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المعمل المصرى الصينى للخاليا الفوتوفولطية: محطة على طريق الحرير

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


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

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


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

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


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

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

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


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

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


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


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


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


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


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


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


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

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


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


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


الشمسية كمرحلة أولى بتكلفة قدرها 2 مليون دوالر .

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

مصر بصفه عامة.

صور تجمع السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي مع 

رئيس دولة الصين
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املركز القومي في سطور. 

أنشئ املـــركـــز الـــقومـــي لـــلبحوث بـــالـــقرار الجـــمهوري رقـــم ٢٤٣ لـــسنة ١٩٥٦ ، 

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

اإلنـشاء وأعـداد الـقوى البشـريـة مـن الـباحـثني واإلداريـني وتـعدد الـتخصصات 


التي يعني املركز بريادة األبحاث العلمية فيها .

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

وخـــــــبرات عـــــــلميه مـــــــميزه ورؤى مســـــــتقبليه ملشـــــــروعـــــــات وأبـــــــحاث فـــــــي مـــــــختلف 

الــتخصصات واملــجاالت بــما يــؤثــر ويــدفــع قــاطــرة الــبحث الــعلمي فــي مــصر ، 

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

القومي للبحوث في حوار خاص للنافذه.

حوار العدد

د/ أشــــرف شــــعالن : إ املـــــــوارد الـــــــذاتـــــــيه وتـــــــنميتها 

قــــائــــمه عــــلى الــــثقافــــه الــــعامــــه لــــلشعب كــــله وبــــخاصــــه 

رجـــال الـــصناعـــه ولـــألســـف اليســـتعني رجـــال الـــصناعـــه 

واملســـتثمريـــن بخـــلرات عـــلماء املـــراكـــز الـــبحثيه لـــتقديـــم 

حـلول عـلمية لـلمشكالت الـتي تـواجـههم كـما هـو مـتبع 

فـي الـدول املـتقدمـه وهـذة ثـقافـه نـحتاج بشـده لـغرسـها 

وترسيخها في املجتمع املصري بكل قطاعاته.

حوار/ ياسر عبد الفتاح

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

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

إنتاج يشعر به املواطن البسيط؟

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

وهي:
مشروعات صحيه

طب األسنان.
مجموعات التشخيص.

مشروعات الطاقه الجديده واملتجدده
أبحاث ذات منتج / خدمه نهائيه
مشروعات بحثيه تنمويه لسيناء.

تطبيقات علوم الصداره
املياه.

األغذيه الوظيفيه
الهندسه العكسيه لبراءات اإلختراع.

الغذاء األمن.
الزراعه والبيطره.

اإلستفاده من النفايات.
أبحاث أنابيب الكربون النانومتريه.

اإلنتاج األنظف
إســـــتكمال نـــــماذج صـــــناعـــــيه مـــــنالخـــــطه 

السابقه.

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

املوارد الذاتيه ؟ 

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


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


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


مادياً.

هــل هــناك تــجارب لــتسويق مــنتجات 
قوبلت بصعوبات ؟ 

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

عــلى مــكاســب طــائــله بــالــرغــم مــن إحــتفاظــنا 

بحقوق امللكيه الفكريه.

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


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

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


الجاد.
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مــــــا أهــــــمية وجــــــود مــــــكتب الـ Tico بــــــاملــــــركــــــز 

البحثي في هذه الحاله ؟

مــــكتب تــــسويــــق الــــبراءات واإلخــــتراعــــات TICO يــــعمل 

بجـــديـــه وكـــفاءه لـــكنه يـــصطدم بـــالتشـــريـــعات والـــقوانـــني 

وثقافة املجتمع والبد من تغير كل هذا.

فـــــــــنحن نـــــــــقدم خـــــــــدمـــــــــات ومـــــــــنتجات تـــــــــعمل عـــــــــلى حـــــــــل 

مـــــشكالت مـــــجتمعية وقـــــومـــــية يـــــمكن تـــــرجـــــمه عـــــوائـــــدهـــــا 

اقـتصاديـا بـما يـساهـم فـي تـخفيف الـعبء املـالـى عـلى 

املـراكـز الـبحثية مـن خـالل تـوفـير مـوارد ذاتـية عـائـدة عـن 

االسـتثمار فـى الـبحث الـعلمى ، بـاإلضـافـة إلـى تـوجـيه 

الـباحـثني لـلعمل فـى األبـحاث الـتى يـحتاجـها الـسوق أو 

بـــمعنى أدق األبـــحاث فـــى الـــقضايـــا الـــقومـــية والـــتنمويـــة 

مــن خــالل األبــحاث املــوجــهه ،ويــبقى دائــما رغــم الــحس 

الــــوطــــنى الــــعالــــى ضــــآلــــة الــــعائــــد املــــادى عــــلى الــــباحــــث 

الــــذى يــــمكن أن يــــقضى حــــياتــــه كــــلها وقــــد يــــصل فــــيها 

إلـى مـنتج أو بـحث فـريـد غـير مـتكرر ذو قـيمة عـالـية قـد 

يحسن من دخله  مادياً .

إذاً كــيف يــمكن لــلدكــتور أشــرف شــعالن رئــيس 

أكــــبر مــــركــــز بــــحثى فــــى مــــصر بــــعدد عــــلمائــــه 

املـختلفة تـخصصاتـهم أن يـديـر األداء الـبحثى 

لــعلمائــه بــما يــتماشــى مــع إحــتياجــات الــدولــة 

دون اإلخـالل بحـريـة الـبحث واالبـداع واالبـتكار 

للباحث ؟

اإلجــابــة بــبساطــه تــكمن فــى فــكرة املشــروعــات الــبحثية 

الـداخـلية بـاملـركـز الـقومـى حـيث يـتم وضـع أولـويـات مـن 

خــــــــــــالل اإلحــــــــــــتياجــــــــــــات واملــــــــــــشكالت الــــــــــــقومــــــــــــية وفــــــــــــقاً 

لـــــإلمـــــكانـــــيات املـــــتاحـــــة والـــــخبرات املـــــتوفـــــرة لـــــديـــــنا بـــــعد 

دراســة الــعائــد واملــردود الــناتــج عــنها كــل ثــالثــه ســنوات 

ويــــــتم الــــــتحكيم والــــــتمويــــــل لــــــكل مشــــــروع عــــــلى أن يــــــتم 

إســتكمال الــتطبيق الــعملى فــى الــثالثــه ســنوات الــتالــية 

مع وضع خطط أخرى.

وهــــذا هــــو مــــا ســــاعــــد الــــباحــــثني عــــلى الــــتقدم بــــعروض 

لـــلحصول عـــلى تـــمويـــل مشـــروعـــاتـــهم داخـــلياً وخـــارجـــياً 

مـــن جـــهات مـــانـــحه مـــتعددة محـــلياً ودولـــياً، وهـــو األمـــر 

الــــذى كــــان مــــن نــــتيجته تــــفوق املــــركــــز الــــقومــــى لــــلبحوث 

عـــلى كـــافـــة املـــراكـــز الـــبحثية والـــجامـــعات املـــختلفة فـــى 

حـصول بـاحـثيه عـلى أكـبر عـدد مـن املشـروعـات املـمولـة 

مــن جــهات مــانــحه مــتعددة بــمبالــغ تــصل فــى إجــمالــها 

إلى 100 مليون جنيه.

أيـن يـمكننا وضـع املـركـزالـقومـى بـني نـظرائـه مـن 

املراكز البحثية اإلقليمية والعاملية ؟

مـن خـالل مـؤشـرات وعـناصـر الـتقييم ملخـرجـات الـبحث 

الـــــعلمى نـــــرى أنـــــها فـــــى إرتـــــفاع إيـــــجابـــــى ومـــــطرد مـــــن 

خــــــالل الــــــخبرات واملــــــدارس الــــــعلمية الــــــتى يــــــتميز بــــــها 

املــــــركــــــز وكــــــذلــــــك مــــــن خــــــالل الــــــتقييم الــــــكمى والــــــكيفى 

ملخـــــرجـــــات الـــــبحث الـــــعلمى لـــــلمركـــــز كـــــالنشـــــر الـــــعلمى 

وبــــراءات اإلخــــتراع والــــنماذج األولــــية الــــقابــــلة لــــلتطبيق 

والــــتصنيع وايــــضا مــــن املشــــروعــــات الــــبحثية الــــداخــــلية 

باملركز والخارجية محلياً ودولياً والعائد منها.

ومـــــثلما درســـــنا فـــــى الـــــكيمياء بـــــأهـــــمية وجـــــود الـــــعامـــــل 

املـحفز لـوصـول املـعادلـة الـكيميائـية الـى افـضل واسـرع 

نــــــتيجة مــــــوجــــــودة ، فــــــإنــــــنا نــــــعتمد عــــــل الــــــعامــــــل املــــــادى 

كــاملــكافــأت للمخــرجــات الــبحثية املــميزه بــعد تــقيمها مــن 

نـاحـية الـكم والـكيف لـتعليه واإلرتـقاء بـاملسـتوى الـعلمى 

للباحثني باملركز.

ولـيس هـناك دلـيل دافـع عـلى قـوة ومـكانـة املـركـز الـقومـى 

لــــلبحوث بــــني نــــظرائــــه أكــــبر مــــن عــــدد الــــجوائــــز املحــــلية 

والــــدولــــية وبــــخاصــــة جــــوائــــز الــــدولــــة الــــتى يــــكاد املــــركــــز 

الـــــــقومـــــــى أن يـــــــكون صـــــــاحـــــــب الـــــــنصيب االكـــــــبر فـــــــيها 

سنوياً.

درجـة الـتعاون الـعلمى الـدولـى لـلمركـز الـقومـى 

لـلبحوث عـربـياً وعـاملـياً . كـيف يـمكنها تحقيق 

االستفادة املتبادلة واملوجودة منها؟

يـوجـد تـعاون بـالـفعل عـريـباَ وافـريـقياً وعـاملـياً ، وقـد قـام 

املــــــــركــــــــز بــــــــمبادرة مــــــــن خــــــــالل الــــــــتقدم بــــــــعرض لــــــــوزارة 

الــخارجــية املــصريــة مــن اجــل تــطبيق عــملى للمخــرجــات 

الـبحثية املـصريـة فـى الـدول االسـتراتـيجية الـتى يـمكن 

الــــتعاون مــــعها وتــــكون فــــى احــــتياج ملخــــرجــــات الــــبحث 

العلمى.

كــــــــما أن مــــــــركــــــــز الــــــــتميز الــــــــعلمى يــــــــقوم بــــــــعمل دورات 

تـــــــدريـــــــبية لـــــــلكثير مـــــــن املـــــــتدربـــــــني مـــــــن مـــــــختلف الـــــــدول 

العربية واالفارقة .

واملــــــركــــــز الــــــقومــــــى لــــــلبحوث لــــــديــــــه االن تــــــوجــــــه و رؤيــــــة 

واضـــــــــــحة نـــــــــــحو تـــــــــــكثيف الـــــــــــتعاون مـــــــــــع دول الشـــــــــــرق 

االقـــــــــصى مـــــــــثل الـــــــــصني وكـــــــــوريـــــــــا والـــــــــيابـــــــــان والـــــــــهند 

بـــاالضـــافـــة الـــى روســـيا طـــبقاً ألهـــميتها االســـتراتـــيجية 

علمياً واقتصادياً وسياسياً.

حـيث تـم تـوقـيع إتـفاقـية مـع دولـة الـهند بـحضور وزيـرى 

الــــــخارجــــــية الــــــهندى واملــــــصرى فــــــى مــــــجال الخــــــدمــــــات 

الــصحية قــليلة الــتكلفة وهــى مــن املــجاالت الــتى تــتميز 

وتـــتفوق فـــيها الـــهند بـــوضـــوح ،ونـــعمل عـــلى تـــوطـــني مـــثل 

هـذه الـتكنولـوجـيا فـى مـصر عـلى أن يـتم طـرحـها لـوزارة 

الــــصحة املــــصريــــة فــــى شــــكل مشــــروعــــات وبــــرامــــج لــــها 

نــتائــج ومخــرجــات بــحثية تــمس صــحة املــواطــن بــصورة 

مباشرة.

وهــناك إتــفاقــية أخــرى مــع جــامــعة كــازان الــروســية فــى 

مـــــجاالت وتـــــخصصات مـــــتعددة مـــــثل الـــــطاقـــــة ، تحـــــلية 

املياه ، الزراعة والصحة .

وألول مـــرة هـــناك إتـــفاقـــية ثـــنائـــية مشـــتركـــة مـــع ايـــطالـــيا 

لـــــتمويـــــل مشـــــروعـــــات بـــــحثية لـــــلجانـــــبني كـــــتبادل تـــــمويـــــل 

مشترك من موزاناتنا.

تــــولــــيت ســــيادتــــكم رئــــاســــة املــــركــــز الــــقومــــى 

لـلبحوث بـطريـقة االخـتيار املـباشـر ، وتـم إعـادة 

تــعيينكم مــنتخاً حــينما كــانــت طــريــقة الــتعني 

بــــاالنــــتخاب، واالّن .. ســــيادتــــكم رئــــيس لــــجنة 

تــــرشــــيح رؤســــاء املــــراكــــز واملــــعاهــــد والــــهيئات 

الــبحثية . مــا رأى ســيادتــكم فــى طــريــقة  شــغل 

الــوظــائــف الــقياديــة الــحالــية مــقارنــة بــالــطرق 

االخـــرى.. وهـــل مـــن ســـبيل لـــلتطويـــر لـــالفـــضل 

؟ مستقبالً

بـدون شـك أن الـنظام املـتبع الـحالـى هـو أفـضل الـطرق 

لــــشغل الــــوظــــائــــف الــــقياديــــة حــــيث أنــــه نــــظام مــــتبع فــــى 

أغـــــلب دول الـــــعالـــــم يـــــقوم عـــــلى إعـــــالن تـــــنافـــــس محـــــدد 

الشـروط واملـعايـير لـلتقدم ثـم عـرض الـرؤي املـختلفة مـن 

املــــــتقدمــــــني لــــــالعــــــالن وتــــــقوم لــــــجنة مــــــحايــــــده لــــــالخــــــتيار 

بـالـتقييم واملـفاضـلة وحـالـياً الشـك أنـنى أشـرف بـرئـاسـة 

هــــذا الــــلجنة الــــهامــــة، أمــــامــــرحــــلة االنــــتخابــــات فــــإن لــــها 

مــــــشاكــــــلها الــــــكثيرة واملــــــتعددة والــــــتى    عــــــن الــــــخوض 

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

جهاز محمول لقياس كميه امللوثات بتطبيقات الهندسه الوراثية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األوروبي لتعظيم إستخدام الجاتروفا كمصدر للطاقه املتجددة ملناطق البحر املتوسط

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

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

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

على سبيل املثال :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املستورد .

عالوة على ذلك فإن النبات :

• يعزز من فرص التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية فى املناطق املستصلحة و خاصة األراضى الهامشية واملتدهورة فى املناطق القاحلة .

• ال يتنافس من النباتات األخرى والتى تزرع إلنتاج الغذاء كما أنه ال يستنفد املخزون الطبيعى للكربون فى النظام اإليكولوجى .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢- تصنيع املوقد محليا .

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

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

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

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

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

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

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

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

من أهم األولويات القومية في مصر. 

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

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

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

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

هذه املحاصيل التي تتوافر فيها هذه املواصفات هو نبات الكينوا. 

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

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

لصحة اإلنسان مثل الكالسيوم والفوسفور، والحديد. 

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

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

يــــمكن إســــتخدامــــها لــــتطويــــر و إســــتحداث أطــــعمة خــــاصــــة لــــألشــــخاص الــــذيــــن يــــعانــــون مــــن 

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

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

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

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

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

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

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

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

مواصفات غذائية و ريولوجية جيدة و مقبولة لدي املستهلك. 

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

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

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

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

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

األحمر وخليجى السويس والعقبة 

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

الـــسويـــس بـــطول ٢٥٠ كـــم والـــعقبة الــــــــــــــــــشـمـال إلــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــلـيـج 

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

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


السكنية.

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

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

الــواقــعة تــحت تــأثــيرات خــارجــية مســتمرة مــن املخــلفات الــصناعــية والــزراعــية والــصحية وذلــك 

حتى يمكن سرعة عالجها.

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

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

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

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

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

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

ومـــدى مـــالئـــمتها لـــلصحة الـــعامـــة وذلـــك ملـــقارنـــتها بـــاملســـتويـــات املـــسموح تـــبعا لـــقانـــون الـــبيئة 

وكذلك املستويات املعمول بها عامليا.

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


وبالتالى املشاكل التى تتعرض لها فى األوقات واألماكن املختلفة خالل العام 

أمكن تقسيم خليجى السويس والعقبه و البحر األحمر طبقاً للتالى:

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

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

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

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

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


السلسلة الغذائية البحرية.

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


الصناعى والصحى الغير معالج إليها مثل:

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

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

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

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

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

النظيفة من خليج السويس.

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


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

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


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


بالوضع البيئى الحقيقى لكل من هذه املناطق 


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

حـــمايـــتهما وتـــنميتهما ســـياحـــياً وعـــلمياً واقـــتصاديـــاً نـــظراً ألهـــميتها كـــاحـــدى مـــصادر الـــدخـــل 

القومى ملصر 

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

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

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

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

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

الشاطئ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نقل التكنولوجيا. 
ثانياً: التوصيات الخاصة: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

املحيطات الوطنية والدولية". 

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

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

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

أنشئ معهــــد بــــحوث اإللــــكترونــــيات بــــموجــــب 

الــــــــــقرار الجــــــــــمهوري رقــــــــــم ٣٨ لــــــــــعام ١٩٨٩ 

وكـــانـــت مـــهمته األســـاســـيه إجـــراء الـــدراســـات 

الـتي تـتضمن الـبحوث األسـاسـيه والـتطبيقيه 

بــــــــــــأحــــــــــــدث الــــــــــــتكنولــــــــــــوجــــــــــــيات فــــــــــــي مــــــــــــجال 

اإللــــكترونــــيات واملــــعلومــــاتــــيه وتــــطويــــر وتــــنميه 

الــطاقــات الجــديــدة واملتجــددة ، حــيث يهــدف 

املعهـد مـن خـالل رؤيـته بـأن يـكون بـيت خـبره 

مــــــــتميز فــــــــي إجــــــــراء الــــــــبحوث فــــــــي مــــــــجاالت 

هـــــــــــــــندســـــــــــــــة اإللـــــــــــــــكترونـــــــــــــــيات واإلتـــــــــــــــصاالت 

والــــحاســــبات واملــــعلومــــاتــــيه وإجــــراء األبــــحاث 

الــعلميه وأيــضاً الــتطبيقيه املــتخصصه الــتي 

ترقى للمنافسات العامليه.

ويــــــمارس املعهــــــد أعــــــمالــــــه مــــــنذ الــــــنشأه مــــــن 

خــالل مــقره املــؤقــت بــاملــركــز الــقومــي لــلبحوث 

لــــحني أن يــــتم اإلنــــتهاء مــــن املــــقر الــــرئــــيسي 

عـــلى مـــساحـــة ٥٥٠٠٠ مـــتر مـــربـــع ويســـتمر 

الـعمل بـاألقـسام السـبعة بـاملعهـد وسـوف يـتم 

مـــــــــراعـــــــــاة اإلنـــــــــشاءات عـــــــــلى أحـــــــــدث الـــــــــنظم 

واملـــــــواصـــــــفات الـــــــدولـــــــيه ملـــــــثل تـــــــلك األنشـــــــطه 

القائمه باملعهد.

مــــا هــــي أهــــم أوجــــه الــــتعاون محــــلياً 

ودولـــــياً مـــــع نـــــظرائـــــكم مـــــن الـــــهيئات 

البحثية؟

يـوجـد تـفعيل لـلتعاون الـقائـم بـني معهـد بـحوث 

اإللـكترونـيات واملـراكـز والـجامـعات فـي مـصر 

والــــخارج فــــعلى ســــبيل املــــثال يــــوجــــد تــــعاون 

وإتـــــفاقـــــيات مشـــــتركـــــه بـــــيننا وبـــــني الـــــجامـــــعه 

األمــــــــريــــــــكيه وجــــــــامــــــــعه عــــــــني شــــــــمس 

ومـــــــركـــــــز الـــــــبحوث الـــــــزراعـــــــيه ومـــــــركـــــــز 

بــــحوث وتــــطويــــر الــــفلزات فــــي الــــتبني 

ومعهـــد املـــعلومـــاتـــيه بـــمديـــنه األبـــحاث 

الـــــــعلميه والـــــــتطبيقات الـــــــتكنولـــــــوجـــــــيه 

بــــبرج الــــعرب ،كــــما يــــوجــــد إتــــفاقــــيات 

تــــــــعاون مــــــــع الــــــــعديــــــــد مــــــــن الــــــــجهات 

والـــــــجامـــــــعات األجـــــــنبيه مـــــــثل IL اإليـــــــطالـــــــيه 

وجــامــعات ووتــرلــو وكــويــن وكــارلــتون فــي كــندا 

بــحيث أن يــكون للمعهــد تــعاون مــع أكــثر مــن 

مــدرســه عــلميه ودولــيه تــكون بــمثابــه أكــثر مــن 

رئه يتعدد منها النقاط البحثيه.

املخـرجـات الـبحثيه الـناتـجه عـن عـمل 

املعهـــــــد .... كـــــــيف يـــــــمكن حـــــــصرهـــــــا 

وتقيميها؟

هـــناك الـــعديـــد مـــن املشـــروعـــات املـــمولـــه دولـــياً 

ومحــــــــــــــلياً مــــــــــــــن جــــــــــــــهات مــــــــــــــانــــــــــــــحه كــــــــــــــوزارة 

اإلتـــــــــــــصاالت وجـــــــــــــهاز تـــــــــــــنظيم اإلتـــــــــــــصاالت 

واإليــــــــــــــــــتيدا وصــــــــــــــــــندوق الــــــــــــــــــعلوم والــــــــــــــــــتنميه 

الــتكنولــوجــية STDF بــغرض الــوصــول ملــنتج 

يخــــــدم الــــــصناعــــــه زاملــــــجتمع بــــــاإلضــــــافــــــه إل 

النشــر الــعلمي املــتميز واملــتزايــد مــن الــساده 

الـــباحـــثني بـــاملعهـــد، ويـــساهـــم املعهـــد بـــدرجـــه 

 Big Data كـــبيره فـــي دخـــول مـــصر مـــجال

مـــــن خـــــالل الـــــتعاون مـــــع معهـــــد املـــــعلومـــــاتـــــيه 

بـــــمديـــــنه األبـــــحاث الـــــعلميه فـــــي مـــــركـــــز تـــــميز 

لـــــــلحوســـــــبه الـــــــسحابـــــــيه ويـــــــتم عـــــــرض مـــــــعظم 

املخــــرجــــات الــــبحثيه للمعهــــد مــــن مشــــروعــــات 

ونشــر عــلمي ونــماذج أولــيه مــن خــالل تــنظيم 

مؤتمرين علميني دوليني:

١- املــــــؤتــــــمر الــــــثالــــــث فــــــي عــــــلوم تــــــكنولــــــوجــــــيا 

املعلومات واإلتصاالت.

٢- مـؤتـمر الـطاقـة الجـديـدة واملتجـددة املـقرر 

عــــــقده فــــــي مــــــنتصف شهــــــر نــــــوفــــــمبر ٢٠١٥ 

بــــمديــــنه الــــجونــــه بــــالــــغردقــــه بــــمحافــــظة البحــــر 

األحمر وندعو كل الجهات للمشاركه به.

تــتميز املخــرجــات الــبحثية بــأن يــكون 

لـــــها تطبيق عـــــلى أرض الـــــواقـــــع مـــــن 

خــــــالل بــــــراءة إخــــــتراع تحــــــمى هــــــذا 

التطبيق أو املـــــــنتج . مـــــــا هـــــــى أهـــــــم 

تطبيقات األبحاث للمعهد؟

لـــديـــنا بـــالـــفعل عـــدد إثـــنني بـــراءة إخـــتراع فـــى 

أحــــــد املشــــــروعــــــات الــــــهامــــــة بــــــمصر لــــــتأمــــــني 

املـتاحـف مـن خـالل أخـد الـبصمة االلـكترونـية 

لــلتماثــيل ومــحتويــات املــتاحــف لحــمايــة األثــار 

املـــصريـــة مـــن الســـرقـــات والـــنسخ بـــإعـــتبارهـــا 

أحد أهم روافد الدخل القومى.

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

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

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

أهميته؟	

مشـــروع E-science أو الـــربـــط االلـــكترونـــى بـــني 

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

مسـتخدم فـى إدارة املـوارد الـبحثية بـتلك املـراكـز 

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

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


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


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

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

تـطويـرهـا وتـنظيم االسـتفاده مـنها، فـلديـنا ٧٧٠٠ 

بــــــاحــــــث مسجــــــل فــــــى قــــــاعــــــدة الــــــبيانــــــات وجــــــميع 

املســـــتلزمـــــات واالجهـــــزه املســـــتخدمـــــة ملـــــنع تـــــكرار 

الشـــراء او الـــقياســـات او الـــبدء فـــى نـــقاط بـــحثية 


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

مسـتوى املعهـد وتـم تـطويـره عـلى مسـتوى 

املـراكـز والـهيئات الـبحثية الـتابـعة لـلوزارة 

أمـــــــــــــــلني فـــــــــــــــى تـــــــــــــــعميمه عـــــــــــــــلى جـــــــــــــــميع 

الـــــجامـــــعات واملـــــراكـــــز والـــــهيئات الـــــبحثية 

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


بالنفع العام على تطوير هذه املنظومة .

األحــــــــتكاك والــــــــتعاون مــــــــع املؤســــــــسات 

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

تـــــــخصص املعهـــــــد ، كـــــــيف يـــــــمكن هـــــــذا 

الـــتعاون مـــن تـــنمية وتـــطويـــر الـــعمل فـــى 
معهــــد بــــحوث اإللــــكترونــــيات ونــــتائــــجه 

على املستوى القومى ؟ 

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

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


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

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

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


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


بهدف رفع قدرات الباحثني لدينا .

• مــــن خــــالل الــــزيــــارة رفــــعية املســــتوى الــــتى قــــام 

بــــها وفــــد وزارة الــــبحث الــــعلمى فــــى مــــصر إلــــى 

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


ال تكون حبيسة األدارج .

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

واملــواطــن بــصورة مــباشــرة يــلمسها فــى 

حياته اليومية ؟ 

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


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

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

ســطح األرض وإمــكانــية إســتخراجــها ومــساعــدة 

املجتمع فى اإلستفادة منها .

األستاذ الدكتور/  هشام الديب -  رئيس مركز بحوث اإللكترونيات 



مـــــــن زمـــــــان واحـــــــنا بـــــــنالقـــــــي الجـــــــزء الـــــــلي فـــــــي 

الـــــصور ده محـــــطوط فـــــي االجهـــــزة االلـــــكترونـــــية 

والكومبيوترات القديمة مثال ..

لـكن كـان الزم نـسال نـفسنا سـؤال مـهم ايـه هـي 

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

دي اســــــــمها (FINS) وكــــــــل وظــــــــيفتها انــــــــها 

تــساعــد عــلي تــبريــد جــزء مــعني مــن 

الــــــــــجهاز (طــــــــــبعا الجــــــــــزء الــــــــــلي 

بتبقي راكبة عليه)

الـــسؤال هـــنا مـــا هـــي الـــيه هـــذا 

التبريد؟؟

االجــــــــابــــــــة هــــــــنا بــــــــسيطة اوي بــــــــس 

تــعالــوا نــركــز شــويــة .. هــفترض دلــوقــتي ان 

انـا لـو عـندي سـطحني الـومـنيوم فـي وضـع افـقي 

درجـــــــة حـــــــرارتـــــــهم ثـــــــابـــــــتة وتـــــــساوي ١٠٠ درجـــــــة 

ســــيليزيــــة لــــكن واحــــد مــــساحــــة ســــطحه ١٠ مــــتر 

مربع والتاني ١ متر مربع مني فيهم الحرارة

هتتنقل منه اكتر ؟؟

طـــبعا الـــلي مـــساحـــته ١٠ مـــتر مـــربـــع (املـــساحـــة 

االكـبر) ، وده الن الحـرارة هـيبقي اسهـلها انـها 

تخــرج مــن املــساحــة الــكبيرة (١٠ م مــربــع) زي 

الكهــــــــربــــــــا اسهــــــــلها انــــــــها تــــــــمشي فــــــــي الســــــــلك 

التخني بدل السلك الرفيع.

االستنتاج :

 ان كــــل ملــــا املــــساحــــة املــــعرضــــة لــــلهواء تــــزيــــد ، 

كـمية الحـرارة الـلي بـتتنقل عـن طـريـق املـساحـة 

دي هتزيد ..

 (FINS) طــــــــــــيب دلــــــــــــوقــــــــــــتي ايــــــــــــه عــــــــــــالقــــــــــــة ال

باملوضوع ده؟ 

مــــا احــــنا اتــــفقنا ان كــــل ملــــا ازود 

املـــــــــــساحـــــــــــة انـــــــــــتقال الحـــــــــــراة 

هـــيبقي اكـــتر واسهـــل، وهـــي 

  FINS دي فـــــــــكرة عـــــــــملة ال

فــــــــــاحــــــــــنا بــــــــــنجيب عــــــــــدد مــــــــــن 

الــــصفائــــح الــــرقــــيقة ونــــكون مــــنها 

ال FINS وبــــــــــــــــكده نــــــــــــــــكون ضــــــــــــــــاعــــــــــــــــفنا 

املـــساحـــة الـــلي بـــتنتقل مـــنها الحـــرارة حـــيث أن 

املــــــساحــــــة الــــــكلية مــــــساحــــــة ســــــطح الــــــصفيحة 

مــــــضروبــــــة فــــــي ٢ يــــــعني مــــــثال لــــــو حــــــطيت ٢٠ 

صـفيحة جـنب بـعض فـانـا كـده هـكون ضـاعـفت 

انــــتقال الحــــرارة تــــقريــــبا ٤٠ مــــرة .. وبــــالــــتالــــي 

هـــــبقي نـــــقلت الحـــــرارة مـــــن الجـــــزء الـــــلي عـــــايـــــز 

ابـــــــــــــــرده الـــــــــــــــي ال FINS وبـــــــــــــــعديـــــــــــــــن تـــــــــــــــيجي 

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

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

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

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

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

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

املشاكل بواسطة عمل رسم للقلب

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

املـسؤولـتني عـن صـنع ضـربـات الـقلب لـذلـك أي خـلل مـن هـاتـني الـعقدتـني 

يظهر جلياً في رسم القلب.

بقلم/ أحمد السيد

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


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


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


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


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


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

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

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