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ف$ي ال$عدد ال$ثال$ث ملج$لة ال$ناف$ذة ك$ان ل$نا ل$قاء
م $$ع ال $$سيد األس $$تاذ ال $$دك $$تور /أح $$مد ع $$ادل
ع$بد ال$عظيم – م$ؤس$س م$رك$ز ب$حوث وت$طوي$ر
ال$فلزات ب$مناس$بة ن$يل س$يادت$ه ج$ائ$زة ال$رواد
ل $$ $لعلوم األس $$ $اس $$ $ية ع $$ $ن ال $$ $عام  ٢٠١٥ك $$ $ما
أع $ $ $ $ $ $ل$ن$ت أك $$ $ $ $ $ $ادي $ $ $ $ $ $م$ي$ة ال $ $ $ $ $ $ب$ح$ث ال $ $ $ $ $ $ع$ل$م$ي
والتكنولوجيا.
وك$ان ل$قاؤن$ا م$ع ال$عال$م الج$ليل إلل$قاء ال$ضوء
ع $$لى أح $$د أه $$م ال $$تجارب ال $$رائ $$دة ف $$ي م $$صر
ل $$ $ $ $رب $$ $ $ $ط ال $$ $ $ $بحث ال $$ $ $ $علمي ب $$ $ $ $امل $$ $ $ $ؤس $$ $ $ $سات
ال $$صناع $$ية ،و ك $$ان ال $$حوار ث $$ري $ا ً ب $$كم ٍ ه $$ائ $$ل
م$$ن ذك$$ري$$ات و أح$$داث واك$$بت ف$$ترة اإلع$$داد
ل$$تأس$$يس امل$$رك$$ز وم$$واج$$هة ص$$عاب وتح$$دي$$ات
ع$دي$دة ل$م ت$ثن م$ن ع$زي$مة ه$ذا ال$جيل امل$ثاب$ر
م$$ $ن ال$$ $رع$$ $يل األول ب$$ $مرك$$ $ز ب$$ $حوث وت$$ $طوي$$ $ر
ال$فلزات ع$ن وض$ع ال$لبنة األول$ي له$ذا امل$رك$ز
الهام .
ح$يث أن$ه م$نذ ال$عام  ١٩٧٣ك$ان امل$رك$ز أح$د
ال $$شعب ال $$بحثية ب $$امل $$رك $$ز ال $$قوم $$ي ل $$لبحوث
إل $$ي أن ص $$در ال $$قرار الج $$مهوري رق $$م ٣٧٩

ل$سنة  ١٩٨٣وال$قاض$ي ب$إن$شاء امل$رك$ز ال$ذي
روع$ي أن ي$كون م$قره ب$منطقة ال$تبني بح$لوان
ح$يث ت$وج$د م$عظم ال$صناع$ات ال$ثقيلة ب$مصر
.
وت $$ترك $$ز رس $$ال $$ة امل $$رك $$ز ف $$ي امل $$ساه $$مة ف $$ي
زي$ادة م$عدل ال$نمو اإلق$تصادي ب$رف$ع ال$قدرة
ال $$تناف $$سية ل $$لمنتجات ال $$صناع $$ية ال $$وط $$نية ،
ع $$لى أن ي $$كون ب $$مثاب $$ة ب $$يت ال $$خبرة ال $$علمي
وامل $$رك $$ز ال $$وط $$ني اإلق $$ليمي امل $$تخصص ف $$ي
وب $$عد م $$ضي م $$ا ي $$قارب م $$ن ث $$الث $$ة وث $$الث $$ون
مجال بحوث وتطوير علوم املواد.
ع$$ $ام $ $ا ً ع$$ $لى إن$$ $شاء امل$$ $رك$$ $ز  ،إن$$ $تقلت مج$$ $لة
ال$$ $ناف$$ $ذة إل$$ $ى م$$ $قره ب$$ $ال$$ $تبني ل$$ $لوق$$ $وف ع$$ $لى
وتح $$ $ددت األه $$ $داف ال $$ $عام $$ $ة ل $$ $لمرك $$ $ز ف $$ $يما
ال $$وض $$ع ال $$حال $$ي له $$ذا ال $$صرح امل $$تخصص
يلي:
ف $$ $ي م $$ $جال ش $$ $دي $$ $د األه $$ $مية وه $$ $و ال $$ $قطاع
• ت $$ $ $ $ $طوي $$ $ $ $ $ر امل $$ $ $ $ $نتجات وال $$ $ $ $ $عمليات
ال$$ $ $صناع$$ $ $ي مل$$ $ $ا ل$$ $ $ه م$$ $ $ن ع$$ $ $ظيم األث$$ $ $ر ف$$ $ $ي
اإلنتاجية.
اإلق$$تصاد ال$$وط$$ني وم$$ا ي$$قدم$$ه م$$رك$$ز ب$$حوث
• إحالل الواردات ببدائل محلية.
وت $$طوي $$ر ال $$فلزات لخ $$دم $$ة ه $$ذا ال $$قطاع م $$ن
• ت $$ $ $عظيم االس $$ $ $تفادة م $$ $ $ن ال $$ $ $ثروات خالل أبحاث ومجهودات علمائه وباحثيه.
املعدنية ومصادرها الثانوية.
• إث $$ $راء امل $$ $عرف $$ $ة ال $$ $علمية ف $$ $ي م $$ $جال
علوم وتكنولوجيا املواد.

][!1

امل$نتجات امل$عدن$ية  ،ب$اإلض$اف$ة إل$ى تح$دي$د ط$رق
ت#واص#ل األج#يال ب#مرك#ز ال#فلزات ي#سير ع#لى
ك$$يفية ت$$عظيم اإلس$$تفادة م$$ن ال$$خام$$ات امل$$عدن$$ية
نفس النهج للرعيل األول للمركز
املصرية
• امل$$شارك$$ة ف$$ي إع$$داد دراس$$ات الج$$دوى ال$$فنية و
اإلق $$تصادي $$ة ل $$لعدي $$د م $$ن املش $$روع $$ات ال $$قوم $$ية
العمالقة ذات البعد التنموي .
• إن $$تاج ال $$نماذج األول $$ية م $$ن امل $$بتكرات امل $$عدن $$ية
والبالستيكية .
• ت$$ $دري$$ $ب ال$$ $كوادر ال$$ $فنية م$$ $ن م$$ $هندس$$ $ني وف$$ $نيني
ل $$رف $$ع ق $$درات $$هم وت $$أه $$ليهم ب $$الش $$رك $$ات وامل $$صان $$ع
ال $$ $سيد األس $$ $تاذ ال $$ $دك $$ $تور /ط $$ $ه م $$ $طر – ال $$ $قائ $$ $م
املصرية والعربية واألفريقية .
ب$أع$مال رئ$يس امل$رك$ز أوض$ح ف$ي ح$واره ل$لناف$ذة أن
ف$$لسفة ال$$عمل م$$ن خ$$الل رس$$ال$$ة امل$$رك$$ز وأه$$داف$$ه ل$$م الدور الرائد للمركز إقليميا ً و قاريا ً
ت $$تغير ب $$مرور ال $$سنني م $$نذ لح $$ظة اإلن $$شاء ،ح $$يث ج$$دي$$ر ب$$ال$$ذك$$ر أن$$ه ي$$قام ب$$امل$$رك$$ز  -ل$$لسنة ال$$عاش$$رة
ح $$رص ج $$ميع األس $$ات $$ذة م $$نذ ال $$نشأة وح $$تى اآلن ع $$لي ال $$توال $$ي – وب $$ال $$تعاون م $$ع ال $$وك $$ال $$ة امل $$صري $$ة
أن ي $$تم تس $$ليم ال $$جيل ال $$تال $$ي خ $$برات ج $$ميع م $$ن للش $$ $راك $$ $ة م $$ $ن أج $$ $ل ال $$ $تنمية ب $$ $وزارة ال $$ $خارج $$ $ية
س$$بقهم م$$ن أج$$يال س$$ال$$فه ،وه$$و األم$$ر ال$$ذي أدى امل$صري$ة ال$دورة ال$تدري$بية ل$عدد ث$الث$ة وث$الث$ون م$ن
إل $$ي ت $$راك $$م خ $$برات وم $$دارس ع $$لمية م $$تباي $$نة ف $$ي امل $$هندس $$ني وال $$جيول $$وج $$يني األف $$ارق $$ة م $$ن  ١٩دول $$ة
ع $$الق $$ات $$ها وخ $$برات $$ها وت $$أث $$يره $$ا ف $$ي ك $$ل م $$ا ي $$تعلق أف $$ري $$قية م $$ن ال $$دول ال $$ناط $$قة ب $$ال $$لغتني اإلنج $$ليزي $$ة
ب$$ال$$قطاع ال$$صناع$$ي ف$$ي م$$صر ،وه$$و األم$$ر ال$$ذي وال $$ $فرن $$ $سية وذل $$ $ك ف $$ $ي م $$ $جال م $$ $عال $$ $جة ال $$ $ثروات
ج$$عل ب$$اح$$ثي امل$$رك$$ز م$$ؤه$$لني ل$$لمناف$$سة ف$$ي ق$$طاع امل $$عدن $$ية وزي $$ادة ال $$قيمة امل $$ضاف $$ة ل $$ها م $$ن خ $$الل
ت $$قييم وت $$رك $$يز ال $$خام $$ات ورف $$ع ج $$ودت $$ها وت $$صنيع
متسارع في نموه وتطويره .
ح$$يث م$$ازال م$$رك$$ز ب$$حوث وت$$طوي$$ر ال$$فلزات ي$$مارس ال$رك$ازات ب$ال$طرق ال$كيميائ$ية والكه$رب$ية والح$راري$ة
دوره ال $$ $رائ $$ $د ف $$ $ي م $$ $جال ع $$ $لوم امل $$ $واد م $$ $ن خ $$ $الل إلنتاج منتج وسيط أو منتج نهائي .
مج$$موع$$ة م$$ن أه$$م الخ$$دم$$ات ال$$تي ي$$قدم$$ها امل$$رك$$ز وت$$قام ه$$ذه ال$$دورة ال$$تدري$$بية ت$$حت إش$$راف م$$كتب
دع$م اإلب$تكار ون$قل وت$سوي$ق ال$تكنول$وج$يا )ال$تاي$كو(
يمكننا أن نذكر منها ما يلي :
• تح $$ليل وإخ $$تبارات ال $$فلزات والس $$بائ $$ك وامل $$عادن ب $$امل $$رك $$ز ال $$ذي ي $$قوم ع $$لي إدارت $$ه ال $$سيد األس $$تاذ
ت $$ $ $شمل ال $$ $ $تحال $$ $ $يل ال $$ $ $كيميائ $$ $ $ية وال $$ $ $فيزي $$ $ $ائ $$ $ $ية ال$دك$تور /ن$اج$ي ع$لي ع$بد ال$خال$ق ال$رئ$يس ال$ساب$ق
وامل $$ $يكان $$ $يكية وم $$ $طاب $$ $قة امل $$ $واص $$ $فات وإص $$ $دار للمركز .
الشهادات املعتمدة لجودة املنتجات املعدنية .
• إس$$تخدام خ$$ام$$ات ال$$ثروة امل$$عدن$$ية امل$$صري$$ة ف$$ي ح $$يث ي $$تم ت $$دري $$ب امل $$تدرب $$ني األف $$ارق $$ة ن $$ظري $ا ً م $$ن
ال$$ $ $ $صناع$$ $ $ $ات ب$$ $ $ $دي $ $ $ $الً ل$$ $ $ $لخام$$ $ $ $ات املس$$ $ $ $توردة خ $$ $ $الل مج $$ $ $موع $$ $ $ة م $$ $ $ن امل $$ $ $حاض $$ $ $رات وال $$ $ $عروض
ال $$تقدي $$مية ي $$لقيها ن $$خبة م $$ن األس $$ات $$ذة م $$ن ع $$لماء
املستخدمة .
• م $$ $ساع $$ $دة الش $$ $رك $$ $ات ف $$ $ي ت $$ $وف $$ $ير ق $$ $طع غ $$ $يار وباحثي املركز .
م $$ $اك $$ $ينات خ $$ $طوط اإلن $$ $تاج ب $$ $ها م $$ $ع الس $$ $بائ $$ $ك
ب$اإلض$اف$ة إل$ي ال$تدري$ب ال$علمي ع$لى مج$موع$ة م$ن
ال $$ $خاص $$ $ة وال $$ $عمل ع $$ $لي ت $$ $وف $$ $ير ت $$ $كنول $$ $وج $$ $يات
األجه $$ $ $زة وامل $$ $ $عدات ال $$ $ $تي ي $$ $ $تميز ب $$ $ $ها امل $$ $ $رك $$ $ $ز
إنتاجها وتقييم أدائها وتطويره بإستمرار .
واملوجودة بصالة التجارب النصف صناعية .
• ن$$ $قل ت$$ $كنول$$ $وج$$ $يا ل$$ $حام ك$$ $اف$$ $ة أن$$ $واع الس$$ $بائ$$ $ك
وأض $$اف ال $$دك $$تور /م $$طر ب $$أن ال $$برن $$ام $$ج ال $$تدري $$بي
ب $$أح $$دث ال $$تقنيات وت $$دري $$ب وت $$أه $$يل امل $$هندس $$ني
ي$تضمن ت$نظيم ب$عض ال$زي$ارات امل$يدان$ية ل$عدد م$ن
وال $$فنيني وال $$لحام $$ني ع $$لي ج $$ميع أن $$واع ال $$لحام
امل $$واق $$ع ال $$صناع $$ية ف $$ي ج $$مهوري $$ة م $$صر ال $$عرب $$ية
وإصدار شهادات تأهيل معتمدة .
وال $$تي ف $$ي م $$جال ال $$دورة ال $$تدري $$بية ل $$لتعرف ع $$لي
• خ$$ $دم$$ $ات ال$$ $تفتيش غ$$ $ير اإلت$$ $الف$$ $ي ع$$ $لي ك$$ $اف$$ $ة
ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $يات وال $$ $خبرات ال $$ $صناع $$ $ية امل $$ $وج $$ $ودة
أن $$ $ $واع ال $$ $ $حفارات وال $$ $ $بري $$ $ $مات وك $$ $ $ل امل $$ $ $عدات
ب$$ $مصر وال$$ $تي ي$$ $مكن ل$$ $لدول األف$$ $ري$$ $قية امل$$ $شارك$$ $ة
باملصانع والشركات ومحطات الكهرباء .
اإلس$$تعان$$ه ب$$ها ل$$نقل خ$$برات$$نا ف$$ي م$$جاالت ال$$دورة
• ت$قدي$م اإلس$تشارات ال$فنية ف$ي إخ$تيار الس$بائ$ك
التدريبية .
امل $$ $ $عدن $$ $ $ية وق $$ $ $ياس م $$ $ $دى م $$ $ $الئ $$ $ $متها ل $$ $ $ظروف
ال$$تشغيل امل$$ختلفة  ،وك$$ذل$$ك ت$$قدي$$م اإلس$$تشارات
ف$$ $ $ $ي ك$$ $ $ $يفية تحس$$ $ $ $ني ط$$ $ $ $رق اإلن$$ $ $ $تاج وج$$ $ $ $ودة
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ه $$ذا ف $$ضال ع $$ن ت $$نظيم – ع $$لي ه $$ام $$ش ال $$برن $$ام $$ج
ال $$ $تدري $$ $بي – مج $$ $موع $$ $ة رح $$ $الت ت $$ $رف $$ $يهية ل $$ $بعض
امل$زارات ال$سياح$ية ل$توج$يه أك$ثر م$ن رس$ال$ة ل$لدول
األف$$ $ري$$ $قية امل$$ $شارك$$ $ة ب$$ $ري$$ $ادة م$$ $صر ع$$ $لي ك$$ $اف$$ $ة
األصعدة العلمية والتاريخية والثقافية.
األدوار امل#نوط ب#امل#رك#ز أدائ#ها ط#بقا ً ل#رس#ال#ته
و أهدافه
وت $$ $اب $$ $ع األس $$ $تاذ ال $$ $دك $$ $تور /ط $$ $ه م $$ $طر – ال $$ $قائ $$ $م
ب $$ $أع $$ $مال رئ $$ $يس م $$ $رك $$ $ز ب $$ $حوث وت $$ $طوي $$ $رال $$ $فلزات
ب $$ال $$ترك $$يز ع $$لي أن ع $$مل امل $$رك $$ز ي $$قوم ع $$لي دوري $$ن
أساسيني هما :
• ال $$ $قيام ع $$ $ملية األب $$ $حاث ال $$ $علمية وال $$ $تي غ $$ $ال $$ $باً
ليس$ت ف$ي م$جاالت ال$علوم األس$اس$ية وإن$ما ف$ي
ب $$عض أج $$زائ $$ها وي $$تطور إل $$ي ال $$علوم ال $$تطبيقية
ل$لوص$ول إل$ى مخ$رج$ات ب$حثية ت$تمثل ف$ي ص$ورة
م$نتج ن$هائ$ي أو ن$صف ص$ناع$ي ق$اب$ل ل$لتطبيق
م$$ن خ$$الل الخ$$طة ال$$بحثية ال$$تي ي$$لتزم ب$$تنفيذه$$ا
علماء املركز وباحثيه .
• ب$$عد ن$$جاح ال$$بحث ع$$لي املس$$توى امل$$عملي  ،ي$$تم
ف $$ورا ً ن $$قله إل $$ى املس $$توى األع $$لى لخ $$روج م $$نتج
ن $$ $صف ص $$ $ناع $$ $ي م $$ $ن خ $$ $الل وح $$ $دة ال $$ $تجارب
ال$$ $نصف ص$$ $ناع$$ $ية امل$$ $وج$$ $ودة ب$$ $امل$$ $رك$$ $ز ت$$ $مهيداً
ل$لوص$ول إل$ي م$نتج ن$هائ$ي م$تكام$ل وه$ي م$ؤه$لة
ت$$ $ $مام $ $ $ا ً ف$$ $ $ي ج$$ $ $ميع ت$$ $ $خصصات ع$$ $ $لوم امل$$ $ $واد
إلع $$ $ $داد ال $$ $ $نماذج األول $$ $ $ية ملخ $$ $ $رج $$ $ $ات ال $$ $ $بحث
العلمي التطبيقي ألبحاثنا .
وي $$مكننا ع $$مل دراس $$ة ج $$دوي ف $$نية – إق $$تصادي $$ة
ل$$ $لنموذج األول$$ $ي ف$$ $ي ص$$ $ورت$$ $ه ال$$ $نصف ص$$ $ناع$$ $ية
وامل $$نتجة ب $$امل $$رك $$ز ب $$خام $$ات م $$صري $$ة ل $$بيان ق $$يمتها
امل $$ضاف $$ة وت $$عظيم اإلس $$تفادة م $$نها ع $$لى املس $$توى
الصناعي التطبيقي في مرحلته النهائية .
وه$$ناك إت$$جاه ث$$اب$$ت ل$$دي$$نا ب$$امل$$رك$$ز ن$$حو آل$$ية ال$$عمل
إلن$تاج ال$نماذج األول$ية ف$ي ص$ورت$ها ش$به ال$نهائ$ية
ح $$ $ $يث ي $$ $ $تم أوالً ع $$ $ $مل دراي $$ $ $ة ل $$ $ $لسوق وتح $$ $ $دي $$ $ $د
اإلح$$تياج$$ات ال$$خاص$$ة ب$$سوق ال$$عمل ف$$ي ال$$قطاع
الصناعي كمستخدم نهائي منتظم .
إذ أن ال$$ $بحث ال$$ $علمي ف$$ $ي ح$$ $د ذات$$ $ه دون م$$ $ردود
ت$طبيقي أش$به ب$رف$اه$ية م$رت$فعة ال$تكال$يف ال ت$ؤت$ي
ث$$ $ماره$$ $ا دون وص$$ $ول$$ $ها إل$$ $ى م$$ $نتج ن$$ $هائ$$ $ي ي$$ $صل
ألي $$دي مس $$تخدم $$يه وامل $$نتفعني ب $$ه ح $$يث أن $$نا ك $$بلد
ن$$ام ٍ ف$$ي ظ$$ل وض$$ع إق$$تصادي ينش$$د ال$$تعاف$$ي م$$ن
أم $$ $ $ $راض $$ $ $ $ه وي $$ $ $ $عمل ع $$ $ $ $لى ال $$ $ $ $نمو ورف $$ $ $ $ع درج $$ $ $ $ة
اإلستخدام األمثل لكل موارده .
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ويه $$ $دف امل $$ $رك $$ $ز ب $$ $موق $$ $عه ال $$ $جغراف $$ $ي م $$ $ن ح $$ $يث وج $$ $وده داخ $$ $ل امل $$ $نطقة
ال$صناع$ية بح$لوان وال$تبني ب$مختلف ال$صناع$ات املنتش$رة ب$ها س$واء ك$ان$ت
م $$ $ملوك $$ $ة ل $$ $لدول $$ $ة أو ل $$ $لقطاع ال $$ $خاص م $$ $ن رج $$ $ال أع $$ $مال ومس $$ $تثمري $$ $ن
ك$$ $صناع$$ $ات الح$$ $دي$$ $د وال$$ $صلب وال$$ $نسيج واألس$$ $منت وك$$ $اف$$ $ة ال$$ $صناع$$ $ات
امل$$ $عدن$$ $ية ال$$ $بسيطة وامل$$ $ساب$$ $ك وغ$$ $يره$$ $ا  ،ن$$ $اه$$ $يك ع$$ $ن ال$$ $ورش ال$$ $صغيرة
ووح$$دات اإلن$$تاج ال$$بسيطة وامل$$توس$$طة  ،ح$$يث أن وج$$ودن$$ا وس$$ط ك$$ل ه$$ذا
ال$$ $زخ$$ $م ي$$ $جعلنا ب$$ $ال$$ $ضرورة ن$$ $تشكل ب$$ $طبيعة ه$$ $ذا امل$$ $كان وأن ي$$ $كون ل$$ $نا
دورف $$عال وم $$ؤث $$ر وس $$طهم ب $$ما ي $$جعل ل $$نا ه $$وي $$ة وب $$صمة م $$ختلفة ك $$مرك $$ز
ب $$ $حثي ي $$ $عني ب $$ $ال $$ $عملية ال $$ $صناع $$ $ية وع $$ $لوم امل $$ $واد املس $$ $تخدم $$ $ة ف $$ $ي ت $$ $لك
العملية .
وه$و األم$ر  -ك$ما ذك$رت مس$بقا ً  -أن ه$دف$نا األس$اس$ي ه$و ال$وص$ول إل$ي
م$$ $نتج ن$$ $هائ$$ $ي ج$$ $يد ب$$ $خام$$ $ات مح$$ $لية ذو ق$$ $درة ت$$ $ناف$$ $سية ع$$ $ال$$ $ية ي$$ $جعلنا
اإلخ$$تيار األول وال$$دائ$$م ف$$ي ال$$بحث وال$$تطوي$$ر ل$$كاف$$ة امل$$صان$$ع والش$$رك$$ات
والورش الصناعية املحيطة بنا .
وي$$أت$$ي دور امل$$رك$$ز ه$$نا ل$$يس ف$$قط ف$$ي م$$جال األب$$حاث ال$$علمية  ،ب$$ل ه$$ناك
دور آخ $$ $ر ال ي $$ $قل أه $$ $مية وه $$ $و اإلس $$ $تشارات والخ $$ $دم $$ $ات ال $$ $علمية ال $$ $تي
ن$قدم$ها ف$ي ال$تخصصات ال$تي ي$تميز ب$ها امل$رك$ز ع$لى مس$توى الج$مهوري$ة
والوطن العربي والقارة االفريقية .
وتكون اإلستشارات متنوعة من خالل عدة إتجاهات منها :
• رف $$ع ال $$قدرات ال $$علمية وامل $$هنية ل $$لمهندس $$يني وال $$فنيني وت $$نمية م $$هارات $$هم
ب$دءا ً م$ن ال$عمال وح$تي ق$يادات$هم ال$عليا وإع$ادة ت$أه$يلهم مل$واك$بة ال$تطور
املطرد للتكنولوجيات العاملية في مجاالت عملهم .
• ح$$ل م$$شاك$$ل اإلن$$تاج ح$$يث أن م$$عظم ت$$لك الش$$رك$$ات ال ت$$ملك م$$ا ي$$سمى
 KNOW HOWوال $$ $تي ي $$ $مكن ل $$ $لمرك $$ $ز ك $$ $هيئة ب $$ $حثية أن ي $$ $قدم ي $$ $د
العون في عملية التطوير لتحسني األنتاج .
• امل$$ساه$$مة ف$$ي ال$$بحث وال$$تطوي$$ر لخ$$طوط اإلن$$تاج ل$$رف$$ع وتحس$$ني ك$$فاءة
امل $$نتج أو زي $$ادة اإلن $$تاج $$ية أو ت $$وف $$ير ت $$كنول $$وج $$يات ج $$دي $$دة ت $$تواف $$ق م $$ع
الخامات واملستلزمات املستخدمة.
ول $$دي $$نا ق $$صص ن $$جاح ف $$ي ه $$ذا األم $$ر م $$ن خ $$الل ت $$عدي $$ل وت $$طوي $$ر ب $$عض
خ $$طوط اإلن $$تاج واألف $$ران بش $$رك $$ة الح $$دي $$د وال $$صلب امل $$صري $$ة و ب $$خاص $$ة

ف$يما ي$ؤث$ر ع$لى ك$مية اإلن$تاج ف$ي ح$ال وق$ف ال$فرن ع$ن ال$عمل ل$حني إت$مام
ع$$ملية ال$$صيان$$ة وه$$و م$$ا ي$$ؤث$$ر ب$$الس$$لب ع$$لى الش$$رك$$ة وال$$دول$$ة إق$$تصادي $ا ً ،
ح $$يث ت $$م ت $$عدي $$ل ت $$بطني وت $$بري $$د األف $$ران ب $$تكنول $$وج $$يات وخ $$ام $$ات وأجه $$زة
م$صنعة مح$ليا ً ب$أف$كار وأع$مال ب$اح$ثينا ب$امل$رك$ز س$اع$د ب$نجاح م$لموس ف$ي
ت$قليل امله$در و ال$فاق$د ف$ي ال$وق$ت والجه$د وال$تكلفة وال$خسائ$ر امل$ترت$بة ع$لى
وقف األعمال لحني اإلنتهاء من عمليات الصيانة .
• ح $$فر ق $$ناة ال $$سوي $$س الج $$دي $$دة وم $$ا ص $$اح $$به م $$ن ع $$مليات ت $$كسير ف $$ي
األرض م$$ $ن خ$$ $الل م$$ $عدات ث$$ $قيلة خ$$ $اص$$ $ة ب$$ $تلك األع$$ $مال أو ح$$ $فر آب$$ $ار
ال$بترول وامل$ناج$م امل$عدن$ية  ،ح$يث أن ال$فك أوال$ظاف$ر املس$تخدم ف$ي ت$لك
امل$$ $عدات م$$ $صنع م$$ $ن س$$ $بائ$$ $ك م$$ $عينة ت$$ $صاب ب$$ $ال$$ $تآك$$ $ل وال$$ $تكسير م$$ $ع
إستمرار عملية الحفر واإلحتكاك بطبقات األرض املختلفة .
• وي $$تميز م $$رك $$ز ب $$حوث وت $$طوي $$ر ال $$فلزات ب $$إن $$تاج أظ $$اف $$ر ت $$لك امل $$عدات م $$ن
س$$بائ$$ك م$$ميزة وم$$صنعة ب$$معرف$$تنا م$$ن خ$$ام$$ات ي$$جعلها ت$$تميز م$$ثيالت$$ها
ال$عامل$ية ي$جعلها أك$ثر ص$الب$ة وق$درة ع$لي ال$عمل ل$ساع$ات ت$شغيل أط$ول
ويقلل من نسبة الخسائر والتآكل بها.
ون$ري م$ما س$بق أن م$ا ن$قدم$ه م$ن إس$تشارات وخ$دم$ات وت$طوي$ر م$نتجات
ي$ؤث$ر إي$جاب$ا ً ع$لى إس$تمراري$ة وك$فاءة اإلن$تاج م$ن خ$الل إس$تخدام خ$ام$ات
مح$لية رخ$يصة ال$ثمن ذات ك$فاءة ع$ال$ية تتح$مل ال$عوام$ل ال$جوي$ة والح$راري$ة
والكه $$ري $$بة وامل $$ائ $$ية وم $$ختلف ال $$ظروف ال $$تي ق $$د ت $$ؤث $$ر ع $$لى امل $$نتج وت $$قلل
ال$فاق$د وال$خسائ$ر م$ن ال$وق$ت والجه$د وال$تكلفة بنس$ب ت$تراوح م$ن  ١٥ال$ي
.٪٤٠
ون$ود أن ن$علن أن م$ن ج$وائ$ز امل$رك$ز ال$سنوي$ة ج$ائ$زة ألف$ضل ب$حث ت$طبيقي
س $$يتم م $$نحها ه $$ذا ال $$عام إن ش $$اء اهلل ل $$لفري $$ق ال $$بحثي ال $$قائ $$م ع $$لى ه $$ذا
ال $$عمل ح $$يث ث $$بت ن $$جاح ه $$ذا ال $$تطبيق م $$ن خ $$الل ال $$عمل بش $$رك $$ة الح $$دي $$د
وال $$صلب امل $$صري $$ة ال $$تي تس $$تخدم ت $$لك ال $$كسارات ال $$تي ت $$تراوح ع $$مره $$ا
ال$$تشغيلي م$$ن  6-4ش$$هور إال أن امل$$نتج ال$$خاص ب$$امل$$رك$$ز زاد ع$$ن ال$$سنة
ف $$ي اإلس $$تخدام ول $$م ي $$طرأ ع $$ليه أي ت $$آك $$ل أو ت $$كسير أو ش $$روخ وه $$و م $$ا
أثبت نجاحا ً باهرا ً في التشغيل بالشركة دون توقف أو خسارة.
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ج $$دي $$ر ب $$ال $$ذك $$ر أن امل $$رك $$ز ي $$مثل  -ط $$بقا ً آلخ $$ر اإلح $$صائ $$يات  -أع $$لى امل $$راك $$ز
ال$بحثية ف$ي النش$ر ال$علمي وال$دول$ي ف$ي امل$جالت وال$دوري$ات ال$علمية امل$عتمدة
واملصنفة دوليا ً متفوقا ً بها على نظرائه من املراكز البحثية املصرية.
ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى ال $$عدي $$د م $$ن ب $$راءات اإلخ $$تراع امل $$منوح $$ة و ال $$تي م $$ازال $$ت ق $$يد
الفحص بمكتب براءات اإلختراع املصري التابع ألكاديمية البحث العلمي .
ي$وج$د ل$دي$نا م$رك$ز ال$نمذج$ة وامل$حاك$اة ل$لدع$ام$ات ال$تي تس$تخدم ف$ي ال$عمليات
الج $$راح $$يه وال $$طبيه  ،ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى امل $$ئات م $$ن ال $$نماذج األول $$ية ال $$صناع $$ية
القابلة للتطبيق و اإلنتاج بقطاعات الصناعة املختلفة .
و ت$تمثل ال$قوى البش$ري$ة مل$رك$ز ب$حوث وت$طوي$ر ال$فلزات ف$ي ال$كادري$ن ال$بحثي
و ه$$يئته امل$$عاون$$ه ب$$ما ي$$صل إل$$ي  ٢٣٠ف$$ردا ً  ،و ل$$دي$$نا أي$$ضا ال$$قوى البش$$ري$$ة
م $$ن ال $$كادر اإلداري ال $$ذي ي $$مثله  ٣٦٢ف $$ردا ً  ،و ع $$ليه ي $$كون إج $$مال $$ي ال $$قوى
البشريه  ٥٩٢فردا ً .

ج $$دي $$ر ب $$ال $$ذك $$ر أن $$ه وم $$ع إع $$الن أك $$ادي $$مية ال $$بحث ال $$علمي وال $$تكنول $$وج $$يا ع $$ن
مش $$روع $$ات ب $$تحال $$فات م $$صري $$ة ذات ت $$موي $$ل م $$ال $$ي مش $$ترك ف $$ي ت $$حال $$ف ع $$دة
ج $$ $ $هات م $$ $ $ا ب $$ $ $ني م $$ $ $راك $$ $ $ز
ب$حثية وج$ام$عات وش$رك$ات
وم $ $ $ $ $ $ص$ان $$ $ $ $ $ $ع وال $ $ $ $ $ $ق$ط$اع
ال $$ $خاص وب $$ $عض ه $$ $يئات
املجتمع املدني .
ونفخ $$ $ر ب $$ $أن امل $$ $رك $$ $ز ف $$ $از
ب $$ $ $ $ $تحال $$ $ $ $ $ف ل $$ $ $ $ $ه س $$ $ $ $ $بعة
مش $$ $روع $$ $ات ف $$ $ي م $$ $جاالت
تخ $$دم ال $$صناع $$ة ال $$وط $$نية
وس$$ $ $ $ $ $وف ي$$ $ $ $ $ $قوم ال$$ $ $ $ $ $سيد
األس$$تاذ ال$$دك$$تور /ن$$اج$$ي ع$$بد ال$$خال$$ق ب$$توض$$يح ه$$ذا األم$$ر ف$$ي ل$$قاء ال$$ناف$$ذة
التحالفات البحثية املمولة من أكاديمية البحث العلمي
مع سيادته وهي تحالفات في مجاالت عديدة منها :
امل ## #جاالت امل ## #عدن ## #ية  -ال ## #نسيج  -ال ## #قمر ال ## #صناع ## #ي  -األس ## #مدة وإن $$تقلنا ب $$ال $$حوار إل $$ي ال $$سيد األس $$تاذ ال $$دك $$تور  /ن $$اج $$ي ع $$لى ع $$بد ال $$خال $$ق
ال$قائ$م ب$أع$مال رئ$يس م$رك$ز ب$حوث وت$طوي$ر ال$فلزات األس$بق وم$دي$ر م$كتب دع$م
الزراعية  -الطاقة  -الزراعة  -الدعامات واألجهزة الطبية
اإلب$تكار ون$قل وت$سوي$ق )ت$اي$كو( وال$باح$ث ال$رئ$يسي ملش$روع ال$تحال$ف ال$قوم$ي
ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ي ذل$$ك ل$$دي$$نا مش$$روع م$$تكام$$ل ل$$تعظيم اإلس$$تفادة واإلس$$تخدام
ل $$ $لمعرف $$ $ة و ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $يا ف $$ $ي م $$ $جال ت $$ $عميق ال $$ $تصنيع املح $$ $لي ل $$ $لمنتجات
األم$$ثل ل$$رف$$ع ال$$قيمة امل$$ضاف$$ة لج$$ميع ال$$خام$$ات املس$$تخرج$$ة م$$ن ش$$به ج$$زي$$رة
الصناعة املصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي .
س$$يناء ال$$غنية ب$$مختلف ال$$خام$$ات وامل$$واد املس$$تخدم$$ة ف$$ي م$$ختلف ال$$صناع$$ات
ح$$يث أف$$اد س$$يادت$$ه أن$$ه م$$ن خ$$الل س$$عي ال$$دول$$ة إل$$ى ت$$عميق ال$$تنصيع املح$$لي
ح $$تى م $$ع ك $$ون ب $$عضها م $$نخفض ال $$قيمة ف $$ي ال $$خام $$ة م $$ثل امل $$نجنيز ب $$ما ق $$د
وإح $$الل امل $$نتج امل $$صري مح $$ل املس $$تورد ل $$تقليل ال $$ضغط ع $$لى ال $$دوالر ،ف $$قد
ي $$صل إل $$ي  ٪٣٠إال أن $$نا وب $$تكنول $$وج $$يا خ $$اص $$ة ب $$نا ي $$مكننا رف $$ع ق $$يمتها إل $$ي
أع$لن ال$سيد األس$تاذ ال$دك$تور  /مح$مود ص$قر رئ$يس أك$ادي$مية ال$بحث ال$علمي
 ٪٦٠أو يزيد.
وال $$تكنول $$وج $$يا ع $$ن م $$بادرة )امل $$بادرة ال $$قوم $$ية ل $$لتحال $$فات ال $$تكنول $$وج $$ية( وال $$تي
كل ما يسبق يتم تنفيذه باملركز من خالل سياستني ال نحيد عنهما وهما  :تهدف إلي التكامل بني البحث العلمي والصناعة املصرية .
وم $$ن خ $$الل ه $$ذه امل $$بادرة ت $$م ال $$تعاق $$د ب $$ني األك $$ادي $$مية )ج $$هة ال $$تموي $$ل( وم $$رك $$ز
 -١الخطة البحثية للمركز -٢ /إحتياجات القطاع الصناعي
وك$ال اإلت$جاه$ني ي$سيران ف$ي ال$وق$ت ذات$ه م$ن خ$الل ب$اح$ثي وأف$راد امل$رك$ز ب$عد ب $$حوث و ت $$طوي $$ر ال $$فلزات )ج $$هة ال $$تنفيذ( ع $$مل ملش $$روع )مش $$روع ال $$تحال $$ف
ال$$قوم$$ي ل$$لمعرف$$ه وال$$تكنول$$وج$$يا ف$$ي م$$جال ت$$عميق ال$$تصنيع املح$$لي ل$$لمنتجات
عمل دراسات السوق الالزمة .
وع$$ن أه$$مية ال$$نهوض ب$$ال$$صناع$$ه ال$$وط$$نيه وأث$$ره$$ا ع$$لى رف$$ع ال$$دخ$$ل ال$$قوم$$ي املعدنيه في الصناعه املصريه(.
وتحس $$ني اإلق $$تصاد ي $$أت $$ي دور آخ $$ر ل $$لمرك $$ز ال ي $$قل ف $$ي أه $$ميته ع $$ن ب $$اق $$ي وأك$$د األس$$تاذ ال$$دك$$تور  /ن$$اج$$ي ع$$بد ال$$خال$$ق ال$$باح$$ث ال$$رئ$$يسي للمش$$روع أن
األدوار وه $$و ال $$تعاون م $$ع امل $$جتمع امل $$دن $$ي ل $$ترس $$يخ ث $$قاف $$ة اإله $$تمام ب $$تنمية اله$$دف م$$نه ه$$و ن$$قل ت$$كنول$$وج$$يات م$$صري$$ة إلن$$تاج ال$$عدي$$د م$$ن امل$$نتجات ال$$تي
وت $$طوي $$ر ال $$صناع $$ة ال $$وط $$نية ب $$ال $$خام $$ات املح $$لية مل $$ا ل $$ها م $$ن أث $$ر م $$باش $$ر ع $$لى ت $$ $حتاج $$ $ها ال $$ $صناع $$ $ة امل $$ $صري $$ $ة وذل $$ $ك م $$ $ن ق $$ $طع غ $$ $يار امل $$ $عدات ال $$ $تي ي $$ $تم
ال$$فرد وامل$$جتمع م$$ن خ$$الل ع$$مل م$$حاض$$رات ودورات ت$$دري$$بية ون$$دوات ت$$ثقيفية إس$تيراده$ا م$ن ال$خارج  ،وإن$تاج ال$نماذج األول$ية ل$ألجه$زة ال$تعوي$ضية ال$طبية
ت $$عمل ع $$لى زي $$ادة ال $$وع $$ي ب $$دور ال $$بحث ال $$علمي وامل $$عرف $$ي ف $$ي ت $$نمية ال $$نات $$ج وق $$وال $$ب س $$حب األس $$الك وإن $$تاج أن $$واع ج $$دي $$دة م $$ن ال $$صلب وإن $$تاج أس $$مدة
وال $$دخ $$ل ال $$قوم $$ي ل $$لبالد ح $$يث أن امل $$عرف $$ه به $$ذا ال $$دور ي $$شجع ع $$لى اإلل $$تفاف رخ$يصة م$ن مخ$لفات خ$ام$ات ال$فوس$فات ب$دي$الً للمس$تورد  ،وي$شارك ف$ي ه$ذا
ح $$ول ه $$ذا اله $$دف ال $$قوم $$ي ال $$ذي يس $$تلزم ت $$ضاف $$ر ك $$ل ال $$جهود وك $$ل ف $$ئات ال $$تحال $$ف ع $$دد ك $$بير م $$ن ال $$جهات ال $$صناع $$ية وال $$جام $$عات وامل $$راك $$ز ال $$بحثية
امل$$ $صري$$ $ة وع$$ $دد م$$ $ن م$$ $نظمات امل$$ $جتمع امل$$ $دن$$ $ي  ،ح$$ $يث س$$ $يتم إن$$ $تاج ه$$ $ذه
املجتمع املصري للوصول إليه.
ذل$$ك ف$$ضالً ع$$ن ت$$شجيع ورع$$اي$$ة امل$$وه$$وب$$ني وال$$ناب$$غني م$$ن ال$$جيل الج$$دي$$د م$$ن املخرجات البحثية بهذه الشركات و الجهات املشاركة ونذكر منها مايلي :
ط$$ $لبة امل$$ $دارس ال$$ $ثان$$ $وي$$ $ة وب$$ $خاص$$ $ة ال$$ $فنية م$$ $نها  ،وإح$$ $تضان ورع$$ $اي$$ $ة ذوي
األف $$كار واإلب $$تكارات الج $$دي $$دة ال $$تي ت $$حتاج إل $$ي رع $$اي $$ة خ $$بير م $$ختص ف $$ي
إخ$تراع$ات$هم وال$تي ي$رع$اه$ا امل$رك$ز  ،ح$يث س$بق ل$ه ت$قدي$م ال$عدي$د م$ن ال$نماذج
املش$$رف$$ة وامل$$بتكرة ال$$تي ت$$حتاج ل$$لدع$$م وص$$قل وت$$نمية خ$$برات$$هم ومش$$روع$$ات$$هم
وع$$مل نٍ $
$واد ل$$لعلوم وت$$كري$$م األوائ$$ل وامل$$تفوق$$ني ودع$$مهم ف$$ي امل$$ساب$$قات ال$$دول$$ية
التي يمثلون فيها مصر من خالل مكتب التايكو باملركز .
ل$دي$نا ت$عاون دول$ي م$ع ج$هات وم$راك$ز ب$حثية م$ناظ$رة ب$ال$عدي$د م$ن دول ال$عال$م
ب $$ال $$والي $$ات املتح $$دة وال $$قارة األوروب $$ية  ،ف $$ضالً ع $$ن ال $$دور ال $$رائ $$د ل $$لمراك $$ز م $$ع
ال $$دول األف $$ري $$قية وب $$خاص $$ة دول ح $$وض ال $$نيل وم $$ا ي $$مثله ه $$ذا ال $$دور م $$ن بٌ $$عد
إس $$ترات $$يجي وث $$قل س $$ياس $$ي وإق $$تصادي وت $$نموي ب $$جان $$ب ال $$تعاون ال $$علمي
ال$ذي ي$تمثل ف$ي ال$عدي$د م$ن إت$فاق$يات الش$راك$ة وال$توأم$ة واملش$روع$ات ال$بحثية
املشتركة واملمولة من جهات مانحة دوليا ً.

ج#ام#عة ح#لوان  -ج#ام#عة أس#يوط  -معه#د ال#تبني ل#لدراس#ات امل#عدن#يه
 إت#حاد ال#صناع#ات امل#صري#ه  -ج#معية املس#تثمري#ن  -م#رك#ز تح#دي#ثال##صناع##ه  -ش##رك##ة الح##دي##د وال##صلب امل##صري##ه  -ش##رك##ة ح##دي##د ع##ز -
ش#رك#ة الس#بائ#ك الح#دي#دي#ة  -م#صنع أب#و زع#بل  -الش#رك#ات ال#تاب#عة
للش##رك##ة ال##قاب##ضة ل##لصناع##ات ال##كيماوي##ه  -ش##رك##ة دوت إي##جيبت -
ش#رك#ة ال#نصر للمس#بوك#ات  -م#صنع املح#رك#ات  -ش#رك#ة ال#قادس#ية -
ش##رك##ة أورث##و م##يدي##ك  -ش##رك##ة ت##راى م##ان  -ش##رك##ة ال##نصر ل##لتعدي##ن -
مركز بحوث وتطوير الفلزات

][!4

ويعمل هذا التحالف على سبعة مشروعات أو مسارات مختلفة وهي :
املسار الخامس ) الباحث املناوب أ.د /ممدوح عيسى (
املسار األول ) الباحث الرئيسي أ.د /ناجي عبد الخالق (
"إع $$داد ون $$قل ت $$كنول $$وج $$يا مبس $$ط ذات ج $$دوى ف $$نيه وإق $$تصادي $$ه وب $$يئيه ل $$رف $$ع " إع $$ادة ت $$دوي $$ر مخ $$لفات ال $$قشور ال $$نات $$جه م $$ن درف $$لة ال $$صلب إلن $$تاج ح $$دي $$د
ج $$ودة مخ $$لفات خ $$ام ال $$فوس $$فات امل $$صري وت $$حوي $$لها إل $$ي أس $$مدة م $$نخفضة عالي النقاوة”
التكاليف”
ت$$تكون ن$$تيجة درف$$لة ال$$صلب ع$$لى ال$$ساخ$$ن مخ$$لفات م$$ن ال$$قشور ت$$نفصل ع$$ن
ح$يث ت$عتبر خ$ام$ات ال$فوس$فات م$ن امل$صادر ال$حيوي$ه وغ$ير املتج$ددة  ،وه$ي ال$$صلب امل$$درف$$ل وت$$تراك$$م ب$$كميات ه$$ائ$$له ف$$ي م$$صان$$ع إن$$تاج ال$$صلب وت$$تكون
م $$ $ن امل $$ $واد ال $$ $خام األس $$ $اس $$ $ية إلن $$ $تاج األس $$ $مدة ال $$ $فوس $$ $فات $$ $ية وح $$ $ام $$ $ض ه$ذه ال$قشور م$ن أك$اس$يد الح$دي$د وح$دي$د م$عدن$ي وت$مثل ح$وال$ي  40-20ك$يلو
ال $$ $فوس $$ $فوري $$ $ك وإن $$ $تاج ال $$ $علف ال $$ $حيوان $$ $ي  ،وم $$ $ع زي $$ $ادة ال $$ $طلب ع $$ $لى خ $$ $ام ج$$رام ل$$كل ط$$ن م$$درف$$ل م$$نتج  ،ويه$$دف ه$$ذا املش$$روع ال$$ي إع$$ادة ت$$دوي$$ر ه$$ذه
ال $$فوس $$فات أص $$بح م $$ن ال $$ضروري م $$عال $$جة مخ $$لفات م $$ناج $$م ال $$فوس $$فات ذات ال$$قشور إلن$$تاج ح$$دي$$د ع$$ال$$ي ال$$نقاوة.وي$$تم ت$$نفيذ ه$$ذا امل$$قترح م$$ن خ$$الل ع$$مل
ال$حبيبات ال$ناع$مة وخ$ام$ات ال$فوس$فات امل$نخفضة ال$جودة امل$حتوي$ة ع$لى نس$بة ص$بات ن$صف ص$ناع$ية ب$إس$تخدام أف$ران ال$قوس الكه$رب$ائ$ي وت$قييم ال$صبات
ع$ال$ية م$ن ال$شوائ$ب ل$رف$ع ج$ودت$ها  ،وي$قوم م$رك$ز ب$حوث وت$طوي$ر ال$فلزات ع$لى ال$نات$جة ،ب$اإلض$اف$ة إل$ي ذل$ك س$يم إج$راء ص$بات ع$لي مس$توي أك$بر ف$ي ف$رن
ت$طوي$ر ت$كنول$وج$يات م$ناس$به مل$عال$جة ه$ذه املخ$لفات م$ن ال$خام األص$لي ت$كون ال$$ $قوس الكه$$ $رب$$ $ي امل$$ $غمور ب$$ $وح$$ $دة ال$$ $بحوث ب$$ $الش$$ $رك$$ $ة امل$$ $صري$$ $ة للس$$ $بائ$$ $ك
ف$$ي ن$$فس ال$$وق$$ت ص$$دي$$قه ل$$لبيئه وذات ج$$دوى إق$$تصادي$$ه وذل$$ك إلس$$تخدام$$ها الحديدية إلنتاج الحديد الزهر املرن .
في إنتاج أسمده رخيصه للزراعه.

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

املسار الثاني ) الباحث املناوب أ.د  /عادل عبد املنعم نوفل(
"تصنيع قطع غيار – تروس الزهر عالي املتانه”
إذ ت $$عتبر ال $$تروس م $$ن امل $$كون $$ات ال $$رئ $$يسية ال $$تي ال غ $$نى ع $$نها ف $$ي أي م $$ن
امل$$ $عدات املس$$ $تخدم$$ $ة ف$$ $ي ال$$ $قطاع$$ $ات ال$$ $صناع$$ $ية امل$$ $ختلفة  ،وه$$ $ناك ج$$ $زء ال
يس$تهان ب$ه م$ن ال$تروس املس$تخدم$ة ف$ي ال$صناع$ة امل$صري$ة ي$تم ت$صنيعها م$ن
س$$بائ$$ك ال ت$$تناس$$ب أح$$يان $ا ً م$$ع م$$تطلبات ت$$لك ال$$تروس م$$ما ي$$ؤدي إل$$ي ن$$تائ$$ج
غ $$ير م $$رض $$ية وخ $$سائ $$ر إق $$تصادي $$ة ك $$بيرة ن $$تيجة ل $$لتوق $$فات ال $$عدي $$دة وامل $$تكررة
ال$الزم$ة ل$تغيير ت$لك ال$تروس ف$ي م$عدات خ$طوط اإلن$تاج ال$صناع$ية امل$ختلفة ،
وق$د أظه$رت ال$نتائ$ج ال$تفوق ال$هائ$ل ل$خواص س$بيكة ال$زه$ر امل$رن ع$ال$ي امل$تان$ة
 ADIع$$ن م$$ثيله املس$$تورد م$$ن أن$$واع م$$تعددة م$$ن ال$$صلب امل$$خصوص امل$$عال$$ج
ح$راري$ا ً  ،ح$يث ت$مت ت$جارب املش$روع م$ن خ$الل ش$رك$ات ع$دي$دة أه$مها ش$رك$ة
الح $$دي $$د وال $$صلب امل $$صري $$ة ) ق $$طاع األع $$مال ( وم $$صنع املح $$رك $$ات ب $$ال $$هيئة
العربية للتصنيع وأيضا ً املطابع األميرية .
املسار الثالث ) الباحث املناوب أ.د /عادل عبد املنعم نوفل (
" تصنيع قطع غيار – جسم الديجة “
ي $$عد ج $$سم ال $$دي $$جة م $$ن أه $$م ق $$طع ال $$غيار مل $$اك $$ينة ص $$ناع $$ة ص $$نادي $$ق ال $$كرت $$ون
ول$قد ح$اول$ت الش$رك$ة إس$تيراد ه$ذا الج$زء أو ص$ناع$ته ف$ي ال$سوق املح$لية  ،و
ل$كنه ك$ان م$ن ال$صعوب$ة ال$وص$ول ل$ذل$ك ف$ي ظ$ل ت$وق$ف الش$رك$ات األص$لية ع$ن
إن $$تاج ق $$طع غ $$يار امل $$عدات ال $$قدي $$مة  ،وق $$د ن $$جح املس $$بك التج $$ري $$بي ال $$خاص
ب$$امل$$رك$$ز م$$ن ت$$صنيع ه$$ذا الج$$زء وتج$$رب$$ته ف$$ي ض$$وء ظ$$روف ال$$تشغيل ال$$عادي$$ة
وال$تي ح$ققت أداءا ً ع$ال$يا ً م$ثل ال$قطعة األص$لية املس$توردة وه$و م$ا ت$م ت$طبيقه
فعالً في املطابع األميرية .
املسار الرابع ) الباحث املناوب أ.د /خالد عبد الغني (
وذل $$ك ب $$إن $$تاج ش $$رائ $$ح ت $$ثبيت ال $$عظام ب $$تكنول $$وج $$يا ال $$ليزر وال $$نمذج $$ة الس $$ري $$عة
وذل$$ك ب$$توط$$ني ت$$كنول$$وج$$يا ب$$رام$$ج ال$$كمبيوت$$ر وال$$تصنيع ث$$الث$$ي األب$$عاد ألدوات
امل$$ساع$$دة ال$$طبية امل$$تواف$$قة م$$ع ج$$سم اإلن$$سان  ،وي$$شارك ف$$ي ه$$ذا املش$$روع
إح$$دى الش$$رك$$ات ال$$رائ$$دة ف$$ي ت$$صنيع امل$$نتجات ال$$طبية واألط$$راف ال$$صناع$$ية
واألجهزة التعويضية .

ويه$دف ه$ذا امل$سار ب$املش$روع إل$ي إن$تاج أن$واع ال$صلب امل$خصوص وخ$اص$ة
الس$$ $بائ$$ $كي م$$ $نه ف$$ $ي م$$ $صر وتح$$ $دي$$ $د األن$$ $واع ذات اإلس$$ $تهالك ال$$ $كبير ع$$ $لي
مس$توي ال$سوق امل$صري وت$صميم ع$ملية اإلن$تاج ع$لي ن$طاق ن$صف ص$ناع$ي
وإع$$داد خ$$طة ل$$إلن$$تاج ال$$نهائ$$ي امل$$تكام$$ل ع$$لي املس$$توي ال$$صناع$$ي للس$$بائ$$ك
املختارة بعدد من الشركات واملصانع .
املسار السابع ) الباحث املناوب أ.د /أيمن حماده (
"إس$$تخدام م$$ادة ك$$رب$$يد التنجس$$تني ف$$ي ت$$صنيع إس$$طمبات س$$حب األس$$الك
املعدنية “
تس $$تخدم م $$ادة ك $$رب $$يد التنجس $$تني ف $$ي ت $$صنيع إس $$طمبات س $$حب األس $$الك
امل$$عدن$$ية وال$$تي ت$$تطلب تح$$مل ظ$$روف ع$$مل ش$$اق$$ة وي$$تطلب ت$$صنيع ت$$لك امل$$واد
ق$$درا ً ع$$ال$$يا ً م$$ن امل$$عرف$$ة ال$$تكنول$$وج$$ية امل$$طلوب$$ة إلع$$طاء امل$$ادة ت$$لك امل$$واص$$فات
وألن ت$$لك امل$$نتجات ال ت$$تواج$$د ب$$ال$$سوق املح$$لي إال ك$$منتجات مس$$توردة  ،ف$$إن
ه $$ذا املش $$روع يه $$دف إل $$ي ال $$تغلب ع $$لى ت $$لك امل $$شكلة ع $$ن ط $$ري $$ق ت $$وف $$ير ب $$دي $$ل
محلي لتلك املنتجات عن طريق إستخدام تكنولوجيا املساحيق .
ف $$ي ن $$هاي $$ة ج $$ول $$تنا به $$ذا امل $$رك $$ز ي $$مكننا أن ن $$قول أن م $$رك $$ز ب $$حوث وت $$طوي $$ر
ال$فلزات ه$و ب$يت ال$خبره ال$علمي ل$لكثير م$ن الش$رك$ات وامل$صان$ع ف$ي م$ختلف
م $$جاالت ال $$قطاع ال $$صناع $$ي ف $$ي م $$صر ب $$ما ي $$قدم $$ه م $$ن أب $$حاث ومخ $$رج $$ات
ب $$حثية ت $$طبيقية ومش $$روع $$ات وإس $$تشارات وخ $$دم $$ات ت $$مكنه م $$ن أن ي $$كون ذو
أث$ر ع$ظيم ف$ي امل$ساه$مة ب$دع$م ال$صناع$ة ال$وط$نية ب$ال$خام$ات امل$صري$ة ب$جودة
وك$فاءة ت$ضاه$ي وت$ناف$س م$ثيالت$ها املس$توردة ب$ل ون$زي$د ع$لى ذل$ك ت$فوق$ها ف$ي
رخ $$ص ت $$كلفتها ال $$تي ت $$عمل ع $$لى ت $$خفيف ال $$ضغط ع $$لى اإلق $$تصاد امل $$صري
وت $$ساع $$د ف $$ي زي $$ادة ال $$دخ $$ل ال $$قوم $$ي ب $$زي $$ادة اإلن $$تاج $$ية امل $$ميزة ل $$لصناع $$ة
امل $$ $صري $$ $ة وه $$ $و م $$ $ا ي $$ $صل ب $$ $طري $$ $ق م $$ $باش $$ $ر أو ب $$ $صورة م $$ $ا إل $$ $ي املس $$ $تخدم
واملستفيد النهائي وهو املواطن املصري .
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مركز بحوث و تطوير الفلزات في سطور ) أرقام و إحصائيات (
• 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

القوى البشرية باملركز :
الكادر البحثي من أعضاء هيئة البحوث و معاونيهم )  ٢١٠فرد (.
٤٤
.١أستاذ متفرغ
٣٠
.٢أستاذ باحث
١٤
.٣أستاذ باحث مساعد
٥٠
.٤باحث
٤٦
.٥باحث مساعد
٢٦
.٦مساعد باحث
الكادر اإلداري و العمال و الفنيني )  ٣٦٢فرد ( .
.١مهندسني و كيميائيني
.٢فنيني
.٣أخصائيي معامل
.٤إداريني

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

٣٥
٣٣
٥٩
٢٣٥

بإجمالي عدد )  ٥٧٢فردا ً (
النشر العلمي :

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

ب$$لغ ع$$دد امل$$نشورات ال$$علمية م$$ن م$$وق$$ع  SCOPUSف$$قط ف$$ضال ً ع$$ن وج$$ود
ع $$دد ك $$بير م $$ن امل $$نشورات ال $$علمية ف $$ي امل $$ؤت $$مرات ال $$دول $$ية و امل $$جالت املح $$لية
ال $$غير م $$درج $$ة ف $$ي ه $$ذا امل $$وق $$ع ح $$تى ال $$عام  ( ٨٩٤ ) ٢٠١٦ك $$أع $$لى م $$توس $$ط
نش$ر ع$لمي ل$لفرد ال$واح$د ع$لى مس$توى امل$راك$ز ال$بحثية ال$تاب$عة ل$وزارة ال$بحث
العلمي .

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

براءات اإلختراع :
 .١براءات اإلختراع املقبولة محليا ً و دوليا ً
 .٢براءات اإلختراع املقدمة قيد الفحص

و ت$قوم ت$لك ال$شعب و وح$دة الخ$دم$ات ال$فنية بمج$موع$ة م$ن األنش$طة ال$رئ$يسية
تمثل أساس عمل املركز و يمكن تلخيصها في اآلتي :
 إدخال التكنولوجيات الحديثة و تطوير عملية اإلنتاج زي $$ $ادة ال $$ $قدرة ال $$ $تناف $$ $سية ل $$ $لمنتجات املح $$ $لية ك $$ $بدي $$ $لة للمس $$ $تورد وللتصدير
 تعظيم اإلستفادة من خامات الثروة املعدنية املحلية معالجة و تدوير املخلفات الصناعية ال$دع$م ال$فني و ال$تكنول$وج$ي ل$لصناع$ات ال$صغيرة و امل$توس$طة و ت$قدي$مخدمة تقييم و توصيف املواد
 تحلبل إنهيار املواد و حل املشكالت الصناعية -التدريب و التأهيل

١٢
٤

الجوائز :
ج$وائ$ز ال$دول$ة ) ال$رواد – ال$تفوق – ال$تشجيعية ( و ج$وائ$ز أف$راد و م$ؤس$سات
مح $$لية و دول $$ية ب $$لغ ع $$دده $$ا ب $$إج $$مال $$ي)  ( ٢٤ج $$ائ $$زة م $$تنوع $$ة ح $$صل ع $$ليها
باحثو و أساتذة املركز .
النماذج األولية :
وي$$بلغ ع$$دد ال$$نماذج األول$$ية ال$$قاب$$لة ل$$لتطبيق ع$$لى املس$$توى ال$$صناع$$ي و ه$$ي
نتاج أبحاث و مشروعات علماء املركز )  ( ٣٠نموذج أولي .
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ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ي$$بلغ ال$$عمق امل$$توس$$ط ل$$لمحيطات  ٣.٦ك$$م ،إال أن$$نا ن$$حتاج ل$$لغوص ض$$عفي امل$$ساف$$ة ال$$ساب$$قة ح$$تى ن$$صل إل$$ى
قاع خندق ُيعرف باسم خندق مارينا ،الذي يعد أعمق مكان في األرض معروف حتى اآلن.
ي$$عتقد ال$$علماء أن ه$$ذا ال$$خندق رب$$ما ي$$عطينا ف$$كرة ع$$ن ك$$يفية ن$$جاة أش$$كال ال$$حياة األول$$ية ع$$لى س$$طح األرض،
وي$ع ّد خ$ندق م$اري$نا ج$ز ًءا م$ن م$نطقة االن$دس$اس ،وي$تضمن ق$اع البح$ر ف$يه ال$براك$ني ال$طينية وال$فتحات الح$راري$ة
املائية التي تدل على املواد املنصهرة في نواة األرض.
ويقع هذا الخندق مباشرة فوق نقطة احتكاك صفيحتني قشريتني :صفيحة املحيط الهادئ وصفيحة الفلبني.
ك$ان$ت اس$تمراري$ة ال$حياة ع$لى س$طح األرض م$نذ أرب$عة م$ليارات ع$ام ص$عبة ،إذ ع$ان$ى ك$وك$بنا م$ن اص$طدام$اتٍ
$خورا ب $$رك $$ان $$ية ع $$لى س $$طح األرض ،ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى ن $$درة ال $$غذاء
م $$تكررة م $$ع ك $$وي $$كبات أُخ $$رى ت $$رك $$ت ُ $
$فرا وص ً $
حً $
واملناطق الصالحة للحياة ،حتى للميكروبات.
ي$$عتقد ال$$علماء أن ب$$عض أش$$كال ال$$حياة األول$$ية ت$$مكنت م$$ن ال$$بقاء ع$$لى ق$$يد ال$$حياة ع$$ن ط$$ري$$ق االخ$$تباء ع$$مي ًقا
في خندق مارينا.
ُ
$ارا مل $$واد
$
ث
آ
$دوا
$
ج
و
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$
ح
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$لة
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ج
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$
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ش
ن
$دة
$
ي
$د
$
ج
أظه $$رت دراس $$ة
ً
ع$ضوي$ة ف$ي ع$ينات م$ن ال$طني غ$نية ب$امل$عادن م$ن ب$رك$ان ط$يني ب$ال$قرب م$ن خ$ندق م$اري$ان$ا ،وع$لى ال$رغ$م م$ن ع$دم
وجود ميكروبات سليمة ،إال أن املواد العضوية تؤكد قدرة أكثر البيئات تطرفًا على دعم الحياة.
ي$رى أول$يفر ب$لوم$بر ك$بير ال$باح$ثني ف$ي ت$صري$حٍ ملج$لة ن$اش$يون$ال ج$يوغ$راف$يك أن ه$ذا االك$تشاف دل ٌ
$يل ج$دي$د ع$لى
أمر ما لم نفهمه بعد.
عمق املحيط الحيوي على كوكبنا ،وبغض النظر عن قوة الدليل الجديد ،إال أن أمامنا ٌ
حياةٌ أُخرى ،عال ٌم آخر
ت$$قع م$$ناط$$ق االن$$دس$$اس ع$$لى ع$$مق أك$$ثر م$$ن عش$$ر ك$$يلوم$$ترات ت$$حت س$$طح امل$$اء ،وه$$ي م$$ناط$$ق رائ$$عة ،ف$$ما ن$$عده
حً $دا م$$ن الح$$دود الح$$راري$$ة امل$$ان$$عة الس$$تمراري$$ة ال$$حياة ،وه$$و درج$$ة الح$$رارة » ١٢٠درج$$ة م$$ئوي$$ة «،ال ن$$صل إل$$يه
إال ع $$لى ع $$مق ح $$وال $$ي ١٠ك $$ليوم $$ترات ت $$حت أرض $$ية امل $$حيط .وي $$ضاف إل $$ى ذل $$ك أن امل $$عادن ،ال $$تي اك$ $تُشفت
ب $$داخ $$لها امل $$واد ال $$عضوي $$ة ،ت $$شكلت م $$ن خ $$الل ع $$ملية ت $$دع $$ى »الس $$رب $$نتني« ) (serpentinizationوه $$ي ت $$نتج
غازي امليثان والهيدروجني اللذان يعدان غذا ًء للميكروبات.
م$نذ ال$عام  ١٩٦٠ع$ندم$ا ب$دأ ال$علماء ي$بحثون ف$ي ه$ذا امل$وض$وع الح$ظوا ت$لك ال$عملية ف$ي ج$ميع أن$حاء ال$كوك$ب:
ف $$ي م $$كان ال $$تقاء وت $$شكل ال $$قارات وف $$ي داخ $$ل الس $$الس $$ل ال $$جبلية ال $$تي ك $$ان $$ت ف $$ي ق $$عر امل $$حيط وب $$ال $$قرب م $$ن
الفتحات الحرارية املائية.
ُ
ي $$عتقد ال $$علماء أن ع $$ملية »الس $$رب $$نتني« ق $$د ي $$كون م $$فتاح إي $$جاد ال $$حياة ع $$لى ك $$واك $$ب أخ $$رى بس $$بب ط $$بيعة
ان$$تشاره$$ا وإم$$كان$$ية دع$$مه ل$$لحياة ف$$ي ال$$ظروف ال$$قاس$$ية .وم$$ن امل$$رج$$ح أن ي$$تضمن ك$ٌ $ل م$$ن ق$$مر ك$$وك$$ب زح$$ل »
إن$$سيالدوس« وق$$مر املش$$تري »أوروب$$ا« م$$حيطات ع$$ميقة ت$$حت س$$طحهما ال$$خارج$$ي الج$$ليدي ،ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى
أن »إن $$سيالدوس« أظه $$ر ن $$شاطً $$ا ت $$كتون ً $يا »ح $$رك $$ة ل $$صفائ $$ح غ $$الف ال $$قمر الصخ $$ري« م $$ا ي $$ؤدي إل $$ى ت $$شكل
مناطق االندساس مثل خندق مارينا.
ٍ
ُ
ُ
ي $$بحث ال $$علماء ع $$ن امل $$يكروب $$ات داخ $$ل خ $$نادق أخ $$رى ف $$ي ك $$واك $$ب أخ $$رى وه $$ذا ي $$حتاج إل $$ى م $$واج $$هة ن $$فس
التح$دي$ات ال$تي ي$واج$هها ال$علماء أث$ناء ال$بحث ف$ي خ$ندق م$اري$نا ،ف$ال$وص$ول إل$ى ع$م ٍق ك ٍ
$اف ل$لبحث امل$باش$ر ل$يس
سه $ً $ال ،ل $$ذل $$ك ي $$قتصر ال $$علماء ف $$ي ب $$حثهم ع $$لى األدل $$ة ال $$تي ت $$قذف $$ها ال $$فتحات امل $$ائ $$ية الح $$راري $$ة وع $$لى األدل $$ة
املس $$تخرج $$ة م $$ن ال $$صخور ،إذ ي $$رى ب $$لوم $$بر ه $$ذه األدل $$ة ك $$ال $$رس $$ائ $$ل امل $$وج $$ودة داخ $$ل زج $$اج $$ة وال $$تي ن $$حتاج إل $$ى
فتحها وفهم محتوها.
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