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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



[ ! ]4

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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