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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 .
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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
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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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