـز املحـلية و الـدولـية الـحاصـل عـليها 
الــسادة الــباحــثون بــاملــديــنة عــن أبــحاثــهم املــميزة فــي مــختلف املــجاالت 

و غيرها .
كل ما سبق تحقق بفضل دعم الدولة للباحثني املتميزين الذين 

يمثلون القوى البشرية للمدينة

و بــــالــــتوازي مــــع ســــير الــــعمل فــــي الــــعملية الــــبحثية بــــاملــــعاهــــد املــــختلفة 
بــاملــديــنة ، فــإن األنشــطة اإلجــتماعــية و الــثقافــية و الــريــاضــية بــاملــديــنة 
تـشغل حـيزاً البـأس بـه مـن أجـل غـرس روح األسـرة الـواحـدة فـي نـفوس 
جــميع الــعامــلني بــاملــديــنة مــن أعــضاء الــهيئة الــبحثية و أعــضاء الــكادر 
الــــعام مــــن اإلداريــــني فــــي تــــناغــــم واضــــح بــــكل املــــناســــبات الــــترفــــيهية و 
اإلجــــتماعــــية و الــــريــــاضــــية كــــحفالت الــــتكريــــم لــــلزمــــالء املــــحالــــني لــــسن 
الـــتقاعـــد أو تـــكريـــم األمـــهات املـــثالـــيات بـــاملـــديـــنة ، فـــضالً عـــن األنشـــطة 
الـــريـــاضـــية و الـــثقافـــية و املـــسابـــقات الـــتي تـــشارك فـــيها أســـرة املـــديـــنة 

بكاملها  لخلق جو من الود و املشاركة في فعالياتها .
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ابـتكر طـالـب الـدكـتوراه فـي جـامـعة واشـنطن، جـونـج يـي ونـج، وبـعض زمـالئـه، خـوارزمـية مـذهـلة 

تـــسمى إيـــقاظ الـــصور تـــتيح لـــشخصيات الـــرســـوم املتحـــركـــة الخـــروج بـــكل بـــساطـــة مـــن اإلطـــار 


الثابت للصورة دون ترك فجوة مكان الشخصية املتحركة.

وتـــعتمد الـــبرمـــجية الـــتي نُشـــرت نـــتائـــجها فـــي ورقـــة بـــحثية حـــديـــثة، عـــلى تـــمييز عـــنصر ثـــنائـــي 

األبـعاد فـي صـورة مـعينة واعـتباره مـدخـاًل تـنتج مـنه نـسخة متحـركـة ثـالثـية األبـعاد. تـتيح خـروج 


الرسوم املتحركة من الصورة أو الركض أو الجلوس أو القفز، بشكل ثالثي األبعاد.

ويــمكن لــلبرمــجية أن تــغير أســلوب تــفاعــلنا مــع الــصور؛ وأشــار مــبتكروهــا فــي ورقــتهم الــبحثية 

إلـى أنـها تـوفـر أسـالـيب جـديـدة لـالسـتمتاع والـتفاعـل مـع الـصور، وتـقترح أيـًضا مـسارًا إلعـادة 


بناء شخصية افتراضية من صورة واحدة.

أشبه بالسحر 

ويــبدو الــتأثــير مــذهــاًل كــما يظهــر فــي الــفيديــو، عــلى الــرغــم مــن الــتبايــن املــوجــود. ويــمكن رؤيــة 

أســـطورة كـــرة الســـلة ســـتيفن كـــاري وهـــو يـــقفز، ويـــركـــض خـــارج إطـــار صـــورتـــه، وتخـــرج كـــذلـــك 


إحدى إبداعات بيكاسو السريالية من إطارها تاركة اللوحة وراءها ببراعة.

وكـل مـا تـحتاجـه بـرمـجية ونـج لـتعمل بـشكل صـحيح، إطـار ثـابـت يـعرض صـورة ظـلية، إذ يـقتطع 


الشكل ثنائي األبعاد ويكسي به هيكاًل ثالثي األبعاد يطابقه.

تحسن كبير 

وحـاول الـباحـثون فـي املـاضـي ابـتكار تـأثـير مـماثـل، إال أن الـنتائـج كـانـت أقـل إثـارة لـإلعـجاب، 

إذ يــضيف أســلوب ونــج قــدرة جــديــدة مــهمة، تــتمثل فــي الــقدرة تحــديــد أجــزاء الــجسم املــختلفة 


ه كل جزء لوحده بطريقة تتطابق تماًما مع املصدر ثنائي األبعاد. كالذراعني والساقني، ليُوجَّ

وتـــعمل الـــبرمـــجية فـــي الـــواقـــع املـــعزز أيـــًضا، مـــا يـــمكننا مـــن تـــغيير أســـلوب تـــفاعـــلنا مـــع الـــقطع 


الفنية ثنائية األبعاد عند زيارتنا ملعرض في املرات املقبلة.

 

 تصدر عن
 مجلس المراكز والمعاهد 

  والهيئات البحثية
  وزارة البحث العلمي

 
  رئيس مجلس اإلدارة
  أ.د خالد عبد الغفار

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة
  أ.د ياسر رفعت عبد الفتاح

 نائب الوزير
 لشئون البحث العلمي

 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

  للمراسالت واإلعالنات
 بإسم هيئة التحرير

 مجلس المراكز والمعاهد والهيئات
  البحثية

  ١٠١ ش القصر العيني
  الدور الثامن

 تليفاكس : ٢٧٩٢١٣١٦

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

خوارزمية جديدة تنتج رسومTا ثالثية األبعاد من صور ثابتة

futurism :املصدر

https://grail.cs.washington.edu/projects/wakeup/
https://arxiv.org/abs/1812.02246
https://www.youtube.com/watch?v=hs9K3eNkQOo&feature=youtu.be
https://grail.cs.washington.edu/projects/wakeup/
https://arxiv.org/abs/1812.02246
https://www.youtube.com/watch?v=hs9K3eNkQOo&feature=youtu.be
mailto:info@crci.sci.eg
http://www.crci.sci.eg
mailto:info@crci.sci.eg
http://www.crci.sci.eg

