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ال ش ##ك ف ##ي أن امل ##شارك ##ة ف ##ي امل ##حاف ##ل ال ##دول ##ية
وامل ##ساب ##قات ال ##عامل ##ية ت ##ضيف ال ##كثير م ##ن الفخ ##ر
واإلح ##ساس ب ##ال ##وط ##نية ل ##كل م ##ن ي ##مثل ب ##الده ف ##ي
ت ##لك امل ##ساب ##قات وت ##سعى ك ##ل ال ##دول ل ##لمشارك ##ة
أم##لة ف##ي ال##فوز ب##مراك##ز م##تقدم##ة ي##رت##فع ب##ها ع##لم
ال## #دول## #ة وس## #ط ك## #ل ال## #دول ب## #ما ي## #مثله م## #ن إع## #الن
دول##ي ت##تناق##له وس##ائ##ل اإلع##الم ب##تميز وت##فوق ت##لك
ال## #دول## #ة ف## #ي م## #جال امل## #ساب## #قة أو ال## #بطول## #ة ال## #تي
شاركت فيها.

ج ##دي ##ر ب ##ال ##ذك ##ر أن ##ه ي ##وج ##د ع ##لى مس ##توى ال ##عال ##م
إث## # #نتا عش## # #رة دورة أول## # #يمبية ف## # #ي ال## # #علوم ت## # #قام
س ## #نوي # #ا ً ب ## #دول ال ## #عال ## #م امل ## #ختلفة  ،ن ## #ذك ## #ر م ## #نها
األرب ## # #عة أول ## # #يمبياد األس ## # #اس ## # #ية ف ## # #ي م ## # #جاالت
) ال ## # # #بيول ## # # #وج ## # # #ي – ال ## # # #كيمياء – ال ## # # #فيزي ## # # #اء –
ال#ري#اض#يات (  ،ول#م ت#شارك م#صر ف#ي أى م#نهم
مس## # #بقا ً ن## # #ظرا ً ل## # #لعدي## # #د م## # #ن األس## # #باب أه## # #مها
ال ## # #قواع ## # #د واإلش ## # #تراط ## # #ات ال ## # #واج ## # #ب إت ## # #باع ## # #ها
للتسجيل واإلشتراك.

وب ## # #عيدا ً ع ## # #ن ال ## # #صخب واإله ## # #تمام اإلع ## # #الم ## # #ي
ب##األب##طال ال##ري##اض##يني ف##ي امل##حاف##ل و امل##ساب##قات
ال ##دول ##ية وال ##تي أص ##بحت م ##شارك ##تنا ف ##يها ع ##لى
ال ##صعيد ال ##دول ##ي ح ##لما ً ط ##ال إن ##تظارة  ،نج ##د أن
ه## #ناك ف## #ئة م## #ن الش## #باب امل## #صري م## #ن األج## #يال
ال ##صاع ##دة ي ##شارك ف ##ي م ##ساب ##قات ع ##لمية دول ##ية
وي#حقق م#راك#ز م#تقدم#ة وي#فوز ب#امل#يدال#يات ل#يرت#فع
م#عها ع#لم م#صر خ#فاق#ا ً ف#ي ت#لك امل#ساب#قات دون
أن ي ##تم تس ##ليط األض ##واء ع ##لى إن ##جازه ##م ال ##ذي
ي ##عد ج ##دي ##را ً ب ##اإله ##تمام ن ##ظرا ً ل ##تحقيقه ف ##ي ظ ##ل
غ ## #ياب إع ## #الم ## #ي ت ## #ام وب ## #أق ## #ل ال ## #تكال ## #يف ال ## #تي
تتحملها الدولة في سبيل مشاركتهم .

وك## #ان ملج## #لة ال## #ناف## #ذة ه## #ذا ال## #لقاء م## #ع امل## #درب## #ني
امل ## #صري ## #ني ل ## #لفري ## #ق ال ## #ذي ش ## #ارك ب ## #أول ## #يمبياد
ال ## #بيول ## #وج ## #ي ب ## #دول ## #ة ف ## #يتنام خ ## #الل شه ## #ر ي ## #ول ## #يو
 ٢٠١٦وال#حائ#ز ع#لى امل#يدال#ية ال#برون#زي#ة ف#ي أول
إش ##تراك مل ##صر ف ##ي أومل ##بياد ال ##علوم وه ##و إن ##جاز
يحق لنا جميعا ً أن نفخر به .
وي#تكون ف#ري#ق امل#درب#ني م#ن ث#الث#ة ش#باب ب#اح#ثني
بمعه#د ب#حوث زراع#ة األراض#ي ال#قاح#لة ب#مدي#نــة
األب##حـــاث ال##علميــة وال##تطبيقـــات ال##تـكنول##وج##ية
وه ## #م :د /س ## #ام ## #ي زك ## #ى  ،د /ج ## #مال ع ## #مار  ،د/
محمد عمران.
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ك $$يف ج $$اءت $$كم ف $$كرة اإلش $$تراك ب $$فري $$قكم
في تلك املسابقة ؟
ج ##اء األم ##ر ب ##ال ##صدف ##ة م ##ن خ ##الل أح ##د امل ##راك ##ز
ال## # #خاص## # #ة ب## # #ال## # #علوم وال## # #تدري## # #ب ال## # #ذي ي## # #شارك
وي## #تخصص ف## #ي م## #جال ت## #صميم ال## #روب## #وت ف## #ي
م##ثل ت##لك امل##ساب##قات  ،ح##يث ت##ناق##شنا ف##ي ك##يفية
ت## #كوي## #ن ف## #ري## #ق م## #صري ي## #شارك ف## #ي أول## #يمبياد
ال##علوم وب##خاص##ة ال##بيول##وج##ي ع##لى أن ي##تم ت##وف##ير
ال ## #تموي ## #ل ال ## #الزم م ## #ن خ ## #الل أح ## #د ال ## #رع ## #اة ب ## #عد
م## #واف## #قة وزارة ال## #ترب## #ية وال## #تعليم به## #ذا ال## #شأن ،
وال ## #بدء ف ## #ي ت ## #نفيذ وإس ## #تيفاء ج ## #ميع الش ## #روط
ال#الزم#ه ل#إلش#تراك ط#بقا ً ل#لقواع#د امل#عمول ب#ها ف#ي
مثل تلك املسابقات.
وب## #ال## #فعل ت## #مت م## #واف## #قة وزارة ال## #ترب## #ية وال## #تعليم
ب#صفتها ال#جهة ال#حكوم#ية ال#رس#مية ع#لى امل#ضي
ف ##ي األم ##ر واإلش ##تراك ف ##ي امل ##ساب ##قات ح ##يث أن
امل#تساب#قني الب#د وأن ي#كون#وا ط#لبة ال#تعليم م#ا ق#بل
ال##جام##عي ف##ي ال##فئة ال##عمري##ة م##من ه##م دون س##ن
العش##ري##ن  ،وت##م ع##رض ال##فكرة ع##لى أح##د ال##رع##اة
ل## #تموي## #ل ت## #كال## #يف ال## #رح## #لة م## #ن ت## #ذاك## #ر ال## #طيران
وإق ##ام ##ة وم ##صروف ##ات ال ##تدري ##ب ل ##إلش ##تراك ب ##إس ##م
مصر ألول مرة .

واإلخ ##تبارات ب ##مشارك ##ة  ١٨٠ط ##ال ##ب ت ##قدم ##وا ل ##إلش ##تراك
باملسابقة الوطنية .
وخ##الل الخ##طوات ال##تي ق##منا ب##ها أت##يح ل##نا زي##ارة امل##راك##ز
اإلس## #تكشاف## #ية ل## #لعلوم ال## #تاب## #عة ل## #وزارة ال## #ترب## #ية وال## #تعليم
وه ##ي ب ##حق ن ##موذج أك ##ثر م ##ن رائ ##ع ي ##عمل ع ##لى ت ##شجيع
ال ## #طالب وت ## #حفيزه ## #م ل ## #دراس ## #ة ال ## #علوم  ،ث ## #م ق ## #منا ب ## #عمل
ت## #صفيات مل## #رت## #ني ح## #تي وص## #ل ال## #عدد ال## #نهائ## #ي إل## #ي ٥٠
ط ##ال ##ب م ##ن خ ##الل ن ##ماذج إم ##تحان ##ات م ##قارب ##ه وم ##شاب ##هه
ل## #إلم## #تحان## #ات ف## #ي األول## #يمبياد ال## #دول## #ية ب## #نفس ال## #طري## #قة
واألسلوب حتي يعتاد عليها املتسابقني .
وم ##ن خ ##الل آخ ##ر ت ##صفيه وص ##ل ال ##عدد ال ##نهائ ##ي إل ##ي ٢٥
ط ##ال ##ب م ##تميز ب ##عد ن ##هاي ##ة امل ##رح ##لة ال ##ثال ##ثة م ##ن ال ##تصفيات
وذل ## #ك خ ## #الل ف ## #ترة أرب ## #عة أشه ## #ر م ## #نذ ب ## #دء اإلع ## #الن ع ## #ن
امل ## # #ساب ## # #قة  ،وك ## # #ان ## # #ت اإلخ ## # #تبارات  onlineل ## # #لتصفيات
األول ##ي ب ##حيث ي ##تم تح ##ميل اإلخ ##تبار وت ##تم اإلج ##اب ##ة ع ##لية
ب ##معرف ##ة امل ##تساب ##قني وإع ##ادة تح ##ميلة م ##رة آخ ##رى خ ##الل
ساعة واحدة فقط .
وف ## #ي ن ## #فس ت ## #وق ## #يت ال ## #تصفيات ال ## #خاص ## #ة ب ## #أول ## #يمبياد
ال#بيول#وج#ي ك#ان ي#تم اإلع#داد وال#تنفيذ ل#تصفيات ال#فيزي#اء
وال##ري##اض##يات م##ن خ##الل ف##رق وم##درب##ني آخ##ري##ن م##ن خ##الل
ن#فس امل#رك#ز ال#علمي ال#خاص وال#رع#اة ح#يث ك#ان اإلع#داد
ألول#يمبياد ال#فيزي#اء ال#دول#ية ال#تي ت#قام ف#ي س#ويس#را ه#ذا
ال ##عام  ،وب ##عد اإلس ##تقرار ع ##لى  ٢٥م ##تساب ##ق ن ##هائ ##ي ق ##ام
ال##راع##ي ال##رس##مي ب##تموي##ل ت##دري##ب م##كثف ل##هم مل##دة ث##الث##ة
أي ##ام ب ##ال ##قاه ##رة ك ##ان ف ##ي ن ##هاي ##تها إخ ##تبار  ٢١ط ##ال ##ب ث ##م
ق ##منا ب ##ال ##توس ##ع ف ##ي دائ ##رة اإلخ ##تيار امل ##تاح ل ##نا ب ##إج ##راء
ن#فس ال#تصفيات ب#اإلس#كندري#ة ال#تي إنته#ت ن#تائ#جها إل#ي
 ١٦ط ## #ال ## #به ت ## #مت ت ## #صفيتهم إل ## #ي  ٦ف ## #قط وع ## #ليه أص ## #بح
العدد اإلجمالي لدينا  ٢٧طالب وطالبة .

ه$$ل ه$$ناك ش$$روط أخ$$رى ل$$تسجيل م$$صر رس$$مياً
للمشاركة في تلك املسابقات العلمية ؟
ك ## #ان م ## #ن ض ## #من الش ## #روط أي ## #ضا ً أن ي ## #تم إي ## #فاد أح ## #د
امل ## # # #درب ## # # #ني ل ## # # #لمشارك ## # # #ة ف ## # # #ي
األل ##يمبياد ب ##صفة م ##راق ##ب
أوالً مل## # #تاب## # #عة ال## # #تنظيم
وال # # # # # #ت #ع ##رف ع # # # # # #ل ##ى
ش ## # #روط امل ## # #ساب ## # #قة
واإلخ##تبارات وك##يفية
إح## # #تساب ال## # #نتائ## # #ج
وإع#الن#ها ،وب#ال#فعل ت#م
إي##فاد ال##دك##تور  /س##ام##ي
زك## # #ي ل## # #لمشارك## # #ة ك## # #مراق## # #ب
ب#إس#م م#صر ف#ي أول#يمبياد ع#لوم ال#بيول#وج#ي ال#تي أق#يمت
ب##ال##دان##مارك ف##ي ال##عام ال##فائ##ت  ، ٢٠١٥وك##ان م##ن ض##من
امل## #شارك## #ني ك## #مراق## #ب ألول م## #رة أي## #ضا ً دول آخ## #رى م## #ثل
النرويج – بنجالديش – أيسلندا .
وبه#ذا ت#م ت#سجيل م#صر ف#ي األول#يمبياد ك#مراق#ب وأص#بح
ي#مكننا اإلش#تراك ف#ي ال#بطول#ة ال#تال#ية ب#فري#ق ب#عد إج#تياز
ب ## # #عض الش ## # #روط اإلج ## # #راءات ال ## # #تي س ## # #نقوم بش ## # #رح ## # #ها
ب ##ال ##تفصيل الح ##قاً ،والب ##د ه ##نا أن ن ##ذك ##ر أن م ##شارك ##ة ك ##ل
دولة تنقسم إلي نوعني من املشاركني -:
 -١املحكمني.
 -٢املتسابقني من الطلبة.
وط#امل#ا ك#ان امل#حكمني ه#م ف#ي األص#ل م#ن ق#ام#وا ب#تدري#ب
ال##طلبة ق##بل ال##سفر ل##إلش##تراك ب##امل##ساب##قة  ،ف##إن##ه الب##د م##ن
ف ## # #صلهم ع ## # #ن ب ## # #عضهم ف ## # #ي ام ## # #اك ## # #ن اإلق ## # #ام ## # #ة وم ## # #نع
اإلت#صاالت ب#ينهم ف#ور اإلن#تهاء م#ن ع#ملية ال#تسجيل ع#قب
ال#وص#ول م#باش#رة  ،وي#تم ع#زل امل#تساب#قني م#ن ال#طلبة م#ن
أي ## # #ة أجه ## # #زة إت ## # #صاالت ل ## # #ضمان ال ## # #حياد ال ## # #تام وع ## # #دم
التس ##ري ##ب ن ##ظرا ً إلط ##الع امل ##درب ##ني – امل ##حكمني ح ##ال ##يا ً – ك$$يف ت$$مت ع$$ملية إخ$$تيار امل$$تساب$$قني م$$ن أص$$ل
السبعة و عشرون متميزا ً من هؤالء الطلبة ؟
على جميع اإلختبارات في املونديال.
مل ##ا ك ##ان م ##ن أه ##م ش ##روط أش ##راإلش ##تراك ف ##ي امل ##ون ##دي ##ال
ك$يف ب$دأت$م ب$تدري$ب ال$طلبة امل$ختاري$ن  ...و ع$لى ال ##عامل ##ي أن ي ##تم ع ##مل إخ ##تبار  Finalلج ##ميع امل ##ختاري ##ن
ف#قد أق#يم ه#ذا اإلخ#تبار ف#ي ج#ام#عة ال#نيل ك#جام#عة أه#لية
أي معايير تم إختيارهم ؟
ل ##ها ص ##فة ال ##رس ##مية ك ##جام ##عة ح ##كوم ##ية ال ##تي إس ##تضاف ##ت
ف ##عال ##يات امل ##ساب ##قة ال ##نهائ ##ية ال ##وط ##نية ب ##عد م ##ا ت ##م ت ##صميم
ش#عار ل#ها وت#غطيتها إع#الم#يا ً ب#عدد م#ن امل#واق#ع اإلخ#باري#ة
وإث#نني ع#لى األق#ل م#ن املح#طات ال#تليفزي#ون#ية و ت#م ت#وزي#ع
جوائز محددة مسبقا ً للحاصلني على املراكز األولى .
ون ##تقدم ب ##ال ##شكر إلدارة ج ##ام ##عة ال ##نيل ال ##تي إس ##تضاف ##ت
ف ##عال ##يات امل ##ساب ##قة ال ##وط ##نية ل ##كل م ##جاالت ال ##علوم امل ##ؤه ##لة
ل#لمون#دي#االت امل#تخصصة ب#عد م#ا سخ#رت ك#ل إم#كان#يات#ها
ل ##توف ##ير ك ##ل املس ##تلزم ##ات امل ##طلوب ##ة ل ##عقد ت ##لك امل ##ساب ##قة ،
ك## #ما ذك## #رن## #ا س## #اب## #قا ً أن امل## #درب## #ني امل## #صري## #ني ق## #د ق## #ام## #وا
وج ##اءت ال ##نتيجة ال ##نهاي ##ة مل ##ساب ##قة ال ##بيول ##وج ##ي ب ##إخ ##تيار
بتح ##دي ##دم ##ا س ##وف ي ##تم ت ##دري ##ب ال ##طلبة ع ##ليه ف ##ي امل ##جاالت
ث ##مان ##ية ط ##لبة م ##نهم أرب ##عة أس ##اس ##يني وأرب ##عة إح ##تياط ##يني
التالية :
ل#هم  ،وم#نذ ت#لك اللح#ظة ب#دأ دورن#ا ك#مدرب#ني ل#هؤالء ال#طلبة
 -١البيولوجيا الجزيئية.
ع ## #لى امل ## #جاالت ال ## #ساب ## #ق ذك ## #ره ## #ا م ## #ن خ ## #الل ع ## #دد م ## #ن
 -٢الكيمياء الحيوية.
امل##حاض##رات وال##فيدي##وه##ات والش##رح ال##تفصيلي ل##لمساب##قة
 -٣علم التشريح ووظائف النباتات الحيوية.
ال ## #دول ## #ية ح ## #تي وص ## #ل ب ## #نا األم ## #ر إل ## #ي م ## #حاول ## #ة وض ## #ع
 -٤علم الحيوان والنظم اإليكولوجية.
إخ##تبارات ل##هم ب##طري##قة أك##ثر ص##عوب##ة م##ن ن##اح##ية ال##ضغط
وت ##م ال ##بدء ب ##اإلع ##الن ع ##ن ال ##تصفيات األول ##ية ل ##ألول ##يمبياد
ال#عصبي وط#ول األس#ئلة وض#يق ال#وق#ت ع#ما ه#و ع#ليه ف#ي
ال ##وط ##نية ف ##ي م ##صر م ##ن خ ##الل امل ##رك ##ز ال ##علمي وم ##واف ##قة
امل ##ساب ##قة ال ##رس ##مية ح ##تي ي ##عتاد ال ##طلبة امل ##ختارون ع ##لى
وزارة ال ##ترب ##ية وال ##تعليم  ،وت ##م ت ##صميم م ##وق ##ع إل ##كترون ##ي
مثل تلك األجواء مسبقا ً .
وص## # # # #فحة ع## # # # #لى م## # # # #وق## # # # #ع ال## # # # #تواص## # # # #ل اإلج## # # # #تماع## # # # #ي
وب ## # #دأ يظه ## # #ر ل ## # #نا أه ## # #م امل ## # #شكالت وامل ## # #عوق ## # #ات ال ## # #تي
) (FACEBOOKبه## # #ذا ال## # #شأن  ،وب## # #دأت ال## # #تصفيات
ص ##ادف ##ناه ##ا خ ##الل ت ##لك امل ##رح ##لة  ،أال وه ##ي ال ##عثور ع ##لى
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م ## #كان ل ## #لتدري ## #ب ال ## #علمي ال ## #ذي الب ## #د وأن ي ## #كون ط ## #بقاً
ل ##لتخصص ب ##أح ##د ال ##جام ##عات أو أح ##د امل ##راك ##ز ال ##بحثية
امل#تخصصة ف#ي ال#بيول#وج#ي  ،والح#ت ل#نا ف#رص#ة ال#تدري#ب
ق##بل ال##سفر ب##أرب##عة أي##ام ف##قط خ##الل ال##تدري##ب ف##ي م##عمل
ال ##بيوت ##كنول ##وج ##ي ب ##كلية ال ##زراع ##ة ج ##ام ##عة اإلس ##كندري ##ة ول ##م
ي ##كن ت ##دري ##با ً ب ##امل ##عنى امل ##تعارف ع ##ليه ب ##ال ##تدري ##ب امل ##عملي
ف ##عليا ً ب ##ل ك ##ان ف ##قط م ##شاه ##دة وم ##ساع ##دة أف ##راد ال ##قسم
أث##ناء ع##ملهم  ،ح##يث أن ال##تدري##ب ع##لى ال##عمل ال##بيول##وج##ي
ي## #حتاج ب## #عض املس## #تلزم## #ات امل## #كلفة م## #ادي # #ا ً م## #ن أجه## #زة
وكيماويات وحيوانات تجارب  .....إلخ.
ه$$ $ل ت$$ $قصد أن امل$$ $تساب$$ $قني ل$$ $م ي$$ $حصلوا ع$$ $لى
ال$$تدري$$ب ال$$عملي ال$$كاف$$ي ق$$بل ال$$سفر ل$$لمشارك$$ة
في املسابقة ؟

ل#نا أن ن#تخيل أن امل#تساب#قني ق#ام#وا ب#ال#عمل ال#يدوي ف#علياً
م ##ن خ ##الل اإلخ ##تبارات ف ##ي امل ##ون ##دي ##ال وه ##و م ##ا ي ##عظم م ##ن
ق ## #يمة ال ## #نتائ ## #ج ال ## #تي ح ## #صلوا م ## #قارن ## #ة ب ## #اإلس ## #تعدادت
واإلم#كان#يات ال#تي ك#ان ي#جب ت#وف#يره#ا ل#هم ،وم#ن ال#طري#ف
ه## #نا أن ن## #ذك## #ر أن دول## #ة م## #ثل س## #ويس## #را ب## #كل إم## #كان## #تها
ون#ظام#ها ال#تعليمي ل#م ت#تمكن م#ن ال#حصول ع#لى م#يدال#ية
ألول م ## #رة إال ب ## #عد  ٩س ## #نوات م ## #ن امل ## #شارك ## #ة  ،ك ## #ما أن
م ##صر ت ##عد أول دول ##ة ع ##رب ##ية ت ##حصل ع ##لى م ##يدال ##ية ف ##ي
أوليمبياد العلوم.
وع ##ند إع ##الن ن ##تائ ##ج امل ##ساب ##قة ح ##صل أح ##د أف ##راد ال ##فري ##ق
امل ##صري ع ##لى م ##يدال ##ية ب ##رون ##زي ##ة ه ##ي األول ##ى مل ##صر ف ##ي
م ##ثل ت ##لك امل ##ساب ##قات ال ##دول ##ية  ،و ي ##أت ##ي اإلن ##جاز ف ##ي أن
ال##حصول ع##لى ه##ذه ال##برون##زي##ة ك##ان ف##ي أول م##شارك##ة ل##نا
ب## #امل## #ون## #دي## #ال و ه## #و م## #ا ع## #ظم م## #ن ق## #يمة امل## #يدال## #ية و ك## #ان
ال#فري#ق امل#صري مح#ل ت#قدي#ر ك#ل ال#دول امل#شارك#ة و أث#نوا
على إنجازنا في هذا املحفل الدولي الكبير .
ون## # #حن ن## # #أم## # #ل أن ي## # #تم اإلع## # #داد ج## # #يدا ً ل## # #إلش## # #تراك ف## # #ي
امل ##ساب ##قات امل ##قبلة ح ##تي ن ##تمكن م ##ن ال ##حفاظ ع ##لى ه ##ذا
املس##توى أو زي##ادة ع##دد امل##يدال##يات ب##اإلض##اف##ة إل##ي الح##لم
الكبير بتنظيم هذه البطولة.
ط $$موح $$ات $$كم و رؤي $$تكم املس $$تقبلية ب $$عد تحقيق
هذا اإلنجاز ؟
ن ##تمنى ف ##ي امل ##قام األول ال ##حفاظ ع ##لى ه ##ذا ال ##ترت ##يب م ##ع
م#حاول#ة زي#ادة رص#يد م#صر م#ن امل#يدال#يات و رف#ع ق#يمتها
إلى الفضيات و امليداليات الذهبية .
ك#ما ن#تمنى م#زي#د م#ن اإله#تمام ال#رس#مي ال#حكوم#ي ب#دع#م
امل#تساب#قني م#ن ح#يث ت#وف#ير أم#اك#ن ومس#تلزم#ات ال#تدري#ب
ال ## # #عملي ب ## # #ما ي ## # #ؤه ## # #لهم ل ## # #لمناف ## # #سة ب ## # #قوة ف ## # #ي ج ## # #ميع
املسابقات .
و ن ##تمنى أخ ##يرا ً أن ن ##رى م ##صر ك ##دول ##ة ت ##قوم ب ##تنظيم م ##ثل
ت ##لك امل ##ناس ##بات واألول ##يمبياد ال ##علمية مس ##تقبالً إن ش ##اء
اهلل .

ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
) ﺍﻟﺒﺤﺚ – ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ – ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ (

ع ##مل املعه ##د ع ##لى م ##دار ال ##سنوات م ##نذذ إن ##شائ ##ه ك ##ان املس ##تفيدون م ##ن ن ##شاط

أنش ¤معه ##د ب ##حوث ال ##بترول ب ##موج ##ب ق ##رار رئ ##يس الج ##مهروي ##ة رق ##م ٥٤١

املعهد هم :

ل ##سنة  ١٩٧٤وه ##و معه ##د ذو ط ##بيعة ف ##ي م ##جال ش ##دي ##د ال ##تخصص واأله ##مية ،
ف ##ال ##بترول ك ##ان أح ##د أه ##م األس ##لحة ال ##تي إس ##تخدم ##تها ال ##دول ال ##عرب ##ية وم ##صر

• قطاع البترول بجميع شركاته اإلنتاجية وقطاع التكرير .

أث#ناء ح#رب أك#توب#ر امل#جيدة ف#ي ال#عام  ، ١٩٧٣وك#ان ل#ه ب#ال#غ األث#ر ف#ي امل#وق#فني

• القطاعات املستخدمة للمواد البترولية والبتروكيماويات .

األوروب##ي واألم##ري##كي ت##جاه ال##وض##ع ف##ي امل##نطقة ال##عرب##ية ال##تي ك##ان##ت وال زال##ت

• الش#رك#ات وال#هيئات ال#كبرى ذات ال#صلة )امل#قاول#ون ال#عرب – ه#يئة ق#ناة

ت ##مثل ال ##ثروة ال ##بترول ##ية ل ##ها ال ##عام ##ل األس ##اس ##ي ال ##ذي ت ##رت ##كز ع ##ليه إق ##تصادي ##ات

السويس( .
• مختبرات النفط املركزية بدولة السودان الشقيق .

م#عظم ال#دول ال#عرب#ية وي#ؤث#ر ف#ي ال#حياة اإلق#تصادي#ة ف#ي أوروب#ا وأم#ري#كا أي#ضاً
.

وأك## #د األس## #تاذ ال## #دك## #تور  /أح## #مد ال## #صباغ ع## #لى أن ح## #ل م## #شكالت ص## #ناع## #ة

وح ## #يث أن م ## #صر م ## #ن ال ## #دول امل ## #نتجة ل ## #لبترول وي ## #وج ## #د ال ## #عدي ## #د م ## #ن ال ## #حقول

ال## #بترول ف## #ي م## #صر م## #ن األه## #داف اإلس## #ترات## #يجية ذات ال## #بعد ال## #قوم## #ي ال## #تي

امل ##كتشفة وامل ##نتجة  ،ك ##ان م ##ن ال ##ضروري أن ي ##تم ال ##تفكير ن ##حو وج ##ود م ##رك ##ز

يتطلع املعهد إلى تحقيقها عن طريق األتي :

ب#حثي م#تخصص ت#قوم رس#ال#ته ع#لى ت#لبية اإلح#تياج#ات ال#تكنول#وج#ية ل#لصناع#ة

• زي## #ادة إح## #تياط## #ي ال## #بترول ب## #زي## #ادة م## #عدل إس## #ترج## #اع## #ة ف## #ي ال## #حقول

ال## #قوم## #ية ال## #بترول## #ية ب## #ال## #دراس## #ات و األب## #حاث ال## #تطبيقية ف## #ي م## #جاالت ال## #بترول

املكتشفة الجديدة والقديمة )محالجة الزيت الثقيل في مكامنه(.

املختلفة وتطويرها والعمل على املشاركة في حل مشكالتها .

• تطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج املواد الكيميائية األولية.

وك##ان ملج##لة ال##ناف##ذة ال##عدي##د م##ن ال##لقاءات داخ##ل معه##د ب##حوث ال##بترول ل##لتعرف

• إستخدامات بدائل الوقود السائل غير التقليدية.

ع ##لى أنش ##طة وإه ##تمام ##ات املعه ##د  ،وم ##ا ي ##ميزه ع ##ن غ ##يرة م ##ن امل ##راك ##ز ال ##تاب ##عة

• ت ##نمية األب ##حاث ال ##خاص ##ة ب ##اإلس ##تفادة ال ##قصوى م ##ن ال ##غاز ال ##طبيعي

ل#وزارة ال#بحث ال#علمي  ،وك#ان#ت ال#بداي#ة ف#ي ل#قاءن#ا م#ع ال#سيد األس#تاذ ال#دك#تور

ح ## #يث أن ## #ه األم ## #ل الج ## #دي ## #د ف ## #ي ت ## #دع ## #يم اإلق ## #تصاد ال ## #قوم ## #ي ف ## #ي ص ## #ناع ## #ة

 /أح ##مد ال ##صباغ – م ##دي ##ر املعه ##د ال ##ذي أك ##د ف ##ي ك ##لمته ل ##نا ع ##لى أن ال ##عمل

البتروكيماويات.

ب#املعه#د ق#ائ#م ع#لى ال#بحث وال#تطبيق وال#تطوي#ر  ،إذ أن ال#بحث ال#علمي وال#نجاح

• اإلهتمام بمجال التكنولوجيا الحيوية لخدمة الصناعة البترولية.

ع#لى إل#ي م#رح#لة ال#تطبيق وص#والً ملس#توى اإلن#تاج ب#ال#قطاع ال#صناع#ي ول#طامل#ا

• .إم ##داد ق ##طاع ال ##بترول ب ##كيماوي ##ات ال ##حقول ب ##دي #الً ع ##ن املس ##تورد م ##نها

ك##ان األم##ر ف##ي س##وق ال##صناع##ة ت##ناف##سيا ً ق##ائ##ما ً ع##لى ال##عرض وال##طلب وج##ودة

بهدف توفير العملة األجنبية  ،ولدعم النشاط البحثي والتطبيقي باملعهد.

امل ##نتج املس ##تخدم ف ##ي األس ##واق امل ##عنيه ب ##عملنا  ،ك ##ان الب ##د م ##ن ال ##عمل ال ##دائ ##م
على التطوير وتحديث املنتجات ومخرجات البحث العلمي بمعهدنا .
ومل##ا ك##ان##ت رس##ال##ة املعه##د ت##قوم ع##لى ت##لبية اإلح##تياج##ات ال##تكنول##جية ل##لصناع##ات
ال## #بترول## #ية ال## #قوم## #ية ب## #ال## #دراس## #ات واألب## #حاث ال## #تطبيقية ف## #ي م## #جاالت ال## #بترول
امل#ختلفة وت#طوي#ره#ا وال#عمل ع#لى امل#شارك#ة ف#ي ح#ل م#شكالت#ها  ،ل#ذا ف#من خ#الل
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وي ##تميز معه ##د ب ##حوث ال ##بترول ع ##ن غ ##يرة م ##ن
أ.د .أحمد
امل## #راك## #ز وامل## #عاه## #د وال## #هيئات ال## #بحثية ب## #أن## #ه
ي ## #ضم ب ## #ني ج ## #نبات ## #ة مج ## #موع ## #ة م ## #ن م ## #راك ## #ز
الصباغ
ت##حوي##ل ال##نتائ##ج امل##عملية ل##لبحث ال##علمي إل##ي
نتائج تطبيقية مثل :
مركز خدمات وتطوير الكيماويات .
املعمل املركزي للخدمات .
مركز النانو تكنولوجي .
مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة .
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
مركز تحليل الصخور .
مركز خدمات املستودعات .
مركز خدمة األسفلت .
مركز الدعم الفني التكنولوجي .
وي##تطلع املعه##د إل##ي م##زي##د م##ن ال##طموح##ات واإلن##جازات
مركز األسطح املعدنية .
م ##ن خ ##الل ب ##عض األع ##مال امل ##توق ##ع ت ##نفيذه ##ا وف ##قا ً ل ##رؤي ##ة
وع##ن م##ؤش##رات ق##ياس األداء وت##حقيق الخ##طط ال##بحثية ،
مس ##تقبلية ت ##عكس م ##دى إه ##تمام إدارة املعه ##د ف ##ي رب ##ط
أك ##د األس ##تاذ ال ##دك ##تور  /أح ##مد ال ##صباغ م ##دي ##ر املعه ##د
ال## #بحث ب## #ال## #تطبيق وال## #عمل ع## #لى ال## #تطوي## #ر  ،ف## #من أه## #م
ب#أن ن#جاح الح#لول اإلق#تصادي#ة ل#لمشاك#ل ال#تي ت#عترض
الرؤى املستقبلية للمعهد -:
ط ##ري ##ق ال ##تنمية ل ##دع ##م ال ##قطاع ##ات ال ##صناع ##ية )ص ##ناع ##ة
ال ## #بترول( وال ## #تي م ## #ن ن ## #تيجتها زي ## #ادة ع ## #دد امل ## #نتجات
اإله ##تمام امل ##تواص ##ل ب ##تسجيل رس ##ائ ##ل امل ##اجس ##تير
ال ##تطبيقية ل ##ألف ##كار ال ##بحثية امل ##عملية وب ##ال ##تال ##ي إرت ##فاع
وال#دك#توراة ف#ي م#جال ح#ل م#شاك#ل ال#صناع#ة ال#بترول#ية
نس#بة م#بيعات#ها وزي#ادة ح#صيلة ص#ندوق ت#موي#ل ال#بحوث
والبتروكيماويات وصناعات القطاع الخاص .
م ##ن امل ##وارد ال ##ذات ##ية م ##ع األخ ##ذ ف ##ي اإلع ##تبار أن املعه ##د
ال## #عمل ع## #لى ت## #أك## #يد م## #بدأ إق## #تصاد امل## #عرف## #ة ل## #زي## #ادة
ك##غيرة م##ن امل##راك##ز ال##بحثية ه##و ج##هة غ##ير ه##ادف##ة ل##لرب##ح
ال ## #دخ ## #ل ال ## #خاص ب ## #صندوق ت ## #موي ## #ل ال ## #بحوث ل ## #دع ## #م
إال أن التخ ## # #طيط ال ## # #جيد ل ## # #ألداء امل ## # #عملي ل ## # #لباح ## # #ثني
العملية البحثية والفنية والتنموية .
امل## #تميزي## #ن ب## #املعه## #د ك## #ان ل## #ه ع## #ظيم األث## #ر ف## #ي ت## #طبيقة
ج ##عل زي ##ادة دخ ##ل ت ##موي ##ل ال ##بحوث ال ##تطبيقية ه ##دف# #اً
ص ##ناع ##يا ً وت ##حوي ##لة ل ##صورة م ##نتج ت ##طبيقي يخ ##دم ق ##طاع
رئ ## #يسيا ً ل ## #تنمية ال ## #حال ## #ة ال ## #بحثية وامل ## #عيشية لج ## #ميع
ص#ناع#ة ال#بترول ف#ي ح#ل م#شكالت#ة ويح#مل ف#كر وم#كون
العاملني باملعهد .
م ## #صري ب ## #حثي خ ## #ال ## #ص ح ## #يث ي ## #مكننا إع ## #تبار ه ## #ذا
ال##توس##ع ف##ي ت##طبيق ق##اع##دة إق##تصاد ت##كلفة ال##فرص##ة
النجاح كأحد أهم مؤشرات قياس األداء .
ال ##بدي ##لة م ##ع ق ##طاع ال ##بترول وال ##قطاع امل ##دن ##ي وه ##و م ##ا
وأما الخطط البحثية باملعهد فهي تنقسم إلي نوعني :
ي ##مكن م ##ن خ ##الل ##ه ت ##وف ##ير إح ##تياج ##ات ت ##لك ال ##قطاع ##ات
أوالً :خ ##طة ت ##نشأ م ##ن امل ##عام ##ل واألق ##سام م ##ن ال ##قاع ##دة
ب##خام##ات م##صري##ة مح##لية ب##دي##لة ل##لخام##ات املمس##توردة
ال##بحثية للمعه##د وت##ؤول إل##ي إق##تصاد امل##عرف##ة م##ن خ##الل
بما يمكننا من توفير املنصرف من العمالت األجنبية
محاور أربعة :
اإله ## #تمام امل ## #تزاي ## #د ب ## #قضاي ## #ا الش ## #باب وإع ## #تباره ## #م
-1بحثي
مس ##تقبل ال ##بحث ال ##علمي ف ##ي م ##صر ب ##وص ##فة املح ##رك
-2تطبيقي
األس ##اس ##ي ل ##قاط ##رة ال ##تنمية وال ##تقدم  ،وذل ##ك ب ##إع ##داد
-3إنتاجي
امل ## # #ناخ ال ## # #جيد ل ## # #هم ب ## # #توف ## # #ير ل ## # #وجيس ## # #تيات ال ## # #بحث
-4إقتصادي
العلمي .
#ي
#
#
ق
#ا
#
#
ب
#ع
#
#
م
#د
#
#
ه
املع
#ة
#
#
م
#وأ
#
#
ت
#تكمال
#
#
س
إ
#لى
#
#
ع
ال ## #عمل
ث$$ان$$يا ً :خ ##طة ب ##حثية م ##وج ##هة م ##ن اإلدارة وي ##تم ت ##موي ##ل
امل ##عاه ##د ال ##بحثية امل ##ناظ ##رة وذات ال ##صلة ف ##ي م ##نطقة
مش ##روع ##ات ##ها م ##ن ال ##دخ ##ل ال ##ذات ##ي م ##ن ح ##صيلة ص ##ندوق
الشرق األوسط .
ت ##موي ##ل ال ##بحوث  ،وي ##تم ت ##وج ##ية ت ##لك املش ##روع ##ات ب ##حيث
اإلس#تمرار ف#ي خ#طة ت#طوي#ر امل#عام#ل ال#بحثية وإق#تناء
ت#حتوي ع#لى م#وض#وع#ات ذات ط#اب#ع ق#وم#ي وب#عد ت#نموي
أح#دث األجه#زة ال#علمية ل#جعل املعه#د ع#لى ق#دم وس#اق
لحل مشكالت ذات أثر إقتصادي مثل األتي :
بالتساوي مع نظرائة من الكيانات البحثية العاملية .
إس#تنباط م#صادر م#ختلفة ل#لبيودي#زل وال#وق#ود
•
اإله ##تمام ب ##توف ##ير إح ##تياج ##ات ق ##طاع ال ##بترول وق ##طاع
ال##سائ##ل م##ثل ن##بات ال##جات##روف##ا  /ال##طحال##ب  ....و غ##يره##ا
ال## #صناع## #ة ب## #ما ي## #مكنهما م## #ن ت## #حقيق زي## #ادة ل## #لدخ## #ل
من املصادر الطبيعية البيولوجية .
ال##قوم##ي وذل##ك ب##إع##تباره ه##دف إس##ترات##يجي ه##ام ي##جب
•ال ##تقدم ف ##ي أب ##حاث ال ##نان ##و ت ##كنول ##وج ##ي ال ##تطبيقية م ##ثل
أن ي#عمل ت#حت م#ظلته ج#ميع ق#طاع#ات ال#بحث ال#علمي
تطوير معالجة املياة وإعادة تدويرها وإستخدامها .
ف ##ي م ##صر وال ##عمل ي ##كون م ##ن خ ##الل ت ##وج ##يه ح ##كوم ##ي
• تطوير الجازولني  ٨٠بمنتجات بتروكيماوية محلية .
سيادي .
ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن معه#د ب#حوث ال#بترول ل#ه م#ن مخ#رج#ات
اإله## #تمام وال## #عمل ع## #لى ال## #تنمية املس## #تمرة مل## #نتجات
ال## #بحث ال## #علمي م## #ا ي## #كشف ع## #ن إن## #تظام س## #ير ال## #عمل
املعه#د وت#طوي#ره#ا ي#ما ي#تواك#ب م#ع املتسج#دات الح#دي#ثة
ب#املعه#د م#ن ال#ناح#يتني اإلداري#ة وال#بحثية ع#لى ح#د س#واء
في البحث العلمي والصناعة البترولية .
 ،إذ أن مخ ## #رج ## #ات ال ## #بحث ال ## #علمي ك ## #النش ## #ر ال ## #دول ## #ي
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امل## # #تميز وت## # #نام## # #ي ع## # #دد ب## # #راءات اإلخ## # #تراع امل## # #منوح## # #ة
وامل ##قدم ##ة  ،وت ##عدد ال ##نماذج األول ##ية واإلت ##فاق ##يات ال ##دول ##ية
وال ##جودة ال ##شام ##لة ف ##ي الخ ##دم ##ات واإلس ##تشارات ال ##تي
ي## #قدم## #ها املعه## #د وإرت## #فاع ع## #ائ## #د ال## #تموي## #ل ال## #ذات## #ي م## #ن
ت##طبيق ت##لك املخ##رج##ات ال##بحثية ك##ان ل##ه ع##ظيم األث##ر ف##ي
امل#ساه#مة ب#ال#دور اإلق#تصادي واإلن#تاج#ي ال#رائ#ع للمعه#د
ف#ي ع#دم تح#ميل م#وازن#ة ال#دول#ة ت#كال#يف إس#تيراد خ#ام#ات
ومستلزمات كيماوية لزوم العمل بصناعة البترول .
ح ##يث نج ##د أن النش ##ر ال ##علمي ال ##دول ##ي ل ##باح ##ثني املعه ##د
م ##ميز دول ##يا ً وي ##مكن ح ##صره ط ##بقا ً ل ##قيمة ال ##بحث واملج ##لة
امل ##نشور ب ##ها  ،وي ##ذك ##ر أن ملعه ##د ب ##حوث ال ##بترول مج ##لة
م ## # # # #صري ## # # # #ة ع ## # # # #لى ال ## # # # #ناش ## # # # #ر ال ## # # # #عامل ## # # # #ي وامل ## # # # #عروف
.ELSEVIER
أم## #ا ع## #ن ب## #راءات اإلخ## #تراع امل## #منوح## #ة ف## #قد ب## #لغت ع## #دد
)  ، ( ١٠وال ## #طلبات امل ## #قدم ## #ة ل ## #لحصول ع ## #لى ب ## #راءاة
إختراع بلغت ) . ( ٣٧
و م ##ن ح ##يث ال ##نماذج األول ##ية  ،ف ##هي م ##تعددة ول ##ها أك ##ثر
م ##ن ن ##موذج م ##عد وق ##اب ##ل ل ##لتطبيق وال ##تصنيع ب ##ناءا ً ع ##لى
العمل البحثي العلمي .
وه## #ناك ال## #عدي## #د م## #ن املش## #روع## #ات امل## #مول## #ة م## #ن ج## #هات
م ##ان ##حة وم ##تعددة مح ##لية ودول ##ية م ##ثل  :ص ##ندوق ال ##علوم
وال ## # #تنمية ال ## # #تكنول ## # #وج ## # #ية  / STDFق ## # #طاع ال ## # #بترول /
ش## # #رك## # #ات امل## # #قاول## # #ون ال## # #عرب  /وزارة ال## # #بحث ال## # #علمي
) مبادرة اإلستثمار واإلبتكار ( .
ب#اإلض#اف#ة إل#ي ال#عدي#د م#ن اإلت#فاق#يات املح#لية واإلق#ليمية
وال ## #دول ## #ية وم ## #ذك ## #رات ال ## #تفاه ## #م وب ## #روت ## #وك ## #والت ال ## #تعاون
املش## # #ترك ب## # #ني املعه## # #د وغ## # #يرة م## # #ن امل## # #راك## # #ز وامل## # #عاه## # #د
وال##هيئات ال##بحثية داخ##ل م##صر وخ##ارج##ها وب##خاص##ة ت##لك
ال##تي ل##ها ص##لة ب##ال##صناع##ات ال##بترول##ية  ،والش##ك ف##ي أن
ح ##صول املعه ##د م ##مثالً ف ##ي م ##عام ##له وم ##راك ##زة امل ##ختلفة
ع#لى ش#هادات األي#زو م#ا ي#مثل ال#نموذج األم#ثل مل#ا ي#جب
أن تكون علية مثل تلك املعامل واملراكز.
في جودة املعامل البحثية
في السالمة والصحة املهنية
في الجودة الشاملة في األدارة

ISO 17025
ISO 14001
ISO 9001

وم $$ $ن أه $$ $م الخ $$ $دم $$ $ات ال $$ $تي ي $$ $قدم $$ $ها املعه $$ $د
للمجتمع املحيط :
 -١حل املشكالت ذات الصلة بعمل املعهد .
• فواصل التمدد الحراري .
• صيانة ممرات وطرق املطارات.
• كاسح كبريتيد الهيدروجني .
 -٢التحاليل الكيميائية .
ي ##قوم املعه ##د ب ##عمل ج ##ميع ال ##تحال ##يل ال ##كيميائ ##يه ل ##قطاع
البترول والقطاع الصناعي والجامعات .
 -٣تحاليل النانو تكنولوجي .
إن## #تاج ال## #كرب## #ون ال## #نان## #ون## #ي ) وح## #يد الج## #در – م## #تعدد
الجدار (.
 -٤اإلستشارات .
 ال ## #تفتيش ال ## #هندس ## #ي ع ## #لي أع ## #مال ال ## #تغليف ال ## #عازلوالخ ##رس ##ان ##ي لخ ##طوط ن ##قل امل ##واد ال ##بترول ##ية ب ##أن ##واع ##ها
املختلفة ذات الصفات املختلفة .
 محطات معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها .ك#ل م#ا س#بق م#ن مخ#رج#ات ب#حثية وم#ن ع#وائ#د ت#طبيقات#ها
ك##مردود إق##تصادي م##باش##ر ع##لي املعه##د وص##ل ب##ال##عائ##د
امل ##ادي ل ##حساب ت ##موي ##ل ال ##بحوث ع ##ن ال ##عام  2014م ##ا
ق## #يمته ) ١٢٥م## #ائ## #ه وخ## #مسه وعش## #رون( م## #ليون ج## #نيهاً
مصريا ً.
ب ##اإلض ##اف ##ه ال ##ي م ##ردود إق ##تصادي ع ##لي ال ##دول ##ة وق ##طاع
ال#بترول ب#صفة خ#اص#ه ب#توف#ير ح#وال#ي  ٧٠م#ليون دوالر
ع##ند ال##لجوء واس##تخدام م##نتجات املعه##د ف##ي ال##صناع##ة
البترولية.
ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن مج#لس إدارة املعه#د  -ب#رئ#اس#ة ال#سيد
 /وزي ## #ر ال ## #بترول – وع ## #ضوي ## #ة ال ## #خبراء وامل ## #تخصصني
وال## #علماء و رؤس## #اء ش## #رك## #ات ال## #بترول و ه## #و م## #ا ي## #مكن
املعه ##د م ##ن ال ##تعام ##ل امل ##باش ##ر م ##ع الش ##رك ##ات ال ##صناع ##ية
وم#عرف#ة م#شكالت#ها وال#عمل ع#لي ح#لها م#ن خ#الل ب#اح#ثي
املعه## #د ب## #ما ي## #في ب## #رس## #ال## #ة املعه## #د ال## #تي أن## #شيء م## #ن
أجلها.
و ل##م ي##أت ك##ل م##ا س##بق م##ن ف##راغ  ،ب##ل ب##تضاف##ر ج##هود
مج ##موع ##ة م ##ن ال ##باح ##ثني امل ##تميزي ##ن ف ##ي ع ##لمهم وأك ##ثر
ت## #ميزا ً ف## #ي إدارة ه## #ذا ال## #علم م## #ن خ## #الل ت## #طبيق ع## #ملي
داخ ##ل امل ##راك ##ز ال ##عام ##لة ب ##املعه ##د وال ##تي س ##نلقي ال ##ضوء
ع##ليها الح##قا ً ب##لقاءات م##باش##رة م##ع األس##ات##ذة ال##باح##ثني
املشرفني علي تلك املراكز .
وك#ان م#ن ال#بد أن ي#تزام#ن م#ع ه#ذا ال#عمل ال#بحث امل#ميز
 ،وج##ود ح##زم##ة م##ن اإلج##راءات وال##قرارات ل##وض##ع ال##نظم
اإلداري ##ة وامل ##ال ##ية ب ##ما ي ##ضمن إس ##تمراري ##ة ن ##جاح ال ##عمل
ع ## #لي املس ## #توي اإلداري م ## #ن خ ## #الل ع ## #ملية اإلص ## #الح
اإلداري ال## # #تي ن## # #فذت ب## # #نجاح م## # #ن اإلدارة امل## # #رك## # #زي## # #ة
لألمانة العامة.
وك $$ان ل $$لناف $$ذة ه $$ذا ال $$لقاء م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ
ال$$دك$$تور  /ص$$الح خ$$ليل  -رئ$$يس م$$رك$$ز ت$$طوي$$ر
الكيماويات :

ي#قوم م#رك#ز خ#دم#ات وت#طوي#ر ال#كيماوي#ات ب#إن#تاج ال#عدي#د ال#خام#ات وامل#نتجات  ،وال#عمل ع#لى زي#ادة ورف#ع م#عدالت
م ## #ن ال ## #كيماوي ## #ات ال ## #تي تس ## #تخدم ## #ها ش ## #رك ## #ات إن ## #تاج األم#ان ح#رص#ا ً ع#لى س#الم#ة ال#عام#لني ب#امل#رك#ز وال#وح#دات
ال ## #بترول  ،وك ## #ان ع ## #دد ه ## #ذه ال ## #كيماوي ## #ات ع ## #ند ت ## #ول ## #ينا اإلنتاجية .
م##سئول##ية امل##رك##ز ) د.ال##صباغ و أن##ا ( ث##الث##ة ف##قط ب##فضل وق## #د ب## #لغ ع## #دد الش## #رك## #ات ال## #تي ي## #تعام## #ل م## #عها امل## #رك## #ز
اهلل وت##وف##يقه وج##هود ال##عام##لني ب##امل##رك##ز م##ن أع##ضاء ه##يئة ح#وال#ي عش#رون ش#رك#ة م#نها ال#عدي#د م#ن ش#رك#ات إن#تاج
ال##بحوث وم##عاون##يهم وال##فنيني ت##ضاع##ف ه##ذا ال##عدد ال##ي ال##بترول وب##عض ش##رك##ات ال##تكري##ر وه##يئة ق##ناة ال##سوي##س
م ##ا ي ##زي ##د ع ##ن  42م ##نتج وح ##صل امل ##رك ##ز ع ##لي خ ##مسة وب ##عض ش ##رك ##ات ال ##سكر واألس ##مدة وب ##عض امل ##وان ##ي ،
ب ##راءات إخ ##تراع ل ##بعض ه ##ذه ال ##كيماوي ##ات وك ##ان ع ##دد ك##ما ي##قدم امل##رك##ز خ##دم##ات##ه إل##ى ال##زم##الء ال##باح##ثني داخ##ل
ال#عام#لني وق#تها ح#ني ت#ول#ينا امل#سئول#ية ح#وال#ي  15ف#ردا ً  ،املعه ##د و خ ##ارج ##ه م ##ن امل ##راك ##ز ال ##بحثية األخ ##رى ح ##يث
ي##قوم ب##إج##راء ب##عض ال##تحال##يل وال##قياس##ات واالخ##تبارات
وصل عددهم اآلن ما يقارب املائة فرد .
وم##ن أه##م ال##كيماوي##ات ال##تي ن##نتجها " ك##اس##ح ك##بري##تيد ب ##معام ##لة ب ##ما يخ ##دم ال ##عملية ال ##بحثية ب ##املعه ##د و ب ##مصر
ال## #هيدروج## #ني" ومش## #تت ال## #بقع ال## #زي## #تية وم## #ثبط ال## #تآك## #ل بصفة عامة .
وال ##رواس ##ب وق ##ات ##ل ال ##بكتري ##ا وخ ##اف ##ض ن ##قطة االن ##سكاب و ن ## # # #ظرا ً ل ## # # #زي ## # # #ادة حج ## # # #م ال ## # # #عمل ب ## # # #مرك ## # # #ز ت ## # # #طوي ## # # #ر
وم#حسن الس#ري#ان وك#يماوي#ات م#عال#جة امل#ياه  ،و غ#يره#ا ال ## #كيماوي ## #ات  ...ت ## #م ت ## #قسميه إل ## #ى ع ## #دة مج ## #موع ## #ات ،
ي##ترأس ك##ل مج##موع##ة م##نها زم##يل م##ن ال##باح##ثني ت##ختص
من كيماويات مستلزمات العمل بقطاع البترول .
وي ##تم ت ##سوي ##ق ه ##ذه ال ##كيماوي ##ات م ##ن خ ##الل م ##ناق ##صات مج ##موع ##ته ب ##إن ##تاج ع ##دد م ##عني م ##ن ال ##كيماوي ##ات  ،وك ##ل
ي#دخ#لها امل#رك#ز وي#ناف#س ف#يها ك#بري#ات الش#رك#ات ال#عامل#ية رئ## #يس مج## #موع## #ة ل## #ه م## #طلق الح## #ري## #ة ت## #مام # #ا ً ف## #ي إدارة
امل ## #تخصصة ال ## #تي ت ## #عمل ف ## #ي ه ## #ذا امل ## #جال ب ## #مصر و مج#موع#ته وف#ي ك#يفية ت#طوي#ر م#نتجات#ها ل#زي#ادة ك#فاءت#ها
و ت## # # #خفيض ت## # # #كلفة إن## # # #تاج## # # #ها  ،و ي## # # #قنصر دورن## # # #ا –
خارجها .
وج ##دي ##ر ب ##ال ##ذك ##ر أن معه ##د ال ##بترول ه ##و ال ##جهه ال ##وط ##نية ك## #قائ## #مني ع## #لى رئ## #اس## #ة امل## #رك## #ز ف## #ي ال## #عمل ع## #لى ت## #لبية
وت ##وف ##ير إح ##تياج ##ات املج ##موع ##ة
ال ## #وح ## #يدة ال ## #تي ت ## #عمل ف ## #ي ه ## #ذا
م## # # # #ن ك## # # # #يماوي## # # # #ات وأجه## # # # #زه
امل ##جال ف ##ي م ##صر ب ##اإلض ##اف ##ة ال ##ي
وم#تاب#عة أدائ#ها وت#قييم م#وق#فها
ش ## # # #رك ## # # #ة أك ## # # #با ال ## # # #تاب ## # # #عة ل ## # # #قطاع
اإلق ## #تصادي و ال ## #تنسيق ب ## #ني
البترول .
املج ## #موع ## #ات امل ## #ختلفة وب ## #ينها
ك ## # #ما ي ## # #قدم امل ## # #رك ## # #ز اإلس ## # #تشارات
وب ## #ني ط ## #اق ## #م اإلن ## #تاج و ب ## #ني
ال ## # #فنية لش ## # #رك ## # #ات ال ## # #بترول ال ## # #تي
إزدات ث ## # # #قتها ب ## # # #ال ## # # #بحث ال ## # # #علمي أ.د /صالح خليل
إدارة املعه## #د وال## #تعاون م## #عهم
ف ## #ي ك ## #يفية ن ## #قل اإلن ## #تاج م ## #ن
الوطني وبكفاءة الباحثني باملركز .
ك##ما ي##قوم امل##رك##ز ب##تقييم ف##اع##لية وج##ودة أداء ك##يماوي##ات املس#توى امل#عملي إل#ى املس#توى التج#ري#بي وص#والً إل#ى
الش ##رك ##ات االخ ##ري ) ك ##طرف ث ##ال ##ث ( ف ##ي امل ##ناق ##صات املستوى الصناعي .
وت ##قوم ال ##عالق ##ة ب ##ني ج ##ميع ال ##زم ##الء ب ##امل ##رك ##ز م ##ن ب ##اح ##ثني
التي ال يكون املعهد طرفا ً فيها .
وك#ما ذك#رت س#اب#قا ك#ان ع#دد ال#كيماوي#ات ال#تي ي#نتجها وأخ ##صائ ##ني وف ##نيني ع ##لى اإلح ##ترام امل ##تبادل وال ##تشاور
امل##رك##ز ث##الث##ه ف##قط وك##ان ن##متلك ف##قط وح##دة خ##لط ب##دائ##ية ال## #دائ## #م وال## #تعاون ال## #صادق م## #ن أج## #ل إع## #الء م## #صلحة
س ##عتها  2ط ##ن  ،و ك ##ان ع ##دد الش ##رك ##ات ال ##تي ي ##تعام ##ل املركز ومصلحة املعهد بصورة عامة .
م#عها امل#رك#ز خ#مسه ش#رك#ات  ،و ب#مرور ال#وق#ت وب#امل#زي#د وج ## #دي ## #ر ب ## #ال ## #ذك ## #ر ان خ ## #طة ت ## #طوي ## #ر امل ## #رك ## #ز ورؤي ## #ته
م#ن ال#عمل ال#جاد وال#ناج#ح إرت#فعت أع#داد ال#كيمياوي#ات املس##تقبلية يش##ترك الج##ميع ف##ي وض##عها ب##دءا ً م##ن م##دي##ر
امل ##نتجة وإزداد ع ##دد ال ##وح ##دات اإلن ##تاج ##ية إل ##ى خ ##مسة املعه##د إل##ى أص##غر ف##ني ف##ي ط##اق##م اإلن##تاج و م##ن أه##م
ب ##عضها ن ##قوم ف ##يه ب ##اج ##راء ت ##فاع ##الت ال ##بلمرة  ،وأص ##بح م ##الم ##حها ه ##و زي ##ادة ع ##دد ال ##وح ##دات اإلن ##تاج ##ية وم ##يكنة
ي ## # #مكننا ال ## # #تحكم ف ## # #ي ع ## # #وام ## # #ل م ## # #ثل درج ## # #ة الح ## # #رارة ال ##عملية اإلن ##تاج ##ية ك ##كل وإدخ ##ال ن ##ظم ال ##تحكم اآلل ##ي ،
وت#سهيل ت#داول امل#واد وتحس#ني ك#فاءة امل#نتجات وخ#فض
والضغوط وكمية املواد الداخلة في التفاعالت .
ك##ما إزدادت أع##داد امل##عدات ومس##تلزم##ات ال##تشغيل م##ن ت ##كلفة إن ##تاج ##ها وإن ##تاج ك ##يماوي ##ات ج ##دي ##دة ح ##تي ن ##ظل
ك##الرك##ات وأون##اش وط##لمبات ال##سوائ##ل وت##نوع##ت ال##عبوات دائ#ما ً ق#ادري#ن ع#لى امل#ناف#سة م#ع الش#رك#ات ال#عام#لة ف#ي
نفس املجال في مصر .
املستخدمة من براميل الي تنكات وغيرها .
ك## #ما ت## #م إن## #شاء وت## #جهيز ع## #دة م## #عام## #ل ل## #ضبط ال## #جودة و أت ##مني أن أرى املعه ##د بحج ##م معه ##د ب ##حوث ال ##بترول
وإخ ##تبار ال ##كيماوي ##ات ق ##بل ت ##وري ##ده ##ا للش ##رك ##ات وه ##ذه ال##فرن##سي ومعه##د ب##حوث ال##بترول ال##هندي وغ##يره##ما م##ن
امل ##عام ##ل م ##زودة ب ##أح ##دث االجه ##زه ال ##تقنية وي ##عمل ع ##ليها امل ## #عاه ## #د ال ## #عامل ## #ية وأن أري ب ## #راءات اخ ## #تراع ## #ات ## #ه ت ## #مأل
ط## #اق## #م م## #ن أمه## #ر ال## #كيمائ## #يني وال## #فنيني امل## #درب## #ني ع## #لي ال## # #دن## # #يا م## # #ن ح## # #يث ال## # #كم وال## # #كيف و ي## # #تم ت## # #طبيقها و
ت##سوي##قها م##ن خ##الل ش##رك##ات ت##نبثق م##ن املعه##د و ت##كون
مستو عال من التدريب في هذا املجال .
وم##ؤخ##را ً أن##شأن##ا أح##دث وح##دة إن##تاج##ية ج##دي##دة ل##تنضم ت## #اب## #عة ل## #ه ك## #قلعة ب## #حثية ضخ## #مة ت## #لجأ إل## #يها ش## #رك## #ات
إل ##ى ب ##اق ##ي ال ##وح ##دات امل ##وج ##ودة ح ##ال ##يا ً  ،وه ##ذه ال ##وح ##دة ال ##بترول ف ##ي م ##صر وخ ##ارج ##ها ك ##بيت خ ##برة ع ##لمي  ،و
ت#لجأ إل#يه ال#دول األف#ري#قية و ال#عرب#ية ال#شقيقة لتنه#ل م#ن
مزودة بأحدث وسائل التحكم اآللي .
ك## #ما يج## #ري ح## #ال## #يا ً ع## #ملية ت## #طوي## #ر ل## #لموق## #ع اإلن## #تاج## #ي خبرات علمائه وباحثيه الواعدين واملخضرمني .
ب ## #طري ## #قة ت ## #سمح بتحس ## #ني ح ## #رك ## #ة ت ## #داول امل ## #واد م ## #ن
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ل$قاءن$ا ال$ثان$ي داخ$ل معه$د ب$حوث ال$بترول ك$ان
م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ ال $$دك $$تور /س $$عد ال $$دس $$وق $$ي
م$$دي$$ر م$$رك$$ز خ$$دم$$ات ال$$ضغط والحج$$م والح$$رارة
: PVT
أن ##شيء امل ##رك ##ز ف ##ي ال ##عام  ١٩٧٦ب ##ال ##تعاون م ##ع معه ##د
ب## #حوث ال## #بترول ال## #فرن## #سي  ،وي## #قوم ب## #دراس## #ة ال## #خواص
ال##طبيعية ل##زي##ت ال##بترول ال##خام ف##ي ن##فس ظ##روف امل##كمن
) الخ#زان االرض#ي ( م#ن ض#غوط ودرج#ة ح#رارة و م#دى
ت#أث#ير ذل#ك ع#لي الحج#م  ،و يه#دف ه#ذا امل#رك#ز إل#ى خ#دم#ة
ص##ناع##ة ال##بترول ف##ي م##صر م##ن خ##الل ت##قدي##م ال##دراس##ات
وال ##تحال ##يل واألب ##حاث ال ##الزم ##ة ل ##تقييم الخ ##زن ##ات وال ##زي ##ت
ال#خام امل#نتج ب#عد أن ك#ان#ت ت#قوم ب#تلك الخ#دم#ات امل#عام#ل
االج#نبية م#ن خ#ارج م#صر  ،م#ما ي#وف#ر ال#كثير م#ن ال#وق#ت
والجه## # #د وال## # #تكلفة امل## # #نصرف## # #ة م## # #ن ال## # #عمالت األج## # #نبية

أ.د /سعد الدسوقي
املس#تخدم#ة ف#ي امل#راك#ز مل#واك#بة ال#تطوي#ر الس#ري#ع ال#هائ#ل
ف ## # #ي ه ## # #ذا امل ## # #جال ومل ## # #ساي ## # #رة ال ## # #تطوي ## # #ر ال ## # #كبير ف ## # #ي
إكتشافات الغاز واملتكثفات .
ون##ظرا ً ل##تعاظ##م إح##تياج##ات ال##غاز ال##طبيعي وزي##ادة ع##دد
اإلك ## #تشاف ## #ات وزي ## #ادة إن ## #تاج ## #ه ف ## #ي م ## #صر  ،ف ## #قد رأى
املعه##د إض##اف##ة وح##دة ج##دي##دة ع##ام  ٢٠٠٦لخ##دم##ة إن##تاج
ال ## #غاز ال ## #طبيعي امل ## #صري  ،و ت ## #قدم ال ## #وح ## #دة خ ## #دم ## #ات
تح##ليلية ت##رت##بط ب##ال##تغيرات الحج##مية امل##صاح##بة ل##تغيرات
ال ##غازات ال ##طبيعية وم ##تكثفات ##ها وال ##تي تح ##دد للش ##رك ##ات
إس ## #ترات ## #يجية إدارة خ ## #زان ## #ات ال ## #غاز ال ## #طبيعي ل ## #تعظيم
م#عام#ل اإلس#ترج#اع  ،وأي#ضا ً ت#صميم امل#عدات الس#طحية
مل ##عال ##جة ال ##غاز امل ##نتج وم ##تكثفات ##ة  ،وي ##عتبر ه ##ذا امل ##رك ##ز
ال ##فري ##د م ##ن ن ##وع ##ه ف ##ي الش ##رق األوس ##ط ح ##يث أن ن ##ظام
ال ##تشغيل الي ##عتمد ع ##لى إس ##تخدام ال ##زئ ##بق ف ##ي م ##قياس
الس ## #لوك ال ## #طوري ل ## #لمتكثفات  ،وج ## #اري ال ## #تعام ## #ل م ## #ع
ش##رك##ات ال##بترول ال##عام##لة ف##ي م##صر  .و ن##جاح م##ثل ه##ذه
ال#وح#دة أدى إل#ي األخ#ذ ب#قرار إض#اف#ة وح#دة ج#دي#دة ف#ي
ال ## #عام  ٢٠١٣م ## #صممة ب ## #تكنول ## #وج ## #يات ح ## #دي ## #ثة وه ## #ي
ت#صوي#ر وم#تاب#عة الس#لوك ال#طوري مل#وان#ع م#كام#ن ال#غازات
امل## #بللة وال## #غازات ال## #جاف## #ة إل## #كترون## #يا ً وب## #ال## #تال## #ي ت## #كتمل
امل ##نظوم ##ة وي ##صبح املعه ##د م ##ن رواد م ##راك ##ز ال ##دراس ##ات
مل#كام#ن ال#نفط ف#ي ال#عال#م ،ون#تيجة ل#تقدي#م خ#دم#ات PVT
لش#رك#ات ال#بترول ال#عام#لة ف#ي م#صر ي#حصل امل#رك#ز ع#لى
م ##بال ##غ م ##ال ##ية ت ##تراوح م ##ا ب ##ني  ٩-٧م ##ليون ج ##نية س ##نوي# #اً
يس##تقطع ج##زء م##نها مل##نح م##كاف##آت ل##لعام##لني ب##امل##رك##ز م##ن
أس ##ات ##ذة وب ##اح ##ثني وم ##هندس ##ني وك ##يميائ ##ني وف ##نيني وك ##ذل ##ك
العمالة املساعدة والذين يصل عدهم إلي  ٢٧فرد .
ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى ذل ##ك ي ##تم ال ##تعام ##ل م ##ع ب ##عض ال ##بلدان
ال ## #عرب ## #ية م ## #ثل دول ## #ة ال ## #سودان ال ## #شقيقة ل ## #تقدي ## #م PVT
إلج ##راء ال ##تحال ##يل ال ##الزم ##ة ل ##لخام ال ##سودان ##ي وامل ##تكثفات
وس ##وائ ##لها  ،وه ##ذا ال ##تعاون ي ##در رب ##ح وف ##ير ع ##لى املعه ##د
وي##وف##ر ال##عملة ال##صعبة لش##راء ب##اق##ي م##كمالت امل##رك##ز م##ن

أجه#زة وق#طع غ#يار وك#يماوي#ات تس#تخدم لتحس#ني األداء
في املركز .
و ن ##قوم أي ##ضا ً ب ##تدري ##ب ط ##لبة ال ##جام ##عات امل ##صري ##ة م ##ن
أق ##سام ال ##تعدي ##ن و ال ##بترول ب ##ال ##كليات امل ##ختلفة و ك ##ذل ##ك
العاملني في شركات البترول املصرية والدول العربية
ه#ذا و ق#د ح#صل م#رك#ز  PVTع#لى ع#دد أرب#عة ش#هادات
للجودة والسالمة والصحة واملهنية وهم :
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
ISO 17025
م##ما ي##جعل م##رك##زن##ا امل##صنف ال##وح##يد ف##ي م##صر ال##حائ##ز
ع##لى ه##ذه ال##شهادات مج##معة  ،و ه##ذا دل##يل ع##لى ح##سن
التخطيط و جودة األداء .
ون ##قوم ب ##صيان ##ة وم ##عاي ##رة أجه ##زت ##نا ع ##ن ط ##ري ##ق الش ##رك ##ة
ال ## #فرن ## #سية امل ## #صنعة ل ## #وح ## #دة ال ## #زي ## #ت ال ## #خفيف ووح ## #دة
امل ##تكثفات  ،ك ##ذل ##ك م ##عاي ##رة ب ##عض األجه ##زة ع ##ن ط ##ري ##ق
معهد القياس واملعايرة التابع لوزارة البحث العلمي .
ح$دث$نا األس$تاذ ال$دك$تور  /ي$اس$ر م$صطفي ن$ائ$ب
رئ$$ $يس معه$$ $د ب$$ $حوث ال$$ $بترول واملش$$ $رف ع$$ $لى
املعمل املركزي باملعهد عن :
ت##ميز امل##عام##ل امل##رك##زي##ة بمعه##د ب##حوث ال##بترول ف##ي ج##ودة
أدائ ## #ها وتح ## #ليالت ## #ها امل ## #ميزة وامل ## #عتمدة ب ## #شهادة ISO
ط ##بقا ً مل ##واص ##فات ال ##جودة والس ##الم ##ة وال ##صحة وامل ##هنية
وال#بيئة  ،ح#يث أن امل#عام#ل امل#رك#زي#ة ب#املعه#د ت#أسس#ت ع#ام
 ٢٠٠١ل ##لقيام ب ##إج ##راء ال ##تحال ##يل ال ##كيميائ ##ية وال ##فيزي ##قية
ط ##بقا ً ل ##لمواص ##فات ال ##قياس ##ية ال ##عامل ##ية ل ##خام ##ات ال ##بترول
ومش#تقات#ه وامل#ياة امل#صاح#بة ل#لبترول ب#إس#تخدام أح#دث
االجه#زة ال#علمية  ،و ت#قدم إس#تشارات وإج#راء ال#تحال#يل
ال ##خاص ##ة لج ##ميع الش ##رك ##ات ال ##عام ##لة ف ##ي م ##جال إن ##تاج
ال ## #بترول وال ## #غاز وت ## #سوي ## #ق امل ## #نتجات ال ## #بترول ## #ية ب ## #مصر
وال#دول ال#شقيقة ب#اإلض#اف#ة إل#ى خ#دم#ات ق#طاع#ات ال#دول#ة
امل ## # #ختلفة م ## # #ثل ق ## # #طاع ص ## # #ناع ## # #ات األس ## # #منت وق ## # #طاع
الكه#رب#اء وق#طاع ال#طيران امل#دن#ي وال#هيئات ال#عام#ة ك#هيئة
قناة السويس .
و ي#ضم امل#عمل ن#خبة م#تميزة م#ن االس#ات#ذة امل#تخصصني
وال ## #باح ## #ثني وال ## #فنيني ف ## #ي م ## #جاالت ال ## #كيمياء امل ## #ختلفة
وال#ذي#ن ح#ازوا ب#نجاح ع#لي ال#عدي#د م#ن امل#شاري#ع ال#بحثية
امل#مول#ة م#ن ص#ندوق ال#علوم وال#تنمية ال#تكنول#وج#ية إن#طالق#اً
م#ن ت#واف#ر ك#اف#ة اإلم#كان#يات امل#تميزة ل#لمعام#ل امل#رك#زي#ة ،
ح##يث أن امل##عام##ل خ##اض##عة للش##روط ال##عام##ة ل##كفاءة أداء
م ## #عام ## #ل امل ## #عاي ## #رة واالخ ## #تبار  ISO 17025وك ## #ذل ## #ك
إع ##تمدت امل ##عام ##ل ط ##بقا ً مل ##واص ##فات ال ##جودة والس ##الم ##ة
وال # # # # # #ص#ح#ة امل # # # # # #ه#ن#ي#ة وال # # # # # #ب#ي#ئ#ي#ة ط # # # # # #ب#ق#ا مل ## # # # # #واص # # # # # #ف#ات
OHSAS18001 - ISO14001
ون## #ظرا ً ل## #تميز امل## #عام## #ل امل## #رك## #زي## #ة ب## #املعه## #د ب## #دق## #ة ن## #تائ## #ج
تح#ليالت#ها امل#عتمدة  ،و ث#قة امل#تعام#لني م#عنا م#ن ال#جهات
ال#ساب#ق ذك#ره#ا ف#ي أع#مال#نا  ،ف#أن امل#عمل امل#رك#زي ي#قوم
ب ##إج ##راء أك ##ثر م ##ن س ##تني تج ##ري ##ة ق ##ياس ##ية ف ##ي م ##جاالت
ال#تحال#يل امل#ختلفة و ه#و األم#ر ال#ذي إس#تلزم ال#توس#ع ف#ي
امل ##عمل امل ##رك ##زي إلس ##تيعاب ال ##طاق ##ة االن ##تاج ##ية امل ##نوط ب ##ه
أدائ##ها  ،وه##ذا ب##ال##طبع ي##عود ب##زي##ادة ف##ي ال##دخ##ل ال##ذات##ي
للمعه ##د وامل ##عام ##ل امل ##رك ##زي ##ة ال ##تاب ##عة ل ##ه ح ##يث ك ##ان م ##ن
ن ##تيجته ق ##يام ##نا ب ##إن ##شاء م ##بنى ج ##دي ##د ل ##لمعام ##ل امل ##رك ##زي ##ة
وت ## #زوي ## #ده ب ## #أح ## #دث األجه ## #زة ال ## #قياس ## #ية ال ## #الزم ## #ة ألداء
األع##مال  ،وك##ان ب##ال##تبعية زي##ادة ع##دد ال##عام##لني ب##امل##عام##ل
امل#رك#زي#ة ل#لقيام ب#تنفيذ األع#مال امل#طلوب#ة م#نهم ف#ي إط#ار
من اإللتزام بموعد إستخراج النتائج بدقه وتسليمها .

][!6

وأك ##د ال ##سيد األس ##تاذ ال ##دك ##تور /ي ##اس ##ر م ##صطفي ع ##لى
ض##رورة ال##تعاون وال##تكام##ل ب##ني امل##راك##ز ال##بحثية امل##ناظ##رة
ف##يما ي##ختص ب##األع##مال و اإله##تمام##ات املش##ترك##ة ب##ينهما
ب#دالً م#ن ال#عمل كج#زر م#نعزل#ة م#تناف#سة ب#عيدة ك#ل ال#بعد
عن بعضها البعض .
ح ##يث ي ##رى س ##يادت ##ه أن ##ه ك ##باح ##ث ي ##فترض ب ##رغ ##بته ف ##ي
إج## #راء أح## #د ال## #تحال## #يل ال## #خاص## #ة ب## #بعض ن## #قاط ال## #بحث
ال##علمي ال##تي ي##عمل ع##ليها  ،ف##يقول  :ي##مكنني م##ن خ##الل
ش ##بكة االن ##ترن ##ت ال ##تعرف ع ##لى امل ##عام ##ل داخ ##ل امل ##راك ##ز
ال##بحثية ال##تي ت##قوم ب##إج##راء ه##ذا ال##نوع م##ن ال##تحال##يل م##ن
خ##الل األجه##زه امل##تاح##ة ل##دي##ه  ،ف##يتم اإلت##صال وال##تنسيق
إلج## #راء ال## #عمل وم## #ن خ## #الل ه## #ذا ال## #تواص## #ل ن## #صل إل## #ى
مج ##موع ##ة ن ##جاح ##ات م ##حتملة م ##ثل  :اإلن ##تهاء م ##ن إج ##راء
ال## # # #تحال## # # #يل امل## # # #طلوب## # # #ة – ال## # # #تعرف ع## # # #لى إم## # # #كان## # # #يات
ومس## #تلزم## #ات ال## #تشغيل ب## #امل## #راك## #ز امل## #ناظ## #رة – إم## #كان## #ية
ال ##وص ##ول إل ##ى ن ##قاط إت ##فاق مش ##ترك ##ة ي ##نتج ع ##نها نش ##ر
علمي متميز أو مشروعات بحثية ذات تمويل مشترك .
م##ثل ه##ذه ال##فكرة ت##وف##ر ب##ما ال ي##دع م##جاال ل##لشك ف##ي أن
ه##ذا اإلج##راء ي##وف##ر ال##كثير م##ن ال##وق##ت وامل##جهود وال##تكلفة
أي ##ضا ً  ،و ي ##حفز ال ##عمل ال ##بحثي و اإلب ##داع ##ي  ،و يخ ##لق
ب ##يئة م ##ن ال ##عمل الج ##ماع ##ي و ال ##تواص ##ل م ##ن خ ##الل روح

أ.د /ياسر مصطفي
الفريق الواحد .
ج ## # #دي ## # #ر ب ## # #ال ## # #ذك ## # #ر أن أع ## # #مال ال ## # #تحال ## # #يل والخ ## # #دم ## # #ات
واإلس## #تشارات ال## #تي ي## #قدم## #ها امل## #عمل امل## #رك## #زي بمعه## #د
ب##حوث ال##بترول ل##لقطاع##ات املس##تفيدة ت##أت##ي ض##من ع##قود
ط ##وي ##لة األج ##ل ب ##ني ت ##لك ال ##قطاع ##ات واملعه ##د وذل ##ك ي ##ؤدي
إل## #ى إس## #تمراري## #ة ال## #عمل ب## #نجاح وت## #حقيق ع## #ائ## #د م## #ادي
مس ##تمر ن ##تيجه ل ##ثقة ت ##لك ال ##قطاع ##ات ف ##ي ن ##تائ ##ج ت ##حال ##يل
وجودة عمل املعامل املركزية باملعهد .
وي#مكن إع#تبارن#ا م#ن امل#عاه#د وامل#راك#ز ال#بحثية املح#ظوظ#ة
ال##تي ي##رت##بط ع##ملها ب##عمل ق##طاع ه##ام وإس##ترات##يجي ف##ي
ال##دول##ة ك##قطاع ال##بترول  ،ول##كن األم##ر ل##م ي##قف ف##قط ع##ند
ت ##لك الح ##ظوظ  ،إذ أن ##نا ق ##منا ب ##إس ##تغالل ه ##ذه ال ##فرص ##ة
وت ##عظيم اإلس ##تفادة م ##نها ب ##فضل التخ ##طيط املس ##تقبلي
امل## #دروس إلدارة املعه## #د وال## #ذي ي## #ترج## #مه ال## #عمل ال## #شاق
والدءوب لشباب العاملني به .
وأخ## #يرا ً ف## #إن إح## #ساس امل## #واط## #ن ال## #عادي ف## #ي ال## #شارع
امل#صري ب#أه#مية دور ال#بحث ال#علمي ف#ي ح#يات#ه ال#يوم#ية
وف##ي ت##نمية وتحس##ني ال##وض##ع االق##تصادي مل##صر ي##تطلب
ت ##ضاف ##ر ال ##جهود ب ##ني األط ##راف امل ##عنية ب ##األم ##ر إلن ##جاح
رس#ال#ة ال#بحث ال#علمي ودوره ف#ي دف#ع ق#اط#رة ال#تنمية ف#ي
م##صر ال##تي ل##ها ع##لينا ك##ل ال##حق ف##ي رد ال##دي##ن والج##ميل
ب ##ما ت ##علمناه و م ##ا ت ##كبدت ##ه م ##وازن ##ة ال ##دول ##ة ف ##ي ال ##صرف
ع##لى ت##عليمنا و إي##فادن##ا ل##لخارج و ت##وف##ير ف##رص ع##مل ل##نا
حتي نصل الي هذه املرحلة .

وف$ي ل$قاء آخ$ر م$ع ال$سيد ال$دك$تور /ت$ام$ر ش$رارة املش$رف ع$لي م$رك$ز ال$نان$وت$كنول$وج$ي

ع#لى الخ#زان#ات واألن#اب#يب وغ#يره#ا  .ن#اه#يك ع#ن ت#رس#يب األم#الح ف#ي ت#لك ال#حاوي#ات ل#لبترول ومش#تقات#ه

أش#ار س#يادت#ه أن#ه ت#م ال#بدء ف#ي إن#شاء وإع#داد م#رك#ز ال#نان#وت#كنول#وج#ي بمعه#د ب#حوث ال#بترول م#نذ ع#ام

ن ##تيجة أع ##مال ال ##تبري ##د أو وج ##ود ت ##لك ال ##عناص ##ر ف ##ي داخ ##ل ال ##حاوي ##ة م ##ع ت ##كرار وزي ##ادة نس ##بتها ف ##ي
ال#ترس#يب  ،األم#ر ال#ذي ق#د ي#ؤدي ح#تما ً إل#ى إنس#داد ب#عضها ب#ما ي#عوق س#يول#ة إن#سياب ون#قل امل#نتج

باملعهد .
 ٢٠٠٩ويه ##دف امل ##رك ##ز إل ##ى ت ##وص ##يف امل ##رك ##بات ال ##نان ##ون ##ية

سواء كان غازا ً أو بتروالً بمشتقاته املختلفة .

الحجم وإجراء أبحاث التطوير الخاصة بصناعاتها .

وب#ال#فعل ت#قدم املعه#د ب#كل م#ا يح#مله ب#اح#ثيه امل#تميزي#ن م#ن خ#برات ف#ي ه#ذي#ن امل#جال#ني إل#ى أك#ادي#مية

ك## #ما يخ## #طط امل## #رك## #ز ف## #ي رؤي## #ته املس## #تقبلية ن## #حو اإلن## #تاج

ال ##بحث ال ##علمي ل ##لحصول ع ##لى ال ##تموي ##ل ال ##الزم ل ##تحوي ##ل امل ##نتج امل ##عال ##ج ل ##تلك امل ##شاك ##ل إل ##ى م ##نتج

ال#تجارى ل#لمواد ذات ال#طبيعة ال#نان#ون#ية ال#غنية ب#امل#واص#فات

ب ##كيمات ك ##بيرة ي ##ساع ##د ع ##لى الح ##لول امل ##طلوب ##ة ل ##تلك امل ##شكالت  ،وب ##خاص ##ة ب ##عدم ##ا ت ##مت تج ##رب ##ة ت ##لك
امل ##نتجات أك ##ثر م ##ن م ##رة وث ##بتت م ##دى ك ##فاءت ##ها وج ##ودت ##ها ورخ ##ص س ##عره ##ا م ##قارنً # #ة ب ##مثيالت ##ها م ##ن

وي#تكون امل#رك#ز م#ن وح#دت#ني رئ#يسيتني ت#شمل ك#ل م#نها ع#لي

املمنتجات املستوردة كيفا ً و تكلف ًة .

 .١وحدة توصيف املركبات النانونية الحجم :

وك ##ان ش ##رط امل ##واف ##قة ع ##لى ال ##تموي ##ل أن ت ##شارك ال ##جهة امل ##تقدم ##ة بنس ##بة ف ##ي ال ##تموي ##ل ض ##مان #ا ً لج ##دي ##ة
امل#شارك#ة ب#ناءا ً ع#لى ط#لب األك#ادي#مية  ،ون#ظرا ً ل#ثقة املعه#د ف#ي م#نتجات#ه وق#درت#ه ع#لى ال#نجاح ف#ي ت#لك

• م ##عمل امل ##يكروس ##كوب االل ##كترون ##ي وم ##لحق ب ##ه م ##عمل آخ ##ر

امل ##بادرة ف ##قد ح ##ددن ##ا نس ##بة م ##شارك ##ة املعه ##د ف ##ي ال ##تموي ##ل بنس ##بة  %40م ##ن ق ##يمة املش ##روع ال ##بال ##غ

متكامل لتجهيز كافة العينات للتصوير .

ت##كلفتة ف##ي ال##بداي##ة  5م##ليون ج##نية تح##ملت األك##ادي##مية  3م##ليون وتح##مل املعه##د امل##بلغ امل##تبقي حس##ب

• م## #عمل ت## #وص## #يف أح## #جام ال## #جسيمات ال## #نان## #ون## #ية الحج## #م

نسبتة و بلغت  2مليون جنية .

والخواص عالية الجودة .
عدة معامل وهي كالتالي:

وك ##ان م ##ن ش ##روط اإلت ##فاق ف ##ي ت ##لك امل ##بادرة أن  %20م ##ن ص ##اف ##ي ال ##رب ##ح ال ##عائ ##د م ##ن ه ##ذا املش ##روع

والذي يقدم أيضا مجموعة قياسات الوزن الجزيئي .
• م#عمل ق#ياس#ات ط#يف رام#ان وال#ذي ي#قدم م#علوم#ات دق#يقة ت#ساع#د ف#ي ت#وص#يف ال#ترك#يب الج#زي#ئي
والتركيب الكيميائي للعينات الصلبة وأيضا ً العينات السائلة .
 .٢وحدة أبحاث املركبات النانونية الحجم:

ي ## #ؤول ل ## #ألك ## #ادي ## #مية  ،ول ## #نا أن ن ## #تخيل و ب ## #مرور ال ## #سنني
وإس ##تمراري ##ة ال ##عمل ب ##نجاح  ،أص ##بح م ##ثل ه ##ذا املش ##روع
ي## #در دخ # #الً س## #نوي # #ا ً ل## #ألك## #ادي## #مية ومعه## #د ب## #حوث ال## #بترول

• معمل تحضير األنابيب الكربونية ذات الجدران املتعددة

كش ##ري ##كي ال ##نجاح ف ##ي ت ##لك امل ##بادرة ح ##تي ي ##وم ##نا ه ##ذا

) (MWCNTوالجدار الوحيد ) (SWCNTبإستخدام تقنية ).(CCVD

ف## #ضالً ع## #ن املس## #تقطع م## #نه ل## #صال## #ح وزارة امل## #ال## #ية ط## #بقاً

• معمل تحضير األلياف النانونية.

للقوانني والقواعد املعمول بها في هذا الشأن .

• معمل تحصير الجسيمات النانونية من خالل تقنية طحن املواد.

وم ##ن ه ##نا ك ##ان ##ت ال ##بداي ##ة مل ##سيرة ال ##نجاح لح ##ل امل ##شكالت

• م##عام##ل ت##حضير أك##اس##يد امل##عادن ن##ان##ون##ية الحج##م وال##هياك##ل ال##عضوي##ة وال##هياك##ل امل##عدن##ية وم##حال##يل

ال ## #تي ت ## #واج ## #ه ال ## #قطاع ال ## #صناع ## #ي ع ## #ن ط ## #ري ## #ق ال ## #بحث

ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن#نا وأث#ناء م#رح#لة اإلع#داد وال#تجهيز إلن#شاء امل#رك#ز ق#منا ب#زي#ارة مل#راك#ز ال#نان#وت#كنول#وج#ي

ال ## #علمي ب ## #منتجه ذو امل ## #كون املح ## #لي م ## #ن ح ## #يث ال ## #فكرة
وال##تموي##ل واإلن##تاج  ،و ي##كفينا فخ##را ً أن م##نتج م##ثل م##ان##ع

امل ##ماث ##لة ب ##امل ##راك ##ز وامل ##عاه ##د وال ##هيئات ال ##بحثية ال ##تاب ##عة ل ##وزارة ال ##بحث ال ##علمي وغ ##يره ##ا م ##ن امل ##راك ##ز

ال## # # #تأك## # # #ل ك## # # #ان## # # #ت ش## # # #رك## # # #ات ال## # # #بترول تس## # # #توردة م## # # #ن

ال#بحثية ال#تاب#عة ل#لوزارت االخ#ري م#ثل م#رك#ز ال#بحوث ال#زراع#ية ل#لتعرف ع#لي ط#بيعة ع#ملها وإس#تبيان

امل ##تخصصني األج ##ان ##ب ب ##ما ك ##ان ##ت ق ##يمتة ت ##ساوي 500

االجه##زة املس##تخدم##ة ف##ي أع##مال ت##لك امل##راك##ز ل##لوق##وف ع##ند ن##قطة ب##داي##ة ل##نا ت##مثل م##ن ح##يث م##ا إن##تهى
إل##يه اآلخ##رون ض##مان #ا ً ل##عدم ال##تكرار وإه##دار ال##وق##ت وال##تكال##يف إلن##شاء ه##ذا امل##رك##ز ب##حيث ي##كون ذو

) خ ##مسمائ ##ة دوالر أم ##ري ##كي ( و أك ##ثر م ##ن ذل ##ك ل ##لبرم ##يل

املعدن بالطرق الكيميائية .

ال##واح##د ب##سعة  200ل##تر  ،ول##كن امل##نتج امل##صري ال##بدي##ل ذو ال##كفاءة وال##جودة األف##ضل ك##ان س##عره ال

طبيعة عمل مميزه بني أقرانه ونظرائه من مراكز النانوتكنولوجي العاملة .

ي#كاد ي#صل إل#ي ن#صف ال#تكلفة وب#ما ي#وازي#ها ب#ال#جنيه امل#مصري وه#و م#ا ي#عود ب#ال#نفع ع#لى إق#تصاد

ون ##ذك ##ر أن إف ##تتاح م ##رك ##ز ال ##نان ##وت ##كنول ##وج ##ي أع ##لن ع ##نه ف ##ي م ##ؤت ##مر ص ##حفي ع ##امل ##ي ق ##دم ف ##يه ال ##سيد

ال#دول#ة ب#صفة ع#ام#ة وذل#ك م#ن خ#الل ت#قدم#نا كمعه#د ب#حوث ال#بترول ف#ي م#ناق#صات ال#دول#ة ب#صفة ع#ام#ة

األس ##تاذ ال ##دك ##تور  /أح ##مد ال ##صباغ م ##دي ##ر املعه ##د ه ##ذا امل ##رك ##ز وك ##ان ذل ##ك ب ##حضور ال ##عال ##م امل ##صري

وذل ##ك م ##ن خ ##الل ت ##قدم ##نا كمعه ##د ب ##حوث ال ##بترول ف ##ي م ##ناق ##صات ع ##ام ##ة ودول ##ية ت ##تم ت ##رس ##يتها ع ##لينا

ال##غني ع##ن ال##تعري##ف األس##تاذ ال##دك##تور  /م##صطفي ال##سيد  ،و ك##ان##ت ال##ضرورة إلن##شاء امل##رك##ز ل##يس

لسببني إثنني :

ف#قط مل#واك#بة ال#تطور ال#هائ#ل ف#ي م#جاالت ال#علوم امل#ختلفة وم#ن ض#منها ال#نان#وت#كنول#وج#ي  ،و إن#ما ك#ان

أوالً  :من خالل السعر الذي نتقدم به و الذي ال يقارن بمثيله األجنبي .

الس#بب ال#رئ#يسي ه#و ص#عوب#ة ت#مكن ب#اح#ثي املعه#د ف#ي ال#حصول ع#لي تح#ليل وت#وص#يف م#واد ن#ان#ون#ية
ف##ي أب##حاث##هم ت##مهيدا ً لنش##ره##ا دول##يا ً  ،وه##و األم##ر ال##ذي ك##ان يس##تغرق وق##تا ً ط##وي #الً ل##إلن##تهاء م##ن ه##ذه

ث ##ان ##يا ً  :ج ##ودة وك ##فاءة امل ##نتج امل ##صري ب ##عد ت ##قييمه وإخ ##تباره ب ##معرف ##ة ج ##هات م ##حاي ##دة ت ##قوم ب ##عملية
ال#تقييم ل#لمواد ال#داخ#لة ف#ي امل#ناق#صة ب#عد ت#كوي#ده#ا وإخ#تباره#ا ب#معرف#ة ت#لك ال#جهات ض#مان#ا ً ل#لحياد

ال##عملية ف##ي أب##حاث##هم وه##و م##ا دف##ع إدارة املعه##د إلن##شاء ه##ذا امل##رك##ز ع##لى أف##ضل وأح##دث م##ا ي##كون
ل#يقوم أوالً بخ#دم#ة ال#سادة ال#باح#ثني ب#املعه#د  ،وث#ان#يا ً ل#تقدي#م خ#دم#ات#ه ل#لمجتمع ول#لباح#ثني م#ن امل#راك#ز

ال#تام  ،و ي#تم تج#رب#ة أع#لى ث#الث#ة ت#قييمات ف#ي تج#رب#ة ح#قلية ح#قيقية ب#معرف#ة الش#رك#ة ال#طال#بة ل#لمنتج
وتس## #تمر ن## #جاح## #ات م## #بادرة اإلس## #تثمار واإلب## #تكار للمعه## #د ف## #ي ال## #عدي## #د م## #ن األع## #مال ال## #تي ن## #تقدم

والهيئات االخرى .

ب#منتجات#نا ل#تسوي#قها ن#تيجة ل#لثقة ف#ي أع#مال#نا وأب#حاث#نا ال#تي ت#رج#مت إل#ي ص#ورة م#نتج ن#هائ#ي ي#در

ون##أم##ل ف##ي ه##دف##نا ال##ثال##ث أن ت##كون ن##تائ##ج ع##مل مل##راك##ز ال##نان##وت##كنول##وج##ي ت##صب ف##ي م##صلحة ال##قطاع

ع##ائ##د رب##ح أم##كننا م##ن ت##طوي##ر امل##عام##ل وامل##صان##ع امل##نتجة ف##ضالً ع##ن ش##راء األجه##زة وتح##دي##ث خ##طوط

ال ##صناع ##ي وال ##جهات اإلن ##تاج ##ية ب ##إس ##تخدام م ##واد ن ##ان ##ون ##ية ذات خ ##واص وم ##واص ##فات ع ##ال ##ية ال ##جودة

اإلن#تاج وص#رف ح#اف#ز م#ادي مل#كاف#أة ف#ري#ق ال#عمل به#ذا املش#روع ول#نا ق#صص ن#جاح م#ع ال#عدي#د م#ن

ت##سهم ف##ي تحس##ني امل##نتج ال##نهائ##ي له##ذا ال##قطاع وي##كون ل##ه م##ردود إق##تصادي ن##فعي ي##عود ب##ال##رب##حية

ش#رك#ات ال#بترول ف#ي ص#ورة ت#عاق#دات ط#وي#لة األج#ل م#ع م#عظمها م#ثل ش#رك#ة ال#عام#ري#ة ل#تكري#ر ال#بترول

على املركز واملعهد والصناعة والدولة ككل .

باإلسكندرية .

وك#ان إن#شاء ه#ذا امل#رك#ز ب#ال#تموي#ل ال#ذات#ي ملعه#د ب#حوث ال#بترول دون اإلع#تماد ع#لى م#وازن#ة ال#دول#ة ف#ي
هذا الشأن وهو ما يحسب نجاحا ً قد يكون غير مسبوقا ً في جهات أخري مماثلة .

وال ي ##جب أن ن ##نسي أن ##نا أوالً وأخ ##يرا ً ب ##اح ##ثني نه ##دف إل ##ي ت ##طوي ##ر ال ##بحث ال ##علمي م ##ن خ ##الل ال ##عمل
امل##عملي ف##ي إط##ار م##ن اإلب##تكار واإلب##داع وه##و م##ا أه##لنا ب##ال##تبعية إل##ي ال##وص##ول ألب##حاث ع##لمية ق##اب##لة
ل#لتطبيق ف#ي ص#ورة م#نتجات ت#صل للمس#تفيدي#ن دون أن ي#كون اله#دف ال#رئ#يسي ه#و ع#ملية ال#رب#ح أو

وك$$ان ل$$لناف$$ذة ل$$قاء م$$ع ال$$سيد االس$$تاذ ال$$دك$$تور  /مح$$مد ع$$طية م$$جاه$$د ليح$$دث$$نا ع$$ن

ال#تجارة  ،و ل#كنها مج#رد م#نظوم#ة م#تكام#لة ت#بدأ م#ن ال#فكرة ث#م ال#بحث ال#علمي وامل#عملي و وص#والً إل#ي

مبادرة االستثمار واالبتكار بمعهد بحوث البترول

ال##بيع وال##رب##ح امل##ادي ك##نموذج ح##ي مل##ا ي##مكننا أن ن##طلق ع##ليه امل##صطلح امل##عروف ب##اإلق##تصاد امل##بني

ح ##يث ق ##ال س ##يادت ##ه أن مش ##روع م ##بادرة اإلس ##تثمار واإلب ##تكار ك ##ان مج ##رد ف ##كرة ط ##رأت ف ##ي ال ##عام
 2010وه##ي رب##ط ال##بحث ال##علمي ل##لصناع##ة وت##قدي##م م##نتج ذو م##كون مح##لي ل##يكون ب##دي #الً ل##لمنتجات
املستوردة ذات التكلفة العالية .
وج##اء ذل##ك ع##ن ط##ري##ق أك##ادي##مية ال##بحث ال##علمي ب##تموي##ل مش##روع##ات ب##حثية ق##اب##لة ل##لتطبيق ال##صناع##ي
وت#سوي#قها ب#عد إن#تاج#ها ب#طاق#ة أك#بر م#ن مج#رد اإلن#تاج امل#عملي وب#كميات ت#في ب#إح#تياج#ات ال#قطاع
ال##صناع##ي  .وك##ان ملعه##د ب##حوث ال##بترول س##اب##ق خ##برة م##كتملة االرك##ان ف##يما ي##خص م##وان##ع وم##ثبطات
ال##تآك##ل وم##وان##ع ت##رس##يب االم##الح  ،وت##لك امل##وض##وع##ات م##ن األه##مية ب##حيث أن##ه  -ال ق##در اهلل  -ف##ي ح##ال
ح ##دوث ت ##آك ##ل ف ##ي خ ##زان ##ات أو أن ##اب ##يب أو مس ##تودع ##ات ال ##بترول ومش ##تقات ##ه ف ##إن ه ##ذا االم ##ر يتس ##بب
ب##كارث##ة إق##تصادي##ة م##ن ح##يث امله##در م##ن ال##سائ##ل أو ال##غاز ف##ضالً ع##ن ت##وق##ف خ##ط اإلن##تاج ب##رم##ته ل##حني
اإلن#تهاء م#ن ع#ملية إص#الح ال#تآك#ل والش#روخ#ات ال#نات#جة ع#ن أس#باب م#تعددة وم#ختلفة ت#ؤث#ر ب#ال#ضرر

على املعرفة والعلم .
وف##ي ن##هاي##ة ج##ول##ة ال##ناف##ذة ب##ني م##راك##ز وم##عام##ل معه##د ب##حوث ال##بترول ك##ان ل##نا أن ن##صل إل##ي ح##قيقة
ه ##ام ##ة وه ##ي أن ك ##ل ت ##لك ال ##نجاح ##ات وق ##صص ال ##تطور واألداء ال ##بحثي وال ##تطبيقي امل ##تميز ل ##علماء
وب#اح#ثي معه#د ب#حوث ال#بترول ل#م ت#أت ف#قط ن#تيجة مل#جهودات وأف#كار وأب#حاث ال#سادة أع#ضاء ال#هيئة
ال ##بحثية وم ##عاون ##يهم ب ##املعه ##د وه ##م – ل ##لحق – أص ##حاب ال ##فضل ب ##عد اهلل ع ##ز وج ##ل بنس ##بة ك ##بيرة ف ##ي
ال##تطور ال##هائ##ل ف##ي أداء املعه##د  ،ول##كن ك##ان ه##ناك ش##ري##ك ن##جاح ي##ساه##م بنس##به ليس##ت ب##ال##قليلة ف##ي
ك ##ل ت ##لك ال ##نجاح ##ات  ،وإذا ج ##از ل ##نا ال ##تعبير ف ##إن ال ##قطاع اإلداري وامل ##ال ##ي ب ##املعه ##د ب ##ال ##تعاون م ##ع
ال##باح##ثني ي##مثال ط##رف##ي م##قص ال يس##تقيم ال##عمل واإلع##تماد ع##لى أح##ده##ما دون اآلخ##ر وال س##يما إذا
ك ##ان ال ##قطاع امل ##ال ##ي واإلداري ي ##عمل ب ##نفس الجه ##د وال ##دأب ال ##ذي ي ##عمل ب ##ه ال ##شق ال ##بحثي وال ##علمي
باملعهد
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ل $$ذا وأخ $$يرا ً ول $$يس أخ $$را ً ك $$ان ل $$لناف $$ذة ه $$ذا ال $$لقاء م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ /
أس $$ام $$ه ع $$بد الح $$ليم – رئ $$يس اإلدارة امل $$رك $$زي $$ة ل $$ألم $$ان $$ة ال $$عام $$ة بمعه $$د
ب$$ $حوث ال$$ $بترول ليح$$ $دث$$ $نا ع$$ $ن ال$$ $تطوي$$ $ر ف$$ $ي ال$$ $عمل امل$$ $ال$$ $ي واإلداري
ومواكبة إنطالقة املعهد في مسيرته الناجحة .
ح#يث أف#اد س#يادت#ة ب#أن#ه وط#وال ث#الث#ون ع#ام#ا ً ك#ان املعه#د ف#ي ح#ال#ة م#ن الج#مود وع#دم
ال ##تطوي ##ر ف ##يما ي ##ختص بج ##دول ال ##وظ ##ائ ##ف وال ##درج ##ات ال ##وظ ##يفية امل ##عتمدة وامل ##مول ##ة م ##ن
أن ن ##تخيل أن أك ##بر درج ##ة وظ ##يفية م ##مول ##ة ك ##ان ##ت
املعه## # #د  ،ول## # #نا
م## #خصصة ألم## #ني املعه## #د ب## #درج## #ة م## #دي## #ر
ع ## #ام واح ## #دة ف ## #قط دون األخ ## #ذ ف ## #ي
اإلع#تبار ال#رؤي#ة املس#تقبلية مل#ا ق#د
ي ##كون ع ##ليه املعه ##د م ##ن ت ##طوي ##ر
وت ## # # #نوع األع ## # # #مال وت ## # # #عاظ ## # # #م
ت## # #عام## # #الت## # #ه امل## # #ال## # #ية وحج## # #م
ال##عمال##ة امل##طلوب##ة ل##لوف##اء ب##كل
ت # # # # # #ل ##ك امل # # # # # #ه ##ام امل # # # # # #ط #ل ##وب
إن ## #جازه ## #ا  ،وه ## #و ك ## #ان ي ## #مثل
تح ## #دي# # #ا ً ح ## #قيقيا ً ف ## #ي أن ن ## #قوم
ﺃ /ﺃﺳﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ
ب##عملية ث##ورة ش##ام##لة ف##ي امل##نظوم##ة
اإلداري## # # # # #ة ب## # # # # #ما ي## # # # # #تماش## # # # # #ي م## # # # # #ع
املس#تجدات الح#دي#ثة ف#ي اإلدارة وتس#توع#ب
التطور الهائل في العمل البحثي واإلنتاجي باملعهد .
ون#اه#يك ع#ن ت#هال#ك امل#بان#ي وس#وء ح#ال#ة امل#راف#ق املس#تخدم#ة ومس#تلزم#ات ال#تشغيل م#ن
أجه ##زة وس ##يارات وخ ##الف ##ة  ،وه ##ذ األم ##ر ال ش ##ك أن يتس ##بب ب ##صورة م ##ا ف ##ي ت ##عطيل
دوران عجلة التنمية والتطوير باملعهد التي نطمح جميعا ً لتحقيقها.
 ت#م وض#ع خ#طة م#تكام#لة األرك#ان ب#عد دراس#ة مس#تفيضة م#وض#حة ب#األرق#ام وامل#عاي#يروامل ##بررات ب ##آل ##يات ت ##نفيذ مح ##ددة إلج ##راء ال ##تطوي ##ر ف ##ي ه ##ذا ال ##قطاع  ،وب ##ال ##فعل وب ##عد
م##فاوض##ات مس##تمرة وم##جهودات ش##اق##ة م##ع ال##جهاز امل##رك##زي ل##لتنظيم واإلدارة ووزارة
امل##ال##ية ف##ي ت##عدي##ل ال##وض##ع اإلداري للمعه##د ون##جحنا ف##ي ت##حقيق ال##كثير م##ن األه##داف
نذكر منها األتي :
ت##عدي##ل ه##يكل ال##وظ##ائ##ف ل##لعام##لني اإلداري##ني ب##املعه##د ب##حيث ت##مت امل##واف##قة ع##لى إع##تماد
وت#موي#ل ع#دد ) (١درج#ة رئ#يس اإلدارة امل#رك#زي#ة ل#ألم#ان#ة ال#عام#ة وع#دد ) (١٣درج#ة م#دي#ر
ع ##ام وأك ##ثر م ##ن ) (٥٠إدارة ت ##نفيذي ##ة مس ##تحدث ##ه لخ ##دم ##ة ال ##تطوي ##ر ال ##هائ ##ل ب ##املعه ##د ،
وص ##اح ##ب ذل ##ك ك ##له ت ##عدي ##ل ب ##طاق ##ة ال ##وص ##ف ال ##وظ ##يفي ل ##كل ت ##لك ال ##وظ ##ائ ##ف م ##ن ح ##يث
ال## #واج## #بات وامل## #سؤل## #يات وامل## #هام امل## #طلوب أدائ## #ها ف## #ي ظ## #ل اإلدارة الح## #دي## #ثة  ،وع## #لى
مس ##توى ال ##كادر ال ##خاص ت ##م ت ##عدي ##ل اله ##رم ال ##وظ ##يفي ل ##لسادة أع ##ضاء ه ##يئة ال ##بحوث
وم ##عاون ##يهم ب ##إس ##تقدام أوائ ##ل الخ ##ري ##جني وال ##طلبة امل ##تفوق ##ني ب ##حيث أص ##بحت األع ##داد
م##تناس##بة م##ع ال##وض##ع ال##طبيعي مل##ا ي##جب أن ي##كون ع##لية ال##تدرج ال##وظ##يفي ف##ي ال##كادر
ال ##خاص )أك ##ثر م ##ن  ٩٠ف ##رد م ##ن م ##عاون ##ي ال ##هيئة ال ##بحثية (  ٨٥ب ##اح ##ث  ٥٨ /أس ##تاذ
م ##ساع ##د  /وم ##ا ي ##زي ##د ع ##ن  ٥٠أس ##تاذ ب ##اح ##ث  ،ف ##ضالً ع ##ن أس ##ات ##ذت ##نا م ##ن ال ##رواد م ##ن
األساتذة املتفرغني باملعهد.
 تحس ##ني ب ##يئة ال ##عمل امل ##ناس ##بة وامل ##حفزة إلن ##جاز األع ##مال امل ##طلوب ##ة ل ##كالً م ##ن ج ##ميعال##فئات ال##عام##لة ب##املعه##د م##ن ح##يث تج##دي##د وت##طوي##ر امل##بان##ي وامل##عام##ل وإع##ادة ط##الؤه##ا
وت ##زوي ##ده ##ا ب ##مكيفات ه ##واء م ##ع وج ##ود ك ##اف ##ة مس ##تلزم ##ات ال ##تشغيل م ##ن ح ##اس ##بات آل ##ية
وطابعات  ...إلخ .
ك##ما ت##م إف##تتاح ع##يادة ط##بية ب##املعه##د وع##يادة ل##طب األس##نان وإن##شاء ص##يدل##ية ت##حتوي
ع#لى م#ا ي#زي#د ق#يمتة ع#ن  ) ١٥٠٠٠٠م#ائ#ة وخ#مسون أل#ف ج#نية ( س#نوي#ا ً م#ن األدوي#ة
امل#ختلفة  ،وت#م إن#شاء م#الع#ب ح#دي#ثة ل#تفعيل اإله#تمام ب#األنش#طة ال#ري#اض#ية وال#ترف#يهية
للعاملني .
ك ##ما ت ##مت زي ##ادة امل ##ساح ##ات ال ##خضراء امل ##زروع ##ة ب ##مختلف أن ##واع أش ##جار ال ##فاك ##هة
وال ##زه ##ور مل ##ا ل ##ها م ##ن أث ##ري ##ن إي ##جاب ##يني ع ##لى ال ##وض ##ع ال ##بيئي م ##ن ن ##اح ##ية وت ##قليل نس ##بة
ال#تلوث امل#نبعثة م#ن امل#عام#ل وامل#راك#ز اإلن#تاج#ية وم#ن ن#اح#ية آخ#رى لتج#ميل امل#وق#ع ال#عام

 ،ك ##ما ت ##م تح ##دي ##ث وإس ##تبدال أس ##طول ال ##سيارات امل ##ملوك ##ة للمعه ##د وم ##نها أت ##وب ##يسات
ع#لى مس#توى الج#مهوري#ة  ،وب#ال#تبعية ق#منا ب#إن#شاء ورش#ة ل#صيان#ة وإص#الح ال#سيارات
باملعهد .
ك#ما أن#نا ق#منا ب#إن#شاء و ت#جهيز مج#موع#ة ق#اع#ات ل#لتدري#ب و ت#زوي#ده#ا ب#أح#دث وس#ائ#ل
ال##عرض و إس##تقدام أف##ضل ال##خبراء ل##تقدي##م ال##دورات ال##تدري##بية ل##لعام##لني ب##املعه##د ف##ي
ك## #اف## #ة ال## #تخصصات مل## #ا ف## #يه م## #ن م## #ردود ع## #لى إع## #ادة ت## #أه## #يل و رف## #ع ك## #فاءة ال## #سادة
ال ##عام ##لني ب ##ما ي ##ؤه ##لهم ل ##لتقدم و ال ##تناف ##س ع ##لى ال ##وظ ##ائ ##ف ال ##قيادي ##ة و ال ##تنفيذي ##ة ف ##ي
إدارات املعهد املختلفة .
ومل## #ا ك## #ان للمعه## #د وم## #راك## #زة اإلن## #تاج## #ية م## #ن ال## #جهود وال## #عمل ال## #دءوب ب## #ما زادت م## #عه
ح#صيلة ح#ساب ت#موي#ل ال#بحوث وال#تموي#ل ال#ذات#ي ب#مبال#غ وص#لت ل#لعام  ٢٠١٥إل#ي م#ا
ي ## #قارب م ## #ن  ١٢٥م ## #ليون ج ## #نيه  ،و ه ## #و األم ## #ر ال ## #ذي ح ## #دا ب ## #إدارة املعه ## #د ل ## #تعظيم
اإلس#تفادة م#ن ه#ذا ال#تموي#ل ال#ذات#ي ف#ي ال#صرف ع#لى ك#ل أع#مال ال#تطوي#ر والتح#دي#ث
في املباني واالجهزة وكافة مستلزمات التشغيل .
ول#م ي#قف األم#ر ع#ند ه#ذا الح#د ب#ل ك#ان م#ن ال#بد أن ي#تم ت#عدي#ل وزي#ادة م#رت#بات وال#دخ#ل
ال#خاص ل#كل ال#عام#لني ب#املعه#د ع#لى ح#د س#واء  ،ف#زادت امل#رت#بات ب#صورة غ#ير مس#بوق#ة
ت#فوق ن#ظائ#ره#م ب#امل#عاه#د وامل#راك#ز وال#هيئات ال#بحثية امل#ناظ#رة ع#لى أس#س م#ن م#عاي#ير
ت##قييم األداء و وض##ع ل##وائ##ح ن##ظام##ية ل##إلث##اب##ة وال##عقاب ط##بقا ً لحج##م ال##عمل امل##بذول م##ن
جميع الفئات .
ون##تيجة ل##كل م##ا س##بق أص##بح ال##كل ف##ي ال##قطاع اإلداري ع##نده ال##داف##عية ل##بذل امل##زي##د
م##ن الجه##د وال##عمل وف##ق امل##نظوم##ة والخ##طة امل##وض##وع##ة ل##إلرت##قاء ب##املعه##د وال##تي ت##ضمن
إستمراريتها حتي عام  ٢٠٣٠في إطار من التنافسية املحمودة للترقي والتميز .
ك ## #ل ه ## #ذا ت ## #م ت ## #كليلة ب ## #حصول املعه ## #د ع ## #لى  ISO 9001ف ## #ي م ## #جال اإلدارة وت ## #م
تج#دي#ده#ا ل#لعام ال#ثال#ث ع#لى ال#توال#ي ب#عد خ#ضوع ال#دورة املس#تندي#ة وال#نظام اإلداري
الج ##دي ##د ب ##املعه ##د ل ##عمليات ال ##تقييم ال ##سنوي ##ة ل ##لوق ##وف ع ##لى م ##دى إس ##تعاب ال ##عام ##لني
ب#املعه#د ل#فكرة س#يادة ال#نظام ول#يس ال#فرد  ،وه#و م#ا ك#ان ل#ه ع#ظيم األث#ر ع#لى إس#تقرار
ون ##مو ال ##عمل ال ##بحثي واإلن ##تاج ##ي للمعه ##د ب ##إط ##راد ون ##جاح م ##شهود وم ##وث ##ق وم ##عتمد
رسميا ً .

التفتيش الهندسي علي شركات البترول وناقالت املواد البترولية هي
أحد أهم األعمال والخدمات التي يقوم بها معهد بحوث البترول ،وفي
هذا السياق أفاد السيد االستاذ الدكتور  /محمد عبد الرؤف رئيس
التفتيش الهندسي )( NDT
ب##أن ح##صول ال##تفتيش ال##هندس##ي ع##لى ش##هادات ال##جودة ط##بقا ً ل##لمعاي##ير ال##عامل##ية ج##اء
ذل#ك ن#تيجة ل#تطبيق أح#دث االن#ظمة ال#دول#ية ف#ي ال#جودة واإلدارة ون#ظم ال#بيئة والس#الم#ة
وال## #صحة امل## #هنية ح## #يث أن املعه## #د ي## #متلك أك## #بر م## #نظوم## #ة ل## #لتفتيش ال## #هندس## #ي ع## #لى
ش ##رك ##ات ال ##بترول واملس ##تودع ##ات ون ##اق ##الت امل ##واد ال ##بترول ##ية وأن ه ##ذا املش ##روع ي ##عمل
ك ## #منظوم ## #ة ك ## #برى ف ## #ي الش ## #رق األوس ## #ط و ال ## #بلدان ال ## #عرب ## #ية م ## #ن ح ## #يث األجه ## #زة
التكنولوجية الحديثة في مجال التفتيش .
جدير بالذكر أن الشهادات الحاصل عليها املعهد هي بالترتيب ملشروع )( NDT
ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001

][!8

[!9]

ﺃﺿﺨﻢ ﻣﻨﻖ fﻟﻠﻬﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ي#عتبر ت#لوث ال#هواء م#ن أه#م امل#شاك#ل ع#لى مس#توى ال#عال#م ح#ال#ياً ،ح#يث ي#غطي ال#دخ#ان ال#كثيف ك#برى
امل##دن ال##عامل##ية أغ##لب أوق##ات ال##سنة .وع##لى وج##ه ال##خصوص م##دي##نة ب##كني ،وال##تي تخ##طت نس##بة امل##لوث##ات
فيها السنة املاضية املعيار الصحي الوطني بمقدار  ١.٣ضعف.
أوح ##ى ال ##دخ ##ان ال ##كثيف ف ##ي م ##دي ##نة ب ##كني ألح ##د امل ##صممني ب ##ات ##خاذ إج ##راء ج ##دي ##د م ##ن ن ##وع ##ه .ف ##قد ق ##ام
ال#فنان ال#هول#ندي دان روزي#جارد ب#تصميم أضخ#م م#نقٍّ ل#لهواء ف#ي ال#عال#م ،وق#د ق#رر أن ي#أخ#ذه ف#ي ج#ول#ة
في الصني ،بدءا ً من بكني.
ق ##ام ال ##فنان ب ##تصميم ب ##رج ب ##ارت ##فاع  ٧أم ##تار ي ##قوم ب ##شفط ال ##هواء امل ##لوث وت ##نقيته م ##ن ج ##زي ##ئات ال ##غبار
وإع#ادة إط#الق#ه ،ك#ما أن ه#ذا ال#برج ي#قوم أي#ضا ً ب#ضغط ه#ذا ال#غبار إل#ى م#ا يش#به األح#جار ال#كري#مة.
تعتبر العملية كلها جزءا ً من مشروع روزيجارد ملكافحة الدخان.
ي ##تأل ##ف ال ##برج  -امل ##سمى ب ##برج م ##كاف ##حة ال ##دخ ##ان  -م ##ن  ٤٥ل ##وح #ا ً ف ##ضيا ً وت ##قوم ه ##ذه األل ##واح ب ##تغطية
م#ن ّقي ه#واء داخ#ليا ً ضخ#ما ً .ي#عمل ه#ذا امل#ن ّقي ب#طرح ش#حنات م#وج#بة ف#ي ال#هواء ،ب#حيث ت#لتصق ع#لى
ج#زي#ئات ال#دخ#ان ،خ#صوص#ا ً م#ن ال#صنفني  PM2.5و) PM10ت#رم#ز األرق#ام ل#ألب#عاد ب#امل#يكرون( .ب#عد
ه ##ذا ،ت ##قوم ال ##شوارد ال ##سال ##بة ب ##اج ##تذاب ال ##شوارد امل ##وج ##بة إل ##ى داخ ##ل امل ##ن ّقي ،فتج ##لب م ##عها ج ##زي ##ئات
الدخان .ومن ثم تحتجزها في الداخل ،وتعيد الهواء إلى الخارج وقد ازدادت نقاوته بنسبة .%٧٥
التشجيع على الحوار
ح#ال#ياً ،ي#قوم ال#فنان ال#هول#ندي ب#جول#ة ف#ي ال#صني ،م#صطحبا ً ال#برج م#عه .وب#االش#تراك م#ع وزارة ح#ماي#ة

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
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

ال##بيئة ال##صينية ،ف##إن امل##رح##لة ال##قادم##ة ف##ي ال##رح##لة س##يتم تح##دي##ده##ا ب##ناء ع##لى ت##صوي##ت ع##بر االن##ترن##ت،

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

ف ##ي  %٨٠م ##ن امل ##دن ال ##تي ت ##حوي أك ##ثر م ##ن  ١٠٠،٠٠٠ن ##سمة ف ##ي ال ##بلدان ذات ال ##دخ ##ل امل ##نخفض

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

ويخطط على األقل لنشر  ٨٠٠برج في العديد من املدن في الصني.
#قر روزج##ارد أن اخ##تراع##ه
ع##لى ع##كس ح##لول أخ##رى ت##م اق##تراح##ها للتخ##لص م##ن م##شكلة ت##لوث ال##هواء ،يّ #
ل##يس ح#الً سح##ري#ا ً س##يجعل ك##ل ش##يء ي##ختفي ف##وراً ،وأن##ه ي##أم##ل ف##قط ب##إث##ارة ال##حوار ح##ول ال##تلوث .ك##ما
ق##ال لش##بكة " :CNNآم##ل أن ه##ذه ال##تصام##يم ال##تي ص##نعتها س##تكون ج##زءا ً م##ن ع##ملية ت##غيير ش##ام##لة
في التفكير".
وف#قا ً مل#نظمة ال#صحة ال#عامل#ية ،ف#إن "امل#عاي#ير ال#صحية ل#نوع#ية ال#هواء ال#تي وض#عتها امل#نظمة غ#ير م#حققة
واملتوسط ".إن مثل هذه التغييرات تعتبر حيوية لبقائنا.

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