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ف ## #ي ك ## #لمته اإلف ## #تتاح ## #ية ب ## #ال ## #عدد األول م ## #ن مج ## #لة
ال##ناف##ذة  ،ت##ناول ال##سيد األس##تاذ ال##دك##تور  /ي##اس##ر
رف#عت ع#بد ال#فتاح – أم#ني مج#لس امل#راك#ز وامل#عاه#د
ال ##بحثية م ##وض ##وع #ا ً ه ##ام #ا ً ت ##مثل ف ##ي س ##ؤال ##ني ط ##امل ##ا
واج ##ههما م ##ن ال ##عام ##ة واإلع ##الم وك ##ل م ##ن ال ي ##عمل
ب ##ال ##بحث ال ##علمي  :م ##اذا ت ##فعل م ##ؤس ##سات ال ##بحث
ال ## #علمي لخ ## #دم ## #ة امل ## #واط ## #ن ؟ ومل ## #اذا ه ## #ذا الج ## #دار
ال##فاص##ل ب##ني ال##باح##ثني وأدوات##هم ومخ##رج##ات##هم م##ن
ناحية  ،والجهات املستفيدة من ناحية اخري ؟
ومل##ا ك##ان##ت ف##كرة املج##لة ق##ائ##مة ع##لى أن ت##فتح ن##اف##ذة
ف ##ي ه ##ذا الج ##دار ال ##فاص ##ل ب ##ني ال ##جهات ال ##بحثية
) ب ## #إم ## #كان ## #ات ## #ها وب ## #اح ## #ثيها ( وامل ## #جتمع امل ## #صري
وخ##اص##ة أن م##ن أس##باب وج##ود ه##ذا الج##دار  ،ع##دم
ال ## #ثقة او ع ## #دم اإله ## #تمام املش ## #ترك  ،ف ## #كان ## #ت ه ## #ذه
ال##ناف##ذة ل##يطل م##نها أط##راف امل##جتمع امل##صري م##ن
م ##واط ##نني راغ ##بني ف ##ي امل ##عرف ##ة أو متخ ##ذي ق ##رار و
مس ## # # #تثمري ## # # #ن م ## # # #ن رج ## # # #ال األع ## # # #مال وه ## # # #يئات و
م ## # #ؤس ## # #سات وج ## # #معيات ل ## # #لتعرف ع ## # #لى امل ## # #راك ## # #ز
وامل##عاه##د وال##هيئات ال##بحثية ال##تاب##عة ل##وزارة ال##بحث
ال ##علمي  ،وإي ##جاد وس ##يلة ل ##لتواص ##ل امل ##باش ##ر م ##ع

ال ##باح ##ثني وط ##رح م ##وض ##وع ##ات ت ##هم امل ##واط ##ن  ،وت ##عن
ح#ول#ها أس#ئلة ف#نية م#تخصصة ال يس#تطيع اإلج#اب#ة
ع ## # # # #ليها إال امل ## # # # #تخصصني م ## # # # #ن أع ## # # # #ضاء ه ## # # # #يئة
ال ## #بحوث  ،وم ## #ن ن ## #اح ## #ية أخ ## #رى ت ## #عطي ال ## #فرص ## #ة
ل ## #لسادة ال ## #باح ## #ثني ل ## #عرض أف ## #كاره ## #م وت ## #جارب ## #هم
وإب#تكارات#هم ع#لها تج#د م#ن يه#تم م#ن ال#قراء أو م#ن
متخ##ذي ال##قرار .ل##تكون ل##بنة ل##تطوي##ر م##نتج أو ع##الج
م#ري#ض أو ت#قدي#م خ#دم#ة أو اس#تشارة و ي#اح#بذا ل#و
إت## # #فاق إلن## # #شاء مش## # #روع إق## # #تصادي ق## # #ائ## # #م ع## # #لى
املعرفة التي يمتلكها الباحث .
وم#ن ه#نا ج#اءت ف#كرة أس#رة تح#ري#ر املج#لة أن ت#قوم
بتس#ليط األض#واء ع#لي ك#ل م#رك#ز ب#حثي ع#لى ح#دى
ب#كل ع#دد م#ن أع#داده#ا ت#باع#ا ً ح#تى ي#تسنى ل#لسادة
ال ##قراء و رواد امل ##وق ##ع اإلل ##كترون ##ي ملج ##لس امل ##راك ##ز
وامل ##عاه ##د ال ##بحثية ع ##لى ش ##بكة اإلن ##ترن ##ت أن يج ##دوا
ب ##ني أي ##دي ##هم ك ##ل امل ##علوم ##ات امل ##مكنة ع ##ن امل ##رك ##ز أو
ال## # #هيئة ال## # #بحثية م## # #ن ح## # #يث ال## # #تاري## # #خ وال## # #نشأه ،
رس ##ال ##تها وأه ##داف ##ها  ،أه ##م األب ##حاث واملش ##روع ##ات
ال##جاري##ة ب##ها  ،رؤي##تها ل##لتطوي##ر وأي##ضا ً دوره##ا ف##ي
خدمة املجتمع واملواطن .
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وج#اءت ال#بداي#ة م#ع املعه#د ال#قوم#ي ل#لبحوث ال#فلكية
وال#جيوف#يزي#قية  ،ب#عدم#ا ق#منا ب#عمل إس#تبيان ب#سيط
ع##ن م##دى م##عرف##ة امل##واط##ن ال##عادي ب##هيئات وم##راك##ز
ال#بحث ال#علمي ف#ي م#صر وم#دى ت#أث#يره#ا امل#باش#ر
ع ##ليه  ،ف ##كان ال ##سؤال ل ##عينة ل ##عدد م ##ن األش ##خاص
ع ## #ن " م ## #اذا ت ## #عرف ع ## #ن املعه ## #د ال ## #قوم ## #ي ل ## #لبحوث
ال#فلكية وال#جيوف#يزي#قية " وج#اءت اإلج#اب#ات م#ختلفة
و م ##تنوع ##ة و ق ##ري ##بة إل ##ى ح ##د م ##ا م ##ن ت ##خصصات
املعه ## #د  ،م ## #نها أن ## #ه ال ## #جهة امل ## #سئول ## #ة ع ## #ن رص ## #د
ال ##زالزل وال ##تنبوء بح ##دوث ##ها  -ه ##و املعه ##د امل ##نوط ب ##ه
تح## #دي## #د أه## #لة ال## #شهور ال## #قمري## #ة ال## #عرب## #ية  ،أو ه## #و
امل## # #رك## # #ز امل## # #ختص ب## # #ال## # #فلك وأب## # #حاث ال## # #فضاء ...
وغيرها من اإلجابات .
ومل##ا ك##ان للمعه##د م##ن أه##مية أث##رت ت##اري##خيا ً وع##لمياً
ف ##ي ح ##ياة ال ##وط ##ن وامل ##واط ##ن  ،ك ##ان ملج ##لة ال ##ناف ##ذة
ه ##ذا ال ##لقاء م ##ع ال ##سيد األس ##تاذ ال ##دك ##تور  /ح ##ات ##م
ح ## # #مدى ع ## # #ودة – رئ ## # #يس املعه ## # #د إلل ## # #قاء ال ## # #ضوء
وإس## #تعراض إم## #كان## #يات وع## #مل املعه## #د و ت## #عري## #ف
املجتمع بدوره .

وي##تميز ال##رئ##يس ال##ثان##ي  B.H.wadeللمعه ##د ع ##دد م ##ن امل ##راك ##ز واملح ##طات منتش ##رة ع ##لي
ب#أن#ه ق#دم خ#دم#ة ك#بيرة مل#صر ب#رس#مه مستوى الجمهورية نذكر منها :
لح#دود م#صر الش#رق#ية ب#ال#تعاون
م##ع  Keelingم##دي##ر امل##رص##د

امل ## #رك ## #ز ال ## #رئ ## #يسي للش ## #بكة ال ## #قوم ## #ية ل ## #رص ## #د

ع ##ام  ١٩٠٦ت ##مهيدا ً ل ##إلت ##فاق ##ية

ال ##زالزل  ،وي ##تبعه ع ##دد م ##ن امل ##راك ##ز ال ##فرع ##ية

ب ##ني م ##صر والس ##لطنة ال ##عثمان ##ية

ل ##لزالزل ع ##لى مس ##توى الج ##مهوري ##ة ) ال ##غردق ##ة

وه ##ي الخ ##رائ ##ط ال ##تي س ##اع ##دت ف ##ي

– م## #رس## #ي ع## #لم – ب## #رج ال## #عرب – ال## #واح## #ات

رج##وع ط##اب##ا إل##ي ال##سيادة امل##صري##ة ب##عد

ال#خارج#ة ( إلس#تقبال ب#يان#ات ال#زالزل م#ن 80

اللجوء إلى التحكيم الدولي

محطة .

أ.د .حاتم
عودة
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ام ##ا ال ##رئ ##يس ال ##ثال ##ث Harold knox

امل ##راص ##د ال ##فلكية )م ##رص ##د ح ##لوان  -م ##رص ##د

 shawف ##هو ح ##اص ##ل ع ##لى ق ##الدة ال ##نيل

ال ##قطام ##ية ال ##فلكي ف ##ي صح ##راء ال ##قطام ##ية -

ال ## # #عظمى م ## # #ن ال ## # #طبقة ال ## # #راب ## # #عة ع ## # #قب

م ## #رص ## #د املس ## #الت امل ## #غناط ## #يسي ب ## #ال ## #فيوم -

الح##رب ال##عامل##ية األول##ى  ،ث##م م##نح ق##الدة ال##نيل

م##رص##د أب##و س##مبل امل##غناط##يسي ف##ي أق##صى

من الطبقة الثالثة سنة .١٩٢٦

ج ##نوب ص ##عيد م ##صر – و امل ##رص ##د الج ##دي ##د

وق##الدة ال##نيل ه##ي أرف##ع درج##ة ت##كري##م م##صري##ة

امل ##توق ##ع إق ##ام ##ته ف ##ي س ##ان ##ت ك ##ات ##ري ##ن بش ##به

ي#عد املعه#د ال#قوم#ي ل#لبحوث ال#فلكية وال#جيوف#يزي#قية

وت## #منح ل## #ألش## #خاص ال## #ذي## #ن ق## #دم## #وا إس## #هام # #اً

جزيرة سيناء (

م ## #ن أق ## #دم امل ## #عاه ## #د ال ## #بحثية ف ## #ي م ## #صر وال ## #وط ## #ن

مميزا ً يؤثر في حياة املصريني .

وي## # #ضم املعه## # #د أي## # #ضا ً ف## # #ي م## # #قره بح## # #لوان

ال ##عرب ##ي ورب ##ما ف ##ي إف ##ري ##قيا  ،ح ##يث ت ##م ان ##شاؤه

وي## #أت## #ي ب## #عد ك## #ل ه## #ؤالء االس## #تاذ ال## #دك## #تور /

) امل ## # #رص ## # #د ال ## # #شمسي  -مح ## # #طات ال ## # #طيف

ع##ام  ١٩٠٣ع##لى ق##مة امل##رص##د بح##لوان  .وم##ع ق##دم

مح##مد رض##ا م##دور امل##لقب ب##راه##ب ال##فلك ك##أول

واإلش## #عاع ال## #شمسي  -مح## #طة رص## #د وت## #تبع

وع ##راق ##ة املعه ##د ف ##إن ت ##خصصات ##ه ف ##ي ع ##لوم ال ##فلك

رئ#يس م#صري للمعه#د ب#دءا ً م#ن ال#عام ١٩٣٤

األق ##مار ال ##صناع ##ية  -م ##رك ##ز تج ##ميع ب ##يان ##ات

وال ## #جيوف ## #يزي ## #اء م ## #مثلة ب ## #ال ## #زالزل ب ## #دأت ق ## #بل ه ## #ذا

وحتى العام . ١٩٥٣

املح#طات ال#دائ#مة ل#لنظام ال#عامل#ي ل#إلح#داث#يات

املعه11د ال11قوم11ي ل11لبحوث ال11فلكية م11ن ح11يث
ال1تاري1خ و ال1نشأة  ،م1تى ك1ان1ت ال1بداي1ة ف1ي
ريادة املراكز البحثية من حيث القدم ؟

 GPSمل ## #راق ## #بة تح ## #رك ## #ات القش ## #رة األرض ## #ية

التاريخ بأعوام كثيرة .

ح##يث ب##دأت ال##قياس##ات ال##فلكية ع##ام  ١٨٦٠-١٨٣٩ب1ماذا ي1عني و يه1تم املعه1د م1ن ت1خصصات
ف ## #ي م ## #رص ## #د ب ## #والق ث ## #م م ## #رص ## #د ال ## #عباس ## #ية ع ## #ام و م11جاالت و م11ا ه11و حج11م ال11قوى البش11ري11ة

 .١٩٠٣-١٨٦٨وف ## #ي ن ## #فس امل ## #رص ## #د ب ## #ال ## #عباس ## #ية للمعهد ؟
وم ## #ن أه ## #م م ## #ا ي ## #ميز املعه ## #د ه ## #و ت ## #عدد م ## #جاالت
بدأت القياسات الزلزالية عام . ١٩٠٣-١٨٨٩

ع ##لى املس ##توى املح ##لي واإلق ##ليمي وال ##دول ##ي -
م ## # # #ختبر ل ## # # #قياس ال ## # # #خواص امل ## # # #غناط ## # # #يسية
للصخور(

إخ#تصاص#ات#ه ال#تي ي#عني ب#ال#عمل ب#ها  ،م#نها ع#لي ه11 1ل ه11 1ناك م11 1همة مح11 1ددة للمعه11 1د ل11 1لقيام
ك11يف ك11ان11ت ب11داي11ات رئ11اس11ة املعه11د ف11ي ظ11ل س## # # # # #بيل امل## # # # # #ثال م## # # # # #جاالت ال## # # # # #فلك  ،ال## # # # # #زالزل  ،ب 11 1 1ممارس 11 1 1ة ت 11 1 1خصصات 11 1 1ه امل 11 1 1تعددة م 11 1 1ن
ال ## #جيوف ## #يزي ## #اء  ،أب ## #حاث ال ## #فضاء وم ## #جال أب ## #حاث خاللها ؟
اإلحتالل اإلنجليزي آنذاك ؟
ال ##شمس م ##ن خ ##الل األق ##سام امل ##ختلفة ال ##تي ت ##ضم
ت##وال##ى ع##لى رئ##اس##ة املعه##د ك##تيبة م##ن ال##علماء ب##دءأً ف ##ي ق ##وت ##ها البش ##ري ##ة م ##ا ي ##رب ##و ع ##لي ) ٢٨٠م ##ائ ##تان
م ##ن ال ##عام  ١٩٠٠و وص ##والً إل ##ى ت ##كليفي ب ##رئ ##اس ##ة وث##مان##ون ( م##ن أع##ضاء ه##يئة ال##بحوث وم##ساع##دي##هم
املعهد حتي اآلن .

وي##عاون##هم م##ا ي##زي##د ع##ن ) ٣٥٠ث##الث##مائ##ة وخ##مسون(

وك##ان##ت ب##داي##ات املعه##د ت##حت رئ##اس##ة خ##مسة رؤس##اء من األخصائيني العلميني والفنيني و اإلداريني.

ك ##غيره م ##ن امل ##راك ##ز وامل ##عاه ##د ال ##بحثية ف ##إن املعه ##د
ي ##تطلع إل ##ى ال ##نهوض ب ##ال ##بحوث وال ##دراس ##ات ال ##تي
ت ##دخ ##ل ف ##ي م ##جال إخ ##تصاص ##ات ##ه وم ##ا ي ##تصل ب ##ها
وت##قدي##م ال##خبرة وامل##شورة ل##لهيئات وامل##ؤس##سات ف##ي
ذات امل##جاالت  ،ك##ما يه##تم ب##زي##ادة امل##شارك##ة ك##بيت

إنج ## # #ليز م ## # #ن ال ## # #عام  ١٩٠٠وح ## # #تى  ١٩٣٤وه ## # #م
نس 11تطيع أن ن 11تبني م 11ن ت 11لك ال 11تخصصات خ##برة ع##لمي ل##تحقيق الخ##طط ال##قوم##ية واملش##روع##ات
بالترتيب
 B.F.keelingإح11تياج املعه11د ل11لتوس11ع م11ن خ11الل ال11عدي11د ال ##وط ##نية ال ##كبري وم ##ا ي ##تصل ب ##ها ع ##لي األص ##عدة
1900 - 1910
 B.H.wadeم 11 1ن امل 11 1راك 11 1ز و األف 11 1رع ف 11 1ي م 11 1عظم أن 11 1حاء املحلية واالقليمية والدولية .
1910 - 1912
1912 - 1918
 H.knox shawالجمهورية .
H.E.Hurst
1918 - 1924
P.A.curry
1924 – 1934
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ك1يف ي1مكننا تح1دي1د أه1داف املعه1د ال1تي ي1تطلع ل1تحقيقها وف1قا ً ل1لرؤي1ة ال1تي
يعمل من خاللها كما سبق و أشرت سيادتكم ؟
يمكننا تلخيص أهداف املعهد في النقاط التالية :
دراس ##ة األج ##رام ال ##سماوي ##ة امل ##ختلفة م ##ثل ال ##نجوم وال ##كواك ##ب واملج ##رات ال ##خارج ##ية
وامل ##ذن ##بات وغ ##يره ##ا ف ##يزي ##ائ ##يا ً ودي ##نام ##يكيا ً وال ##تعرف ع ##لى ت ##طوره ##ا وأس ##باب ت ##غيره ##ا
وحساب مداراتها املختلفة .
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

اإلهتمام بمتابعة األجسام الفضائية التي تقترب من كوكب األرض .
زيادة التوعية والتغطية الثقافية واإلعالمية للظواهر الفلكية التي تهم املجتمع .

ال#تنسيق واإلس#تعان#ة ب#األرص#اد ال#فلكية ال#فضائ#ية م#ع األرص#اد ال#فلكية األرض#ية و خ#اص#ة ال#تي ت#رص#د ال#طاق#ات ال#عال#ية م#ثل اش#عة
إكس .
دراسة فيزياء الشمس ونشاطها وتطويرها وآثارها املختلفة على األرض وتحديد توزيعاتها في أنحاء جمهورية مصر العربية .
تحسني وتطوير و تنقيح التقويم الفلكي الذي يصدره املعهد وزيادة محتوياته من املعلومات الفقهية والدينية .
رصد وتتبع األقمار الصناعية وقياس أبعادها بدقة  ،وقياس تأثير الغالف الجوي واإلشعاع الشمسي على مداراتها وحركتها .
امل##راق##بة املس##تمرة ل##لنشاط ال##زل##زال##ي ع##لى املس##توى املح##لي واإلق##ليمي وال##دول##ي إلج##راء ال##بحوث ل##لتعرف ع##لى أس##باب ح##دوث ال##زالزل
والعمل على تقليل األخطار الناجمة عن وقوع الزالزل .
دراس ##ة الخ ##طورة ال ##زل ##زال ##ية وال ##نطاق ##ات ال ##زل ##زال ##ية وال ##صدوع وح ##ساب م ##عام ##الت األم ##ان ال ##زل ##زال ##ي ل ##كل م ##ناط ##ق الج ##مهوري ##ة وخ ##اص ##ة
املناطق الهامة الحيوية واإلستراتيجية كالقناطر والسدود واألنفاق .
اإلستمرار في تقديم الخدمات واإلستشارات وتنفيذ املشروعات البحثية التطبيقية ملختلف مؤسسات الدولة .
تحديد الخزانات الجوفية والطبقات الرسوبية للمياة الجوفية والتعرف على التتابع الجيولوجي لباطن األرض املصرية .
تكثيف الكشف عن اآلثار املدفونة والكشف عما هو تحت سطح األرض إلستكشاف الكهوف والفجوات والقنوات .
إس##تخدام ط##ري##قة امل##غناط##يسية األرض##ية ف##ي ال##كشف ع##ن ال##خام##ات اإلق##تصادي##ة امل##ختلفة وتح##دي##د ص##خور ال##قاع##دة األس##اس##ية م##ثل
الجرانيت والرخام .
ت#كثيف ال#دراس#ات ف#ي م#ناط#ق اآلث#ار لتح#دي#د إم#تدادات#ها ت#حت الس#طحية وال#تنقيب ع#ن اآلث#ار امل#دف#ون#ة ب#إس#تخدام ال#قياس#ات ال#تثاق#لية
الدقيقة .
ت#كثيف ق#ياس#ات الح#رارة األرض#ية ل#تقييم ال#طاق#ة ال#جيوح#راري#ة ل#لمناط#ق النش#طة ج#يوح#راري#ا ً و ذل#ك ل#إلس#تفادة م#نها إق#تصادي#ا ً ف#ي
اإلنارة و إدارة املصانع .
م#راق#بة ال#تفجيرات ال#تي تج#ري#ها ش#رك#ات األس#منت وامل#حاج#ر وامل#ناج#م ف#ي أن#حاء الج#مهوري#ة ودراس#ة ت#أث#يره#ا ع#لى امل#نشآت وامل#بان#ي
القريبة منها .
و ماذا عن رسالة املعهد ؟
ك##ل م##ا س##بق ي##تم ع##مله وف##قا ل##رس##ال##ة املعه##د ف##ي اإلل##تزام ب##تقدي##م ب##حث ع##لمي ح##دي##ث وم##تميز ط##بقا ً مل##واص##فات ال##جودة ال##عامل##ية ف##ي م##جال
العلوم الفلكية والجيوفيزيقية  ،وتطوير هذه العلوم من خالل منظومة بحثية رائدة لتحقيق خدمة مجتمعية ومهنية متميزة .
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م 11ا ه 11ي أه 11م اإلك 11تشاف 11ات و املخ 11رج 11ات ال 11بحثية للمعه 11د ذات األث 11ر ال 11قوي ف 11ي ح 11ياة
الوطن و املواطن ؟
ت ##ميز املعه ##د م ##نذ ن ##شأت ##ة ف ##ي ال ##عام  ١٩٠٣ب ##بعض امل ##هام ال ##وط ##نية واإلك ##تشاف ##ات ال ##علمية امل ##ميزة ف ##ي
مجاالت إختصاصاته املتعددة نذكر منها علي سبيل املثال اآلتي :
مجال الفلك
تح##دي##د ن##قاط الح##دود الش##رق##ية ف##ي س##يناء  ، ١٩٠٦وال##تي ك##ان##ت س##ببا ً رئ##يسا ً ل##عودة س##يناء
كاملة في مباحثات ومفاوضات والتحكيم الدولي لطابا .١٩٨٤
السبق في تصوير مذنب هالي .١٩٠٨
كان مرصد حلوان أحد مرصدين في العالم نجحا في تصويركوكب بلوتو .
املشاركة في إختيار أنسب املواقع لهبوط أول إنسان على سطح القمر .
إك ##تشاف نج ##م ج ##دي ##د ب ##واس ##طة ال ##دك ##تور /أح ##مد ع ##صام وت ##سجيله ف ##ي الج ##معية األم ##ري ##كية
لراصدي النجوم في . ٢٠١٤/٦/١٨
مجال الزالزل
إنشاء أول محطة رصد زالزل في العباسية .١٨٨٩
رصد زالزال سان فرانسيسكو .١٩٠٦
إنشاء مجموعة من املراصد والشبكات واملحطات كانت لها الريادة :
املركز اإلقليمي للزالزل الخاصة بالسد العالي وخزان أسوان .١٩٨٢
الشبكة القومية للزالزل .١٩٩٧
املركز الوطني للبيانات وهو الجهة املعنية بمراقبة التفجيرات النووية .٢٠٠٢
مجال الجيوفيزياء
وضع أول خريطة مغناطيسية .١٩٣٠
إنشاء مرصد املسالت املغناطيسي .١٩٦٠
إنشاء مرصد أبو سمبل املغناطيسي .٢٠٠٨
إنشاء املركز االقليمي للطبيعة األرضية والحد من املخاطر .٢٠١٥
مجال أبحاث الفضاء
إنشاء أول محطة رصد أقمار صناعية بمدي  ١٥٠٠كم في سنة .١٩٧٤
إنشاء محطة رصد أقمار صناعية بالليزر نصف آلية بمدي  ٦٠٠٠كم في سنة .١٩٨٠
مجال أبحاث الشمس
بدء العمل بالتليسكوب الشمسي .١٩٦٤
اإلنتهاء من عمل الدليل الفلكي .١٩٨٩
ك##ما ف##از املعه##د ب##إن##شاء م##رك##ز ت##ميز ع##لمي ف##ي ال##فلك وع##لوم ال##فضاء س##نة  ٢٠١٣ب##مرص##د ال##قطام##ية
الفلكي .
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ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺈﻧﺠﻠﻴﺰ ﻭ
أﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﺮﻱ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻠﻚ

ن 11الح 11ظ م 11ن م 11سمى املعه 11د ب 11أن 11ه " معه 11د ال#فرد وال#وط#ن م#ا ي#ؤه#له ل#لري#ادة ف#ي ه#ذه امل#جاالت م11اذا ع11ن ال11رؤي11ه املس11تقبليه للمعه11د )آم11ال
ق1وم1ي " ب1معنى أن1ه ي1ضطلع ب1مهام ق1وم1ية محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً  ،ومن أمثلتها :
وطموحات(؟
و وط 11 1 1نية  .م 11 1 1ا أث 11 1 1ر ه 11 1 1ذا اإلس 11 1 1م ع 11 1 1لى

للمعه##د ال##عدي##د م##ن اإلص##دارات وامل##طبوع##ات للمعه ##د رؤي ##ه مس ##تقبلية ب ##شأن ب ##عض املش ##روع ##ات

م11 1نظوم11 1ة ال11 1عمل و ق11 1وت11 1ه البش11 1ري11 1ة م11 1ن

) ال#دل#يل ال#فلكي  -ك#تال#وج ال#زالزل  -ك#تيبات ال ## #تنموي ## #ة ال ## #قوم ## #ية  ،آم # #الً أن ي ## #تم اإلن ## #تهاء م ## #ن

ال11 1 1 1عام11 1 1 1لني ب11 1 1 1ه ؟ و م11 1 1 1ا ه11 1 1 1و دورة ف11 1 1 1ي

تبسيط العلوم ( .

املشروعات القومية ؟

امل ##تحف ال ##فكي وإت ##اح ##ته للج ##مهور وإدارت ##ه وفائدة تعم على الوطن مثل :

ت## #نفيذه## #ا ع## #لى أرض ال## #واق## #ع مل## #ا ل## #ها م## #ن م## #ردود

بمجلس إدارة خاص باملتحف .

رب#ط ش#بكات ال#زالزل وامل#راص#د ال#جيوف#يزي#قية

يه ##تم املعه ##د ب ##إدارت ##ه وك ##ل ال ##عام ##لني ب ##ه ب ##امل ##عنى

ت#دري#ب م#درس#ي ال#علوم ب#امل#رح#لتني اإلع#دادي#ة

وال ##جيودي ##سيه ف ##ي ش ##رق ق ##ارة أف ##ري ##قيا م ##ن

الح##رف##ي مل##سماه ب##املعه##د ال##قوم##ي وم##اتح##مله ك##لمة

وال## # #ثان## # #وي## # #ة ع## # #لى ش## # #رح ع## # #لم ال## # #فلك وذل## # #ك

خ## #الل امل## #رك## #ز اإلق## #ليمي ل## #لزالزل امل## #قام ف## #ي

ال## #قوم## #ية م## #ن م## #سئول## #ية ت## #قع ع## #لى ع## #ات## #قه ك## #كيان

ب ##ال ##تعاون م ##ع وزارة ال ##ترب ##ية وال ##تعليم ودول ##ة

أسوان جنوب مصر .

ع## # # #لمي ووط## # # #ني ي## # # #كرس أب## # # #حاث## # # #ه ودراس## # # #ات## # # #ه

اليابان .

وإس ##تشارات ##ه الخ ##دم ##ية ل ##كل م ##ا ي ##مكن أن ي ##كون
م##تعلقا ً ب##الخ##طط وال##قضاي##ا ال##تنموي##ة ذات ال##طاب##ع

إت ## #اح ## #ة ال ## #فرص ## #ة للج ## #مهور ل ## #زي ## #ارة املعه ## #د

ال ##توس ##ع ف ##ي ت ##قنيات ال ##جيوف ##يزي ##اء املح ##مول ##ة
) جوا ً – بحرا ً ( .

ب ##مواق ##عه امل ##ختلفة ومح ##طات ال ##رص ##د ال ##تاب ##عة

ت#طوي#ر ت#قنية خ#الي#ا ش#مسية رخ#يصة ت#مهيداً

ال##قوم##ي وال##وط##ني  ،ول##عل ق##رار ال##قيادة ال##سياس##ية

له بهدف نشر الثقافة العلمية .

ل ## #توف ## #ير م ## #صادر ط ## #اق ## #ة ج ## #دي ## #دة ومتج ## #ددة

ال ##حال ##ية ف ##ي م ##صر ب ##إن ##شاء ال ##عاص ##مة اإلداري ##ة

ف ## # #تح ال ## # #تليسكوب ## # #ات وامل ## # #ناظ ## # #ير للج ## # #مهور

) الطاقة النظيفة ( .

الج ## #دي ## #دة ب ## #موق ## #عها ال ## #حال ## #ي امل ## #حيط ب ## #مرص ## #د

وال#عام#ة واإلع#الم خ#الل ال#قيام ب#أع#مال رص#د

ت ##طوي ##ر ت ##قنيات ال ##رص ##د ال ##رادي ##وي وال ##رص ##د

ال ## #قطام ## #ية ال ## #فلكي  ،وم ## #ن ش ## #أن ## #ه  -أث ## #ناء وب ## #عد

األح#داث ال#فلكية وت#وف#ير م#طبوع#ات وم#طوي#ات

ال ## # #تحت ال ## # #صوت ## # #ي وت ## # #طبيقات ## # #ها امل ## # #ختلفة

اإلن ## #تهاء م ## #ن ال ## #عمل ب ## #ها وإن ## #شائ ## #ها  -أن ي ## #ؤث ## #ر

لشرح الظاهره محل الرصد .

) العلمية  -اإلستراتيجية ( .

ب##صورة ق##د ت##كون س##لبية ع##لى ك##فاءة أداء م##رص##د
ال##قطام##ية ذو امل##نظار ال##عاك##س ب##مرآه ق##طره##ا  74ك##ما أن ه##ناك ب##عضا ً م##ن األنش##طة واألع##مال ذات
ب ##وص ##ه ن ##ظرا ً مل ##ا ه ##و م ##توق ##ع م ##ن إن ##بعاث م ##وج ##ات املردود اإلقتصادي والقومي على الدولة مثل :
م ##راق ##بة ال ##تفجيرات مح ##ليا ً ودول ##يا ً و ب ##خاص ##ة
كه ##روم ##غناط ##يسية وأض ##واء وم ##لوث ##ات ب ##يئية ن ##اج ##مة
عن العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة .

ف ## # # #ي م ## # # #جاالت )ال ## # # #تعدي ## # # #ن  -امل ## # # #حاج ## # # #ر -

اليونسكو .

وه#و األم#ر ال#ذي ح#تم ب#ال#تفكير ف#ي إن#شاء م#رص#د

البترول(.

امل#شارك#ة املس#تمرة ف#ي ت#قييم وتح#دي#د أنس#ب

ف ##لكي ج ##دي ##د ك ##إح ##دى ال ##رؤى املس ##تقبلية ب ##منطقة

رص ## #د ال ## #زالزل واله ## #زات األرض ## #ية ودراس ## #ة

س ##ان ##ت ك ##ات ##ري ##ن بش ##به ج ##زي ##رة س ##يناء ب ##عد ث ##بوت

وتحليل آثارها .

م ##الئ ##مة ك ##اف ##ة ال ##ظروف واإلم ##كان ##ات امل ##تاح ##ة ال ##تي

رص#د أه#لة أوائ#ل ال#شهور ال#عرب#ية وال#ظواه#ر

ش ## # #جعت ع ## # #لى ال ## # #بدء وال ## # #تحضير إلن ## # #شاء ه ## # #ذا

الفلكية .

امل ##رص ##د الج ##دي ##د ع ##لي أح ##دث ال ##تقنيات ال ##الزم ##ة

امل ## # #عاون ## # #ة ف ## # #نيا ً ك ## # #بيت خ ## # #برة ع ## # #لمي ي ## # #قدم

ل ## #لتشغيل وذل ## #ك ب ## #ال ## #تعاون م ## #ع ال ## #قوات املس ## #لحة

إس## # #تشارات ف## # #ي إدارة األزم## # #ات وال## # #كوارث

املصرية وكافة األجهزة والهيئات املعنية .

)مركز دعم وإتخاذ القرار(.
ع#ضوي#ة ال#لجنة ال#قوم#ية ل#نزع الس#الح ب#وزارة

م11ن امل11عروف أن الخ11دم11ات و اإلس11تشارات

الخارجية .

ال 11تي ت 11قدم 11ها امل 11راك 11ز ال 11بحثية ل 11لمجتمع ك ## #ما أن املعه ## #د ال ## #قوم ## #ي ل ## #لبحوث ال ## #فلكية ي ## #مثل
ه1ي إح1دى مخ1رج1ات ال1بحث ال1علمي ل1تلك مصر مع آخرين في :
امل1راك1ز  ،م1ا ه1ي أش1كال الخ1دم1ات ال1بحثية

م ## #نظمة الح ## #ظر ال ## #شام ## #ل إلج ## #راء ال ## #تجارب

ال11 1تي ي11 1قدم11 1ها املعه11 1د ال11 1قوم11 1ي ل11 1لبحوث

النووية باألمم املتحدة .

الفلكية و الجيوفيزيقية ؟

إدارة األزم ## # #ات والح ## # #د م ## # #ن آث ## # #ار ال ## # #كوارث
بمنظمة اليونسكو.

ي ## #قوم املعه ## #د ب ## #تقدي ## #م ع ## #دد م ## #ن الخ ## #دم ## #ات ف ## #ي
م##جاالت ت##خصصات##ه ال##دق##يقة ل##ها م##ن األث##ر ع##لى
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امل ## #شارك ## #ة ف ## #ي ت ## #قييم م ## #بان امل ## #دارس ف ## #ي
الج ## #مهوري ## #ة ل ## #تكون م ## #قاوم ## #ة ل ## #لزالزل وذل ## #ك
ب## #ال## #تعاون م## #ع م## #رك## #ز ب## #حوث ال## #بناء وم## #نظمة

امل ##واق ##ع إلن ##شاء امل ##دن الج ##دي ##دة وامل ##جتمعات
ال## #عمران## #ية به## #دف ال## #توس## #ع األف## #قي وإع## #ادة
إعمار املناطق الغير مأهولة في مصر .

آخ1را ً  ...ن1ظرا ً مل1ا ي1تمتع ب1ه املعه1د م1ن ع1راق1ة و ق1دم م1نذ ت1اري1خ ن1شأت1ه  ،م1ن املؤك1د أن1ه ت1عاق1بت ع1ليه م1دارس ع1لمية م1ختلفة ت1ماش1ت
م1ع ال1تطور ال1هائ1ل ف1ي ال1بحث ال1علمي ب1كل م1ا يح1مله م1ن ج1دي1د  ،ه1ل ل1نا أن ن1لقي ال1ضوء ع1لى ف1كرة ت1عاق1ب األج1يال و ت1الح1مها ف1ي
ال1عمل داخ1ل املعه1د م1ن خ1الل ع1رض ال1سيرة ال1ذات1ية املبس1طة إلث1نني م1ن ال1علماء ي1مثالن م1درس1تني م1ختلفتني و ج1يلني م1ختلفني م1ن
الباحثني العاملني باملعهد ؟
ي#مكننا أن ن#قدم ل#كم ع#لى س#بيل امل#ثال و ل#يس ال#حصر ن#موذج#ني م#ن ن#ماذج ال#نجاح ب#املعه#د ي#مثالن امل#عنى ال#حقيقي ل#لعطاء ع#لى م#دار األج#يال امل#ختلفة
العاملة باملعهد على مدار تاريخه .
األستاذ الدكتور  /أنس محمد إبراهيم محمد عثمان  -من جيل الرواد باملعهد .
ملخص السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور  /أنس محمد إبراهيم عثمان
األسم  :أ.د /أنس محمد إبراهيم عثمان
الوظيفة  :أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  – ٢٠٠٦األن.
مجال التخصص  :الفيزياء الفلكية.
التخصص الدقيق  :دراسات الحشود النجمية واملجرات الخارجية
تاربخ امليالد  ١٧ :مارس ١٩٤٦
سنه التخرج ١٩٦٦ :
املؤهالت العلمية  :بكالوريوس علوم فيزياء  /فلك  ١٩٦٦جامعة القاهرة.
ماجستير علوم )فلك(  ١٩٧٤جامعة القاهرة.
دكتوراة فلسفة العلوم )الفيزياء الفلكية(  ١٩٧٧جامعة القاهرة.
التدرج العلمي
مساعد باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٦٧
باحث مساعد باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٧٤
باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٧٧
أستاذ باحث مساعد باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٨١
أستاذ باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٨٧

التدرج الوظيفي
أستاذ مشارك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة  /اململكة العربية السعودية .١٩٨٧ – ١٩٨٣
رئيس قسم الفلك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة  /اململكة العربية السعودية .١٩٨٨ – ١٩٨٦
أستاذ بجامعة امللك عبد العزيز بجدة  /اململكة العربية السعودية .١٩٨٩ – ١٩٨٧
رئيس معمل املجرة واملجرات الخارجية باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .٢٠٠٤ – ١٩٩٤
رئيس املعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .٢٠٠٦ – ٢٠٠٤
أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  – ٢٠٠٦األن.
العضوية في اللجان
رئيس اللجنة القومية ألبحاث الفضاء .COSPAR
عضوية اللجنة القومية للعلوم الفلكية.
رئيس اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لعلوم الفلك والفضاء.
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الدكتور  /محمد الجابري  -من شباب الباحثني املتميزين باملعهد.

م ##نسق ورش ##ة ال ##عمل اﻷق ##ليمية ل ##توح ##يد م ##دخ ##الت ال ##بيان ##ات ل ##حساب
املخاطر الزلزالية و التي عقدت بتونس  ٤-٣مايو .٢٠١٢
ع##ضو ال##لجنة امل##نظمة ل##ورش##ة ال##عمل ال##دول##ية الدارة ال##بيان##ات للش##بكات
ال ##زل ##زال ##ية و ال ##تي ن ##ظمها امل ##نظمة ال ##دول ##ية ل ##بحوث ال ##زالزل اﻷم ##ري ##كية
بالقاهرة نوفمبر .٢٠٠٩
ع ##ضو ال ##لجنة امل ##نظمة ل ##لتدري ##ب اﻷق ##ليمي ملح ##للي ال ##بيان ##ات و م ##شغلي
مح##طات ن##ظام ال##رص##د ال##دول##ي ب##أف##ري##قيا و ال##تي ن##ظمته م##نظمة الح##ظر
الشامل إلجراء التجارب النووية بالقاهرة يونيو .٢٠٠٦
ع## #ضو ال## #لجنة امل## #نظمة ل## #ورش## #ة ال## #عمل ال## #دول## #ية ال## #ثال## #ثة ع## #ن امل## #خاط## #ر
ال## #زل## #زال## #ية ف## #ي ش## #مال أف## #ري## #قيا )ج## #ام## #عة امل## #نصورة  ٢٣ - ٢٠م## #اي## #و
.(٢٠٠٣

ملخص السيرة الذاتية للدكتور  /محمد نبيل الجابرى
األسم :د /محمد نبيل محمد الجابري
ال1وظ1يفة  :ب##اح##ث ب##املعه##د ال##قوم##ي ل##لبحوث ال##فلكية وال##جيوف##يزي##قية م##نذ س##بتمبر
٢٠١٢
تاربخ امليالد  ٢٧ :سبتمبر ١٩٨٠
املؤه 11ل  :دك## #توراة ف## #ي ف## #لسفة ال## #علوم ج## #ام## #عة امل## #نصورة )أش## #راف مش## #ترك م## #ع
جامعه تريستا بأيطاليا(
خبرات العمل الدولي
ب##اح##ث م##ا ب##عد ال##دك##توراة بمعه##د ف##يزي##اء األرض ب##جام##عة س##تراس##بورغ
فرنسا .٢٠١٢- ٢٠١١
ب ##اح ##ث م ##شارك ب ##امل ##رك ##ز ال ##دول ##ي ل ##لفيزي ##اء ال ##نظري ##ة ب ##أي ##طال ##يا - ٢٠٠٥
.٢٠١١
ع#ضو ال#وف#د امل#صري ف#ي أج#تماع#ات مج#موع#ة ال#عمل ب مل#نظمة الح#ظر
ال#شام#ل ﻹج#راء ال#تجارب ال#نووي#ة ب#فيننا م#نذ أغس#طس  ٢٠١٢و ح#تي
اﻷن و ملدة سته دورات متوالية.
م ##نظم ) (co-convenerج ##لسه ع ##مل ف ##ي م ##ؤت ##مر األت ##حاد األورب ##ي
ل#لعلوم األرض ب#فيينا  ٢٠١٤و  ٢٠١٥و  ٢٠١٦ع#ن امل#خاط#ر ال#طبيعية
في أفريقيا.
امل ##شارك ##ة ف ##ي أن ##شاء و ت ##رك ##يب الش ##بكة ال ##سودان ##ية ل ##لزالزل وت ##دري ##ب
الفنني السودانني علي تشغيل الشبكة  - ٢٠١٣حتي اﻷن.
أح##د م##نسقي مج##موع##ة ع##مل مش##روع الخ##ري##طة ال##سيزم##وت##كتون##ية ل##لقارة
األفريقية )اليونيسكو(.
امل ## #دي ## #ر ال ## #تنفيذي ل ## #لنموذج ال ## #عامل ## #ي ل ## #لزالزل مل ## #نطقة ش ## #مال أف ## #ري ## #قيا
سبتمبر  ٢٠١١يوليو .٢٠١٢
ع ##ضو مج ##موع ##ه ش ##مال أف ##ري ##قيا ل ##لزالزل و ال ##تسون ##ام ##ي م ##نذ  ٢٠٠٣و
حتي اﻷن.

النشر العلمي و أهم املشاريع البحثية
Google Scholat h index 8 citation 145
نشر  14بحث في مجالت محكمة ذات معامل تأثير عالي
)(e.g. Science IF 31.4, Geology IF 4.6, SRL IF 3.04
امل ##شارك ##ة ف ##ي م ##شاري ##ع ب ##حثية م ##ع ج ##ام ##عات أورب ##ية و أف ##ري ##قية و م ##نظمات
دولية )اليونيسكو(.
ال ## #باح ## #ث ال ## #رئ ## #يسي امل ## #ساع ## #د ) (Co PIملش ## #روع أن ## #شاء م ## #رك ## #ز ال ## #طبيعة
األرضية و الحد من املخاطر بمحور قناة السويس ٢٠١٥
املشاركة في مشروع:
م ##خاط ##ر ال ##تسون ##ام ##ي ف ##ي البح ##ر امل ##توس ##ط) .االت ##حاد اﻷورب ##ي (FP7
٢٠١٦
أس ##تخدام ال ##حاس ##بات امل ##توازي ##ة ل ##حساب الخ ##طر ال ##زل ##زال ##ي )ج ##ام ##عه
تريستا( ٢٠١٦
الخ#ري#طة ال#سيزم#وت#كتون#ية ل#لقارة اﻷف#ري#قية )ال#يون#يسكو و أك#ثر م#ن ٢٥
دولة أفريقية( ٢٠١٥
مش## #روع ط## #موغ## #راف## #ية امل## #وج## #ات الس## #طحية لش## #رق امل## #توس## #ط )ج## #ام## #عة
تريستا( ٢٠١١
م##راق##بة ال##نشاط ال##زل##زال##ي املس##تحث ح##ول ب##حيرة الس##د ال##عال##ي )امل##رك##ز
الوطني لالبحاث اﻷيطالي(٢٠١٢.
أع## #داد دراس## #ات امل## #وق## #ع ملح## #طة ال## #ضبعة ال## #نووي## #ة )وزارة الكه## #رب## #اء و
الطاقة(
امل#شارك#ة ف#ي امل#راق#بة املس#تمرة ل#تفجيرات ش#رك#ات اﻷس#منت و ت#أث#يره#ا
علي املباني )شركات(
امل##شارك##ة ف##ي أع##داد م##قترح مش##روع ش##بكة ال##رص##د ال##بيئي ف##ي دول ح##وض
النيل.
ت#قدي#م امل#شورة ال#فنية مل#حاف#ظة ال#قاه#رة ف#ي م#نطقة ال#دوي#قة و م#حاف#ظة ج#نوب
سيناء في منطقة هضبة أم السيد.
امل ##شارك ##ة ف ##ي إع ##داد رؤي ##ة املعه ##د ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث ال ##فلكية و ال ##جيوف ##يزي ##قية
لدوره في مشروع تنمية أقليم قناة السويس..

خبرات أدارية
ع#ضو مج#لس أدراة امل#رك#ز ال#وط#ني ل#بيان#ات ن#زع الس#الح م#نذ  ٢٠١٢و
حتي اﻷن.
ع## # #ضو امل## # #كتب ال## # #فني ل## # #رئ## # #يس املعه## # #د ال## # #قوم## # #ي ل## # #لبحوث ال## # #فلكية و
الجيوفيزيقية منذ  ٢٠١٢و فبراير .٢٠١٥
املش ## #رف ع ## #لي أدارة ال ## #تدري ## #ب ب ## #املعه ## #د ال ## #قوم ## #ي ل ## #لبحوث ال ## #فلكية و
الجيوفيزيقية .٢٠١٥ - ٢٠١٣
املتح ## # #دث ال ## # #رس ## # #مي ب ## # #أس ## # #م املعه ## # #د ال ## # #قوم ## # #ي ل ## # #لبحوث ال ## # #فلكية و
الجيوفيزيقية.
امل ## #دي ## #ر ال ## #تنفيذي ل ## #لنموذج ال ## #عامل ## #ي ل ## #لزالزل مل ## #نطقة ش ## #مال أف ## #ري ## #قيا
سبتمبر  ٢٠١١يوليو .٢٠١٢
عضو مجلس أدارة مجموعة شمال أفريقيا للزالزل و التسونامي.
عضو مجلس قسم الزالزل يونيو  - ٢٠١٣يوليو .٢٠١٤
تنظيم مؤتمرات و ورش عمل دولية
ع ##ضو ال ##لجنة امل ##نظمة ل ##ألج ##تماع األول ل ##لمفوض ##ية األف ##ري ##قية ل ##لزالزل
األقصر أبريل .٢٠١٦
ع#ضو ال#لجنة امل#نظمة ل#لمؤت#مر ال#عرب#ي ال#راب#ع ف#ي ال#فلك و ال#جيوف#يزي#اء
و الذي يعقد بالقاهرة  ٢٣-٢٠أكتوبر .٢٠١٤
م#نظم ن#دوة ال#رص#د ال#بيئي ف#ي دول ح#وض ال#نيل ب#ال#قاه#رة م#اي#و ٢٠١٣
بالتعاون مع جامعه أديس أبابا ووزارة الخارجية.
م##حاض##ر ب##امل##نتدي ال##دول##ي ل##لمخاط##ر ال##ذي ن##ظمه ال##بنك ال##دول##ي ب##كيب
تاون جنوب أفريقيا ٦-٢يوليو .٢٠١٢

][!7

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ  -ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ٢٠١٥

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ف##ي ي##وم ال##ثالث##اء امل##واف##ق  ١٧م##اي##و  ٢٠١٦أع##لنت أك##ادي##مية

ومن الجوائز الحاصل عليها خالل مسيرته :

ال## # #بحث ال## # #علمي وال## # #تكنول## # #وج## # #يا أس## # #ماء ال## # #سادة ال## # #علماء

 -جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء .١٩٧٣

الفائزين بجوائز الدولة عن العام . ٢٠١٥

 -وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى .١٩٧٣

وج## #اءت ج## #ائ## #زة ال## #رواد ل## #لعلوم األس## #اس## #ية ف## #ي ه## #ذا ال## #عام

 -وسام الجمهورية من الطبقة الثانية .١٩٨٢

ل##تضاف إل##ي ق##ائ##مة م##تميزة م##ن ال##جوائ##ز واألوس##مة وال##عدي##د

 -وس## # #ام اإلت## # #حاد ال## # #عامل## # #ي مل## # #راك## # #ز ال## # #بحوث ال## # #صناع## # #ية

م##ن ال##تكري##مات ت##تزي##ن ب##ها امل##سيرة ال##علميه ل##لسيد األس##تاذ

والتكنولوجية .١٩٩٦

ال ## #دك ## #تور  /أح ## #مد ع ## #ادل ع ## #بد ال ## #عظيم – األس ## #تاذ امل ## #تفرغ

 -جائزة الدولة التقديرية .١٩٩٨

بمركز بحوث وتطوير الفلزات .

ج##دي##ر ب##ال##ذك##ر أن م##رك##ز ب##حوث وت##طوي##ر ال##فلزات ب##دأ ك##شعبة

و في تعريف ملخص بالعالم الجليل نذكر أن سيادته :

ف ##ي امل ##رك ##ز ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث وج ##اء إخ ##تيار س ##يادت ##ه ل ##رئ ##اس ##ة

 -مولود في  ٢١أغسطس  ١٩٣٠محافظة املنوفية .

مش#روع إن#شاء م#رك#ز ب#حوث وت#طوي#ر ال#فلزات ك#نقطة إن#طالق#ة

 -ح ##صل ع ##لى ب ##كال ##ري ##وس ك ##لية ال ##علوم –ج ##ام ##عة ال ##قاه ##رة

ك## # #برى ف## # #ي م## # #سيرت## # #ه ال## # #علمية واإلداري## # #ة ب## # #ما ي## # #مثله ه## # #ذا

.١٩٥١

املش ##روع ك ##أح ##د أه ##م ن ##قاط رب ##ط ال ##بحث ال ##علمي ب ##ال ##صناع ##ة

 -ح ##صل ع ##لى درج ##ه امل ##اجس ##تير م ##ن ك ##لية ال ##علوم – ج ##ام ##عة

وض ##رورة ت ##فعيلها وال ##عمل ب ##ها ع ##لى أف ##ضل وأح ##دث م ##ا ه ##و

القاهرة .١٩٥٦

ق ##ائ ##م ب ##دول ال ##عال ##م امل ##ختلفة وك ##ان ل ##لناف ##ذة ه ##ذا ال ##لقاء م ##ع

 -ح ##صل ع ##لى درج ##ه ال ##دك ##توراه م ##ن ك ##لية ال ##علوم –ج ##ام ##عة

السيد األستاذ الدكتور  /أحمد عادل عبد العظيم.

القاهرة .١٩٦١
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وج## #ائ## #ني ال## #رد م## #ن رئ## #يس ش## #رك## #ة ص## #ناع## #ات الكه## #رب## #اء وال## #بالس## #تيك امل## #صري## #ه
) ف ##ارت ##ا ( ال ##تي أسس ##تها الش ##رك ##ة األمل ##ان ##ية األم وط ##لب م ##ني ت ##دري ##ب و ق ##يادة
مج##موع##ة م##ن امل##هندس##ني وال##كيميائ##يني ع##لى ال##بحث وال##تطوي##ر ع##لى غ##رار م##عام##ل
الشركة األم .
ج##دي##ر ب##ال##ذك##ر أن ه##ذا ال##نشاط ف##ي الش##رك##ة إن##تقل إل##ي ص##ورة ت##عاق##د ب##ني امل##رك##ز
ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث وش ##رك ##ة ص ##ناع ##ات الكه ##رب ##اء امل ##صري ##ه ل ##يكون أول ت ##عاق ##د ب ##ني
البحث العلمي والصناعة املصرية كما أعلن في ذلك الوقت .
وج#اءت ال#نتائ#ج مبه#رة ح#يث ق#مت وال#فري#ق ال#بحثي م#عي ب#اإلت#جاه إل#ي امل#جاالت
ال##تطبيقية م##ثل ت##طوي##ر ال##بطاري##ات ال##جاف##ة وال##سائ##لة وت##آك##ل ال##فلزات وإس##تخدام
ال#خام#ات امل#صري#ة امل#تاح#ة وامل#توف#رة ف#ي م#صر م#ثل خ#ام ث#ان#ي أك#سيد امل#نجنيز
ب ##إب ##تكار ط ##ري ##قة ج ##دي ##دة وس ##ري ##عة ق ##بل وب ##عد ت ##نشيطه ب ##مخال ##يط م ##حضرة م ##ن
ض 11رورة رب 11ط ال 11بحث ال 11علمي ب 11التطبيق ال 11صناع 11ي ه 11و الس 11بيل
الوحيد لإلستفادة من مخرجات األفكار العلمية
اإلع 11 1داد و التخ 11 1طيط ال 11 1علمي و امل 11 1ثاب 11 1رة  ....ه 11 1ي م 11 1فات 11 1يح قه 11 1ر
التح11دي11ات و ال11صعوب11ات ال11تي واجه11تنا ف11ي إن11شاء م11رك11ز ب11حوث و
تطوير الفلزات

األن ##واع املح ##لية واملس ##توردة  ،وغ ##يره ##ا م ##ن األب ##حاث ال ##تي ت ##م نش ##ر ن ##تائ ##جها ف ##ي
الدوريات العاملية الرائدة في مجال الكيمياء الكهربية األساسية والتطبيقية .
وب ##دأ إت ##جاه ال ##دول ##ة آن ##ذاك ن ##حو ال ##تفكير ف ##ي إن ##شاء م ##رك ##ز ب ##حثي ت ##كون م ##همته
األس#اس#ية ت#لبية اإلح#تياج#ات ال#تكنول#وج#ية ل#لصناع#ة امل#صري#ة  ،وي#مكنني ال#قول
أن مل#رك#ز ب#حوث وت#طوي#ر ال#فلزات ث#الث#ة آب#اء س#اه#موا م#جتمعني ف#ي إن#شاء امل#رك#ز
على أفضل ما يكون وهم :
 .١القطاع الصناعي .

حدثنا عن البدايه وفكره مشروع إنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات ؟

 .٢املركز القومي للبحوث .

ف#ي ال#بداي#ة ك#ان#ت رس#ال#تنا وه#دف#نا ف#ي امل#رك#ز ال#قوم#ي ل#لبحوث نش#ر أب#حاث ف#ي
دوري##ات ع##لمية ع##امل##ية  ،وه##نا ك##ان##ت ل##ي وق##فة م##ع ال##نفس م##ن خ##الل س##ؤال##ي ع##ن
إخ ##تالف امل ##رك ##ز ال ##قوم ##ي ل ##لبحوث ع ##ن ال ##جام ##عة ح ##يث أن ل ##نا ك ##باح ##ثني م ##همة
ت ##ختلف ع ##ن م ##همة ال ##باح ##ثني واألس ##ات ##ذة ب ##باق ##ي ال ##جام ##عات  ،ف ##قمت ب ##مراس ##لة
ال ##عدي ##د م ##ن األس ##ات ##ذة ف ##ي م ##ختلف دول ال ##عال ##م ال ##عام ##لني ب ##امل ##راك ##ز ال ##بحثية ف ##ي
نفس مجاالت تخصص الشعبة التي أعمل بها في املركز .
إل##ي أن ج##ائ##ني ع##رض ف##ي ال##عام  ١٩٦٦م##ن ش##رك##ة ف##ارت##ا األمل##ان##ية إح##دى أك##بر
ش##رك##ات ال##بطاري##ات ف##ي ال##عال##م ف##ي ه##ذا ال##وق##ت  ،وه##ي ف##رص##ة ل##م ت##تح م##ن ق##بل
ل##لعمل وال##دراس##ة ع##لى ال##بحث وال##تطوي##ر داخ##ل الش##رك##ات ال##صناع##ية ف##ي أوروب##ا
ح ##يث ت ##تم امل ##حاس ##بة ع ##لى أس ##اس أن ي ##قوم ال ##باح ##ث ب ##دراس ##ة امل ##شكالت ال ##هام ##ة
ال##تي ت##واج##ه اإلن##تاج وال##عمل ع##لى ح##لها إم##ا ب##ال##تطوي##ر أو ت##قليل ال##فاق##د وامله##در
م ##ن ال ##خام ##ات أو الخ ##طوات  ،وه ##و إل ##تزام ب ##ني ال ##طرف ##ني ال ي ##حيد ع ##نه أح ##ده ##ما
وخاصة الباحث و إال وجد نفسه خارج املنظومة وخارج العمل بالشركة .
وك#ان اإلت#فاق ع#لى ال#تعاق#د م#عي مل#دة ع#ام واح#د وت#م م#د ف#تره ال#تعاق#د ل#فتره مل#دة
ع##ام آخ##ر  ،إال أن##ني ق##مت ب##قطع ف##ترة ال##تعاق##د ب##عد م##ضي س##تة أشه##ر  .وك##نت
خ##الل##ها ع##لى وش##ك ال##ترق##ي ل##وظ##يفة أس##تاذ ب##اح##ث م##ساع##د  ،وأذك##ر ب##ال##فعل أن##ه
ت#مت ت#رق#يتي وأن#ا ف#ي أمل#ان#يا ف#كان تح#دي#ا ً ك#بيرا ً  ،إال أن ه#ذا التح#دى ك#ان ي#مثل
ح ##لما ً ب ##النس ##به إل ##ي وه ##و ك ##يفية ع ##مل أب ##حاث تخ ##دم ال ##صناع ##ة وي ##مكن ت ##طبيقها
ع#لى خ#طوط اإلن#تاج  ،وم#ن ه#نا ب#دأت ع#الق#تي ب#ال#صناع#ة وب#ال#فعل وف#ور ع#ودت#ي
م#ن أمل#ان#يا إل#ى م#صر ق#مت ب#اإلت#صال ب#رؤس#اء الش#رك#ات وامل#صان#ع ال#تي ي#مكنني

 .٣اليونيدو أو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية . UNIDO
وال ##يون ##يدو أو م ##نظمة األم ##م املتح ##دة ل ##لتنمية ال ##صناع ##ية  UNIDOه ##ي وك ##ال ##ة
م##تخصصة ف##ي م##نظمة األم##م املتح##دة وم##قره##ا ف##ي ف##يينا –ال##نمسا وه##دف##ها ه##و
ت ##عزي ##ز وتس ##ري ##ع ال ##تنمية ال ##صناع ##ية ف ##ي ال ##دول ال ##نام ##ية  ،وه ##و م ##ا ج ##عل إه ##تمام
ال##يون##يدو ب##إن##شاء م##رك##ز ب##حوث ال##فلزات تج##رب##ة غ##ير مس##بوق##ة ف##ي امل##راك##ز ال##بحثية
في مصر .
و م ##ن ال ##بد ه ##نا أن أذك ##ر ب ##أن ##ه ه ##ناك م ##قول ##ة ه ##ام ##ة أح ##اول ج ##اه ##دا ً ال ##عمل ب ##ها
لقناعتي الشخصية بحتميتها وصحتها وهي :
) إذا كان ال بد من اللعب  ،فيجب أن نعلم أصول هذه اللعبة ( .
إذا ل##نا أن ن##تخيل أن##ني ف##ي ه##ذا ال##وق##ت ل##م ي##كن ل##دي م##ن اإله##تمام##ات س##وى م##ا
إن## #حصر م## #ن وق## #تي وت## #فكيري و إه## #تمام## #ات## #ي ف## #قط ف## #يما ب## #ني ال## #عمل وامل## #كتبة
والبعض اليسير من التعامل مع الصناعة.
ومل ##ا ش ##رف ##ت ب ##ال ##تكليف ال ##رس ##مي ب ##رئ ##اس ##ة مش ##روع إن ##شاء م ##رك ##ز ب ##حوث وت ##طوي ##ر
ال ##فلزات  ،أص ##بح ل ##زام #ا ً وواج ##با ً ع ##لي اإلض ##طالع ب ##امل ##هام وامل ##سئول ##يات ال ##تي ال
ع#الق#ة ل#ها ب#ال#بحث ال#علمي م#ثل م#تاب#عة ت#خصيص األراض#ي ال#شاس#عة ال#فضاء
ال##خاص##ة ب##امل##رك##ز امل##حاط##ة ف##قط بس##لك ش##ائ##ك ك##ما ي##جب م##تاب##عة وص##ول األجه##زة
ال ##علمية ال ##واردة م ##ن ال ##يون ##يدو وح ##ماي ##تها وم ##نع س ##رق ##تها  ،ول ##م ي ##كن ل ##دي ##نا ه ##يكل
ت#نظيمي ل#لباح#ثني أو امل#عاون#ني أو اإلداري#ني وأق#صد ب#هم ج#ميعا ً امل#وراد البش#ري#ة
ب#معنى ي#مكنني ف#يه ال#قول أن#نا ل#م ن#بدأ م#ن ن#قطة ال#صفر  ،ب#ل م#ن ت#حت ال#صفر
إن جاز التعبير .

نقل تجربتي إليها .
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮﺭ
أ.ﺩ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

ه##ذا ه##و م##ا ك##ان ي##شغلنا ف##ي امل##قام األول  ،وث##ان##يا ً ك##نت م##سئوالً ع##ن ش##باب ال##باح##ثني وإح##تياج##ات##هم وت##لبية م##تطلبات##هم وت##وف##ير
ال#بيئة امل#ناس#بة ل#هم آلداء ع#ملهم ال#بحثي م#ن م#نظوره الج#دي#د امل#رت#بط ب#ال#صناع#ة  ،وال#تي ك#ان#ت ت#مثل امل#حور ث#ال#ثا ً م#ن م#سئول#يات#ي
وإهتماماتي وهو اإلتصال الدائم واملستمر مع هذا القطاع لتحقيق الهدف أو املهمة املنوط بها هذا املركز الناش§ .
وال أخ#في س#را ً أن#ني إس#تعنت ب#أح#د أق#ارب#ي وك#ان وق#تها ي#درس ال#دك#توراة ف#ي ال#والي#ات املتح#دة األم#ري#كية ع#لى أم#ل أن ي#مدن#ي
بكتاب متخصص في علم اإلدارة .
وب##ال##فعل أخ##ذت ع##لى ع##ات##قي ت##طبيق األس##ال##يب الح##دي##ثة ف##ي اإلدارة مل##واج##هة التح##دى ال##كبير ف##ي امل##همة ال##تي أن##ا ب##صدده##ا ،
ول#حسن الح#ظ أن#ني ك#نت ح#ينها ع#ضوا ً ف#ي اإلت#حاد ال#دول#ي مل#راك#ز ال#بحوث ال#صناع#ية وال#تكنول#وج#ية ف#ي ال#عال#م وال#ذي ن#ظم ل#ي
ج ##ول ##ة م ##مول ##ة ب ##ال ##كام ##ل ف ##ي  20م ##رك ##ز ب ##حثي ألدرس ف ##يه ع ##لى أرض ال ##واق ##ع أس ##ال ##يب اإلدارة ف ##ي امل ##راك ##ز ال ##بحثية ال ##رائ ##دة ف ##ي
الواليات املتحدة و كندا .
وك##ان##ت ال##جول##ة م##ليئة ب##األنش##طة وال##تفاع##الت اإلن##سان##ية وال##علمية م##ع رؤس##اء وأع##ضاء ه##ذه امل##راك##ز العش##رون ل##لوق##وف ع##لى ك##ل م##ا
يدور بذهني من كيفية إدارة مثل هذه األنواع من املراكز البحثية وكيفية إتصالها بالصناعة وكيفية إستمرارية نجاحها .
وب#ال#فعل انته#ت ال#جول#ة واص#بح ل#دي م#لف م#ليء و متخ#م ب#ال#خبرات وامل#وض#وع#ات ال#رئ#يسة ال#الزم#ة ل#بداي#ة م#رك#ز ال#فلزات م#ن ح#يث
ما إنتهى وما وصلت إليه املراكز املناظرة في العالم املتقدم في هذا املجال الخاص باملراكز البحثية والصناعة .
وأذك#ر اي#ضا ً ق#يام ه#يئة ال#يون#يدو ب#تنظيم زي#ارة مل#دة ث#الث#ة أشه#ر ف#ي ق#سم ال#فلزات ف#ي ج#ام#عة ن#وت#نجهام ب#إنج#لترا ل#لتدري#ب ف#ي
مجال الفلزات وقضاء فترة في معهد وولنسون الذي يربط أساتذة الجامعة باملستفيدين من خارجها وخاصة قطاع الصناعة
هذا باالضافة الي حصولي على دورة في مجال اإلدارة في الواليات املتحدة االمريكية .
كل هذه الدورات والجوالت وقراءاتي املختلفة ساعدتني علي عدم التخبط في املهمة املوكلة إلي .
وك##ان الب##د م##ن ن##قل ت##لك ال##خبرات إل##ى زم##الء ال##عمل ف##ي ه##ذه امل##همة ال##قوم##ية م##ن خ##الل ج##لسات ع##صف ذه##ني مس##تمرة س##اع##دت
ف ##ي ال ##وق ##وف ع ##لي أه ##م ن ##قاط ب ##داي ##ات وإس ##تمراري ##ة ال ##نجاح ف ##ي ال ##عمل به ##ذه امل ##همة  ،وال ##ى اآلن م ##ازال ك ##ل رئ ##يس م ##رك ##ز ي ##قوم
ب##إس##تكمال م##ا ب##دأه س##لفه وال##عمل ع##لى اإلن##تهاء م##ن ال##بناء وت##حقيق األه##داف امل##رج##وة وذل##ك ف##ي إط##ار ن##عمل ج##ميعا ً داخ##له وه##و
ت#لبية إح#تياج#ات ال#صناع#ة امل#صري#ة م#ن خ#الل م#رك#ز ب#حوث وت#طوي#ر ال#فلزات ف#ي م#همته األس#اس#ية  ،أي أن ال#عمل يج#ري وك#أن
ال#رئ#يس ال#حال#ي ل#لمرك#ز وك#أن#ه مش#ترك#ا ً م#عنا م#نذ ال#بداي#ات وم#رح#لة االن#شاء وه#ي اح#دى م#ميزات امل#رك#ز إذ ت#م ت#طبيق م#ا ت#علمناه
من كيفية اإلدارة كعلم يبني وال يهدم حتى اآلن .
ق1منا ب1تشكيل مج1موع1ات ب1حثية م1تخصصة ب1أع1مال امل1رك1ز لخ1دم1ة ال1قطاع ال1صناع1ي ب1ال1عمل ع1لى ت1طوي1ر و
تحسني الخامات و املنتجات .
م#ن ك#ل ذك#رت#ه س#يادت#كم أن#ك ك#أح#د ال#باح#ثني امل#تميزي#ن ف#ي م#جال#ه أت#يحت ل#ه ف#رص#ه ال#تعاون واالح#تكاك ب#ال#صناع#ة  ،ك#ما ق#مت
ب##تعلم ف##ن اإلدارة وم##مارس##تها وه##ي ك##لها ع##وام##ل ن##جاح م##دي##ر امل##رك##ز ال##بحثي ك##ما ي##جب أن ي##كون وذل##ك ب##إج##تهادك ال##شخصي
ودعم الدولة ومساندة الجهات املانحة مثل اليونيدو .
وي#ات#ي ه#نا ال#سؤال األه#م  :ك#يف ق#مت س#يادت#كم ب#تشكيل املج#موع#ات ال#بحثية ب#تخصصات#ها امل#تعلقة ب#عمل م#رك#ز ب#حوث ال#فلزات
بعد اإلنشاء ؟
أذك#ر أن#ه ت#ضمن ال#عمل ف#ي املش#روع إس#تكمال امل#وارد البش#ري#ة وت#دري#بها ف#ي ال#داخ#ل ب#اإلس#تعان#ة ب#خبراء ال#يون#يدو م#ن ال#خارج
ب ##امل ##راك ##ز ال ##بحثية امل ##ناظ ##رة وت ##وج ##يهها ل ##تلبية إح ##تياج ##ات ال ##صناع ##ة م ##ع الح ##رص ع ##لى اإلس ##تفادة ال ##قصوى م ##ن ال ##خبراء وذل ##ك
بالتوازي وفي نفس التوقيت مع التحدي األكبر في اإلنشاءات وتوريد وتركيب املعدات واالجهزة في مكان قفر و موحش .
وب#عد إك#تمال ال#بناء واإلف#تتاح ال#رس#مي ل#لمرك#ز ت#م ت#عييني رئ#يسا ً ل#ه  ،وق#د إس#تهللت ف#ترة رئ#اس#تي ب#عقد س#لسلة م#ن ال#لقاءات م#ع
أع##ضاء ه##يئة ال##بحوث للخ##روج ب##إس##ترات##يجية و خ##طة ع##مل ت##تضمن ال##رؤي##ة وال##رس##ال##ة واأله##داف واملش##روع##ات وامل##وارد ف##ي خ##دم##ة
ج##هات ال##تطبيق وب##ذل##ك ت##رس##خ ف##ي وج##دان أس##رة امل##رك##ز م##نذ ال##بداي##ة أن رس##ال##تهم ه##ي زي##ادة ال##قدرة ال##تناف##سية للس##لع امل##نتجة
محليا ً وتلبية اإلحتياجات التكنولوجية للصناعة .
وكان نصب أعيننا دائما ً العمل على النجاح في التعامل مع هدفني هما ) الخامة – املنتج النهائي ( .
ب#معنى أن ي#تم ال#ترك#يز ع#لى ال#خام#ة امل#تاح#ة وال#تعام#ل م#عها ت#حت ك#ل ال#ظروف امل#مكنة ح#راري#ا ً وم#ائ#يا ً و كه#رب#ائ#يا ً ك#نوع م#ن أن#واع
اإلخ ##تبارات ل ##كاف ##ة ال ##عوام ##ل امل ##ؤث ##رة ف ##ي ص ##فات ال ##خام ##ات ع ##مالً ع ##لى ال ##قيام ب ##عمليات ب ##حثية ل ##لوص ##ول إل ##ى أف ##ضل آداء ل ##كل
م#واص#فات ال#خام#ات ت#مهيدا ً ل#دخ#ول#ها ف#ي امل#جال ال#صناع#ي و وص#والً إل#ى ش#كلها االخ#ير ف#ي ص#ورة م#نتج ن#هائ#ي ي#خضع أي#ضاً
ل ##كاف ##ة أن ##واع اإلخ ##تبارات امل ##مكنة ل ##تحقيق اله ##دف م ##ن ت ##لبية ح ##اج ##ة ال ##صناع ##ة إل ##ى ال ##بحث وال ##تطوي ##ر ل ##لخام ##ات وامل ##نتجات ال ##تي
يقدمها املركز البحثي .
فكان من البد أن تكون هناك أقسام يندرج من تحتها معامل تختص بالبحث والتطوير وإختبار الخامات واملنتجات .
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امل ## #رور إل ## #ى ال ## #حصول ع ## #لى م ## #واف ## #قة ب ## #اق ## #ي ل ##لفري ##ق ال ##بحثي امل ##شارك ب ##ال ##تعاق ##د م ##ع ال ##جهه
رؤس## #اء الش## #رك## #ات وامل## #صان## #ع ف## #ي اإلس## #تعان## #ة ال ##صناع ##ية  ،وه ##ذا م ##ا ه ##و م ##تبع ح ##ال ##يا ً  ،وإن
وال ## #تعاون م ## #ع امل ## #رك ## #ز م ## #ثل ش ## #رك ## #ة ال ## #نحاس ك## #ان ف## #ي امل## #اض## #ي غ## #ير ال## #بعيد ل## #م ي## #كن ه## #ناك
امل##صري##ة ب##اإلس##كندري##ة ال##تي ت##م ال##تعاق##د م##عها إه##تمام ب##موض##وع ال##رب##ح امل##ال##ي ع##لى أس##اس أن
م ##باش ##رة ب ##عد م ##كامل ##ة ت ##ليفون ##ية دارت ب ##ني رئ ##يس ع## #مل ال## #باح## #ث م## #دف## #وع ال## #رات## #ب وال## #حاف## #ز وك## #ل
الش ## #رك ## #ة و رئ ## #يس ش ## #رك ## #ة الح ## #دي ## #د وال ## #صلب ال ##بدالت م ##ن ق ##بل م ##وازن ##ة ال ##دول ##ة وب ##ال ##تال ##ي ف ##إن
آنذاك .

ه#ذا األم#ر ك#ان غ#ير ق#اب#ل ل#إلخ#تالف ع#لى ح#تمية

ال 1 1 1 1 1ت1ع1اون م11 1 1 1 1ع ش11 1 1 1 1رك11 1 1 1 1ة ال1ح11 1 1 1 1دي11 1 1 1 1د و والب ##د ه ##نا أن ن ##ذك ##ر أن ال ##صالح ##يات امل ##منوح ##ة رد الج## #ميل إل## #ى ب## #لدن## #ا ب## #اإلخ## #الص ف## #ي ال## #عمل
الصلب  ......قصة نجاح
ك ##يف ت ##م ال ##تعام ##ل ب ##عد ت ##لك ال ##بداي ##ة م ##ع ال ##قطاع
الصناعي من خالل نموذج نجاح قمتم به ؟
اذك ## #ر ه ## #نا أن ك ## #ل ه ## #ذا ال ## #عمل ي ## #تم م ## #ن خ ## #الل
ال#باح#ثني م#ن داخ#ل امل#صان#ع ف#ي وح#دات ال#بحث

ل ##رؤس ##اء الش ##رك ##ات وامل ##صان ##ع ف ##ي ه ##ذا ال ##توق ##يت وآداؤه على أكمل وجه ممكن .
ك ## #ان ## #ت م ## #ن ال ## #قوة ب ## #حيث ت ## #تح ملتخ ## #ذي ال ## #قرار وأذك## #ر ه## #نا أن اإلخ## #الص ف## #ي ال## #عمل ك## #ان م## #ن
اإلع ##تماد وال ##تعاون م ##ع ال ##بحث ال ##علمي ب ##منتهى امل##مكن أن ي##عرض ب##اح##ثينا للخ##طر أو ال##وف##اة ال
القوة .

ق ## #در اهلل وح ## #دث ## #ت ب ## #ال ## #فعل إص ## #اب ## #ات وح ## #روق
ش##دي##دة ف##ي أم##اك##ن م##ختلفة م##ن ال##جسم ل##لعدي##د

وماذا عن التعاون الدولي للمركز؟

وال## #تطوي## #ر ال## #تي ك## #ان## #ت ه## #ي أس## #اس ع## #مل ك## #ل ح ## # #قق امل ## # #رك ## # #ز إس ## # #تفادة ق ## # #صوى م ## # #ن ج ## # #هات
باحث من باحثي املركز .

ال#تموي#ل األج#نبية ل#لحصول ع#لى أح#دث امل#عدات

ق ##منا ب ##ال ##عمل م ##ع م ##صنع الح ##دي ##د وال ##صلب وت ##م وف## # #رص ل## # #لتدري## # #ب وجه## # #ت ج## # #ميعها إل## # #ى ن## # #قل
ح#ل م#شكلة ك#ان#ت ت#واج#هه م#ما أع#طى ث#قة ك#بيرة ال##تكنول##وج##يا ال##عامل##ية ل##لصناع##ة امل##صري##ة وق##د ت##م
ف ##ي امل ##رك ##ز وس ##اه ##م ف ##ي ت ##رس ##يخ ف ##كرة ض ##رورة ذل## #ك م## #ن خ## #الل إت## #فاق## #يات ال## #توأم## #ة م## #ع م## #راك## #ز
إس ## #تعان ## #ة ال ## #صناع ## #ة ب ## #ال ## #بحث ال ## #علمي ل ## #قدرة ال ## #بحوث امل ## #ناظ ## #رة ف ## #ي ج ## #ميع ال ## #دول امل ## #تقدم ## #ة
األخ ## #ير ع ## #لي ت ## #قدي ## #م ح ## #لول وإس ## #تشارات م ## #ن ص#ناع#يا ً م#ثل ال#والي#ات املتح#دة وال#ياب#ان وإنج#لترا
ش##أن##ها رف##ع ك##فاءة امل##نتج أو ت##قلل ال##فاق##د وامله##در والسويد وأملانيا وهولندا  .....إلخ
م## # #نه ب## # #ما ي## # #ؤث## # #ر م## # #باش## # #رة ع## # #لى ت## # #قليل نس## # #بة
ال ##خسائ ##ر أو رف ##ع نس ##بة األرب ##اح  ،م ##ثل ال ##عمل " ن1عمل ت1حت م1ظلة رؤي1ه امل1همه ال1وط1نيه
ع##لي ت##طوي##ر ت##بطني األف##ران ال##عال##ية املس##تخدم##ة ال11 1تي أن11 1شيء م11 1ن أج11 1لها املعه11 1د وه11 1ي
ف## #ي صه## #ر الح## #دي## #د ب## #أس## #لوب ع## #لمي وط## #ري## #قة ت11 1 1طوي11 1 1ر ط11 1 1رق اإلن11 1 1تاج وت11 1 1حسينها أو
ت##بري##د لج##دران##ه إخ##تزل##ت ك##ثيرا ً م##ن ال##وق##ت امله##در إي11جاد ط11رق ح11دي11ثه ل11ها ح11يث أن ع11ملنا
ف## #ي إي## #قاف ال## #عمل ب## #ال## #فرن ل## #حني اإلن## #تهاء م## #ن مع املنتج نفسه أو طريقة إنتاجه "
صيانته .
وه#و م#ا دف#ع رئ#يس الش#رك#ة آن#ذاك ال#ي اإلع#تماد م## #ن ك## #ل م## #ا س## #بق ن## #رى أن امل## #رك## #ز م## #اض ف## #ي
ق ## #لبا ً و ق ## #ال ## #با ً ب ## #صفة رس ## #مية  -وم ## #ن ت ## #اله م ## #ن ت ##حقيق اله ##دف ال ##رئ ##يسي م ##ن إن ##شاؤه وه ##و دع ##م
رؤس#اء للش#رك#ة – ع#لى ب#اح#ثي امل#رك#ز ف#ي ك#ل م#ا ال##صناع##ة امل##عدن##ية ف##ي م##صر ..و ي##حضرن##ا ه##نا
ي## #خص ال## #عمل داخ## #ل امل## #صنع م## #ن خ## #الل وح## #دة س#ؤال  :أل#م ي#كن ه#ناك ه#دف ن#حو ت#حقيق رب#حية
ال ##بحث وال ##تطوي ##ر ال ##تي ت ##عاق ##ب ع ##لى ال ##عمل ب ##ها ؟
أج ##يال م ##تتال ##ية م ##ن ش ##باب ب ##اح ##ثي و أس ##ات ##ذه ن ## #علم ج ## #ميعا ً أن ل ## #وائ ## #ح امل ## #راك ## #ز ال ## #بحثية ك ## #لها
املركز .

ت#نص ع#لى أن#ها غ#ير ه#ادف#ة ل#لرب#ح  ،ول#كننا ن#قوم

وه##و األم##ر ال##ذي س##اع##دن##ا ف##ي اإلت##صال ب##باق##ي ب##ال##تعاق##د م##ع ق##طاع ال##صناع##ة ب##ما ي##فيد ال##عملية
امل##صان##ع والش##رك##ات ح##يث ك##ان##ت ش##هادة رئ##يس ال ##بحثية م ##ن ش ##راء أو تج ##دي ##د وتح ##دي ##ث ل ##ألجه ##زة
ش#رك#ة الح#دي#د وال#صلب ب#مدى ك#فاءت#نا ه#ي ك#لمة ال ##علمية وإم ##كان ##ية ت ##حقيق ه ##ام ##ش رب ##ح ب ##سيط

][!11

م ## #ن ال ## #باح ## #ثني ج ## #راء ال ## #عمل ب ## #أف ## #ران الصه ## #ر
بش#رك#ات الح#دي#د وال#صلب وال#نحاس ب#ما ي#عطي
إن#طباع#ا ً ل#لمشاه#د ب#أن امل#صاب أح#د أف#راد ف#ري#ق
ال#عمل م#ن امل#هندس#ني أو ال#عمال ب#الش#رك#ة ول#يس
ب##امل##رك##ز ال##بحثي وه##و م##اك##ان م##الح##ظ م##ن ج##ميع
العاملني .
أع ##ود وأق ##ول أن ##نا ن ##عمل ت ##حت م ##ظلة رؤي ##ه امل ##همه
ال ##وط ##نيه ال ##تي أن ##شيء م ##ن أج ##لها املعه ##د وه ##ي
ت##طوي##ر ط##رق اإلن##تاج وت##حسينها أو إي##جاد ط##رق
ح ##دي ##ثه ل ##ها ح ##يث أن ع ##ملنا م ##ع امل ##نتج ن ##فسه أو
طريقة إنتاجة .

اإلدارة ال1رش1يدة امل1بنية ع1لى أس1س و أس1ال1يب ع1لمية  ،الب1د و أن ت1كون الب##د م##ن أن أق##وم ك##مرك##ز ب##حثي أع##مل ف##ي م##جال ت##خصص م##ع ال##صناع##ة أن ي##صل
جه ##دي وع ##ملي ل ##لمواط ##ن م ##ن خ ##الل ف ##كره أن م ##ا أق ##دم ##ه م ##ن أب ##حاث ت ##فيد ال ##صناع ##ة
هي املعيار األول إلختيار القيادات في كل القطاعات
ت ##عود ع ##ليه م ##باش ##رة م ##ن خ ##الل امل ##نتج ال ##نهائ ##ي ال ##ذي يس ##تخدم ##ه ف ##ي ح ##يات ##ه أو م ##ن
أي#ن م#وق#ع م#رك#ز ب#حوث ال#فلزات وس#ط أق#ران#ه م#ن امل#راك#ز ال#بحثية ال#دول#ية امل#تخصصة خ##الل ال##عائ##د امل##ادي ل##لدخ##ل ال##قوم##ي ال##ذي م##ن ش##أن##ه أن ي##عود ل##لمواط##ن أي##ضا ً ف##ي
في نفس املجال والتي بدأنا معها منذ ما يزيد عن أربعون عاما ً ؟
ص#ورة خ#دم#ات أخ#رى ت#قدم#ها ل#ه ال#دول#ة  ،أو ك#يفية ق#يام#ي ب#عرض وت#سوي#ق أب#حاث#ي
ي ##عد م ##رك ##زن ##ا م ##قارن ##ة ب ##امل ##راك ##ز امل ##ناظ ##رة ف ##ي ال ##عال ##م م ##ن أف ##ضلهم ح ##يث أن امل ##ناف ##سة ومنتجاتي بصوره جاذبة للمواطن ليتعرف عليها .
ش##دي##دة م##ع امل##راك##ز ال##بحثية ف##ي دول ال##عال##م امل##تقدم  ،ول##كن ي##مكننا ال##قول أن##نا م##ن
أف#ضل امل#راك#ز وأح#سنها ف#ي أف#ري#قيا وم#ن ب#عض ال#دول ف#ي الش#رق األق#صى  ،ك#ما " أن1اش1د امل1سئول1ني ب1ضرورة ع1مل ق1اع1دة ب1يان1ات ب1إح1تياج1ات امل1صان1ع
من املراكز البحثيه لتحسني وتطوير منتجاتها وتقليل الفاقد فيه "
أن نتوائم ونتقارب بالتساوي مع نظرائنا ببعض الدول األوروبية .
وي##علون##ا ف##ي ال##ترت##يب ب##عض امل##راك##ز ال##بحثيه ف##ي ب##عض ال##دول م##ثل ال##سوي##د وك##ندا
ه ##ل ت ##ؤي ##د س ##يادت ##كم س ##ن تش ##ري ##عات وق ##وان ##ني م ##ن ش ##أن ##ها أن ت ##تح ل ##لباح ##ثني إن ##شاء
وأمريكا .
ول ##كن ع ##لوه ##ا ف ##ي ال ##ترت ##يب ع ##نا ال ع ##الق ##ة ل ##ه ب ##ال ##كفاءة ال ##علمية ل ##لباح ##ثني وإن ##ما ف ##قط ش#رك#ات تخ#رج م#ن ع#باءة امل#راك#ز ال#بحثية إلن#تاج وت#سوي#ق األف#كار واإلخ#تراع#ات ف#ي
ل ##تطبيقها ألح ##دث أس ##ال ##يب اإلدارة )  ( Managementوالب ##د ه ##نا ل ##نا وق ##فة ه ##ام ##ة صورة منتجات تباع وتتداول في األسواق مباشره ؟
عند هذا املوضوع وأقصد به موضوع اإلدارة بمعناها األهم في كافه املجاالت  .أؤي#د ال#فكرة بش#دة وأن#اش#د ج#ميع متخ#ذي ال#قرار ل#لعمل ع#لى إي#جاد آل#ية ل#تفعيل ه#ذا
ل#ذا م#ن امل#هم ج#دا ً أن ي#كون إخ#تيار ال#رؤس#اء ل#لمراك#ز والش#رك#ات وامل#ؤس#سات ق#ائ#ماً ال ##فكر  ،وي ##حضرن ##ي ه ##نا ن ##موذج واض ##ح ل ##ذل ##ك  ،ح ##يث ك ##ان ل ##دي ##نا ف ##ي امل ##رك ##ز أح ##د
ع##لى إمل##ام ال##شخص ب##كل م##عطيات وأدوات اإلدارة ال##جيدة م##ن ح##يث ك##ون##ها م##وه##بة امل## #تخصصني ف## #ي ت## #وص## #يف وع## #الج وت## #صحيح امل## #شكالت ال## #طارئ## #ه ف## #ي م## #اك## #ينات
الكه ##رب ##اء وك ##ان ه ##و اإلخ ##تيار األول واألوح ##د ع ##ند ح ##دوث ت ##لك امل ##شكالت وب ##خاص ##ه
وعلم معا ً وهذا هو مربط الفرس .
ف#يما ي#تعلق بخ#طوط األن#اب#يب )غ#از – م#ياه – ب#ترول ( وك#ان ص#اح#ب ف#كر وق#درة ع#لى
دور البحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي و زيادة الدخل القومي ت ##قدي ##م أف ##كار ب ##حثية ه ##ائ ##لة مل ##نعها و م ##عال ##جتها م ##ن ال ##تآك ##ل وك ##ان ي ##مكنه ب ##ال ##فعل أن
م ##ا ه ##و دور م ##رك ##ز ب ##حوث ال ##فلزات م ##ن ن ##اح ##ية م ##ساه ##مته ف ##ي زي ##ادة ال ##دخ ##ل ال ##قوم ##ي ينش§ ش ##رك ##ته ال ##خاص ##ة ل ##لقيام به ##ذا ال ##عمل وه ##و م ##عمول ب ##ه ف ##ي ك ##ل أن ##حاء ال ##عال ##م
وي#در دخ#الً ب#امل#الي#ني ول#كنني أؤك#د أن امل#سئول األول ع#ن ه#ذا ال#عمل ه#و ال#دول#ة م#مثلة
ملصر ؟ وهل هناك وسيله أو قصص نجاح لقياس هذا األمر؟
ً
ال ##رد ب ##منتهى ال ##بساط ##ه ي ##مكن أن ي ##كون م ##ن خ ##الل اإلس ##تعان ##ه ب ##كل أع ##مال وأب ##حاث ف#ي ال#حكوم#ة  ،ب#معني البـ#د أن ت#عـي ال#دولــ#ة ت#مام#ا م#اه#ية إح#تياج#ها ل#لبحث ال#علمي
امل ##رك ##ز وت ##عاون ##ه م ##ع ال ##صناع ##ة والش ##رك ##ات ف ##ي م ##ختلف ق ##طاع ##ات اإلن ##تاج ال ##صناع ##ي ) هي عايزه ايه من البحث العلمي ( .
وه ##ي أع ##مال م ##وث ##قة وم ##عترف ب ##ها ب ##موج ##ب ع ##قود وخ ##دم ##ات وإس ##تشارات ك ##ان م ##ن ح##يث أن الخ##دم##ات ال##بحثية ه##ي إح##دى م##نتجات م##راك##ز ال##بحث ال##علمي وال ب##د ه##نا
ن#تيجتها امل#باش#رة تحس#ني ط#ري#قة اإلن#تاج وزي#ادت#ه ورف#ع م#عدل ال#رب#ح وال#عائ#د م#نه م#ن أن تح##دد ال##دول##ة ف##ي مش##روع##ات##ها ال##قوم##ية وال##تنموي##ة أن ي##تم ت##كليف امل##راك##ز ال##بحثية
خ#الل ت#طوي#ر امل#نتج وخ#ط إن#تاج#ه م#ن خ#الل م#كون وط#ني م#ن أب#حاث وت#طوي#ر ق#ام ب#ها ب##ال##عمل ع##لى ت##طوي##ر وتحس##ني وإن##جاح ت##لك املش##روع##ات مل##ا ل##لبحث ال##علمي م##ن ذراع
طولى تصل إلى كل املجاالت التي تهم الدولة واملواطن .
باحثو املركز .
وأن##اش##د امل##سئول##ني ب##ضرورة و ح##تمية ع##مل ق##اع##دة ب##يان##ات ب##إح##تياج##ات امل##صان##ع م##ن
ك ##يف ي ##مكنني ك ##مواط ##ن أش ##عر ب ##ال ##دور ال ##ذي ي ##قوم ب ##ه امل ##رك ##ز ف ##ي ت ##طوي ##ر ال ##صناع ##ة امل#راك#ز ال#بحثيه لتحس#ني وت#طوي#ر م#نتجات#ها وت#قليل ال#فاق#د ف#يه ب#حيث ت#كون ت#لك ه#ي
املصرية وما هو العائد املباشر علي منه ؟
ال ##بداي ##ة ال ##صحيحة ل ##دم ##ج ال ##بحث ال ##علمي م ##ع ال ##صناع ##ة ب ##ما ي ##جعل ال ##دول ##ه ت ##مسك
#قاء
#
ل
#تسجيل
#
ل
#شهورة
#
مل
ا
#ية
#
ن
#و
#
ي
#تليفز
#
ل
ا
#ج
#
م
#برا
أذك##ر أن##ه ج##ائ##نا ف##ي ب##داي##ة ع##ملنا أح##د ال#
ب##ناص##ية األم##ور لخ##لق ال##طلب ع##لى ال##حاج##ة وت##حفيز ال##باح##ثني ع##لى ال##عمل لح##ل ت##لك
داخ##ل امل##رك##ز وك##ان ه##ذا ه##و س##ؤال##هم ح##رف##يا ً ق##بل ال##بدء ف##ي ال##تسجيل  ،وق##د رف##ضت املشكالت .
وق##تها ال##تسجيل داخ##ل امل##كتب ح##رص#ا ً ع##لى م##صداق##ية ع##ملنا  ،ف##لما إس##تغرب ط##اق##م
ال ##عمل ب ##ال ##برن ##ام ##ج م ##ن ال ##رد  ،أس ##رع ##ت ب ##نصيحتهم ب ##أن ي ##تم ال ##تسجيل م ##ن داخ ##ل خالصة القول يمكننا وضع روشتة املستقبل من خالل توافر العناصر التالية :
امل#صان#ع والش#رك#ات وب#خاص#ة م#ع رؤس#ائ#ها وم#هندس#يها وع#مال#ها ل#يجاوب#وا ب#أن#فسهم ال#باح#ثني األك#فاء – ق#واع#د ب#يان#ات ب#امل#شكالت ال#صناع#ية وإح#تياج#ات#ها – اإلدارة
ع#ما ق#ام ب#ه م#رك#ز ال#فلزات م#ن أع#مال  ،وك#ان اإلق#تراح ب#ال#تسجيل ف#ي ش#رك#ة الح#دي#د الجيدة املنتقاة بعناية – التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا .
ح ##يث أن ال ##بحث ال ##علمي ف ##ي خ ##دم ##ه امل ##جتمع  ..ف ##الب ##د م ##ن امل ##جتمع أن ي ##طلب م ##ن
والصلب املصريه .
والب##د ه##نا ذك##ر أن األم##ر ك##ان م##ن ال##سهول##ه وق##تها إع##الم##يا ً أن ي##تم الح##دي##ث ع##ن دور الباحثني ما يريده من عمل .
ال#بحث ال#علمي وأه#ميته م#قارن#ة ب#ال#وق#ت ال#حال#ي ح#يث ع#صر ال#فضائ#يات وال#سماوات ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن ال#دك#تور أح#مد ع#ادل ع#بد ال#عظيم أح#د ال#نماذج املش#رف#ة و امل#ضيئة
امل##فتوح##ة وت##عدد ال##قنوات واملح##طات ال##تليفزي##ون##ية ف##ي اإلع##الم ال##ذي ل##ن يه##تم ب##ال##بحث ل ##لباح ##ث وال ##عال ##م امل ##صري ف ##ي ع ##ضوي ##ته ب ##الج ##معيات وامل ##نظمات امل ##صري ##ه وال ##دول ##يه
ال## #علمي ودوره إال إذا ت## #م ع## #مل م## #ا ي## #مكننا أن ن## #طلق ع## #ليه م## #جازا ً ل## #فظ " ال## #قنبلة " منها على سبيل املثال ال الحصر :
لج##ذب إن##تباه امل##جتمع و اإلع##الم  ،إذ الب##د م##ن زرع ث##قاف##ة اإله##تمام ب##ال##بحث ال##علمي  -زميل جمعية التآكل البريطانية .F. Corr. S. T
م#ن خ#الل إن#تقاء امل#وض#وع#ات ال#تي ت#هم امل#واط#ن ال#عادي لج#ذب إن#تباه#ه أله#ميه دور  -عضو هيئة تحرير مجلة التآكل االنجليزية .Corrosion Science
 عضو جمعية التآكل الفرنسية CEFRACORالبحث العلمي  ،وتلك مسئولية كبيرة البد من تضافر جميع الجهود إلحداثها .
 عضو جمعية التآكل االمريكية NACEه ##ل ن ##رى الح ##ل ف ##ي أن ي ##وازن ال ##عام ##لون ب ##مجال ال ##بحث ال ##علمي م ##ا ب ##ني األه ##داف
 عضو جمعية الكيمياء الكهربية الهنديةوالخ ##طط اإلس ##ترات ##يجية وال ##تنموي ##ة ال ##كبرى وم ##ا ب ##ني اإله ##تمام ب ##ال ##وص ##ول ل ##لمواط ##ن
ال ##عادى ب ##منتج ذو م ##كون م ##صري خ ##ال ##ص م ##ن ن ##اح ##يه ال ##فكرة وال ##خام ##ة واإلن ##تاج  - ،م##مثل م##نطقة الش##رق االوس##ط ف##ى ال##لجنة ال##عليا ل##الت##حاد ال##دول##ى مل##راك##ز ال##بحوث
ي##كون ف##ي م##تناول ي##ده ب##صورة مس##تمرة وال أك##ون م##ازح #ا ً ح##ني أق##ول ) ال##صنبور أو الصناعية  ((WAITROوغالبية أعضائه من العالم املتقدم
ال#حنفيه ( م#ثالً ك#منتج ي#تم إس#تخدام#ه أك#ثر م#ن م#رة ي#وم#يا ً  ،ع#لى أن ي#كون ذو ك#فاءة ثم انتخابه نائبا لرئيس االتحاد الدولى ملراكز البحوث الصناعية ) ويترو (
ع##ال##ية وس##عر رخ##يص وف##ي امل##تناول وب##ال##رغ##م م##ن أن##ه ل##يس م##نتج إس##ترات##يجي ضخ##م
ثم انتخابه باإلجماع رئيسا لالتحاد الدولى لفترتني متتاليتني
إال أن#ه يه#دف إل#ي ث#قه امل#واط#ن ف#ي ال#وص#ول إل#ي م#نتج م#صرى ت#م إن#تاج#ه م#ن خ#الل
أحد إبداعات وأعمال البحث العلمي في مصر .
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ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ  -ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟
ك##ل ع##ام ،ن##ضخ ن##حو  ٣٥.٩ب##ليون ط##ن م##تري م##ن

 ،Science Advancesأن خ#لية ال#وق#ود ال#تي

ث ## #ان ## #ي أوك ## #سيد ال ## #كرب ## #ون ف ## #ي ال ## #غالف ال ## #جوي.

ت ## #ول ## #د الكه ## #رب ## #اء أث ## #ناء ت ## #حوي ## #ل ث ## #ان ## #ي أوك ## #سيد

وي ## #أم ## #ل ال ## #علماء ب ## #أن ي ## #ساع ## #دوا ع ## #لى ح ## #ل ه ## #ذه

ال ##كرب ##ون إل ##ى "س ##لعة ك ##يميائ ##ية" ي ##مكنها ال ##قيام

امل#شكلة )امل#اس#ة إل#ى ح#د م#ا( ،ع#بر ت#حوي#ل ال#تلوث

ب ## # #امل ## # #همة .ح ## # #يث ق ## # #ام ه ## # #و وت ## # #لميذه ،وادج ## # #ي

إلى شيء يمكننا استخدامه.

ال#سادات ،ب#بناء ن#موذج أول#ي مل#فاع#ل ن#ووي يج#مع

ل ## #قد تس ## #ببت ال ## #نشاط ## #ات البش ## #ري ## #ة ،وال ## #عمليات

ث## # # # #ان## # # # #ي أوك## # # # #سيد ال## # # # #كرب## # # # #ون م## # # # #ع األمل## # # # #نيوم

ال##صناع##ية ،كح##رق ال##وق##ود األح##فوري ،وإن##تاج

واألوك#سجني ،إلن#تاج م#ادة ي#مكن اس#تخدام#ها
ل## #صناع## #ة األح## #ماض ،وم## #زي## #الت

اإلس ## # # #منت ،وإزال ## # # #ة ال ## # # #غاب ## # # #ات،
ب ##إن ##تاج ك ##بير م ##ن ان ##بعاث ##ات

ال # # # # # #ص## #دأ ،واألص # # # # # #ب## #اغ

ث#ان#ي أوك#سيد ال#كرب#ون،

ال#نسيجية ،وغ#يره#ا م#ن

م ## #لوث ## #ة ك ## #وك ## #بنا .م ## #ع

امل ## # #واد ال ## # #كيميائ ## # #ية

اس # # # # # #ت #م ##رار ه ## # # # # #ذه

الصناعية.

ال ## # #نشاط ## # #ات ،إل ## # #ى

ك # # # # # #م ##ا أن ه ## # # # # #ذه

ج## #ان## #ب ت## #زاي## #د ع## #دد

ال # # # # # #ت # # # # #ف## # # # #اع ## # # # # #الت

ال##سكان ف##ي ال##عال##م،

ال## # #كيميائ## # #ية ت## # #طلق

أوك#د ل#كم أن#ه ل#ن ي#كون

ط ## # #اق ## # #ة لتحتج ## # #زه ## # #ا

ه ##نال ##ك ن ##قص ف ##ي ث ##ان ##ي

خ##الي##ا ال##وق##ود ،ح##يث ب##دا

أوكسيد الكربون.

أن ه ## #ذه ال ## #عملية ت ## #ول ## #د م ## #ن
الكهرباء ما يفوق استهالكها لها.

ول ##كن م ##ع ذل ##ك ،ي ##بدو ل ##يندي ##ن أرتش ##ر،
امل## #هندس ال## #كيميائ## #ي ف## #ي ج## #ام## #عة ك## #ورن## #يل ،ف## #ي
ن ##يوي ##ورك ،إي ##جاب ##يا ً .ح ##يث ي ##رى أن ث ##ان ##ي أوك ##سيد

م ## #ن جه ## #ته ه ## #اورد ه ## #يرت ## #زوج ،ك ## #بير ال ## #باح ## #ثني

ال#كرب#ون ل#ن ي#شكل م#صدرا ً ل#إلزع#اج ب#عد اآلن ،ب#ل

امل## # #هندس## # #ني ف## # #ي م## # #بادرة ال## # #طاق## # #ة ف## # #ي معه## # #د

س ##يكون ه ##دي ##ة ...إن أم ##كن اح ##تجاز االن ##بعاث ##ات،

م ##اس ##ات ##شوس ##تس ل ##لتكنول ##وج ##يا ،وم ##ن دع ##اة ع ##زل
ال##كرب##ون ،ي##ؤي##د م##وق##فا ً م##ختلفا ً ب##النس##بة إلم##كان##ية

منتجات مفيدة وقيمة.

اس## #تثمار ال## #كرب## #ون ،ب## #أن ل## #ه ت## #أث## #يرا ً ك## #بيرا ً ع## #لى

استثمار الكربون مقابل احتجاز الكربون

ال ##بيئة .إن االن ##تفاع م ##ن ث ##ان ##ي أوك ##سيد ال ##كرب ##ون

ل#قد ت#م ال#تقاط ث#ان#ي أوك#سيد ال#كرب#ون م#ن أن#اب#يب

ع##لى ش##كل س##لع ك##يميائ##ية أو ط##اق##ة ،دون ص##رف

ال ##عادم ف ##ي مح ##طات ت ##ول ##يد ال ##طاق ##ة ،وغ ##يره ##ا م ##ن

امل## #زي## #د م## #ن ال## #طاق## #ة ف## #ي م## #كان م## #ا ض## #من دورة

م ## # #صادر االن ## # #بعاث ## # #ات ،وتخ ## # #زي ## # #نها ف ## # #ي أع ## # #ماق

ح#ياة امل#نتج ،ه#و أم#ر ف#ي غ#اي#ة ال#صعوب#ة .ي#ناق#ش

#بني أن ه ##ذه
األرض ،ع ##لى م ##دى س ##نوات .ول ##كن ت ّ #
ال ## #عملية ،م ## #كلفة ج ## #داً ،وغ ## #ير ع ## #ملية ف ## #ي غ ## #ياب

ال#تقري#ر ال#خاص ل#لجنة ال#دول#ية ل#لتغيرات امل#ناخ#ية
 IPCCع ## #ن ال ## #تقاط ث ## #ان ## #ي أوك ## #سيد ال ## #كرب ## #ون

مصادر الدعم الكبيرة.

وتخ## #زي## #نه ،وال## #ذي ك## #ان ه## #يرت## #زوج أح## #د م## #ع ّدي## #ه

م ## #ع ذل ## #ك ،ي ## #أم ## #ل ال ## #علماء أن ي ## #حققوا ال ## #فائ ## #دة

ال##رئ##يسيني ،أن##ه ح##تى وإن اس##تخدم##ت ال##صناع##ة

ب ##اس ##تخدام ه ##ذا امل ##نتج ك ##مادة خ ##ام إلن ##تاج ش ##يء

ال#كيميائ#ية ث#ان#ي أوك#سيد ال#كرب#ون ل#صناع#ة ك#اف#ة

ن## # #اف## # #ع .ح## # #يث ته## # #دف مج## # #موع## # #ات ع## # #دي## # #دة م## # #ن

م ## #نتجات ## #ها ،ل ## #ن ت ## #تمكن م ## #ن ام ## #تصاص ك ## #اف ## #ة

امل## #هندس## #ني ،وال## #علماء ،وال## #باح## #ثني إل## #ى اح## #تجاز

االنبعاثات.

ان## # #بعاث## # #ات ث## # #ان## # #ي أوك## # #سيد ال## # #كرب## # #ون ،إلن## # #تاج

م#ن جه#تها ت#بدو ك#يندرا ك#وه#ل ،امل#ؤس#س امل#شارك

ال ##بول ##يمرات ،أو أن ##واع ال ##وق ##ود ال ##بدي ##لة ،أو امل ##واد

للش ## #رك ## #ة ال ## #ناش ## #ئة  ،Opus 12ف ## #ي ب ## #يرك ## #لي،

الكيميائية الصناعية.

ك## #ال## #يفورن## #يا ،م## #درك## #ة ب## #شكل ت## #ام ب## #أن اس## #تثمار

ول ##تحقيق آل ##يات )أو ت ##فاع ##الت( ج ##دي ##دة الس ##تخدام

ال ##كرب ##ون ،ل ##ن يح ##ل ب ##شكل ك ##ام ##ل م ##شكلة ال ##عال ##م

ث ##ان ##ي أوك ##سيد ال ##كرب ##ون ك ##مادة أول ##ية ك ##يميائ ##ية،

امل## #تعلقة ب## #ان## #بعاث## #ات ث## #ان## #ي أوك## #سيد ال## #كرب## #ون،

ي ## #قترح آرتش ## #ر ف ## #ي مج ## #لة س ## #اي ## #نس أدف ## #انس ## #ز

ولكنها تقول ،إن األمر يستحق املحاولة.

وت ## #حوي ## #لها إل ## #ى ك ## #تل ب ## #ناء ك ## #يميائ ## #ية ل ## #صناع ## #ة

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

اآلثار البيئية

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﺤﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﺎﻟﻢ
ﻡ /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻡ /ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ١٠١ﺵ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻴﻔﺎﻛﺲ ٢٧٩٢١٣١٦ :

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

