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فـي الـعدد الـثالـث ملجـلة الـنافـذة كـان لـنا لـقاء 
مــــع الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور/ أحــــمد عــــادل 
عـبد الـعظيم – مـؤسـس مـركـز بـحوث وتـطويـر 
الـفلزات بـمناسـبة نـيل سـيادتـه جـائـزة الـرواد 
لــــــلعلوم األســــــاســــــية عــــــن الــــــعام ٢٠١٥ كــــــما 
أعــــــــــــــــــلـنـت أكــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــمـيـة الــــــــــــــــــبـحـث الــــــــــــــــــعـلـمـي 

والتكنولوجيا.

وكـان لـقاؤنـا مـع الـعالـم الجـليل إللـقاء الـضوء 
عـــلى أحـــد أهـــم الـــتجارب الـــرائـــدة فـــي مـــصر 
لــــــــــــربــــــــــــط الــــــــــــبحث الــــــــــــعلمي بــــــــــــاملــــــــــــؤســــــــــــسات 
الـــصناعـــية، و كـــان الـــحوار ثـــريـــاً بـــكمٍ هـــائـــل 
مــن ذكــريــات و أحــداث واكــبت فــترة اإلعــداد 
لــتأســيس املــركــز ومــواجــهة صــعاب وتحــديــات 
عـديـدة لـم تـثن مـن عـزيـمة هـذا الـجيل املـثابـر 
مـــــن الـــــرعـــــيل األول بـــــمركـــــز  بـــــحوث وتـــــطويـــــر 
الـفلزات عـن وضـع الـلبنة األولـي لهـذا املـركـز 

الهام .
حـيث أنـه مـنذ الـعام ١٩٧٣ كـان املـركـز أحـد 
الــــشعب الــــبحثية بــــاملــــركــــز الــــقومــــي لــــلبحوث 
إلـــي أن صـــدر الـــقرار الجـــمهوري رقـــم ٣٧٩ 

لـسنة ١٩٨٣ والـقاضـي بـإنـشاء املـركـز الـذي 
روعـي أن يـكون مـقره بـمنطقة الـتبني بحـلوان 
حـيث تـوجـد مـعظم الـصناعـات الـثقيلة بـمصر 

.
وتــــتركــــز رســــالــــة املــــركــــز فــــي املــــساهــــمة فــــي 
زيـادة مـعدل الـنمو اإلقـتصادي بـرفـع الـقدرة 
الـــتنافـــسية لـــلمنتجات الـــصناعـــية الـــوطـــنية ، 
عـــلى أن يـــكون بـــمثابـــة بـــيت الـــخبرة الـــعلمي 
واملـــركـــز الـــوطـــني اإلقـــليمي املـــتخصص فـــي 

مجال بحوث وتطوير علوم املواد.

وتحــــــددت األهــــــداف الــــــعامــــــة  لــــــلمركــــــز فــــــيما 
يلي:
تــــــــــــــــطويــــــــــــــــر املــــــــــــــــنتجات والــــــــــــــــعمليات •

اإلنتاجية.
إحالل الواردات ببدائل محلية.•
تــــــــــعظيم االســــــــــتفادة مــــــــــن الــــــــــثروات •

املعدنية ومصادرها الثانوية.
إثــــــراء املــــــعرفــــــة الــــــعلمية فــــــي مــــــجال •

علوم وتكنولوجيا املواد.

وبـــعد مـــضي مـــا يـــقارب مـــن ثـــالثـــة وثـــالثـــون 
عـــــامـــــاً عـــــلى إنـــــشاء املـــــركـــــز ، إنـــــتقلت مجـــــلة 
الـــــنافـــــذة إلـــــى مـــــقره بـــــالـــــتبني لـــــلوقـــــوف عـــــلى 
الــــوضــــع الــــحالــــي لهــــذا الــــصرح املــــتخصص 
فــــــي مــــــجال شــــــديــــــد األهــــــمية وهــــــو الــــــقطاع 
الــــــــصناعــــــــي ملــــــــا لــــــــه مــــــــن عــــــــظيم األثــــــــر فــــــــي 
اإلقــتصاد الــوطــني ومــا يــقدمــه مــركــز بــحوث 
وتــــطويــــر الــــفلزات لخــــدمــــة هــــذا الــــقطاع مــــن 

خالل أبحاث ومجهودات علمائه وباحثيه.
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تـواصـل األجـيال بـمركـز الـفلزات يـسير عـلى 
نفس النهج للرعيل األول للمركز

الــــــسيد األســــــتاذ الــــــدكــــــتور/ طــــــه مــــــطر – الــــــقائــــــم 
بـأعـمال رئـيس املـركـز أوضـح فـي حـواره لـلنافـذة أن 
فــلسفة الــعمل مــن خــالل رســالــة املــركــز وأهــدافــه لــم 
تــــتغير بــــمرور الــــسنني مــــنذ لحــــظة اإلنــــشاء، حــــيث 
حـــرص جـــميع األســـاتـــذة مـــنذ الـــنشأة وحـــتى اآلن 
أن يــــتم تســــليم الــــجيل الــــتالــــي خــــبرات جــــميع مــــن 
ســبقهم مــن أجــيال ســالــفه، وهــو األمــر الــذي أدى 
إلــــي تــــراكــــم خــــبرات ومــــدارس عــــلمية مــــتبايــــنة فــــي 
عـــالقـــاتـــها وخـــبراتـــها وتـــأثـــيرهـــا فـــي كـــل مـــا يـــتعلق 
بــالــقطاع  الــصناعــي فــي مــصر، وهــو األمــر الــذي 
جــعل بــاحــثي املــركــز مــؤهــلني لــلمنافــسة فــي قــطاع 

متسارع في نموه وتطويره .
حــيث مــازال مــركــز بــحوث وتــطويــر الــفلزات يــمارس 
دوره الــــــرائــــــد فــــــي مــــــجال عــــــلوم املــــــواد مــــــن خــــــالل 
مجــموعــة مــن أهــم الخــدمــات الــتي يــقدمــها املــركــز 

يمكننا أن نذكر منها ما يلي :
تحـــليل وإخـــتبارات الـــفلزات والســـبائـــك واملـــعادن •

تـــــــــشمل الـــــــــتحالـــــــــيل الـــــــــكيميائـــــــــية والـــــــــفيزيـــــــــائـــــــــية 
واملــــــيكانــــــيكية ومــــــطابــــــقة املــــــواصــــــفات وإصــــــدار 
الشهادات املعتمدة لجودة املنتجات املعدنية .

إســتخدام خــامــات الــثروة املــعدنــية املــصريــة فــي •
الـــــــــــصناعـــــــــــات بـــــــــــديـــــــــــالً لـــــــــــلخامـــــــــــات املســـــــــــتوردة 

املستخدمة .
مـــــــساعـــــــدة الشـــــــركـــــــات فـــــــي تـــــــوفـــــــير قـــــــطع غـــــــيار •

مــــــاكــــــينات خــــــطوط اإلنــــــتاج بــــــها مــــــع الســــــبائــــــك 
الــــــخاصــــــة والــــــعمل عــــــلي تــــــوفــــــير تــــــكنولــــــوجــــــيات 

إنتاجها وتقييم أدائها وتطويره بإستمرار .
نـــــقل تـــــكنولـــــوجـــــيا لـــــحام كـــــافـــــة أنـــــواع الســـــبائـــــك •

بــــأحــــدث الــــتقنيات وتــــدريــــب وتــــأهــــيل املــــهندســــني 
والــــفنيني والــــلحامــــني عــــلي جــــميع أنــــواع الــــلحام 

وإصدار شهادات تأهيل معتمدة .
خـــــدمـــــات الـــــتفتيش غـــــير اإلتـــــالفـــــي عـــــلي كـــــافـــــة •

أنـــــــــواع الـــــــــحفارات والـــــــــبريـــــــــمات وكـــــــــل املـــــــــعدات 
باملصانع والشركات ومحطات الكهرباء .

تـقديـم اإلسـتشارات الـفنية فـي إخـتيار السـبائـك •
املـــــــــعدنـــــــــية وقـــــــــياس مـــــــــدى مـــــــــالئـــــــــمتها لـــــــــظروف 
الــتشغيل املــختلفة ، وكــذلــك تــقديــم اإلســتشارات 
فـــــــــــي كـــــــــــيفية تحســـــــــــني طـــــــــــرق اإلنـــــــــــتاج وجـــــــــــودة 

املـنتجات املـعدنـية ، بـاإلضـافـة إلـى تحـديـد طـرق 
كــيفية تــعظيم اإلســتفادة مــن الــخامــات املــعدنــية 

املصرية 
املــشاركــة فــي إعــداد دراســات الجــدوى الــفنية و •

اإلقــــتصاديــــة لــــلعديــــد مــــن املشــــروعــــات الــــقومــــية 
العمالقة ذات البعد التنموي .

إنــــتاج الــــنماذج األولــــية مــــن املــــبتكرات املــــعدنــــية •
والبالستيكية .

تـــــدريـــــب الـــــكوادر الـــــفنية مـــــن مـــــهندســـــني وفـــــنيني •
لـــرفـــع قـــدراتـــهم وتـــأهـــليهم بـــالشـــركـــات واملـــصانـــع 

املصرية والعربية واألفريقية .

الدور الرائد للمركز إقليمياً و قارياً 
جــديــر بــالــذكــر أنــه يــقام بــاملــركــز - لــلسنة الــعاشــرة 
عـــلي الـــتوالـــي – وبـــالـــتعاون مـــع الـــوكـــالـــة املـــصريـــة 
للشـــــــراكـــــــة مـــــــن أجـــــــل الـــــــتنمية بـــــــوزارة الـــــــخارجـــــــية 
املـصريـة الـدورة الـتدريـبية لـعدد ثـالثـة وثـالثـون مـن 
املـــهندســـني والـــجيولـــوجـــيني األفـــارقـــة مـــن ١٩ دولـــة 
أفـــريـــقية مـــن الـــدول الـــناطـــقة بـــالـــلغتني اإلنجـــليزيـــة 
والــــــفرنــــــسية وذلــــــك فــــــي مــــــجال مــــــعالــــــجة الــــــثروات 
املــــعدنــــية وزيــــادة الــــقيمة املــــضافــــة لــــها مــــن خــــالل 
تــــقييم وتــــركــــيز الــــخامــــات ورفــــع جــــودتــــها وتــــصنيع 
الـركـازات بـالـطرق الـكيميائـية والكهـربـية والحـراريـة 

إلنتاج منتج وسيط أو منتج نهائي .
وتــقام هــذه الــدورة الــتدريــبية تــحت إشــراف مــكتب 
دعـم اإلبـتكار ونـقل وتـسويـق الـتكنولـوجـيا (الـتايـكو) 
بــــاملــــركــــز الــــذي يــــقوم عــــلي إدارتــــه الــــسيد األســــتاذ 
الـدكـتور/ نـاجـي عـلي عـبد الـخالـق الـرئـيس الـسابـق 

للمركز .

حـــيث يـــتم تـــدريـــب املـــتدربـــني األفـــارقـــة نـــظريـــاً مـــن 
خـــــــــالل مجـــــــــموعـــــــــة مـــــــــن املـــــــــحاضـــــــــرات والـــــــــعروض 
الــــتقديــــمية يــــلقيها نــــخبة مــــن األســــاتــــذة مــــن عــــلماء 

وباحثي املركز .

بـاإلضـافـة إلـي الـتدريـب الـعلمي عـلى مجـموعـة مـن 
األجهــــــــــزة واملــــــــــعدات الــــــــــتي يــــــــــتميز بــــــــــها املــــــــــركــــــــــز 

واملوجودة بصالة التجارب النصف صناعية .
وأضـــاف الـــدكـــتور/ مـــطر بـــأن الـــبرنـــامـــج الـــتدريـــبي 
يـتضمن تـنظيم بـعض الـزيـارات املـيدانـية لـعدد مـن 
املـــواقـــع الـــصناعـــية فـــي جـــمهوريـــة مـــصر الـــعربـــية 
والـــتي فـــي مـــجال الـــدورة الـــتدريـــبية لـــلتعرف عـــلي 
الــــــتكنولــــــوجــــــيات والــــــخبرات الــــــصناعــــــية املــــــوجــــــودة 
بـــــمصر والـــــتي يـــــمكن لـــــلدول األفـــــريـــــقية املـــــشاركـــــة 
اإلســتعانــه بــها لــنقل خــبراتــنا فــي مــجاالت الــدورة 

التدريبية .

هـــذا فـــضال عـــن تـــنظيم – عـــلي هـــامـــش الـــبرنـــامـــج 
الــــــتدريــــــبي – مجــــــموعــــــة رحــــــالت تــــــرفــــــيهية لــــــبعض 
املـزارات الـسياحـية لـتوجـيه أكـثر مـن رسـالـة لـلدول 
األفـــــريـــــقية املـــــشاركـــــة بـــــريـــــادة مـــــصر عـــــلي كـــــافـــــة 

األصعدة العلمية والتاريخية والثقافية.

األدوار املـنوط بـاملـركـز أدائـها طـبقاً لـرسـالـته 
و أهدافه 

وتــــــابــــــع األســــــتاذ الــــــدكــــــتور/ طــــــه مــــــطر – الــــــقائــــــم 
بـــــــأعـــــــمال رئـــــــيس مـــــــركـــــــز بـــــــحوث وتـــــــطويـــــــرالـــــــفلزات 
بـــالـــتركـــيز عـــلي أن عـــمل املـــركـــز يـــقوم عـــلي دوريـــن 

أساسيني هما :
الــــــقيام عــــــملية األبــــــحاث الــــــعلمية والــــــتي غــــــالــــــباً •

ليسـت فـي مـجاالت الـعلوم األسـاسـية وإنـما فـي 
بـــعض أجـــزائـــها ويـــتطور إلـــي الـــعلوم الـــتطبيقية 
لـلوصـول إلـى مخـرجـات بـحثية تـتمثل فـي صـورة 
مـنتج نـهائـي  أو نـصف صـناعـي قـابـل لـلتطبيق 
مــن خــالل الخــطة الــبحثية الــتي يــلتزم بــتنفيذهــا 

علماء املركز وباحثيه .
بــعد نــجاح الــبحث عــلي املســتوى املــعملي ، يــتم •

فــــوراً نــــقله إلــــى املســــتوى األعــــلى لخــــروج مــــنتج 
نـــــــصف صـــــــناعـــــــي مـــــــن خـــــــالل وحـــــــدة الـــــــتجارب 
الـــــنصف صـــــناعـــــية املـــــوجـــــودة بـــــاملـــــركـــــز تـــــمهيداً 
لـلوصـول إلـي مـنتج نـهائـي مـتكامـل وهـي مـؤهـلة 
تــــــــمامــــــــاً فــــــــي جــــــــميع تــــــــخصصات عــــــــلوم املــــــــواد 
إلعــــــــــداد الــــــــــنماذج األولــــــــــية ملخــــــــــرجــــــــــات الــــــــــبحث 

العلمي التطبيقي ألبحاثنا .

ويــــمكننا عــــمل دراســــة جــــدوي فــــنية – إقــــتصاديــــة 
لـــــلنموذج األولـــــي فـــــي صـــــورتـــــه الـــــنصف صـــــناعـــــية 
واملـــنتجة بـــاملـــركـــز بـــخامـــات مـــصريـــة لـــبيان قـــيمتها 
املـــضافـــة وتـــعظيم اإلســـتفادة مـــنها عـــلى املســـتوى 

الصناعي التطبيقي في مرحلته النهائية .
وهــناك إتــجاه ثــابــت لــديــنا بــاملــركــز نــحو آلــية الــعمل 
إلنـتاج الـنماذج األولـية فـي صـورتـها شـبه الـنهائـية 
حــــــــــيث يــــــــــتم أوالً عــــــــــمل درايــــــــــة لــــــــــلسوق وتحــــــــــديــــــــــد 
اإلحــتياجــات الــخاصــة بــسوق الــعمل فــي الــقطاع 

الصناعي كمستخدم نهائي منتظم .

إذ أن الـــــبحث الـــــعلمي فـــــي حـــــد ذاتـــــه دون مـــــردود 
تـطبيقي أشـبه بـرفـاهـية مـرتـفعة الـتكالـيف ال تـؤتـي 
ثـــــمارهـــــا دون وصـــــولـــــها إلـــــى مـــــنتج نـــــهائـــــي يـــــصل 
أليــــدي مســــتخدمــــيه واملــــنتفعني بــــه حــــيث أنــــنا كــــبلد 
نــامٍ فــي ظــل وضــع إقــتصادي ينشــد الــتعافــي مــن 
أمــــــــــــراضــــــــــــه ويــــــــــــعمل عــــــــــــلى الــــــــــــنمو ورفــــــــــــع درجــــــــــــة 

اإلستخدام األمثل لكل موارده .
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ويهــــــدف املــــــركــــــز بــــــموقــــــعه الــــــجغرافــــــي مــــــن حــــــيث وجــــــوده داخــــــل املــــــنطقة 
الـصناعـية بحـلوان والـتبني بـمختلف الـصناعـات املنتشـرة بـها سـواء كـانـت 
مـــــــملوكـــــــة لـــــــلدولـــــــة أو لـــــــلقطاع الـــــــخاص مـــــــن رجـــــــال أعـــــــمال ومســـــــتثمريـــــــن 
كـــــصناعـــــات الحـــــديـــــد والـــــصلب والـــــنسيج واألســـــمنت وكـــــافـــــة الـــــصناعـــــات 
املـــــعدنـــــية الـــــبسيطة واملـــــسابـــــك وغـــــيرهـــــا ، نـــــاهـــــيك عـــــن الـــــورش الـــــصغيرة 
ووحــدات اإلنــتاج الــبسيطة واملــتوســطة ، حــيث أن وجــودنــا وســط كــل هــذا 
الـــــزخـــــم يـــــجعلنا بـــــالـــــضرورة نـــــتشكل بـــــطبيعة هـــــذا املـــــكان وأن يـــــكون لـــــنا 
دورفــــعال ومــــؤثــــر وســــطهم بــــما يــــجعل لــــنا هــــويــــة وبــــصمة مــــختلفة كــــمركــــز 
بــــــحثي يــــــعني بــــــالــــــعملية الــــــصناعــــــية وعــــــلوم املــــــواد املســــــتخدمــــــة فــــــي تــــــلك 

العملية .
وهـو األمـر - كـما ذكـرت مسـبقاً - أن هـدفـنا األسـاسـي هـو الـوصـول إلـي 
مـــــنتج نـــــهائـــــي جـــــيد بـــــخامـــــات محـــــلية ذو قـــــدرة تـــــنافـــــسية عـــــالـــــية يـــــجعلنا 
اإلخــتيار األول والــدائــم فــي الــبحث والــتطويــر لــكافــة املــصانــع والشــركــات 

والورش الصناعية املحيطة بنا .

ويــأتــي دور املــركــز هــنا لــيس فــقط فــي مــجال األبــحاث الــعلمية ، بــل هــناك 
دور آخــــــر ال يــــــقل أهــــــمية وهــــــو اإلســــــتشارات والخــــــدمــــــات الــــــعلمية الــــــتي 
نـقدمـها فـي الـتخصصات الـتي يـتميز بـها املـركـز عـلى مسـتوى الجـمهوريـة 

والوطن العربي والقارة االفريقية .
وتكون اإلستشارات متنوعة من خالل عدة إتجاهات منها :

رفـــع الـــقدرات الـــعلمية واملـــهنية لـــلمهندســـيني والـــفنيني وتـــنمية مـــهاراتـــهم •
بـدءاً مـن الـعمال وحـتي قـياداتـهم الـعليا وإعـادة تـأهـيلهم ملـواكـبة الـتطور 

املطرد للتكنولوجيات العاملية في مجاالت عملهم .
حــل مــشاكــل اإلنــتاج حــيث أن مــعظم تــلك الشــركــات ال تــملك مــا يــسمى •

KNOW HOW  والــــــتي يــــــمكن لــــــلمركــــــز كــــــهيئة بــــــحثية أن يــــــقدم يــــــد 
العون في عملية التطوير لتحسني األنتاج .

املــساهــمة فــي الــبحث والــتطويــر لخــطوط اإلنــتاج لــرفــع وتحســني كــفاءة •
املـــنتج أو زيـــادة اإلنـــتاجـــية أو تـــوفـــير تـــكنولـــوجـــيات جـــديـــدة تـــتوافـــق مـــع 

الخامات واملستلزمات املستخدمة.
ولـــديـــنا قـــصص نـــجاح فـــي هـــذا األمـــر مـــن خـــالل تـــعديـــل وتـــطويـــر بـــعض 
خـــطوط اإلنـــتاج واألفـــران بشـــركـــة الحـــديـــد والـــصلب املـــصريـــة و بـــخاصـــة 

فـيما يـؤثـر عـلى كـمية اإلنـتاج فـي حـال وقـف الـفرن عـن الـعمل لـحني إتـمام 
عــملية الــصيانــة وهــو مــا يــؤثــر بــالســلب عــلى الشــركــة والــدولــة إقــتصاديــاً ، 
حـــيث تـــم تـــعديـــل تـــبطني وتـــبريـــد األفـــران بـــتكنولـــوجـــيات وخـــامـــات وأجهـــزة 
مـصنعة محـلياً بـأفـكار وأعـمال بـاحـثينا بـاملـركـز سـاعـد بـنجاح مـلموس فـي 
تـقليل املهـدر و الـفاقـد فـي الـوقـت والجهـد والـتكلفة والـخسائـر املـترتـبة عـلى 

وقف األعمال لحني اإلنتهاء من عمليات الصيانة .
حــــفر قــــناة الــــسويــــس الجــــديــــدة ومــــا صــــاحــــبه مــــن عــــمليات تــــكسير فــــي •

األرض مـــــن خـــــالل مـــــعدات ثـــــقيلة خـــــاصـــــة بـــــتلك األعـــــمال أو حـــــفر آبـــــار 
الـبترول واملـناجـم املـعدنـية ، حـيث أن الـفك أوالـظافـر املسـتخدم فـي تـلك 
املـــــعدات مـــــصنع مـــــن ســـــبائـــــك مـــــعينة تـــــصاب بـــــالـــــتآكـــــل والـــــتكسير مـــــع 

إستمرار عملية الحفر واإلحتكاك بطبقات األرض املختلفة .
ويـــتميز مـــركـــز بـــحوث وتـــطويـــر الـــفلزات بـــإنـــتاج أظـــافـــر تـــلك املـــعدات مـــن •

ســبائــك مــميزة ومــصنعة بــمعرفــتنا مــن خــامــات يــجعلها تــتميز مــثيالتــها 
الـعاملـية يـجعلها أكـثر صـالبـة وقـدرة عـلي الـعمل لـساعـات تـشغيل أطـول 

ويقلل من نسبة الخسائر والتآكل بها.

ونـري مـما سـبق أن مـا نـقدمـه مـن إسـتشارات وخـدمـات وتـطويـر مـنتجات 
يـؤثـر إيـجابـاً عـلى إسـتمراريـة وكـفاءة اإلنـتاج مـن خـالل إسـتخدام خـامـات 
محـلية رخـيصة الـثمن ذات كـفاءة عـالـية تتحـمل الـعوامـل الـجويـة والحـراريـة 
والكهــــريــــبة واملــــائــــية ومــــختلف الــــظروف الــــتي قــــد تــــؤثــــر عــــلى املــــنتج وتــــقلل 
الـفاقـد والـخسائـر مـن الـوقـت والجهـد والـتكلفة بنسـب تـتراوح مـن ١٥ الـي 
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ونـود أن نـعلن أن مـن جـوائـز املـركـز الـسنويـة جـائـزة ألفـضل بـحث تـطبيقي 
ســـيتم مـــنحها هـــذا الـــعام إن شـــاء اهلل لـــلفريـــق الـــبحثي الـــقائـــم عـــلى هـــذا 
الـــعمل حـــيث ثـــبت نـــجاح هـــذا الـــتطبيق مـــن خـــالل الـــعمل بشـــركـــة الحـــديـــد 
والــــصلب املــــصريــــة الــــتي تســــتخدم تــــلك الــــكسارات الــــتي تــــتراوح عــــمرهــــا 
الــتشغيلي مــن 4-6 شــهور إال أن املــنتج الــخاص بــاملــركــز زاد عــن الــسنة 
فــــي اإلســــتخدام ولــــم يــــطرأ عــــليه أي تــــآكــــل أو تــــكسير أو شــــروخ وهــــو مــــا 

أثبت نجاحاً باهراً في التشغيل بالشركة دون توقف أو خسارة.

القيمة المكانية لمركز بحوث و تطوير الفلزات طبقًا لموقعه بالتبين في حلوان
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جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــه ومـــع إعـــالن أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي والـــتكنولـــوجـــيا عـــن 
مشـــروعـــات بـــتحالـــفات مـــصريـــة ذات تـــمويـــل مـــالـــي مشـــترك فـــي تـــحالـــف عـــدة 
جـــــــــهات مـــــــــا بـــــــــني مـــــــــراكـــــــــز 
بـحثية وجـامـعات وشـركـات 
ومــــــــــــــــــصـانــــــــــــــــــع والــــــــــــــــــقـطـاع 
الـــــــخاص وبـــــــعض هـــــــيئات 

املجتمع املدني .
ونفخـــــــر بـــــــأن املـــــــركـــــــز فـــــــاز 
بــــــــــــــــتحالــــــــــــــــف لــــــــــــــــه ســــــــــــــــبعة 
مشــــــروعــــــات فــــــي مــــــجاالت 
تخــــدم الــــصناعــــة الــــوطــــنية 
وســـــــــــــــــوف يـــــــــــــــــقوم الـــــــــــــــــسيد 
األســتاذ الــدكــتور/ نــاجــي عــبد الــخالــق بــتوضــيح هــذا األمــر فــي لــقاء الــنافــذة 

مع سيادته وهي تحالفات في مجاالت عديدة منها :
املـــــجاالت املـــــعدنـــــية  - الـــــنسيج - الـــــقمر الـــــصناعـــــي - األســـــمدة 

الزراعية  - الطاقة - الزراعة - الدعامات واألجهزة الطبية
بــاإلضــافــة إلــي ذلــك لــديــنا مشــروع مــتكامــل لــتعظيم اإلســتفادة واإلســتخدام 
األمــثل لــرفــع الــقيمة املــضافــة لجــميع الــخامــات املســتخرجــة مــن شــبه جــزيــرة 
ســيناء الــغنية بــمختلف الــخامــات واملــواد املســتخدمــة فــي مــختلف الــصناعــات 
حـــتى مـــع كـــون بـــعضها مـــنخفض الـــقيمة فـــي الـــخامـــة مـــثل املـــنجنيز بـــما قـــد 
يـــصل إلـــي ٣٠٪ إال أنـــنا وبـــتكنولـــوجـــيا خـــاصـــة بـــنا يـــمكننا رفـــع قـــيمتها إلـــي 

٦٠٪ أو يزيد.

 كل ما يسبق يتم تنفيذه باملركز من خالل سياستني ال نحيد عنهما وهما :
١- الخطة البحثية للمركز / ٢-إحتياجات القطاع الصناعي

وكـال اإلتـجاهـني يـسيران فـي الـوقـت ذاتـه مـن خـالل بـاحـثي وأفـراد املـركـز بـعد 
عمل دراسات السوق الالزمة .

 وعــن أهــمية الــنهوض بــالــصناعــه الــوطــنيه وأثــرهــا عــلى رفــع الــدخــل الــقومــي 
وتحســــني اإلقــــتصاد يــــأتــــي دور آخــــر لــــلمركــــز ال يــــقل فــــي أهــــميته عــــن بــــاقــــي 
األدوار وهــــو الــــتعاون مــــع املــــجتمع املــــدنــــي لــــترســــيخ ثــــقافــــة اإلهــــتمام بــــتنمية 
وتـــطويـــر الـــصناعـــة الـــوطـــنية بـــالـــخامـــات املحـــلية ملـــا لـــها مـــن أثـــر مـــباشـــر عـــلى 
الــفرد واملــجتمع مــن خــالل عــمل مــحاضــرات ودورات تــدريــبية ونــدوات تــثقيفية 
تـــعمل عـــلى زيـــادة الـــوعـــي بـــدور الـــبحث الـــعلمي واملـــعرفـــي فـــي تـــنمية الـــناتـــج 
والـــدخـــل الـــقومـــي لـــلبالد حـــيث أن املـــعرفـــه بهـــذا الـــدور يـــشجع عـــلى اإللـــتفاف 
حــــول هــــذا الهــــدف الــــقومــــي الــــذي يســــتلزم تــــضافــــر كــــل الــــجهود وكــــل فــــئات 

املجتمع املصري للوصول إليه.
ذلــك فــضالً عــن تــشجيع ورعــايــة املــوهــوبــني والــنابــغني مــن الــجيل الجــديــد مــن 
طـــــلبة املـــــدارس الـــــثانـــــويـــــة وبـــــخاصـــــة الـــــفنية مـــــنها ، وإحـــــتضان ورعـــــايـــــة ذوي 
األفــــكار واإلبــــتكارات الجــــديــــدة الــــتي تــــحتاج إلــــي رعــــايــــة خــــبير مــــختص فــــي 
إخـتراعـاتـهم والـتي يـرعـاهـا املـركـز ، حـيث سـبق لـه تـقديـم الـعديـد مـن الـنماذج 
املشــرفــة واملــبتكرة الــتي تــحتاج لــلدعــم وصــقل وتــنمية خــبراتــهم ومشــروعــاتــهم 
وعــمل نــواٍد لــلعلوم وتــكريــم األوائــل واملــتفوقــني ودعــمهم فــي املــسابــقات الــدولــية 

التي يمثلون فيها مصر من خالل مكتب التايكو باملركز .
لـديـنا تـعاون دولـي مـع جـهات ومـراكـز بـحثية مـناظـرة بـالـعديـد مـن دول الـعالـم 
بـــالـــواليـــات املتحـــدة والـــقارة األوروبـــية ، فـــضالً عـــن الـــدور الـــرائـــد لـــلمراكـــز مـــع 
الـــدول األفـــريـــقية وبـــخاصـــة دول حـــوض الـــنيل ومـــا يـــمثله هـــذا الـــدور مـــن بٌـــعد 
إســـتراتـــيجي وثـــقل ســـياســـي وإقـــتصادي وتـــنموي بـــجانـــب الـــتعاون الـــعلمي 
الـذي يـتمثل فـي الـعديـد مـن إتـفاقـيات الشـراكـة والـتوأمـة واملشـروعـات الـبحثية 

املشتركة واملمولة من جهات مانحة دولياً.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن املـــركـــز يـــمثل - طـــبقاً آلخـــر اإلحـــصائـــيات - أعـــلى املـــراكـــز 
الـبحثية فـي النشـر الـعلمي والـدولـي فـي املـجالت والـدوريـات الـعلمية املـعتمدة 

واملصنفة دولياً متفوقاً بها على نظرائه من املراكز البحثية املصرية.
بـــاإلضـــافـــة إلـــى الـــعديـــد مـــن بـــراءات اإلخـــتراع املـــمنوحـــة و الـــتي مـــازالـــت قـــيد 
الفحص بمكتب براءات اإلختراع املصري التابع ألكاديمية البحث العلمي .
 يـوجـد لـديـنا مـركـز الـنمذجـة واملـحاكـاة لـلدعـامـات الـتي تسـتخدم فـي الـعمليات 
الجـــراحـــيه والـــطبيه ، بـــاإلضـــافـــة إلـــى املـــئات مـــن الـــنماذج األولـــية الـــصناعـــية 

القابلة للتطبيق و اإلنتاج بقطاعات الصناعة املختلفة .
و تـتمثل الـقوى البشـريـة ملـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات فـي الـكادريـن الـبحثي 
و هــيئته املــعاونــه بــما يــصل إلــي ٢٣٠ فــرداً ، و لــديــنا أيــضا الــقوى البشــريــة 
مـــن الـــكادر اإلداري الـــذي يـــمثله ٣٦٢ فـــرداً ، و عـــليه يـــكون إجـــمالـــي الـــقوى 

البشريه ٥٩٢ فرداً .

التحالفات البحثية املمولة من أكاديمية البحث العلمي
 وإنـــتقلنا بـــالـــحوار إلـــي الـــسيد األســـتاذ الـــدكـــتور / نـــاجـــي عـــلى عـــبد الـــخالـــق 
الـقائـم بـأعـمال رئـيس مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات األسـبق ومـديـر مـكتب دعـم 
اإلبـتكار ونـقل وتـسويـق (تـايـكو) والـباحـث الـرئـيسي ملشـروع الـتحالـف الـقومـي 
لــــــلمعرفــــــة و الــــــتكنولــــــوجــــــيا فــــــي مــــــجال تــــــعميق الــــــتصنيع املحــــــلي لــــــلمنتجات 

الصناعة املصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي .
حــيث أفــاد ســيادتــه أنــه مــن خــالل ســعي الــدولــة إلــى تــعميق الــتنصيع املحــلي 
وإحــــالل املــــنتج املــــصري محــــل املســــتورد لــــتقليل الــــضغط عــــلى الــــدوالر، فــــقد 
أعـلن الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / محـمود صـقر رئـيس أكـاديـمية الـبحث الـعلمي 
والـــتكنولـــوجـــيا عـــن مـــبادرة (املـــبادرة الـــقومـــية لـــلتحالـــفات الـــتكنولـــوجـــية) والـــتي 

تهدف إلي التكامل بني البحث العلمي والصناعة املصرية .
ومـــن خـــالل هـــذه املـــبادرة تـــم الـــتعاقـــد بـــني األكـــاديـــمية (جـــهة الـــتمويـــل) ومـــركـــز 
بــــحوث و تــــطويــــر الــــفلزات (جــــهة الــــتنفيذ) عــــمل ملشــــروع (مشــــروع الــــتحالــــف 
الــقومــي لــلمعرفــه والــتكنولــوجــيا فــي مــجال تــعميق الــتصنيع املحــلي لــلمنتجات 

املعدنيه في الصناعه املصريه).
وأكــد األســتاذ الــدكــتور / نــاجــي عــبد الــخالــق الــباحــث الــرئــيسي للمشــروع أن 
الهــدف مــنه هــو نــقل تــكنولــوجــيات مــصريــة إلنــتاج الــعديــد مــن املــنتجات الــتي 
تــــــحتاجــــــها الــــــصناعــــــة املــــــصريــــــة وذلــــــك مــــــن قــــــطع غــــــيار املــــــعدات الــــــتي يــــــتم 
إسـتيرادهـا مـن الـخارج ، وإنـتاج الـنماذج األولـية لـألجهـزة الـتعويـضية الـطبية 
وقـــوالـــب ســـحب األســـالك وإنـــتاج أنـــواع جـــديـــدة مـــن الـــصلب وإنـــتاج أســـمدة 
رخـيصة مـن مخـلفات خـامـات الـفوسـفات بـديـالً للمسـتورد ، ويـشارك فـي هـذا 
الــــتحالــــف عــــدد كــــبير مــــن الــــجهات الــــصناعــــية والــــجامــــعات واملــــراكــــز الــــبحثية 
املـــــصريـــــة وعـــــدد مـــــن مـــــنظمات املـــــجتمع املـــــدنـــــي ، حـــــيث ســـــيتم إنـــــتاج هـــــذه 

املخرجات البحثية بهذه الشركات و الجهات املشاركة ونذكر منها مايلي :

جـامـعة حـلوان - جـامـعة أسـيوط - معهـد الـتبني لـلدراسـات املـعدنـيه 
- إتـحاد الـصناعـات املـصريـه - جـمعية املسـتثمريـن - مـركـز تحـديـث 
الــصناعــه - شــركــة الحــديــد والــصلب املــصريــه - شــركــة حــديــد عــز - 
شـركـة السـبائـك الحـديـديـة - مـصنع أبـو زعـبل - الشـركـات الـتابـعة 
للشــركــة الــقابــضة لــلصناعــات الــكيماويــه - شــركــة دوت إيــجيبت - 
شـركـة الـنصر للمسـبوكـات - مـصنع املحـركـات - شـركـة الـقادسـية - 
شــركــة أورثــو مــيديــك - شــركــة تــراى مــان - شــركــة الــنصر لــلتعديــن - 

مركز بحوث وتطوير الفلزات
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ويعمل هذا التحالف على سبعة مشروعات أو مسارات مختلفة وهي :

املسار األول ( الباحث الرئيسي أ.د/ ناجي عبد الخالق )
"إعـــداد ونـــقل تـــكنولـــوجـــيا مبســـط ذات جـــدوى فـــنيه وإقـــتصاديـــه وبـــيئيه لـــرفـــع 
جــــودة مخــــلفات خــــام الــــفوســــفات املــــصري وتــــحويــــلها إلــــي أســــمدة مــــنخفضة 

التكاليف”

حـيث تـعتبر خـامـات الـفوسـفات  مـن املـصادر الـحيويـه وغـير املتجـددة ، وهـي 
مـــــــن املـــــــواد الـــــــخام األســـــــاســـــــية إلنـــــــتاج األســـــــمدة الـــــــفوســـــــفاتـــــــية وحـــــــامـــــــض 
الــــــفوســــــفوريــــــك وإنــــــتاج الــــــعلف الــــــحيوانــــــي ، ومــــــع زيــــــادة الــــــطلب عــــــلى خــــــام 
الـــفوســـفات أصـــبح مـــن الـــضروري مـــعالـــجة مخـــلفات مـــناجـــم الـــفوســـفات ذات 
الـحبيبات الـناعـمة وخـامـات الـفوسـفات املـنخفضة الـجودة املـحتويـة عـلى نسـبة 
عـالـية مـن الـشوائـب لـرفـع جـودتـها ، ويـقوم مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات عـلى 
تـطويـر تـكنولـوجـيات مـناسـبه ملـعالـجة هـذه املخـلفات مـن الـخام األصـلي تـكون 
فــي نــفس الــوقــت صــديــقه لــلبيئه وذات جــدوى إقــتصاديــه وذلــك إلســتخدامــها 

في إنتاج أسمده رخيصه للزراعه.

املسار الثاني ( الباحث املناوب أ.د / عادل عبد املنعم نوفل)
"تصنيع قطع غيار – تروس الزهر عالي املتانه”

إذ تــــعتبر الــــتروس مــــن املــــكونــــات الــــرئــــيسية الــــتي ال غــــنى عــــنها فــــي أي مــــن 
املـــــعدات املســـــتخدمـــــة فـــــي الـــــقطاعـــــات الـــــصناعـــــية املـــــختلفة ، وهـــــناك جـــــزء ال 
يسـتهان بـه مـن الـتروس املسـتخدمـة فـي الـصناعـة املـصريـة يـتم تـصنيعها مـن 
ســبائــك ال تــتناســب أحــيانــاً مــع مــتطلبات تــلك الــتروس مــما يــؤدي إلــي نــتائــج 
غـــير مـــرضـــية وخـــسائـــر إقـــتصاديـــة كـــبيرة نـــتيجة لـــلتوقـــفات الـــعديـــدة واملـــتكررة 
الـالزمـة لـتغيير تـلك الـتروس فـي مـعدات خـطوط اإلنـتاج الـصناعـية املـختلفة ، 
وقـد أظهـرت الـنتائـج الـتفوق الـهائـل لـخواص سـبيكة الـزهـر املـرن عـالـي املـتانـة 
ADI عــن مــثيله املســتورد مــن أنــواع مــتعددة مــن الــصلب املــخصوص املــعالــج 
حـراريـاً ، حـيث تـمت تـجارب املشـروع مـن خـالل شـركـات عـديـدة أهـمها شـركـة 
الحــــديــــد والــــصلب املــــصريــــة ( قــــطاع األعــــمال ) ومــــصنع املحــــركــــات بــــالــــهيئة 

العربية للتصنيع وأيضاً املطابع األميرية .

املسار الثالث ( الباحث املناوب أ.د/ عادل عبد املنعم نوفل )
" تصنيع قطع غيار – جسم الديجة “

يـــعد جـــسم الـــديـــجة مـــن أهـــم قـــطع الـــغيار ملـــاكـــينة صـــناعـــة صـــناديـــق الـــكرتـــون 
ولـقد حـاولـت الشـركـة إسـتيراد هـذا الجـزء أو صـناعـته فـي الـسوق املحـلية ، و 
لـكنه كـان مـن الـصعوبـة الـوصـول لـذلـك فـي ظـل تـوقـف الشـركـات األصـلية عـن 
إنـــتاج قـــطع غـــيار املـــعدات الـــقديـــمة ، وقـــد نـــجح املســـبك التجـــريـــبي الـــخاص 
بــاملــركــز مــن تــصنيع هــذا الجــزء وتجــربــته فــي ضــوء ظــروف الــتشغيل الــعاديــة 
والـتي حـققت أداءاً عـالـياً مـثل الـقطعة األصـلية املسـتوردة وهـو مـا تـم تـطبيقه 

فعالً في املطابع األميرية .

املسار الرابع ( الباحث املناوب أ.د/ خالد عبد الغني )
وذلـــك بـــإنـــتاج شـــرائـــح تـــثبيت الـــعظام بـــتكنولـــوجـــيا الـــليزر والـــنمذجـــة الســـريـــعة 
وذلــك بــتوطــني تــكنولــوجــيا بــرامــج الــكمبيوتــر والــتصنيع ثــالثــي األبــعاد ألدوات 
املــساعــدة الــطبية املــتوافــقة مــع جــسم اإلنــسان ، ويــشارك فــي هــذا املشــروع 
إحــدى الشــركــات الــرائــدة فــي تــصنيع املــنتجات الــطبية واألطــراف الــصناعــية 

واألجهزة التعويضية .

املسار الخامس ( الباحث املناوب أ.د/ ممدوح عيسى )
" إعـــادة تـــدويـــر مخـــلفات الـــقشور الـــناتـــجه مـــن درفـــلة الـــصلب إلنـــتاج حـــديـــد 

عالي النقاوة”

تــتكون نــتيجة درفــلة الــصلب عــلى الــساخــن مخــلفات مــن الــقشور تــنفصل عــن 
الــصلب املــدرفــل وتــتراكــم بــكميات هــائــله فــي مــصانــع إنــتاج الــصلب وتــتكون 
هـذه الـقشور مـن أكـاسـيد الحـديـد وحـديـد مـعدنـي وتـمثل حـوالـي 20-40 كـيلو 
جــرام لــكل طــن مــدرفــل مــنتج ، ويهــدف هــذا املشــروع الــي إعــادة تــدويــر هــذه 
الــقشور إلنــتاج حــديــد عــالــي الــنقاوة.ويــتم تــنفيذ هــذا املــقترح مــن خــالل عــمل 
صـبات نـصف صـناعـية بـإسـتخدام أفـران الـقوس الكهـربـائـي وتـقييم الـصبات 
الـناتـجة ،بـاإلضـافـة إلـي ذلـك سـيم إجـراء صـبات عـلي مسـتوي أكـبر فـي فـرن 
الـــــقوس الكهـــــربـــــي املـــــغمور بـــــوحـــــدة الـــــبحوث بـــــالشـــــركـــــة املـــــصريـــــة للســـــبائـــــك 

الحديدية إلنتاج الحديد الزهر املرن .

املسارالسادس ( الباحث املناوب أ.د/ طه مطر)
"إنتاج الصلب املخصوص”

ويهـدف هـذا املـسار بـاملشـروع إلـي إنـتاج أنـواع الـصلب املـخصوص وخـاصـة 
الســـــبائـــــكي مـــــنه فـــــي مـــــصر وتحـــــديـــــد األنـــــواع ذات اإلســـــتهالك الـــــكبير عـــــلي 
مسـتوي الـسوق املـصري وتـصميم عـملية اإلنـتاج عـلي نـطاق نـصف صـناعـي 
وإعــداد خــطة لــإلنــتاج الــنهائــي املــتكامــل عــلي املســتوي الــصناعــي للســبائــك 

املختارة بعدد من الشركات واملصانع .

املسار السابع  ( الباحث املناوب أ.د/ أيمن حماده )
"إســتخدام مــادة كــربــيد التنجســتني فــي تــصنيع إســطمبات ســحب األســالك 

املعدنية “

تســـتخدم مـــادة كـــربـــيد التنجســـتني فـــي تـــصنيع إســـطمبات ســـحب األســـالك 
املــعدنــية والــتي تــتطلب تحــمل ظــروف عــمل شــاقــة ويــتطلب تــصنيع تــلك املــواد 
قــدراً عــالــياً مــن املــعرفــة الــتكنولــوجــية املــطلوبــة إلعــطاء املــادة تــلك املــواصــفات 
وألن تــلك املــنتجات ال تــتواجــد بــالــسوق املحــلي إال كــمنتجات مســتوردة ، فــإن 
هـــذا املشـــروع يهـــدف إلـــي الـــتغلب عـــلى تـــلك املـــشكلة عـــن طـــريـــق تـــوفـــير بـــديـــل 

محلي لتلك املنتجات عن طريق إستخدام تكنولوجيا املساحيق .

فــــي نــــهايــــة جــــولــــتنا بهــــذا املــــركــــز يــــمكننا أن نــــقول أن مــــركــــز بــــحوث وتــــطويــــر 
الـفلزات هـو بـيت الـخبره الـعلمي لـلكثير مـن الشـركـات  واملـصانـع فـي مـختلف 
مــــجاالت الــــقطاع الــــصناعــــي فــــي مــــصر بــــما يــــقدمــــه مــــن أبــــحاث ومخــــرجــــات 
بـــحثية تـــطبيقية ومشـــروعـــات وإســـتشارات وخـــدمـــات تـــمكنه مـــن أن يـــكون ذو 
أثـر عـظيم فـي املـساهـمة بـدعـم الـصناعـة الـوطـنية بـالـخامـات املـصريـة بـجودة 
وكـفاءة تـضاهـي وتـنافـس مـثيالتـها املسـتوردة بـل ونـزيـد عـلى ذلـك تـفوقـها فـي 
رخـــص تـــكلفتها الـــتي تـــعمل عـــلى تـــخفيف الـــضغط عـــلى اإلقـــتصاد املـــصري 
وتــــساعــــد فــــي زيــــادة الــــدخــــل الــــقومــــي بــــزيــــادة اإلنــــتاجــــية املــــميزة لــــلصناعــــة 
املــــــصريــــــة وهــــــو مــــــا يــــــصل بــــــطريــــــق مــــــباشــــــر أو بــــــصورة مــــــا إلــــــي املســــــتخدم 

واملستفيد النهائي وهو املواطن املصري .
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يضم املركز أربعة شعب رئيسية تنقسم كل منها إلى أربعة معامل •
شعبة تكنولوجيا التصنيع :

تكنولوجيا السباكة•
تكنولوجيا اللحام و تفتيش اللحام•
ميتالورجيا املساحيق•
النمذجة الصناعية•

شعبة املواد املتقدمة :
املواد املتراكبة•
املواد املغناطيسية و اإللكترونية•
السيراميك و املواد الحرارية•
تكنولوجيا املواد ذات األبعاد النانومترية•

شعبة تكنولوجيا الفلزات :
تكنولوجيا الصلب•
الفلزات غير الحديدية•
التشكيل اللدن•
معالجة و حماية السطوح•

شعبة تكنولوجيا الخامات :
توصيف الخامات•
تركيز و تجميع الخامات•
املعالجة الكيميائية و الكهربية•
املعالجة الحرارية للخامات•

باإلضافة إلى وحدة الخدمات الفنية باملركز و تتكون من :
اإلختبارات الكيميائية•
اإلختبارات الفيزيائية•
اإلختبارات امليكانيكية•
الدراسات اإلقتصادية و التكنولوجية•

و تـقوم تـلك الـشعب و وحـدة الخـدمـات الـفنية بمجـموعـة مـن األنشـطة الـرئـيسية 
تمثل أساس عمل املركز و يمكن تلخيصها في اآلتي :

إدخال التكنولوجيات الحديثة و تطوير عملية اإلنتاج-
زيـــــــادة الـــــــقدرة الـــــــتنافـــــــسية لـــــــلمنتجات املحـــــــلية كـــــــبديـــــــلة للمســـــــتورد و -

للتصدير
تعظيم اإلستفادة من خامات الثروة املعدنية املحلية-
معالجة و تدوير املخلفات الصناعية-
الـدعـم الـفني و الـتكنولـوجـي لـلصناعـات الـصغيرة و املـتوسـطة و تـقديـم -

خدمة تقييم و توصيف املواد
تحلبل إنهيار املواد و حل املشكالت الصناعية-
التدريب و التأهيل-

القوى البشرية باملركز :

الكادر البحثي من أعضاء هيئة البحوث و معاونيهم ( ٢١٠ فرد ).
.١٤٤ أستاذ متفرغ
.٢٣٠ أستاذ باحث
.٣١٤ أستاذ باحث مساعد
.٤٥٠ باحث
.٥٤٦ باحث مساعد
.٦٢٦ مساعد باحث

الكادر اإلداري و العمال و الفنيني ( ٣٦٢ فرد ) .
.١٣٥ مهندسني و كيميائيني
.٢٣٣ فنيني
أخصائيي معامل            ٣٥٩.
إداريني           ٤٢٣٥.

بإجمالي عدد ( ٥٧٢ فرداً )

 النشر العلمي :

بــلغ عــدد املــنشورات الــعلمية مــن مــوقــع SCOPUS  فــقط فــضال ً عــن وجــود 
عـــدد كـــبير مـــن املـــنشورات الـــعلمية فـــي املـــؤتـــمرات الـــدولـــية و املـــجالت املحـــلية 
الـــغير مـــدرجـــة فـــي هـــذا املـــوقـــع حـــتى الـــعام ٢٠١٦ ( ٨٩٤ ) كـــأعـــلى مـــتوســـط 
نشـر عـلمي لـلفرد الـواحـد عـلى مسـتوى املـراكـز الـبحثية الـتابـعة لـوزارة الـبحث 

العلمي . 

 براءات اإلختراع : 

.١١٢ براءات اإلختراع املقبولة محلياً و دولياً 

.٢٤ براءات اإلختراع املقدمة قيد الفحص 

الجوائز :
 

جـوائـز الـدولـة ( الـرواد – الـتفوق – الـتشجيعية ) و جـوائـز أفـراد و مـؤسـسات 
محــــلية و دولــــية بــــلغ عــــددهــــا بــــإجــــمالــــي( ٢٤ ) جــــائــــزة مــــتنوعــــة حــــصل عــــليها 

باحثو و أساتذة املركز .

النماذج األولية :
 

ويــبلغ عــدد الــنماذج األولــية الــقابــلة لــلتطبيق عــلى املســتوى الــصناعــي و هــي 
نتاج أبحاث و مشروعات علماء املركز ( ٣٠ ) نموذج أولي .

مركز بحوث و تطوير الفلزات في سطور ( أرقام و إحصائيات )



يــبلغ الــعمق املــتوســط لــلمحيطات ٣.٦ كــم، إال أنــنا نــحتاج لــلغوص ضــعفي املــسافــة الــسابــقة حــتى نــصل إلــى 
قاع خندق يُعرف باسم خندق مارينا، الذي يعد أعمق مكان في األرض معروف حتى اآلن.

يــعتقد الــعلماء أن هــذا الــخندق ربــما يــعطينا فــكرة عــن كــيفية نــجاة أشــكال الــحياة األولــية عــلى ســطح األرض، 
ويـعّد خـندق مـاريـنا جـزًءا مـن مـنطقة االنـدسـاس، ويـتضمن قـاع البحـر فـيه الـبراكـني الـطينية والـفتحات الحـراريـة 

املائية التي تدل على املواد املنصهرة في نواة األرض.
ويقع هذا الخندق مباشرة فوق نقطة احتكاك صفيحتني قشريتني: صفيحة املحيط الهادئ وصفيحة الفلبني.

كـانـت اسـتمراريـة الـحياة عـلى سـطح األرض مـنذ أربـعة مـليارات عـام صـعبة، إذ عـانـى كـوكـبنا مـن اصـطدامـاتٍ 
مـــتكررة مـــع كـــويـــكبات أُخـــرى تـــركـــت حُــــــفرًا وصـــخورًا بـــركـــانـــية عـــلى ســـطح األرض، بـــاإلضـــافـــة إلـــى نـــدرة الـــغذاء 

واملناطق الصالحة للحياة، حتى للميكروبات.
يــعتقد الــعلماء أن بــعض أشــكال الــحياة األولــية تــمكنت مــن الــبقاء عــلى قــيد الــحياة عــن طــريــق االخــتباء عــميًقا 

في خندق مارينا.
أظهـــرت دراســـة جـــديـــدة نُشـــرت فـــي مجـــلة تـــقاريـــر األكـــاديـــمية الـــوطـــنية لـــلعلوم أن الـــباحـــثني وجـــدوا آثـــارًا ملـــواد 
عـضويـة فـي عـينات مـن الـطني غـنية بـاملـعادن مـن بـركـان طـيني بـالـقرب مـن خـندق مـاريـانـا، وعـلى الـرغـم مـن عـدم 

وجود ميكروبات سليمة، إال أن املواد العضوية تؤكد قدرة أكثر البيئات تطرفًا على دعم الحياة.
يـرى أولـيفر بـلومـبر كـبير الـباحـثني فـي تـصريـحٍ ملجـلة نـاشـيونـال جـيوغـرافـيك أن هـذا االكـتشاف دلـيٌل جـديـد عـلى 

عمق املحيط الحيوي على كوكبنا، وبغض النظر عن قوة الدليل الجديد، إال أن أمامنا أمٌر ما لم نفهمه بعد.
حياةٌ أُخرى، عالٌم آخر

تــقع مــناطــق االنــدســاس عــلى عــمق أكــثر مــن عشــر كــيلومــترات تــحت ســطح املــاء، وهــي مــناطــق رائــعة، فــما نــعده 
حــًدا مــن الحــدود الحــراريــة املــانــعة الســتمراريــة الــحياة، وهــو درجــة الحــرارة «١٢٠ درجــة مــئويــة،» ال نــصل إلــيه 
إال عــــلى عــــمق حــــوالــــي١٠ كــــليومــــترات تــــحت أرضــــية املــــحيط. ويــــضاف إلــــى ذلــــك أن املــــعادن، الــــتي اكــــتُشفت 
بـــداخـــلها املـــواد الـــعضويـــة، تـــشكلت مـــن خـــالل عـــملية تـــدعـــى «الســـربـــنتني» (serpentinization) وهـــي تـــنتج 

غازي امليثان والهيدروجني اللذان يعدان غذاًء للميكروبات.
مـنذ الـعام ١٩٦٠ عـندمـا بـدأ الـعلماء يـبحثون فـي هـذا املـوضـوع الحـظوا تـلك الـعملية فـي جـميع أنـحاء الـكوكـب: 
فـــي مـــكان الـــتقاء وتـــشكل الـــقارات وفـــي داخـــل الســـالســـل الـــجبلية الـــتي كـــانـــت فـــي قـــعر املـــحيط وبـــالـــقرب مـــن 

الفتحات الحرارية املائية.
يــــعتقد الــــعلماء أن عــــملية «الســــربــــنتني» قــــد يــــكون مــــفتاح إيــــجاد الــــحياة عــــلى كــــواكــــب أُخــــرى بســــبب طــــبيعة 
انــتشارهــا وإمــكانــية دعــمه لــلحياة فــي الــظروف الــقاســية. ومــن املــرجــح أن يــتضمن كــٌل مــن قــمر كــوكــب زحــل « 
إنــسيالدوس» وقــمر املشــتري «أوروبــا» مــحيطات عــميقة تــحت ســطحهما الــخارجــي الجــليدي، بــاإلضــافــة إلــى 
أن «إنـــسيالدوس» أظهـــر نـــشاطًـــا تـــكتونـــيًا «حـــركـــة لـــصفائـــح غـــالف الـــقمر الصخـــري» مـــا يـــؤدي إلـــى تـــشكل 

مناطق االندساس مثل خندق مارينا.
يــــبحث الــــعلماء عــــن املــــيكروبــــات داخــــل خــــنادٍق أُخــــرى فــــي كــــواكــــب أُخــــرى وهــــذا يــــحتاج إلــــى مــــواجــــهة نــــفس 
التحـديـات الـتي يـواجـهها الـعلماء أثـناء الـبحث فـي خـندق مـاريـنا، فـالـوصـول إلـى عـمٍق كـاٍف لـلبحث املـباشـر لـيس 
سهــــاًل، لــــذلــــك يــــقتصر الــــعلماء فــــي بــــحثهم عــــلى األدلــــة الــــتي تــــقذفــــها الــــفتحات املــــائــــية الحــــراريــــة وعــــلى األدلــــة 
املســـتخرجـــة مـــن الـــصخور، إذ يـــرى بـــلومـــبر هـــذه األدلـــة كـــالـــرســـائـــل املـــوجـــودة داخـــل زجـــاجـــة والـــتي نـــحتاج إلـــى 

فتحها وفهم محتوها.
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فـــــــــــي تـــــــــــسعينيات الـــــــــــقرن املـــــــــــاضـــــــــــي 
إنتشـــــــــرت بـــــــــوســـــــــائـــــــــل اإلعـــــــــالم حـــــــــملة 
إعــــالنــــية بــــطولــــة مجــــموعــــة مــــن مــــمثلي 
الــــــدرامــــــا والــــــكومــــــيديــــــا ذوي الــــــشعبية 
والـقبول لـدى املـجتمع املـصري بهـدف 
الــتوعــية ضــد مــرض الــبلهارســيا، ذلــك 
املـــــــــرض الـــــــــلعني الـــــــــذي نـــــــــهش أكـــــــــباد 
وأجـــــــساد املـــــــصريـــــــني لـــــــعقود طـــــــويـــــــلة 

وبخاصة أهل الريف منهم.
وتــــــــــعود تــــــــــسمية املــــــــــرض نســــــــــبًة إلــــــــــى 
الــدودة املســببة لــه (دودة الــبلهارســيا) 
وقـــــد ســـــميت بهـــــذا اإلســـــم نســـــبة إلـــــى 
الــــعالــــم األملــــانــــي " تــــيودور بــــلهارس " 
الــــــذي كــــــان لــــــه الســــــبق والــــــفضل فــــــي 

اكتشافها.
و إرتـبط هـذا الـعالـم بـمصر فـي قـصة 
فــريــدة إنتهــت بــوفــاتــه و دفــنه بــالــقاهــرة 
فـــــــي مـــــــارس ١٨٦٢، حـــــــيث صـــــــاحـــــــب 
تـــــــــــيودور بـــــــــــلهارس األمـــــــــــير هـــــــــــرتـــــــــــزج 

إرنـســــــــــــــــــت فــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــورج فــــــــــــــــــي 
زيـــارتـــه ملـــصر والـــحبشة ، وانـــتقل إلـــيه 
مـــرض الـــتيفوس بـــالـــعدوى مـــن إحـــدى 
املــريــضات الــالئــي كــان يــعالــجهن فــي 

الــــــــــــــــــحـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــة 
وتـــوفـــي بـــعدهـــا 
بـــــــــــــــــأســـــــــــــــــبوع و 
دفن بالقاهرة.
وخــــــــــــالل فــــــــــــترة 
إقـــامـــته بـــمصر 
اكــــــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــف 
بــــــــــــــــــلــهــارس أن 

كـــثيراً مـــن املـــصريـــني مـــصابـــون بهـــذا 
املــرض وأنــه يســتنزف قــواهــم مــن زمــن 
بـــعيد، فـــفي ١٨٥١ اكـــتشف دودة مـــن 
الـــــــــــنوع املـــــــــــاص ســـــــــــميت فـــــــــــيما بـــــــــــعد 
بــــلهارســــية، وقــــد عــــثر عــــليها فــــي الــــدم 
طــــــــــــــــــول  ويــــــــــــــــــبــــــــــلــــــــــغ  والــــــــــــــــــكــــــــــبــــــــــد، 

الدودة سنتيمتر واحد.

ومــــــــــــن هــــــــــــنا جــــــــــــاءت تــــــــــــسمية املعهــــــــــــد 
الـــــبحثي شـــــديـــــد الـــــتخصص حـــــديـــــثنا 
الـــــــيوم نســـــــبة إلـــــــى الـــــــعالـــــــم األملـــــــانـــــــي 

الكبير.
وقــــد نــــشأت فــــكرة إنــــشاء هــــذا املعهــــد 
بــــالــــتعاون مــــع الــــحكومــــة األملــــانــــية فــــى 
الـــــعام ١٩٦٤، إلـــــى أن صـــــدر الـــــقرار 
الجــــــــــــمهوري رقــــــــــــم ٨٥ لــــــــــــسنة ١٩٨٣ 

والقاضي بإنشاء املعهد

`

اغسطس  ٢٠١٧ - العدد السادس

معهد تيودور بلهارس لألبحاث

تصدر عن

معهد تيودور بلهارس لألبحاث : ودوره الخدمي والبحثي لصحة المواطن المصرى

 " الطبيب األملاني " تيودور بلهارس

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AC_%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2586_%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AB%25D8%25A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AC_%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2586_%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AB%25D8%25A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1
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النشأة:

أنشئ املعهــد بــموجــب إتــفاقــية مــبرمــة بــني حــكومــة أملــانــيا 

الـــــغربـــــية والـــــحكومـــــة املـــــصريـــــة عـــــام ١٩٦٤ حـــــيث صـــــدر 
الــقرار الجــمهورى رقــم ٥٨ لــسنة ١٩٨٣ بــإنــشاء املعهــد 
وقـــد أطـــلق أســـم املعهـــد نســـبة لـــلطبيب األملـــانـــي “تـــيودور 
بـلهارس” املـكتشف األول لـديـدان الـبلهارسـيا أثـناء عـمله 

بمدرسة الطب املصرية فى القاهرة عام١٨٥١.
ويــــــعد املعهــــــد أحــــــد املــــــعاهــــــد الــــــبحثية الــــــعلمية املــــــتميزة 
والـرائـدة فـي مـجال تـشخيص وعـالج األمـراض املـتوطـنة 
الــتى تــصيب الــجهاز الــهضمى والــكبد والــكلى والــجهاز 

البولى.

نبذة مختصرة عن املعهد
تســــتهدف رؤيــــة املعهــــد فــــى أن يــــكون مــــركــــزاً رائــــداً فــــى 

مـــــجال بـــــحوث وتـــــدريـــــب وعـــــالج األمـــــراض املـــــتوطـــــنة فـــــى 

مــــــصر وأفــــــريــــــقيا. وتــــــتمثل مــــــهمة املعهــــــد فــــــى الــــــنهوض 

بـــــاألبـــــحاث والـــــدراســـــات الـــــطبية والـــــتوصـــــل إلـــــى نـــــتائـــــج 
مــــفادهــــا تحســــني مســــتويــــات تــــشخيص ومــــراقــــبة وعــــالج 
األمـــــــراض املـــــــتوطـــــــنة الـــــــتى تـــــــصيب الـــــــجهاز الـــــــهضمى 

والـكبد والـكلى والـجهازالـبولـى، وذلـك لـتلبية اإلحـتياجـات 

الــــــــتقنية واإلجــــــــتماعــــــــية واإلقــــــــتصاديــــــــة ملــــــــصر واملــــــــنطقة 
اإلقــــليمية وتــــوفــــير تــــدريــــب شــــباب الــــباحــــثني عــــلى تــــنفيذ 
الـــــــــتوجـــــــــهات الحـــــــــديـــــــــثة إزاء املـــــــــشكالت الـــــــــصحية ذات 

األهمية.
يــضم معهــد تــيودور بــلهارس مســتشفي (٣٠٠ ســريــر)، 

عـــيادات خـــارجـــية ووحـــدة لـــلطوارئ عـــلى مـــدار الـــساعـــة 
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــي خـــــــــمس غـــــــــرف عـــــــــمليات و مـــــــــدرســـــــــة 

لـــــلتمريـــــض. وتـــــقوم أقـــــسام املســـــتشفي املـــــختلفة والـــــتي 

تــضم أقــسام أمــراض الــكبد والــجهاز الــهضمي والــكلي 

واألشــعة والجــراحــة الــعامــة وجــراحــة املــسالــك والتخــديــر 

والــعنايــة املــركــزة والــوحــدات الــنوعــية املــتخصصة الــتابــعة 
لها (١٤ وحدة) بخدمة حوالي ٣٥٠٠٠ مريض سنويا.
هــــــــذا وتــــــــضطلع األقــــــــسام املــــــــعملية بــــــــاملعهــــــــد (الــــــــبحوث 
املــعملية اإلكــلينيكية، املــناعــة وتــقييم الــعالج، الــرخــويــات 
الـــــطبية وبـــــحوث الـــــبيئة، الـــــكيمياء الـــــحيويـــــة والـــــعالجـــــية) 

بــإجــراء الــدراســات الــبحثية وذلــك بــاإلضــافــة لــدورهــا فــي 
تـــوفـــير الخـــدمـــات املـــعملية الـــتي تـــسهم فـــي الـــتشخيص 

والعالج.
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وفـــي جـــوالت لـــلنافـــذة داخـــل معهـــد تـــيودور بـــلهارس 
لـــلتعرف عـــلى إمـــكانـــات وأنشـــطة املعهـــد ومخـــرجـــاتـــه 
الــبحثية وكــذلــك لــلتعرف عــلى الــدور املــجتمعي الــهام 
الــذي يــقدمــه لخــدمــة عــدد غــير قــليل مــن مــرضــى الــكبد 
والــــجهاز الــــهضمي مــــن املــــصريــــني الــــتقينا كــــالً مــــن 
األســتاذ الــدكــتور / يــوســف فــاروق – أســتاذ الجــراحــة 
الــــــعامــــــة والــــــقائــــــم بــــــأعــــــمال رئــــــيس املعهــــــد الــــــسابق 
واألســـتاذة الـــدكـــتور/ بـــثينة مـــدكـــور الـــقائـــم بـــأعـــمال 

رئيس املعهد الحالي إللقاء الضوء على املعهد. 
معهــد تــيودور بــلهارس لــألبــحاث هــو معهــد طــبي بــحثي تــدريــبي 


خدمي، يقوم على رؤية ورسالة محددتني هما:

رؤية املعهد: 
أن يـــكون املعهـــد مـــركـــزاً رائـــداً لـــألبـــحاث والـــتدريـــب فـــى مـــجاالت 
الـوقـايـة والـتشخيص واملـكافـحة والـعالج لـألمـراض املـتوطـنة عـلى 


الصعيد املحلى واإلقليمى واألفريقى. 

رسالة املعهد: 
يهـــدف املعهـــد إلـــى مـــكافـــحة وتـــشخيص وعـــالج أمـــراض الـــجهاز 
الـــــــهضمى والـــــــكبد والـــــــجهاز الـــــــبولـــــــى الـــــــناجـــــــمة عـــــــن اإلصـــــــابـــــــة 
بـــــــاألمـــــــراض املـــــــتوطـــــــنة خـــــــاصـــــــة الـــــــبلهارســـــــيا وأمـــــــراض الـــــــكبد 
الــفيروســية ومــضاعــفاتــهم مــن تــليف الــكبد ودوالــى املــرئ وأورام 


الكبد واملثانة والفشل الكلوى. 
وقـــد تـــم اخـــتيار املعهـــد لـــيكون مـــشارك ملـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية 


في مكافحة البلهارسيا على مستوى الشرق األوسط. 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى تـــــرشـــــيحه واخـــــتياره مـــــن قـــــبل مـــــنظمة الـــــصحة 
الــــعاملــــية -عــــلى مســــتوى شــــمال أفــــريــــقيا -  فــــى مــــبادرة إنــــشاء 
شـــــبكة مـــــن املـــــراكـــــز الـــــبحثية لتحـــــديـــــد األمـــــراض املـــــتوطـــــنة فـــــى 


أفريقيا وإكتشاف أدوية ومواد تشخيصية لها.
وأيـضاً لـلمشاركـة فـى تـشييد مـكتبات األحـماض الـنوويـة لـجينوم 
الــــــبلهارســــــيا ضــــــمن ثــــــالث مــــــراكــــــز عــــــلى مســــــتوى الــــــعالــــــم، وتــــــم 

الـتعرف عـلى جـينات جـديـدة فـى دودة الـبلهارسـيا مـانـسونـى 

مودعة فى بنك الجينات. 

كـــما قـــامـــت مـــنظمة Macro الـــدولـــية اخـــتيار املعهـــد لـــلقيام 
بـضبط الـجودة الـخارجـية لـلمسح الـسكانـي الـصحي ملـصر 
لـعام ٢٠٠٨ الـخاص بـتحالـيل مـكونـات االلـتهاب الـفيروسـي 


سي واملمولة من هيئة التنمية الدولية األمريكية.
- قــام املعهــد بــالــتعاون مــع وزارة الــصحة فــي تــقييم فــاعــلية 
عــــقار املــــيرازيــــد الــــذي طــــرح بــــاألســــواق وتــــم تــــقديــــم تــــقريــــر 
مـفصل عـن تـأثـير هـذا الـعقار تجـريـبياً وإكـلينيكياً وكـان مـن 


نتائجه وقف إنتاج العقار لعدم فاعليته. 
كـــما تـــمت مـــقارنـــــة الـــعقــــــار املـــصــــــــرى الـــدســـتوســـيد -

الــــــــــــــــــبـــلـــتـــرســــــــــــــــــيـــد  األجــــــــــــــــــنـــبــــــى  بــــــــــــــــــمـــثـــيـــلـــــــه   (Destocide)
( Bactericide)  مـــــــن حـــــــيث الـــــــكفاءة الـــــــعالجـــــــية  والحـــــــركـــــــة 
الـدوائـية وتـم إثـبات أن املـركـب املـصرى ال يـقل كـفاءة عـن مـثيله 
األجــنبى ومــن ثــم تــم وقــف إســتيراد الــدواء األجــنبى وتــم تــوفــير 


العملة الصعبة. 

التقسيم التنظيمي والقوى البشرية للعاملني باملعهد  

الهيكل التنظيمى للمعهد واملعتمد من جهاز التنظيم واإلدارة 
بــــيان بــــالــــوحــــدات الــــتى تــــم إنــــشاؤهــــا بــــاملعهــــد بــــقرارمــــن مجــــلس 


إدارة املعهد

وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد


وحدة املوجات فوق الصوتية  

وحدة رعاية مرضى الغيبوبة الكبدية


وحدة الجراحة التجريبية

وحدة ديناميكية البول


وحدة الغسيل الكلوي    

وحدة هندسة األنسجة والعالج التجديدى بالخاليا

وحدة إنتاج األجسام املضادة أحادية النسيلة 


وحدة البيوتكنولوجى والهندسة الوراثية

وحدة تقييم واكتشاف الدواء


وحدة مكافحة العدوى

وحدة التعقيم املركزى


وحدة للتخلص من النفايات الخطرة

محطة البحوث امليدانية للقواقع


  وحدة التثقيف الصحي

وحدة املواد البيولوجية


وحدة تحسني جودة الرعاية الطبية 

وحدة البحوث الطبية امليدانية 


وحدة السجالت الطبية واإلحصاء
ويـقوم بـالـعمل بـتلك الـوحـدات وبـاقـي إدارات املعهـد وفـقاً لـهيكلة 
الـــتنظيمي كـــتيبة عـــمل مـــن تـــخصصات ووظـــائـــف مـــختلفة تـــمثل 

في مجموعها القوى البشرية للمعهد.
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- الثروة البشرية باملعهد
بإجمالي قوى بشرية عددها ١٦٠٧ موزعني على النحو التالي:

ومــن الــبديــهي أن يــتم تــقييم عــمل كــل مــركــز بــحثي وفــقاً للمخــرجــات الــبحثية الــناتــجة عــنه بــاإلضــافــة إلــى الــدور املــجتمعي 
والخدمي الذي يقدمه، و ملا كان معهد تيودور بلهارس أحد املراكز البحثية شديدة التخصص في املجال الطبي.

أوالً : النشر العلمي و عدد األبحاث العلمية

ثانياً: براءات االختراع والنماذج األولية
براءات االختراع•
حـــصل املعهـــد عـــلى بـــراءة إخـــتراع فـــي تـــحضير كـــاشـــف مـــناعـــى لـــتشخيص اإلصـــابـــة بـــدودة الـــفاشـــيوال الـــكبديـــة فـــي ١.

اإلنسان.
حصل املعهد على براءة إختراع جهاز لتحديد وإدخال قسطرة فوق األم الجافية بواسطة التدفق املائى املستمر.٢.
 حــصل املعهــد عــلى مــوافــقة مــبدئــية لــبراءة إخــتراع أنــبويــة الــقصبة الــهوائــية إلســتخدامــها خــالل تخــديــر املــرضــى وهــي ٣.

تحت مسمى "أنبوبة القصبة – الشعبة الهوائية".

٤٧٠الكادر البحثى

٤٩٤الوظائف الكتابية واملعاونة

٨١طبيب مقيم/ إخصائى

١٨٦الوظائف التخصصية

٣٧٦الوظائف الفنية

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ السنة

١١٨ ١١٩ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٦ ٧٥ ١٠٢ عدد األبحاث العلمیة
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املــنتجات االقــتصاديــة الــتي يــتم •
تسويقها داخليا وخارجياً

- إنــتاج املــواد الــبيولــوجــية (٤٠ نــوعــاً) لــبحوث 
الــــــــبلهارســــــــيا والــــــــفاشــــــــيوال التجــــــــريــــــــبية طــــــــبقاً 

للمواصفات القياسية.
- إنـــــــــــــــــتاج أنـــــــــــــــــيتجينات األطـــــــــــــــــوار املـــــــــــــــــختلفة 
لـلبلهارسـيا الـبولـية واملـعويـة الـتى تسـتخدم فـي 

التشخيص املناعي للمرض.

املنتجات األولية •
- تــــطويــــرإنــــتاج بــــروتــــينات عــــالجــــية مــــهندســــة 

وراثيا:
     * اإلنترفيرون ألفا اآلدمى الهجني.

     * هرمون النمو اآلدمى الهجني.
     * إنترليوكن ٢ واإلنترفيرون جاما.

- تــــطويــــرمــــجامــــيع كــــاشــــفية بــــإســــتخدام طــــرق 
البيولوجيا الجزيئية.

- بــــحوث دراســــة األمــــراض (وخــــاصــــة فــــيروس 
الــكبد الــوبــائــى ســى) وعــالجــها عــلى املســتوى 

الجزيئي.
-  تـــطويـــر طـــرق كـــاشـــفية مـــتطورة بـــإســـتخدام 

تقنية النانوتكنولوجى.
- إنــــتاج كــــواشــــف مــــناعــــية لــــلتشخيص املــــبكر 
لــــإلصــــابــــة النشــــطة بــــالــــطفيليات ذات األهــــمية 

الطبية فى مصر (البلهارسيا والفاشيوال).
- إنــــــــــــتاج وتــــــــــــطويــــــــــــر كــــــــــــواشــــــــــــف لــــــــــــتشخيص 
الــــــــبلهارســــــــيا والــــــــفاشــــــــيوال بــــــــواســــــــطة الــــــــنانــــــــو 

تكنولوجى. 
إســتخدام رقــائــق الــنيتروســيليلوز لــتشخيص -

األجـــــــــــسام املـــــــــــضادة واألنـــــــــــتيجينات ملـــــــــــرض 
البلهارسيا.

الخدمات العلمية واملجتمعية•
أ. الخدمات العلمية 

- تـــــــقييم املـــــــركـــــــبات التخـــــــليقية ومســـــــتخلصات 
الـنباتـات والـكائـنات البحـريـة كخـطوة أسـاسـية 

إلكتشاف أدوية جديدة ملرض البلهارسيا.
- خــــــــــدمــــــــــات تحــــــــــليلية ملجــــــــــموعــــــــــة كــــــــــبيرة مــــــــــن 

األمراض املعدية والوراثية. 
- دراسة سمية األدوية.

- تــــــــــــقييم فــــــــــــاعــــــــــــلية مــــــــــــضادات الــــــــــــبلهارســــــــــــيا 
والفاشيوال.

- دراسة ديناميكية وحركية األدوية.
- إجراء البحوث الحقلية.

ب. الخدمات املجتمعية
تــدريــب الــصف األول لــطالب املعهــد الــفنى ١.

الـــصحى عـــلى مـــكافـــحة الـــعدوى مـــن خـــالل 
مـحاضـرات أسـبوعـية طـوال الـعام الـدراسـى 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى الـــتدريـــب الـــعملي بـــوحـــدات 

املعهد فى املجاالت اآلتية: 
املــــــــــــــــــعـــديــــــــــــــــــة            الــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــيـــقـــة  الــــــــــــــــــكـــائــــــــــــــــــنـــات   -

(Infectious agents)
 Nosocomial) عــــــــــــــــــدوى املـســــــــــــــــــتـشـفـيـات -

(Infection
الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــزل                         احــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــات   -

 ( Isolation Measures)
     (Contacts) املخالطني للمرضى -

- Sterilization &)        الـتعقيم والـتطهير
(Disinfection

- الــــــــــــــــــعـقـاقــــــــــــــــــيـر املــــــــــــــــــضـادة لــــــــــــــــــلـمـيـكـروبــــــــــــــــــات       
 (Antimicrobial drugs)

الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى                              تــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــد   -
 (Surveillance)

تـــــنظيم وإلـــــقاء مـــــحاضـــــرة بـــــعنوان: "تـــــقويـــــة ٢.
الــــوعــــي الــــثقافــــى لــــدى املــــواطــــنني بــــأخــــطار 
اإلنـــــفلونـــــزا املـــــتحورة (الـــــخنازيـــــر والـــــطيور): 
التحـــــــــــدى واملـــــــــــواجـــــــــــهة"    بـــــــــــمقر املجـــــــــــلس 
الـــــقومـــــى لـــــلمرأة – فـــــرع الـــــجيزة وذلـــــك يـــــوم 
االثــــنني املــــوافــــق ٢٠١٤/٢/١٧ حــــيث حــــضر 
الــــــندوة الــــــرائــــــدات الــــــصحيات املــــــمثلني عــــــن 
مـحافـظات الجـمهوريـة (حـوالـي ١٥٠) حـيث 
تـــــــــم عـــــــــمل بـــــــــوســـــــــتر وكـــــــــتيب إرشـــــــــادى عـــــــــن 
أنـــــــــفلونـــــــــزا الـــــــــخنازيـــــــــر وتـــــــــم تـــــــــوزيـــــــــعه عـــــــــلى 

الحاضرين.
اإلشــــــتراك فــــــى تــــــنظيم اإلحــــــتفال الــــــسنوى ٣.

بــيوم املــرأة املــصريــة بــفرع املجــلس الــقومــى 
لــــلمرآة بــــمحافــــظة الــــجيزة وذلــــك يــــوم األحــــد 
املــوافــق ١٦ مــارس ٢٠١٤ وإلــقاء مــحاضــرة 
بــــعنوان: "الــــتوعــــية الــــصحية مــــن أجــــل دولــــة 

فتية ومكافحة العدوى لعبور الفجوة"
وضـــــع الخـــــطة الـــــصحية للمجـــــلس الـــــقومـــــى ٤.

لــــــــــــــــــلـمـرأة – فــــــــــــــــــرع الــــــــــــــــــجـيـزة عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــعـام 
٢٠١٥/٢٠١٤ بـــــــعنوان: الـــــــتوعـــــــية الـــــــصحية 

مـن أجـل دولـة فـتية ومـكافـحة الـعدوى لـعبور 
الفجوة. فى املجاالت اآلتية:

.٥
: املجاالت الصحية: أوالً

الــــوقــــايــــة مــــن األمــــراض املــــعديــــة (الــــبكتيريــــة •
والـطفيلية والـفطريـة) مـن أجـل أفـضل صـحة 

وتنمية.

 الــــوقــــايــــة مــــن فــــيروســــات اإللــــتهاب الــــكبدى •
الوبائى"سى" و "بى" و "أ".

تـــــــنمية الـــــــوعـــــــي الـــــــصحي لـــــــدى املـــــــواطـــــــنني •
بــــــأخــــــطار اإلنــــــفلونــــــزا املــــــتحورة (الــــــخنازيــــــر 

والطيور) : "التحدى واملواجهة " 

تـــــــنمية الـــــــوعـــــــي الـــــــصحي لـــــــدى املـــــــواطـــــــنني •
بــــــــــأخــــــــــطار فــــــــــيروس الــــــــــكورونــــــــــا: "التحــــــــــدى 

واملواجهة" 
تـــــــنمية الـــــــوعـــــــي الـــــــصحي لـــــــدى املـــــــواطـــــــنني •

بـــــــــــــأخـــــــــــــطار فـــــــــــــيروس اإليـــــــــــــبوال: "التحـــــــــــــدى 
واملواجهة". 

بروتوكول التغذية اآلمنة.•
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ثانياً: املجاالت البيئية:
املـــــحافـــــظة عـــــلى الـــــبيئة وخـــــفض بـــــصمة •

الكربون.
 التخـــلص اآلمـــن مـــن الـــنفايـــات وخـــاصـــةً •

الصحية.

إعــــــادة تــــــدويــــــر املخــــــلفات عــــــلى مســــــتوى •
املنشأة لالستفادة منها.

تـــــــم عـــــــقد ورشـــــــة عـــــــمل إلدارة املخـــــــلفات ٥.
الـصحية تـحت عـنوان: املـنظومـة اآلمـنــة 
لـــــــلنفايـــــــات الـــــــصحية (تـــــــجارب رائـــــــدة – 
حــلول ومــقترحــات) بــالــتنسيق بــني وحــدة 
مـــــــــكافـــــــــحة الـــــــــعدوى بـــــــــاملعهـــــــــد وجـــــــــمعية 
مــــــمارســــــى مــــــكافــــــحة الــــــعدوى – مــــــصر 
واملجــلس الــقومــى لــلمرأة – فــرع الــجيزة 
وذلـك يـوم األربـعاء املـوافـق ٢٠١٤/٦/٢٥ 
بـــاملعهـــد حـــيث حـــضر عـــدد ٢٤٣ مـــتدرب 
مـــــــــــن املعهـــــــــــد والـــــــــــجامـــــــــــعات املـــــــــــصريـــــــــــة 

واملحافظات وإدارات البيئة. 

دراســــــــة تــــــــدويــــــــر الــــــــنفايــــــــات الــــــــعضويــــــــة ٦.
والـبالسـتيكية بـاملعهـد مـن خـالل الـتعاون 

مع: 
إرتــــــــقاء للخــــــــدمــــــــات املــــــــتكامــــــــلة وتــــــــدويــــــــر ▪

املخلفات 
شركة التصميمات الصناعية ▪

حــــيث تــــمت زيــــارة لــــوحــــدة إدارة املخــــلفات 
الـــــــــصحية بـــــــــاملعهـــــــــد وذلـــــــــك يـــــــــوم األربـــــــــعاء 
املـــــــــــوافـــــــــــق ٢٠١٤/٩/٢٤ وجـــــــــــارى دراســـــــــــة 

املوضوع.

إقـــــــــامـــــــــة املـــــــــؤتـــــــــمر الـــــــــخامـــــــــس لجـــــــــمعية ٧.
مــــــمارســــــى مــــــكافــــــحة الــــــعدوى – مــــــصر 
واملـــــــؤتـــــــمر الـــــــسادس لـــــــوحـــــــدة مـــــــكافـــــــحة 
الــــــــــــــــعدوى بمعهــــــــــــــــد تــــــــــــــــيودور بــــــــــــــــلهارس 
لـــــألبـــــحاث بـــــعنوان: "آفـــــاق جـــــديـــــدة فـــــى 
مـــكافـــحة الـــعدوى والـــوقـــايـــة مـــنها" وذلـــك 
فـــــــــــى الـــــــــــفترة مـــــــــــن ٢٤ – ٢٦ نـــــــــــوفـــــــــــمبر 
٢٠١٤ بــالــتعاون مــع: الجــمعية األملــانــية 
ملــــــــكافــــــــحة الــــــــعدوى، املــــــــنتدى الــــــــعاملــــــــى 
لــــــــــــإلمــــــــــــدادات املــــــــــــعقمة للمســــــــــــتشفيات، 
الجــــــــــمعية الــــــــــتونــــــــــسية لــــــــــحفظ الــــــــــصحة 
والســالمــة الــعالجــية، الجــمعية الــتونــسية 
لــــــحفظ الــــــصحة والســــــالمــــــة الــــــعالجــــــية، 
الجـمعية الـتركـية لـلتطهيروالـتعقيم. حـيث 
تـــــم تـــــكريـــــم املعهـــــد وحـــــصولـــــه عـــــلى درع 
الجــــــمعية تــــــقديــــــراً لــــــدوره الــــــريــــــادى فــــــى 
مـكافـحة الـعدوى عـلى املسـتوى الـقومـى 

والدولي.

إجراء جلسات التوعية الصحية:٨.
أ) بالعيادات الخارجية باملعهد: 

دورات الـــتثقيف الـــصحي الـــيومـــية (مـــائـــدة 
مســــــــتديــــــــرة) وتجــــــــرى ملــــــــرضــــــــى الــــــــعيادات 
الـخارجـية والـزوار، وذلـك لـلتوعـية بـاإللـتهاب 
الــكبد الــوبــائــي"ســى" والــقضايــا الــصحية 

املختلفة.
ب) بالقسم الداخلى باملعهد: 

تجــرى جــلسة الــتثقيف الــصحي الشهــريــة 
ألقــارب املــرضــى الــذيــن يــتم إدخــالــهم إلــى 

وحدة الكبد. 
ج) للعاملني باملعهد: 

يــــتم تــــنظيم دورات تــــوعــــية ملــــوظــــفي املعهــــد 
حول القضايا الصحية املختلفة. 

- أجـــريـــت دورات الـــتثقيف الـــصحي لـــطلبة 
مــــدرســــة بــــنات فــــي جــــزيــــرة محــــمد، بــــشأن 

منع االلتهاب الكبد الوبائي "سى". 
-الـــــتحضير لحـــــملة تـــــوعـــــية صـــــحية، تـــــتعلق 
بـــــــالـــــــتشخيص املـــــــبكر ملـــــــشاكـــــــل املـــــــسالـــــــك 
الـبولـية، واملـبنية عـلى نـتائـج الـبحث الـنوعـي 

إلســــــــتكشاف الســــــــلوك الــــــــصحي لــــــــسكان 
جزيرة محمد.

إنــــــــــــــــتاج املــــــــــــــــواد الــــــــــــــــصحية الــــــــــــــــتعليمية ٩.
(كتيبات وملصقات) عن: 

أ) اإللتهاب الكبد الوبائي "سى". 
ب) عدوى املسالك البولية. 

ج) البلهارسيا.

عقد تدريب واملشاركة فى ورش عمل١٠.
األســــــــــــــــــرة  إبــــــــــــــــــالغ  حــــــــــــــــــول "كــــــــــــــــــيـــفـــيـــة  أ) 
بــاألخــباراملــرضــية الــسيئة واملــوت الــدمــاغــي 
ألحد أفرادها"، للزمالء العاملني باملعهد. 
ب) لــــزيــــادة وعــــي املــــوظــــفني عــــن اإللــــتهاب 

الكبد الوبائي "سى". 
ج) املـــشاركـــة فـــى ورشـــة عـــمل عـــن الـــبحث 
الــــنوعــــي ومــــنهجية الــــبحث بــــمركــــز الــــبحوث 
اإلجتماعية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

د) املــــشاركــــة فــــي ورشــــة الــــعمل الــــتدريــــبية 
"حــــقوق اإلنــــسان والــــعدالــــة فــــى الــــحصول 
عـــــلى الـــــرعـــــايـــــة الـــــصحية" مـــــركـــــز الـــــبحوث 
اإلجـتماعـية بـالـجامـعة األمـريـكية بـالـقاهـرة 

.٢٠١٤

الـخــــــــــدمــــــــــات واالســــــــــتـشـارات •
العلمية:

- تــقييم املــركــبات التخــليقية ومســتخلصات 
الـــــــنباتـــــــات والـــــــكائـــــــنات البحـــــــريـــــــة كخـــــــطوة 
أســــاســــية إلكــــتشاف أدويــــة جــــديــــدة ملــــرض 

البلهارسيا.
- خــــــدمــــــات تحــــــليلية ملجــــــموعــــــة كــــــبيرة مــــــن 

األمراض املعدية والوراثية.
- دراسة سمية األدوية.

- تــــــــقييم فــــــــاعــــــــلية مــــــــضادات الــــــــبلهارســــــــيا 
والفاشيوال.

- دراسة ديناميكية وحركية األدوية.
- إجراء البحوث الحقلية.



ثـالـثاً: املشـروعـات الـقومـية واالسـتراتـيجية الـجاريـة ونـبذة 
مختصرة عن أهم إنجازاتها:

أ: فى مجال أبحاث صناعة الدواء
إنـــــتاج مـــــواد مســـــتخدمـــــة فـــــي عـــــالج املـــــرضـــــى عـــــلى مســـــتوى مـــــعملي 
بــــخامــــات وأيــــدي مــــصريــــة. إنــــتاجــــها عــــلى املســــتوى الــــصناعــــي بــــعد 
نــــــجاحــــــها مــــــعملياً ســــــيؤدى إلــــــى تــــــخفيض ثــــــمن إنــــــتاجــــــها وبــــــالــــــتالــــــي 
وصـــولـــها لـــكل طـــبقات املـــجتمع املـــصري وتـــفتح هـــذه األدويـــة الـــطريـــق 

أمام إنتاج مواد عالجية أخرى: 
 إنتاج بروتينات عالجية مهندسة وراثياً على املستوى املعملي١.
اإلنـترفـيرون ألـفا اآلدمـي لـعالج اإلصـابـة بـفيروس الـكبد الـوبـائـي -

سى وبعض األورام.
اإلنـــــترفـــــيرون جـــــامـــــا (املـــــعروف أيـــــضا بـــــاإلنـــــترفـــــيرون املـــــناعـــــى) -

يســـــتخدم كـــــعقار لـــــتقليل خـــــطورة اإلصـــــابـــــات املـــــتالزمـــــة مـــــع داء 
الـــــحبيبي املـــــزمـــــن، كـــــما أنـــــه أيـــــضاً يـــــقوم بـــــتثبيط تـــــأثـــــير مـــــرض 
هـشاشـة الـعظام حـتى ال يـتحول إلـى أورام خـبيثة، وحـديـثاً هـناك 
مــحاوالت إلســتخدامــه فــى عــالج كــال مــن فــيروس الــكبد الــوبــائــى 

(سى) والليشمانيا.  
هـرمـون الـنمو اآلدمـى لـعالج إضـطرابـات الـنمو وهـو بـروتـني عـديـد -

الــببتيد يــنتج طــبيعياً مــن الــفص األمــامــي لــلغدة الــنخامــية والــذي 
يــؤثــر عــلى عــدد مــن الــغدد األخــرى بــالــجسم البشــرى. لــذلــك فــإن 
هـــرمـــون الـــنمو مـــهم جـــداً لـــلوظـــائـــف الـــحيويـــة واأليـــضية لـــعدد مـــن 

األعضاء بالجسم البشرى. 
إنـترلـوكـني ٢ (املـعروف أيـضاً بـعامـل نـمو الـخاليـا "تـى") يسـتخدم -

كــعقار لــلعالج فــى حــاالت ســرطــان الــكلى واملــيالنــومــا وحــالــياً هــو 
فـــى املـــراحـــل األخـــيرة لـــلتجارب اإلكـــلينيكية لـــعالج نـــقص املـــناعـــة 

املكتسب.
إكتشاف مركبات عالجية وتقييمها٢.
تــقييم مــركــبات لــفاعــليتها ملــرضــى الــبلهارســيا يــتم إخــتبار وتــقييم -

مـــــركـــــبات لـــــفاعـــــليتها لـــــلبلهارســـــيا بـــــالـــــتعاون مـــــع مـــــنظمة الـــــصحة 
العاملية وكذلك جامعة لوند بالسويد.

ب: تطوير إنتاج كواشف تشخيصية مناعية
تــحضير كــواشــف مــناعــية لــلطفيليات ذات األهــمية الــطبية (األجــسام 
مـــــضادة أحـــــاديـــــة املـــــصدر) عـــــلى نـــــطاق واســـــع وتـــــعميم إســـــتخدامـــــها 
كــــوســــائــــل فــــعالــــة لــــلتشخيص ومــــتابــــعة الــــعالج عــــلى مســــتوى تــــجارى 
واســع الــنطاق مــما يــوفــرعــلى الــدولــة جــزء مــن الــعملة الــصعبة الــتي قــد 
تـــحتاجـــها الســـتيراد هـــذه الـــكواشـــف املـــناعـــية مـــع تـــعذر وجـــودهـــا فـــى 

بعض األحيان على املستوى العاملي.
تـــطويـــر طـــرق الـــتشخيص املـــناعـــي لـــلطفيليات ذات األهـــمية الـــصحية 
فــــــي مــــــصر وعــــــلى رأســــــها الــــــبلهارســــــيا وذلــــــك بــــــاســــــتخدام الــــــتقنيات 
الحـديـثة لـلبيوتـكنولـوجـى فـى تـحضير أجـسام مـضادة أحـاديـة املـصدر 
لهــذه الــطفيليات وإســتخدامــها كــكواشــف مــناعــية لــلتشخيص الــدقــيق 
واملـبكرلـإلصـابـة النشـطة عـن طـريـق الـكشف عـن أنـتيجينات الـطفيليات 
الـــــسابـــــحة فـــــى الـــــدم أو املـــــوجـــــودة فـــــى إفـــــرازات املـــــرضـــــى مـــــما يـــــتيح 

التحــديــد الــدقــيق لــلمرضــى بهــذه الــطفيليات وعــالجــهم ومــتابــعة فــاعــلية 
الـعالج عـن طـريـق تـتبع مسـتوى هـذه األنـتيجينات واخـتفائـها الـنهائـي 

بالعالج الفعال.
إنـــــتاج كـــــاشـــــف الـــــقياس الـــــكمي لـــــلفيروس الـــــكبدى الـــــوبـــــائـــــى بـــــى ١.

بإستخدام تقنية تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت الحقيقي
إنـتاج مجـموعـة تـشخيصية لـلكشف املـبكر والـتقديـر الـكمى لـلمادة ٢.

الــــوراثــــية لــــفيروس اإللــــتهاب الــــكبدى بــــى وذلــــك بــــإســــتخدام طــــرق 
الــــبيولــــوجــــيا الجــــزيــــئية بــــفاعــــلية مــــماثــــلة للمجــــموعــــات املــــنتجة فــــى 
الــــخارج وبــــتكلفة أقــــل. بــــإنــــتاج هــــذه املجــــموعــــات محــــلياً ســــيكون 
هـناك مـردود مـباشـر عـلى الـدولـة وعـلى املـرضـى حـيث سـينخفض 
ســــعر التحــــليل إنــــخفاضــــاً مــــلحوظــــاً وســــيؤدى ذلــــك بــــالــــتالــــى إلــــى 

توفير العملة الصعبة املستغلة فى اإلستيراد.
إنــــــتاج كــــــواشــــــف مــــــناعــــــية لــــــلتشخيص املــــــبكر لــــــإلصــــــابــــــة النشــــــطة ٣.

بـــالـــطفيليات ذات األهـــمية الـــطبية فـــى مـــصر عـــلى مســـتوى مـــعملى 
(الـــــــــبلهارســـــــــيا والـــــــــفاشـــــــــيوال) بهـــــــــدف الحـــــــــد مـــــــــن الـــــــــتكلفة الـــــــــفعلية 
لــــــــإلخــــــــتبارات ويــــــــوفــــــــر لــــــــلدولــــــــة الــــــــعملة األجــــــــنبية املســــــــتخدمــــــــة فــــــــي 

استيرادها.

ج: التقنيات الحديثة لهندسة األنسجة
إعــــادة بــــناء األنــــسجة الــــتالــــفة فــــى حــــاالت الــــتليف الــــكبدى مــــن خــــالل 
أبـحاث الـخاليـا الجـذعـية مـع إرتـفاع نسـبة اإلصـابـة بـفيروسـات الـكبد 
املـــــــختلفة فـــــــي مـــــــصر وعـــــــلي رأســـــــها الـــــــفيروس ســـــــى إرتـــــــفعت نســـــــبة 
اإلصــابــة بــتليف وفشــل الــكبد وملــا كــانــت عــملية زرع الــكبد هــي الــعالج 
الجــذري للفشــل الــكبدى وتــواجــهها مــصاعــب إقــتصاديــة وقــانــونــية بــل 
وصـــحية فـــضال عـــن صـــعوبـــة إيـــجاد املـــتبرع املـــناســـب، كـــان البـــد مـــن 
إيـــجاد طـــريـــقة بـــديـــلة آمـــنة وفـــعالـــة وغـــير مـــكلفة لـــلعالج، فـــكان الـــعالج 
بـــــالـــــخاليـــــا الجـــــذعـــــية فـــــتحا عـــــلميا بـــــدأ مـــــنذ عـــــدة أعـــــوام، ولـــــم تتخـــــلف 
مــصرعــن بــدء تجــريــب هــذا األســلوب فــي ظــل تــنامــي مــشكلة مــرضــي 
الفشـل الـكبدى. مـن خـالل األبـحاث التجـريـبية بمعهـد تـيودور بـلهارس 
لـألبـحاث تـم الـتوصـل إلـى الـطريـقة املـثلى لـزراعـة الـخاليـا الجـذعـية مـن 
عــدد مــن املــصادر مــنها الــنخاع الــعظمى والــحبل الســري. وفــى ضــوء 
تـلك الـنتائـج الـواعـدة يجـرى اآلن الـتحضيرواإلسـتعداد إلجـراء دراسـة 
إكــــلينيكية كــــبيرة بــــالــــتعــاون بــــني معهــــد تــــيودور بــــلهارس وكــــلية الــــطب 
جـــامـعــة الـقــاهـرة واملعهـد الـقومـى لـألورام واملجـموعـة الـدولـية لـدراسـة 
الــــعالج بــــالــــخاليــــا الجــــذعــــية والــــتى تــــضم أمــــريــــكا والــــيابــــان وإنجــــلترا 
وفـــرنـــسا والـــبرتـــغال وإيـــطالـــيا وأملـــانـــيا ومـــصر. وســـتقوم هـــذه الـــدراســـة 

باآلتي:
زراعـة الـخاليـا الـعضلية اآلدمـية إلسـتخدامـها فـى عـالج الـعديـد ✓

مـــن األمـــراض مـــثل عـــدم الـــتحكم اإلرادى فـــى الـــبول (الســـلس 
البولى)

تـــــبريـــــد وحـــــفظ خـــــاليـــــا الـــــدم بـــــالـــــحبل الســـــري كخـــــطوة مـــــبدئـــــية ✓
إلنشاء البنك املصرى الوطنى للخاليا الجذعية.



رابـــعا: الخـــطة الـــبحثية الـــجاريـــة 
واملجموعات البحثية باملعهد

تـــــــعتمد الخـــــــطة الـــــــبحثية للمعهـــــــد عـــــــلى 
إجــــــــــــــراء بــــــــــــــحوث إكــــــــــــــلينيكية ومــــــــــــــعملية 
ونـصف حـقلية ومـيدانـية مـن خـالل سـت 
بــــــرامــــــج أســــــاســــــية مــــــع اإلعــــــتماد عــــــلى 
الــتكنولــوجــيا املــتقدمــة مــثل الــتكنولــوجــيا 
الــــحيويــــة والــــهندســــة الــــوراثــــية وتــــحويــــل 
األنشـــــــطة الـــــــتقليديـــــــة فـــــــي تـــــــخصصات 
الـــــعلوم األســـــاســـــية ( فـــــيزيـــــاء/ كـــــيمياء/
بـــيولـــوجـــيا ) إلـــى أنشـــطة تـــطبيقية أكـــثر 
حـــــــداثـــــــة مـــــــثل الـــــــبيولـــــــوجـــــــيا الجـــــــزيـــــــئية 
وتــــــــــــــــــطــبــيــقــات  الــــــــــــــــــلــيــزر  وإســــــــــــــــــتــخــدام 
اإلنـــــزيـــــمات مـــــع دعـــــم األبـــــحاث الـــــعلمية 
الــــــــــــتي تخــــــــــــدم إحــــــــــــتياجــــــــــــات املــــــــــــجتمع 
وربــــــطها بــــــمراكــــــز اإلنــــــتاج والــــــصناعــــــة 
وتـــوفـــير الـــدعـــم الـــعلمى واملـــادى لـــكل مـــا 
يــــــــــتصل بــــــــــالــــــــــبحث الــــــــــعلمى وتــــــــــطويــــــــــر 
الــتكنولــوجــيا . كــما تــم إنــجاز أكــثر مــن 
٥٠ مشـروعـا بـحثيا مـمولـة مـن مـنظمات 
ومـــــؤســـــسات بـــــحثية دولـــــية مـــــنها الـــــهيئة 
 (GTZ) األملـــــانـــــية لـــــلتبادل األكـــــاديـــــمى
 ،(DFG) الــــــــهيئة األملــــــــانــــــــية لــــــــألبــــــــحاث
بــــــــــــــرنــــــــــــــامــــــــــــــج األمــــــــــــــم املتحــــــــــــــدة لــــــــــــــلبيئة 
(UNEP)، املـــــعاهـــــد الـــــقومـــــية لـــــلصحة 
بــــــــأمــــــــريــــــــكا (NIH) ، مــــــــنظمة الــــــــصحة 
الـعاملـية (WHO) ،هـيئة الـتنمية الـدولـية 
األمـــريـــكية (USAID)، معهـــد بـــاســـتير 
بـــــــــــــــــليون بـــــــــــــــــفرنـــــــــــــــــسا ، بـــــــــــــــــنك الـــــــــــــــــتنمية 
األفــريــقى ، الــبنك اإلســالمــى ، الــوكــالــة 

 .(SIDA) الدولية السويدية للتنمية

١. برنامج بحوث املكافحة:
   يهـــــدف هـــــذا الـــــبرنـــــامـــــج إلـــــى تـــــطويـــــر 
الــــــــــطرق املســــــــــتخدمــــــــــة فــــــــــي مــــــــــكافــــــــــحة 
األمـراض املـتوطـنة وإيـجاد طـرق حـديـثة 
أكــثر فــاعــلية وأقــل ضــررا لــلبيئة بــجانــب 

إنـــــــخفاض تـــــــكلفتها الـــــــفعلية وذلـــــــك مـــــــن 
خالل: -

أ-إنــــــــتاج لــــــــقاحــــــــات وأمــــــــصال مــــــــضادة 
لــــــإلصــــــابــــــة بــــــاألمــــــراض املــــــتوطــــــنة ذات 

األهمية الطبية بمصر.
ب-املــــــــــكافــــــــــحة الــــــــــبيولــــــــــوجــــــــــية والــــــــــبيئية 

لطفيلي البلهارسيا. 
ج-التثقيف الصحي.

د-مــــــــــــــكافــــــــــــــحة طــــــــــــــفيلي الــــــــــــــبلهارســــــــــــــيا 
واألمراض املتوطنة.

٢. برنامج بحوث التشخيص:
يهـدف هـذا الـبرنـامـج إلـى تـطويـر وتـقييم 
فـعالـية الـطرق الحـديـثة املسـتخدمـة فـي 
عــــــــالج األمــــــــراض املــــــــتوطــــــــنة وأمــــــــراض 
الـــــكبد والـــــكلي املـــــزمـــــنة ومـــــضاعـــــفاتـــــها 
ودراســـــــــــة اآلثـــــــــــار الـــــــــــجانـــــــــــبية الـــــــــــضارة 
لـألدويـة املسـتخدمـة فـى الـعالج لـلتوصـل 

إلى عالج آمن بتكلفة أقل.

٣. برنامج بحوث العالج:
يهـدف هـذا الـبرنـامـج إلـى تـطويـر وتـقييم 
فـاعـلية الـطرق الحـديـثة املسـتخدمـة فـي 
عــــــــالج األمــــــــراض املــــــــتوطــــــــنة وأمــــــــراض 
الـــــكبد والـــــكلي املـــــزمـــــنة ومـــــضاعـــــفاتـــــها 
ودراســة املــركــبات املســتحدثــة الــطبيعية 
والتخــــــليقية واآلثــــــار الــــــجانــــــبية الــــــضارة 
لـألدويـة املسـتخدمـة فـي الـعالج لـلتوصـل 
إلــــــى عــــــالج آمــــــن بــــــتكلفة أقــــــل. وكــــــذلــــــك 
تــــطبيق الــــتقنيات الحــــديــــثة املســــتخدمــــة 

في جراحات الكبد والجهاز البولى. 

٤. برنامج بحوث التغيرات املرضية: 
يهـــــــــدف هـــــــــذا الـــــــــبرنـــــــــامـــــــــج إلـــــــــي تـــــــــقييم 
الـتغيرات املـرضـية الـناتـجة عـن اإلصـابـة 
بـــــــــالـــــــــبلهارســـــــــيا واألمـــــــــراض املـــــــــتوطـــــــــنة 
لـلوصـول إلـى وسـائـل أكـثر فـعالـية للحـد 
مــــن ظــــهور املــــضاعــــفات املــــرضــــية مــــثل 
تــــليف الــــكبد والفشــــل الــــكبدي وإرتــــفاع 
ضــغط الــدم فــي الــوريــد الــبابــى ونــزيــف 
دوالــــــــــي املــــــــــرئ واإلســــــــــتسقاء والفشــــــــــل 
الــكلوي والــتحورات الســرطــانــية بــخاليــا 

الكبد واملثانة. 

٥. برنامج تكنولوجيا العلوم املتقدمة:
يــندرج تــحت هــذا الــبرنــامــج املشــروعــات 
الـتى تـتناول بـالـبحث مـوضـوعـات الـعلوم 
األســـــــاســـــــية املـــــــتقدمـــــــة واملـــــــعتمدة عـــــــلى 
الــبيوتــكنولــوجــى ولــها الــصفة الــتطبيقية 
مـــــــثل مـــــــوضـــــــوع الـــــــتقنيات املـــــــتبعة فـــــــى 
زراعـة الـخاليـا (الجـذعـية – الـعضلية – 
الـــــــــــــنخاع - .....) تحســـــــــــــني إنـــــــــــــتاجـــــــــــــية 
وفـــــــــــاعـــــــــــلية األدويـــــــــــة الـــــــــــتى تـــــــــــنتج فـــــــــــى 

البكتريا.


٦. برنامج ضبط الجودة:
يــــتناول هــــذا الــــبرنــــامــــج وضــــع مــــفاهــــيم 
وتـــــقييم واملـــــشاركـــــة فـــــى تـــــنفيذ بـــــرنـــــامـــــج 
تــــوكــــيد الــــجودة ورفــــع الــــوعــــي بــــمفاهــــيم 
الــجودة بــني الــعامــلني واإلتــصال وتــبادل 
الــخبرة مــع الــهيئات املــتشابــهة األخــرى 
فـى املـراكـز الـبحثية والـجامـعات ووزارة 
الــصحة وتــدريــب األفــراد بــداخــل املعهــد 
وخـــــــــــارجـــــــــــه عـــــــــــلى مـــــــــــفاهـــــــــــيم الـــــــــــجودة، 

ووضعها موضع التنفيذ.



خــــــطة املعهــــــد فــــــى نــــــطاق تــــــطويــــــر وتحســــــني أداء املســــــتشفى 
والعيادات الخارجية:

يـتركـز مـحور الخـدمـات الـتي يـقدمـها املعهـد عـلى املـرضـى الـذيـن يـعانـون مـن 
أمـــراض الـــكبد والـــجهاز الـــهضمى وأمـــراض الـــجهاز الـــبولـــى ومـــضاعـــفاتـــهم 
مــثل الــقيء الــدمــوى وتــليف الــكبد ودوالــى املــريء والفشــل الــكبدي والــكلوى 
وذلـــك مـــن خـــالل املســـتشفى املـــلحق بـــاملعهـــد والـــعيادات الـــخارجـــية واملـــعامـــل 
الخـدمـية وإسـتقبال الـطوارئ عـلى مـدار 24 سـاعـة. ولـلوصـول إلـى املسـتوى 

املنشود تتناول خطة املعهد البنود اآلتية بالدراسة والتخطيط:
صيانة املبنى وتطويرغرف العمليات وإمدادها باألجهزة الحديثة.•
النهوض بمستوى اإلدارة داخل املستشفى.•
صيانة وتطوير غرف املرضى.•
النهوض بمستوى هيئة التمريض.•
وضـع بـروتـوكـول عـالج مـتفق عـليه لـحاالت املـرضـى الـتي يـتناولـها كـل •

قسم بالعالج على أن تسجل فى كتيب خاص بالقسم.
وضـع نـظام محـدد إلسـتقبال الـحاالت الحـرجـة وإسـعافـها بـالسـرعـة •

الالزمة.
وضـــع نـــظام دقـــيق لـــضمان حـــصول املـــريـــض عـــلى الـــرعـــايـــة الـــكامـــلة •

لــحالــته فــى أقــل فــترة مــمكنة وذلــك لــتقديــم الخــدمــات ألكــبر عــدد مــن 
املستفيدين. 

تحــديــث األداء بــالــصيدلــية الــداخــلية بــإدخــال نــظام الــحاســب اآللــي •
لتسجيل الدواء وتسهيل عملية الجرد ورصد ديناميكية األداء.  

تـــنظيم الـــعمل بـــالـــعيادات الـــخارجـــية وفـــق تـــوقـــيتات دقـــيقة مـــع إعـــالن •
جدول موضح به أسماء األطباء وتخصصاتهم. 

دراسة وضع نظام لعيادات اإلستشاريني. •
تخصيص أماكن للزائرين. •
تحسني أداء العمالة املساعدة.•
ضــــبط جــــودة األداء الــــبحثى والخــــدمــــى واإلدارى مــــن خــــالل تــــطبيق •

مــــعايــــيرومــــقايــــيس ضــــبط الــــجودة واملــــحافــــظة عــــلى شــــهادة الــــجودة 
ISO 9001-2008 وإتــــخاذ اإلجــــراءات لــــلحصول عــــلى شــــهادات 

 JCI-ISO 15189توكيد الجودة للمعامل
دفــع الــعمل بــوحــدة زراعــة األعــضاء (الــكبد والــكلى) مــع تــوفــير كــافــة •

اإلمـــــكانـــــيات الـــــالزمـــــة إلجـــــراء هـــــذه الجـــــراحـــــات بـــــأعـــــلى مســـــتويـــــات 
النجاح واألمان.

الــتوســع فــى الخــدمــات الــطبية والــعالجــية املــقدمــة مــن وحــدة الــعالج •
بـأجـر لـلمرضـى الـقادريـن وذلـك لـتنمية املـوارد الـذاتـية وزيـادة الـعائـد 

اإلقتصادى.
الـــــتوســـــع فـــــى أنشـــــطة وحـــــدة الـــــتدريـــــب واإلســـــتشارات بـــــأجـــــرمحـــــلياً •

وإقـليمياً خـاصـة فـى أفـريـقيا الـتى تـعتبر الـعمق اإلسـتراتـيجى ملـصر 
وذلــــــك عــــــن طــــــريــــــق تــــــنظيم دورات تــــــدريــــــبية وورش عــــــمل فــــــى كــــــافــــــة 

التخصصات العلمية والطبية باملعهد. 
مــــــتابــــــعة نــــــظم الــــــصيانــــــة الــــــدوريــــــة ملــــــبنى املعهــــــد واألجهــــــزة الــــــعلمية •

ومتابعة ضوابط عمل اإلدارة الهندسية. 
متابعة ضوابط النظام املخزنى ومراعاة وسائل األمان.•
اإلنــــتهاء مــــن تجــــديــــد جــــناح الــــعمليات الــــقديــــم وتــــطويــــرورفــــع كــــفاءة •

املنظومة الكهربائية باملعهد.
تجــــــديــــــد وحــــــدة الــــــبحوث الــــــحقلية بجــــــزيــــــرة محــــــمد ومحــــــطة أبــــــحاث •

الرخويات الطبية بالقناطر.
رفـــع كـــفاءة الـــصيانـــة الـــدوريـــة لـــكافـــة املـــعامـــل والـــوحـــدات واألقـــسام •

واإلدارات باملعهد.

خـــطة املعهـــد فـــى نـــطاق تـــطويـــر مـــركـــز املـــعلومـــات ودعـــم إتـــخاذ 
القرار:

ملـــواكـــبة الـــتطور فـــي الـــثورة املـــعلومـــاتـــية يحـــرص املعهـــد عـــلى تـــفعيل قـــدرات 
مــــركــــز املــــعلومــــات ودعــــم إتــــخاذ الــــقرار وذلــــك لــــربــــط اإلمــــكانــــيات املــــعلومــــاتــــية 
بـصانـعي الـقرار ملـا لـه مـن تـأثـير عـلى سـرعـة األداء والـتنفيذ ومـن أهـم سـمات 

هذه املرحلة: -
إســـتكمال قـــاعـــدة املـــعلومـــات الـــخاصـــة بـــالـــكوادرالـــبحثية فـــي املعهـــد •

وتوصيف تخصصاتهم الدقيقة ومجاالتهم البحثية.
إســــتكمال إعــــداد قــــاعــــدة مــــعلومــــات بــــحثية مــــتكامــــلة تــــتضمن كــــافــــة •

األبحاث العلمية املنشورة ورسائل املاجيستير والدكتوراه
تـــزويـــد أجهـــزة الـــحاســـب اآللـــى بـــاملعهـــد بـــالـــبرامـــج الحـــديـــثة وبـــرامـــج •

لحماية املعلومات على أجهزة الحاسب.
تـــــوفـــــير قـــــاعـــــدة مـــــعلومـــــات عـــــن الـــــهيئات الـــــعلمية واملحـــــلية واألجـــــنبية •

وإهتماماتها.
إعــداد قــاعــدة مــعلومــات عــن األجهــزة الــفريــدة بــاملعهــد الــتي يــصعب •

تــواجــدهــا فــى مــكان آخــر وذلــك بــاإلضــافــة لــقائــمة بــاألجهــزة الــفريــدة 
باملراكز البحثية األخرى.

إنــــشاء قــــاعــــدة مــــعلومــــات لــــلمواد اإلنــــتاجــــية الــــقابــــلة لــــلتسويــــق عــــلى •
املستوى املحلى واإلقليمى.

 تفعيل قسم اإلحصاء والنشر ودعم إتخاذ القرار. •
إدخــــال نــــظام الــــحاســــب اآللــــى فــــي جــــميع إدارات املعهــــد وتــــفعيلها •

وتحديد املراحل الزمنية للتنفيذ.
ربـط اإلدارات بشـبكة داخـلية حـتى يسهـل الـحصول عـلى املـعلومـات •

فيما بينهم.
ربـــط هـــذا الـــنظام بـــنظام مـــتابـــعة دقـــيقة مـــن خـــالل أمـــني عـــام املعهـــد •

ورئيس املعهد.
تــنفيذ مــيكنة املــعلومــات بــاملعهــد عــن طــريــق تــفعيل اإلتــفافــية املــبرمــة •

بــــني وزارتــــى الــــبحث الــــعلمى واإلتــــصاالت وذلــــك لــــربــــط اإلمــــكانــــيات 
املعلوماتية بصانعى القرار.

خطة املعهد في مجال تنمية املوارد البشرية  
يهـدف معهـد تـيودور بـلهارس لـألبـحاث فـى املـرحـلة املـقبلة إلـى تـحقيق نـهضة 
تــكنولــوجــية عــن طــريــق تــنمية الــكوادر البشــريــة واملــوارد املــاديــة وبــناء قــاعــدة 

معلومات تكنولوجية عصرية.
وضــع نــظام محــدد لــنشاط كــل إدارة وتحــديــد جــدول زمــني لــإلنــتهاء •

مــن املــهام املــوكــلة لــكل إدارة عــلى أن تــكون مــعلنة بــاملعهــد ومــعتمدة 
فــــي الــــتنفيذ عــــلى إســــتخدام بــــرامــــج الــــحاســــب اآللــــي املــــتخصصة 

إلدخال البيانات واالنتهاء من األعمال املطلوبة. 
وضـــع مـــعايـــير ثـــابـــتة لـــلحوافـــزمـــرتـــبطة بـــطبيعة الـــعمل ومـــعايـــير تـــميز •

للعمل الفائق.
متابعة نظم الصيانة الدورية ملبنى املعهد واألجهزة العلمية. •
متابعة ضوابط النظام املخزنى ومراعاة وسائل األمان. •
متابعة ضوابط عمل اإلدارة الهندسية باملعهد.•
وضع نظام لرفع الكفاءة اإلدارية للعاملني. •
تــــــوفــــــير فــــــرص الــــــتدريــــــب واملــــــنح الــــــدراســــــية لشــــــباب الــــــباحــــــثني فــــــى •

املجاالت العلمية والعملية داخلياً وخارجياً.
إتــفاقــيات مــع األقــسام املــناظــرة بــالــجامــعات لــتبادل فــرص الــتدريــب •

بني أبناء املعهد وزمالئهم في الجامعات.
وضع خطة تدريب سنوية يتم متابعتها دورياً.•
إيــفاد اإلداريــني إلــى الــدورات الــتدريــبية واملــؤتــمرات الــداخــلية لــرفــع •

كفاءتهم املهنية.
توفير فرص التدريب والدراسة ألعضاء هيئة التمريض.•



خطة املعهد في نطاق التعاون الدولي
تـــوجـــيه الـــبعثات واملـــنح الـــدراســـية الـــخارجـــية لـــلتدريـــب ودراســـة •

جـــــــــراحـــــــــات الـــــــــكبد وزراعـــــــــة الـــــــــخاليـــــــــا والـــــــــدراســـــــــات الـــــــــجينية 
والبيولوجيا الجزيئية.

اإلهـــــــتمام بـــــــالـــــــتعاون الـــــــعلمي وإقـــــــامـــــــة املشـــــــروعـــــــات الـــــــبحثية •
املشــتركــة مــع الــجهات األجــنبية وخــاصــة فــى مــجال جــراحــات 

الكبد وزراعة الخاليا.
تفعيل اإلتفاقية املبرمة بني املعهد واليابان بجامعة شيمانى.•
تــــعظيم اإلســــتفادة مــــن اإلتــــفاقــــية الــــثنائــــية املــــبرمــــة بــــني املعهــــد •

وأكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي مـــثل إتـــفاقـــيتي مســـتشفى بـــوجـــون 
بفرنسا وبولندا.

تــــعظيم اإلســــتفادة مــــن اإلتــــفاقــــية الــــثنائــــية املــــبرمــــة بــــني املعهــــد •
واملعهد القومى للطفيليات بالصني.

اإلتــــصال املســــتمر بــــوزارة الــــخارجــــية لــــإلســــتفادة مــــن الــــفرص •
التي توفرها الوزارة في نطاق التعاون الدولي.

خطة املعهد الجارية واملستقبلية فى الخدمات اإلقتصادية 
أ. تطوير وحدة العالج والفحوصات بأجر على أن تتضمن الخطة: 

اإلهتمام بتطوير الوحدات مثل:١.
 وحدة املناظير.-
 وحدة الغسيل الكلوي.-
 وحدة الفحوص باملوجات فوق الصوتية.-
 وحدة قياس ديناميكية الجهاز البولي.-

تجديد وتحديث األجهزة والصيانة الدورية لألجهزة املتاحة.٢.

الـــــــتوســـــــع فـــــــى إنـــــــشاء وحـــــــدات جـــــــديـــــــدة مـــــــتميزة فـــــــى مـــــــجال ٣.
الـــــــــــتشخيص والـــــــــــعالج مـــــــــــثل وحـــــــــــدة الـــــــــــتشخيص املـــــــــــناعـــــــــــي 

للطفيليات ووحدة لجراحات الكبد.
الـــتطور الـــنوعـــي فـــى إجـــراء الـــعمليات ذات املـــهارات الـــخاصـــة ٤.

(مثل: استئصال املثانة وتخليق مثانة جديدة....)
تطوير نظام التعامل مع التأمني الصحي.٥.
التسويق واإلعالن عن الخدمات التي تقدمها الوحدة.٦.

ب. التوسع وتطوير وحدة التدريب واإلستشارات والخدمات البحثية: 
تـتركـز اإلسـتراتـيجية عـلى الـعمل عـلى زيـادة الـعائـد اإلقـتصادي لهـذه 

الوحدات ذات الطابع الخاص وذلك من خالل خطة تتضمن: -
اإلهـــــتمام بـــــالـــــدعـــــايـــــة اإلقـــــليمية والـــــدولـــــية لهـــــذه الـــــوحـــــدات مـــــع •

توضيح الدور الذى تقوم به هذه الوحدات.
دراســـــــة كـــــــيفية اإلســـــــتفادة الـــــــقصوى مـــــــن الـــــــكفاءات الـــــــعلمية •

املتميزة باملعهد وإمكانياته.
تــــطويــــر إمــــكانــــيات وحــــدة اإلســــتشارات الــــعلمية حــــتى تــــواكــــب •

مـــــتطلبات اإلســـــتشارات املـــــطلوبـــــة مـــــنها مـــــن الـــــهيئات الـــــعلمية 
والحكومية.

تــــفعيل الــــتعاون بــــني وحــــدة الــــتدريــــب واإلســــتشارات والــــهيئات •
البحثية والجامعات املصرية واألجنبية.

وضــــع خــــطة إلســــتمراريــــة الــــعمل عــــلى نــــفس املســــتوى بــــوحــــدة •
إنتاج املواد البيولوجية وبرنامج لصيانة الوحدة.

سادسا: الجوائز العلمية املحلية والدولية 
حــــصل الــــطبيب/ محــــمد حــــسنى املــــدرس املــــساعــــد بــــمعمل األشــــعة -

بــــاملعهــــد عــــلى جــــائــــزة الــــدولــــة الــــتشجيعية لــــلعام ٢٠١٤ فــــى مــــجال 
الطب. 

حــصل د./ أحــمد عــبد الــعزيــز املــدرس بــمعمل الجــراحــة الــعامــة عــلى -
جــائــزة الــدولــة لــلهيئات واألفــراد (جــائــزة املــرحــوم أ.د./ محــمد فخــري 
مـــكاوى) لـــلعلوم الـــطبية فـــى مـــجال الجـــراحـــة الـــعامـــة لـــعام (٢٠١٣) 

إحدى جوائز الدولة املقدمة من أكاديمية البحث العلمى.
حـــــــصل األســـــــتاذ الـــــــدكـــــــتور/ إبـــــــراهـــــــيم مـــــــصطفى اســـــــتاذ الـــــــجهاز -

الــهضمى والــكبد ونــائــب رئــيس املعهــد الــسابــق لــلشئون اإلكــلينيكية 
على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ٢٠١٤. 



التركيز على الوقاية
يـسعى بـاحـثون مـن مـدرسـة كـيك الـطبية فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا الـجنوبـية لـعالج مـرض 
ألــزهــايــمر بــصورة اســتباقــية بــالــتركــيز عــلى الــوقــايــة. ويــذكــر أن مــرض ألــزهــايــمر، وهــو 
الســـبب الـــسادس لـــلوفـــاة فـــي الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية، والـــذي يـــصيب ٤٧ مـــليون 
شــــخص فــــى جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم، يــــخضع لــــدراســــة جــــديــــدة وســــلسلة مــــن الــــتجارب 
الســريــريــة لــكل مــن الــلقاح والــدواء الــفموي. ويهــدف كــال الــعالجــني إلــى مــنع أو تــأخــير 

مرض ألزهايمر لدى كبيري السن املعرضني للخطر.
وهـذا الـتركـيز عـلى الـوقـايـة هـو نـهج جـديـد ملـكافـحة املـرض. وقـال لـون شـنايـدر، أسـتاذ 
كـلية الـطب الـنفسي فـي كـيك، والـباحـث الـرئـيس فـي الـدراسـة، لـنوروسـايـنس نـيوز «إن 
أحـــد تحـــديـــات تـــطويـــر أدويـــة جـــديـــدة ملـــرض ألـــزهـــايـــمر هـــو أن الـــباحـــثني يـــميلون إلـــى 
اخــتبار األدويــة عــلى املــصابــني بــمرحــلة مــتقدمــة مــن مــرض ألــزهــايــمر، ولــذلــك ال تــحقق 
األدويـة نـجاحًــــا. ولـكن بـالـتدخـل قـبل ١٠ إلـى ١٢ عـامًــا مـن ظـهور املـرض، قـد نسـتطيع 

إيقافه قبل أن يبدأ أو أن نؤخر األعراض.»

مورثة أبوليبوبروتني إي٤
وفـــًقا لـــشنايـــدر، يحـــمل مـــا يـــقرب مـــن نـــصف مـــرضـــى ألـــزهـــايـــمر مـــورثـــة أبـــولـــيبوبـــروتـــني 

ويحــمل حــوالــي ربــع الــناس مــورثــة إي4، والــــــتي قــــــد تــــــورث مــــــن أي مــــــن الــــــوالــــــديــــــن. 
٣% مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــناس واحـدة مـن أبـولـيبوبـروتـني إي٤، ويحـمل ٢ إلـى 

نــــسختني، واحــــدة مــــن كــــل مــــن الــــوالــــديــــن. 
ويـــــــــــجب أن يـــــــــــكون لـــــــــــدى املـــــــــــشاركـــــــــــني 
نــسختني مــن املــورثــة لــلتأهــل لــلدراســة؛ 
وعــلى الــبالــغني املهــتمني الــذيــن تــتراوح 
أعــــــــــمارهــــــــــم بــــــــــني ٦٠ و ٧٥ مــــــــــن ذوي 
اإلدراك الــــــــــــــــــعـادي إجــــــــــــــــــراء اخــــــــــــــــــتـبـار 

الـوراثـي ملـورثـة أبـولـيبوبـروتـني إي٤. وإذا 
أثـــــبت الـــــلقاح أو الـــــدواء الـــــفموي أو كـــــالهـــــما 

فـــعالـــيته فـــي عـــالج الـــناس الـــذيـــن لـــديـــهم نـــسختان مـــن 
مــورثــة أبــولــيبوبــروتــني إي٤، فــيرجــح جــًدا أن تــكون فــعالــة لــغيرهــم مــن 

األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة باملرض.
ويـــعطى لـــلمشاركـــني عـــشوائـــيًا لـــقاحًــــــا أو دواء فـــمويًـــا، أو لـــقاح وهـــميًا، أو دواء فـــمويًـــا 
وهــميًا لخــمسة إلــى ثــمانــية أعــوام. ويســتهدف كــل مــن الــلقاح والــدواء الــفموي أمــيلويــد 
بــــيتا، املــــكون األســــاســــي لــــلويــــحات األمــــيلويــــد فــــي الــــدمــــاغ والســــبب الــــرئــــيس ملــــرض 
ألـــزهـــايـــمر، ولـــكن بـــطريـــقتني مـــختلفتني. فـــيساعـــد الـــلقاح فـــي تـــطويـــر أجـــسام مـــضادة 

ألميلويد بيتا، ويعرقل الدواء الفموي اإلنزيم الذي يصنع أميلويد بيتا.
وقــــال شــــنايــــدر لــــنوروســــايــــنس نــــيوز «إذا اســــتطعنا إثــــبات فــــعالــــية الــــلقاح أو الــــدواء 
الـفموي فـي تـأخـير مـرض ألـزهـايـمر لـدى األشـخاص املـعرضـني لخـطر أكـبر، فـسيعني 
ذلــك أنــنا نــسير عــلى الــطريــق الــصحيح لــتطويــر عــالجــات لــلمرض. وإذا كــان بــوســعنا 
تــــأخــــير ظــــهور مــــرض ألــــزهــــايــــمر لخــــمسة أعــــوام مــــثاًل، فــــسينخفض مــــعدل اإلصــــابــــة 

باملرض إلى النصف. وسيمنح الناس خمسة أعوام أخرى دون أعراض للمرض.»
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املـترولـوجـيا أو عـلم الـقياس ، واحـدة مـن أهـم 
الــــــــعلوم ذات الــــــــتأثــــــــير املــــــــباشــــــــر فــــــــي حــــــــياة 
املـــواطـــن الـــيومـــية ، وال يـــمكن اإلســـتغناء عـــن 
اإلحــــــتياج إلــــــيه بــــــصفة دائــــــمة ودوريــــــة بــــــأي 

حال من األحوال .
وإلسـتبيان تـلك األهـمية البـد وأن يـتبادر إلـى 
أذهـــــانـــــنا مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــتساؤالت تـــــرتـــــبط 
بـــعمليات الـــقياس ال نســـتطيع أن نـــتجاهـــلها 

أو العيش بدونها .
فــعلى ســبيل املــثال ....  كــيف يــمكننا شــراء 
املــــواد الــــغذائــــية دون قــــياس أوزانــــها والــــتي 
يـتم عـلى أسـاسـها تحـديـد الـكميات املـطلوبـة 
والــكافــية لــإلســتخدام ويتحــدد عــلى إجــمالــي 
قـــــــياس الـــــــوزن تـــــــكلفة شـــــــراؤهـــــــا بـــــــناًء عـــــــلى 

السعر املحدد لوحدة قياس الوزن ؟
أو كـــيف يـــمكننا إجـــتياز املـــسافـــة مـــن مـــكان 
آلخـــــــر دون إحـــــــتساب وحـــــــدة تـــــــلك املـــــــسافـــــــة 
وكـــيفية إجـــتيازهـــا فـــي زمـــن مـــعني و بســـرعـــة 
مــــــعينة حســــــب إســــــتخدامــــــنا لــــــوســــــائــــــل نــــــقل 

مختلفة تمكننا من إجتياز املسافة ؟

و غــــــيرهــــــا مــــــن األســــــئلة الــــــتي قــــــد ال يــــــتسع 
املـجال هـنا لـذكـرهـا نـظراً لـكثرتـها ولـكون عـلم 
الـــقياس يـــعد مـــحوراً أســـاســـياً لـــكل مـــا تـــقوم 

عليه أعمالنا في حياتنا اليومية .
و لــــــــكننا فــــــــي الــــــــنهايــــــــة نــــــــتفق عــــــــلى ســــــــؤال 
أسـاسـي يـعد هـو جـوهـر عـلم الـقياس : كـيف 
تــــــــــم اإلتــــــــــفاق عــــــــــلى الــــــــــوحــــــــــدات الــــــــــقياســــــــــية 
املــــــــــــــــــتـعـارف عــــــــــــــــــلـيـهـا لــــــــــــــــــألطــــــــــــــــــوال واألوزان 

واملسافات ..... إلخ ؟

تاريخ علم القياس في مصر:
بـدأ الـقياس فـي مـصر قـبل أكـثر مـن ٥٠٠٠ 
ســــــنة حــــــيث كــــــان يســــــتخدم الــــــذراع املــــــلكي 
املـــــــــــصري كـــــــــــمعيار لـــــــــــلطول، ولـــــــــــقد شـــــــــــيدت 
األهـــرامـــات فـــي الـــجيزة بـــالـــدقـــة الـــتي تـــعتبر 
الـــيوم األكـــثر تـــقدمـــا ولـــعل مـــا نـــراه الـــيوم مـــن 
مـــــعابـــــد وأبـــــنية فـــــرعـــــونـــــية تـــــم بـــــناؤهـــــا طـــــبقاً 
لـــقياســـات ووحـــدات ذات تـــقنية عـــالـــية مـــثلما 
هــو الــحال فــي الــقياســات الــتي شــيد عــليها 
مــعبد أبــي ســمبل جــنوبــي مــصر فــي مــزيــج 
وال أروع بـــــني الـــــقياســـــات الـــــزمـــــنية والـــــفلكية 
واملـــسافـــات والـــتي إن دلـــت فـــإنـــما تـــدل عـــلى 

أســـــبقية قـــــدمـــــاء املـــــصريـــــني وريـــــادتـــــهم فـــــي 
اإلستعانة بعلم القياس .

و فـــــــي لـــــــقاء الـــــــنافـــــــذة مـــــــع الـــــــسيد األســـــــتاذ 
الــدكــتور / محــمد أحــمد عــامــر رئــيس املعهــد 
الــقومــي لــلمعايــرة حــدثــنا ســيادتــه عــن املعهــد 
مـــن حـــيث الـــنشأة والـــرســـالـــة واألهـــداف ومـــا 
يـــــمتاز بـــــه املعهـــــد مـــــتفرداً عـــــن نـــــظرائـــــه فـــــي 
الشــرق األوســط وأفــريــقيا مــن حــيث الــريــادة 
الــــبحثية فــــي عــــلم املــــترولــــوجــــيا ، وقــــبل الــــبدء 
فــي الحــديــث عــن املعهــد كــان مــن الــضروري 
أن يحـــــــــــدثـــــــــــنا ســـــــــــيادتـــــــــــه عـــــــــــن أهـــــــــــمية عـــــــــــلم 
املـــــترولـــــوجـــــي ومـــــدى إحـــــتياجـــــنا لـــــه وفـــــوائـــــده 

العائدة علينا .

`

اكتوبر  ٢٠١٧ - العدد السابع
تصدر عن

المعهد القومي للمعايرة : منارة علم القياس في مصر
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ملاذا نحتاج املترولوجى ؟ 
•		 فى النمو االقتصادي	
املنتجات الصناعية ذات الجودة العالية	•
فى العلوم واألبحاث ذات الطابع العاملي	           	•
•
فى االبتكار
فى الصحة وفى خفض التكاليف الصحية	     	•
فى البيئة النظيفة		•
فى التطور التكنولوجي	•
فى اإلنتاج الفاعل للطاقة وخفض الفاقد	 •

ما هي فوائد املترولوجى ؟	
-
زيادة اإلنتاجية 
زيادة كفاءة البحث والتطوير		-
-
	 	 فتح أسواق جديدة		
زيادة جودة املنتج أو عمر استخدامه	 -
-
	 	 خفض تكاليف الطاقة	
إزالة الفوضى	 -
-
	 	 	 خفض الفاقد	
يضمن األسواق املفتوحة والعادلة	 -
-
	 يدعم الدقة حيثما كانت الحاجة إليها	
يحقق توافق فاعل مع اللوائح	 -
-
يوفر الحياة واملال والوقت

مـــن كـــل مـــا ســـبق نجـــد أنـــه كـــان مـــن الـــبد أن تـــتم 
مــواكــبة الــتطور الــهائــل فــي عــلم املــترولــوجــيا  نــظراً 
ألهـــــــميته واإلحـــــــتياج املـــــــباشـــــــر واملســـــــتمر لـــــــه فـــــــي 
جـميع أمـور الـحياة فـي كـل مـا يهـتم بـه الـعلم  ومـن 


هنا كانت بداية املعهد القومي للمعايرة	.

نشأة املعهد القومي للمعايرة :	
إســتمراراً لــلريــادة املــصريــة فــي عــلم الــقياس فــي 
عــام ١٩٦٢ انــضمت مــصر إلتــفاقــية املــتر الــدولــية 
وأعـقب ذلـك تـأسـيس املعهـد الـقومـى لـلمعايـرة عـام 
١٩٦٣طـــــــــــــــبقاً لـــــــــــــــلقرار الجـــــــــــــــمهوري الـــــــــــــــقاضـــــــــــــــي 


بإنشائه .


 الرؤية	
أن يـكون املعهـد مـعترف بـه دولـيا وذو سـمعة عـلمية 


وبحثية عالية.

الرسالة  
تـــــأســـــيس الـــــبنية الـــــتحتية املـــــترولـــــوجـــــية مـــــن خـــــالل 
إنـــشاء مـــعايـــير وتـــكنولـــوجـــيات الـــقياس بـــما يخـــدم 
الـصناعـة ويـدعـم االفـتصاد الـقومـى ويـضمن جـودة 


الحياة للجميع.

أهداف الخطة البحثية للمعهد	 
• ربط البحث العلمى فى املعهد بالصناعة	


• رفع معدالت اإلنتاج البحثي
• ضـــــــمان مـــــــشاركـــــــة كـــــــل الـــــــكوادر فـــــــى األنشـــــــطة 


البحثية 

• رفــــــــع الــــــــكفاءة الــــــــبحثية لــــــــلسادة أعــــــــضاء هــــــــيئة 

البحوث ومعاونيهم 

• تحســـــــني جـــــــودة خـــــــدمـــــــات املـــــــعايـــــــرة واالخـــــــتبار 

واالستشارات الفنية لخدمة الصناعة 

• زيـــــــادة الـــــــخبرة الـــــــبحثية لـــــــدعـــــــم املـــــــشاركـــــــة فـــــــى 

مشروعات بحثية لخدمة الصناعة

• تحســــــــــني مســــــــــتوى النشــــــــــر الــــــــــعلمي لــــــــــإلنــــــــــتاج 

البحثي باملعهد بالنشر فى الخارج

•
رفع نسبة براءات االختراع

كــــــيف يــــــمكن تحقيق األهــــــداف الــــــخاصــــــة  
باملعهد ؟ 

نــــعمل مــــن خــــالل عــــدة مــــحاور أســــاســــية  لــــتحقيق 
أهـــــداف املعهـــــد والـــــوصـــــول إلـــــى املـــــكانـــــة املـــــرجـــــوة 
للمعهــــد عــــلى خــــريــــطة الــــبحث الــــعلمي فــــي مــــصر 


والعالم .

أوال : املوارد البشرية البحثية  
١- دعـــم املـــهارات الـــبحثية ألعـــضاء هـــيئة الـــبحوث 
ومــعاونــيهم وعــلى رأســها مــهارات الــكتابــة الــعلمية 
لـألبـحاث واملشـروعـات والـرسـائـل والـتقاريـر الـعلمية 
وإتــــقان الــــلغة االنجــــليزيــــة تحــــدثــــا وكــــتابــــة وإجــــادة 
مـهارة الـعرض واملـحاضـرة ، وتـعلم الـلغة الـفرنـسية 


لدعم التعاون األفريقى . 
٢- تــــــوفــــــير فــــــرص لــــــالحــــــتكاك الــــــبحثى بــــــالــــــعلماء 
املـــــــناظـــــــريـــــــن دولـــــــيا لتحـــــــديـــــــث املـــــــعارف واالطـــــــالع 
املســـتمر عـــلى املســـتجدات الـــبحثية والـــتكنولـــوجـــية  


فى مجال القياس واملعايرة . 
٣- الــــــــــعمل عــــــــــلى اســــــــــتكمال الــــــــــهياكــــــــــل الــــــــــبحثية 


باملعامل . 
٤- الـعمل لـلحفاظ عـلى اسـتمرار املـناخ االيـجابـي 

بني الزمالء داخل املعهد .		

ثانيا : البحث والتطوير 
١- تـــكثيف الـــتقدم بمشـــروعـــات بـــحثية إلـــى جـــهات 


التمويل املحلية والدولية. 
٢- وضـــع خـــطة بـــحثية وتـــشكيل فـــرق عـــمل بـــحثية 


لتنفيذها وتقييم هذه التجربة باستمرار . 
٣- تــشجيع النشــر الــدولــى لــألبــحاث الــتى يــنتجها 


املعهد. 
٤- إنـشاء مـعمل لـلنانـو مـترولـوجـى لخـدمـة الـتوجـه 

البحثى للوزارة فى مجال النانو تكنولوجى . 

٥- اســـــــتكمال تـــــــجهيزات املـــــــعامـــــــل ووضـــــــع خـــــــطة 
لصيانة التجهيزات .		

ثـالـثا : االعـتراف الـدولـى بـمعايـير الـقياس 
وشهادات املعايرة 

١- وضـــع خـــطة زمـــنية لـــتحقيق االعـــتراف الـــدولـــى 

بباقى معايير القياس	

 وشـــــــــــهادات املـــــــــــعايـــــــــــرة الـــــــــــتى يـــــــــــتم إصـــــــــــدارهـــــــــــا 

باستخدام تلك املعايير .	

٢- وضــــع خــــطة لــــلحفاظ عــــلى االعــــتراف الــــدولــــى 

الذى تحقق .	


٣- اعتماد املعامل التي تجرى اختبارات .
		

رابعا : تطوير إدارات املعهد  
١- تـــــــــنفيذ عـــــــــدد مـــــــــن الـــــــــدورات الـــــــــتدريـــــــــبية عـــــــــلى 
أســـــالـــــيب التخـــــطيط واملـــــتابـــــعة والـــــتقويـــــم وإعـــــداد 
تـــقاريـــر انـــجاز األعـــمال لـــدعـــم هـــذه الـــثقافـــة ورفـــع 


الكفاءة اإلدارية . 
٢- تـــــشغيل إدارات املعهـــــد املـــــختلفة بـــــنظام إدارة 


موثق مبنى على مواصفة األيزو ٩٠٠٠ . 
	Internal ٣- إنـــشاء وحـــدة لـــلمراجـــعات الـــداخـــلية
Audits الــــدوريــــة عــــلى إدارات املعهــــد  وأقــــسامــــه 


العلمية . 
٤- إتـــــــــــــباع أســـــــــــــلوب الـــــــــــــعمل بخـــــــــــــطط تـــــــــــــنفيذيـــــــــــــة  


plans)	(Ac0on		لتحقيق املستهدفات . 

٥- حفز أسلوب اإلدارة باألهداف . 

٦- إتــــــــباع أســــــــالــــــــيب الــــــــحفز املــــــــادى والــــــــتشجيع 
املعنوى .		

خامسا:	البنية	األساسية	
١.	إســــــــتكمال	اإلنــــــــشاءات	و	املــــــــبانــــــــي	و	املــــــــعامــــــــل	
الرئيسية	التى	تحقق	دخال	سنويا	كبيرا	للمعهد	.		
٢.	االهــــــــتمام	بــــــــعمليات	تــــــــشجير	املعهــــــــد	وتحســــــــني	

املناظر	الطبيعية	.		
3.	وضــــع	تــــنفيذ	خــــطة	لــــلصيانــــة	الــــدوريــــة	لــــلمبانــــى	

باملعهد	.	

سادساً	:	العالقات	الدولية		
١.	الــــــــــــحصول	عــــــــــــلى	عــــــــــــضويــــــــــــة	الــــــــــــلجان	الــــــــــــفنية	
االســــــتشاريــــــة	املــــــتخصصة	فــــــى	مــــــختلف	مــــــجاالت	
املـــــعايـــــرة	بـــــاملـــــكتب	الـــــدولـــــى	لـــــلمقايـــــيس	واملـــــوازيـــــن	
واملـــــــــــنظمات	االقـــــــــــليمية	لـــــــــــلمترولـــــــــــوجـــــــــــى	وحـــــــــــضور	

االجتماعات	السنوية	لها	لرفع	الخبرة.		
٢.	تـــــقويـــــة	الـــــعالقـــــة	مـــــع	االتـــــحاد	الـــــدولـــــى	لـــــلقياس	

	IMEKO
٣.	املـــساهـــمة	الـــفعالـــة	والـــحصول	عـــلى	دور	قـــيادي	

فى	منظمةAFRIMET	األفريقية.	
ويـــتطلب	األمـــر	أن	تـــكون	هـــذه	الـــعضويـــات	نـــاشـــطة	

وفاعلة	من	خالل	اآلليات	اآلتية:	
		*	املؤتمرات	العلمية		

		*	ورش	العمل	املتخصصة		
٤.	اســــتضافــــة	خــــبراء	دولــــيني	مــــتخصصني	وتــــبادل	

الزيارات	لكسب	الخبرة	
	٥.		تــعزيــز	الــتعاون	مــع	الــدول	الــعربــية	واالســتفادة	

بميزة	انفراد	املعهد	باالعتراف	الدولى	.		
٦.	إمـداد	الـدول	الـعربـية	و	دول	حـوض	الـنيل	بـاملـواد	
املـرجـعية	الـتى	يـنتجها	املعهـد	لتحسـني	جـودة	املـياه	
ودعـــــم	جـــــودة	اإلنـــــتاج	الـــــصناعـــــى	وتـــــنفيذ	عـــــدد	مـــــن	

املشروعات	البحثية	معها	.	
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ســـابـــعاً : تـــوســـيع مـــجاالت الـــنشاط والـــتعاون مـــع الـــصناعـــة 
املصرية

١. تــكثيف الــتعاون مــع مــعامــل املــعايــرة واالخــتبار فــى شــركــات الــقطاع 
الــخاص لــربــط املعهــد بــالــسوق املــصرى حــيث أن ذلــك ســيكون لــه مــردود 

على االقتصاد القومى . 
٢. االهــتمام بــتسويــق الــبرامــج الــتدريــبية والخــدمــات االســتشاريــة عــربــيا 

وأفريقيا. 
٣. تــفعيل دور الــوحــدة ذات الــطابــع الــخاص فــى مــجال تــصنيع أجهــزة 

املعايرة واالختبار فى مختلف تخصصات املعهد املمكنة . 
٤. دعـم نـشاط مـركـز دراسـات واسـتشارات نـظم الـجودة الـشامـلة (وحـدة 

ذات طابع خاص) باملعهد وربط نشاطه بمركز تحديث الصناعة . 
٤. توجيه املشاريع البحثية لخدمة الصناعة . 

ثامنا : تسويق نتائج البحوث وخدمات املعايرة والتدريب 
١. إنشاء وحدة متخصصة فى علم التسويق باملعهد . 

٢. االستعانة بخبراء  متخصصني لرسم سياسة  تسويقية هادفة . 
٣. اإلكــثار مــن ورش الــعمل املــتخصصة لــلتفاعــل مــع عــمالء املعهــد فــى 
املـواقـع الـصناعـية والخـدمـية محـليا وعـربـيا وإفـريـقيا واالسـتفادة بـآرائـهم 

لتحسني سياسات وأساليب العمل . 

تاسعا : زيادة دخل املعهد
١. الــعمل عــلى زيــادة دخــل املعهــد مــن تــسويــق نــتائــج الــبحوث ذات 

الطبيعة التطبيقية . 
٢. الــــــحصول عــــــلى تــــــمويــــــل مــــــن خــــــالل املشــــــروعــــــات الــــــبحثية مــــــن 

مختلف الجهات املمولة ذات االهتمام بأبحاث املعهد . 
٣. الــعمل عــلى زيــادة دخــل املعهــد مــن خــدمــات املــعايــرة واالخــتبار 

والتدريب واالستشارات . 
ما هي أهم املجاالت العامة للبحث العلمى باملعهد ؟
• إنشاء / تطوير معايير القياس لخدمة التقدم التكنولوجى
• إنشاء / تطوير أجهزة قياس لخدمة التقدم التكنولوجى 

• وضع طرق معايرة / اختبار جديدة
• تطوير طرق معايرة / اختبار 

• إقرار صالحية طرق معايرة / اختبار غير قياسية 
• قياس الخواص املختلفة للمواد 

املعهد القومى للمعايرة والريادة البحثية
يــــعد أحــــد مــــهام املعهــــد الــــقومــــي لــــلمعايــــرة هــــو  الــــتأكــــد مــــن أن قــــدرات 
الــقياس فــى مــصر تــضاهــي مــثيالتــها عــلى املســتوى الــدولــي. ويــشارك 
عـــدد كـــبير مـــن عـــلماء املعهـــد فـــى تـــعاون دولـــى مـــع مـــعاهـــد مـــناظـــرة فـــي 
أوروبـــا والـــواليـــات املتحـــدة وآســـيا لـــلعمل املشـــترك أو الـــتدريـــب ومـــن هـــذه 
املـــعاهـــد NIST فـــي الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية وPTB فـــي أملـــانـــيا و 
NPL بـــــاملـــــملكة املتحـــــدة. كـــــما يـــــشارك املعهـــــد فـــــى مـــــقارنـــــات دولـــــية مـــــع 
مــــعاهــــد دولــــية مــــناظــــرة لــــلتحقق مــــن دقــــة الــــقياســــات عــــن طــــريــــق مــــقارنــــه 

النتائج باستخدام طرق إحصائية بني الدول املشاركة.
يـشارك املعهـد الـقومـى لـلمعايـرة فـى املـشاريـع الـبحثيه الـدولـية املـعاصـره 
الـتي تـشمل إعـادة تـعريـف وحـدتـني مـن وحـدات الـنظام الـدولـي لـوحـدات 
الـــقياس هـــما الـــكلفن والـــكيلوجـــرام. ومـــن املـــتوقـــع أن يـــتم اعـــادة تـــعريـــف 
الـوحـدات عـلى املـدى الـقصير لتحـل محـل الـوحـدات األسـاسـية الـقائـمة –
حــالــيا – لتســتند إلــى قــياســات مســتمدة مــن ثــوابــت فــيزيــائــية أســاســية 
(عـــــدد مـــــن أفـــــوجـــــادرو). وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار يـــــتعاون الـــــباحـــــثون بـــــاملعهـــــد 
الــقومــى لــلمعايــرة مــع معهــد املــترولــوجــيا الــفرنــسى LNE CNAM فــى 
إنـشاء نـظام قـياس يسـتخدم فـى إعـادة تـعريـف وحـدة الحـرارة (الـكلفن) 
كـــما يـــمتلك املعهـــد نـــموذج لـــكرة الـــسيليكون الـــتي تـــم تـــطويـــرهـــا مـــؤخـــرا 

والتي سيتم استخدامها في التعريف الجديد للكيلوجرام .

Alloy Steel CRM



[ ! ]4

املعهــــد الــــقومــــي لــــلمعايــــرة و مشــــروع 
التؤامة املؤسسية 

مشــــــروع الــــــتؤامــــــة املــــــؤســــــسية لــــــدعــــــم قــــــدرات 
املعهـــــد الـــــقومـــــي لـــــلقياس واملـــــعايـــــرة هـــــو أحـــــد 
املـــشاريـــع ضـــمن  بـــرنـــامـــج الـــتوأمـــة املـــؤســـسية 
الـــــــتابـــــــع ملـــــــنظومـــــــة دعـــــــم الشـــــــراكـــــــة املـــــــصريـــــــة 
األوروبــــية مــــن خــــالل وزارة الــــتعاون الــــدولــــى. 
يهــدف اإلشــتراك بهــذا املشــروع إلــي إكــساب 
املعهــد الــخبرات األوروبــية فــى مــجال الــقياس 
واملــعايــرة مــما يــؤدى إلــى تــنمية الــبنية الــتحتية 
لــــلجودة فــــى مــــصر وانــــعكاس ذلــــك عــــلى دعــــم 


تنافسية املنتجات املصرية.
تـم تـوقـيع الـعقد بـتمويـل مـن االتـحاد األوروبـى 
بـميزانـية قـدرهـا ١.١ مـليون يـورو, بـحيث تـنفق 
املـــــــوازنـــــــه بـــــــالـــــــكامـــــــل عـــــــلى اســـــــتقدام الـــــــخبراء 
ألغـــــراض املشـــــروع املـــــختلفه وال تـــــدعـــــم شـــــراء 
أجهـزه أو صـرف مـكافـأت لـلقائـمني عـلى إدارة 
املشـــروع وبـــدأ تـــنفيذ املشـــروع فـــي الـــخامـــس 
مـــن أبـــريـــل ٢٠١٥ ملـــدة ٢٤ شهـــر تـــم زيـــادتـــها 
بـــــــــثالثـــــــــة أشهـــــــــر أخـــــــــرى لـــــــــتكون فـــــــــترة تـــــــــنفيذ 
املشـــــــــروع ٢٧ شهـــــــــر تـــــــــنتهي فـــــــــي ٥ يـــــــــولـــــــــيو 


 .٢٠١٧
•يتكون املشروع من ثالث مكونات رئيسية	

املــــــــــكون األول: إنــــــــــشاء قــــــــــانــــــــــون جــــــــــديــــــــــد •
لــــلمترولــــوجــــيا بــــمصر وتشــــريــــعات ثــــانــــويــــة 
متوافقة مع نظائرها باإلتحاد األوروبي.	

املـــــكون الـــــثانـــــي: الـــــوصـــــول إلـــــي الـــــنموذج •
األوربي للبنية التحتية للمترولوجيا. 	

املــكون الــثالــث: تــوافــق الــنظام املــترولــوجــي •
الـــــوطـــــني مـــــع أفـــــضل املـــــمارســـــات لـــــلنظام 
الـــــعاملـــــي فـــــي إدارة الـــــجودة,مـــــثل اإلتـــــحاد 
األوروبـــي فـــي الـــتنفيذ املعهـــد الـــبريـــطانـــي 
لـلمواصـفات, إتـحاد شـمال أيـرلـندا, املعهـد 
الـــــــــقومـــــــــي لـــــــــلمعايـــــــــرة اإلنجـــــــــليزي, معهـــــــــد 
املــــــــــعايــــــــــرة األملــــــــــانــــــــــي,  معهــــــــــد املــــــــــعايــــــــــرة 
الـــــــتشيكي ، أثـــــــمر املشـــــــروع عـــــــن مـــــــقترح 
بــــمسودة لــــقانــــون املــــترولــــوجــــيا بجــــمهوريــــة 
مــــــــصر الــــــــعربــــــــية يــــــــتوافــــــــق مــــــــع الــــــــقوانــــــــني 
األوربـــــــية كـــــــنتاج مجـــــــموعـــــــة مـــــــن الـــــــندوات 
الــــــتعريــــــفية مــــــن خــــــبراء اإلتــــــحاد األوربــــــي 
وورش الـــــــــــــعمل والـــــــــــــلقاءات بـــــــــــــني مـــــــــــــمثلي 
الــجهات والــهيئات املــترولــوجــية والــصناعــية 


والرقابية بجمهورية مصر العربية. 

اإلنــجازات الــناتــجة عــن الــتوأمــة الــتي 

يعقدها املعهد مع نظرائة دولياً : 
حـــــصل املعهـــــد الـــــقومـــــي لـــــلمعايـــــرة مـــــن خـــــالل 
مشـــــروع الـــــتؤامـــــة عـــــلي الـــــعديـــــد مـــــن الـــــدورات 
الـــــــتدريـــــــبية فـــــــي مـــــــجاالت مـــــــختلفة ذات صـــــــلة 

بمهام املعهد مثل: 
• الـقياس واملـعايـرة. ( عـدد خـمسة عشـر دورة 
تــــــدريــــــبية مــــــتنوعــــــة بــــــني مــــــجاالت عــــــمل املعهــــــد 

املختلفة)	
• تــقييم املــطابــقة.(عــدد ثــمانــية دورات تــدريــبية 
مـــــتنوعـــــة تـــــضمنت دورتـــــان مـــــتخصصتان عـــــن 

	(ISO/IEC	17065
• إنــــتاج املــــواد املــــرجــــعية. (عــــدد عشــــر دورات 
تـــــــــــدريـــــــــــبية مـــــــــــتنوعـــــــــــة تـــــــــــضمنت أربـــــــــــع دورات 

	(ISO	Guide	34 متخصصة عن
• نــــظم الــــجودة. ( عــــددثــــالثــــة دورات تــــدريــــبية 
	ISO/IEC	17025-) عــلي املــواصــفات الــدولــية

	((ISO/IEC	9001-	ISO14001
• إخـــتبارات الـــكفاءة الـــفنية واإلحـــصاء.( عـــدد 
	ISO/IEC أربــــــــــــــع دورات تــــــــــــــدريــــــــــــــبية شــــــــــــــملت

	(17043-	ISO	13528
• الــعالقــات الــعامــة والــدعــايــة واإلعــالن. ( عــدد 

اربعة دورات تدريبية متنوعة األهداف).	
• كــــما عــــظمت إســــتفادة املعهــــد مــــن املشــــروع 

بــــإجــــراء تــــدريــــب خــــارجــــي لــــعدد ٥ مــــن شــــباب 
الـعامـلني بـاملـجال الـبحثي بـاملعهـد فـي املـعاهـد 

املـــــــــــترولـــــــــــوجـــــــــــية املـــــــــــناظـــــــــــرة 
بــــالــــدول الــــداعــــمة (املــــانــــيا-
إنجــــــــلترا – الــــــــتشيك) مــــــــما 
إنــــــعكس بــــــمردود إيــــــجابــــــي 
عـــــــلي املـــــــتدريـــــــبني واملعهـــــــد 
عــــــن طــــــريــــــق فــــــتح مــــــجاالت 
بـــحثية جـــديـــد تـــسمح بـــرفـــع 

قدرات القياس باملعهد.

• تـــــــــــــــم تـــــــــــــــدعـــــــــــــــيم املـــــــــــــــعمل 
الـــوطـــني إلخـــتبارات قـــياس 
الــــــكفاءة الــــــفنية مــــــن خــــــالل 
تـدريـب الـعامـلني بـه وبـعض 

الــعامــلني بــمعامــل املعهــد املــختلفة مــما ســاهــم 
فــي إعــداد نــظام إلدارة الــجودة بــشقيه الــفني 
واإلداري مـــــــتوافـــــــق مـــــــع مـــــــتطلبات املـــــــواصـــــــفة 
الـــــــــــــدولـــــــــــــية 17043:2010	ISO/IEC بـــــــــــــغرض 
الـــتقدم لـــلحصول عـــلي اإلعـــتماد مـــن املجـــلس 
الـــــــــــــــوطـــــــــــــــني املـــــــــــــــصري إلعـــــــــــــــتماد املـــــــــــــــعامـــــــــــــــل 

(إيــجاك),وقــد وافــق املجــلس الــوطــني لــإلعــتماد 
عــــــــلي إعــــــــتماد املــــــــعمل الــــــــوطــــــــني إلخــــــــتبارات 
قــــــــياس الــــــــكفاءة الــــــــفنية حــــــــتي مــــــــايــــــــو ٢٠٢١ 

	.716002B  بشهادة رقم
• أنــــشأ املعهــــد لــــجنة إلنــــتاج املــــواد املــــرجــــعية 

بغرض :	
إعــــداد ومــــراجــــعة وتحــــديــــث وثــــائــــق الــــجودة •

الــــخاصــــة بــــإنــــتاج املــــواد املــــرجــــعية املــــعدة 
بــواســطة املــعامــل طــبقا لــلمواصــفة الــدولــية 

	ISO	Guide	34
إتـخاذ اإلجـراءات الـالزمـة نـحو إدراج هـذه •

الــــــــــطرق ضــــــــــمن نــــــــــظام الــــــــــجودة املــــــــــوحــــــــــد 
باملعهد.	

تــــــقديــــــم اإلســــــتشارة والــــــدعــــــم الــــــفني عــــــند •
البدء في إنتاج مادة مرجعية جديدة.	

الـــــــــتنسيق مـــــــــع املـــــــــعامـــــــــل املـــــــــنتجة لـــــــــلمواد •
املــــــــرجــــــــعية بــــــــاملعهــــــــد ملــــــــراجــــــــعة الــــــــوثــــــــائــــــــق 

والشهادات الخاصة بها.	
إقــــــــــرار وإصــــــــــدار الــــــــــشهادات الــــــــــخاصــــــــــة •

بإنتاج املواد املرجعية املعدة	

• تـم الـبدء فـي اإلعـداد لـتنظيم مـقارنـات دولـية 
لــــــــلحصول عــــــــلى االعــــــــتراف الــــــــدولــــــــى لــــــــبعض 
االنشـطة (الـقياسـات الحـراريـة), كـما تـم إجـراء 
مــعايــرات لــعدد مــن خــاليــا الــعزم لــلحفاظ عــلي 
اإلســـــناد املـــــترلـــــوجـــــي تـــــمهيدا لـــــلمشاركـــــة فـــــي 

أحـــد املـــقارانـــات الـــدولـــية الـــقادمـــة مـــما يـــحافـــظ 
عــــلي ريــــادة املعهــــد فــــي قــــياســــات الــــعزم فــــي 

أفريقيا والوطن العربي.



املعهد القومي للمعايرة في أرقام
القوى البشرية :

يـــعمل أكـــثر مـــن مـــائـــتي بـــاحـــث فـــي املعهـــد الـــقومـــى لـــلمعايـــرة ويـــتكون 
املعهـــد مـــن واحـــد وعشـــريـــن مـــعمال مـــوزعـــون عـــلى ســـتة شـــعب عـــلمية 
وذلـــك لـــتحقيق الـــوحـــدات األســـاســـية لـــلقياس وهـــى الـــكيلوجـــرام واملـــتر 
والــــثانــــيه واملــــول والــــكانــــديــــال واالمــــبير والــــكتلة والــــطول والــــزمــــن وكــــمية 
املــادة والحــرارة وشــدة اإلســتضاءة وشــدة الــتيار الكهــربــى بــاالضــافــه 

الى املعمل قومى للكفاءة الفنية.

النشر العلمي: 

بـناءا عـلى قـاعـدة الـبيانـات SCOPUS فـإن عـدد املـشاركـات الـبحثية 

للمعهــــد بــــلغت مــــائــــتي وخــــمس وســــبعني بــــحثا فــــي املــــؤتــــمرات الــــدولــــية 
والــدوريــات الــعاملــية فــضال عــن عــدد كــبير مــن األبــحاث فــي الــدوريــات 

العلمية املحلية و ذلك حتى منتصف العام الحالي.
الخدمات التي يقدمها املعهد :

• خــــــدمــــــات املــــــعايــــــرة لــــــقطاعــــــات االقــــــتصاد املــــــصرى كــــــلها (١٠٠٠٠ 
شهادة سنويا)

• تدريب الكوادر الفنية فى الصناعة والخدمات على تكنولوجيات 
• وطرق القياس واملعايرة

• إمداد معامل االختبار باملواد املرجعية

تـــقديـــم االســـتشارات الـــعلمية فـــى مـــجال الـــقياس واملـــعايـــرة لـــلجهات •
الـــــــطالـــــــبة وأيـــــــضاً تـــــــقديـــــــم خـــــــدمـــــــات اخـــــــتبارات الـــــــكفاءة الحـــــــرفـــــــية  

( (PTملعامل املعايرة واالختبار

االعتراف الدولى باملعهد 

نــــجح املعهــــد فــــى تجــــديــــد االعــــتراف الــــدولــــى بــــه  ملــــدة خــــمس ســــنوات 

تنتهى منتصف ٢٠١٨ وهذا يعنى :
• أن الـصادرات املـصريـة تـتمتع بـتقاريـر اخـتبار مـسندة نـتائـجها إلـى 
وحــــدات الــــنظام الــــدولــــى لــــلقياس مــــن خــــالل شــــهادات املــــعايــــرة الــــتى 
يــــصدرهــــا املعهــــد الــــقومــــي لــــلقياس واملــــعايــــرة املــــعترف بــــه دولــــياً مــــما 

يكسب هذه الصادرات  ثقة األسواق الدولية .

• أن الـــــحكومـــــة املـــــصريـــــة تســـــتطيع الـــــتوافـــــق مـــــع اتـــــفاقـــــيات الـــــتجارة 
الـــــدولـــــية واالتـــــفاقـــــيات الـــــبيئية وغـــــيرهـــــا مـــــن االتـــــفاقـــــيات الـــــتى يـــــحتاج 

التوافق معها إلى قياسات مدعومة باالعتراف الدولى باملعهد .
• أن املسـتثمريـن األجـانـب يسـتطيعون مـعايـرة تـجهيزاتـهم املسـتخدمـة 
فـــى مشـــروعـــاتـــهم االســـتثماريـــة  فـــى املعهـــد، وهـــذا يـــضيف مـــيزة فـــنية  

جاذبة لالستثمارات  األجنبية فى مصر .
• أن جــــودة املــــنتجات والخــــدمــــات املــــصريــــة تــــكون محــــل اعــــتبار وثــــقه 

محلياً ودولياً . 

-   In 2000, NIS became an associate member at      APMP

-   In 2005, NIS became a corresponding   member at    EURAMET

-   In 2007, NIS became a full member at      AFRIMETS 
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معرض القاهرة الدولي الرابع 
لالبتكار ٢٠١٧

افـــتتح مـــعرض الـــقاهـــرة الـــدولـــي الـــرابـــع 
لــالبــتكار٢٠١٧ الــذي تــنظمه أكــاديــمية الــبحث 
الــــعلمي والــــتكنولــــوجــــيا أبــــوابــــه هــــذا الــــعام فــــي 
الـــــــــفترة مـــــــــن ٢٢ وحـــــــــتي ٢٣ نـــــــــوفـــــــــمير ٢٠١٧ 
بــــقاعــــة الــــصندوق االجــــتماعــــي لــــلتنمية بــــأرض 
املــــعارض فــــي مــــديــــنة نــــصر ،وتــــزامــــن مــــعرض 
الــــقاهــــرة الــــدولــــي الــــرابــــع لــــالبــــتكار ٢٠١٧ مــــع 
أســبوع ريــادة األعــمال الــعاملــي الــسنوي الــذي 
يـعد مـبادرة دولـية تهـدف لـتعريـف الشـباب فـي 
الــــــــــقارات الســــــــــت بــــــــــكل مــــــــــا يــــــــــتعلق بــــــــــريــــــــــادة 

األعمال. 

وقــدمــت األكــاديــمية هــذا الــعام (٢٠١٧) 
دعـــــم ألفـــــضل االبـــــتكارات واالخـــــتراعـــــات الـــــتي 
تــــــؤدى إلــــــى تــــــولــــــيد تــــــكنولــــــوجــــــية وطــــــنية ودعــــــم 
وتــــــفعيل اإلبــــــتكارات املــــــصريــــــة لــــــلوصــــــول إلــــــى 
مــرحــلة اإلنــتاج، ومــحاولــة إيــجاد حــلول مــبتكرة  
قــــــــائــــــــمة عــــــــلى أســــــــاس عــــــــلمى ســــــــليم وقــــــــابــــــــلة 
لــــلتطبيق؛ لحــــل بــــعض املــــشكالت الــــتى تــــجابــــه 
الــــــصناعــــــة الــــــوطــــــنية واإلنــــــتاج بــــــصفة عــــــامــــــة، 
وسـتركـز األكـاديـمية هـذا الـعام عـلى اسـتقطاب 
الـــــكفاءات والـــــقدرات املـــــوهـــــوبـــــة واالســـــتثنائـــــية 
الــــــــتي تــــــــمتلك أفــــــــكار مــــــــبتكرة، كــــــــما ســــــــتدعــــــــم 
األكــــاديــــمية أفــــضل األفــــكار املــــقدمــــة كــــنموذج 
أولـــي لـــيتم احـــتضانـــها فـــی الـــبرنـــامـــج الـــقومـــی 
لــلحاضــنات الــتكنولــوجــية "انــطالق"، وهــو أحــد 
الـــبرامـــج الـــهامـــة لـــدعـــم الشـــركـــات الـــتكنولـــوجـــية 
الــــــــناشــــــــئة الــــــــذي أطــــــــلقته أكــــــــاديــــــــمية الــــــــبحث 
الـعلمي والـتكنولـوجـيا، حـيث سـتوفـر األكـاديـمية 
لـــــكل شـــــركـــــة بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــي املـــــساعـــــدة فـــــي 
الـــــــــــتسويـــــــــــق والـــــــــــحسابـــــــــــات واإلدارة املـــــــــــالـــــــــــية 

والـــتواصـــل مـــع حـــلفاء إســـتراتـــيجيني بـــالـــسوق 
والـــــتواصـــــل مـــــع املســـــتثمريـــــن ومـــــع مســـــتثمري 
رأس املــال املــخاطــر طــاقــم اســتشاري ورقــابــي 
وإدارة املـــلكية الـــفكريـــة وغـــيرهـــا بـــحيث تـــصبح 
قـــــــــادرة عـــــــــلى تـــــــــحويـــــــــل األفـــــــــكار  واالبـــــــــتكارات 
ومخـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــبحوث إلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــركـــــــــــــــــات 
 تـــــكنولـــــوجـــــية نـــــاشـــــئة قـــــادرة  عـــــلى  املـــــنافـــــسة 
االقـــتصاديـــة  والـــتكنولـــوجـــية  ومـــنتجاتـــها  ذات 
 قـدرة .تـنافـسية لـتحقيق هـدف االقـتصاد املـعر

في من شركات التكنولوجيا.

وضــــم هــــذا الــــعام أكــــثر مــــن ٥٣٠ فــــكرة 
مـــبتكرة ونـــماذج أولـــية واخـــتراعـــات وإبـــتكارات 
مـــتميزة قـــابـــلة لـــلتطبيق الـــصناعـــي، ألكـــثر مـــن 
١٤٠  ابـــــــــتكار مـــــــــن مـــــــــكاتـــــــــب نـــــــــقل وتـــــــــسويـــــــــق 
الـــــــــــــتكنولـــــــــــــوجـــــــــــــيا، وعـــــــــــــدد ٣٥ مشـــــــــــــروع مـــــــــــــن 
الــحضانــات والشــركــات الــتكنولــوجــية الــناشــئة، 
وعـــــــــدد ٥٠ ابـــــــــتكار مـــــــــن اإلبـــــــــتكار املـــــــــجتمعي 
لـــإلفـــراد، ومـــشاركـــة أكـــثر مـــن ٤٠ مشـــروع مـــن 
املـــــــبادرات والحـــــــمالت واملشـــــــروعـــــــات الـــــــقومـــــــية 
وتــــــــــــعميق الــــــــــــتصنيع املحــــــــــــلي، ومــــــــــــشاركــــــــــــة ٩ 
مشـروعـات مـن الـتحالـفات الـتكنولـوجـية، وأكـثر 
مــــــــــن ٨٥ فــــــــــكرة مــــــــــن اإلبــــــــــتكار الــــــــــحكومــــــــــي ، 
ومـــــــــــايـــــــــــقرب مـــــــــــن ٤٥ ابـــــــــــتكار مـــــــــــن املـــــــــــراكـــــــــــز 
اإلســـــــتكشافـــــــية، وأكـــــــثر مـــــــن ٢٠ إبـــــــتكار مـــــــن 
الـتعليم الـفني، و ٣٠ فـكرة مـن جـامـعة الـطفل، 
وعـــــدد ٢٥ مشـــــروع مـــــن مشـــــروعـــــات التخـــــرج، 
وأكــثر مــن ١٠ مشــروعــات فــي الــفنون والــثقافــة 
الـــعلمية، وعـــدد١٠ مشـــروعـــات مـــن مشـــروعـــات 
اإلبــــتكار فــــي الــــعمران اإلخــــضر، إلــــى جــــانــــب 
الـكثير مـن الشـركـات املـشاركـة فـي الـعديـد مـن 

املجاالت.

وقـــــدم املـــــعرض ٨٨ جـــــائـــــزة لـــــلمبتكريـــــن 
الــــذيــــن تــــقدمــــوا بــــأفــــضل االبــــتكارات املــــشاركــــة 
الـتي لـها مـردود اقـتصادي عـلي الـدولـة وقـائـمة 

على أساس علمى سليم وقابلة للتطبيق .

وكــان ضــيف شــرف املــعرض هــذا الــعام 
املـــــركـــــز الـــــعربـــــي الـــــصيني لـــــنقل الـــــتكنولـــــوجـــــيا 
وشــــارك بــــأكــــثر مــــن ١٠ مشــــروعــــات لشــــركــــات 

مختلفة في العديد من املجاالت.

بــــــحضور مــــــحافــــــظو الــــــقاهــــــرة والــــــجيزة 
واإلســـــماعـــــيلية أعـــــلن الـــــدكـــــتور محـــــمود صـــــقر 
رئــيس أكــاديــمية الــبحث الــعلمي والــتكنولــوجــيا 
فـي حـفل خـتام مـعرض الـقاهـرة الـدولـي الـرابـع 
لــــالبــــتكار ٢٠١٧، أن مــــحافــــظة الــــجيزة جــــاءت 
فـــــــــي املـــــــــرتـــــــــبة األولـــــــــى مـــــــــن بـــــــــني مـــــــــحافـــــــــظات 
الجـمهوريـة فـي مـؤشـر عـاصـمة االبـتكار وتـليها 
مــــــحافــــــظة الــــــقاهــــــرة بــــــينما حــــــصلت مــــــحافــــــظة 
اإلســماعــيلية عــلي املــركــز الــثالــث،وســلم صــقر 
املــــهندس عــــاطــــف عــــبد الحــــميد والــــلواء محــــمد 
كـــــــمال الـــــــدالـــــــي والـــــــلواء يـــــــاســـــــني طـــــــاهـــــــر درع 
األكــاديــمية الــخاص بــمؤشــر عــاصــمة االبــتكار 
وهــــــــي املــــــــسابــــــــقة الــــــــتي اشــــــــتركــــــــت فــــــــيها ٢٠ 
مــــــحافــــــظة مــــــصريــــــة وهــــــو أحــــــد األدوات الــــــتي 
تســـتخدم لـــقياس تـــطبيق ودعـــم أنشـــطة الـــعلوم 
والــتكنولــوجــيا واالبــتكار فــي مــحافــظات مــصر، 
وهـــو مـــؤشـــر يـــصدره املـــرصـــد املـــصري لـــلعلوم 
والـتكنولـوجـيا الـتابـع ألكـاديـمية الـبحث الـعلمي 
بــــــــدعــــــــم مــــــــن وزارة الــــــــتعليم الــــــــعالــــــــي والــــــــبحث 
الـــــــــــــعلمي ووزارة الـــــــــــــتنمية املحـــــــــــــلية، ويـــــــــــــتكون 
املــؤشــر مــن ســتة مــؤشــرات فــرعــية وهــى مــؤشــر 
خــــلق الــــتكنولــــوجــــيا والــــخاص بــــطلبات بــــراءات 
االخــتراع ومــؤشــر الــقدرات األكــاديــمية ويــقيس 
عـــدد الـــحاصـــلني عـــلى املـــاجســـتير والـــدكـــتوراه 
فـي الـجامـعات املـوجـودة أو الـتي تـغطى نـطاق 
املــــحافــــظة، و مــــؤشــــر الــــتفوق الــــدراســــي ويــــتم 
قـــــياس هـــــذا املـــــؤشـــــر مـــــن خـــــالل حـــــساب عـــــدد 
الـطالب املـتفوقـني فـي الـثانـويـة الـعامـة والـفنية، 
وهــــناك مــــؤشــــر ريــــادة األعــــمال وكــــذلــــك إنــــشاء 
املـراكـز الـتكنولـوجـية الجـديـدة، ومـؤشـر الـتعاون 

الدولي .



ويهــدف املــؤشــر إلــى جــذب االنــتباه إلــى 
أهـــــمية تـــــقديـــــم الخـــــدمـــــات املـــــبتكرة لـــــلمواطـــــنني 
واملســتثمريــن فــي املــحافــظات ودعــم املــحافــظة 
لـــــلطالب املـــــتفوقـــــني ورعـــــايـــــتهم لـــــتقديـــــم بـــــراءات 
االخـــــــــتراع واملـــــــــساهـــــــــمة فـــــــــي تـــــــــنفيذ األفـــــــــكار 
االبـــتكاريـــة. ووجـــه الـــسادة املـــحافـــظني الـــشكر 
واالمــتنان لــألكــاديــمية عــلى هــذه املــبادرة وعــلى 
الــــــجهود الــــــرائــــــعة لــــــدعــــــم االبــــــتكار واملــــــبتكريــــــن 
واملــــجهود املــــبذول لــــلوصــــول بــــمعرض الــــقاهــــرة 

الدولي الرابع لالبتكار إلى هذا املستوي.

وتــنظم األكــاديــمية هــذا املــعرض ســنويًــا 
وذلـــك فـــى إطـــار ســـعيها لنشـــر ثـــقافـــة االبـــتكار 
الـــــــــتي تـــــــــسهم فـــــــــي تـــــــــيسير املـــــــــفهوم الـــــــــعلمي 
لـالبـتكار واالخـتراع بـني فـئات املـجتمع، فـضالً 
عــــــن تــــــوثــــــيق الــــــصلة وبــــــناء جــــــسور قــــــويــــــة مــــــن 
الــــــــتعاون بــــــــاملــــــــحيط الــــــــعربــــــــي والــــــــدولــــــــي فــــــــي 

مجاالت املعارف العلمية والتقنيات الحديثة.

وقـد عُـــقد مـعرض الـقاهـرة الـدولـي األول 
لــالبــتكار فــي نــوفــمبر ٢٠١٤ بــالحــرم الــيونــانــي 
بـــالـــجامـــعة األمـــريـــكية، وأقـــيم املـــعرض الـــثانـــي 
فـي نـوفـمبر ٢٠١٥ بـقصر الـبارون، بـينما عـقد 
املــعرض فــى دورتــه الــثالــثة فــي نــوفــمبر ٢٠١٦ 
بــــــــــقلعة صــــــــــالح الــــــــــديــــــــــن األيــــــــــوبــــــــــي ملــــــــــوقــــــــــعها 
االســــــتراتــــــيجي وكــــــنوع مــــــن أنــــــواع الــــــسياحــــــة 
الــعلمية الــتي تــسعى األكــاديــمية إلــى تــنميتها 
ملـــــــا لـــــــها مـــــــن مـــــــردود إيـــــــجابـــــــي عـــــــلى املـــــــجتمع 
الــعلمى املــصرى؛ لــيتبوء املــعرض بــذلــك مــوقــعه 
عــلى خــريــطة املــعارض الــدولــية كــفاعــلية عــلمية 

دولية تنظمها األكاديمية.

وقــــــد شهــــــد مــــــعرض الــــــقاهــــــرة الــــــدولــــــي 
لـــالبـــتكار عـــلي مـــدار الـــثالث ســـنوات الـــسابـــقة 
رواجًــــــــا هــــــائــــــاًل ونــــــجاحًــــــــا كــــــبيرًا بــــــني األوســــــاط 
املـــختلفة، ورأت األكـــاديـــمية هـــذا الـــعام تـــحويـــل 
املـعرض إلـي عـمل مـؤسـسي شـامـل يـقوم عـلي 

الـــــتعاون مـــــع كـــــافـــــة املـــــؤســـــسات والـــــعمل عـــــلي 
مـــــــــــــحاور مـــــــــــــتعددة فـــــــــــــي شـــــــــــــكل نـــــــــــــشاطـــــــــــــات 

ومسابقات ودراسات مختلفة.

ويُــعد مــعرض الــقاهــرة الــدولــي لــالبــتكار 
الــــــذي تــــــنظمة األكــــــاديــــــمية كــــــل عــــــام هــــــو أحــــــد 
اآللـيات نـحو تـطبيق مخـرجـات الـبحث الـعلمي؛ 
لـيفتح آفـاق جـديـدة أمـام املـخترعـني واملـبتكريـن 
لــــتسويــــق اخــــتراعــــاتــــهم وابــــتكاراتــــهم بــــطريــــقة 
فـــــاعـــــلة واحـــــترافـــــية ومـــــباشـــــرة، وهـــــو مـــــا يـــــمثل 
اســتكماالً لــدور ورســالــة األكــاديــمية فــي خــدمــة 
املــــجتمع الــــعلمي مــــن نــــاحــــية واملــــساهــــمة فــــى 
الـــتنمية الـــشامـــلة مـــن نـــاحـــية أخـــرى، وتـــأكـــيداً 
عــــلى أهــــمية ربــــط الــــبحث الــــعلمي ومخــــرجــــاتــــه 

بالصناعة وغيرها من املجاالت.

حــــيث شهــــد املــــعرض األول فــــي ٢٠١٤  
مـا يـقارب مـن ٨٠ نـموذج أولـي مـن االبـتكارات 
املـــــتميزة الـــــتي تظهـــــر حـــــقيقة الـــــعقل املـــــصري 
الــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــد، و٥٠ مــــــــــــــــــن "مــــــــــــــــــكـاتــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــقـل 
الـــتكنولـــوجـــيا" (TICO) الـــتابـــعات لـــلجامـــعات 
املـــصريـــة املـــختلفة، كـــما حـــضر املـــعرض أكـــثر 
مــن ١٠٠٠ زائــر مــن املهــتمني بــاالبــتكار والــعلم 
ورجـال األعـمال هـذا بـاإلضـافـة إلـى عـدد كـبير 
مـــــــن شـــــــباب الـــــــعلماء مـــــــن جـــــــميع الـــــــجامـــــــعات 
واملـراكـز واملـعاهـد املـصريـة كـما تـم عـرض ٢٠٥ 

إبتكار.

وشهـــد املـــعرض الـــثانـــي فـــي ٢٠١٥ مـــا 
يـــــقارب مـــــن ٧٥ نـــــموذج أولـــــي مـــــن االبـــــتكارات 
املـــــتميزة الـــــتي تظهـــــر حـــــقيقة الـــــعقل املـــــصري 
الــواعــد ، كــما حــضر املــعرض أكــثر مــن ١٠٠٠ 
زائــــــر مــــــن املهــــــتمني بــــــاالبــــــتكار والــــــعلم ورجــــــال 
األعــــمال هــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــى عــــدد كــــبير مــــن 
شــباب الــعلماء مــن جــميع الــجامــعات واملــراكــز 
واملــــعاهــــد املــــصريــــة تــــقدمــــت الــــجهات املــــختلفة 
(أفـــراد/جـــامـــعات/ مـــراكـــز بـــحثية/ مـــكاتـــب دعـــم 
 ،TICO االبـــتكار ونـــقل وتـــسويـــق الـــتكنولـــوجـــيا
ومشـروعـات تخـرج) بـعدد ١١٩ إبـتكار لـلعرض 

باملعرض.

وقـــــــــد ضـــــــــم املـــــــــعرض فـــــــــي عـــــــــام ٢٠١٦  
أكـــــــثر مـــــــن ٢٥ شـــــــركـــــــة نـــــــاشـــــــئة مـــــــتنوعـــــــة فـــــــي 
املــــجاالت والــــتكنولــــوجــــيات إلــــى جــــانــــب عــــرض 
بـــــعض مـــــن قـــــصص الـــــنجاح لهـــــذه الشـــــركـــــات 
الـــــــناشـــــــئة ،والـــــــبرنـــــــامـــــــج الـــــــقومـــــــي لـــــــلتحالـــــــفات 
الـتكنولـوجـية بـلغ عـدد الـتحالـفات الـتي تـرعـاهـا 

األكـــــاديـــــمية فـــــي املـــــرحـــــلة األولـــــى ٨ تـــــحالـــــفات 
بـــإجـــمالـــي تـــمويـــل يـــصل إلـــى ٨٠ مـــليون جـــنيه 
وهــــو الــــبرنــــامــــج األكــــبر لــــربــــط الــــبحث الــــعلمي 
بــــالــــصناعــــة بــــطريــــقة فــــاعــــلة إلنــــتاج أو تــــطويــــر 
مــنتج محــليا فــي مــجاالت تحــلية املــياه والــغذاء 
والــــدواء والــــصناعــــات الــــتعديــــنية وقــــطع الــــغيار 
والــصناعــات الــنسيجية وصــناعــة اإللــكترونــيات 
الــــدقــــيقة، وبــــرنــــامــــج مــــنح عــــلماء الــــجيل الــــقادم 
إلمـــــــــداد ســـــــــوق الـــــــــعمل بخـــــــــريـــــــــجني مـــــــــن ذوى 
الــــــكفاءة الــــــعالــــــية ومــــــحاولــــــة لســــــد العجــــــز فــــــي 
الــــــــــــــــتخصصات الــــــــــــــــنادرة وتحســــــــــــــــني الــــــــــــــــقدرة 
الـــــتنافـــــسية فـــــي مـــــجال الـــــعلوم والـــــتكنولـــــوجـــــيا 
لـــــيمثل حـــــلقة الـــــربـــــط املـــــكملة ملـــــنظومـــــة بـــــرامـــــج 
الــتطويــر الــتي تجــرى حــالــيًا لــلنهوض بــالــبحث 
الـــــعلمي بـــــمصر، وبـــــرنـــــامـــــج مشـــــروع بـــــدايـــــتي 
لــــــدعــــــم طــــــالب الــــــسنة الــــــنهائــــــية فــــــي الــــــكليات 
الــــعملية فــــي كــــافــــة الــــتخصصات وهــــو املــــؤهــــل 
إلمـــداد األفـــكار لـــبرنـــامـــج عـــلماء الـــجيل الـــقادم 
لـــــــدعـــــــم املـــــــاجســـــــتير والـــــــدكـــــــتوراه ، وبـــــــرنـــــــامـــــــج 
انــــطالق لــــلحاضــــنات الــــتكنولــــوجــــية و تــــعاقــــدت 
األكـاديـمية مـع ٢٣ جـامـعة حـكومـية و خـاصـة و 
بــلغ عــدد املشــروعــات الــتي تــدعــمها األكــاديــمية 
٢٠٢ مشــــــروع بــــــتمويــــــل قــــــدره ٣ مــــــليون جــــــنيه 

مصري .

ومـن الـقطاعـات الـتي شـاركـت بـاملـعرض 
فـى عـرض االبـتكارات مـكاتـب TICO (تـسويـق 
ونـــــــــقل الـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــيا ) بـ ١٣٤مشـــــــــروع وقـــــــــد 
شـــاركـــت عـــدة جـــهات مـــع األكـــاديـــمية فـــي هـــذا 

القطاع مثل جامعة النيل.



الذكاء االصطناعي لتعلم اللغات
أصـــبحت الـــحواســـيب أكـــثر مـــهارة فـــي تـــرجـــمة الـــنصوص مـــن لـــغة إلـــى أُخـــرى خـــالل األعـــوام األخـــيرة 
وذلــك بــفضل تــطبيقات الشــبكات الــعصبية، إال أن أنــظمة الــذكــاء االصــطناعــي تــتطلب عــادة مــحتوى 
كــبيرًا مــن الــنصوص املــترجــمة عــن طــريــق البشــر حــتى تــتعلم الــحواســيب مــنها، لــكن بــحثان جــديــدان 

أثبتا إمكانية تطوير نظامٍ ال يعتمد على نصوص ثنائية اللغة.
قـــارن مـــيكيل أرتـــيتكس عـــالـــم الـــحواســـيب فـــي جـــامـــعة إقـــليم الـــباســـك ومـــؤلـــف أحـــد الـــبحثني بـــني قـــدرة 
اإلنـسان وقـدرة الـحاسـوب، فـعند إعـطاء شـخٍص كـتبًا مـختلفة بـالـلغة الـصينية مـع كـتٍب مـختلفة بـالـلغة 
الـعربـية دون وجـود نـصوٍص مشـتركـة بـني الـلغتني، سـيكون تـعلم الـترجـمة مـن الـلغة الـصينية إلـى الـلغة 

العربية صعبًا جًدا بالنسبة إلى اإلنسان، أما بالنسبة إلى الحاسوب فالوضع مختلف.
يشــرف عــادة البشــر عــلى نــظام الــذكــاء االصــطناعــي فــي عــملية الــتعلم اآللــي الــنموذجــية، وهــذا يــعني 
أن الـــذكـــاء االصـــطناعـــي ســـيحاول الـــبحث عـــن اإلجـــابـــة الـــصحيحة ألي مـــشكلة ثـــم يـــتأكـــد البشـــر مـــن 

صحة اإلجابة، ويعدل الذكاء االصطناعي نشاطه وفق ذلك.
بــداًل مــن ذلــك، يــضع الــذكــاء االصــطناعــي-فــي الــبحثني الجــديــديــن- قــائــمة لــلكلمات املــرتــبطة بــبعضها 
البعض في مختلف اللغات، فمثاًل تأتي كلمتا «طاولة» و«كرسي» مًعا  في معظم األحيان، بغض 
الـــنظر عـــن الـــلغة املســـتخدمـــة، وســـتساهـــم عـــملية رســـم خـــرائـــط لـــلروابـــط بـــني الـــكلمات فـــي كـــل لـــغة ثـــم 
مــــقارنــــتها فــــي الــــحصول عــــلى قــــائــــمة جــــيدة لــــلكلمات املــــرتــــبطة بــــبعضها الــــبعض، واملــــميز فــــي هــــذه 

الطريقة أنها ال تخضع للرقابة البشرية.
يــمكن اســتخدام أنــظمة الــذكــاء االصــطناعــي لــترجــمة جــمٍل كــامــلة بــداًل مــن تــرجــمة كــلماٍت فــقط، وذلــك 

بــاســتخدام اســتراتــيجيتي الــتدريــب املــتكامــل: 
إذ يــــــــقارن الــــــــنظام بــــــــني الــــــــترجــــــــمة الــــــــعكسية 
(وهـــــــي إعـــــــادة كـــــــتابـــــــة نـــــــص بـــــــلغته األصـــــــلية 
اعـــــــتماًدا عـــــــلى الـــــــنص املـــــــترجـــــــم فـــــــقط) وبـــــــني 
الــــــــــنص األصــــــــــلي، لــــــــــيضيف الــــــــــنظام وقــــــــــتها 
تـعديـالت نـهائـية لـلنص إذا لـم يجـد تـطابـًقا بنـي 

النصني.
أمــا بــالنســبة إلــى طــريــقة «ديــنويــزونــج» فــهي 
مـــــشابـــــهة لـــــلطريـــــقة الـــــسابـــــقة، إال أن الـــــنظام 

يســتطيع هــنا حــذف كــلمات أو إضــافــتها للجــملة فــي حــال وجــود تــرجــمة مــختلفة لــكلمة مــعينة، ويــمكن 
أن تساعد هذه الطريقة برامج الترجمة في زيادة فهمها لبنية اللغات وآلية عملها.

اختبار املفردات
لــم يُــدقــق أي مــن الــنظامــني الــسابــقني مــن قــبل األقــران حــتى اآلن، إال أنــهما أظهــرا نــتائــج واعــدة فــي 
االخـــتبارات األولـــية، وطُـــور الـــنظام األول فـــي جـــامـــعة إقـــليم الـــباســـك، بـــينما طـــور جـــيوم المـــبل -عـــالـــم 

الحاسوب في شركة فيسبوك-النظام الثاني.
اخـــتُبرت قـــدرة الـــنظامـــني عـــلى تـــرجـــمة نـــص بـــني الـــلغة اإلنـــكليزيـــة والـــلغة الـــفرنـــسية، عـــلى أن يـــتضمن 
النص جماًل موجودة في مجموعة مشتركة تتضمن ٣٠ مليون جملة، وسجل كال النظامني  ١٥ درجة 
فـي اخـتبار  تـقييم الـترجـمة الـبديـلة ثـنائـية الـلغة، بـينما سجـل «جـوجـل تـرانسـليت» -الـذي يـعتمد عـلى 
مـــبدأ تـــعلم األلـــة املُــراقـــب- ٤٠ درجـــة، أمـــا املـــترجـــم البشـــري فـــقد حـــصل عـــلى ٥٠ درجـــة، وتـــعد نـــتيجة 
الـنظامـني غـير الـخاضـعني لـلمراقـبة تـطورًا كـبيرًا عـن آلـية الـترجـمة األولـية الـتي تـترجـم كـل كـلمة بـشكل 

منفصل.
يـتفق الـباحـثان عـلى إمـكانـية تحسـني كـال الـنظامـني عـن طـريـق اعـتماد كـل نـظام عـلى اآلخـر، ويـمكن 
زيــادة قــدرة كــال الــنظامــني إذ خــضعا لــرقــابــة جــزئــية، وذلــك عــن طــريــق إدخــال بــضعة آالف جــمل إلــى 

برنامجها التدريبي، ما يؤدي إلى توفير الوقت والبيانات الالزمة لتعلم الربط بني الكلمات.
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مصر تغزو عالم الفضاء - الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء 
برنامج القمر الصناعي التعليمي للجامعات المصرية .. التفاصيل ص (٣) 

اهتمام القيادة السياسية بمشروع وكالة الفضاء املصرية .. التفاصيل ص (٨)

     تــــــناولــــــت  وســــــائــــــل اإلعــــــالم فــــــي الــــــفترة 

االخــيرة خــبر مشــروع إنــشاء وكــالــة الــفضاء 

املـصريـة وهـو أحـد املـوضـوعـات الـهامـة ذات 

الـبعد الـقومـي والـتي ال يـعي الـكثيرون مـدي 

أهـــــــميته فـــــــي نـــــــقل وتـــــــوطـــــــني تـــــــكنولـــــــوجـــــــيات 

الــــفضاء ومــــا لــــها مــــن دور هــــام فــــي خــــدمــــة 

أهـداف الـتنمية املسـتدامـة فـي مـصر. تـنفيذ 

هــــــــــذا املشــــــــــروع ســــــــــوف يــــــــــوفــــــــــر الــــــــــبيانــــــــــات 

واملــــــعلومــــــات الــــــدقــــــيقة عــــــن املــــــوارد املــــــتاحــــــة 

لـتكون بـمثابـة قـاعـدة بـيانـات حـيويـة تـساعـد 

متخـــــذي الـــــقرارات مـــــن الـــــقيادة الـــــسياســـــية 

فـــي تـــحقيق اقـــصى فـــائـــدة مـــن االســـتخدام 

  األمثل لتلك املوارد.

      ويـتبادر الـى األذهـان أسـئلة عـدة حـول 

آلـية وأهـمية إنـشاء وكـالـة الـفضاء املـصريـة، 

ولـــكن يـــبقى الـــسؤال األهـــم عـــن الـــجهة ذات 

الـــــــصلة املـــــــباشـــــــرة بهـــــــذه الـــــــوكـــــــالـــــــة، ومـــــــدى 

اســــــــــــــــتعداداتــــــــــــــــها مــــــــــــــــن حــــــــــــــــيث الــــــــــــــــخبرات 

واإلمـــكانـــات الـــعلمية والبشـــريـــة لـــلقيام بهـــذه 

الخـــطوة الـــتي كـــنا فـــي اشـــد الـــحاجـــة إلـــيها 

ملــــــا لــــــها مــــــن أثــــــر فــــــعال ومــــــباشــــــر لــــــتحقيق 

االهــداف الــتنمويــة والــتكنولــوجــية ملــصر فــي 

مــثل هــذا الــتوقــيت الــذي يــتطلب الــعمل بــكل 

جهـــــد وإخـــــالص بـــــرؤيـــــة مســـــتقبلية مـــــواكـــــبة 

لــــلتطور الــــعلمي الســــريــــع مــــن حــــولــــنا وفــــى 

العديد من دول العالم. 

    ومـــن هـــنا يـــأتـــي هـــذا الـــعدد مـــن الـــنافـــذة 

إللـــــــــــــقاء الـــــــــــــضوء عـــــــــــــلى الـــــــــــــهيئة الـــــــــــــقومـــــــــــــية 

لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء 

لــــــكونــــــها إحــــــدى الــــــهيئات الــــــبحثية الــــــهامــــــة 

الـــتابـــعة لـــوزارة الـــبحث الـــعلمي وبـــاعـــتبارهـــا 

حجـــــر األســـــاس الـــــذي بـــــنى عـــــليه بـــــرنـــــامـــــج 

الفضاء املصري. 

    ولـــلتعرف عـــن قـــرب عـــلى الـــهيئة الـــقومـــية 

لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء 

ولــــلوقــــوف عــــلى مــــا تــــزخــــر بــــه مــــن إمــــكانــــات 

بشــــــــــــريــــــــــــة ذات خــــــــــــبرات عــــــــــــالــــــــــــية مــــــــــــتعددة 

الــتخصصات وأبــحاث مــتميزة فــي مــجاالت 

تـــكنولـــوجـــيا الـــفضاء وتـــطبيقات االســـتشعار 

مــــــن الــــــبعد، كــــــان لــــــلنافــــــذة هــــــذا الــــــلقاء مــــــع 

الـــــــــسيد األســـــتاذ الـــــدكـــــتور / محـــــمود 

حسنـي - رئـيس الـهيئة الـقومـية لـالسـتشعار 

من البعد وعلوم الفضاء.

الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء

`
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وقــــد بــــدأنــــا حــــوارنــــا مــــع ســــيادتــــه 
بالسؤال عن تاريخ ونشأة الهيئة؟    

وكانت االجابة:
بــــدأ نــــشاط االســــتشعار مــــن الــــبعد وعــــلوم 
الـــفضاء فـــي مـــصر مـــع بـــدايـــة الســـبعينات 
مـــــن الـــــقرن املـــــاضـــــي وتحـــــديـــــدا فـــــي عـــــام 

١٩٧١ مـــن خـــالل مشـــروع بـــحثي مشـــترك 
تــــحت مــــظلة أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي ثــــم 
تـــطور إلـــى إنـــشاء مـــركـــز لـــالســـتشعار مـــن 
الــــــــــــبعد فــــــــــــي ذات الــــــــــــعام وكــــــــــــان تــــــــــــابــــــــــــعاً 
لــــــــــــألكــــــــــــاديــــــــــــمية، إلــــــــــــى أن صــــــــــــدر الــــــــــــقرار 
الجـــــــــــمهوري رقـــــــــــم ٤٨٩ فـــــــــــي عـــــــــــام١٩٩١ 

بــــإنــــشاء الــــهيئة الــــقومــــية لــــالســــتشعار مــــن 
الـــــــبعد كـــــــهيئة عـــــــامـــــــة تـــــــتبع وزارة الـــــــدولـــــــة 
لــشئون الــبحث الــعلمي. ثــم أعــيد تــنظيمها 
طـــــبقاً لـــــلقرار الجـــــمهوري رقـــــم ٢٦١ لـــــسنة 
١٩٩٤ لــــــــتكون إحــــــــدى الــــــــهيئات الــــــــتابــــــــعة 
لــــــــــوزارة الــــــــــبحث الــــــــــعلمي تــــــــــحت مــــــــــسمى 
الــــــهيئة الــــــقومــــــية لــــــالســــــتشعار مــــــن الــــــبعد 

وعلوم الفضاء.
واســــــــــتطرد االســــــــــتاذ الــــــــــدكــــــــــتور/ محــــــــــمود 
حسـني قـائـال: " رؤيـة الـهيئة أن تـكون اكـثر 
املــــــــراكــــــــز الــــــــبحثية تــــــــميزاً عــــــــلى املســــــــتوى 
املحــــــلي واإلقــــــليمي والــــــدولــــــي فــــــي مــــــجال 
تــصنيع و تــطبيق وتــطويــر تــقنيات الــفضاء 
وتــــــــكنولــــــــوجــــــــيات االســــــــتشعار مــــــــن الــــــــبعد 
السـتكشاف وإدارة املـوارد األرضـية لـدعـم 

متخــــذي الــــقرار والــــباحــــثني فــــي قــــطاعــــات 
التنمية املختلفة في الدولة.

رسالة الهيئة :
 تـتلخص رسـالـة الـهيئة فـي مـتابـعة وتـوطـني 
وتــــــــقديــــــــم أحــــــــدث الــــــــتقنيات فــــــــي مــــــــجاالت 
االســـــــــــــــتشعار مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبعد والـــــــــــــــتطبيقات 
الحـــــــديـــــــثة لـــــــعلوم الـــــــفضاء وبـــــــناء الـــــــقدرات 
الــــذاتــــية لــــتطبيقها ونشــــر االســــتفادة مــــنها 
والــتعاون الــعلمي مــع مــختلف املــؤســسات 

بالدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية. 
وال تـــــــــــــدخـــــــــــــر الـــــــــــــهيئة جهـــــــــــــدا مـــــــــــــن أجـــــــــــــل      
تــــــــــــــــــحـقـيـق مـجــــــــــــــــــمـوعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن األهــــــــــــــــــداف 

االستراتيجية وأهمها:
االنــــتقال إلــــى املســــتوى الــــعاملــــي فــــي 
مـــــــــــــــجاالت تـــــــــــــــكنولـــــــــــــــوجـــــــــــــــيا الـــــــــــــــفضاء 

واالستشعار من البعد.
تـــطويـــر الـــهيئة لـــتكون فـــاعـــلة فـــي بـــناء 
وتــطويــر نــظم الــرصــد والــتنبؤ واإلنــذار 
املـبكر وتـفعيل هـذه األنـظمة مـن خـالل 

مؤسسات الدولة.
إعـــــداد الـــــكوادر الـــــعلمية املـــــتخصصة 
وبــــناء قــــدراتــــها الــــذاتــــية فــــي مــــجاالت 
تــــــــــــــــــطـبـيـقـات الــــــــــــــــــتـقـنـيـات الـحــــــــــــــــــديــــــــــــــــــثـة 
لــــــــــــــالســــــــــــــتشعار مــــــــــــــن الــــــــــــــبعد وعــــــــــــــلوم    

تكنولوجيات الفضاء.
زيــــــادة عــــــدد ونــــــوعــــــية وجــــــودة اإلنــــــتاج 

البحثي والخدمي للهيئة .
زيــــــــادة أوجــــــــه الــــــــتعاون والــــــــتعاقــــــــدات 
واالتـــفاقـــيات بـــني الـــهيئة واملـــؤســـسات 
األخــــــرى الــــــتي تــــــدعــــــم خــــــطة الــــــتنمية 
بـالـدولـة والـتي تـساهـم فـي دعـم الـناتـج 

القومي املحلي.
تــــــــفعيل دور الــــــــهيئة فــــــــي االتــــــــفاقــــــــات 

اإلقليمية والدولية.
تـــــــــحقيق الـــــــــجودة فـــــــــي األداء وتـــــــــنفيذ 

األعمال.

مـــــن خـــــالل اســـــتعراضـــــنا الـــــسابـــــق لـــــرؤيـــــة 
ورســــــــالــــــــة وأهــــــــداف الــــــــهيئة .. يــــــــمكننا أن 
نحـدد أهـم املـجاالت واملـهام الـتي تـضطلع 

بها الهيئة: 
واملــــــــــوارد  الــــــــــثـــروات  رصــــــــــد   -١

  الطبيعية: 
(وأهـــمها الـــثروات املـــعدنـــية ومـــواد الـــبناء - 
االســـــــــتزراع الـــــــــسمكي - املـــــــــوارد الـــــــــبيئية 

الـزراعـية - املـوارد الـبيئية السـطحية وتـحت 
الســــطحية - الــــبحيرات املــــصريــــة و الــــبيئة 

البحرية).

الثروات التعدينية باملثلث الذهبي بمحافظة البحر األحمر

٢- املخاطر الطبيعية والبيئية:
وأهـمها تـآكـل الـشواطئ - الـسيول - حـركـة 
الـــــــكثبان الـــــــرمـــــــلية - تـــــــلوث املـــــــياه والـــــــهواء 
واألتــــــــــــــربــــــــــــــة -  االنــــــــــــــزالقــــــــــــــات االرضــــــــــــــية - 
الـــــــــــــتغيرات املـــــــــــــناخـــــــــــــية) مشـــــــــــــروع االدارة 
املــتكامــلة ملــياه الــصرف مــن محــطة الــبالنــة 

- أسوان

٣- البيئة املعلوماتية املكانية :
(وأهــم مشــتمالتــها قــواعــد الــبيانــات - نــظم 
املـعلومـات الـجغرافـية - الـنمذجـة الـريـاضـية 
-الـتصويـر الـجوي  - نـظم املـسح املـيدانـي 
لــــــــألراضــــــــي واملــــــــياه - التخــــــــريــــــــط وإنــــــــتاج 
الخــــرائــــط املــــتخصصة - اســــتخدام غــــطاء 
األرض فـي التخـطيط الـعمرانـي والـزراعـي 

- ....... الخ).

مشــــــــروع الخــــــــرائــــــــط الــــــــرقــــــــمية للتجــــــــمعات 
العمرانية ٢٠١٥

أ.د / محمود حسني
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بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى املــــــجاالت املــــــتنوعــــــة ألنشــــــطة الــــــهيئة الــــــقومــــــية 
لـإلسـتشعار مـن الـبعد وعـلوم الـفضاء ودورهـا الـبارز فـي تـحقيق 
أهـــــــداف الـــــــتنمية فـــــــي مـــــــصر وخـــــــدمـــــــة املشـــــــروعـــــــات ذات الـــــــبعد 
الـــقومـــي ، البـــد أن يـــأتـــي دور الـــبحث الـــعلمي الـــذي يـــساعـــد فـــي 
تــــنفيذ وتــــحقيق بــــعض املــــوضــــوعــــات، ويــــتلخص هــــذا الــــدور فــــي 

اآلتي:
•اسـتكمال ورفـع كـفاءة الـقوى البشـريـة بـالـهيئة وتـدريـب الـعامـلني 
عــــــــلى تــــــــكنولــــــــوجــــــــيا املــــــــعلومــــــــات ونــــــــظم املــــــــعلومــــــــات الــــــــجغرافــــــــية 
وتـــــكنولـــــوجـــــيات االســـــتشعار والـــــفضاء مـــــن خـــــالل مـــــيكنة أنـــــظمة 

العمل.
• إجـــراء الـــبحوث والـــتطويـــر فـــي مـــجاالت االســـتشعار مـــن الـــبعد 
ونشـــــر الـــــتقنيات الحـــــديـــــثة فـــــي هـــــذا املـــــجال شـــــديـــــد الـــــتخصص 

بمصر.
• زيادة االهتمام باملشروعات التي خدم خطط التنمية القومية.

• دعـم الـتعاون مـع املـؤسـسات املحـلية 

واألجنبية ذات الصلة بمجاالت أنشطة الهيئة.
تـــقويـــة االرتـــباط والـــتوأمـــة بـــاملـــراكـــز الـــبحثية الـــعربـــية واألفـــريـــقية 

املماثلة.
• دعــــم األنشــــطة الــــفضائــــية عــــن طــــريــــق بــــناء واطــــالق عــــدد مــــن 
أقــــــمار االســــــتشعار مــــــن الــــــبعد واملــــــعامــــــل الــــــفضائــــــية ومحــــــطات 
اسـتقبال بـيانـات األقـمار الـصناعـية ومـعامـل مـعالـجتها وتـوظـيفها 

لخدمة أهداف التنمية.
• إجـــــراء الـــــبحوث والـــــدراســـــات فـــــي مـــــجال تـــــكنولـــــوجـــــيا الـــــفضاء 
والــــــنهوض بــــــالــــــصناعــــــة املــــــصريــــــة لــــــتصميم وتــــــصنيع املــــــكونــــــات 

الفضائية بمصر.
• االسراع في إنشاء وكالة الفضاء املصرية.

برنامج القمر الصناعي التعليمي للجامعات املصرية
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ومـن الجـديـر بـالـذكـر بـأن الـهيئة حـاصـلة عـلى 
الــــجودة تــــعتبر الــــهيئة الــــقومــــية لــــالســــتشعار 
مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء مـــــــــن الـــــــــهيئات 
الـــبحثية املـــرتـــبطة بـــالـــبرامـــج الـــقومـــية لـــلتنمية 
وخـدمـة املـجتمع بـالـدولـة. وهـذا يـجعل لـتطبيق 
نــــظام الــــجودة عــــلى أنشــــطة الــــهيئة املــــختلفة 
أهــــمية وطــــنية خــــاصــــة. وتــــعبر إدارة الــــبحث 
الــعلمي شــأنــها كــشأن كــل األعــمال، بــل مــن 
أشـــــــــــدهـــــــــــا ارتـــــــــــباطـــــــــــا بـــــــــــنظم إدارة الـــــــــــجودة 
وبــاملــعايــير لــحاجــته إلــي الــدقــة واإلتــقان فــي 
اســـــــتخراج الـــــــنتائـــــــج وتـــــــفسيرهـــــــا وتحـــــــليلها، 
ألنــها ليســت عــمالً عــاديــاً يــمكن الــتجاوز فــيه 
بــــــــما يــــــــحتم إدارة كــــــــل مــــــــراحــــــــلها بــــــــمهارات 

ومعايير الدقة واإلتقان.
وقـــــد تـــــم الـــــنجاح لـــــلمراحـــــل األولـــــي ملـــــنظومـــــة 
الــــــجودة بــــــالــــــهيئة بــــــالــــــحصول عــــــلي شــــــهادة 
األيـــــزو 9001/2008 عـــــام ٢٠١٠ مـــــن قـــــبل 
 TUV الشـــــــــركـــــــــة املـــــــــانـــــــــحة لـــــــــشهادة األيـــــــــزو
Rheinland ثــم تــم تجــديــد الــحصول عــلي 
الـــــشهادة عـــــام ٢٠١٣. كـــــما حـــــصلت الـــــهيئة 
عـــــــــلي شـــــــــهادة األيـــــــــزو 9001/2015 عـــــــــام 
٢٠١٦ مـــــن قـــــبل الشـــــركـــــة املـــــانـــــحة لـــــشهادة 
األيــزو Russian Register  حــيث تــعتبر 
الــــــهيئة أول جــــــهة بــــــحثية/ جــــــامــــــعة مــــــصريــــــة 

تحصل علي هذه الشهادة٫
تـــوجـــهنا بـــالـــسؤال اآلتـــي لـــألســـتاذ الـــدكـــتور/ 
محـمود حسـني - رئـيس الـهيئة عـن الخـدمـات 

الـــــــــتي تـــــــــقدم لـــــــــلمواطـــــــــنني وجـــــــــهات اإلنـــــــــتاج 
واملؤسسات داخل الدولة؟

أجــــــــاب ســــــــيادتــــــــه بــــــــأن كــــــــل ثــــــــروات مــــــــصر •
ومـــواردهـــا املـــتاحـــة هـــي مـــلك لـــكل املـــصريـــني 
وان االســــتخدام األمــــثل وتــــعظيم االســــتفادة 
مــــن تــــلك الــــثروات إنــــما يــــعود بــــالــــفائــــدة عــــلى 
املـواطـنني والـدولـة، ويـمكننا تـلخيص أهـم تـلك 

الخدمات فيما يلى
اســـــتخدام تـــــقنيات االســـــتشعار مـــــن الـــــبعد •

لــــحصر وتــــصنيف املــــوارد الــــطبيعية كــــاملــــياه 
واألراضـــي الـــصالـــحة لـــالســـتغالل الـــزراعـــي 

وكذلك الثروات املعدنية.
اســـــتخدام تـــــقنيات االســـــتشعار مـــــن الـــــبعد •

فـي بـناء قـواعـد الـبيانـات املـكانـية الـجغرافـية 
لألغراض املختلفة.

الـدراسـات الـجيوتـقنية الـضروريـة للتخـطيط •
العمراني وانشاء املدن الجديدة.

الــــــــتصويــــــــر الــــــــجوي بــــــــاســــــــتخدام بــــــــيانــــــــات •
األقـمار الـصناعـية والـصور الـجويـة والـصور 
فــــــائــــــقة الــــــتفريــــــق الــــــطيفي وتــــــطبيقاتــــــها فــــــي 

املجاالت املختلفة.
تـــطبيقات إدارة الـــشواطئ واخـــتيار مـــواقـــع •

املوانئ.
اســـتخدام تـــقنيات االســـتشعار فـــي كـــشف •

ومــتابــعة الــتعديــات عــلى األراضــي الــزراعــية 
وكــــــــذلــــــــك فــــــــي الــــــــتوســــــــع األفــــــــقي لــــــــالمــــــــتداد 

العمراني.
التدريب في مجال االستشعار من البعد.•
البحث عن مصادر املياه الجوفية.•
اســـــتخدام صـــــور األقـــــمار الـــــصناعـــــية فـــــي •

إصـدار األطـالـس والـوثـائـق الـورقـية والـرقـمية 
بالتعاون مع املنظمات املحلية والدولية.

اســـتخدام بـــيانـــات األقـــمار الـــصناعـــية فـــي •
التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات املناخية.

تـقييم مـصادر املـياه واألراضـي بـاسـتخدام •
تـــكنولـــوجـــيا املـــعلومـــات األرضـــية وبـــالتخـــطيط 
األمــــــــــثل الســــــــــتخدامــــــــــات بــــــــــعض األراضــــــــــي 
الـــــــقابـــــــلة لـــــــالســـــــتزراع، واجـــــــراء الـــــــدراســـــــات 
املــــــــتعلقة بــــــــالــــــــحصر الــــــــتصنيفي والــــــــتركــــــــيب 
املـــــــــــحصول لـــــــــــبعض الـــــــــــنباتـــــــــــات املـــــــــــنزرعـــــــــــة 
بــاســتخدام بــيانــات الــصور الــفضائــية ونــظم 

املعلومات الجغرافية.
دبلوم مهني مع املجلس األعلى للجامعات•

بــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج مــــــــــــهني مــــــــــــتقدم فــــــــــــي مــــــــــــجال •
االســــــــتشعار مــــــــن الــــــــبعد ونــــــــظم املــــــــعلومــــــــات 
الــــجغرافــــية يــــتسم بــــالجــــديــــة ويــــحقق الــــتميز 

للخريج ويجعله منافساً في سوق العمل.
ويـــــــــطرح الـــــــــبرنـــــــــامـــــــــج املـــــــــكثف خـــــــــالل ثـــــــــالث 
مســــتويــــات يــــتعلم الــــطالب خــــاللــــها الــــتقنيات 
الحــــديــــثة وتــــطبيقاتــــها فــــي االســــتشعار مــــن 
الــبعد ونــظم املــعلومــات الــجغرافــية بــاالعــتماد 
عـــــــلى الـــــــتدريـــــــب الـــــــعملي املـــــــهارى لـــــــتأهـــــــيل 
مـــحترف فـــي ذلـــك املـــجال لـــديـــه الـــقدرة عـــلى 
حــل املــشاكــل املــهنية بــأســلوب عــلمي مــتمثالً 
فـي تـنفيذ مشـروع تخـرج يـقدمـه الـطالب فـي 

نهاية البرنامج. 
 ولـــتحقيق الـــنجاح فـــي تـــقديـــم مـــا ســـبق مـــن 
خــدمــات مــجتمعية لــلمواطــنني و لــلمؤســسات 
الـــعامـــلة فـــي مـــصر، تجـــدر اإلشـــارة هـــنا أن 

الـــهيئة تـــمتلك مجـــموعـــة مـــن املـــوارد والـــكوادر 
البشــــــــريــــــــة مــــــــن ذوى الــــــــخبرة املــــــــشهود لــــــــها 
بــــــالــــــكفاءة. بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى مــــــا ســــــبق فــــــان 
الــــــهيئة تــــــزخــــــر بــــــاإلمــــــكانــــــيات املــــــتاحــــــة ذات 
الـــــــصلة الـــــــتي تـــــــساعـــــــد عـــــــلى أداء األعـــــــمال 
وتـــــــــــحقيق األهـــــــــــداف وتـــــــــــقديـــــــــــم الخـــــــــــدمـــــــــــات 

واالستشارات، نذكر أهمها: 
- محـــطة أرضـــية الســـتقبال بـــيانـــات األقـــمار 

الصناعية بأسوان.



[ ! ]5

- محـــطة مـــناخـــية الســـتقبال بـــيانـــات األقـــمار 
  . (NOAA) الصناعية من طراز

- محــــــــــطة الــــــــــتحكم بــــــــــاألقــــــــــمار الــــــــــصناعــــــــــية 
 GCS .  بالقاهرة الجديدة

نـظام أرشـفة وحـفظ لـبيانـات أقـمار صـناعـية -

 . Terabytes 70 بقدر تخزينية
 Beech) .طــائــرة لــلتصويــر الــجوي طــراز -

  (craft200
- كـــــــامـــــــيرا الـــــــتصويـــــــر الـــــــجوي فـــــــي املـــــــجال 
املــرئــي واخــري بــالــليزر وكــامــيرا ثــالــثة فــائــقة 

 . التعدد الطيفي.
- أجهزة قياس طيفي ومستشعرات حقلية. 
- مــــــــــــعمل مــــــــــــعالــــــــــــجة الــــــــــــبيانــــــــــــات والــــــــــــصور 

الفضائية. 

- أجهزة مساحية مختلفة. 
 .( GIS)معمل قواعد للبيانات الجغرافية -
- مجـــــــــموعـــــــــة مـــــــــعامـــــــــل فـــــــــضائـــــــــية ومـــــــــعامـــــــــل 

االستشعار من البعد.

  وتــعتبر املــوارد البشــريــة هــي اهــم الــعوامــل 
الــتي تــؤثــر بــصورة مــباشــرة فــي نــجاح عــمل 

وأداء الـــهيئات واملـــؤســـسات ، وتـــتميز الـــهيئة 
الـــــــــقومـــــــــية لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم 

الـفضاء بـامـتالكـها الـعديـد مـن املـوارد املـاديـة 

والــبنية الــتحتية وأجهــزة ومــعامــل بــما يــؤهــلها 
لــــلقيام بــــالــــدور املــــنوط بــــها أداؤه فــــي خــــدمــــة 
الـــــــوطـــــــن ، ومـــــــن الـــــــضروري ان نـــــــشير الـــــــى 
اســــتعراض إمــــكانــــات الــــهيئة ومــــواردهــــا مــــن 

الــقوى البشــريــة الــعامــلة الــقادرة عــلى تــنفيذ 
كـل مـا سـبق مـن خـدمـات وتـحقيق اإلنـجازات 

والــــــــنجاحــــــــات املــــــــرجــــــــوة حــــــــيث تــــــــبلغ الــــــــقوى 
البشـــــريـــــة بـــــالـــــهيئة ٥٢٨ فـــــرد مـــــوزعـــــني كـــــما 

  يلي:

*٩٤ مــــــــــــن الــــــــــــباحــــــــــــثني املــــــــــــتخصصني فــــــــــــي 
تــــــــــــخصصات تــــــــــــطبيقات االســــــــــــتشعار مــــــــــــن 

  البعد.
  *٧٧ من األخصائيني املدربني.  

*٣٥٧  مــــن أعــــضاء الــــكادر الــــعام (الــــكوادر 
  اإلدارية واملالية واملعاونة).

*٢ مــــــــــــتعاقــــــــــــديــــــــــــن عــــــــــــلى مــــــــــــوازنــــــــــــة الــــــــــــهيئة 
(اخصائيون وإداريون).

*٧٥  مـن املـتعاقـديـن املـتخصصني بـبرنـامـج 
الفضاء بياناتهم كاالتي:

*٢٦ من الحاصلني على درجة الدكتوراه.

٩٥ مــــــــــــــــهندس مــــــــــــــــتخصص فــــــــــــــــي تــــــــــــــــشغيل 
وتصميم واختبار األقمار الصناعية.

*١١٤ مـن اإلداريـني والـوظـائـف املـعاونـة فـي 
برنامج الفضاء.

أهــــــــم مخــــــــرجــــــــات الــــــــبحث الــــــــعلمي بــــــــالــــــــهيئة 
الـــــــــقومـــــــــية لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم 

الفضاء النشر العلمي:

اعـــــــــــــــــــــــوام  ثـــــــــــــــــــــــالث  خـــــــــــــــــــــــالل  فـــــــــــــــــــــــي 

٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧  كــــــــــــــــــان إجــــــــــــــــــمـالــــــــــــــــــي 
األبـــــحاث املـــــنشورة بـــــمجالت عـــــاملـــــية ومحـــــلية 

وبمؤتمرات دولية ١٥٧ بحثاً.
 جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر هـــــنا ان نـــــشير الـــــى وجـــــود 
إصــــــــــــــدارات مــــــــــــــنتظمة للمجــــــــــــــلة املــــــــــــــصريــــــــــــــة 

لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء وهـــى 

 Elsevier تـــحت مـــظلة دار النشـــر الـــعاملـــية
ومـــدرجـــة ضـــمن قـــاعـــدة الـــبيانـــات لـــلدوريـــات 
 Science  الـــــــعلمية الـــــــدولـــــــية عـــــــلى مـــــــوقـــــــع

  . direct
    وكان من إصداراتها حديثا كالتالى:
*عام ٢٠١٥/٢٠١٤ تم اصدار عددين 

االصـــــدار الـــــثانـــــى مـــــن الـــــعدد ١٧ ديـــــسمبر 

٢٠١٤

االصدار األول من العدد ١٨ يونيو ٢٠١٥

*عام ٢٠١٦/٢٠١٥ 
تم اصدار ٣ اعداد

االصـدار االول مـن الـعدد ١٨ (عـدد خـاص) 

فى اكتوبر ٢٠١٥
االصـدار الـثانـى مـن الـعدد ١٨ فـى ديـسمبر 

٢٠١٥

االصــــــدار االول مــــــن الــــــعدد ١٩ فــــــى يــــــونــــــيو 

٢٠١٦

*عام ٢٠١٧/٢٠١٦ 
تم اصدار ٣ اعداد 

االصـدار الـثانـى مـن الـعدد ١٩ فـى ديـسمبر 

٢٠١٦

ملحق العدد ٢٠ فى ابريل ٢٠١٧
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1- النماذج األولية:
مؤشرات األداء - النماذج األولية

قــاعــدة بــيانــات طــيفية عــلى شــبكة اإلنــترنــت لــلهيئة تــمثل مــختلف أنــواع 
الغطاء األرضي في مصر.

*البنية التحتية للبيانات املكانية:
" National Spatial Data Infrastructure"
حـيث يـحتوى إطـار الـبيانـات املـكانـية (SDI) عـلى الـعديـد مـن األدوات /
الخـــــدمـــــات والـــــتي تـــــرتـــــبط بـــــشكل تـــــفاعـــــلي مـــــع املســـــتخدمـــــني مـــــن أجـــــل 
تـــسجيل وحـــفظ ومـــعالـــجة وصـــيانـــة ومـــشاركـــة الـــبيانـــات املـــكانـــية الـــرقـــمية 

بطريقة فعاله ومرنه.
    وقـــامـــت الـــهيئة الـــقومـــية لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء بـــبناء 
نـموذج أولـي لـل SDI مـن خـالل اتـاحـة الـعديـد مـن بـيانـاتـها الـرقـمية الـتي 

تـخص بـعض مشـروعـاتـها الـسابـقة والـجاريـة فـي شـكل رقـمي مـن خـالل 

خــدمــة اإلنــترنــت املــوجــودة بــالــهيئة بــواجــهة مــوحــدة يــطلق عــليها " الــبنية 
  التحتية للبيانات املكانية".

   ويهـدف املشـروع حـالـيا إلـى تـطويـر كـفاءة ال SDI لـيعمل محـلياً فـي 
بـعض قـطاعـات الـدولـة بـحيث يـكون قـادراً عـلى تـنسيق تـبادل واسـتخدام 

الــــبيانــــات مــــن خــــالل مجــــموعــــة مــــن املــــعايــــير والــــسياســــات املــــنظمة بــــني 
مـختلف قـطاعـات الـدولـة الـحكومـية مـنها والـخاصـة والـتي تـعتبر مـصدرا 

هاما للبيانات التي يعتمد عليها صانع القرار بشكل أساسي. 
ومـــن أهـــم مخـــرجـــات SDI  بـــناء قـــاعـــدة الـــبيانـــات الـــطيفية عـــلى شـــبكة 

اإلنترنت ملختلف أنواع الغطاء األرضي في مصر. 

ونـــتابـــع عـــرض مـــؤشـــرات أداء الـــهيئة بـــحثيا بـــاالنـــتقال الـــى أهـــم 
املشروعات البحثية الجارية بها:

مشــــــروعــــــات اإلســــــتشعار وبــــــرنــــــامــــــج الــــــفضاء فــــــي الــــــفترة مــــــن 

٢٠١٥/٢٠١٤ حتى ٢٠١٧/٢٠١٦
أواًل: األنشطة البحثية

قــامــت الــهيئة الــقومــية لــإلســتشعارمــن الــبعد وعــلوم الــفضاء فــي 

الـــــــفترة مـــــــن ٢٠١٥/٢٠١٤ حـــــــتى ٢٠١٧/٢٠١٦ بـــــــإنـــــــجاز عـــــــدد 
(١١٣) مشـــــروعًــــــا بـــــحثيًا وتـــــعاقـــــديًـــــا بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى عـــــدد مـــــن 
اإلســــــتشارات فــــــى مــــــجاالت اإلســــــتشعار عــــــن بــــــعد وتــــــطبيقاتــــــه 

وعــلوم وتــكنولــوجــيا الــفضاء، وقــد بــلغت الــقيمة املــالــية اإلجــمالــية 
لـــــألنشـــــطة الـــــبحثية والخـــــدمـــــية والـــــتدريـــــبية املـــــنفذة لـــــتلك الـــــفترة 

٣٦.٨ مــليون جــنيهاً تــقريــباً مــنها ١٣.٦ مــليون جــنيها إيــرادات 
املشــــــروعــــــات الــــــتعاقــــــديــــــة املحــــــلية ٧.٢ مــــــليون جــــــنيها إيــــــرادات 

املشـــروعـــات الـــتعاقـــديـــة األجـــنبية بـــينما كـــان إيـــراد املشـــروعـــات 

الـــــبحثية الـــــداخـــــلية ١٥.٨ مـــــليون جـــــنيهاً عـــــلى الـــــنحو املـــــوضـــــح 
التالى:

1-مشــــــروعــــــات تــــــعاقــــــديــــــة محــــــلية: (٥٢ مشــــــروعــــــا حــــــيث بــــــلغت 
ايرادات تلك الفترة ١٣٦١٤١٥٩ جنيهاً مصرياً).

2-مشـروعـات تـعاقـديـة أجـنبية: (٢٢ مشـروعـاً وقـد بـلغ إيـراد تـلك 
الفترة حوالي ٧٢٥٩٠٧٤ جنيهاً مصرياً).

3-مشـــروعـــات بـــحثية داخـــلية: (٣٩ مشـــروعـــاً بـــحثياً بـــاإلضـــافـــة 
إلــــى نــــشاط عــــلمي يــــتمثل فــــي إنــــشاء مــــنظومــــة مــــتكامــــلة إلدارة 

الـجودة لـلهيئة وذلـك بـقيمة إجـمالـية حـوالـي ٤٨٥٥١٠٧٤ مـليون 

جنيهاً مصرياً).

موضحاً به جهة التعاقد مع الهيئة
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وعــن الــتعاون الــعلمي واالتــفاقــات الــدولــية حــدثــنا 
األســـتاذ الـــدكـــتور/ محـــمود حســـني رئـــيس الـــهيئة 

عن اهمها فيما يلي:
-بــــــــرنــــــــامــــــــج الــــــــتعاون اإلقــــــــليمي لتحســــــــني إدارة 
املــــــــوارد املــــــــائــــــــية والــــــــدعــــــــم املــــــــؤســــــــسي ( الــــــــبنك 

الدولي). 
-تــــــــشخيص واســــــــتخدام األراضــــــــي املــــــــتدهــــــــورة 

 .( FP7 – االتحاد األوربي ) بمصر
-مشـــــــروع بـــــــناء الـــــــقدرات فـــــــي مـــــــجال تـــــــطبيقات 
الــــــــصور الــــــــراداريــــــــة فــــــــى اســــــــتكشاف الــــــــثروات 
األرضــية فــى مــصر (الــتعاون مــع وكــالــة الــفضاء 

الكندية). 
-مشــــروع املــــسح الــــراديــــومــــتري الــــطيفي لــــلتربــــة 
فــــــــي مــــــــنطقة درب الــــــــجالبــــــــة – أســــــــوان بــــــــغرض 
الـــــــــتنمية الـــــــــزراعـــــــــية ( بـــــــــالـــــــــتعاون مـــــــــع جـــــــــامـــــــــعة 

 (USAID بوسطن-برنامج املعونة األمريكية
-تحــديــد أنســب األمــاكــن والــطرق لــحصاد املــياه 
لــبعض األمــاكــن بشــبه جــزيــرة ســيناء بــإســتخدام 
تـــطبيقات اإلســـتشعار عـــن بـــعد ونـــظم املـــعلومـــات 
الـــجغرافـــية والـــنمذجـــة الـــحوضـــي) صـــندوق دعـــم 

. (STDF)  التكنولوجيا واالبتكار
-اإلدارة املـــــتكامـــــلة لـــــلمناطـــــق الـــــساحـــــلية للبحـــــر 
املـــتوســـط والبحـــر األســـود ( االتـــحاد األوربـــي – 

 (FP7
-مشــــــروع الــــــتوعــــــية بــــــمبادرة جــــــيميس وافــــــريــــــقيا 
السـتخدامـات االسـتشعار مـن الـبعد فـى الـتنمية 
بــأفــريــقيا (BRAGMA) ( االتــحاد األوربــي – 

 (FP7
-مشـــــروع تحســـــني عـــــمليات اإلدارة املحـــــلية مـــــن 
خــالل تــبادل املــمارســات الــجيدة والــتدريــب عــلى 
تـــقنيات الـــجغرافـــية املـــكانـــية ( االتـــحاد األوربـــي 

( FP7 - ENPI)
-مشـــــروع "الـــــتغيرات املـــــناخـــــية وتـــــأثـــــيرهـــــا عـــــلى 

الدلتاوات بني الهجرة والتكيف 
 International Development) "

 (Research-Canada
•األســـــــتاذ الـــــــدكـــــــتور/ محـــــــمود حســـــــني - رئـــــــيس 

الهيئة 
بــــمناســــبة مــــوافــــقة مجــــلس الــــنواب بجــــلسته يــــوم 
االثـــــــنني ٢٥-١٢-٢٠١٧ عـــــــلى مشـــــــروع قـــــــانـــــــون 
إنــــــشاء الــــــوكــــــالــــــة املــــــصريــــــة لــــــلفضاء وبــــــرنــــــامــــــج 
الــــفضاء املــــصري ألهــــميته فــــي اإلســــراع  بــــنقل 
وتــوطــني تــكنولــوجــيات عــلوم الــفضاء وذلــك ملــا لــها 
مـــن دور فـــي خـــدمـــة أهـــداف الـــتنمية املســـتدامـــة 
مـن حـيث تـوفـير الـبيانـات واملـعلومـات الـدقـيقة عـن 
املـوارد املـتاحـة بـما يـسهم فـي تـحقيق االسـتفادة 

القصوى باالستخدام األمثل لتلك املوارد. 
فهـال الـقيت سـيادتـكم الـضوء لـقراء الـنافـذة عـلى 

  هذا املوضوع 

  أجـــاب ســـيادتـــه بـــأن بـــرنـــامـــج الـــفضاء املـــصري 
بـــــــــدأ فـــــــــي عـــــــــام ١٩٩٨ بـــــــــتمويـــــــــل مـــــــــبدئـــــــــي مـــــــــن 
أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي والــــتكنولــــوجــــيا بــــقيمة 
٤.٠٠٠.٠٠٠ جــــــــــــــــــنــيــهــاً خــــــــــــــــــصــصــت إلجــــــــــــــــــراء 
الـدراسـات الـتمهيديـة. وفـي عـام ٢٠٠٠ اعـتمدت 
أول مـــــيزانـــــية لـــــبرنـــــامـــــج الـــــفضاء املـــــصري وبـــــدأ 
الـــعمل فـــي تـــنفيذ الـــبرنـــامـــج ، وبـــالـــفعل فـــي ٢٤ 
أكــــتوبــــر تــــم تــــوقــــيع عــــقد تــــصميم وإطــــالق ونــــقل 
تــــــكنولــــــوجــــــيا الــــــقمر الــــــصناعــــــي مــــــصر- ســــــات١  
بـالـتعاون مـع دولـة اوكـرانـيا ذات الـخبرات املـميزة 

في مثل هذا املجال .
   وأضـــــــــاف الـــــــــدكـــــــــتور / محـــــــــمود حســـــــــني بـــــــــأن 
اإلســراع بــإصــدار قــانــون انــشاء وكــالــة الــفضاء 
املـصريـة فـي الـوقـت الـحالـي والـذى سـيسهم فـي 
مـــــــواجـــــــهة مـــــــعظم التحـــــــديـــــــات واملـــــــخاطـــــــر الـــــــتي 
تـواجـهها الـبالد فـضال عـن دور هـذه الـوكـالـة فـي 
خــــــدمــــــة أهــــــداف الــــــتنمية والــــــحفاظ عــــــلى األمــــــن 
الــــــــقومــــــــي املــــــــصري، وتجــــــــدر اإلشــــــــارة هــــــــنا أن 
الـــوكـــالـــة ســـتعمل عـــلى تـــوحـــيد الـــجهود والـــتنسيق 
بــــــني جــــــميع الــــــهيئات واملــــــراكــــــز الــــــبحثية املــــــعنية 
بــــــــالــــــــفضاء داخــــــــل مــــــــصر مــــــــنعا لــــــــلتداخــــــــل فــــــــي 

االختصاصات".
واســـــتطرد ســـــيادتـــــه قـــــائـــــال :"وبـــــالـــــفعل نجـــــد أن 
الــوكــالــة لــديــها كــل مــقومــات الــنجاح والــتي تــتمثل 
فــــي الــــكوادر البشــــريــــة املــــدربــــة واملــــؤهــــلة لــــلعمل 
ولــــديــــنا الــــبنية األســــاســــية الــــفضائــــية مــــن أقــــمار 
صــــناعــــية ، وكــــذلــــك الــــبنية الــــتحتية مــــن محــــطات 
أرضــــــــية ومــــــــعامــــــــل لتحــــــــليل الــــــــصور الــــــــفضائــــــــية 
بــاملــديــنة الــفضائــية بــالــقاهــرة الجــديــدة والــتي تــم 
إنـــــــشاؤهـــــــا عـــــــلى مـــــــساحـــــــة ١٢٥ فـــــــدان وتـــــــحوي 
أيـــــضا وكـــــالـــــة الـــــفضاء والـــــعديـــــد مـــــن االنـــــشاءات 
ومحـطات اسـتقبال الـصور وتحـليلها ويـتم الـعمل 

بــها مــن خــالل مجــموعــات عــمل فــنية مــتخصصة 
مـــوجـــودة بـــبرنـــامـــج الـــفضاء املـــصري نـــذكـــر مـــنها 
عـــــــلى ســـــــبيل املـــــــثال مـــــــا يـــــــمثل الـــــــبنية 

الفضائية:
- الدعم امليكانيكي والكهربي

-الهيكل امليكانيكي للقمر الصناعي
-التجميع واالختبارات

-املحطات األرضية
-التصميم املتزامن

-املدارات وحساباتها
-هندسة النظم

-التوجيه والتحكم في وجهة القمر
-االتصاالت الفضائية

-الحاسب املركزي للقمر
-الحمولة الفضائية
-التغذية الكهربائية
-التصميم الحراري

-البيئة الفضائية
امـــــا عـــــن الـــــبنية الـــــتحتية مـــــن املـــــعامـــــل 

والتجهيزات، نذكر منها:
- معمل النموذج الهندسي
 - معمل التصميم املتزامن

- معمل االختبارات الكهربية
 - معمل األقمار متناهية الصغر

- معمل اختبار الدوائر الكهربية املطبوعة
- معمل الحمولة البصرية

- غرفة اختبارات الهوائيات     
- محطة التحكم واالستقبال

-مــــــــعمل الــــــــنظم الــــــــفضائــــــــية ملــــــــعالــــــــجة اإلشــــــــارة 
والصور
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اهــتمام الــقيادة الــسياســية بمشــروع 
وكالة الفضاء املصرية   

 وقــبل أن نســتطرد فــي الحــديــث عــن الــوكــالــة 
وبـــرنـــامـــج الـــفضاء املـــصري يـــجب أن نـــشير 
إلــى أن الــقيادة الــسياســية فــي مــصر تــولــي 
اهـــــــتمامـــــــاً خـــــــاصـــــــاً بهـــــــذا املشـــــــروع وتـــــــضع 
مشـــــــروع إنـــــــشاء الـــــــوكـــــــالـــــــة تـــــــحت رئـــــــاســـــــتها 

لـــــتصبح كـــــيانـــــا نـــــاجـــــحاً وقـــــويـــــاً مـــــنذ بـــــدايـــــة 
اإلنـشاء، ويـتضح ذلـك جـليا مـن تـوفـير جـميع 
اإلمــــكانــــات املــــطلوبــــة ودعــــم املشــــروع مــــاديــــا 
وفـــنيا حـــيث اصـــبح مـــن الـــضرورة الـــقصوى 
ان تتخـــذ الـــدولـــة قـــرار إنـــشاء وكـــالـــة الـــفضاء 
فـي الـوقـت الـحالـي بـعد أن تـأخـر صـدوره مـا 
يـــقرب مـــن 40 عـــامـــا مـــنذ الـــبدء فـــي بـــرنـــامـــج 
الـفضاء فـي مـصر، ومـن ثـم فـقد حـان الـوقـت 
لـــبدء الـــعمل فـــي تـــكنولـــوجـــيا الـــفضاء لـــلحاق 
بـــــــركـــــــب الـــــــتطور الـــــــهائـــــــل فـــــــي هـــــــذا املـــــــجال 
وخـــــصوصـــــا بـــــان دوال بـــــاملـــــنطقة قـــــد ســـــبقتنا 
فــي هــذا املــجال، وتــأجــيل الــتنفيذ مــن شــأنــه 
أن يـــــضيع عـــــلى مـــــصر فـــــرصـــــاً اســـــتثماريـــــة 
كـــــبيرة نـــــحن فـــــي أشـــــد الـــــحاجـــــة إلـــــيها فـــــي 

مجاالت التنمية املختلفة .
    والبــد أن نــشير إلــى الــتعديــالت الــتي قــام 
بــــــــها الــــــــبرملــــــــان املــــــــصري مــــــــمثال فــــــــي لــــــــجنة 
الــــتعليم والــــبحث الــــعلمي عــــلى بــــعض املــــواد 
بـــقانـــون الـــوكـــالـــة قـــبل املـــوافـــقة الـــنهائـــية عـــليه 
بجـــــــلسته يـــــــوم االثـــــــنني ٢٥ ديـــــــسمبر ٢٠١٧ 
إنــــــــــما يــــــــــعكس الــــــــــحس الــــــــــوطــــــــــني والــــــــــدعــــــــــم 
الــــرســــمي مــــن كــــافــــة جــــهات الــــدولــــة بــــأهــــمية 
الــوكــالــة فــي الــفترة املــقبلة لــتحقيق االهــداف 

التنموية والتكنولوجية ملصر.
   وتــعمل الــدولــة بــكافــه اجهــزتــها عــلى تــوفــير 
كــل مــتطلبات الــبرنــامــج الــفضائــي ولــم تبخــل 
فــــــي تــــــنفيذ املــــــتطلبات الــــــتجهيزيــــــة الــــــالزمــــــة 
إلنـــــــشاء  وكـــــــالـــــــة الـــــــفضاء املـــــــصريـــــــة وتـــــــقوم 
الـــدولـــي بـــتلبية أي احـــتياجـــات فـــعلية لـــنجاح 

بــرنــامــج الــفضائــي املــصري. ونــظرا لــألهــمية 
الـــــــقصوى لـــــــلوكـــــــالـــــــة فـــــــي تـــــــحقيق مـــــــتطلبات 
الــــــتنمية املســــــتدامــــــة مــــــن خــــــالل االســــــتغالل 
األمـــــــثل لـــــــلموارد فـــــــي كـــــــافـــــــة املـــــــجاالت إلـــــــى 
جـــانـــب أهـــميتها فـــي تـــحقيق األمـــن الـــقومـــي 

املصري.
  وبــــعد إصــــدار الــــقرار الجــــمهوري لــــقانــــون 

إنـشاء وكـالـة الـفضاء املـصريـة سـيكون لـديـنا 
كــــــــيان اقــــــــتصادي مســــــــتقل يــــــــسمى وكــــــــالــــــــة 
الــفضاء املــصريــة تــعتمد فــي تــنفيذ اهــدافــها 
وتـــحقيق املـــرجـــو مـــن إنـــشائـــها عـــلى الـــتعاون 
مــــــع مــــــختلف الــــــجهات املــــــعنية بهــــــذا املــــــجال 
داخــل مــصر وخــارجــها ويــكون تــعاونــاً قــائــماً 

على أسس قانونية وعلمية.
    وعــــــــــن الــــــــــعالقــــــــــة بــــــــــني الــــــــــهيئة الــــــــــقومــــــــــية 
لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء  
ووكــــالــــة الــــفضاء املــــصريــــة  أفــــادنــــا األســــتاذ 
الــدكــتور/ محــمود حســني بــأن الــهيئة الــقومــية 
لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء هـــي 
أولــى الــجهات وأهــمها الــتي تــعني بــمجاالت 
الـــفضاء وتـــطبيقاتـــه والـــتي ســـوف يـــكون لـــها 
الـــــــــــدور الـــــــــــرئـــــــــــيسي الـــــــــــبارز فـــــــــــي الـــــــــــتعاون 
والــــــــتكامــــــــل مــــــــع وكــــــــالــــــــة الــــــــفضاء املــــــــصريــــــــة 
لــــتحقيق أهــــدافــــها، حــــيث تــــعتبر الــــهيئة أهــــم 
االعـــــــمدة األســـــــاســـــــية الـــــــتي ســـــــتقوم عـــــــليها 
املشـروعـات الـبحثية لـلوكـالـة وذلـك ملـا تـزخـر بـه 
مـــن امـــكانـــيات مـــاديـــة وبشـــريـــة كـــبيرة تـــضم 
تــــــــــــخصصات مــــــــــــختلفة فــــــــــــي مــــــــــــجال عــــــــــــلوم 
وتــــــــكنولــــــــوجــــــــيا الــــــــفضاء، فــــــــضال عــــــــن وجــــــــود 
مجـــــموعـــــة عـــــمل بـــــالـــــهيئة تـــــعمل حـــــالـــــياً عـــــلى 
إعــداد الــلوائــح الــتنظيمية والــتنفيذيــة واملــالــية 
واإلداريـة لـوكـالـة الـفضاء تـمهيداً العـتمادهـا. 
وتـقوم هـذه الـلجنة أيـضا بتحـديـد الـعالقـة بـني 
الـوكـالـة والـهيئات املـعنية ويـأتـي فـي مـقدمـتها 
الــهيئة الــقومــية لــالســتشعار مــن الــبعد وعــلوم 

الفضاء.  

   ونـحن لـديـنا الـيقني الـتام بـأن أنـشاء وكـالـة 
الــــفضاء املــــصريــــة ســــوف يــــوفــــر الــــعديــــد مــــن 
فــــــــــــرص الــــــــــــعمل املــــــــــــتميزة الــــــــــــتي يــــــــــــمكن أن 
تســتوعــب الــعمالــة املــؤهــلة واملــدربــة فــي هــذا 
املــجال وخــصوصــا بــعد تــوجــه عــدد غــير قــليل 
مــــــن بــــــعض املــــــهندســــــني األكــــــفاء واملــــــدربــــــني 
لـلعمل فـي جـهات فـضائـية دولـية أخـرى، هـذا 
بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى تــــــشجيع الــــــذيــــــن ســــــافــــــروا 
الســـتكمال دراســـات املـــاجســـتير والـــدكـــتوراه 
فــــي جــــامــــعات دولــــية بــــالــــخارج عــــلى الــــعودة 

الى بلدهم.  
   لـذا فـإنـنا نهـدف إلـى وقـف تسـريـب وهجـرة 
الــعقول والــكفاءات املــدربــة واملــؤهــلة فــي هــذا 
املــــــجال و عــــــودتــــــهم لــــــلتالحــــــم مــــــع نــــــظرائــــــهم 
بــــــــمصر داخــــــــل الــــــــوطــــــــن مــــــــن أجــــــــل تــــــــعظيم 
االســـــــتفادة مـــــــن الـــــــخبرات املـــــــصريـــــــة الـــــــتي 
تــمتلك الــرغــبة فــي الــنجاح املــدعــومــة بــالــحس 
الــــــوطــــــني فــــــي مــــــحاولــــــة لــــــرد الجــــــميل ملــــــصر 

وشعبها.
العائد واالستفادة من املشروع

ونـــــــعود إلـــــــى االســـــــتفادة املـــــــرجـــــــوة مـــــــن هـــــــذا 
املشــروع مــن خــالل تــوفــير الــصور الــفضائــية 
الـــــــــتي ســـــــــتمكننا مـــــــــن االســـــــــتخدام األمـــــــــثل 
ملـواردنـا املـتاحـة فـي مـصر، حـيث ان الـصور 
الــــفضائــــية لــــها أهــــمية كــــبيرة فــــي الــــحصول 
عـــلى املـــعلومـــات فـــي الـــوقـــت والـــتاريـــخ الـــذي 
تخــــــطط لــــــه الــــــدولــــــة ، كــــــذلــــــك يــــــمكنها الــــــتنبؤ 
بــــاملــــخاطــــر الــــتي تهــــدد الــــتنمية االقــــتصاديــــة 
والبشــــريــــة وحــــمايــــة األمــــن الــــقومــــي، ومــــصر 
لــــديــــها خــــبراء  وكــــوادر بشــــريــــة مــــدربــــة عــــلى 
تحــــــليل الــــــصور الــــــفضائــــــية فــــــي الــــــتوقــــــيتات 
املـــناســـبة والـــتي تـــعد قـــوة اقـــتصاديـــة هـــائـــلة 
لـــتنفيذ ونـــجاح املشـــروعـــات الـــقومـــية، وتحـــليل 
بـــيانـــات الـــصور الـــفضائـــية بـــواســـطة الـــعلماء 
املــــصريــــني يــــعد أمــــناً قــــومــــياً فــــي اســــتقصاء 
املـــــــعلومـــــــات والـــــــحفاظ عـــــــلى ســـــــريـــــــتها عـــــــلى 
عـــــــكس الـــــــجاري حـــــــالـــــــيا مـــــــن شـــــــراء  صـــــــور 
أقــمار صــناعــية ألهــداف محــددة مــن جــهات 
غـــــير مـــــصريـــــة ، نـــــاهـــــيك عـــــن تـــــوفـــــير مـــــاليـــــني 
الــــــــجنيهات والــــــــعمالت األجــــــــنبية الــــــــتي يــــــــتم 
انـفاقـها بـغرض شـراء الـصور الـفضائـية مـن 

الخارج.
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  ونـــــسأل هـــــنا كـــــيف يـــــمكن لـــــلدولـــــة 
املـصريـة االسـتفادة مـن تحـليل بـيانـات 

تلك الصور؟
 أجــــــاب الــــدكــــتور / محــــمود حســــني أن 
هــــــــناك رابــــــــطاً بــــــــني الــــــــقائــــــــمني عــــــــلى تحــــــــليل 
الــــــــصور الــــــــفضائــــــــية والســــــــلطة الــــــــتنفيذيــــــــة، 
فــالــهيئة تــمد الــقائــمني عــلى الــعمل الــتنفيذي 
بـــــــالـــــــبيانـــــــات والـــــــتحالـــــــيل الـــــــفضائـــــــية لـــــــكافـــــــة 
املشــــروعــــات ومــــن أمــــثلة هــــذا الــــتعاون : مــــن 
اهـــــم اســـــتخدامـــــات بـــــيانـــــات صـــــور األقـــــمار 
الــصناعــية حــالــيا تــتمثل فــي تحــديــد اشــكال 
الــــــتعدي عــــــلى أراضــــــي الــــــدولــــــة كــــــيفاً وكــــــماً 
وربــط ذلــك بــكل املــعلومــات األرضــية املــتاحــة 
وتحــــــديــــــد نــــــوع الــــــتعدي واملــــــساحــــــة املــــــتعّدي 

  عليها واحداثياتها املكانية.
كــذلــك يــتم اســتخدام تــحالــيل بــيانــات الــصور 
الـفضائـية فـي إنـقاذ الـبحيرات املـصريـة مـن 
الـــتعديـــات والـــتلوث وايـــضا اســـتخدامـــها فـــي 
تحـــــديـــــد املـــــتغيرات الـــــحادثـــــة بـــــفعل الـــــطبيعة 
وأيـــضا بـــفعل تـــدخـــالت اإلنـــسان والســـتغالل 
املـــــــوارد الـــــــطبيعية بـــــــالـــــــبحيرة واملـــــــتمثلة فـــــــي 
الـثروات املـائـية و الـسمكية ، وأيـضاً الـتعدي 
عـــلى نهـــر الـــنيل والـــحفاظ عـــلى جـــودة ونـــقاء 

املياه وتحديد ملوثاتها.
وفــــى الــــوقــــت الــــحالــــي تــــقوم الــــهيئة بــــإنــــشاء 
الـبنية املـعلومـاتـية لـعدد ثـمان مـحافـظات فـي 
جــــــــــــــميع مــــــــــــــجاالت الــــــــــــــتنمية االقــــــــــــــتصاديــــــــــــــة 
بـــــاملـــــحافـــــظات بـــــاســـــتخدام بـــــيانـــــات الـــــصور 

  الفضائية.
 كـــــــما يـــــــمكننا مـــــــن رصـــــــد جـــــــميع املـــــــتغيرات 
الـــــــحادثـــــــة داخـــــــل وحـــــــول الحـــــــدود املـــــــصريـــــــة 
بــــــــــــــاســــــــــــــتخدام بــــــــــــــيانــــــــــــــات صــــــــــــــور األقــــــــــــــمار 

الصناعية .
وبـــــــالـــــــعودة إلـــــــى وكـــــــالـــــــة الـــــــفضاء 
املـصريـة... تـداولـت األخـبار فـي اآلونـة 
االخــــــيرة عــــــن ســــــعي مــــــصر إلنــــــشاء 
وكـــالـــة فـــضاء إفـــريـــقية يـــكون مـــقرهـــا 
الـقاهـرة. هـل ذلـك يـعود بـالـفائـدة عـلى 

مصر والقارة السمراء؟ 
بـــــالـــــطبع، حـــــيث يـــــمثل صـــــدور قـــــرار قـــــانـــــون 
وكــــالــــة الــــفضاء املــــصريــــة وأيــــضا اإلفــــريــــقية 
تــــــــكامــــــــالً كــــــــبيراً نــــــــحو نــــــــقل وتــــــــفعيل وتــــــــبادل 
الـــــخبرات بـــــني الـــــدول اإلفـــــريـــــقية فـــــي مـــــجال 
تــــــــكنولــــــــوجــــــــيا الــــــــفضاء وتــــــــوثــــــــيق الــــــــعالقــــــــات 

املــــــــــصريــــــــــة - اإلفــــــــــريــــــــــقية، كــــــــــذلــــــــــك ســــــــــيتيح 
االســتفادة مــن نــتائــج بــرامــج الــفضاء داخــل 
الـــــــــقارة الـــــــــسمراء فـــــــــي االســـــــــتغالل األمـــــــــثل 
لــــلثروات الــــطبيعية لــــدول الــــقارة الــــتي كــــانــــت 
ومــــازالــــت محــــل أطــــماع الــــكثيريــــن مــــن غــــير 

أبنائها.
  الــــي جــــانــــب ذلــــك يــــتم تــــوقــــيع الــــعديــــد مــــن 
بـــــروتـــــوكـــــوالت الـــــتعاون بـــــني وكـــــاالت الـــــفضاء 
املـــختلفة بـــالـــدول اإلفـــريـــقية فـــيما بـــينها ومـــع 
وكاالت الفضاء األخرى من خارج القارة. 

    وفـــــي ظـــــل وجـــــود الـــــسياســـــات املـــــصريـــــة 
الـــداعـــمة لـــلعالقـــات املـــصريـــة مـــع دول الـــقارة 
اإلفــــــريــــــقية إلعــــــادة بــــــناء جــــــسور الــــــثقة بــــــني 
الـدول اإلفـريـقية، قـام الـسيد الـوزيـر االسـتاذ 
الـــدكـــتور / خـــالـــد عـــبد الـــغفار -وزيـــر 
الـــــتعليم الـــــعالـــــي والـــــبحث الـــــعلمي 
بـتبني قـانـون إنـشاء وكـالـة الـفضاء املـصريـة 
وكـــــذلـــــك اإلطـــــار الـــــقانـــــونـــــي لـــــوكـــــالـــــة الـــــفضاء 
اإلفــــريــــقية، وقــــد قــــام ســــيادتــــه بــــالــــتعاون مــــع 
فــــــريــــــق عــــــمل مــــــن وزارتــــــي الــــــتعليم الــــــعالــــــي 
والــبحث الــعلمي ووزارة الــخارجــية املــصريــة 
وجـــــــــهات أخـــــــــرى داعـــــــــمة ومـــــــــعاونـــــــــة بـــــــــتنفيذ 
مخــــــطط إعــــــداد اإلطــــــار الــــــقانــــــونــــــي إلنــــــشاء 

قانون وكالة الفضاء اإلفريقية.
وبــــــالــــــفعل تــــــم عــــــقد اجــــــتماع لــــــلجنة الــــــتعليم 
واالبـــتكار والـــتكنولـــوجـــيا بـــاالتـــحاد األفـــريـــقي 
بــرئــاســة الــسيد الــوزيــر الــدكــتور/ خــالــد عــبد 
الــــغفور بــــالــــقاهــــرة فــــي أكــــتوبــــر ٢٠١٧ وذلــــك 
بــــــحضور ومــــــشاركــــــة وزراء الــــــتعليم الــــــعالــــــي 
والــــبحث الــــعلمي بــــالــــدول اإلفــــريــــقية ، ونــــتج 
عـــــن هـــــذا االجـــــتماع املـــــوافـــــقة عـــــلى اإلطـــــار 
الـــــقانـــــونـــــي املـــــقترح إلنـــــشاء وكـــــالـــــة الـــــفضاء 
اإلفـريـقية، بـاإلضـافـة إلـي مـا تـم اعـتماده مـن 
سـياسـات واسـتراتـيجيات أفـريـقية فـي مـجال 
الـــــفضاء تـــــم الـــــتوجـــــيه بـــــاســـــتكمال الـــــدراســـــة 
لـــــــوضـــــــع تـــــــصور إلطـــــــار الـــــــتنفيذ والـــــــحكومـــــــة 
لـوكـالـة الـفضاء األفـريـقية. وهـذا يـؤكـد سـالمـة 
اإلجـــــــــراءات نـــــــــحو اتـــــــــخاذ الـــــــــقرار بـــــــــإنـــــــــشاء 
الــــوكــــالــــة فــــي االجــــتماع الــــرئــــاســــي لــــالتــــحاد 
األفــــريــــقي املــــزمــــع عــــقده فــــي يــــنايــــر ٢٠١٨ 
وذلــــك بــــالــــتنسيق بــــني وزارة الــــتعليم الــــعالــــي 
والــــبحث الــــعلمي مــــمثلة فــــي الــــهيئة الــــقومــــية 
لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء وبـــني 

االتحاد األفريقي من جانب آخر.  

كــما تــقدمــت مــصر بــطلب الســتضافــة وكــالــة 
الـــفضاء االفـــريـــقية عـــلي أراضـــيها، وبـــالـــفعل 
تـم إعـداد املـلف  الـخاص بـذلـك بـالـتعاون مـع 
خـــــبراء مـــــن الـــــجامـــــعات واملـــــراكـــــز واملـــــعاهـــــد 
والـــــــــــــــــهيئات الـــــــــــــــــبحثية ووزارة الـــــــــــــــــخارجـــــــــــــــــية 

املصرية.
بـذكـر إنـشاء وكـالـة الـفضاء اإلفـريـقية، 
إلـى أي مـدى تـتعاون الـهيئة الـقومـية 
لـالسـتشعار مـن الـبعد وعـلوم الـفضاء 
مــع نــظرائــها عــلى املســتوى الــدولــي ؟ 

وما هي أشكال هذا التعاون؟
هـــــــناك الـــــــعديـــــــد مـــــــن االتـــــــفاقـــــــيات املـــــــتبادلـــــــة 
واملشـــروعـــات الـــبحثية املشـــتركـــة مـــع مـــختلف 
دول الـعالـم وبـخاصـة ذات الـريـادة مـنها فـي 
مـــــــــــجاالت االســـــــــــتشعار مـــــــــــن الـــــــــــبعد وعـــــــــــلوم 
الــــفضاء. ولــــعل ابــــرزهــــا قــــيام الــــهيئة بــــتوقــــيع 
عـــــقد إنـــــشاء وبـــــناء قـــــمر صـــــناعـــــي مـــــصري 
بـــــالـــــتعاون مـــــع الـــــصني يهـــــدف إلـــــي تـــــدريـــــب 
الـكوادر املـصريـة وتـصميم وتـصنيع مـكونـات 
الـقمر الـصناعـي "مـصر سـات٢" بـاملـشاركـة 
مـع املـهندسـني الـصينني فـي مـراكـز التجـميع 
الـــــصينية. ويهـــــدف هـــــذا الـــــعقد الـــــى إنـــــشاء 
مـركـز للتجـميع والـتصنيع لـألقـمار الـصناعـية 
فــــي مــــصر بــــالــــتعاون مــــع الــــصني .. وســــوف 
يـــــــتم تجـــــــميع "مـــــــصر ســـــــات٢" فـــــــي مـــــــركـــــــز 
التجــميع املــزمــع إنــشاؤه بــاملــديــنة الــفضائــية 

بالقاهرة الجديدة.
ومـن أمـثلة الـدول األخـرى الـتي يـتم الـتعاون 

معها في هذا املجال:
- الـــهند : حـــيث تجـــري مـــفاوضـــات وزيـــارات 

متبادلة لبحث مجاالت التعاون .
- كــــــازاخســــــتان : حــــــبت تــــــم تــــــوقــــــيع خــــــطاب 
نــوايــا بــني الــجانــبني فــي مــجال تــوفــير صــور 

األقمار الصناعية وتدريب املتخصصني.
- دولـــة اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة : اجـــريـــت 
زيـــارات مـــتبادلـــة ومـــيدانـــيه ملـــناقـــشة الـــتعاون 

مع وكالة اإلمارات للفضاء .
- الــكويــت : يــتم الــتعاون مــع إدارة املــساحــة 
الـعسكريـة بـدولـة الـكويـت وذلـك بـالـتنسيق مـع 
هــــيئة املــــساحــــة الــــعسكريــــة املــــصريــــة لــــبحث 
اوجـــه الـــتعاون املشـــترك فـــي مـــجال الـــفضاء 

والتطبيقات واملحطات األرضية .
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جــديــر بــالــذكــر أنــنا كــهيئة بــحثية نــشارك فــي 
الـــتحالـــفات الـــبحثية والـــتي ســـبق وان أعـــلنت 
عـنها أكـاديـمية الـبحث الـعلمي والـتكنولـوجـيا، 
وهـــي بـــحق مـــبادرة رائـــدة فـــي االتـــجاه نـــحو 
الـــتحالـــفات بـــني الـــكيانـــات والـــهيئات الـــبحثية 
والــــــجامــــــعات ومــــــمثلي الــــــصناعــــــة مــــــن أجــــــل 
تـــــعظيم االســـــتفادة مـــــن الـــــخبرات املـــــصريـــــة 
الــــــتي تــــــعمل مــــــثل الجــــــزر املــــــنعزلــــــة الــــــتي ال 

رابط بينهما.
ولــديــنا مشــروع تــحالــف الــفضاء " قــمر 

صناعي لتطوير التكنولوجيا "
- مشـــــروع تـــــصنيع وإطـــــالق قـــــمر صـــــناعـــــي 
بهــــــــــــدف امــــــــــــتالك تــــــــــــقنيات تــــــــــــصنيع املــــــــــــواد 
الـــــــــــــــــفضائـــــــــــــــــية: هـــــــــــــــــيكل الـــــــــــــــــقمر- املـــــــــــــــــتحكم 
املـــغناطـــيسي فـــي وجـــهة الـــقمر بـــتمويـــل مـــن 
أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي بـــمبلغ ١٠ مـــليون 

جنية 
مساهمة الهيئة ١.٥ مليون جنية 

مدة تنفيذ املشروع ٢٠١٧-٢٠١٩ 
الجهات املشاركة في هذا التحالف :

- الــــــهيئة الــــــقومــــــية لــــــالســــــتشعار مــــــن الــــــبعد 
وعلوم الفضاء .

- املعهـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــقومـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــلبحوث الـــــــــــــــــفلكية 
والجيوفيزيقية .

- مركز بحوث الفلزات.
- جامعة القاهرة.

- جامعة عني شمس.
- األكــــاديــــمية الــــعربــــية لــــلعلوم والــــتكنولــــوجــــيا 

والنقل البحري.
- مصنع بنها لإللكترونيات.

- مصنع ٦٣ الحربي.
- الشركة العاملية للبصريات.

- الشركة املصرية لالستشعار من البعد.      
هــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــي مجــــموعــــة مــــن 
املشـــروعـــات الـــجاريـــة بـــالـــهيئة نـــذكـــر 

منها علي سبيل املثال :
- القمر الصناعي "مصر سات ٢ "

- مـــــــــــــــركـــــــــــــــز تجـــــــــــــــميع واخـــــــــــــــتبارات األقـــــــــــــــمار 
الصناعية .

- سلسلة األقمار التجريبية وتشتمل على:
الــــــــقمر التجــــــــريــــــــبي األول : تــــــــمت أعــــــــمال ١.

التصميم والتصنيع .

الـــقمر التجـــريـــبي الـــثانـــي :جـــاري أعـــمال ٢.
الــــتصميم والــــتصنيع مــــن خــــالل مشــــروعــــات 

فرعية  أخري .
قــــــــــمر الــــــــــجامــــــــــعات: يــــــــــتم الــــــــــتصنيع بــــــــــعد ٣.

الـــــــــــتصميم بـــــــــــاالشـــــــــــتراك مـــــــــــع الـــــــــــجامـــــــــــعات 
املصرية بالتعاون مع

وزارة الــــــــتعليم الــــــــعالــــــــي و مــــــــشاركــــــــه 14 ٤.
جامعة ومعهد حكومي وخاص . 

األقـــــمار مـــــتناهـــــيه الـــــصغر والـــــتي تـــــعتمد ٥.
أســـــــــــــــاســـــــــــــــا عـــــــــــــــلي املخـــــــــــــــرجـــــــــــــــات الـــــــــــــــبحثية 

للمشروعات الفرعية
الـــجاريـــة بـــالـــهيئة مـــن اجـــل إطـــالق أقـــمار ٦.

" Pico Satellite" من فئة
إطالق قمر U1  في ديسمبر٧٢٠١٧.
إطالق قمر U2  فى ديسمبر ٨٢٠١٨.
إطــــــالق قــــــمر ٢٥×٢٥ ســــــم فــــــى ديــــــسمبر ٩.

٢٠١٩
وجــــــاري اآلن الــــــتنسيق مــــــع وكــــــالــــــة الــــــفضاء 
الـــــــيابـــــــانـــــــية إلطـــــــالق مـــــــنخفض الـــــــتكلفة مـــــــن 

KIBO module محطة الفضاء الدولية
إلـى مـاذا تـتطلع سـيادتـكم ملـا يـمكن أن 
تـقدمـه الـهيئة الـقومـية مسـتقبال ملـصر 
مـــن خـــالل كـــل مـــا تـــم اســـتعراضـــه مـــن 

امكانات ومشروعات ؟ 
تـــتلخص أحـــالمـــنا فـــى تـــطويـــر كـــل امـــكانـــات 
الـــــهيئة لـــــتعظيم دورهـــــا فـــــى املـــــساهـــــمة فـــــي 
مشـــروعـــات الـــتنمية بـــالـــدولـــة، وبـــناء مـــنظومـــة 
بــــحثية مــــواكــــبة لــــتقدم الــــعلوم والــــتكنولــــوجــــيا 
واالبـــــــــتكار مـــــــــجال االســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد 
وعـــــــلوم الـــــــفضاء، تـــــــكون قـــــــادرة عـــــــلى إنـــــــتاج 
وإدارة املــــعرفــــة وتــــسويــــقها بــــكفاءة وفــــاعــــلية 
تـــحقق املـــنافـــسة الـــعلمية املـــبنية عـــلى الـــتميز 
وخــــدمــــة االقــــتصاد الــــوطــــني وتــــحقيق تــــنمية 

مستدامة للمجتمع املصري.
و مـــن جـــانـــبه .... يســـتعرض األســـتاذ 
الـدكـتور / عـلي صـادق و املـلقب بـأبـو 
الـــــفضاء املـــــصري و الـــــذي يـــــعد مـــــن  
الـرعـيل الـرائـد فـي مـجال عـلوم الـفضاء 
و اإلســـــتشعار مـــــن الـــــبعد خـــــبرات و 
رؤيـة سـيادتـه عـن مـجال عـلوم الـفضاء 
فــــي نــــبذة تــــاريــــخية عــــن مــــا يــــسمى 
بــالــحضارة الــفضائــية و مــوقــع مــصر 

منها .

حيث أكد سيادته على اآلتي :
يــــــعد وصــــــول 
البشـــــــر إلـــــــى 
الـــفضاء عـــام 
١٩٥٧ حـدث 
جــــــــديــــــــد فــــــــي 
نـــــوعـــــه فـــــريـــــد 

فــي نــتائــجه ، فهــذه هــي املــرة األولــي ، عــلى 
مــــــــدي الــــــــتاريــــــــخ البشــــــــري كــــــــله ، أن تــــــــمكن 
اإلنــــــــــسان مــــــــــن الخــــــــــروج مــــــــــن فــــــــــوق الــــــــــكرة 
األرضـــــية والـــــوصـــــول إلـــــى خـــــارجـــــها . بهـــــذا 
الخــروج يــمكن الــقول أن البشــريــة تــمر اآلن 
بـــــــــــمرحـــــــــــلتني رئـــــــــــيسيتني أو بـــــــــــمعني أصـــــــــــح 
بـــــــــــــــحضارتـــــــــــــــني إنـــــــــــــــسانـــــــــــــــيتني مـــــــــــــــختلفتني ، 
الــحضارة األولــي هــي الــحضارة األرضــية ، 
الــتي أصــبحت فــي مــراحــلها األخــيرة ، بــعد 
أن بـــدأت ثـــوابـــتها فـــي اإلهـــتزاز والـــتداعـــي ، 
فـــأصـــبحت غـــير قـــادرة أو غـــير مـــالئـــمة عـــلى 
ضـــبط إيـــقاع الـــحياه ، والـــحضارة الـــثانـــية ، 
الـحضارة الـفضائـية ، مـازالـت فـي بـدايـاتـها 
االولـــى وثـــوابـــتها لـــم تـــكتمل بـــعد ، وبـــالـــتالـــي 
فـــــهي غـــــير قـــــادرة عـــــلى شـــــغل الـــــفراغ الـــــذي 
نــشأ مــن تــداعــيى ثــوابــت املــرحــلة األرضــية . 
نـــــحن اآلن فـــــي مـــــرحـــــلة إنـــــتقالـــــية بـــــني ذبـــــول 
حــــــضارة ونــــــشوء أخــــــرى ، بــــــني ثــــــوابــــــت غــــــير 

مالئمة وثوابت غير مكتملة .
      أقــــــــصد بــــــــالــــــــحضارة األرضــــــــية الــــــــفترة 
الـزمـنية الـتي عـشناهـا فـوق األرض مـنذ بـدء 
الخــــــــليقة وحــــــــتى اآلن وأمــــــــكننا خــــــــاللــــــــها أن 
نسـتكشف كـل قـاراتـها ومـحيطاتـها وبـحارهـا 
وفـضائـها الـجوي ، ونـقيم فـي كـل أرجـائـها ، 
ونـزداد عـددا ونـطفر شـكال ولـونـا ومـوضـوعـا ، 
ونــــــــــــــتطور إجــــــــــــــتماعــــــــــــــيا وثــــــــــــــقافــــــــــــــيا وعــــــــــــــلميا 
وتـكنولـوجـيا ، ونـعتنق شـرائـع وعـقائـد مـختلفة 
، ونــــــــــــــــــنـقـسـم إلــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــعـوب وحــــــــــــــــــضـارات 
مـــــــــــــتعددة ،حـــــــــــــتى وصـــــــــــــلنا إلـــــــــــــى الـــــــــــــعصور 
األرضــــــية األخــــــيرة ، وهــــــي حــــــضارة تــــــميزت 
بشـــــدة وقـــــسوة وخـــــبث الـــــصراعـــــات الـــــقائـــــمة 
فـــيما بـــيننا، والـــتي أدت إلـــى إنـــقسامـــنا إلـــى 
دول وشــعوب مــتقدمــة ، وأخــري يــطلق عــليها 
دول نـــــــــامـــــــــية. الـــــــــخالصـــــــــة أن األرض الـــــــــتي 
عــــشنا عــــليها ومــــازلــــنا ،أصــــبحت غــــير قــــادرة 

على حملنا .
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أمــا الــحضارة الــفضائــية فــهي الــحضارة 
الـــــتي بـــــدأنـــــا نـــــعيشها مـــــنذ خـــــروجـــــنا مـــــن 

فـــــــــوق الـــــــــكرة األرضـــــــــية ووصـــــــــولـــــــــنا إلـــــــــي 
الــــــــــفضاء ، وحــــــــــققنا خــــــــــاللــــــــــها طــــــــــفرتــــــــــني 


عظيمتني غير مسبوقتني :

الــــــــــــــــــطـفـرة األولــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــفـرة مــــــــــــــــــكـانــــــــــــــــــيـة  
"الـــفضاء" ، وهـــو مـــكان جـــديـــد لـــم يســـبق 
للبشــر الــوصــول إلــيه، مــكان مــتسع لــيس 

لـــــه بـــــدايـــــة ، ولـــــيس لـــــه نـــــهايـــــة ، ومـــــا يـــــزال 
يــــــتمدد ، بــــــه بــــــاليــــــني املجــــــرات ، وبــــــاليــــــني 
الــشموس ، وبــاليــني األجــرام الــسماويــة ، 

مــــــــــــــكان مليئ بــــــــــــــاملــــــــــــــصادر الــــــــــــــطبيعية ، 
والــــطاقــــة الــــتي ال تــــنضب ، والــــتي تــــكفي 

كـل إسـتخدامـاتـنا كبشـر مـهما زاد عـددنـا 

، ومـن املـؤكـد وجـود كـرات مـشابـهة لـكرتـنا 
األرضـــــية تـــــصلح إلقـــــامـــــة البشـــــر ، مـــــكان 

مليئ بــــــاألخــــــطار الــــــتي ال يــــــمكن تــــــصور 

شدتها. 

والـطفرة الـثانـية طـفرة عـلمية تـكنولـوجـية ، 
هـي الـتي سـمحت لـنا أن نـخترق الـغالف 

الـــــــــــــجوي بـــــــــــــكل مـــــــــــــا فـــــــــــــيه مـــــــــــــن أخـــــــــــــطار 
وصـــــعوبـــــات ، وأن نـــــصل إلـــــى الـــــفضاء ، 

واإلقـامـة فـيه دون  أن تـكون فـيه املـقومـات 

الـــــــــالزمـــــــــة لـــــــــبقاء البشـــــــــر ، إســـــــــتطعنا أن 
نـتنفس ونـري ونـأكـل ونشـرب ونـقوم بـعديـد 

مـــــــــــن األنشـــــــــــطة واإلســـــــــــتكشافـــــــــــات ، وأن 
نـــــــحصل عـــــــلى املـــــــعلومـــــــات عـــــــن األرض ، 

وعــن الــفضاء ، وأن نــتصل بــاألرض ، ثــم 
نـــعود إلـــيها ســـاملـــني ....إلـــخ ، ثـــم تـــطورت 
هـذه الـعلوم والـتكنولـوجـيات تـطورا سـريـعا 

وبــمعدالت لــم يســبق للبشــريــة أن حــققتها 
عـــــلي مـــــدى حـــــضارتـــــها األرضـــــية كـــــلها ، 

وهـو مـا  أدى إلـى عـديـد مـن اإلخـتراعـات 
والـــتطبيقات الـــتي تـــدور حـــولـــها وبـــها كـــل 


أنشطتنا البشرية حاليا. 

هــــــذه الــــــحضارة الــــــفضائــــــية ، بــــــطفرتــــــيها 
املــــكانــــية والــــعلمية الــــتكنولــــوجــــية ،مــــازالــــت 
فــــي بــــدايــــتها، وهــــي      ـ طــــبقا لــــقواعــــد 

الـقانـون الـدولـي الـفضائـي الـذي إرتـضاه 
البشــــرـ  مــــتاحــــة لــــكل الــــدول الــــتى تــــرغــــب 

فــــي املــــشاركــــة فــــي تــــحقيقها وتــــطويــــرهــــا، 

واإلســــــــتفادة مــــــــن مــــــــصادرهــــــــا الــــــــطبيعية 


املختلفة . 
هـــناك عـــديـــد مـــن الـــدول قـــررت أن تـــدخـــل 
إلــى الــحضارة الــفضائــية ،  فــأصــبحت ـ 

بــشكل أو بــآخــر وبــدرجــات مــختلفة ـ دوال 

فــــــــــضائــــــــــية ، فــــــــــوصــــــــــلت إلــــــــــى الــــــــــفضاء ، 

وامـــتلكت عـــلوم وتـــكنولـــوجـــيا الـــفضاء ومـــا 
أدت إلــيه مــن عــلوم وتــكنولــوجــيات جــديــدة 
وتـــــطبيقات مـــــختلفة ، وهـــــناك دول أخـــــرى 
إرتــــــــــضت ، او أرغــــــــــمت  ، أن تــــــــــظل فــــــــــي 

نــــطاق الــــحضارة األرضــــية ،  فــــاســــتمرت 
فــــــي اســــــتخدام الــــــعلوم والــــــتكنولــــــوجــــــيات 

والـــتطبيقات الـــتي تـــسمح لـــها بـــها الـــدول 
الـفضائـية !! بـكل مـا يـمكن أن يـؤدي إلـيه 

ذلــــــك مــــــن تــــــداعــــــيات ســــــلبية عــــــلى أمــــــنها 

وسالمتها .

هـذا مـوجـز سـريـع لـتطور البشـريـة بـصفة 

عامة ، فماذا عن موقف مصر ؟

تـــــــعددت مـــــــحاوالت مـــــــصر لـــــــلدخـــــــول إلـــــــى 
عــصر الــفضاء ، مــن أهــمها إنــشاء وزارة 

الــــبحث الــــعلمي  ملجــــلس بــــحوث الــــفضاء 
عــــــــــام ١٩٩٨ ، الــــــــــذي وضــــــــــع تــــــــــفصيالت 
املـرحـلة األولـي ألهـداف مـصر فـي مـجال 

الـــــــفضاء واســـــــتراتـــــــيجية تـــــــنفيذهـــــــا ، وتـــــــم 

تــــــــنفيذهــــــــا بــــــــنجاح مــــــــن خــــــــالل بــــــــرنــــــــامــــــــج 
الــــفضاء ، الــــذي ألــــحق بــــالــــهيئة الــــقومــــية 

لــــــإلســــــتشعار مــــــن الــــــبعد وعــــــلوم الــــــفضاء 

كــــــمرحــــــلة أولــــــى ، عــــــلى أن تــــــنشأ وكــــــالــــــة 
فـضاء مـصريـة فـي املـرحـلة الـثانـية ، ومـن 

خــــــــالل بــــــــرنــــــــامــــــــج الــــــــفضاء أمــــــــكن تــــــــنفيذ 
مشــــروع نــــقل عــــلوم وتــــكنولــــوجــــيا تــــصنيع 

األقــمار الــصغيرة بــالــتعاون مــع أوكــرانــيا 
" الـقمر إيـجبت سـات ١ " وتـدريـب عـديـد 
مـــــــن الـــــــعلماء واملـــــــهندســـــــني املـــــــصريـــــــني ، 
وإنــشاء مــديــنة فــضائــية ومــعامــل ومحــطة 

تــــــحكم فــــــي األقــــــمار الــــــصناعــــــية ومحــــــطة 

إلســـتقبال الـــبيانـــات ...إلـــخ  عـــقب إطـــالق 

الــقمر إيــجبت ســات١ عــام ٢٠٠٧ بــنجاح 
، تــــم إيــــقاف بــــرنــــامــــج الــــفضاء ، وإرجــــاء 

تنفيذ املرحلة الثانية من اإلستراتيجية .
فـى عـام ٢٠١٧ ، وبـعد عشـر سـنوات مـن 

الـــــــــتوقـــــــــف ، قـــــــــررت الـــــــــقيادة الـــــــــسياســـــــــية 

املــوافــقة عــلى مشــروع إدخــال مــصر إلــى 
عــصر الــفضاء ، املــقدم مــن وزيــر الــتعليم 

الــــــعالــــــي والــــــبحث الــــــعلمي ، فــــــتم إعــــــداد 

مشــــــروع قــــــانــــــون إنــــــشاء وكــــــالــــــة الــــــفضاء 

املـصريـة بـالـهيئة الـقومـية لـإلسـتشعار مـن 

الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء ، ونـــــــــوقـــــــــش فـــــــــي 
مجـــــلس الـــــنواب ، وتـــــمت املـــــوافـــــقه عـــــليه ، 

وجــــــــــاري إرســــــــــالــــــــــة إلــــــــــى الــــــــــسيد رئــــــــــيس 
الجــــمهوريــــة لــــلتصديــــق عــــليه ونشــــره فــــي 
الجـــريـــدة الـــرســـمية  لـــقد قـــررت مـــصر أن 
تــــصبح دولــــة فــــضائــــية ، وأن تــــدخــــل إلــــى 


املرحلة الفضائية بكل ثقلها.
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تــمكَّن فــريــق مــصرى - أمــريــكى مشــترك مــن وضــع قــطعة جــديــدة فــى أُحْـــــجِية الــكشف 
عـن سِـــــرِّ االنـقراض الـكبير الـذى أصـاب الـديـناصـورات فـى نـهايـة الـعصر الـطباشـيرى 
قــبل نــحو ٦٥ مــليون ســنة، بــعد أن اســتطاعــوا الــكشف عــن ديــناصــور جــديــد، أطــلقوا 
عـليه «مـنصوراصـورس» تـيمناً بـالـجامـعة الـتى يـنتمى إلـيها الـباحـث الـرئـيس: جـامـعة 

املنصورة.
وبحسـب دراسـة نُشـرت أمـس (االثـنني) فـى مجـلة نيتشـر الـعلمية ذائـعة الـصيت، الـتى 
تُـعدُّ واحـدة مـن أهـم املـجالت الـعلمية عـلى مسـتوى الـعالـم، تـمكَّن الـفريـق مـن الـكشف 
عـن نـوع جـديـد تـمامـاً مـن الـديـناصـورات فـى نـصر عـلمى فـريـد سـيضيف الـكثير إلـى 

سجل مصر األحفورى.
حـني يـتعلق األمـر بـالـسنوات األخـيرة مـن حـياة الـديـناصـورات فـإن الـقارة األفـريـقية تُـعدُّ 
صـفحة فـارغـة؛ فـالـحفريـات الـتى عُــِثَر عـليها فـى أفـريـقيا تـنتمى لـلفترة الـزمـنية بـني ٩٠ 
و١٠٠ مــليون ســنة فــقط، وهــى حــفريــات قــليلة الــعدد، وتــبعد عــن زمــن االنــقراض بــفترة 
كـبيرة تـتجاوز ٢٥ مـليون سـنة، وهـذا يـعنى أن مـسار تـطور الـديـناصـورات فـى أفـريـقيا 
ظـلَّ إلـى حـد كـبير لـغزاً. ولـكن اآلن، سـيساعـد اكـتشاف الـفريـق الـبحثى - مـن جـامـعة 

املــــــنصورة، بــــــالــــــتعاون 
مـــــــع جـــــــامـــــــعة أوهـــــــايـــــــو 
ومـؤسـسة لـيكى لـلعلوم 
والجـــــــــــمعية الـــــــــــوطـــــــــــنية 
الـــجغرافـــية واملـــؤســـسة 
األمــــــــــريــــــــــكية لــــــــــلعلوم - 
لـــــلديـــــناصـــــور الجـــــديـــــد 
اآلن عــــــــلى سَــــــــــــدِّ ثــــــــغرة 
مـــــــن الـــــــثغرات مـــــــا قـــــــد 
يُـْسِهم فـى حـل أُحْــــجِية 
اندثار الديناصورات.

عُـــِثَر عــلى الــديــناصــور الجــديــد فــى الــواحــات الــداخــلة أثــناء رحــلة اســتكشافــية قــام بــها 
بــاحــثون تــابــعون ملــركــز عــلوم الــحفريــات الــفقاريــة بــجامــعة املــنصورة، بــرئــاســة الــدكــتور 
هـشام سـالم، الـحاصـل عـلى درجـته الـعلمية فـى مـجال الـحفريـات الـفقاريـة مـن جـامـعة 
ن مـن الـدكـتورة إيـمان الـداودى، أول  أكـسفورد، بـالـتعاون مـع فـريـق بـحثى نـسائـى مُــكوَّ
بــاحــثة مــصريــة وعــربــية فــى مــجال الــديــناصــورات، والــدكــتورة ســناء الــسيد، والــدكــتورة 

سارة صابر، من جامعتى املنصورة وأسيوط.
ى «تــيتانــورســوريــا»، وهــى نــوع  يــنتمى الــديــناصــور املــكتشف حــديــثاً إلــى عــائــلة تُــسمَّ
مــن الــديــناصــورات الــنباتــية طــويــلة الــعنق، الــتى كــانــت شــائــعة فــى جــميع أنــحاء الــعالــم 
خــالل الــعصر الــطباشــيرى، تــلك الــعائــلة مــعروفــة بــكونــها أكــبر الــحيوانــات الــبريــة الــتى 
عـرفـها الـِعْلم حـتى اآلن، إال أن الـديـناصـور املـكتشف حـديـثاً يـختلف عـنها فـى الـعديـد 
مـــن الـــخصائـــص؛ إذ إن وزنـــه يـــعادل تـــقريـــباً وزن فـــيٍل أفـــريـــقى، وهـــيكله يـــختلف عـــن 

هيكل الديناصورات االعتيادية التى تنتمى لتلك العائلة.

 

تصدر عن 
 مجلس المراكز والمعاهد 

والهيئات البحثية  
وزارة البحث العلمي  

 
رئيس مجلس اإلدارة  
أ.د خالد عبد الغفار  

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  
 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
أ.د ياسر رفعت عبد الفتاح  

أمين مجلس المراكز والمعاهد 
والهيئات البحثية 

أسرة التحرير 
أ. محمد أحمد عبد المجيد  

أ. ياسر عبد الفتاح سالم 
م. أحمد محمد السيد 

أ. أحمد أحمد أحمد مجاهد  
أ. محمد يونس الخولى 

م. احمد نزيه عبد الواحد 

للمراسالت واإلعالنات  
بإسم هيئة التحرير 

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية  

١٠١ ش القصر العيني  
الدور الثامن  

تليفاكس : ٢٧٩٢١٣١٦ 
info@crci.sci.eg 
www.crci.sci.eg

«منصوراصورس»: اكتشاف أول ديناصور مصري في الواحات الداخلة
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