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مقـــدمـــة 

بناء  في  بالغة  أهمية  والكيميائية  والهندسية،  الطبية،  مجاالته  جميع  في  العلمي  للبحث  إن 
اجملتمعات وتطويرها مبا يسهم في رقي البشرية. ولقد أدركت الدول املتقدمة هذه احلقيقة منذ زمن، 
فسخرت إمكاناتها البشرية واملادية لدعم اجملال العلمي البحثي وفتحت كل القنوات إليجاد أسواق 
لتسويق منتجاتها البحثية وبراءات االختراع، مما عزز من قوتها االقتصادية والسياسية. ومنذ فترة 
ليست بالبعيدة بدأت الدول العربية تدرك هذه احلقيقة وتلتفت إلي أهمية البحث العلمي. ومتلك  
مصر باع كبير في مجال البحث العلمي منذ عهد الفراعنة الذي متثل في علوم الفلك والكيمياء 
.. الخ وتبلور بشكل واضح في عصر محمد علي الذي ترك بصماته في كثير من اجملاالت وأدي الي 

النهضة العلمية الكبري التي نشهدها في تاريخنا احلديث . 

ظل البحث العلمي يقوم علي أكتاف الباحثني والعلماء في املؤسسات العلمية اخملتلفة دون روابط 
قوية تربطهم حتي منتصف العقد الثالث من القرن العشرين حيث تنبه العلماء الي ضرورة وجود 
أنشطة  وتدعيم  لتوحيد  البالد  في  بالدعوة النشاء مظلة علمية  فقاموا  العلمي  للبحث  تنظيم 

البحث العلمي املتناثرة في الوزارات واملصالح احلكومية اخملتلفة والتنسيق بينها . 

وقد رحبت الدولة بهذه الدعوة فأصدرت مرسوماً بانشاء مجلس فؤاد األول االهلي للبحوث في نوفمبر 
1939 ، والذي بدأ نشاطه العلمي في عام 1947 ، ثم رأت حكومة الثورة أن تعطي دفعة قوية للبحث 
العلمي وتنظيماته فأصدرت قانوناً بانشاء اجمللس االعلي للعلوم في يناير 1956 والذي يعتبر النواة 
احلقيقية العداد كوادر من العلماء الباحثني في مجاالت متعددة . ثم انشأت أول وزارة للبحث العلمي 
في يناير 1963 ، ثم تقرر انشاء أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا في سبتمبر 1971 كمظلة 

قومية للعلم والتكنولوجيا في مصر . 

ومع ما منتلكه من تاريخ عريق من احلضارة الفرعونية والعربية فاننا مطالبني باحلاح بأن تكون مسيرتنا 
العلمية رصينة وأصيلة.

ويواجه البحث العلمى حتديات كبيرة بفعل العوملة والتحول إلى عالم الشركات العلمية. ملسايرة 
املنافسة  يقوى على  نظام علمي  ووضع  إجناز  والبد من  العلمي  البحث  الدولي في مجال  التنافس 

العاملية ويتميز بقدرات ممتازة.

فكان البد من حصر وسرد كل املراكز البحثية واجلهات التى بها بحث علمى وتنسيق التعاون فيما 
األماكن  لكل  مرجعى  ملخص  عمل  فكرة  ظهرت  هنا  ومن  العلمى.  بالبحث  املهتمني  وبني  بينها 
البحثية احلكومية واخلاصة فى مصر ، ونتمنى أن يسهم هذا الكتاب كبداية فى عمل هذا امللخص 

املرجعى. 

مركزاً   13 وعددها  العلمي  البحث  لوزارة  التابعة  البحثية  العلمية  املراكز  الكتاب   هذا  ويتضمن 
ومعهداً وهيئة بحثية، وأكبر عدد من املراكز البحثية بالوزارات اخملتلفة واجلامعات باالضافة الى مثال 

للشركات اخلاصة التى بها بحث علمى.



وزارة البحث العلمي
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الرسالة :

ومركزاً  للخبرة  بيتاً  كونها  فى  األكادميية  رسالة  تتمثل 
للفكر خلدمة اجملتمع وتقدمي املشورة لصانعى القرار من خالل 
التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها 
وتقوية  الروابط  وتدعيم  التنموية،  القضايا  خدمة  نحو 
التالحم بني مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى وجهات 
العلمية  القاعدة  إشراك  على  والعمل  واخلدمات،  اإلنتاج 
املتقدمة،  للتكنولوجيات  املؤثر  النقل  فى  والتكنولوجية 
وتعميق االتصاالت وتنمية التعاون الثنائى واإلقليمى والدولى 
مراكز  مع  التكنولوجيا  وتنمية  العلمى  البحث  مجال  فى 
الوطنية  االبتكارات  وتنمية  والتكنولوجى،  العلمى  التميز 
لدعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة فى إطار حماية حقوق 

امللكية الفكرية. وتواصل أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا مسيرتها فى خدمة مجتمع البحث العلمى فى مصر 
من خالل تشكيالتها العلمية التى تضم خيرة علماء مصر وخبرائها من اجلامعات ومراكز البحوث والوزارات والقطاعات 

اخملتلفة.

الرؤية واملهام :

لقد أنشئت أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا فى أوائل السبعينيات من القرن املاضى - ومت إعادة هيكلتها حديثاً-  
بهدف املعاونة فى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية جلمهورية مصر العربية وإعداد اخلطط التفصيلية لبرامج 

تطوير البحث العلمى والتنمية التكنولوجية. وللقيام بعملها فى مجال التنمية التكنولوجية. 
م املشورة والرأي املدروس للجهات واملصالح احلكومية وهيئات اجملتمع  وتعتبر األكادميية مركزًا للفكر وبيًتا للخبرة يُقدِّ
املدني. وتتلخص هيكلة األكادميية في استكمال البعد الرابع ملنظومة العلوم والتكنولوجيا التي تتكون من اجمللس 
العلمي  البحث  وأكادميية  والتكنولوجيا  العلوم  متويل  وصندوق  العلمي  البحث  ووزارة  والتكنولوجيا  للعلوم  األعلى 

والتكنولوجيا.

تضم األكادميية اجملالس العلمية النوعية، والتي يسند إليها العمل األساسي لوظيفة األكادميية كبيت للخبرة، وتقدمي 
املشورة، وإجراء الدراسات، ووضع إستراتيجيات العمل والبحث في كل قطاع علمي على حدة والتقييم الدوري ملستوى 
النوعية  اجملالس  وتشمل  األخرى،  الدول  في  مبثيله  ومقارنته  اخملتلفة مبصر  البحثية  اجملاالت  في  والتكنولوجيا  العلوم 
 تخصصات )العلوم الطبية والتغذية والعلوم األساسية والعلوم الهندسية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلوم 
الفضاء والبيئة واملياه والعلوم الزراعية والعلوم املتقدمة واالقتصادية واالدارية واالجتماعية والسكان والثقافة العلمية 

وعلوم الصناعة والطاقة والثروة املعدنية (.

وتعنى األكادميية أيضاً بالعالقات العلمية بهدف توسيع مجاالت التعاون العلمى والتكنولوجى مع الهيئات الدولية 
املتخصصة ومع األكادمييات املناظرة بالدول األجنبية مرتكزة على فلسفة ربط البحث العلمى على املستوى القومى 

بالتطورات اجلارية على املستوى الدولى لتغطية اجملاالت الهامة واحليوية التى حتتاجها الدولة. 

وتهتم األكادميية بنشر الثقافة واملعرفة العلمية والتكنولوجية لدى القطاعات اخملتلفة باجملتمع بالتنسيق مع األجهزة 
الثقافية القائمة، ووضع برامج املعرفة والتعليم غير الرسمي لفئات اجملتمع اخملتلفة. ويندرج حتت مهام وآليات هذا 
النشاط اقتراح وإصدار سلسلة من الكتب والكتيبات العلمية املبسطة، وتنظيم احملاضرات والندوات العلمية حول 

www.asrt.sci.eg

اأكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا
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املوضوعات العلمية املتصلة بحياة األفراد، واقتراح البرامج اخملتصة بنشر الثقافة العلمية والوعي العلمي في مختلف 
وسائل اإلعالم، وإعداد الدراسات اخلاصة بإنشاء نوادٍ منوذجية للعلوم واملتاحف العلمية واملعارض املتنقلة، ودعم أنشطة 
نوادي العلوم القائمة؛ على أن يتم وضع السياسة العامة لنشر الثقافة العلمية من خالل اجمللس العلمي للثقافة 
واملعرفة العلمية واللجان الفرعية املنبثقة عنها، ومن خالل تلك التشكيالت يتم اقتراح النماذج التطبيقية لنشر 

الثقافة العلمية.

اإلمكانيات :

تقوم األكادميية بدور تشجيعًيا للعمل البحثي والعلمي بتنظيم منح احلوافز املادية واألدبية مبا يحفز الهمم ويدفع 
بطموح املشتغلني بالبحوث العلمية والتكنولوجية من شباب الباحثني وتقدير لعطاء العلماء األجالء من أجل مستقبل 
أفضل للوطن. كما تقوم األكادميية بالتعاون مع املراكز واملعاهد البحثية واجلامعات بترشيح الباحثني والعلماء املصريني 

في مجاالت العلوم اخملتلفة للجوائز العاملية املقدمة من الهيئات العلمية الدولية.
وتقدم األكادميية بعدد من اخلدمات )منح املاجستير - دعم الرسائل العلمية - دعم املشاركة فى املؤمترات الدولية - دعم 
- دعم جودة إصدار اجملالت املصرية(؛ على رأسها تقدمي منح جليل جديد  - دعم اجلمعيات العلمية  املؤمترات الداخلية 
من اخلريجني املصريني يتميز باإللتزام و القدرة على سد الفجوة بني البحث العلمي و متطلبات سوق العمل الوطنية 
والتي حتتاج إلى درجة عالية من املهارة في األداء للحصول على درجة املاجستير، على أن ينالوا فرًصا متميزًة للتعاون 
مع كبار العلماء واملشاركة في املشروعات البحثية في اجملاالت العلمية ذات االهتمام القومي، وإعداد التقارير، ونشر 
األبحاث، واحلصول على درجة املاجستير في مجال التخصص املناسب. وتتمتع هذه الفئة بعدد من املزايا؛ منها احلصول 
على منحة مالية شهرية مناسبة، واحلصول على دعم حالي لشراء بعض األغراض واملعدات البحثية، وحضور دورات 
عامة ومتخصصة ومينح املتدرب فى نهاية التدريب شهادة معتمدة من األكادميية وموثقة من اجمللس األعلى للجامعات 
وتفيد باجتياز الباحث للبرنامج التدريبي. وتشمل الدورات املتخصصة على مجاالت املياه والفضاء والعلوم احلياتية 

واإلنسانيات والعلوم االجتماعية والهندسة والعلوم األساسية والطاقة والزراعة وتكنولوجيا املعلومات.

وتضم األكادميية قطاع املعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يعتمد على الربط اإللكتروني لألكادميية باجملتمع، والذي يتولى 
والربط  الشبكات  خالل  من  املدني،  واجملتمع  األكادميية  وإدارات  لقطاعات  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  جميع  تقدمي 
اإللكتروني واالتصاالت السلكية والال سلكية، وتقدمي الدورات التدريبية في علوم احلاسب واالستخدامات اإلدارية ونظم 
املعلومات، واحلصول واالطالع على األبحاث والتقارير املتقدمة احلديثة فور صدورها. وتقوم الشبكة القومية للمعلومات 
بتقدمي خدمات املعلومات من خالل قواعد بيانات علمية بأحدث الوسائل التكنولوجية، حيث تقوم الشبكة بتطوير 
طرق البحث فى املعلومات واعتمادها كليًة على شبكة اإلنترنت وتتصل الشبكة بأكثر من 100 قاعدة بيانات دولية 
فى مختلف اجملاالت العلمية لتقدمي أحدث املعلومات بأسرع وسيلة. وكذلك تتبنى مشروع الربط الشبكى بني املراكز 
العلمية فى مجال  الرسائل   - املصرية  )الببليوجرافية  املصرية  البيانات  قواعد  بناء  إلى  باإلضافة  البحثية،  واملعاهد 
العلوم والتكنولوجيا - الدوريات - التقارير الفنية - أعمال املؤمترات - اخلبراء املصريني - الهيئات - املكتبات - اجلمعيات 
العلمية املصرية - األجهزة العلمية( بهدف جتميع وتوثيق وتخزين اإلنتاج الفكرى املصرى وإتاحته من خالل احلاسبات 

وتكنولوجيا االتصاالت للباحثني ومتخذى القرار. 

وتشرف األكادميية على مكتب براءات االختراع املصرى ويقوم مبباشرة اختصاصاته فيما يتعلق بالبراءات من تسجيل 
طلبات براءات االختراع املقدمة من مصريني وأجانب، وحماية االختراعات وإصدار براءات االختراع، وكذلك نقل املعرفة 
والثروة العاملية من الفكر املتمثل فى ماليني وثائق البراءات التى تصدر فى دول العالم ووضعها فى متناول الباحثني. 
وتهتم األكادميية أيضاً بتشجيع وتصنيع النماذج األولى لالبتكارات واالختراعات املصرية املتميزة التى تؤدى إلى توليد 
وحفز  وحشد  االبتكارى  الوعى  تنمية  إلى  يهدف  الذى  واالختراع  االبتكار  تنمية  جهاز  خالل  من  وطنية  تكنولوجيا 
القدرات االبتكارية والتكنولوجيا الوطنية املبدعة بشتى الوسائل املادية واألدبية والوصول بهذه االبتكارات إلى درجة 

االستقالل التكنولوجي.

 أدلة االتصال
العنوان: 101 شارع القصر العيني - القاهرة.

تليفون: 27921266/7 )2+(  فاكس: 0227921270 )2+(
info@asrt.sci.eg :البريد االلكترونى
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مدينة مبارك للأبحاث العلمية 

والتطبيقات التكنولوجية
http://www.mucsat.sci.eg

الرسالة :

محمد  الرئيس  السيد  بقرار  املدينة  أنشئت 
حسنى مبارك رئيس اجلمهورية رقم 85 لسنة 
فى  يساهم  مميزا  علميا  صرحا  لتكون   1993
وضع ما وصل إليه العلم والعلماء من أبحاث 
التقدم  ملواكبة  تكنولوجى  وتقدم  وابتكارات 
املدينة  تصبح  حتى  العاملى  التكنولوجى 
 Science  ( والتكنولوجيا  للعلوم  وادى  أول 

. )park

الرؤيــة :

املدينة  إنشاء  من  املرجوة  الرسالة  لتحقيق 
فقد مت اتخاذ اإلجراءات التالية :

فى  وتكنولوجى  علمى  متيز  مركز  إنشاء   .1
خلدمة  وذلك  اجلزيئية  البيولوجيا  مجال 
قطاعات الصحة والدواء مبصر واملنطقة حيث 

يشتمل املركز على معامل لعلوم األورام اجلزيئية واإلتاحة احليوية و هندسة األنسجة.
2. تنمية وتطوير املعامل املركزية باملدينة لالستمرار فى تقدمي االستشارات والتحاليل واالختبارات للصناعات احمليطة.

3. االستمرار فى حتقيق اخلطة االستثمارية من خالل مشروعات بحثية ممولة داخليا والبحث عن مصادر متويل أخرى 
خارجية .

اجلديدة  واملواد  املعلوماتية  فى مجاالت   )TBI( تكنولوجية  أعمال  اخلاصة إلنشاء حاضنات  القطاع  جذب شركات   .4
والتكنولوجية احليوية.

األهـداف :

- تعزيز القدرات املصرية لالبتكار حيث يجمع بني التعليم والبحوث والتكنولوجيا فى جميع مجاالت االنتاج واخلدمات 
حلل املشكالت االقتصادية والوطنية.

- تطبيق األساليب العلمية فى مجاالت االنتاج واخلدمات 
وربط خطط البحوث والتطوير بأهداف خطط التنمية 

الوطنية .
البحوث  فى  للتوسع  متميزة  علمية  قاعدة  انشاء   -
والتكنولوجيا  الدوائية  الصناعات  مجال  فى  والتطوير 

احليوية وتقنية النانو.
- تسمح الدراسات املتخصصة فيها بالتعمق الرأسى 
جديدة  تكنولوجيات  إلى  التوصل  معه  ميكن  الذى 
مجاالت  فى  واخلدمات  اإلنتاج  جهات  تخدم  ومطورة 

الصناعات املصرية.
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اإلمكانيــات وعدد العاملني وامليزانية :

معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا احليوية :

الصناعية بقسم بحوث  النصف  للتجارب  العلمية كما مت تشغيل وحدة  األجهزة  أحدث  املعهد على  أقسام  حتتوى 
تطوير الصناعات البيوتكنولوجية خلدمة صناعة الدواء.

-يقوم املعمل املركزى للخدمات العلمية والتطبيقية بخدمة الصناعات القائمة مبدينة برج العرب اجلديدة واملناطق 
احمليطة.

- يبلغ عدد العاملني فى املعهد 90 فرداً      
- ميزانيته 448431.95 جنيه

معهد بحوث املعلوماتية :

يحتوى املعهد على أجهزة متخصصة فى مجال التصوير ثالثى األبعاد والشبكات فائقة السرعة.

- يبلغ عدد العاملني فى املعهد 21 فردا                              
- ميزانيته 1565000 جنيه

معهد بحوث التكنولوجيا املتقدمة و املواد اجلديدة :

يتمتع املعهد ببنية حتتية متميزة من خالل التجهيزات املعملية واألجهزة التى يقدر ثمنها بأكثر من 30 مليون جنيه.

- يبلغ عدد العاملني فى املعهد 46 فردا               
- ميزانيته 305750.12 جنيه
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معهد بحوث التنمية واألراضى القاحلة :

مازال حتت االنشاء
- ميزانيته 212500 جنيه
مركز تنمية القدرات :

األسبوع  طوال  يعمل  اآللى  واحلاسب  بالتدريب  اخلاصة  امللحقات  بجميع  اإلمكانيات  بأحدث  آلى  حاسب  معامل   -
فترتني.

- ورشة للتبريد والتكييف ملحق بها قاعة للتدريب النظرى وبها جميع الوسائط التعليمية.
- ورشة حلام بها جميع ماكينات اللحام للتدريب وخلدمة أغراض املدينة لتلك اجملال وملحق بها قاعة للتدريب.

- ورشة للخراطة بها األدوات الالزمة للتدريب وخلدمة اغراض املدينة.
- ورشة جنارة للتدريب وخلدمة اغراض املدينة.
بأحدث  لغات  معمل  جتهيز  حاليا  يجرى   -

االمكانيات املطلوبة لعملية التدريب.

- يبلغ عدد العاملني فى املعهد 25 فردا
- ميزانيته2748000 جنيه

اهم االجنازات :

. مت اعتماد املركز مع مركز حتديث الصناعة 
جلميع دورات احلاسب اآللى والورش ومت االتنهاء 
متدرب   800 بتدريب  االولى  االتفاقية  من 
ويجرى حاليا البدء فى الدفعة الثانية للورش 

واحلاسب اآللى.

. مت التعاون مع الصندوق السويسرى 
للتنمية فى منطقة أبيس 8 فى جميع 

دورات احلاسب اآللى والورش.
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أدلة االتصال
العنوان: مدينة برج العرب اجلديدة - اإلسكندرية

تليفون:034593420)2+(       فاكس: 034594323)2+( 
info@mucsat.sci.eg :البريد االلكترونى

. يجرى بداية تنفيذ مشروع مهن مصر مع مجموعة إياك لالستشارات والتدريب. 
. يجرى اعتماد عدد 2 معمل حاسب آلى للتدريب واالختبار لشهادة ICDL مع منظمة اليونسكو.

. مت البدء فى التعاون مع األكادميية العربية للنقل البحرى فى منح دبلومات وشهادات ميكرو تطوير ماكينات البيع 
اإللكترونية الذكية.

. تطبيق أساليب معاجلة الصور باحلاسب فى اجملاالت الطبية .
. التعليم عن بعد والتدريب.

. إنشاء مراكز متيز علمية فى مجال تكنولوجيا النانو والطاقة اجلديدة واملتجددة والبوليمرات.
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www.nrc.sci.eg

العلمية  املؤسسات  أكبر  من  للبحوث  القومى  املركز  يعتبر 
الشرق  ومنطقة  األفريقية  القارة  فى  التخصصات  متعددة 
ويتكون  العلماء،  عدد  من   %70 من  يقرب  ما  به  و   . االوسط 
مت  وفى عام 2006   قسم.  شعبة بحثية تشمل 111  من 14 
إستحداث » مشروع الطريق إلى نوبل » و منه تأسس »مركز 
من  احلد  إلى  يهدف  2008.و  املتقدمة«عام  للعـلوم  التميز 
بناء  البشرية,  املوارد  من  االستفادة  تعظيم   , العقول  هجرة 
للمتميزين  علمية  حضانة  متقدمة  وبحوث  علمية  قاعدة 
علميا احلاصلني على درجات علمية  )ماجستير/ دكتوراة ( من 
الدول املتقدمة كذلك زمالئهم من احلاصلني على الدكتوراة 
من أرض الوطن فى مجاالت الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا 
الوراثية  والهندسة  الدقة  والفائقة  املتقدمة  واملواد  احليوية 

والطاقات اجلديدة واملتجددة

الرسـالة :

والصحة  بالصناعة  منها  مايتصل  وبخاصة  والتطبيقية  األساسية  العلمية  بالبحوث  النهوض  إلى  املركز  يهدف 
العامة وسائر املقومات الرئيسية لإلقتصاد القومى فى نطاق السياسة العامة للدولة وإرتباطها بخطط التنمية. 

ويداوم املركز على حتديث أهدافه برؤية مستقبلية وإستراتيجيات التطوير.

الرؤيــة :

يعد املركز القومي للبحوث أكبر مؤسسة علمية متعددة التخصصات فى منطقة الشرق األوسط ومن خالل الرؤيا 
املستقبلية يهدف املركز إلى:

إجراء مشروعات البحوث والتطوير ذات الطابع التطبيقي الذي يخدم قطاعات اإلنتاج بصفة خاصة وقضايا اجملتمع 
بصفة عامة.

تنمية وتأهيل الكوادر العلمية والبحثية التي تتولى تنفيذ أنشطة البحوث والتطوير. 
فتح قنوات اتصال مباشر مع القطاعات اخملتلفة بالدولة )جهات بحثية- جهات إنتاجية- جهات خدمية ( والباحثني 

باملركز.
فتح قنوات علمية على املستوى الدولي والعربي من خالل االتفاقيات العلمية املشتركة وبروتوكوالت التعاون واتفاقيات 

التبادل العلمي.

اإلمكانيات :

يتكون املركز القومى للبحوث من ثالثة عشر شعبة بحثية فى اجملاالت اخملتلفة والتى تضم فى مجملها 107 قسماً 
بحثياً متخصصاً تغطى مجاالت الصناعة و الصحة و البيئة والزراعة و العلوم األساسية و الهندسة

مركزالتدريب وتنمية القدرات و دعـم الشـباب :

ان من االهداف الرئيسيه للمركز القومى للبحوث هى تنميه القدرات العلميه والتكنولوجيه على املستوى القومى 
واالقليمى ملواجهه التحديات التى تفرضها التطورات السريعه واملتالحقه فى اجملاالت العلميه اخملتلفه وخلدمه هذا 
الهدف أنشئ مركز التدريب وتنميه القدرات عام 1985 لتنميه الكوادر البشريه من خالل وجود سياسه علميه تتمثل 

 املـــــــركز القــــــــومى للــــبحوث
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فى خطته التدريبيه السنويه : 
. تدريب العاملني داخل وخارج املركز .

. تنظيم دورات اداريه باجلهاز املركزى للتنظيم واالداره 
طبقا ملطالب الوظائف بوحدات املركز .

. ميتد نشاط التدريب ايضا ليشمل العاملني باجلهات 
اخلارجيه داخل مصر والدول العربيه ودول الكومنولث 
فى  املساهمه  على  القادره  البشريه  الكوادر  العداد 

برامج التنميه. 
ـ فى اطار التعاون بني املركز واجلامعات املصريه يقدم 

املركز دورات صيفيه لتدريب طالب اجلامعات 
يشارك فى املشروع القومى لتدريب شباب اخلريجني

دورات  املركز  وينظم  املهارات  وتنميه  البيئيه  اخلدمه 
مسائيه.

مجال رعاية الشباب و إتاحة فرص العمل :

ـ برنامج تدريب شباب اخلريجني .
مركز  خالل  من  اخلريجني  شباب  وتأهيل  تدريب  ـ 
التدريب باملركز علي مهارات تؤهلهم لعمل مشروعات 

صغيرة.
ـ عمل دراسات جدوى مجانية ملشروعاتهم.

ـ التعاقد مع الصندوق اإلجتماعي للتنمية )فرع اإلقراض املتكامل باملركز القومى للبحوث(. 
ـ تعاقدات مباشرة مع الشركات لتأهيل كوادر من شباب اخلريجني للعمل بها.

ـ برنامج لتنمية املهارات القيادية.
أساليب  التدريب على  تقدمي خدمة متكاملة من  للمركز من خالل  املستقبلية  القيادات  إعداد  إلى  البرنامج  يهدف 
واإلنسانية  الفنية  النواحي  من  القائد  بها  يتصف  أن  يجب  التي  واملهارات  القرار  واتخاذ  الذاتية  والسيطرة  العمل 

واإلدارية والتخطيط ورسم االستراجتيات والقدرة على مواجهة األزمات وأمناط القيادات.

ـ زيادة معدل التعاون مع جهات اإلنتاج واخلدمات :
الى  األعمال  ورجال  املستثمرين  مكتب   .

تسويق البحوث.
. املعامل املركزية.

التكنولوجيا  ونقل  والتطوير  البحوث  جلنة   .
)إحتاد الصناعات(

الصناعة  حتديث  برنامج  فى  املشاركة   .
املصرية.

املكتب الفني للمتابعة وتقييم 
األداء :

فى إطار اخلطة اإلستراتيجية للمركز القومى 
واملتابعة  التقييم  مكتب  إنشاء  مت   ، للبحوث 
في يونيه 2004  بقرار من رئيس املركز القومي 
إداري  بحثى-  تطوير  حتقيق  أجل  من  للبحوث 
الفعلي  للقياس  أداة  ليكون  وذلك  متكامل 

لألداء العلمي واإلداري و لكافة إجنازات املركز .
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رسالة املكتب :

تتمثل رسالة املكتب في املتابعة الدورية لألداء وفقا ملؤشرات منهجية عاملية لتقييم هذا األداء وذلك بهدف تنمية 
الطاقات والقدرات البشرية واملادية للوصول إلى مستويات مرموقة من جودة األداء والتميز مبا يتوائم مع املعايير القومية 

والعاملية.

أهداف املكتب :

إنشاء قواعد بيانات خاصة باألقسام و الشعب البحثية، كذلك القطاعات الفنية واإلدارية.
تشمل قواعد البيانات كل عناصر األداء اخلاصة بكل قطاع سواء بحثى او إدارى، ويتم حتليل البيانات وحتديثها للتقييم 

ومتابعة األداء.
حتليل البيانات و نتائجه تعمل على دعم إتخاذ قرارات اإلدارة العليا لتعظيم اإلستفادة من املوارد البشرية و املادية عن 

طريق:
ـ دعم وتنمية التخصصات واجملاالت البحثية املتميزة .

ـ التنمية اإلدارية لإلستخدام املثل للطاقات البشرية و تنمية قدراتها الفنية التخصصية مع تطبيق نظم تكنولوجيا 
املعلومات.

عــدد العــاملني :

يشكل الكادر البحثي اخلاص 2540 من حاملي درجة الدكتوراه  ويقوم مبعاونتهم 2078 ما بني باحث مساعد ، مساعد 
باحث ، أخصائى فنى ، عقود علمية و مكلفني. كما يقوم مبساعدة  أعضاء هيئة البحوث 2486 من الكادر االداري. وقد 

وصل إجمالى عدد العاملني باملركز القومي للبحوث في عام  2008 إلى 7104 عضـو.

ميزانية البحوث فى العام املالى 2007 /2008 :

وصل اجمالى ميزانية البحوث خالل العام املالى 2007 /2008 إلى 72 مليون جنيه مصرى، مت توفيرها من: 
1. ميزانية البحوث من الدولة: 44 مليون جنيه مصرى

2. مصادر أخرى لزيادة ميزانية املركز باجمالى 28 مليون جنيه مصرى

اإلسهامــات البـحثية :

مجــــال الصناعة
ساهم املركز فى تطوير صناعات:

النسيج  - السيراميك واحلراريات - البويات والدهانات – اجللود - الصناعات الغذائية – الصناعات الدوائية – الصناعات 
املعدنية.
من خالل:

 حتسني جودة املنتج، خفض تكلفة االنتاج، زيادة اإلنتاجيـــة، تنمية الكوادر الفنية، تدوير اخمللفات كذلك من خالل 
احلمالت القومية للنهوض بالصناعات النسيجية ومشروعات البحوث التطبيقية فى صناعات احلراريات والسيراميك 

والكيماويات الوسيطة. 

البراءات : 

طريقة بسيطة وفعالة وقابلة للتطبيق لتطعيم الياف النايلون-6 باملونيمرات الفينيلية
نظام رابط جديد خالى من الفورمالدهيد في انتاج متراكبات آمنة للبيئة من اخمللفات الزراعية )األخشاب الصناعية( 

ـ حتضير Na-A  زيوليت من الكاولني املصري.
ـ ابتكار جهاز متعدد الوظائف إلختبارات التربة املسلحة.
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ـ مضخه الرفع الهوائيه.
ـ طريقة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء 

باستخدام امليكروسبورتديا.
ـ طريقة لتحضير متوالف طبى من 

السيراميك والبوليمر حلث وتكوين األنسجة 
العظمية.

ـ طريقة جديدة لتحضير متراكبات من 
األملونيوم املقواة بواسطه السيراميك 

ألستخدامها في الصناعة.

مجــــال صناعة الدواء :

النانومترية  للحبيبات  والتطوير  البحث  ـ 
كمواد حاملة ألنظمة تناول الدواء.

ـ استخدام التكنولوجيا احليوية للكشف عن األدوية ومضادات البلهارسيا والسرطان والوقاية من التسرطن.
ـ تقييم بعض اخلالصات النباتية فى عالج األنيميا.

ـ تقييم بعض اخلالصات النباتية فى عالج مرض هشاشة العظام.
ـ دراسات صيدالنية على النباتات الطبية.

ـ أدوية متداولة فى السوق املصرى: دواء البروكسيمول، دواء السورفيتيل، معجون أسنان أيبيدنت مسواك.
ـ أدوية متعاقد عليها مع شركات األدوية. 

ـ إنتاج مرهم لعالج األكزميا اجللدية من نبات حبة البركة. 
ـ إنتاج املواد الفعالة اخملفضة للسكر فى الدم من نبات بلسم الكمثرى.

 – العرقسوس   – اجلمل  شوك  نبات  من  صيدلية  ومستحضرات  وغذائية  دوائية  خامات  وتصنيع  وإستغالل  إنتاج  ـ 
اخلرشوف.

 

مقدمة  إختراع  براءة   74 الى  باالضافة 
من علماء املركز فى مجال صناعة الدواء 
وكذلك إنتاج مواد تشخيصية للكشف 
الكبدى  للفيروس  املضادة  األجسام  عن 
الوبائى بقيمة مالية  290000 جنيه ملدة 

عامني من 2004.

اجملـــال الصحى :

بعض  وفارماكولوجية  سمية  تقييم 
الصغر  متناهية  الذهب  جزيئات 

لتشخيص وعالج السرطان فى احليوان
لفيروس  مضادة  تطعيمات  انتاج  تطوير 

C اللتهاب الكبد الوبائى
السمنة والنباتات الطبية :   

األداء  عالية  ومنتجات جديده  مواد  انتاج 
في اجملاالت الصناعية والطبيه

األمراض الوراثية :
أقســام متفردة التخصص فى مصر من أهمها:

. الوراثة اإلكلينيكية.                  
. الوراثة البيوكيميائية.
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. طب وتشخيص أمراض اجلنني.
. األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة.

من أهم االجنازات :

لألمراض  املبكر  والتدخل  االكتشاف   .
الوراثية: )مرض الفينيل كيتونيوريا(.

. األغذية العالجية.
. إستشارات لألمراض الوراثية.

. البصمة الوراثية.
 – )اجلامعات  مختلفة  جهات  مع  تعاون   .
 – العاملية  الصحة  منظمة   – املستشفيات 

الطب الشرعى(.
. مشروع االستشفاء البيئى بســــفاجا:

من أهم مميزاته :
ـ اإلعتماد على العوامل الطبيعية.

ـ عدم استخدام األدوية والعقاقير والكيماويات.
ـ وضع منطقة سفاجا على اخلريطة العاملية للسياحة العالجية.

ـ بلغ العائد اإلقتصادى للمشروع حتى اآلن أكثر من 10 مليون جنيه.

مجال البيئة :

. إستخدام مواد بناء صديقة للبيئة من قش األرز .
. تقنيات آمنة بيئيا النتاج السليلوز النقى ومنتجاته ) السليلوز البكتيرى وتطبيقاته (.

. حتسني اإلستخدام البيئى للمخلفات اللجنوسليولوزية الغير مرغوبة بإستخدامها فى إنتاج فحم عالى اآلداء.
. طرق جديدة إلنتاج فحم نشط مشكل من اخمللفات اللجنوسليلوزية لالستخدامات البيئية.

من أهم االجنازات تغيير مواصفات مياه الشرب ، إعادة استخدام مياه الصرف ، إستراتيجية اإلنتاج األنظف باملصانع ، 
برنامج سيم SEAM لدعم التقييم واإلدارة البيئية. 

مجــال الزراعة :

. االنتاج املعملى ألشجار التوت.
. تقييم وانتاج نباتات بطاطس مهندسة وراثية مقاومة لألمراض الفيروسية والفطرية واألفات.

. إنتاج كيماويات وسيطة اقتصادية هامة من اخمللفات الزراعية.
. حتويل اخمللفات الزراعية إلى وقود وعقاقير.

. إنتاج أعالف متزنة غذائياً حليوانات التسمني اخملتلفة.
ـ أدت احلمالت القومية الزراعية لكل من محصول املوالح واألرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة وكذلك املوز وقصب 
السكر وبنجر السكر والطماطم واحلملة القومية للنهوض باحملاصيل الزيتية الى )حتسني نوعية - زيادة إنتاج - تقليل 

االستيراد - زيادة التصدير(.
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مجال الطاقة :

. تكنولوجيات إعذاب املياه.  
. طاقة الرياح.

. اإلستبدال السريع للكربون بالهيدروجني.
. إنتاج واستخدام الهيدروجني كمصدر للطاقة. 

.Fuel Cells  حتويل الطاقة الكهروكيميائية بإستخدام خاليا الوقود .
. خاليا الوقود خيار تكنولوجي جديد لتوليد الكهرباء واحلفاظ على البيئة. 

. نظام طاقة متجددة مهجنة ملزرعة املركز  بالنوبارية.
. تكنولوجيا الغاز احليوي. 

. تطبيقات املواد النانومترية فى اخلاليا الشمسية.
. معاجلة اخمللفات السليولوزية مـن اخمللفات الصلبة احلضرية )القمامة( والزراعية لتحويلها إلى وقود سائل. 

. الديزل احليوي في مصر. 
. انتاج أغشية األلياف املفرغة إلستخدامها في حتلية املياه املاحلة. 

 أدلــة اإلتصـــال
العنوان: شارع البحوث – الدقى - اجليزة

تتليفون: 0233371010)2+(          فاكس: 0237601877)2+(
info@nrc.sci.eg :البريد االلكترونى
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الرسالة :

النمو  معدل  زيادة  فى  املركز  يساهم  أن 
اإلقتصادى برفع القدرة التنافسية للمنتجات 

الوطنية.

األهداف العامة للمركز : 

1. تطوير املنتجات والعمليات اإلنتاجية
2. إحالل الواردات ببدائل محليه 

املعدنية  الثروات  من  االستفادة  تعظيم   .3
ومصادرها الثانوية.

علوم  مجال  فى  العلمية  املعرفة  إثراء   .4
وتكنولوجيا املواد

الرؤيــة :  

مركز وطنى اقليمى دولى فى مجال بحوث وتطوير املواد.

اإلمكـانيات :

1.الهيكل التنظيمى للمركز : 

ينقسم املركز إلى أربع شعب تضم 16 معمال متخصصا وذلك على النحو التالى : 

شعبة تكنولوجيا اخلامات ومعاجلتها وتضم معامل : 

توصيف اخلامات -  تركيز وجتميع اخلامات  -  املعاجلة الكيميائية والكهربية للخامات  -  املعاجلة احلرارية للخامات. 

شعبة تكنولوجيا الفلزات وتضم معامل :

غير  السبائك  ميتالورجيا   - الصلب  تكنولوجيا 
معاجلة   - للسبائك  اللـدن  التشكيل   - احلديدية 

وحماية السطوح.

شعبة املواد املتقدمة وتضم معامل :

املغناطيسية  املواد   -  ) )املتراكبـة  املتآلفة  املـواد 
األبعاد  ذات  املواد   - واحلرارية  السيراميكية  املواد   -

النانومترية.

شعبة تكنولوجيا التصنيع وتضم معامل:  

اللحـام  تكنولوجيا    - السباكة    تكنولوجيا 
- تكنولوجيا املساحيق  والتفتيش على اللحامات 

- النمذجة الصناعية. 

www.cmrdi.sci.eg

مركز بحوث وتطوير الفلزات
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2- مجاالت األنشطة واخلبرات :

والثروات  اخلام  للمواد  األمثل  االستغالل  ● 
وإنتاج  الشوائب  من  بالتخلص  املعدنية 

ركازات ذات جودة عالية . 
والكهربية  واحلرارية  الكيميائية  املعاجلة  ● 
إلنتاج  ركازاتها  أو  املعدنية  للخامات 
يحتاجها  التى  الكيميائية  واملواد  األمالح 

السوق احمللى أو اخلارجى. 
واملنتجات  اإلنتاجية  العمليات  تطوير  ● 
املستوى  على  التجارب  خالل  من  احمللية 
املشاكل  حتديد  وكذلك  الصناعى  نصف 
للتغلب  املناسبة  احللول  ووضع   الفنية 

على عقبات اإلنتاج. 
اخمللفات  ومعاجلة  واخمللفات  االنبعاث  خفض  مقترحات  ووضع  بيئيا  واآلمن  النظيف  اإلنتاج  تكنولوجيات  إدخال  ● 

لالستفادة منها أو تدويرها أو التخلص اآلمن لها . 
نقل تكنولوجيا اإلنتاج احمللى لقطع الغيار الالزمة للمعدات االستثمارية وذلك بديال  للمستورد   ● 

 . تطوير ورفع جودة اللحامات والتفتيش وحتليل االنهيارات وحتديد أسبابها وطرق العالج  ●
املستوى  على  والفلزات  املعدنية  الثروة  تكنولوجيا  مجال  فى  واخلدمية  الصناعية  املؤسسات  مهندسى  تدريب  ● 

احمللى واإلقليمى . 
يتميز املركز بعالقاته الدولية الواسعة مع مراكز ومعاهد البحوث واجلامعات بالدول املتقدمة  كما يحرص على  ● 
توطيد عالقات التعاون مع املؤسسات الدولية ذات الصلة باهتمامات املركز، هذا ويتميز املركز بأنه من األعضاء 
املؤسسني لالحتاد العاملى ملراكز البحوث الصناعية  والتكنولوجية وميثل املركز اإلقليمي لالحتاد عن منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا .

القوى البشرية :

بلغ إجمالي عدد العاملني باملركز 539 فردا ، منهم 110 من أعضاء الكادر البحثى ) 21 استاذ متفرغ ، 89 أساتذة وأساتذة 
مساعدين وباحثني ( ويعاونهم 46 من املساعدين بإجمالي 156 ، بينما يبلغ عدد العاملني بالكادر العام 383 فردا . 

اخلـــدمات :

خدمات حتليل واختبارات الفلزات والسبائك  ● 
الكيميائية  التحاليل  وتشمل  واملعادن 
ومطابقة  وامليكانيكية  والفيزيائية 
املعتمدة  الشهادات  وإصدار  املواصفات 

جلودة املنتجات املعدنية .
الغيار  مساعدة الشركات فى توفير قطع  ● 
توفير  على  والعمل  اخلاصة  السبائك  من 

تكنولوجيا إنتاجها وتقييم أدائها. 
أنواع السبائك  نقل تكنولوجيا حلام كافة  ● 
بالقوس  اللحام   التقنيات شاملة  بأحدث 
الكربون  ثانى أكسيد   ، ، األرجون  الكهربى 
 ، الكهربية  املقاومة   ، املغمور  القوس   ،
الليزر ، وتدريب وتأهيل املهندسني والفنيني 
واللحامني على كافة أنواع اللحام وإصدار 
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شهادات تأهيل معتمدة. 
خدمات التفتيش غير اإلتالفى على كافة  أنواع املعدات مثل التوربينات الكهربائية ، الغاليات ، أوعية الضغط ،  ● 

خطوط اإلنتاج ، اإلنشاءات املعدنية وخالفه . 
تقدمي االستشارات الفنية فى اختيار السبائك املعدنية ومالءمتها لظروف التشغيل اخملتلفة وكذلك فى حتسني  ● 

طرق اإلنتاج وجودة املنتجات املعدنية باإلضافة إلى طرق تعظيم االستفادة من اخلامات املعدنية املصرية. 

اإلجنــــــازات :

رفع جودة العديد من خامات الثروة املعدنية املصريه مثل خامات احلديد واملنجنيز والفوسفات والكاولني والرمال  ● 
البيضاء والفلسبار والتلك واملاجنزيت والكروميت والباريت والبنتونيت والطفالت واستخدام بعضها فى الصناعة 

املصرية كبديل للمستورد .
% من املسبوكات  إدخال تكنولوجيا استخدام احلديد الزهر املرن للمسابك املصرية ويتم حاليا انتاج من 20 – 30 ●

احمللية باستخدام تلك املادة .
نقل تكنولوجيا إنتاج درافيل احلديد الزهر املرن والصلب للصناعة املصرية وحاليا يتم مداركة حاجة الصناعة من  ● 

الدرافيل حتى وزن 5 طن  من اإلنتاج احمللى بديال للمستورد ويتم تصدير بعض اإلنتاج  للخارج . 
رفع جودة املنتجات املعدنية من خالل تطبيق تكنولوجيات اللحام على منتجات الصناعات الهندسية واإلنشاءات  ● 
املعدنية وإجراء عمليات التفتيش كطرف ثالث على املعدات الرأسمالية للوحدات الصناعية واحلديثة وعمل حتاليل 

االنهيارات للمنشآت املعدنية واملعدات اإلنتاجية وحوادث الطائرات وغيرها . 
املهندسني  لتأهيل  بالنمسا  للحام  الدولى  املعهد  بواسطة  تدريب  الفلزات كجهة  وتطوير  اعتماد مركز بحوث  ● 
والفنيني واملمارسني ملهنة اللحام منذ عام 2005 ومبا يسمح خلريجى البرنامج التدريبى باحلصول على شهادات 
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معتمدة بواسطة كل من املعهد الدولى للحام بالنمسا ومركز بحوث وتطوير الفلزات  تؤهلهم للعمل فى أى 
دولة بالعالم .

تقوم إدارة اخلدمات الفنية بتقدمي خدمات االختبارات والتحاليل والقياسات الفيزيائية والكيميائية وامليكانيكية  ● 
واجملهرية املعتمدة بواسطة مكتب االعتماد املصرى ) ايجاك ( وذلك للشركات الصناعية وقطاع اخلدمات واجلامعات 

واملراكز البحثية اخملتلفة . 

أدلة االتصال
العنـوان : التبــني – حلــــوان 

تليفون: 0225010642/3)2+(
فاكس: 0225010639)2+(

info@cmrdi.sci.eg  :البريد االلكترونى
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وأعرق  أقدم  من  واملصايد  البحار  لعلوم  القومى  املعهد  يعتبر 
أعد  العربية  واملنطقة  األوسط  الشرق  فى  البحثية  املؤسسات 

خصيصا من أجل البحث العلمى فى علوم البحار واملصايد. 

رسـالة املعهد :

إن رسالة املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد تقوم على حتقيق 
من  والبحيرات  والبحار  العذبة  املياه  ملصادر  املستدامة  التنمية 
خالل زيادة إمكانيات إنتاج الثروة السمكية ،محاربة التلوث بكل 
حتديث  طريق  عن  املعيشة  مستوى  حتسني  على  ،العمل  صوره 
السمكى  واإلستزراع  املصايد  مجال  فى  حديثة  تقنيات  وإدخال 

وتربية األحياء املائية. 

الرؤيــة :

القومى  املعهد  بتنظيم   1986 لسنة   )  436  ( رقم  اجلمهورى  القرار  بصدور 
لعلوم البحار واملصايد وحتديد مهامه فى احلفاظ وتنمية وحماية املسطحات 

املائية اخملتلفة ومواردها الطبيعية على املستوى الوطنى واإلقليمى.

إستراتيجية املعهد : 

إن استراتيجية املعهد على مدى اخلمس سنوات القادمة )2007-2012( تركز 
على االهتمام مبجموعة واسعة من املشاكل العلمية والبيئية والتى تتمتع 
بأهمية اجتماعية واقتصادية ، على الصعيدين الوطني واالقليمي ، مع الوضع 
فى االعتبار البعد الدولي والتحديات العاملية التى من املرجح أن تواجه البيئات 

البحرية والساحليه في القرن احلادي والعشرين:
1- حتقيق التنمية املستدامة للثروة السمكية باملياه املصرية 

2- تطوير اإلمكانيات البحثية إلستخراج مواد فعالة من الكائنات البحرية بالبحر األحمر
3- تطويع التكنولوجيا احليوية فى مكافحة بعض امللوثات بالبيئة البحرية

4- احلفاظ على املسطحات املائية اخملتلفة وتنمية مواردها الطبيعية على املستوى الوطنى
5- البحث عن الثروات الطبيعية ملصادر الطاقة

6- رفع مستوى الثقافة العلمية والوعى العام بالبيئة البحرية وثرواتها.

اإلمكــانيـــات :

1- املعامل املركزية يتبع املعهد ثالث معامل مركزية موزعة على فروع املعهد 
قياس  أجهزة  مثل  واملتقدمة   العلمية  األجهزة  بأحدث  ومجهزة  الثالثة 
امللوثات الغير عضوية ) أجهزة االمتصاص الذرى – اإلسبكتروفوميتر - جهاز 
ICP-MS..... وغيرها ( وأجهزة قياس امللوثات العضوية ) جهاز GC  - جهاز 

GC-MS …  وغيرها(.
سفينة  هى  بحثية  سفينة   2 عدد  املعهد  ميتلك  البحثية  السفن   -2

www.niof.sci.eg

 املعهد القومى لعلوم البحار وامل�صايد
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السلسبيل وهى تعمل مبنطقة البحر املتوسط وسفينة اليرموك وتعمل مبنطقة البحر األحمر ،ويوجد على متنهما 
العديد من األجهزة املالحية املتطورة.

3- املكتبات العلمية ميتلك املعهد عدد من املكتبات العلمية والتى حتوى أكبر مجموعة من الكتب العلمية املتخصصة 
فى مجال علوم البحار وأيضاً التقارير والرسائل العلمية واخلرائط والوثائق.

4- مركز البيانات القومى لعلوم احمليطات  مت إنشاؤه منذ أكثر من 35 سنة .
5- وحدة التوثيق العلمى واإلعالم تعمل على توثيق كل ما هو متعلق بتقارير املشروعات البحثية .

6- متحف األحياء املائية يضم ثروة هائلة من األحياء املائية املتنوعة والتى يلزم احلفاظ عليها وحمايتها .
7- األكواريوم يلعب دورا هاما فى نشر الثقافة العلمية واملعرفة للمهتمني والزائرين والطالب. 

عـدد العـاملني :

البيـــــان
كادر أعضاء 

هيئة البحوث  
ومعاونيهم 

الكادر 
العام

اإلجمالى

العــــــدد
5746221196

 
امليزانية السنوية لألبحاث :

تبلغ امليزانية السنوية لألبحاث حوالى مبلغ إثنني مليون جنيه مصرى تقريبا.

إجنازات املعهد :

يشارك املعهد على سبيل املثال ال احلصر فى عدد من املشروعات والبرامج البحثية  مثل:
مشروع الرصد البيئى للبحر األحمر  ● 

تقييم النظام البيئى للبحر املتوسط وعمل منوذج بيئى ورياضى ملعرفة التغييرات املناخية والبيئية املستقبلية  ● 
وكيفية التعامل معها.

. دراسة التغيرات املناخية للحقب الرابع واحلديث فى رواسب البحر املتوسط ●
. مشروع تشالنج لتنمية الثروة السمكية ببحيرة السد العالى ●

. تقييم إنتاجية األسماك والتنوع البيولوجى خلليج السلوم داخل حدود مرسى مطروح ●
. البرنامج املتكامل لدراسة املصادر البحرية احلية ملياه البحر املتوسط ملنطقة غرب اإلسكندرية ●

. التعاون احمللى بني دول الشرق األوسط لتنمية اإلستزراع السمكى ●

 أدلــة اإلتصـــال
العنوان: 101 شارع القصر العينى - القاهرة

تليفون:  2 / 0227921341)2+( 
فاكس: 027921339)2+(

 niof@hotmail.com :البريد االلكترونى
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www.nriag.sci.eg

 املعهد القومي للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية

من  واجليوفيزيقية  الفلكية  للبحوث  القومي  املعهد  يعتبر 
أقدم املعاهد البحثية في مصر،  حيث أنشئ عام 1903م، وميثل 
أبحاث  مجاالت  في  متخصص  مصري  علمي  جتمع  أكبر  اآلن 
األرضية  القشرة  وحتركات  والزالزل  والفضاء  والشمس  الفلك 

واجليوفيزياء التطبيقية والبيئية.

رؤيـة املـعهد :

من  اخملتلفة  تخصصاته  مجاالت  فى  خبرة  بيت  املعهد  يعتبر 
واإلستشارات  التطبيقية  البحثية  املشروعات  تنفيذ  حيث 
الفنية التى  تدعم خطط التنمية القومية املستدامة وكذلك 

التطوير الدائم للقدرات العلمية والبحثية للسادة الباحثني باملعهد. 

رسـالة املــعهد :

تتركز رسالة املعهد فى النهوض بالبحوث والدراسات في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية التي تدخل في مجال 
على  وتأثيرها  والشمس  واجليوديسيا  األرضية  والكهربية  واملغناطيسية  الزالزل  وخاصة مجاالت  املعهد  اختصاصات 
اخلبرة  وتقدمي  الشمسية.  الطاقة  الشمسي كأساس إلستغالل  اإلشعاع  أطالس  وإعداد  والفضائية  األرضية  البيئة 
واملشورة للهيئات واملؤسسات في مجال تخصصه خلدمة اخلطط القومية للتنمية، باإلضافة الى العمل على نشر 

الوعى العلمى وتبسيط العلوم.         

اإلمكـانيات :

ميتلك املعهد من األجهزة العلمية احلديثة أجهزة استكشاف 
جيوفيزيقية ومحطات رصد الزالزل وأجهزة GPS وتلسكوبات 
فلكية ووحدات محمولة لقياس الطاقة اإلشعاعية للشمس 

والتى متكن السادة الباحثني بالقيام مبايلى:
. مخاطر الزالزل والتقليل منها.  

الطرق  بإستخدام  املعدنية  والثروات  البترول  عن  التنقيب   .
اجليوفيزيقية  

. إختيار أنسب املواقع للمنشآت احليوية. 
. الكشف عن اآلثار املدفونة وحمايتها من اخملاطر.

بالعوامل  تأثرها  ومدي  الشمسية  الطاقة  توزيعات  دراسة   .
املناخية والتلوث البيئي.  

. املشاركة في البرامج الدولية لغزو الفضاء وإستكشاف الكون. 
. الدليل الفلكي السنوي جلميع البالد اإلسالمية.  

. األوقات املماثلة إلرتكاب بعض اجلرائم.  
. اإلشعاع الشمسي وطرق اإلستفادة منه.  

. األقمار الصناعية بني الرصد والبيئة.
. تفضيض املرايا املستخدمة فى الصناعات احلديثه واألجهزة العلمية واألجهزة الطبيه. 
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عــدد العــاملني :

تضم القاعدة العلمية للمعهد 245 من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم 
واخلدمات  واإلداريني  والفنيني  العلميني  األخصائيني  من   500 ويعاونهم 

املعاونة.

التمــــويل :

ألف   900 هو  والدراسات  للبحوث   2008/2007 ميزانية  في  اخملصص  املبلغ 
جنيه.

أهم اإلجنـــــازات :

. تتبع ورصد املذنبات مثل مذنب هالى عام 1910، 1986، كوهيتك 1974، 
هيل 1997.

. رصد كوكب بلوتو عند اكتشافه 1930.
منظار  باستخدام  القمر  ملعالم  تفصيلية  في عمل خريطة  املشاركة   .
القطامية الفلكى في إطار مشروع أبوللو لهبوط أول إنسان على القمر 

في عام 1969 . 
الكسوف  ورصد   1952 عام  بالسودان  للشمس  الكلي  الكسوف  رصد   .
الكلي للشمس بالسلوم عام 2006 بحضور السيد الرئيس حسني مبارك 

وآالف السياح ومئات العلماء بعضهم حائز على جائزة نوبل. 
. إنشاء الشبكة االقليمية لرصد الزالزل حول بحيرة ناصر بأسوان.

. إنشاء الشبكة القومية للزالزل التي تتكون من 63 محطة حقلية و4 
مراكز فرعية ومركز رئيسي في حلوان يقوم مبتابعة النشاط الزلزالي في 

مصر والعالم باالقمار الصناعيه. 
.GPS  إنشاء الشبكة القومية لتحركات القشرة االرضية .

. حتديد نسبه املياه املفقودة حول بحيرة ناصر بأسوان.

 أدلــة اإلتصـــال
العنوان: ش مرصد حلوان - القاهرة

تليفون: 0225541100)2+(     -   0225549780)2+(
فاكس: 0225548020)2+(

salahm@nriag.sci.eg :البريد االلكترونى
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على  العربية  مصر  جمهورية  وقعت 
وأنشأت   1962 عام  الدولية  املتر  إتفاقية 
عام  وللمعايرة  للقياس  القومي  املعهد 
على  اإلتفاقية  بأعمال  ليقوم  م   1963
املستوى القومي ، وميثل املعهد جمهورية 
الدولي  املكتب  لدى  مصرالعربية 

للمقاييس واملوازين )BIPM( بفرنسا

الرســـالة :

وضع متميز للمعهد على اخلريطة الدولية 
)NMIs( مبا يضمن  للمعاهد املترولوجية 
االعتراف الدولى بإماميات ومعايير القياس 
على  قادرا  ويكون  املعهد  ينشئها  التى 
داخل  طالبيها  إلى  بتميز  خدماته  تقدمي 
محيطها  فى  أو  العربية  مصر  جمهورية 

العربى واإلفريقى.

الرؤيـــة :

• استكمال البنية األساسية وتكنولوجيات القياس املتطورة وجتهيز معامل املعهد كل فى مجال تخصصه مبا يتفق 
مع املواصفات العاملية .

من  للتأكد  الدولية  املقارنات  إجراء   •
مبا  الدولي  واالسناد  القياس  صحة 
بإماميات  االعتراف  استمرار  يضمن 
واالعتراف  املعهد  لدى  املتاحة  القياس 
طبقا  منه  الصادرة  املعايرة  بشهادة 
املعهد  بني  املتبادل  االعتراف  التفاقية 

ونظائره باخلارج.
العلوم  مجال  فى  األبحاث  إجراء   •
املعايرة  وتكنولوجيا  القياس  وتقنيات 
هدفا لتطوير املعايير الوطنية واإلرتقاء 

بدقة القياس .

اإلمكانات املادية والبشرية :

خالل  من  القومى  دوره  املعهد  يحقق 
وحدات  لتحقيق  بحثية  شعب  ستة 

الكميات الفيزيقية األساسية واملشتقة من خالل إحدى وعشرون قسما بحثيا معظمها مزود ببنية أساسية وبشرية 
ذات مستوى رفيع تتفق مع املتطلبات العاملية 

www.nis.sci.eg

املعهد القومي للقيا�س واملعايرة
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اإلمكانات املادية :

     أ -الشعب البحثية :

. شعبة مترولوجيا األطوال وهندسة الدقة ●
 . شعبة مترولوجيا احلرارة واألشعاع املؤين ●

. شعبة مترولوجيا الكتلة والقوة ●
الكهربية  القياسات  مترولوجيا  شعبة  ● 

واإللكترونية. 
. شعبة مترولوجيا الكيمياء ●

. شعبة مترولوجيا الفوتومتري والراديومتري ●

ب -املكتبة :

العلمية  والدوريات  الكتب  من  العديد  علي  حتتوي 
العاملية املتخصصة في مجاالت علوم وتكنولوجيا القياس 

العاملـــني :

1.أعضــاء هيئة البحوث :

اإلجمالىمساعد ب.ب. مساعدباحثأ. مساعدأستاذأ.متفرغأ.غير متفرغالدرجة

1237732403735200العدد

هذا وقد مت املوافقة علي تعيني عدد10 من مساعدي الباحثني لعدد 5 معامل بحثية حتقيقا ملبدأ االستمرار في دعم 
املعهد بشباب الباحثني لسد العجز فى القوى البشرية بالتدريج .
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2.الكــادر العــام :

اإلجمالىأخصائيفنيعمالكتابيإداريالدرجة

1261291108077522العدد

  
امليزانية السنوية لألبحاث :

متوسط اخلطة االستثمارية 10 مليون جنية مصرى خالل اخلطة اخلمسية املاضية خصص منها حوالى 
2 مليون جنيهاً سنوياً لالبحاث والدراسات .

أهم األجنازات :

1. البنية التحتية واألعمال اإلنشائية طبقا للمتطلبات الدولية ملعامل املعايرة اإلمامية :
. معمل مترولوجيا القوة واملواد .

. شعبة مترولوجيا األطوال وهندسة الدقة .
. مبنى خدمة العمالء واملكتب الفنى للمعايرات .

الشاملة  اجلودة  نظم  واستشارات  دراسات  مركز   .
والبيئة .

. قاعة األجتماعات الرئيسية .
2.االعتراف الدولى باملعايير األمامية الوطنية :

كسب الثقة الكاملة من قبل اللجنة الفنية للجودة 
املعهد  أنشطة  من  خمسة  لعدد  األوربية  باملنظمة 

متهيدا لإلعتراف الدولي .

3. مجال اخلدمات املقدمة :
زيادة ملحوظة في عدد الشركات الوطنية التي تطلب 
إجراء املعايرات واالختبارات والتدريب واالستشارات من 
وهذا  وشركة،  مؤسسة   1500 من  أكثر  إلى  املعهد 
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مؤشر النتشار اإلسناد املرجعي للقياس علي املستوي القومي، وكذلك لزيادة احلاجة من القطاعات اخملتلفة بالدولة 
للقياس واملعايرة ودور املعهد في رفع جودة املنتج الوطني ودعم االقتصاد املصري.

 أدلــة اإلتصـــال :
العنوان: شارع ترسا – الهرم - اجليزة

تليفون:0233867451)2+(    فاكس: 0237408111)2+(
info@nis.sci.eg :البريد االلكترونى
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معهد بحوث الإلكرتونيات

مت انشاء معهد بحوث االلكترونيات بالقرار اجلمهورى 
رقم 1989/38ليكون مركز متيز فى مجال االلكترونيات 

واملعلوماتية تبعا للمعايير القومية واالقليمية 
والدولية.

الرسالة : 

البحوث  تتضمن  والتى  اخملتلفة  الدراسات  باجراء  املعهد  يقوم 
فى  املتقدمة  التكنولوجيات  بأحدث  والتطبيقية  األساسية 
الى  الدراسات  هذه  وتهدف  واملعلوماتية.   االلكترونيات  مجال 
تطوير وتنمية الطاقات اخلالقة فى هذه اجملاالت لدعم االقتصاد 
زيادة  من خالل  وإستراتيجياً  التنافس صناعيا  امكانيات  وزيادة 

القيمة املضافة من حيث اجلودة واالنتاجية.

الرؤيـــة :

القومية  للمعايير  تبعا  واملعلوماتية  االلكترونيات  مجال  في  متيز  مركز  ليكون  االلكترونيات  بحوث  معهد  إنشاء  مت 
واإلقليمية والدولية 0

األهــداف :

يهدف املعهد الى االنضمام الى ركب التقدم فى مجال االلكترونيات واملعلوماتية و ذلك حتى ميكن تلبية احتياجات 
صناعة  االستشارات،  االقتصادية،  و  الفنية  الدراسات  الهندسى،  التصميم  التكنولوجى،  التطور  حيث  من  العمالء 

البرمجيات ،التحليل والقياسات الى اخر التطبيقات التى يقوم املعهد بتنفيذها.  

االمكانيات :

يتكون املعهد من األقسام التالية :
1- قسم الكترونيات الطاقة العالية وحتويل الطاقة

2- قسم احلاسبات والنظم
3- قسم هندسة املوجات امليكروئية

4- قسم الدوائر الشريطية 
5- قسم اخلاليا الضوئية          

6- قسم بحوث املعلوماتية 
7- قسم االلكترونيات الدقيقة .
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العــــاملني :

العددكادر خاصالعددكادرعام
1ادارة علياخالىادارة عليا مدير عام 

11استاذ باحث9مدير عام كبير
16استاذ مساعد33درجة اولى
51باحث42درجة ثانية 
66باحث مساعد27درجة ثالثة
39مساعد باحث11درجة رابعة
16استاذ متفرغ3درجة خامسة

2استاذ غير متفرغ
125202إجمالي كل كادر
327اجمالى العدد الكلى

 امليزانية :

املنصرفاالجمالىمن املاليةاالعتماد 

68931086821195.97+ 6468000425108باب اول

13715581351413.69+ 130600065558باب ثانى

900090006555.14باب رابع

10000010000017346.59باب خامس

40950003918994.25-5000000 9095000باب سادس

  

أدلة االتصال
العنوان: شارع البحوث – الدقى - اجليزة

تليفون: 0233310500)2+(

فاكس: 0233351631)2+(
mosherif@ed.gov.eg  :البريد االلكترونى
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www.epri.sci.eg

 معهد بحوث البرتول

رسالة املعهد :

التكنولوجية  االحتياجات  تلبية  فى  املعهد  رسالة  تتركز 
للصناعات البترولية القومية بالدراسات واألبحاث التطبيقية فى 
مجاالت البترول اخملتلفة وتطويرها والعمل على املشاركة فى حل 

مشاكلها.

الرؤية :

العمل على أن يصبح املعهد بيت خبرة فى مجاالت الصناعة  ● 
احمللى  املستوى  على  فقط  ليس  والبتروكيماويات  البترولية 

ولكن على املستوى اإلقليمى واألفريقى مع مد مجاالت التعاون لتقدمي خدمات املعهد للدول العربية.
تركيز الدراسات واألبحاث التطبيقية فى مجال االستكشاف، زيادة احتياطى خام البترول، اإلستغالل األمثل للغاز  ● 

الطبيعى والبتروكيماويات، إيجاد بدائل جديدة للطاقة التقليدية.
ترشيد استخدام الطاقة فى صناعة البترول ● 

. إستخدام تكنولوجيا النانو فى التطبيقات اخملتلفة فى صناعة البترول ●
. زيادة حجم التعاون الدولى مع املؤسسات اإلقليمية والدولية املعنية ●

. تفعيل دور التسويق للخدمات اخملتلفة واالستشارات التى يقدمها املعهد ●
. التركيز على رفع أداء جميع مستويات العاملني بالتدريب املتقدم املستمر ●

اإلمكانيات العلمية واملعملية :

• تضم أقسام املعهد العديد من االجهزة العلمية احلديثة ملتابعة البحوث والتطوير فى مجاالت البترول اخملتلفة ويتم 
تدعيم املعهد قدر استطاعته بأحدث االجهزة العلمية ملواكبة التطور فى صناعة البترول كما يضم وحدة احصاء 
ومكتبة علمية وشبكة معلومات، ويقوم املعهد بتحرير اجمللة املصرية للبترول والتي تعتبر اجمللة العلمية الوحيدة علي 
مستوي الوطن العربي التي تقوم بنشر البحوث العلمية في مجاالت البترول والطاقة وما يتصل بها من موضوعات 
والتي أصبحت )Abstracted(:Chemical Abstracts: CA69636( بعد أن حصلت علي الترقيم الدولي املوحد 

. 0621-1110:ISSN للدوريات

ويتكون املعهد من سبعة اقسام بحثية وهى : 

) قسم االستكشاف - قسم االنتاج - قسم التحليل والتقييم- 
- قسم االستخدامات  البتروكيماويات  - قسم  قسم التكرير 
علي  يحتوي  قسم  وكل  العمليات(  تطوير  قسم   - البترولية 

ثالثة معامل متخصصة.

ويشمل أيضاً ثمانية مراكز خدمية وهى : 

1- مركز خدمات اإلنتاج واملتكثفات، والذى أنشئ عام )1979( - 
بهدف دراسة اخلواص الطبيعية لزيت البترول اخلام حتت ظروف 
مماثلة لظروف اخلزان االرضي من ضغط ودرجة حرارة وتأثير ذلك 
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الدراسات  بتقدمي  املركز  ويقوم   .)PVT( احلجم  علي 
والزيت  البترول  آبار  لتقييم  الالزمة  التحاليل  وإجراء 
اخلام املنتج منها وبأخذ العينات السطحية لشركات 
البترول اخملتلفة. باالضافة الى قيام مركز املتكثفات 
ترتبط  حتليلية  بخدمات   )2005 عام  )املنشئ 
الضغط  لتغيرات  املصاحبة  احلجمية  بالتغيـرات 
واحلرارة  للغازات الطبيعية ومتكثفاتها والذي يحدد 
الطبيعي  الغاز  خزانات  ادارة  استراتيجية  للشركات 
املعدات  وأيضا تصميم  لتعظيم معامل االسترجاع 

السطحية ملعاجلة الغاز املنتج ومتكثفاته. 

2- مركز  خدمات  اإلسفلت )انشئ عام 1992(- يقوم 
املركز بتطوير البحوث التطبيقية في مجال األسفلت 

واستخداماته اخملتلفة، تطوير وإنتاج مواد عازلة ومواد حشو الفواصل اخلرسانية واإلنشائية، تطوير إنتاج املستحلبات 
البتيومينية بإضافة الكاوتش والبوليمرات ، إنتاج مواد معاجلة الشروخ في اخللطات األسفلتية علي البارد والساخن، 
حتاليل وتقييم عينات األسفلت لشركات الرصف، تقدمي اإلستشارات الفنية واخلدمات بقطاعات الدولة في هذا اجملال، 

وقد متكن املركز من إنتاج مادة إنشاء فواصل متدد الكباري احلرارية محلياً مبسمي إبري سيالنت 77.

3- مركز خدمات املستودعات )انشئ عام 1993(- يقوم املركز بعمليات إسترجاع املواد الهيدروكربونية من الرواسب 
احلرارية  واملبادالت  والغازات  الزيت  أجهزة فصل  األخري مثل  املعاجلة  وأجهزة  اخلام  النفط  تخزين  املتراكمة بصهاريج 

وامتد نشاط املركز إلي التخلص من التلوث البترولي املتمثل في جتميع نواجت تنظيف الصهاريج في بؤر بالصحراء.

وما  الصخور  دراسات  إلي تطوير مجاالت  يهدف  )أنشئ عام 1995(-    )EPRI-Core Lab(الصخور مركز حتاليل   -4
تتطلبه آليات السوق احمللي من تطوير للبحوث وتنميتها وتطبيقها لسد حاجة قطاع البترول، ويتم باستمرار تطوير 

وحتديث أجهزة املعمل حتي يتمكن من اإلكتفاء الذاتي وإمتام جميع التحاليل والدراسات دون االستعانة باخلارج.

5- مركز تكنولوجيا مواد احلفر وتطوير احلقول )انشئ عام 1996(-  يقوم املركز بالتفتيش الهندسي علي أعمال التغليف 
العازل واخلرساني خلطوط نقل املواد البترولية، التفتيش الهندسي علي الدهانات واللحامات اخلاصة باملنشآت املعدنية 
واملنصات البحرية واحملطات والتنكات واخلطوط، التفتيش علي االعمال املدنية والكهربية وامليكانيكية، تقييم املواد 
والكيماويات اخلاصة بسوائل احلفر، االختبارات امليكانيكية للمواد احلديدية واخلرسانية والبيتومينية، تقدمي االستشارات 
الفنية لقطاع البترول فيما يتعلق بالتغليف العازل واخلرساني خلطوط نقل البترول والغاز في احلقول البحرية، وجتهيز 
وتوريد اخلامات ذات الكثافة العالية واملواصفات اخلاصة التي تدخل في عمليات التغليف اخلرساني خلطوط نقل البترول 

والغاز.  

)انشئ عام 1999(-  6- مركز حماية األسطح املعدنية  
ميتلك املركز مجموعة من اخلبراء على أعلى مستوى فى 
مراقبة جودة تغليف خطوط أنابيب البترول املستخدمة 
فى نقل الغاز والبترول اخلام ومنتجاته اخملتلفة اخلفيفة 
منها والثقيلة ، ومن اهم اجنازاته اإلشراف علي تغليف 
اخلط العربي لنقل الغاز لألردن والقرية الذكية واإلشراف 
املياه  نقل  ألنابيب  احلراري  للتغليف  اإلستشارات  وتقدمي 
بتقدمي  أيضاً  املركز  ويقوم  للغاز،  والساخنة  البارده 
والدهانات  التغليف  مجال  في  الفنية  االستشارات 
في  املستخدمة  املواد  واختبار  تقييم  إلي  باإلضافة 

التغليف.
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7- مركز خدمات وتطوير الكيماويات )انشئ عام 2001(- يقوم املركز بإنتاج ما يزيد عن 32 منتج من املنتجات الكيماوية، 
وذلك مبواصفات  أخرى  البترول وقطاعات مدنية  التي يستخدمها قطاع   ، الدؤوبة للمعهد  البحثية  نتيجة للجهود 

عاملية واسعار منافسة  وكفاءة عالية .

8- املعمل املركزى للتحاليل )انشئ عام 2001( -  يهدف إلى إجراء التحاليل الكيمائية والفيزيقية، طبقاً للمواصفات 
وتقدمي  العلمية  األجهزة  أحدث  باستخدام  للبترول  املصاحبة  واملياه  ومشتقاته  البترول  خلامات  العاملية،  القياسية 
استشارات وإجراء التحاليل اخلاصة جلميع الشركات العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز وتسويق املنتجات االبترولية 
مبصر والدول الشقيقة، باإلضافة إلي خدمات قطاعات الدولة اخملتلفة مثل قطاع صناعة األسمنت، وقطاع الكهرباء 
وقطاع الطيران املدني واجلمارك والهيئات العامة. واملعمل املركزي خاضع للشروط العامة لكفاءة أداء معامل املعايرة 

واالختبار 17025   
وهذه املراكز تعبر عن تطور املعهد فى مجال الدراسات اخلدمية وجناح األبحاث التطبيقية فى بعض اجملاالت.

عدد العاملني :

1005اجمالى عدد العاملين بالمعهد
2القيادة العليا

اجمالى الكادر البحثى:
      - استاذ غير متفرغ

      - استاذ متفرغ
      - استاذ باحث

      - استاذ باحث مساعد
      - باحث

      - باحث مساعد
      - مساعد باحث

306
11
53
47
48
75
50
22

699اجمالى الكادر العام 
 

امليزانية السنوية لألبحاث والتطوير : 

                                                                  ) 5 مليون جنيـه (
ابرز إجنازات املعهد :

. تنظيف املستودعات البترولية وإستبعاد الرواسب إلعادة استخدامها ●
. إنتاج  الكيماويات املستخدمة فى قطاع البترول وبعض القطاعات املدنية بالدولة ●

. إنتاج فواصل متدد الكبارى احلرارية وتنفيذها فى عدد من الكبارى مثال محور 26 يوليو ●
. إنتاج مادة كلوريد األلومينيوم األحادي غير العضوي لتنقية مياه الشرب بدالً من الشبه ملا له من مميزات عديدة ●

 . إنتاج الشحوم البترولية لألغراض اخملتلفة لقطاع البترول والقطاع املدني  ●
. إجناز العديد من مشروعات ترشيد استهالك الطاقة ●

وإنتاج  وتطوير  خدمات  ومركز  للتحاليل  املركزي  للمعمل  االختبارات  لبعض  ●  17025-ISO علي  احلصول 
الكيماويات.

ملعامل  بيعها  قبل  الشركة  خامات  لتقييم  وذلك  ●  Oil Search لشركة   Crude Oil Assay دراسات  عمل 
التكرير.

. تزويد مبني األبحاث التطبيقية بأجهزة متطورة تخدم التحاليل املتقدمة ودراسات وابحاث النانوتكنولوجي ●
. إنشاء ثمانية مراكز خدمية لتطبيق البحث العلمي في مجاالت البترول اخملتلفة والقطاع املدني ●

. تشجيع النشر العلمي وتسجيل براءات االختراع النشطة واحلصول عليها وتطبيقاتها علي الواقع الفعلي ●
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البترولية واملعدات  اخلام  البترول  وزيت  الغاز  خلطوط  واللحامات  والدهانات  التغليف  علي  الهندسي  �التفتيش  ● 
مثال : خط الغاز العربي من العريش مبصر إلي الرحاب باألردن .

. تدريب طالب اجلامعات في مجال تكنولوجيا املعلومات بإستخدام برامج احلاسب اآللي ●
. تقدمي برامج تدريبية متخصصة لشركات البترول خاصة بالكيميائيني والفنيني واملهندسيني ●

أدلة االتصال
العنوان : 1شارع أحمد الزمر -  مدينة نصر - القاهرة

تليفون : 0222747917)2+(-22747847 02)2+(

فاكس : 0222747433)2+(
research@epri.sci.eg  : البريد االلكترونى
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www.rio.sci.eg

معهد بحوث اأمرا�س العيون

رسالة املعهد :

واالكلينيكية  والبحثية  العلمية  االمكانيات  استثمار 
والبشرية واملالية فيما يلى:

من  ومكافحتها  مصر  فى  العني  مشكالت  وحتديد  دراسة  ـ 
خالل الدراسات احلقلية والقوافل الطبية واملسوحات الوبائية 
مبا يحقق االرتباط الوثيق بني البحث العلمى ومشاكل اجملتمع 

فى مجال طب العيون.
العني مبحاورها  ـ تقدمي خدمة طبية متميزة للعنايه بصحة 
للغير  وباألخص  الوقاية(   – العالج   – )التشخيص  الثالثة 
قادرين والشريحة املتوسطه من اجملتمع ، ونشر الوعى الصحى 

اخلاص بأمراض العيون بني املواطنني.
ـ تطوير ورفع كفاءة الكوادر العلمية واملهنية فى مجال علوم وطب العني إلعداد أجيال متميزة من الباحثني واألطباء 

املتخصصني فى هذا اجملال والتعاون الدولى بني املعهد واجلهات البحثية بالعالم.
ـ التسجيل العلمى والطبى حلالة أمراض العيون فى مصر لتكوين قاعدة بيانات علمية قومية عن أمراض العيون 

مبصر.

الرؤيــــة :

يعد املعهد مركزاً متميزاً فى األبحاث األساسية والتطبيقية لعلوم وطب العيون، وكذلك فى مجاالت التدريب والتأهيل 
والتعليم الطبى املستمر فى مصر واملنطقة. ومن خالل التطوير املستمر إلمكانيات املعهد وقدراته العلمية والبحثية 

والإلكلينيكية واملهنية ملواكبة أحدث املعايير واملستويات الدولية ، فإن املعهد يستطيع ان يكون :
. املركز البحثى املرجعى القومى الرائد فى مجال علوم وبحوث طب العيون جلميع أقسام طب العيون فى اجلامعات 

القومية واإلقليمية .
. بؤرة ومركز للتعاون الدولى املشترك مع مختلف املعاهد الدولية فى اجملاالت ذات اإلهتمام املشترك.

اإلمكانيات :

أوال- األجهزة الطبية والوحدات العلمية والبحثية املساعدة :

يوجد باملعهد العديد من األجهزة الطبية واألجهزة املتخصصة 
فى مجال تشخيص وعالج أمراض العيون والتى تساعد أعضاء 
هيئة البحوث على تقدمي اخلدمة البحثية والطبية للمرضى ، 

منها :-
ـ جهاز تصحيح اإلبصار بالليزك.
ـ جهاز تصحيح مجال اإلبصار .

ـ جهاز رسم السبكية والعصب البصرى.
. O.P.D Scan ـ جهاز

ـ جهاز قياس سمك القرنية.
ـ جهاز طبوغرافيا القرنية.

ـ جهاز فحص قاع عني.
ـ جهاز فوتو سليت المب.
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ـ أجهزة قياس كشف النظر بالكمبيوتر .
ـ جهاز أرجون ليزر .

ـ جهاز ياج ليزر . 
ـ جهاز دايو ليزر .

ـ جهاز فوتو ديناميك.
ـ جهاز تصوير قاع العني بصبغة الفلورسني.
ـ جهاز تصوير قاع العني بصبغة االندوثاينني.

ـ جهاز قياس قوة العدسة املنزرعة داخل العني.
ـ جهاز موجات فوق صوتية على العني.

.O.C.T ـ جهاز
.SLO ـ جهاز

ـ امليكروسكوب االلكترونى املاسح.
ـ امليكروسكوب االلكترونى النافذ.

ـ جهاز صدمات القلب.
ـ جهاز رسم القلب. 

ـ جهاز موجات صوتية على القلب واألوعية الدموية.
ـ وحدة أسنان. 

ـ 8 حجرات للعمليات مجهزة بأحدث األجهزة الالزمة لعمليات الرمد.
ـ مركز معلومات متصل بشبكة املعلومات  العاملية.

ـ مكتبة متخصصة رقمية فى مجال طب وجراحه العيون.
ـ قاعة كبرى  للمحاضرات مجهزة تقنياً إلعداد املؤمترات.

ـ وحدة متخصصة إلنتاج حيوانات التجارب .

ثانياً- القوى البشرية :

العددالكادر العامالعددالكادر البحثى والطبى
19كبير أخصائيين64ستاذ باحث

129تخصصى46استاذ باحث مساعد
145تمريض73باحث

135كتابى61باحث مساعد
74فنيين2مساعد باحث

55مهنيون8اولى تخصصى
68خدمات معاونة7ثانية تخصصى
38عقود42ثالثة تخصصى

663االجمالى303االجمالى

امليزانية السنوية :

389000 )فقط ثالثمائة وتسعه وثمانون الف – جنيه مصرى ال غير(.

أهم اإلجنازات :

على املستوى الدولى :

ـ مشروع مشترك مع جامعة نوتنجهام لتشخيص مسببات أمراض القرنية التى تؤدى الى فقدان اإلبصار املسبب 
الرئيسى لعمليات زرع القرنية.

ـ مشروع التعاون العلمى مع قسم أورام العني مبستشفى سان بول بجامعة ليفربول.
ـ املشروع البحثي للتعاون العلمي املشترك فى مجال األبحاث وتبادل الزيارات واخلبرات بني وحدة القلب باملعهد وقسم 

القلب بجامعة كيوتو باليابان )دراسة تأثيرات الفيروس الكبدي النوعي HCV C على القلب واألوعية الدموية(.
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التعليمى  البرنامج  لبحث  اسبانيا  مع  التعاون 
 University Hospital و  املعهد  بني  املتخصص 
 Foundation,Alcorcon, Rey Juan Carlos

University, Alcorcon, Madrid, Spain
البحثية  للمعاهد  األفريقية  الرابطة  إنشاء  فى  املشاركة  ـ 

لتطوير طرق البحث العلمى فى مجال طب وجراحة العني .
وتصحيح  البيضاء  املياه  جلراحات  الثانى  الدولى  املؤمتر  عقد 
االبصار بالتعاون مع اجلمعية الدولية جلراحات تصحيح اإلبصار 

التابعه لألكادميية األمريكية لطب وجراحة العني. 
واجلسم  الشبكية  جلراحات  الثالث  الدولى  املؤمتر  عقد  ـ 

الزجاجى بالتعاون مع اجلمعية األمريكية جلراحة الشبكية. 
املشاركة فى 18 مؤمتر دولى.

ـ دعوة خبيرة اسبانية من جامعة مدريد .
ـ دعوة أ.د/ دادة )استاذ باملعهد األعلى لطب العيون بنيودلهى( 

للمشاركة فى فعاليات اليوم العلمى للجلوكوما.
ـ دعوة 8 جراحني تابعني للجمعية األمريكية للشبكية الجراء 

عمليات داخل املعهد على هامش مؤمتر الشبكية
العيون  وجراحة  طب  قسم  رئيس  الدكتور  األستاذ  دعوة  ـ 
إطار  املعهد فى  لزيارة  املتحدة  اململكة   - نوتنجهام  بجامعة 
اتفاق التعاون املشترك بني املعهد وجامعة نوتنجهام لتدعيم 

العالقات ومناظرة احلاالت وعمل جراحات باملعهد.
ـ ايفاد بعثات للخارج الى كل من )اململكة املتحدة - املانيا - 

الواليات املتحدة(.
ـ املشاركة فى 14 مؤمتر دولي بعدد 24 عضو هيئة بحوث .

على املستوى احمللى :

الرعاية  وجمعية  املعهد  بني  البحثي  املشروع  تنفيذ  ـ 
املتكاملة.

ـ تنفيذ املشروع البحثي بني املعهد والهيئة القبطية اإلجنيلية 
للخدمات االجتماعية. 

هيئة  عضو   83 بحضور  داخلي  مؤمتر   28 فى  املشاركة  ـ 
بحوث.

البحثى  باملشروع  للقيام  امليدانية  البحوث  وحدة  تفعيل 
وعنوانه )املسح الطبى لعيون األطفال من سن يوم الى ست 
باحصائيات  للخروج  وذلك  العربية(  سنوات بجمهورية مصر 
دقيقة ألمراض العيون احمللية ووضع تصورات ملكافحة العمى.

اجلمهورية  محافظات  خملتلف  الطبيه  القوافل  من  العديد  ـ 
وباألخص النائيه منها والتى حتتاج ملثل هذه اخلدمات.

ـ تدريب األطباء وتأهيلهم للحصول على درجة الزمالة املصرية بالتعاون مع وزارة الصحة املصرية.
على  املستوى الداخلى للمعهد :
. اقامة عدد 3 يوم علمى باملعهد.

. القاء 144 محاضرة فى مختلف التخصصات العلمية باملعهد.اعادة هيكلة األقسام البحثية الى 11 قسم و 22 
وحدة متخصصة فى كافة اجملاالت الدقيقة لطب وجراحة العيون والعلوم األساسية.

. تسجيل عدد )26( رسالة ماجستير، وعدد )3( دكتوراه.
. بلغ عدد احلاصلني على درجة املاجستير )5( وعدد احلاصلني على درجة الدكتوراه )1(.
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من  العاملني  كفاءة  لرفع  تدريبية  دورة  عدد)21(   عقد  مت   .
االداريني والتمريض خارج املعهد.

داخل  العاملني  لرفع كفاءة  تدريبية  دورة   )4( مت عقد عدد   .
املعهد.

طبية  مجاالت  فى  طبيب    )11( عدد  وانتداب  تدريب  مت   .
مختلفة لبعض اجلامعات واملعاهد الطبية املتخصصة.

مردودا  له  كان  مما  الواحد  اليوم  جراحات  لنظام  التحول   .
اقتصادياً واضحاً.

بالعيادات والعمليات  البحثى  تعديل نظام العمل للكادر   .
مما ساهم فى زيادة عدد املرضى وحتسني نوعية اخلدمة وتقليل 

قوائم اإلنتظار فى تأجيالت العمليات.
. التوسع فى عدد العيادات التخصصية الدقيقة والفحوصات التكميلية وامتداد ساعات العمل حتى 5 مساء.

. إنشاء عيادة جلراحات الوجه والفكني وجتميل العيون.
. اإلعداد لتشكيل جلنة لتقييم االبحاث العلمية.

. مت تأسيس املكتبة اإللكترونية .
. مت تأسيس مركز للمعلومات. 

. إنشاء جهاز السالمة والصحة املهنية.

أدلة االتصال
العنوان: 2 ش األهــــرام - اجليــــزة

تليفون: 0235717881)2+(            فاكس: 0235735688)2+(
rurioph@rusys.eg.net  :البريد االلكترونى



37

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

www.tbri.sci.eg

معهد تيودور بلهار�س للأبحاث

الرسالة :

يهدف إلى مكافحة وتشخيص وعالج أمراض 
اجلهاز الهضمى والكبد واجلهاز البولى 

الناجمة عن اإلصابة باألمراض املتوطنة 
خاصة البلهارسيا وأمراض الكبد الفيروسية 

ومضاعفاتهم من تليف الكبد ودوالى املرئ 
وأورام الكبد واملثانة والفشل الكلوى.

      
الرؤيــــة :

 أن يكون املعهد أحد املراكزالبحثية  القيادية 
على مستوى  العالم فى مجال تشخيص 

وعالج ومكافحة  األمراض املتوطنة. 

االمكانيات :

يضم املعهد 20 معمال بحثيا)معمل أمراض اجلهاز الهضمى والكبد - معمل اجلراحة العامة - معمل جراحة املسالك 
البولية - معمل أمراض الكلى - معمل العناية املركزة - معمل التخدير- معمل األشعة السينية - معمل الصحة 
- معمل  - معمل الكيمياء اإلكلينيكية  الباثولوجى  - معمل  - معمل امليكروبيولوجى  - معمل أبحاث الدم  العامة 
امليكروسكوب اإللكترونى- معمل املناعة -  معمل الطفيليات -  معمل الفارماكولوجى - معمل الكيمياء احليوية - 
معمل الكيمياء العالجية - معمل بحوث البيئة - معمل الرخويات الطبية( ومستشفى تضم 300 سرير ، 5 عيادات 
خارجية )مسالك بولية - جراحة عامة - جهاز هضمى - أمراض الكبد - أمراض الكلى (، 15 وحدة متخصصة تابعة 
- أورام  الغيبوبة الكبدية  - عناية مركزة ملرضى  - موجات فوق صوتية  )وحدة مناظير اجلهاز الهضمي  للمستشفى 
الكبد - وحدة قياس حركية اجلهاز الهضمي -  وحدة الكى بغاز األرجوان - وحدة غسيل الكلى ) 20 ماكينة باالضافة 
إلى غرفتني للغسيل البريتونى ( - وحدة ديناميكية البول - وحدة مكافحة العدوى - وحدة التثقيف الصحي - وحدة 
السجالت الطبية - وحدة اإلحصاء الطبي - وحدة اجلراحات التجريبية - وحدة العالج بأجر- وحدة حتسني جودة الرعاية 

الطبية (و بنك الدم والصيدلية و استقبال 24 ساعة ومدرسة متريض.

1- إمكانيات معملية :

األجهزة   - للقواقع  والكيميائية  البيولوجية  واملكافحة  البلهارسيا  دورة حياة  أطوار  بإنتاج  اخلاصة  املعملية  املعدات 
اخلاصة  األجهزة   - والتربة  املياه  العناصر فى  لتحديد  الذرى  األمتصاص  جهاز   - للقواقع  وإختبارها كمقاوم  املعملية 
عالجات  إنتاج  و  األدوية  على  الصيدالنية  للدراسات  أجهزة   - الطفيليات  على  والتجارب  بالدراسات  النباتات  بفصل 
لزراعة األنسجة  معدات   - املناعية  التشخيصية  األنتيجينات واملضادات  أجهزة لتحضير   - البلهارسيا  جديدة ملرض 
اجلزيئى  التشخيص  أجهزة    - للبروتينات  الكيميائية  التقنيات  بإجراء  خاصة  معدات   - املناعية  اإلختبارات  وإجراء 
، دراسة كرات الدم  ) صور الدم  - معدات لتحاليل الدم  - أجهزة للتحاليل الكيميائية اإلكلينيكية آليا  للفيروسات 
احلمراء والبيضاء والصفائح الدموية ، دراسة تغيرات التجلط والنزف( - أجهزة بنك الدم - أجهزة زراعة البكتريا الهوائية 
التقنيات  متضمنة   لألنسجة  الباثولوجيى  بالتشخيص  خاصة  معدات   - امليكروبيولوجية  والدراسات  والالهوائية 
الهستوكيميائية املناعية والدراسات  اجلينية واخللوية مبساعدة التحليل التصويرى للخلية - أجهزة خاصة بالدراسات 

البيلوجية والتحليل التصويرى بواسطة امليكروسكوب اإللكترونى النافذ و املاسح .  



3٨

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

2- إمكانيات األقسام اإلكلينيكة :

 ثالث غرف عمليات - وحدة مناظير اجلهاز الهضمي - موجات 
فوق صوتية - جهاز رسم القلب - أجهزة العناية املركزة ملرضى 
 - الهضمي  اجلهاز  حركية  قياس  جهاز   - الكبدية  الغيبوبة 
جهاز الكى بغاز األرجون - أجهزة  غسيل الكلى ) 20 ماكينة 
باالضافة إلى غرفتني للغسيل البريتونى ( - أجهزة  ديناميكية 

البول .

3- بيت احليوان :

حيوانات  من  مختلفة  فصائل  بإنتاج  احليوان  بيت  يختص   
حيوانات  وتتضمن  بها  الباحثني  إلمداد  ذريتها  ورعاية  التجارب 

التجارب احليوانات الكبيرة مثل اخلراف واجلدى واحليوانات الصغيرة مثل فئران التجارب.

4- محطة أبحاث الرخويات الطبية :

 أنشئت احملطة سنة 1980 بهدف إجراء أبحاث القواقع حتت الظروف الطبيعية. وهى عبارة عن أربعة آالف متر مربع 
تقع فى القناطر على بعد 25 كم شمال القاهرة بجوار القنوات والترع. وهذه احملطة مجهزة مبعملني حقليني ومخزن 

ونظام للرى والصرف. 

5- وحدة البحوث احلقلية :

 أنشئت هذه الوحدة سنة 1983 بالتعاون مع وزارة الصحة بقرية جزيرة محمد مركز امبابة مبحافظة اجليزة على بعد 
ثالثة كيلو متر شمال املعهد بهدف جعلها مركزا لتدريب الكوادر البحثية على األعمال امليدانية .

6- املكتبة :

 مكتبة إلكترونية عصرية حديثة مجهزة بخادم الشبكات وأحدث أجهزة احلاسب اآللى ، ومتصلة بالشبكة القومية 
للمعلومات وشبكة اإلنترنت. تضم املكتبة عدد 4500 عنوان منهم 2500 كتاب علمى وعدد 1500 دورية علمية وعدد 
( هذا باإلضافة إلى النشرات الدورية وكتيبات املؤمترات اخملتلفة فى مجال  ) ماجيستير ودكتوراه  500 رسالة بحثية 

أمراض الكبد املزمنة واملتوطنة وخاصة مرض البلهارسيا . 

7- اإلمكانيات التدريبية :

التدريب واإلستشارات بأجر والتى تقدم   املعهد ينظم دورات تدريبية سنوية فى مختلف تخصصاته. ويضم وحدة 
املعهد سنويا  ينظم  كما  املنطقة.  ودول  واألفراد مبصر  العلمية  الهيئات  للمتدربني من مختلف  التدريبية  اخلدمات 

الهضمى  اجلهاز  مناظير  مجال  فى  الدولية  العمل  ورشة 
األوروبية  واجلمعية  األمريكية  اجلمعية  مع  بالتعاون  العالجية 
ملناظير اجلهاز الهضمى فى شهر ديسمبر وللعام التاسع على 
التوالى  وتصاحبه دورة تدريبية لهيئة متريض املناظير وكذلك 

ينظم املعهد  مؤمتر سنوى دولى فى مجال مكافحة العدوى .

- عدد العاملني: 1412 من بينهم 411 ميثلون الكادر البحثى .

- امليزانية السنوية: مليون جنيه مصرى.
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أهم إجنازات املعهد :

اجنازات دولية :

العاملية  الصحة  ملنظمة  مشارك  ليكون  املعهد  اختير   -1
منذ   األوسط  الشرق  مستوى  على  البلهارسيا  مكافحة  في 

 .1984
2- مت اختيار املعهد من قبل املنظمة العاملية للجهاز الهضمى 
الدولى  التدريبى  البرنامج  لتنفيذ  مقرا  ليكون   )OMGE(
على   Cairo Training Center الهضمى  اجلهاز  ملناظير 
على  مراكز   5 ضمن  وذلك  األوسط  والشرق  أفريقيا  مستوى 

مستوى العالم.

3-  مت تقييم قسم الفارماكولوجى باملعهد كقسم ذو مهارة ) Center of Excellence ( يلجأ اليه املراكز البحثية 
واملنظمات الدولية لتقييم املركبات اجلديدة اخمللقة كيميائيا أو من أصل نباتى في عالج مرض البلهارسيا مثل منظمة 

وكذلك  بإيطاليا  اخللية  بيولوجيا  معهد   ، العاملية  الصحة 
الدول  وبعض  العاملية  الصحة  منظمة  من  متدربني  يستقبل 

األفريقية.

4- مت اختيار املعهد من قبل منظمة الصحة العاملية للمشاركة 
فى تشييد مكتبات األحماض النووية جلينوم البلهارسيا ضمن 
ثالث مراكز على مستوى العالم ،ومت التعرف على جينات جديدة 

فى دودة البلهارسيا مانسونى مودعة فى بنك اجلينات.

من  متدربني  باملعهد  احليوية  التكنولوجيا  قسم  يستقبل   -5
الدول األفريقية من خالل منظمة الصحة العاملية.

  
6 - متد وحدة إنتاج املواد البيولوجية للبلهارسيا باملعهد أكثر من 20 مركز بحثى على مستوى العالم باألطوار اخملتلفة 

لدورة حياة طفيل البلهارسيا  )حية – مجمدة أو مجففة(.  وبالقواقع واألنتيجينات اخملتلفة وحيوانات التجارب
) مصابة أو غير مصابة بطفيل البلهارسيا  ( .

منظمات  من  ممولة  بحثيا  مشروعا    50 من  أكثر  إجناز  مت   -7
للتبادل  األملانية  الهيئة  منها  دولية  بحثية  ومؤسسات 
املتحدة  األمم  برنامج   - لألبحاث  األملانية  الهيئة   - األكادميى 
منظمة الصحة   - بأمريكا  القومى للصحة  املعهد   - للبيئة 
باستير  معهد   - األمريكية  الدولية  التنمية  هيئة   - العاملية 

بليون بفرنسا - بنك التنمية األفريقى - البنك اإلسالمى.

8- مت إبرام اتفاقية تعاون علمى مع كل من مستشفى بوجون 
Beaujon  التابعة جلامعة باريس )7( بفرنسا وجامعة فينت 

هرديك بأملانيا .

9- للمعهد دور تدريبى متميز على مستوى املنطقة العربية واألفريقية فى مجال مناظير اجلهاز الهضمى العالجية. 
فاملعهد ينظم سنويا ورشة عمل دولية فى مناظير اجلهاز الهضمى العالجية منذ 1999 بالتعاون مع اجلمعية األوربية 

واجلمعية األمريكية ملناظير اجلهاز الهضمى والتى تصنف اخلامسة على مستوى العالم .
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 فى اجملال الطبى والتقنيات البيولوجية :

الكبدي  االلتهاب  لفيروس  تشخيصية  مجموعة  إنتاج  ـ 
»سى«)تستخدم للتشخيص املعملى للفيروس باملعهد (.

لطفيل  النشطة  اإلصابة  لتشخيص  مناعى  إنتاج كاشف  ـ 
املصدر  أحادية  مضادة  أجسام  إنتاج  على  يعتمد  البلهارسيا 
للبلهارسيا وتطبيق استخدامها ضمن االختبارات والتحاليل 

املعملية والروتينية .
فى  الوراثية  والهندسة  احليوية  التكنولوجيا  طرق  تطبيق  ـ 
من  اقتصادية  أهمية  ذات  )عالجية(  دوائية  مركبات  حتضير 
العلمى  البحث  اكادميية  مع  مبرمة  بحثية  مشروعات  خالل 
الفا-   اإلنترفيرون  املعملى:-  املستوى  على  والتكنولوجيا، 

األنترفيرون جاما- اإلنترليوكني 12.
ـ مت التعاون مع وزارة الصحة في تقييم فاعلية العقار اجلديد امليرازيد الذى طرح باالسواق مؤخرا ومت تقدمي تقرير مفصل 

عن تأثير هذا العقار جتريبيا وإكلينيكيا وكان من نتائجه وقف انتاج العقار لعدم فاعليته. 
مت مقارنة العقار املصرى الدستوسيد ) destocide (  مبثيله االجنبى البلترسيد )Biltricide(  من حيث الكفاءة 
العالجية  واحلركة الدوائية ومت إثبات أن املركب املصرى ال يقل كفاءة عن مثيله االجنبى ومن ثم مت وقف استيراد الدواء 

األجنبى ومت توفير العملة الصعبة.
 – البول   ( السوائل  عينات  لتمرير  حديثة  طريقة  ابتكار  ـ 
باستخدام  العينة  لنفس  املشترك  للفحص  والبراز(   – الدم 
امليكروسكوب الضوئي وامليكروسكوب اإللكتروني وهو يعتبر 
نقلة علمية مت تطبيقها للكشف املبكر عن سرطان املثانة عن 

طريق اخلاليا املفصولة من البول.
الفشل  األولى من  املراحل  نظام جديد في عالج  استحداث  ـ 
الكلوى بحيث ميكن احملافظة على النسيج الكلوى حتى تعود 

الكلى إلى العمل بالكامل ومت تطبيقه بوزارة الصحة .
ـ تطبيق تقنيات زرع اخلاليا وإدخال تقنيات زرع اخلاليا اجلذعية 
الفشل  حاالت  فى  مساعد  كعالج  الستخدامها  والكبدية 

الكبدى.

أدلة االتصال
العنوان: وراق احلضر - كورنيش النيل - اجليزة

تليفون: 0235401019)2+(      فاكس: 0235408125)2+(
  info@ tbri.sci.eg:البريد االلكترونى
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www.narss.sci.eg

الهيئة القومية للإ�صت�صعار من البعد وعلوم الف�صاء

رسالة الهيئة :

البعد  من  لالستشعار  القومية  الهيئة  تهدف 
أحدث  وتقدمي  ونقل  متابعة  إلى  الفضاء  وعلوم 
البعد  من  االستشعار  مجاالت  فى  التقنيات 
وبناء  الفضاء،  لعلوم  السلمية  والتطبيقات 
القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر االستفادة منها 
خلدمة  الدولة  مؤسسات  مختلف  مع  والتعاون 

خطط وأهداف التنمية.

الرؤية املستقبلية :

البعد  من  لالستشعار  القومية  الهيئة  تتطلع 
لتكون  العربية  مصر  بجمهورية  الفضاء  وعلوم 
املستويني  علي  متيزاً  العلمية  املراكز  أكثر 

تقنيات  وتطبيق  تطوير  مجال  في  واإلقليمي  احمللي 
القرار والباحثني في قطاعات  املوارد األرضية لدعم متخذي  البعد وعلوم الفضاء الستكشاف وإدارة  االستشعار من 

التنمية اخملتلفة. ويتم العمل على حتقيق ذلك من خالل: 
. إستكمال ورفع كفاءة القوى البشرية بالهيئة وتدريب العاملني على تكنولوجيا املعلومات وميكنة نظم العمل 

بالهيئة.
. زيادة االهتمام باملشروعات التى تخدم خطط التنمية القومية.

. دعم التعاون مع املؤسسات احمللية واألجنبية العاملة فى مجال 
الهيئة وهيئة املساحة  رفع قدرات  )مثل مشروع  الهيئة  أنشطة 

اجليولوجية(.
. تقوية اإلرتباط باملراكز العربية واألفريقية املماثلة ) مثل املركز 

اجلهوى لدول شمال أفريقيا، وشبكة مراقبة التصحر العربية(.
االستشعار  أقمار  من  الفضاء عن طريق سلسلة  لعصر  الدخول 
األقمار  بيانات  إستقبال  ومحطات  الفضائية  واملعامل  البعد  من 
التنمية  أهداف  خلدمة  وتوظيفها  معاجلتها  ومعامل  الصناعية 

واملؤسسات العاملة عليها.

اإلمكانات واخلدمات العلمية والفنية والتدريبية :

الفضاء  وعلوم  البعد  من  لالستشعار  القومية  الهيئة  متتلك 
اخلدمات  تقدمي  من  ميكنها  ما  واملادية  البشرية  اإلمكانات  من 
العلمية والتقنية للجهات احلكومية وغير احلكومية فى مجاالت 
االستشعار من البعد ونظم املعلومات اجلغرافية لدعم مشروعات 
البحيرات  تغيرات  لدراسة  بحثية  مشروعات  وتنفيذ  التنمية 
واملتغيرات  الظواهر  ورصد  املناخية  والتغيرات  والسواحل  واألنهار 
في الغالف اجلوي واملائي والصخري وفى التربة، باإلضافة إلى مجال 

علوم وتقنيات الفضاء.



4٢

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

ـ متتلك الهيئة مجموعة من التجهيزات املعملية 
علمية  خدمات  تقدمي  على  تساعدها  املتطورة 

وتقنية متميزة فى مجال نشاطها، منها:
إمكانية  مع  اجلوى  املساحى  للتصوير  طائرة   .

التصوير بالليزر.
. احملطة املناخية الستقبال بيانات األقمار الصناعية 
مت  االقمار  من  سلسلة  وهى   )NOAA(طراز من 
التغيرات  لتتبع  الثمانينات  أوائل  فى  إطالقها 
املناخية للكرة االرضية وقادرة على تصوير والتقاط 
بيانات مناخية لكامل سطح الكرة االرضية يومياً 

وبدء إستخدام بياناتها فى أبحاث الطقس واملناخ.
األقمار  بيانات  الستقبال  أرضية  محطة   .

الصناعية.
األقمار  بيانات  السـتقبال  األرضية  احملطة   .

الصناعية هى محطة مت وضع مواصفاتها الفنية بحيث ميكن بواستطها استقبال بيانات القمر الصناعى األمريكى 
الندسات )Land Sat ( والقمر الصناعى الفرنسى سبوت )Spot( والقمر الصناعى الرادارى األوربى ) ERS( وتعتبر 
البيانات امللتقطة من هذه األقمار الصناعية هى األكثر استخداماً فى جمهورية مصر العربية  فى كثير من املشروعات 

التنموية.
. محطة التحكم لتشغيل وإدارة وتخطيط املهام للقمر الصناعى املصرى )مصرسات-1( فى مداره الفضائى .

ومركز  واالختبار  للقياس  ومعامل  بحوث  من  املصرى  الفضاء  برنامج  أنشطة  يضم  مجمع  وهى  الفضائية  املدينة 
التحكم فى القمر.

مزودين  والفضائية  اجلوية  الصور  من  الطوبوغرافية  اخلرائط  إلنتاج  وآخر  الصناعية،  االقمار  بيانات  ملعاجلة  معمل   .
بأحدث حزم البرامج املتخصصة.

الكهربائية  اخلواص  وقياس  واملعايرة  والقياس  االختبار  عمليات  إلجراء  الفضائية  واحلمولة  الكهروبصريات  معمل   .
والبصرية لألجهزة الكهروبصرية واحلموالت الفضائية اخلاصة باألقمار الصناعية وكاميرات التصوير اجلوى، كما يقوم 

املعمل باختبار املناظير الضوئية املستخدمة فى املعامل الطبية والبحثية اخملتلفة.
اإلستشعار  وتطبيقاتها فى مجاالت  الكفاءة  واحلساب عالى  العلمية  البيانات  وإظهار  واحملاكاة  للنمذجة  معمل   .

ونظم املعلومات وتزويده بأجهزة حاسبات متطورة.
. قامت الهيئة بشراء حاسب Super Computer الستيعاب متطلبات احلسابات العلمية املعقدة.

معمالن للتدريب مزودان بحاسبات آلية متطورة مرتبطة بشبكة املعلومات الداخلية للهيئة. وتوفر الهيئة اخلدمات 
التدريبية للعاملني باجلهات احلكومية واخلاصة 

على املستوى احمللى واإلقليمى باإلضافة إلى 
التدريب اجملانى لطلبة اجلامعات املصرية.

بنية أساسية معلوماتية متطورة تضم   .
أربع شبكات منفصلة لإلتصاالت واملعلومات 

مزودة باألجهزة اخلادمة املناسبة.
. التشغيل اآللى ألنشطة املشتريات واخملازن 
طبقا  األفراد  وشئون  واحلسابات  واملوازنة 
بالتنسيق  اإللكترونية  احلكومة  لبرنامج 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارتى  مع 

والتنمية اإلدارية.
البيانات  ـ تشترك الهيئة فى سبعة قواعد 
تدريب  مع  األبحاث  مللخصات  الرقمية 
إلى  باإلضافة  إستخدامها  على  الباحثني 
مع  العلمية،  واجملالت  الدوريات  فى  االشتراك 
مجموعة  على  حتتوى  علمية  مكتبة  وجود 
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العلمية  والدوريات  الكتب  من   مختارة 
واجملالت واألبحاث والدراسات.

ومتابعة  إلدارة  منظومة  الهيئة  متتلك  ـ 
والتعاقدية  البحثية  املشروعات  تنفيذ 
على  الباحثني  تدريب  ومت  بالهيئة 

إستخدامها.

القــــوى البشرية :

األساتذة  من  فريق  بالهيئة  يعمل 
اخملتلفة   التخصصات  فى  والباحثني 
املساعدين  من  أخرى  مجموعة  يعاونهم 
تستعني  كما  فرداً(   130( واألخصائيني 
التدريس  أعضاء هيئة  بنخبة من  الهيئة 
البحثية  واملراكز  باجلامعات  والباحثني 
البحثية  املصرية طبقا حلاجة املشروعات 
واألجنبية.  احمللية  اجلهات  مع  والتعاقدات 

املالية  الشئون  والعاملني فى مجاالت  فرداً(،  الفضاء)120  ببرنامج  واملتخصصني  اخلبراء  الى مجموعة  باإلضافة  هذا 
واإلدارية واألفراد )100 فرداً(. 

اإلجنــــازات :

التعاقدية  واملشروعات  البحثية  املشروعات  تنفيذ  مجاالت  فى  اإلجنازات  من  العديد  إنشائها  منذ  الهيئة  حققت  ـ 
مع اجلهات احمللية واألجنبية خلدمة أهداف التنمية ودراسة وحل املشكالت فى القطاعات اخملتلفة، وكان من أبرز هذه 

اإلجنازات ما يلى:
)مصرسات-1(  البعد  من  لالستشعار  مصرى  صناعى  قمر  أول  إطالق   2007 إبريل  خالل  وبنجاح  الهيئة  حققت   .
كخطوة أولى لدخول مصر فى عصر الفضاء واالستعداد إلطالق سلسلة من األقمار الصناعية األخرى ألغراض البحث 

العلمى ولدعم خطط التنمية فى مصر.
القمر  فى  والتحكم  مبصر  التحكم  حملطة  مصرسات-1  الصناعى  القمر  فى  التحكم  حتويل   2008 أبريل  خالل  مت   .

التشغيل  مركز  من  املصرى 
والتحكم الفضائى مبصر.

. مت شراء وتركيب أول حاسب 
بالهيئة  مبصر  األداء  فائق 
معالج   1000 ويتضمن 
 1.5 تبلغ  وبطاقة  )حاسب( 
مليون(  )مليون  جيجا  ألف 
الثانية  فى  حسابية  عملية 
تطبيقات  فى  لإلستخدام 
ومعاجلة  واحملاكاة  التنميط 
الصور  من  الكبيرة  الكميات 

والبيانات الفضائية.
 250 من  اكثر  تنفيذ   .
بالتمويل  بحثيا  مشروعا 
التعاقدات  من خالل  أو  الذاتى 
ومنها  األجنبية  أو  محلية 
مشروع دعم القدرات بالتعاون 
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وزارة التعليم العاىل

مع اليونسكو والهيئة املصرية العامة للمساحة اجليولوجية 
. تنفيذ أكثر من 30 مشروعا خدميا للجهات احمللية والهيئات احلكومية متضمنة تنفيذ التصوير اجلوى للوادى والدلتا 

مبساحة قدرها 40 ألف كيلو متر مربع.
. أصدرت الهيئة ثمانية أطالس فضائية خالل الفترة من 1980 - 2006 )جنوب الصحراء الغربية، جيولوجية سيناء، 
املرئيات الفضائية لشبه جزيرة سيناء وجنوب الصحراء الغربية، مناخ سيناء، شمال الصحراء الغربية، أطلس مصر 

من الصور الفضائية، هيدرولوجية سيناء، حضارة ما قبل التاريخ فى مصر(.
 The Egyptian Journal of Remote( العلمية  مجلتها  الهيئة وبصفة منتظمة منذ عام 1998  أصدرت   .

Sensing and Space Sciences( والتى حتتوى على العديد من األبحاث فى مجال عمل الهيئة.

أدلة االتصال :
العنوان: 23 شارع جوزيف تيتو – النزهة اجلديدة

تليفون: 0226251299)2+(   فاكس: 0226225800)2+(
info@narss.sci.eg  :البريد االلكترونى
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وزارة التعليم العاىل
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www.alex.edu.eg

الرسالة :

تعد جامعة األسكندرية قائداً جسوراً وخالقاً فى توفير جو من التحدى العلمى لتطوير التعليم اجلامعي والدراسات 

العليا واألبحاث مبا يواجهه احتياجات اجملتمعات اإلقليمية والدولية والعاملية . وجامعة األسكندرية ،باعتبارها مؤسسة 

أكادميية ، تضع نصب أعينها تنمية األفراد فكرياً وشخصياً كهدف رئيسى لها.ولقد صممت برامجها لتوسعة اآلفاق 

، وإثراء املدارك وتعميق املفاهيم وإعداد معرفة ذات معنى للطالب وذلك للحصول على خريج ذو معرفة ومسئولية 

ومواطن منتج.

الرؤيــة :

إن جامعة األسكندرية على دراية بأن التعليم العالى ميثل حتدياً ملواجهة احتياجات اجملتمع فى القرن الواحد والعشرين 

، ويجب أن تكون جامعة األسكندرية فى مكانة تؤهلها لقبول هذا التحدى وهذه املسئولية ، حتى تستطيع استكمال 

النشاط  وذلك عن طريق تعزيز جو   . والتغير اخلالق  العلمية  والتكنولوجى واإلكتشافات  التعليمى  التجديد  مسيرة 

احلدود.و ستظل جامعة األسكندرية ملتزمة  املثمر خارج  للتعاون  املتاحة  الفرص  وإستثمار مميزاتها وحتديد  الفكرى 

جامعة اإ�صكندرية
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والكليات ولكن تتعدى احلدود املؤسساتية  والتعليم، وذلك ليس فقط من خالل اجملاالت األكادميية واألقسام  بالبحث 

للفوائد  والوصول  التميز  لتحقيق  ومواردها  إهتماماتها  تركيز  األسكندرية  جامعة  وستواصل  والثقافية  والقومية 

املرجوة على املستوى احمللي واإلقليمي واألورومتوسطي والعاملي .

اإلمكانيات :

1. كليات ومعاهد اجلامعة :

- كليات الطب ، الصيدلة ، طب األسنان ، الطب البيطرى ، الهندسة ، العلوم ، التمريض ،  اآلداب ، احلقوق ، التجارة 

، الزراعة ، التربية ، الفنون اجلميلة ، السياحة والفنادق ، التربية الرياضية بنني ، التربية الرياضية بنات ، الزراعة بسابا 

باشا ، التربية النوعية ، رياض األطفال ، املعهد العالى للصحة العامة ، معهد البحوث الطبية ، معهد الدراسات العليا 

والبحوث.

- كليات فرع دمنهور : التجارة ، الزراعة ، التربية ، اآلداب ، التمريض ، العلوم ، الطب البيطرى .

- كليات فرع مرسى مطروح : التربية ، زراعة فواكه.

2. اإلشراف األكادميى على جامعة بيروت العربية.

عدد العاملني :

عدد أعضاء هيئة التدريس: 

أستاذ أستاذ مساعد مدرس مدرس مساعد معيد
1591 803 1441 1520 1459

امليزانية السنوية لألبحاث العلمية :

1- بند )3( ابحاث وجتارب بالباب الثانى مبوازنة اجلامعة ويبلغ 214.000 جنيه مصرى سنوياً.

2- إعتمدت جامعة اإلسكندرية في عام 2007 / 2008 مبلغاً وقدره 1.5 مليون جنيها مصرياً ً لعدد تسعة مشروعات 

بحثية وذلك من مواردها الذاتية وبدعم يتراوح بني 100.000 إلى  500.000  جنية مصرى للمشروع البحثي الواحد.

3- دعم اجلامعة مكافآت تشجيع نشر البحث العلمي من املوارد الذاتية للجامعة مببلغ 236.741.2 جنيهاً مصرياً.

4- عدد تسعة مشروعات بحثية تطبيقية لعام 2006 – 2007 في جامعة اإلسكندرية.   

5- مساهمة جامعة اإلسكندرية في املؤمترات العلمية باخلارج مببلغ 1.788.136  جنيهاً مصرياً فى الفترة من 2006/7/1 

وحتى 2007/6/30.

أهم إجنــازات :
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1.اإلدارة العامة للعالقات الثقافية : عام )2007/2006( :

- إبرام عدد ) 72 ( إتفاقية ثنائية سارية مع دول أجنبية ودول عربية بني العديد من كليات ومعاهد اجلامعة.

- إيفاد عدد )121( عضو هيئة تدريس فى مهمات علمية.

- عدد املنح والدورات التدريبية ) 174 (.

- عدد اإلجازات الدراسية ) 135 ( في مختلف دول العالم.

على  املساعدين  املدرسني  للسادة  الداخلية  والبعثات  اخلارجية  البعثة  أو  املشترك  اإلشراف  بني  ما  البعثات  عدد   -

التوالي ) 30 – 20 – 20 (.

- عدد األساتذة الزائرين ) 111 ( عضو هيئة تدريس من 24 دولة أجنبية وعربية.

- مشاركة أعضاء هيئة التدريس مبختلف الكليات فى عدد ) 637 ( مؤمتر خارجى.

- مشاركة أعضاء هيئة التدريس مبختلف الكليات فى عدد ) 26 ( مؤمتر باجلامعة.

 

2. اإلدارة العامة للدراسات العليا : عام )2007/2006( :

- حتويل نظام الدراسة لطالب الدراسات العليا بكليات ومعاهد اجلامعة الى نظام الساعات املعتمدة.

- مت منح درجات علمية عن العام اجلامعى 2007/2006 كاآلتى :

5150  درجة دبلوم  و1050 درجة ماجستير  و 454 درجة دكتوراة

- عدد الطالب الوافدين املقيدين للدراسات العليا : 

82  درجة دبلوم  و  159 درجة ماجستير  و  94 درجة دكتوراة

3. شئون الطالب :

- عدد الطالب باجلامعة للعام الدراسي  2006 – 2007 :   175591

البكالوريوس مبختلف كليات اجلامعة للعام اجلامعي 2006 - 2007 :  807   الوافدين املقيدين مبرحلة  - عدد الطالب 

طالب وافد.

- أساليب تطوير التعليم :

• تعديل اللوائح الداخلية بالكليات لكى تواكب تطورات التعليم املعاصرة.  

• إعداد قاعدة بيانات شاملة لطالب اجلامعة وربطها بشبكة اجلامعات املصرية.  

• إعداد قاعدة بيانات خاصة بالقرارات املنظمة لقطاع التعليم باجلامعة.  

- إدخال أنواع مستحدثة من التعليم فى عام 2007/2006

باجمللس  الغارقة  لآلثار  العامة  اإلدارة  بالتنسيق مع   ) والرومانية  اليونانية  الدراسات  قسم   ( اآلداب  حصلت كلية    -

األعلى لآلثار على منحة اإلحتاد األوربي )Tempus ( إنشاء مركز لدراسة اآلثار البحرية والتراث الثقافي الغارق.
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4.  مشروعات التطوير :  

. HEEPF 1- مشروع صندوق تطوير التعليم العالى

 .QAAP 2- مشروع ضمان اجلودة واالعتماد

3 - مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP : إجمالى عدد الورش التدريبية 975 ورشة تدريبية 

باملركز حوالى  املنعقدة  الورش  على  املنصرف  إجمالى  وبلغ  اليونسكو  هيئة  مع  بالتعاون  وذلك  متدرب  لعدد 21769 

3.5 مليون جنيهاً، كما حصل مركز تنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس جلامعة األسكندرية على شهادة االعتماد 

كمركز معتمد عاملياً من البنك الدولى.

     )FP6(  4 - برنامج اإلحتاد األوربي السادس للمشاروعات البحثية والتنمية التكنولوجية

 .TEMPUS 5 - مشروعات

6 - مشروع إنشاء مستشفى النساء اجلديد بسموحة بتكلفة قدرها  300  مليون جنيهاً ، وإعادة تأهيل مستشفى 

املواساة  بتكلفة قدرها 300 مليون جنيهاً  وذلك من خالل برنامج شراكة القطاعني العام واخلاص. 

7- متويل وجتهيز مستشفى األطفال ومستشفى الطوارئ بسموحة ومستشفى برج العرب من خالل املنحة الهولندية 

مببلغ 140 مليون جنيه مصرى ومشاركة احلكومة املصرية مببلغ 220 مليون جنية مصرى.

8 - مشروعات املركز الهندسي بكلية الهندسة. 

أدلة االتصال
العنوان: جامعة االسكندرية - طريق جمال عبد الناصر - االسكندرية

تليفون: 035961152)2+(                  فاكس: 035960720)2+(
info@alex.edu.eg: البريد اإللكتروني
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www.aun.edu.eg

جامعة اأ�صيوط

افتتحت جامعة أسيوط في عام 1957لتشجيع البحث والتعليم واخلدمات اجملتمعية في صعيد مصر.وتقع في 

مدينة أسيوط على بعد 375 كيلو متر جنوب القاهرة. وتنفرد بأنها نشأت في حرم جامعى واحد تتكامل فيه 

أسباب احلياه اجلامعية الصحيحة ويجمع مبانى كليات اجلامعة واملستشفيات وورش كلية الهندسة ومزارع 

ومساكن  للطالب  جامعية  ومدينة  البيطرى  الطب  كلية  ومستشفى  الزراعية  العلمية  للبحوث  ومشاتل 

أعضاء هيئة التدريس ومدينة رياضية حديثة ومطعماً مركزياً .

الرسالة :

املعرفة  بأصول  مزودين  إلعداد خريجني  في صعيد مصر  كأول جامعة   1957م  أكتوبر  في  أسيوط   أنشئت جامعة 

العلمية املتخصصة ومدربني تدريباً عالياً على املهارات املطلوبة جملال التخصص مع توافق برامج اجلامعة مع املتغيرات 

في حل  االستشارية  وخبراتها  البحثية  وإمكاناتها  البشرية  مواردها  استخدام  على  اجلامعة  تعمل  كما  العصرية. 

مشكالت البيئة وخدمة قطاعات اإلنتاج واخلدمات  من أجل التنمية الشاملة. كما تعمل على ترسيخ وصيانة التراث 

التاريخى للشعب املصرى وتقاليده وقيمه األخالقية والدينية وتوثيق الصلة مع اجلامعات والهيئات العلمية العربية 

والتطبيقية  العلمية  البحوث  وإجراء  معايير  ضوء  في  متميزة  دراسية  برامج  تقدمي  خالل  من  ذلك  ويتم  واألجنبية 

والتفاعل اإليجابي لدور اجلامعة في خدمة البيئة وتنمية اجملتمع.
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الرؤيـــة :

تسعى اجلامعة إلى توفير مقومات التطوير املستمر للتعليم بصفة عامة والتعليم اجلامعى والعالى بصفة خاصة 

ملواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة ، وجتويد األدء اجلامعى ، واإلرتقاء بخريجى اجلامعة إلى مستوى 

التميز والقدرة التنافسية العالية وإجناز البحوث والدراسات العلمية املتميزة ، وتعظيم دور اجلامعة في خدمة البيئة 

وتنمية اجملتمع. 

عدد العاملني :

مجمـــوع أعضاء هيئة التدريس واملعاونني 3972

عدد العاملني كادر عام بجميع أقسام اجلامعة 14190 

العدد اإلجمالى للعاملني بجامعة أسيوط 18162

امليزانية :

بيان امليزانية السنوية لألبحاث والتطوير خالل األعوام املالية من 2005/2004 وحتى 2009/2008 )باجلنيه املصرى(

2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008

321000321000421000421000450000
160000160000200000200000375000
6000060000126000126000126000

00100000100000100000
00100000100000100000

5410005410009470009470001151000

االمكانيات :

1- كليات ومعاهد اجلامعة :

الجامعة تضم ستة عشر كلية ومعهدين عاليين:

الكليات هي : العلوم ، والهندسة ، والزراعة ، والطب ، والصيدلة ، والطب البيطري ، والتجارة ، والتربية ، والتربية الرياضية 

، والخدمة االجتماعية ، والتربية النوعية ، والتمريض ، والحقوق والحاسبات ، وأخيرا كلية التربية في محافظة الوادي الجديد 

حيث فرع الوادي الجديد أنشئ في عام 1993. 

- والمعهدان هما: معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر ، ومعهد جنوب مصر  لألورام.

2- جامعات انبثقت من جامعة أسيوط :

انبثقت عن جامعة أسيوط ثالث جامعات من الجامعات األخرى وأصبحت جامعات مستقلة وهم:

جامعة المنيا ، وجامعة جنوب الوادى ، وجامعة سوهاج. 

3- مراكز علمية خلدمة اجلامعة واجملتمع : 

وهي مراكز ال تثقل كاهل ميزانية الجامعة إنما تمول نفسها ذاتيا خالل ما تجمعه من عائد مالي مقابل الخدمات التي تقدمها من 
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دورات تدريبية وورش عمل واستشارات علمية وتحاليل دقيقة وغيرها.

أهم االجنازات :

1- التواصل مع املنظمات اجلامعية واجلامعات الدولية :

حرصت اجلامعة على التواصل والترابط مع األحتادات واملنظمات اجلامعية الدولية ، جامعات العالم  فهى عضو في :

1( إحتاد اجلامعات العربية

2( إحتاد اجلامعات األفريقية 

3( اإلحتاد الدولى للجامعات

4( إحتاد رؤساء اجلامعات العاملى

5( رابطة اجلامعات األسالمية

6( الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد

7( اجلامعات األورومتوسطية املفتوحة

وخالل العشر سنوات املاضية عقدت اجلامعة اتفاقيات التعاون العلمى والتعليمى وتبادل اخلبرات واألساتذة  مع ست 

وسبعني جامعة عربية وإفريقية  وأوروبية وأمريكية.

2- اخلدمات الطالبية في اجلامعة :

تستوعب المدن الجامعية حوالى 13000 من الذكور واإلناث ، كما أن بالجامعة مطاعم تقدم وجبات يومياً حوالى 36000 وجبة 

يومياً للطالب. الجامعة أيضاً تقدم الرعاية اإلجتماعية والطبية فضاًل عن األنشطة الرياضية والثقافية لجميع الطالب ، وتوفر 

الجامعة منح للطالب ، وتقدم الجامعة المنح للطالب المحتاجين ، وتوفر الكتاب الجامعى بسعر مخفض.

 

3- الوحدات ذات الطابع اخلاص وخدمة البيئة :

المختلفة  التى تشارك كبيوت خبرة بتخصصاتها  المجتمع  الخاص ومراكز خدمة  الطابع  الوحدات ذات  أنشأت جامعة أسيوط 

المشاكل كما تقوم بتنظيم دورات تدريبية  المناسبة لهذه  المتنوعة لدراسة مشكالت اإلنتاج والخدمات وإيجاد الحلول والبدائل 

إلعداد الكوادر الفنية الالزمة لهذا المجال ويبلغ عدد الوحدات ذات الطابع الخاص والمراكز البحثية 72 مركزاً على مستوى 

إدارة الجامعة والكليات.

4- املشروعات البحثية :

خالل العشر سنوات الماضية نفذت الجامعة حوالى 188 من المشروعات البحثية الكبيرة في مختلف نواحى التنمية باإلضافة إلى 

46 مشروعاً لتطوير التعليم العالى وشملت هذه المشروعات مجاالت المياه الجوفية وتنمية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية 

المهنية  واألمراض  العمرانى  التخطيط  وكذلك   ، والطاقة  اإلستهالك  وترشيد  الصناعة  وتنمية  البيئة  حماية  وكذلك  والداجنة 

باإلضافة إلى جميع مشروعات تطوير التعليم العالى في كل استراتيجياته.

5- مركز معلومات البنك الدولى :

افتتح مركز معلومات البنك الدولى بجامعة أسيوط بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر في 2005/12/22. ويقوم 
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البنك الدولى من خالل هذا المركز بالتعاون مع جامعة أسيوط بإتاحة نافذة أوسع للحصول على المعلومات الخاصة بالتنمية 

وذلك ألول مرة في الصعيد كما يقوم المركز بتوفير المعلومات عن كافة أنشطة البنك وأحدث اإلصدارات وتدريب الباحثين على 

أساليب البحث اإللكترونى. 

أدلة االتصال :
العنوان: جامعة أسيوط  مكتب بريد أسيوط رقم 71515 ، جمهورية مصر العربية

تليفون: 2357007 )088( فاكس:        2354130 )088(  
webmaster@aun.edu.eg :البريد االلكترونى
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جامعة الزقازيق

مركز الدراسات والبحوث التجارية - كلية التجارة

رؤية املركز :

        
        يطمح املركز إلي تقدمي خدمات بحثية وتدريبية واستشارية في شتى مجاالت العلوم التجارية واللغات اخملتلفة 
الدورة والباحث في ظل  التميز خلريج  واحلاسب اآللي والبرامج اإلحصائية واحملاسبية واإلدارية واالقتصادية مبا يحقق 

املنافسة احمللية واإلقليمية .

رسالة املركز :   

       
           يسعى املركز إلي تخريج كوادر من الدورات التدريبية والبحوث مؤهلة ومدربة في جميع تخصصات التجارة 
هذه  في  العلمي  البحث  (وتعميق  واألسبانية  األملانية   و  والفرنسية   و)اإلجنليزية  األجنبية  واللغات  اآللي  واحلاسب 

التخصصات مبا يسهم في إنتاج متدرب وباحث متميز ، كما يسهم في خدمة اجملتمع وتنمية البيئة من خالل تقدمي 

االستشارات في شتى اجملاالت االقتصادية واإلدارية واحملاسبية واإلحصائية وكذلك التدريب املتخصص للمؤسسات في 

بيئتها لتنمية قدراتها وقدرات العاملني بها ملواجهة احتياجات ومتطلبات سوق العمل احمللي واإلقليمي .

اإلمكانيات :

        
         1- يوجد معمالن للغات  أ و ب كل معمل يستوعب عدد 28 طالب ويوجد به عدد 2 تليفزيون + 2 كاسيت +   

2 فيديو .

 cash memory 3 2- يوجد عدد واحد معمل للحاسب اآللي به 10 أجهزة حاسب آلي ) 7 بنتيوم 4 ، 3 بنتيوم            
 ).cd rw512 و

عدد العاملني :

  عدد العاملني باملركز 5 موظفني + عامل + مدير املركز + مدرب لغة + مدرب حاسب + 3 مستشارين إحصائيني  

امليزانية السنوية لألبحاث :

                  ال توجد أي ميزانيه لألبحاث حتى اآلن .
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أهم اإلجنازات : 

خالل العامني املاضيني )2007 -2008 ( :

.  ICDL 1- إعطاء 4 دورات في احلاسب اآللي كاملة 
 2- إعطاء 2 دورة في التحليل اإلحصائي للبيانات لطالب الدراسات العليا 

       والفرقة الرابعة .
 3- إعطاء دورات في البرامج احملاسبة لطالب الفرقة الرابعة محاسبة .

 4- إعطاء دورات في اللغة اإلجنليزية  في املستويات حتى املستوي
       السابع  .

أدلة االتصال
 العنوان: كلية التجارة - جامعة الزقازيق
 info@zu.edu.eg :البريد الكتروني 
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جامعة الزقازيق

مركز خدمات الصحة المهنية و البيئية

الرسالة :

ترقية الصحة و السالمة لكل العاملني بجميع مواقع العمل و حماية البيئة من خالل املشارك و القدوة  و التعليم و 
اخلدمات و البحوث و االلتزام بالتشريعات ذات الصلة

الرؤيـــة :

ان نكون في صدر الريادة علي املستوي القومي ملواجهة التحديات  الراهنة و املستقبلية في مجاالت الصحة  و السالمة 
املهنية و البيئية

القيــم :

القيم التي حتكم عملنا باملركز وتوجه سلوكنا هي:  نؤمن بأن اجلودة هي  مفتاح اإلبداع و نقبل باملسؤولية االجتماعية 
ونلتزم بالسلوك املهني األخالقي  و نبذل الثقة واملرونة ونحترم االختالفات الفردية و نقر بأهمية ثقافة السالمة وقيمة 

التعلم مدي احلياة

إمكانيات املركز :

1- يعمل باملركز فريق عمل  ) حوالي 25 عضو فاعل ( من ذوي املهارات العلمية و التدريبية و البحثية و احلقلية من 
أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم من املتخصصني في مجال الصحة املهنية و البيئية بكلية الطب جامعة الزقازيق

2- املركز له مكان خاص بأحد األبنية  التابعة لكلية الطب – جامعة الزقازيق و مجهز بقاعة تدريب مجهزة بأجهزة 
العرض و الكمبيوتر و مكتبة  و معمل  و مكتب لالستقبال و االتصال 

أهم اإلجنازات :

1- إجراء عدة دورات تدريبية في مجال الصحة و السالمة املهنية  للعاملني ببعض املصانع مبدينة العاشر من رمضان 
في  عامي 2007 و 2008

2- عقد مؤمتر علمي وورشة عمل تدريبية بعنوان » إجراءات الصحة و السالمة في املنشئات التعليمية : نحو إرساء 
معايير قومية «   بكلية الطب جامعة الزقازيق في الفترة من  17 الي 19   مارس 2008

3- عقد ندوة علمية بعنوان: » نحو مستشفيات مصرية خالية من الزئبق« يومي 27 و 28   أكتوبر 2008 بكلية الطب 
جامعة الزقازيق

 » ZJOH&S 4- إصدار مجلة علمية محكمة باللغة اإلجنليزية باسم » مجلة الزقازيق للصحة و السالمة املهنية ـ
لنشر األبحاث األصلية في مجال الصحة و السالمة املهنية و البيئية و مت أدراجها في قاعدة بيانات الدوريات العلمية 

ألكادميية البحث العلمي و التكنولوجيا و فهرس اندكس كوبرنيكس و و ترقيمها الدولي  ISSN# هو1686:8671
5- إصدار  نشرة باللغة العربية بعنوان الصحة و السالمة املهنية باملنشآت التعليمية و مت إدراجها في قاعدة بيانات 

1687:868 x هو ISSN  الدوريات العلمية ألكادميية البحث العلمي و التكنولوجيا و ترقيمها الدولي
وزارة القوي  النوعي التخصصي في  مجال الصحة و السالمة املهنية من  التدريب  احلصول علي ترخيص مبزاولة   -6

العاملة– ترخيص رقم 4 لسنة 2008  الصادر في 2008-5-5
7- القيام بعمل نشاط أعالمي خدمي بكلية الطب- جامعة الزقازيق بعنوان » منذجة وإجراءات الطوارئ و احلريق بأحد 

األبنية بالكلية
8- مت إدراج املركز كأحد مراكز التدريب الدولية  في موقع  منظمة العمل الدولية علي شبكة االنترنت مع وضع عنوان 
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املركز و انشطه   التدريبية كمركز وحيد في مصر و املنطقة العربية و ذلك علي املوقع                                                         
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cisoshworld/courses.htm#zagazig 

9- إنشاء موقع علي اإلنترنت لعرض خدمات املركز و الدورات التدريبية و إصداراته للترويج و االتصال الفعال مع احمليط 
االقليمي و الدولي و ذلك باملوقع                

www.Zagazig055.Page.TL   

أدلة اإلتصال :
العنوان : كلية الصيدلة جامعة الزقازيق
info@zu.edu.eg : البريد اإللكتروني
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www.fayoum.edu.eg

جامعة الفيوم

الرسالة :

جامعة حكومية يتسم خريجوها باملعارف واملهارات والسلوك القومي والقدرة على التفكير اإلبداعي واستمرار التعلم 
واجلودة  والعشرين،  احلادي  القرن  ومواجهة حتديات  والعاملي  والعربي  احمللي  العمل  املنافسة في سوق  مبا ميكنهم من 
هي السمة املميزة لكل مجاالت اجلامعة والبحث القائم علي حل مشاكل أو تطوير متطلبات اجملتمع احمللي وتنمية 

البيئة. 

الرؤيـــة :

• جامعة الفيوم جامعة متميزة تتسم باجلودة وفقا للمعايير 
وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم  مجاالت  في  القومية 

اجملتمع وتنمية البيئة.
• العمل علي احتالل مكانة مرموقة بني اجلامعات املصرية.

• السعي للحصول علي تصنيف عاملي بني اجلامعات.

اإلمكانيات :

عدد كليات اجلامعة : 13، بجانب املعهد الفنى للتمريض.
: 10 مبانى سكنية، 4 للطالب، 6 للطالبات  اإلسكان الطالبى 

بطاقة استيعابية 5000.

إدارة اجلامعة : 

1. مركز خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                
2. املطبعة املركزية 

3. مركز استشارات وبحوث التنمية 
4. مركز حضارة وتراث الفيوم

التربية : 

1. مركز التدريب التربوى
2. مركز التوجيه واإلرشاد النفسى

3. مركز خدمة اجملتمع
- وحدة احلاسب اآللى.  

- وحدة اللغات.  

الزراعة : 

1. املركز االستشاري للدراسات واخلدمات الزراعية 
- وحدة اإلنتاج النباتى.  

- الوحدة النموذجية لأللبان.  
- وحدة اإلنتاج احليوانى.  

- وحدة إنتاج الدواجن.  
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- وحدة االستزراع السمكى.  

- وحدة تكنولوجيا اخملبوزات.  

2. املعمل املركزى لتحليل التربة واملياه والنبات 

الهندسة : 

1. الورش التعليمية واإلنتاجية                                           2. مركز البحوث واالستشارات الهندسية 

اخلدمة االجتماعية : 

1. مركز بحوث اخلدمة االجتماعية وتنمية اجملتمع 

التربية النوعية :

1. مركز اخلدمة العامة 

السياحة والفنادق :

1. مركز خدمة اجملتمع والتدريب والدراسات احلرة 
- وحدة احلاسب اآللى.                              - وحدة اللغات.  

- الفندق التعليمى.  

العلوم :  

1. مركز خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
- وحدة اخلدمات واالستشارات.                 - وحدة التحاليل والقياس.  

- وحدة التدريب وتنمية املهارات.  
اآلثـار : 

1. مركز بحوث وصيانة اآلثار 

عدد العاملني :

عدد العاملني: 1926
عدد أعضاء هيئة التدريس واملدرسني املساعدين واملعيدين: 1449

 
أهم اإلجنازات :

عدد املؤمترات             11  
عدد الندوات             54  

20 عدد ورش العمل والقوافل   

أدلة االتصال
العنوان: جامعة الفيوم - الفيوم

 تليفون: 0846380696)2+(
فاكس: 0846337324)2+(

admin@fayoum.edu.eg :البريد االلكترونى
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www.cu.edu.eg

جامعة القاهرة

مقدمه : 

يتجاوز تاريخ جامعة القاهرة 100 عام وكانت طوال تاريخها مثاال للنمو والتميز حتى صار خريجوها عبر السنني قادة 

تقدم  التي  اجلامعة  بوصفها  مكانة  لنفسها  صنعت  ولقد  واآلداب  والعلوم  والقانون  واحلكم  السياسة  في  الدولة 

مخرجات علمية وإبداعية بأعلى معايير للجودة معترف بها على املستوي الوطني والعاملي.

الرؤية :

أن تكون منارة للبحث العلمي على املستوى اإلقليمي والعاملي ، وجامعة عاملية رائدة في التعليم العالي، وأن تصنع 

قيادة  ظل  في  والعالم  ومصر  القاهرة  مواطنو  به  وينتفع  وكلياتها،  وأساتذتها  طالبها  فيه  يزدهر  المعا  مستقبال 

ديناميكية تشرك هيئة التدريس والطالب واملوظفني واجملتمع في إطار املنفعة املتبادلة وفي ظل التعاون واالحترام، ومن 

خالل توسيع آفاق املعرفة وإثراء اجملتمع واالرتقاء به.

الرسالة :

1. تكرس نفسها من أجل تقدم التعليم من خالل التعليم املتفاعل وتكنولوجيا املعلومات اجلديدة، ومن أجل اكتشاف 

املعرفة وتطبيقها. 

2. االلتزام بإعداد الطالب ملواجهة التحديات املتزايدة لسوق العمل،مع إمدادهم باملهارات التي يحتاجونها للنجاح فيه 

على املستوى الدولي.  

3. احلرص على تغيير اجملتمع نحو األفضل بواسطة املعارف املبتكرة وتطبيقها في الواقع. 

4. السعي من أجل خدمة العالم العربي والعالم كله عبر خلق  بيئة للبحث اإلبداعي تتسم بالتفكير النقدي، والقيم 

اإلنسانية، والكفاءة التقنية، واملهارات العملية واالجتماعية.

5. اإلصرار على تطبيق أعلى معايير اجلودة العاملية واالمتياز األكادميي.

6. تكريس كل اجلهود من أجل تقدم احلياة االجتماعية و الثقافية واالقتصادية لبلدنا والعالم.
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مراكز جامعة القاهرة :

عدد املراكزاملراكز البحثية باجلامعة

19املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص التابعة للجامعة

4املراكز والوحدات التابعة لكلية اآلداب

10املراكز والوحدات التابعة لكلية احلقوق 

1املراكز والوحدات التابعة لكلية التجارة 

9املراكز والوحدات التابعة لكلية العلوم

40املراكز والوحدات التابعة لكلية الطب

3املراكز والوحدات التابعة لكلية طب الفم واألسنان

3املراكز والوحدات التابعة لكلية الصيدلة

15املراكز والوحدات التابعة لكلية الهندسة

19املراكز والوحدات التابعة لكلية الزراعة

5املراكز والوحدات التابعة لكلية الطب البيطرى

6املراكز والوحدات التابعة لكلية االقتصاد والعلوم السياسية

2املراكز والوحدات التابعة لكلية دار العلوم

3املراكز والوحدات التابعة لكلية االعالم

1املراكز والوحدات التابعة لكلية اآلثار

 

عدد املراكزاملراكز البحثية باجلامعة

1املراكز والوحدات التابعة ملعهد البحوث والدراسات األفريقية

2املراكز والوحدات التابعة ملعهد الدراسات اإلحصائية

1املراكز والوحدات التابعة لكلية التخطيط واإلقليمى والعمرانى

2املراكز والوحدات التابعة  للمعهد العالى للتمريض

2املراكز والوحدات التابعة للمعهد القومى لعلوم الليزر

2املراكز والوحدات التابعة للمعهد القومي لألورام

1املراكز والوحدات التابعة لكلية العالج الطبيعي

الكليات :

كلية اآلداب، كلية احلقوق، كلية العلوم، كلية الطب, كلية التجارة، كلية الهندسة، كلية الزراعة، كلية دار العلوم، 
كلية الطب البيطري، كلية طب الفم واألسنان، كلية الصيدلة،  كلية االقتصاد والعلوم السياسية، كلية التمريض، 
التخطيط اإلقليمي والعمراني،  اآلثار، كلية العالج الطبيعي، كلية احلاسبات واملعلومات، كلية  كلية اإلعالم، كلية 

كلية رياض األطفال، كلية التربية النوعية

املعاهد :

املعهد القومى لألورام، معهد البحوث والدراسات األفريقية، املعهد القومى لعلوم الليزر ، معهد الدراسات والبحوث 
التربوية، معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
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- اجلدول التالي يوضح مدى التطور الذي حدث في أعداد أعضاء هيئة التدريس موزعني طبقاً للقطاعات األكادميية  
، ومعدل النمو لكل قطاع .

القطاع السنة
الطبى

القطاع 
الهندسى

قطاع العلوم 
األساسية والبئية

قطاع العلوم 
اإلنسانية

قطاع العلوم 
االجتماعية

اإلجمالى

1991/90141854711812502483644

1992/91156163612633052724037

1993/92196265413903723054683

1994/93200569812683143534638

1995/94209671813563213224813

1996/95210474113843464255000

1997/96220770112693113344822

1998/97223960511993133364692

1999/98236175313603713395184

2000/99249175712873763185229

2002/2001261677912583793555387

2003/2002252373212263943335208

2004/2003250970012344133105166

2006/2005258666012294443015220

2007/2006257564411644523005135

2008/2007273571411485033016822

2009/2008273671311505042966832

     
تبلغ القوة الفعلية إلعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة القاهرة 6822 عضو هيئة تدريس و 3915 من الهيئة 

املعاونة ميثالن حوالي 80%  من القوى الكلية باجلامعة .
في  مــنهـم  يحصل  طالب   25000 حوالي  عام  كل  باجلامعة  العليا  الدراسات  طالب  من  املقيدين  عدد  متوسط 

الــمتــوسط حــوالي 6000 طالب وطالبة على الدرجات الـعـلمـية عـلى مستوى الدبلوم، املاجستير،  الدكتوراه. 
يبلغ عدد االتفاقيات الثنائية املوقعة بني جامعة القاهرة واجلامعات واملؤسسات العربيةحوالى 115 إتفاقية و اجلامعات 

واملؤسسات االجنبية حوالي 300 إتفاقية . 
زادت ميزانية البحث العلمي في اجلامعة خالل الثالث سنوات السابقة من حوالي 4 مليون ونصف للعام اجلامعي 2005- 

2006 إلى حوالي 24 مليون ونصف خالل اجلامعي 2007- 2008 . 
أولت اجلامعة في السنوات القليلة املاضية اهتماما خاصا بتفعيل اخلطة البحثية باجلامعة ، حتسني التصنيف العاملي 
للجامعة على املستوى اإلقليمي والعاملي ، سواًء في التصنيف الصيني أو اإلجنليزي أو األسباني وكل له معايير مختلفة، 
وأيضاً االهتمام بتعديل لوائح جوائز اجلامعة وتشجيع النشر العلمي الدولي من خالل تقدمي جوائز تعتمد على التقييم 
الدولي لكل مجلة ودعم املشاريع البحثية التي يتم اختيارها كل عام من خالل املؤمتر الدولي السنوى لقطاع الدراسات 

العليا والبحوث باجلامعة مع التركيز على أولويات بحثية واضحة .

األبحاث والتجارب :

قفزت األبحاث والتجارب في جامعة القاهرة بأكثر من أربعة أمثال ما كانت عليه قبل ربع قرن، فبعد أن كان مجمل 
األبحاث والتجارب في عام 1981 نحو 200 ألف بحث وجتربة جتاوز الرقم حاجز الـ 400 ألف في عام 1994 واقترب في عام 

2007 من 900 ألف. 
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: )JAR( مجلة البحث املتقدم

من أهم إجنازات قطاع الدراسات العليا والبحوث مجلة البحث املتقدم Journal of Advanced Research. وهي 
العاملية، وتخضع  العلمية  والتطبيقية، تخضع للمعايير  النظرية  البحثية  مجلة علمية دولية في مختلف اجملاالت 

األبحاث املنشورة فيها للتحكيم وفق قواعد منهجية صارمة.
وتهدف إلى خدمة البحث العلمي والباحثني من خالل نشر األبحاث الرفيعة املستوى، ونشر التقارير واألخبار واملناقشات 

والقضايا التي تتعلق مبيادين العلم اخملتلفة، مثل: 
 Sciences العلوم
Medicine الطب

Dentistry طب الفم واألسنان
Pharmacy الصيدلة

Veterinary medicine الطب البيطري
Agriculture الزراعة

Engineering الهندسة
Information Technology تكنولوجيا املعلومات

أدلة االتصال :
العنوان: جامعة القاهرة - اجليزة

تليفون: 0235676109)2+(
فاكس: 0235676106)2+(
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جامعة املن�صورة
www.mans.edu.eg

نبذة تاريخية :

بدأت الدراسة بكلية الطب عام 1962 كفرع جلامعة القاهرة ثم أنشئت جامعة شرق الدلتا بالقانون رقم 49 لسنة 
النشأة بني اجلامعات  السادسة من حيث  اجلامعة  وتعتبر  املنصورة عام 1973  الى جامعة  ومت تعديل املسمى   1972

احلكومية الثالث عشر. 

الرسالة :

جامعة املنصورة مؤسسة حكومية مستقلة تهدف الى حتقيق اجلودة والتميز فى التعليم – البحث – وخدمة اجملتمع 
مبستوى يؤهل اجلامعة ألن تكون فى مصاف أفضل اجلامعات املصرية والعربية . هذا يتحقق من خالل عدة اهتمامات 

منها:
. تنمية شخصية الطالب مبا يجعله قادرا على االبتكار والتحدى والتعلم الذاتى والعمل اجلماعى واملنافسة اقليميا 

وعامليا.
. حتديث وتطويرالبرامج الدراسية فى ضوء االجتاهات العاملية احلديثة وفقا للمعايير العاملية مع مراعاة الظروف احمللية 

وكذلك االهتمام بالتعليم املستمر والتعليم االلكترونى وتكنولوجيا التعلم عن بعد والتعليم املفتوح.
البحثية  التعلم احلديثة وكعلماء فى اجملاالت  التعليم وتكنولوجيا  التدريس كخبراء فى  أداء أعضاء هيئة  تطوير   .

اخملتلفة.
. االرتقاء بالبحث العلمى ودعم التعاون مع اجلماعات األخرى ومراكز البحث العلمى مصريا واقليميا وعامليا.

. جامعة املنصورة كمركز اشعاع وتنوير تهتم بتنمية وتطوير الرصيد الثقافى واالجتماعى واخلدمى للمجتمع احمللى 
واالقليمى مع اعداد كوادر متخصصة للمهن اخملتلفة وتدعيم التخصصات التى تتميز بها كليات اجلامعة.

. نشر وتعميق ثقافة اجلودة الشاملة والتطوير املستمر فى منظومة التعليم والبحث العلمى وخدمة اجملتمع فى 
اجلامعة طبقا للمعايير الدولية املعتمدة.

. تطبيق واستغالل املعرفة لصالح اجملتمع من خالل حتسني خدمات الرعاية الصحية وتقوية الشراكة اجملتمعية.
الرؤيــة :

تسعى جامعة املنصورة فى اخلمس سنوات القادمة الى:
. احتالل مكان الصدارة والريادة بني أفضل ثالث جامعات مصرية وعربية معتمدة.

. الوصول الى مستوى أفضل ثالثمائة جامعة مرموقة عامليا فى توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحوث حسب 
مقاييس اجلودة العاملية.

. الريادة والتفوق فى تقدمي خدمات مهنية وفنية متخصصة خملتلف قطاعات اجملتمع االقليمى والقومى.

االمكانيات :

يشغل احلرم اجلامعى باملنصورة مساحة 300 فدان تقريبا من ناحية اجلنوب الغربى ملدينة املنصورة ويضم كليات الطب 
– طب األسنان – الصيدلة – الهندسة – الزراعة – التجارة – احلقوق – العلوم – التربية – احلاسبات واملعلومات 
– التمريض – الطب البيطرى – التربية الرياضية وبعض الوحدات اخلدمية كاالدارة العامة لرعاية الطالب مبالعبها 
ومنشاتها ومدينة جامعية للطالب وأخرى للطالبات ومعظم الوحدات ذات الطابع اخلاص التى تخدم اجلامعة واجملتمع 
هذا باالضافة الى املساحات التى تشغلها كليات اجلامعة الواقعة خارج نطاق اجلامعة ككلية اآلداب التى تقع بشارع 
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أحمد ماهر وكلية التربية النوعية باملنصورة وفرعيها مبدينتى ميت غمر ومنية النصر هذا الى جانب احلرم اجلامعى 
املقام مبدينة دمياط على مساحة تسعة عشر فدان ويشمل كليات العلوم والتربية والتربية النوعية والتجارة والزراعة 

واآلداب والتربية الرياضية والفنون التطبيقية.

تشمل جامعة املنصورة طبقا لعام 2008/2007 على :

24 عدد كليات اجلامعة 
125.666 عدد طالب اجلامعة 

7239 عدد طالب الدراسات العليا 
35 مكتبة و 2539 كتاب عدد املكتبات والكتب باجلامعة 

عدد العاملني :

5300 عدد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
3784 عدد أعضاء هيئة التدريس )على رأس العمل ( 

 أدلة االتصال
العنوان: 60 شارع اجلمهورية - املنصورة 

 تليفون: 5753059 – 347900 - 347800 )050(
فاكس: 347900 )050(

mua@mans.edu.eg :البريد االلكترونى 
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وحدة نظم املعلومات اجلغرافية - جامعة املن�صورة 

) وحدة ذات طابع خا�س (

 
الرسالة : 

- تطوير املقررات اجلغرافية وذلك بتحويلها إلى صيغة الكترونية
- حتديث اخلرائط  القدمية .

- سحب اخلرائط والتحكم فى حجمها بالتكبير والتصغير  
- إنشاء خرائط استخدام األرض  Land Use خملتلف األقاليم .

- إعداد وتنظيم دورات فى املساحة واخلرائط للطالب اخلريجني
- إعداد وتنظيم الدورات الدراسية والبرامج التدريبية فى مجال نظم املعلومات اجلغرافية

- إعداد وتنظيم الدورات الدراسية والبرامج التدريبية فى مجال تطوير املقررات العلمية 
- إعداد وتنظيم الدورات الدراسية والبرامج التدريبية فى مجال اإلحصاء 

الرؤية : 

تتلخص رؤية وحدة نظم املعلومات اجلغرافية فى تنمية مهارات الطالب واخلريج مبا يتواءم مع متطلبات سوق العمل 
من العمالة املاهرة املدربة ذات اخلبرة قى اجملال التقني ، إلى جانب تنمية مهارات عضو هيئة التدريس . فضال عن تنمية 

أواصر التعاون بني اجلامعة واجملتمع ممثال فيما تقدمه اجلامعة من خدمات داخل اجملتمع . 

اإلمكانيات : 

           العدداألجهزة
1فيديو بروجيكتور

2طابعة ألوان
 1الب توب

1كاميرا ديجيتال
2طابعة ليزر

4ماسح ضوئي
G.P.S 2جهاز

1ماكينة تصوير
11جهاز كمبيوتر

  باإلضافة إلى املكتبة واألثاث
 

عدد العاملني : 

- مدير الوحدة           
- مسئول مالي

- مسئول إداري وأمني عهدة
- فني صيانة

- عاملة



6٨

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

أهم اإلجنازات :

- مت إجراء دورات نظم معلومات جغرافية للباحثني والطالب
- تطوير مقررات وحتويلها إلى صيغة الكترونية
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جامعة املنوفية
www.menofia.edu.eg

الرسالة :

»اإلسهام في البناء العلمي واخللقي لإلنسان وتنمية اجملتمع احمللى والقومي من خالل التعارف واملهارات املتخصصة 
وخاصة املرتبطة بقضايا اجملتمعات الريفية والصناعية اجلديدة عن طريق خدمات تعليمية وتربوية وبحثية ومجتمعية 

ذات جودة عالية حتقق للجامعة ميزة تنافسية محليا وإقليميا ودوليا«

األهداف :

متثل األهداف العامة مؤشرات النجاح لتحقيق رسالة اجلامعة وتسهم إسهاما مباشرا في النهوض برسالتها. كما 
يقاس مدى حتقيق رسالة اجلامعة مبقدار حتقيق هذه األهداف في التطبيق العملي، وقد حتددت األهداف للجامعة على 

النحو التالي:
1. خريج يواكب العصر.

2. عضو هيئة تدريس متميز.
3. بحث علمي متطور وموجه ألغراض التنمية الشاملة.

4. إعالء القيم واملثل العليا.
5. مجتمع متحضر وبيئة متطورة .

6. مكانة رفيعة للجامعة في منظومة تطوير التعليم واإلقليم.
7. جهاز إدارى فعال.

أهم اإلجنازات :

. صدور القرار اجلمهوري رقم 267 لسنة 2006 بإنشاء فرع للجامعة مبدينة السادات متضمنا استقالل ثالث كليات 
جديدة وهي : )كلية التربية ـ كلية احلقوق ـ كلية التجارة(. 

. كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1529 لسنة 2006 بتعيني نائب لرئيس اجلامعة لشئون الفرع ، وبذلك 
تصبح جامعة املنوفية أول جامعة في مصر يقع فرعها داخل النطاق اجلغرافي لنفس احملافظة.

. صدر القرار الوزاري رقم )1( بتاريخ    1/4/ 2007باعتماد الالئحة الداخلية ملـركز التعليم املفتوح جلامـعة املنوفية 
من اجمللس األعلى للجامعات ومت افتتاح الدراسة بنظام التعليم املفتوح بكليات ) اآلداب – التجارة – احلقوق (.

. مت إنشاء برنامج متميز معتمد مت قبول الطالب به بكلية الهندسة بشبني الكوم فى العام اجلامعي 2007/2006.
. حظيت جامعة املنوفية بشرف تنظيم أسبوع شباب اجلامعات الثامن فى شهر فبراير 2007 و الذي من خالله مت 
املالعب  إلى  باإلضافة  متفرج   )8000( عدد  يستوعب  والذي  الرياضي  اإلستاد   : تضم  التي  الرياضية  املنشآت  افتتاح 
الفرعية وهي مالعب لكرة القدم والسلة والطائرة وتنس الطاولة واالسكواش وحلقات املالكمة واملصارعة ورفع األثقال 
وكافة األلعاب األخرى ، مبني حمام السباحة ، مبني صاالت اجلمباز واملالعب املكشوفة ، الصالة املغطاة  ، ودار الضيافة  

على أحدث مستوى الستضافة كبار الشخصيات التي تزور اجلامعة.
. شهدت جامعة املنوفية في الفترة األخيرة طفرة هائلة في القطاع الطبي وخصوصاً املستشفيات اجلامعة حيث 

مت حتديث وتطوير املنشآت الطبية.
. شهد معهد  الكبد  جناحا ملحوظا في زراعة الكبد بأيادي وأطقم مصرية خالصة من أطباء وجراحني وفنيني وأطقم 
التمريض من العاملني باملعهد وبلغت حاالت زراعة الكبد حوالي 40 حالة ، ونظراً لضرورة التوسع فى مستشفى معهد 
الكبد القومي ملواجهة األعداد املتزايدة من مرضى الكبد فى املنطقة العربية واإلقليمية فقد قامت اجلامعة بإنشاء 
مستشفى لتطوير معهد الكبد وهو عبارة عن طابق أرضى وتسعة طوابق متكررة كما بدأ العمل في املستشفى 
اجلديد مبعهد الكبد القومي والذي يضيف 310 سرير إلى طاقة املعهد لترتفع إلى 410 سرير تغطي كافة التخصصات 

.
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واستكماال ألهمية املستشفيات فقد مت إنشاء املستشفى التخصصي الذي يتكون من 9 طوابق وقد مت افتتاح وحدات 
أورام األطفال ووحدة غسيل كلوى لألطفال وعناية  الدم ووحدة  أمراض  داخل قسم األطفال مثل وحدة  متخصصة 

مركزة خاصة بها . وبالنسبة للجناح الفندقي مت جتهيزه  بعدد 24 سرير ، 24 غرفة مجهزة جتهيزاً كامال.

االمكانيات :

• عدد الكليات واملعاهد )23(
• عدد املستشفيات اجلامعية )7(

• عدد املزارع )3(
• عدد الوحدات السكنية باملدن اجلامعية )53(

• عدد الوحدات ذات الطابع اخلاص )46(
• عدد املركبات وعربات النقل )179(

عدد العاملني :

• عدد أعضاء هيئة التدريس )1845(  والهيئة املعاونة مدرس مساعد – معيد )1508(
• عدد العاملني بالكادر العام )8925(

• عدد الطالب املقيدين )76492(

امليزانية السنوية لالبحاث :

املنصرف على االبحاث )1831300( جنيها مصريا

أدلة االتصال :
 العنوان: جامعة املنوفية – شبني الكوم - املنوفية 
تليفون: 0482224155            فاكس: 0482224886

menofia@menofia.edu.eg :البريد االلكترونى
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جامعة املنيا

www.minia.edu.eg

الرسالة :

ان رسالة جامعة املنيا هى تقدمي خدمة فعالة ومثمرة للمجتمع من خالل تقدمي نوعية جيدة من التعليم والبحث 
والسياسات  باألهداف  الدائم  اجلامعة  ارتباط  الى  باالضافة  للمجتمع.  اخلدمات  من  والعديد  واالستشارات  العلمى 

القومية، ودعمها للتوجهات االقليمية، مع التزام اجلامعة باملقاييس واملعايير العاملية.
ومن أجل حتقيق هذه الرسالة تلتزم اجلامعة بإعداد طالبها للتعامل مع العالم الذى تتزايد تعقيداته التكنولوجية ، 

واثراء التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية حملافظة املنيا وصعيد مصر.

الرؤيــة :

والبحث  العالى  التعليم  فى مجاالت  املتميزة  باالجنازات  تعرف  أن  بحثية  تعليمية  املنيا كمؤسسة  تسعى جامعة 
العلمى والى تطوير الدور الذى تلعبه فى دعم التنمية الشاملة فى صعيد مصر مع حضور عاملى.

االمكانيات :

1- مستشفى سوزان مبارك للنساء والتوليد واألطفال.
2- مستشفى طب األسنان وهو األول من نوعه فى محافظات الصعيد .

3- مركز ابحاث وعالج العقم.

عدد العاملني :

 
أعداد العاملني من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

576 أستاذ
389 أستاذ مساعد  
687 مدرس 
550 مدرس مساعد  
446 معيد 

أعداد املوظفني والعمال :

4263 موظف وعامل

امليزانية السنوية لألبحاث :

مليون مت احلصول عليها كتمويل لبحوث من خالل مشروعات  الى 13  مليون جنيه باإلضافة  امليزانية فى حدود 5.5 
التطوير والتى مت االنتهاء منها.

1- االرتقاء باخلدمات الطبية بإقليم شمال الصعيد.
2- تطوير البنية املعلوماتية للجامعة ) التنسيق االلكترونى – احلاسب االلى – اعالن النتائج الكترونيا – التعليم 

االلكترونى – مركز التدريب االلكترونى – ميكنة مستشفى طب األسنان – معامل اللغات واحلاسبات(.
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3- البرامج واألقسام العلمية املستحدثة:
الصيدلة االكلينيكية – هندسة امليكاترونيات- التعليم املفتوح باالعالم والسياحة

مشروعات خدمة اجملتمع :

- بروتوكوالت مع هيئة تعليم الكبار من خالل املقررات االلكترونية
- مركز رعاية الطفولة ) دار احلضانة والتدريب (

- تنظيم القوافل الطبية واخلدمية للقرى النائية باحملافظة
- املشاركة فى اعداد دراسة اجلدوى ملدينة املنيا اجلديدة

- املشاركة فى وضع اخملطط االستراتيجى لألحوزة العمرانية ل124 قرية باملنيا بالتنسيق مع احملافظة.
- مركز سوزان مبارك القومى للفنون

والطبية  والزراعية  والهندسية  األساسية  العلوم  مجاالت  فى  الدولة  جوائز  على  تدريس  هيئة  عضو   20 حصول   -
واالنسانية واالجتماعية

- ترتبط اجلامعة باتفاقيات دولية وتعاون علمى وثقافى مع 34 جامعة أجنبية
- نشر مجموعة من األبحاث فى اجملاالت اخملتلفة بالدوريات العاملية املتميزة

التعليمية  املشاريع  وبعض  اجلودة  لضمان  القومية  الهيئة  أعمال  فى  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  مشاركة   -
القومية.

- مركز الدراسات احلرة بكلية الفنون اجلميلة )تنمية مهارات املبدعني(
- مركز سوزان مبارك القومى للفنون واآلداب ) وهو عبارة عن صرح ثقافى وفنى عظيم ومنبر للعلم والعلماء وملتقى 

للمثقفني واألدباء وهو يسع 1632 مقعد(

أدلة االتصال
العنوان: طريق مصر  أسوان - املنيا

تليفون: 0862370488)2+(       فاكس: 0862370483)2+(
info@www.minia.edu.eg :البريد اإللكتروني
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الرسالة :

أن تساهم في منو االقتصاد القومي في مصر و املنطقة، عن 
طريق التكنولوجيا املستخدمة، ومن خالل الوصول إلي أعلى 

مستويات التميز في مجاالت التعليم و البحث العلمي.
حتقق جامعة النيل رسالتها  من خالل :

• توفير البرامج الدراسية الرائدة للطالب و اخلريجني، و تقدمي 
علوم اإلدارة للمديرين التنفيذيني.

عملية  في  املتعددة  الدراسية  التخصصات  بني  اجلمع   •
البحث.

األبحاث  ومراكز  املتميزة  العاملية  اجلامعات  مع  التعاون   •
املرموقة.

بقطاعات  وثيقة  عالقة  على  تكون  بأن  النيل  جامعة  تهتم 
األعمال و الصناعة، كما تهدف اجلامعة إلي خدمة اجملتمع.

الرؤية :

أن تصبح جامعة النيل جامعة بحثية معترف بها دوليا على املستوى العاملي.

األهداف :

• إعداد جامعة بحثية متخصصة في الدراسات العليا و البحوث على مستوى عاملي.
• أن تصبح اجلامعة جزء من مدينة تكنولوجية ، تدعم بناء الكفاءات و الكوادر الالزمة لتطوير اجملتمع.

• تخريج رجال أعمال و مديرين في مجاالت التكنولوجيا مجهزين ملواجهة التغير العاملي السريع.
تكنولوجية  لبدء صناعات  و  التطبيقية،  للبحوث  الترويج  املصرية عن طريق  العمل  في سوق  التنافسية  حتسني   •

جديدة، و حلماية حقوق امللكية الفكرية.
• املساهمة في حتديد سياسة الدولة وأجندة العمل في مجال التكنولوجيا.

• خلق بيئة تسمح بتداول األفكار من خالل التعاون املشترك ما بني اجلالية املغتربة، وجامعة النيل، و اجلامعات احمللية 
و الدولية.

• القيم األساسية جلامعة النيل مبنية على التميز، و النزاهة، و خدمة اجملتمع. مع االهتمام بعنصر التنوع و احترام 
قيمة الفرد.

االمكانيات :

أ -البرامج الدراسية املتاحة حاليا :

1-ماجستير في إدارة التكنولوجيا .                                               
2-ماجستير في هندسة البرمجيات.                                                         

3 -ماجستير إدارة األعمال للمديرين التنفيذيني.
4-ماجستير في تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية.

5-ماجستير منظومة املواصالت الذكية.
6 -ماجستير تصميم املنظومات االلكترونية.                           

7-ماجستير تأمني املعلومات.         
8-ماجستير هندسة و إدارة اإلنشاءات.  

جامعة النيل

www.nileu.edu.eg
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ب- مراكز األبحاث بجامعة النيل :

- املركز البحثي في املعلوماتية احليوية وتطبيقاتها.          
- املركز البحثي في اإلبداع و التنافسية.                                     

- املركز البحثي في تكنولوجيا الشبكات الالسلكية.               
ج-املنشئات :

- مت إعداد البنية األساسية لشبكة تكنولوجيا املعلومات و املرافق داخل اجلامعة على أحدث طراز.  
- معمل أجهزة االستشعار الالسلكية.                               

- مختبر التعاونية و اإلدراكية.                                      
- مختبر اإللكترونيات الدقيقة.                                                     

عدد العاملني :

تدريس  عضو هيئة  يوازي 15  )ما  العلمية  باألبحاث  باجلامعة، يعملوا  التدريس  باحث وعالم ضمن هيئة  يوجد 23   •
معني(.

• 28 مساعد أبحاث معني باجلامعة.
ميزانية البحث و التطوير : 

 خالل 2008-2009 و التمويل الالزم:  5.690.000 ج ) خمسة مليون و ستمائة و تسعون ألف جنية مصري(
أهم االجنازات :

املؤمترات :

و تكنولوجيا  االتصاالت  وزير  د.طارق كامل،  رعاية  الذكية حتت  الالسلكية  الشبكات  النيل مؤمتر حول  أقامة جامعة 
املعلومات، و استضافت خالل املؤمتر 16 متحدث من دول مختلفة ذو مكانة دولية، و شارك باملؤمتر أكثر من 550 مشارك 

من مجاالت الصناعة و من التخصصات األكادميية. 

ورش العمل و الندوات :

املنطلق استضافت اجلامعة  للتعلم، و من هذا  النيل نحو خدمة اجملتمع وخلق مفهوم ثقافي جديد  تهدف جامعة 
شخصيات بارزة من مجال األعمال و اجملتمع األكادميي من خالل عدة ورش العمل: 

• ورشة عمل WARP، التي تزامنت مع مؤمتر الشبكات الالسلكية الذكية.
• ورشة عمل شبكات أجهزة االستشعار الالسلكية التي تلت مؤمتر الشبكات الالسلكية الذكية. 

• ورشة عمل دولية بعنوان »إدارة سياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات« حتت رعاية د/طارق كامل، وزير االتصاالت 
و تكنولوجيا املعلومات، وذلك باملشاركة مع جامعة سيول األهلية وجامعة االتصاالت واملعلومات الكوريتني وبرعاية 

الشركة املصرية لالتصاالت.

أدلة االتصال :
العنوان: جامعة النيل – القرية الذكية –

طريق مصر اسكندرية - القاهرة 
تليفون:  0235342000)2+(
فاكس:  0235392350)2+( 

info@nileuniversity.edu.eg :البريد االلكترونى



75

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

رسالة اجلامعة :

املبتكر  الباحث  وإعداد  ودوليا  محليا  العمل  سوق  في  للمنافسة  مؤهل  خريج  إلعداد  متميزة  تعليمية  نظم  توفير 

املبدع للنهوض بالبناء العلمي والثقافي واالجتماعي لإلنسان املصري وتوجيه اخلطط البحثية خلدمة اجملتمع والبيئة 

واملساهمة في دفع عجلة التنمية .

رؤية اجلامعة :

تتمثل الرؤى املستقبلية في الوصول باجلامعة إلى مستوى 

التنمية  حركة  قيادة  في  بفاعلية  واملشاركة  عامليا  متقدم 

محليا ودوليا.

عدد العاملني :

 عدد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة: 1796

)معيدين ومدرسني مساعدين(:  املعاون  عدد أعضاء اجلهاز   

1207

 عدد اإلداريني باجلامعة :2553 
عدد طالب اجلامعة للعام اجلامعي 2008/2007 م :   66826

www.benha-univ.edu.eg

جامعة بنها
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أدلة االتصال
العنوان: جامعة بنها – مدينة بنها

تليفون: 0133231011)2+(
فاكس: 0133231012)2+(

البريد االلكترونى:
Benha.university@gmail.com 
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مركز التعليم الطبى امل�صتمر- كلية الطب 

الب�رشى- جامعة بنها

 

إجنازات املركز : 

  •  يوجد باملركز وحدة االنترنت تعمل مجانا خلدمة طالب الكلية. 
  •  مت وضع املوقع االكترونى على شبكة اجلامعات املصرية ومت تسليمه إلدارة الكلية .

الندوات :

• مت عمل ورشة عمل استخدام الطب املبنى على الدليل
• ورشة عمل عن كيفية توصيف املناهج

دورات تدريبية :

• دورات تدريبية ألطباء اإلمتياز عن أخطار اإلدمان 
• دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس حتت عنوان اإلحصاء الطبى 

• دورات اإلسعافات األولية 
• دورات تدريبية على استخدام اإلنترنت

•  دورات تدريبية على استخدام برنامج فوتوشب وبرامج اجلرافكس  
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مركز لعلج احلالت احلرجة - كلية الطب 

الب�رشى - جامعة بنها

الهدف من املركـز :

أوالً :ـ في مجال اخلدمات

- املساهمة في توفير الرعاية الطبية ملرضى احلاالت احلرجة 
األداء مبستشفيات  ورفع مستوى  التخصصات  من مختلف 

كلية طب بنها.
- متكني املستشفيات من أداء خدماتها املتطورة وفقاً ألحدث 
الوسائل املستخدمة في املراكز العلمية والعاملية املتقدمة 
باجملان  وذلك  السريع  الطريق  وإصابات  احلرجة  احلاالت  لعالج 

وباألجر.

ثانياً :ـ في مجال التدريب

اإلسهام في تدريب أطباء املستشفيات على استخدام أحدث األساليب العلمية في عالج احلاالت احلرجة وإصابات 
الطريق السريع بوضع اخلطط التدريبية املناسبة في مجال طب احلاالت احلرجة والرعاية املركزة 

ثالثاً :ـ في مجال البحوث

دعت  كلما  البحثية  اإلمكانيات  توفير  مع  بالكلية  اخملتلفة  واألقسام  الوحدات  في  اجلارية  البحوث  في  اإلسهام   -
احلاجه.

- ترقية البحوث التطبيقية وتطويرها وتكوين أجيال من الباحثني والدارسني في التخصصات اخملتلفه.
- تنظيم املؤمترات وعقد احللقات العلمية بالتعاون مع الهيئات العلمية بالداخل واخلارج في مجال طب احلاالت احلرجة 

والرعاية املركزة.

إجنازات املركز :

توفير اخلدمة  القليوبية  مع  والتميز ثم تقدمي هذه اخلدمة ملواطني محافظة  رعاية احلاالت احلرجة   توفير خدمة   •
مبساعدة جميع التخصصات املعنية برعاية احلاالت احلرجة ، عالوة على املشاركة بصفة دائمة من أخصائى األقسام 

اخملتلفة واملتابعة املستمرة من قبل قسم التخدير والعناية املركزة لألداء بالوحدة .

ندوات :

بالفترة السابقة من قبل القسم على كيفية متابعة ومتريض مرضى احلاالت احلرجة لألطباء من  مت عمل ندوتني   •
الداخل عالوة على طالبات كلية التمريض بطب بنها .

دورات تدريبية :

• دورتان موفدتان من قبل أطباء وزارة الصحة والسكان مت تدريبهم بالوحدة مع توفير اجلانب العملى والنظرى أثناء 
فترة التدريب .
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اتفاقيات :

مبوجب اتفاقيات املبرمة مع وزارة الصحة ممثلة فى حاالت العالج على نفقة الدولة ومرضى التأمني الصحى واحلاالت 
احملولة من مستشفيات أخرى يتم تقدمي اخلدمة املتميزة لهؤالء املرضى باإلضافة إلى  مرضى مستشفى بنها اجلامعى 

التى  تتم خدمتهم باجملان .

استشارات :

    اخصائى واستشارى الوحدة يقدمون اخلدمة واالستشارات الالزمة جلميع وحدات العناية املركزة العاملة باحملافظة 
حني طلبها .
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وحدة الأ�صعة املقطعية بالكمبيوتر -  كلية 

الطب الب�رشى - جامعة بنها

أهداف املركز: 

أدائها  مستوي  ورفع  للمواطنني  الصحية  الرعاية  توفير  في  املساهمة   -1
مبستشفيات كلية طب بنها 

2- اإلسهام في تدريب أعضاء هيئة التدريس واملدرسني املساعدين واملعيدين 
وأطباء املستشفيات العاملني في هذا اجملال علي استخدام متطور وكذلك 

املواطنني من احلصول علي اخلدمات املتاحة بتكاليف اقتصادية .
• ميكن االستفادة من عائد املشروع على الوجه التالى:-

1- تدعيم الوحدة وتطويرها بصفة مستمرة وإحالل وجتديد أجهزتها .
بقسم  واالجتماعات  احملاضرات  قاعات  بتجهيز  التعليمي  اجلانب  تدعيم   -2
األشعة التشخيصية بالكلية وتزويده باحتياجاته من األجهزة احلديثة إلعداد 

كوادر متخصصة بهدف تطوير وسائل التشخيص . 
اإلعالم  وصحف  التشخيصية  األشعة  قسم  مكتبة  وتدعيم  جتهيز   -3

والشرائح وما شبة من نسخ وتصوير .
4- اإلسهام في البحوث اجلارية بقسم األشعة التشخيصية وتوفير اإلمكانية 

البحثية كلما دعت احلاجة . 
5- املساهمة في بعض تكاليف املنح اخلاصة بقسم األشعة التشخيصية 

بالكلية . 

إجنازات املركز :

والداخلي  الطوارئ  املقطعية جلميع حاالت  عمل جميع فحوص األشعة   -1
بالنسبة  مجانا  عملها  يتم  حاالت  وهي  يوميا  حالة   20 عن  يقل  ال  مبا 

شهريا كخدمة تؤدي  املادية مبا ال يقل عن 50.000  للمريض وحتسب قيمتها 
للمستشفيات اجلامعية . 

2- دخل اقتصادي من احلاالت التي يتم تقدمي اخلدمة لها  مبقابل حسب الئحة الوحدة مبا ال يقل عن 25.000 ج .
3- املشاركة في عمل األبحاث العلمية التي يتم عملها بقسم األشعة . 

الندوات : 

- يتم عمل ندوات دورية مع األقسام األخرى مرة واحدة شهريا . 

الدورات التدريبية :

1- تدريب جميع النواب واملعيدين علي األشعة املقطعية . 
2- تدريب جميع الفنيني علي العمل بوحدة األشعة املقطعية .

3- املشاركة في تدريب طلبة املعهد الفني الصحي . 
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وحدة الك�صف املبكر على الأورام 

- كلية الطب الب�رشى - جامعة بنها

الهدف من الوحــدة :

1 – احلد من اإلصابة والتشخيص املبكر لألورام

واملنظار(  باإلبر  )عينات مأخوذة  األنسجة  بالفحص اجملهري لعينات  )أ( 
وما يلزمها من دالالت

)ب( – بالفحص اخللوي لعينات :
غسيل   - البللوري  السائل  جتمعات  ـ  الرحم  وعنق  املهبلية  املسحة 
الشعب الهوائية ـ البول ـ البصاق - أورام الثدي )عينات مأخوذة باإلبر 

الرفيعة(

2 – تعليمية :

التعليم الطبي املستمر والتدريب إلعداد كوادر فنية طبية قادرة علي التشخيص املبكر لألورام

3 – بحثية :

تقوم باإلشراف علي الرسائل واألبحاث من مختلف األقسام اخلاصة بالتشخيص املبكر عن األورام ومتابعة تطبيقها 
وتوظيفها خلدمة اجملتمع

4 – التسجيل القومي لـألورام

إجنازات الوحدة :

أوال:
التحاليل الطبية للكشف املبكر عن األورام لألنسجة واخلاليا بأسعار رمزية ملرضى مستشفيات بنها اجلامعى واملرضى 

املترددين على العيادات اخلارجية للمستشفى .

ثانيا :
 تدريب وتعليم كوادر طبية على التشخيص املبكر لألورام .

ثالثا :
القيام بحمالت تطوعية مجانية للكشف املبكر على األورام للسيدات العامالت

رابعا: 
التعليم الطبى املستمر واألبحاث العلمية على الرسائل اخلاصة بالكشف  املبكر على األورام وتشخيص أمراض الغدد 

الليمفاوية داخل الصدر باستخدام إبرة الشفط عبر الشعب الهوائية .
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وحدة املناظري وجراحتها فى اأمرا�س الن�صاء 

والتوليد- كلية الطب الب�رشى- جامعة بنها

نشأة الوحدة :

• تعتبر الوحدة هى أول وحدة ذات طابع خاص على مستوى كلية الطب البشرى بجامعة بنها وكذلك على مستوى 
اجلامعات .

• كما مت جتهيز الوحدة باألجهزة واملعدات بناءا على مخطط من وزارة التعاون الدولى باإلضافة إلى التمويل املتاح من 
الكلية واجلامعة والتبرعات .

إجنازات الوحدة :

• قامت الوحدة منذ نشأتها بعمل رائد على مستوى القسم والكلية وحتى على مستوى اجلامعات األم .
فى مجال التدريب :

• فتحت الوحدة  الباب على مصراعيه وذلك بإتاحة الفرصة للتدريب على عمليات مناظير البطن ومناظير الرحم من 
الناحية التشريحية .

وذلك  واملعيدين  املساعدين  املدرسني  من  بالقسم  التدريس  هيئة  ألعضاء  والتعليم  التدريب  بعمل  الوحدة  قامت   •
بصفة دورية .

• قامت الوحدة بإقامة دورة تدريبية  واحدة على األقل سنويا فى منظار البطن وأخرى فى منظار الرحم وذلك جلميع 
أطباء أمراض النساء والتوليد .

املناظير  جراحة  فى  األجانب  واخلبراء  األساتذة  باستقدام  املتخصصة  الشركات  بعض  مع  بالتعاون  الوحدة  قامت   •
لالشتراك فى الدورات التدريبية التى تقوم بها الوحدة وقد مت استقدام اخلبراء من اجنلترا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من 

الدول .

فى مجال البحث العلمى :

• أتاحت وحدة املناظير الفرصة ألطباء أمراض النساء والتوليد من داخل القسم وخارجه إجراء البحث ورسائل املاجستير 
والدكتوراه فى مجال مناظير أمراض النساء مثل:ـ

• مت اجراء أول رسالة دكتوراه الستئصال الرحم باملنظار 
• مت عالج األورام الليفية عند السيدات عن طريق اإلذابة باملنظار .

• عالج واستئصال األورام الليفية عن طريق املنظار.
• عالج النزيف الرحمى وأورام الرحم عن طريق منظار البطن .

• عالج السلس البولى عند السيدات باملنظار .
فى مجال العالج الطبى :

املشاكل  من  للعديد  زهيدة  وبأسعار  االقتصادى  العالج  فرصة  والتوليد  النساء  أمراض  بقسم  الوحدة  إنشاء  أتاح   •
الصحية للسيدات مثل :

• عالج حاالت النزيف الرحمى .
• عالج حاالت السلس البولى .

• عالج أورام اجلهاز التناسلى مثل األورام الليفية .
• عالج مشاكل العقم عند السيدات مثل :

      • انسداد قنوات فالوب .
      • تليس املبيضني 

      • العيوب اخللقية للرحم .
      • استئصال أورام املبيضني 

• اتاح العالج الطبى باملناظير فى مجال أمراض النساء والتوليد املزايا اآلتية :
• خفض التكلفة وإتاحة فرصة العالج بأسعار زهيدة .

• تقليل العبء على مرافق اخلدمات باملستشفى 
• سرعة دوران دورة السرير مما يساعد على تقليل قوائم االنتظار لدى املرضى 
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وحدة املناعة الإكلينيكية للأبحاث والوقاية 

والعلج- كلية الطب الب�رشى- جامعة بنها

الهدف من الوحــدة

أوالً : اختصاص الشئون األكادميية

للتعليم  العامة  السياسة  لتحديد  الالزمة  الدراسات  إعـــداد   –  1
العلمية  املراكز  في  التعليم  سياسات  إطار  في  املركز  في  والتدريب 

والهيئات التعليمية واقتراح نظم العمل التي تلزم ذلك
2 – إعداد خدمه املركز للبعثات واألجازات الدراسية واإليفـاد

ثانياً : اختصاص الشئون البحثية

1 – اقتراح خطط البحث العلمي في املركز وحتديد متطلبات تنفيذها 
في إطار السياسة البحثية للمركز والهيئات العلمية والتعليميه

حسابات  وإرسال  البحوث  لتنفيذ  املطلوب  التمويل  حجم  حتديد   –  2
بذلك 

3 – توثيق العالقة بني املركز ومراكز البحوث األخرى في الداخل واخلارج
4 – إعداد البحوث اخلاصة بعمليات التثقيف والتعليم

إجنازات املركز :

1- دورات تدريبية للعاملني بالقسم وخارج الكلية من الكليات االخري. 
2- التعاقد مع التأمني الصحي بالقليوبية .

3- الدورات التدريبية للمسجلني باملاجستير والدكتوراة بالقسم .

ندوات :

• الندوة العلمية اخلاصة باألمراض املعدية 
• الندوة العلمية اخلاصة مبكافحة العدوى 
• الندوة العلمية اخلاصة بأنفلونزا الطيور 

دورات تدريبية :

1- دورة عن التفاعل املتسلسل 
2- الطرق اخملتلفة اخلاصة بفصل البروتني من العينات )امليكروفورسي(

3- طرق الفحص بامليكروسكوب الفلورسينتي .
4- طرق فصل الفيروسات باملزارع الفيروسية .

خدمات تسويقية : 

   التعاقد مع التأمني الصحي القليوبية . 

أعمال أخرى : 

اإلشراف علي الرسائل وإجراء البحوث العلمية بخاصة الرسائل بالقسم وخارج القسم .
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وحدة اأمرا�س الكبد واجلهاز اله�صمي - كلية 

الطب الب�رشى- جامعة بنها

الهدف من الوحــدة

أوالًً : في مجال اخلدمات

1 – تقوم الوحدة على خدمة مرضى الكبد واجلهاز الهضمي وذلك بتوفير 
أحدث وسائل التشخيص والعالج باملناظير وكذلك املتابعة أثناء وبعد العالج 
مما يساعد على اختيار نظام العالج على أسس علمية سليمة وفقاً ألحدث 

الوسائل املستخدمة في املراكز العلمية والعاملية وذلك باجملان وباألجر
2 – االستغالل األمثل لطاقة القسـم

ثانياً : في مجال التدريب

واملعيدين  املساعدين  واملدرسني  التدريس  تدريب أعضاء هيئة  اإلسهام في   
واألطباء العاملني في هذا اجملال من داخل اجلامعة أو خارجها وذلك بهدف تطوير وسائل التشخيص والعالج واملتابعه

ثالثاً : في مجال البحوث

إجراء البحوث العلمية املتقدمة في مجال التشخيص واملتابعة في مجال أمراض الكبد واجلهاز الهضمي وذلك ملالحقة 
ومتابعة ما يجرى في هذا اجملال في املراكز العلمية املتقدمة محلياً وإقليمياً وعامليا0ً

إجنازات الوحدة :

• اجمالى عدد حاالت املناظير التى مت إجرائها بالوحدة خالل عام 2007 )1269 مريضا(.
• اجمالى عدد حاالت املوجات فوق الصوتية التى مت أجرئها بالوحدة خالل عام 2007 

) 1086 حالة (.
ندوات :

• يتم عمل ندوات شهرية بالوحدة إضافة إلى املؤمتر السنوي .
• مت عقد عدد 4 ورشة عمل للموجات فوق الصوتية على هامش املؤمترات السنوية للجمعية املصرية ألمراض الكبد 

واجلهاز الهضمي واألمراض املعدية وذلك خالل أعوام )2006-2005 -2007 -2008 (

دورات تدريبية :

• مت عقد دورات تدريبية ألطباء اإلمتياز عامي 2006، 2007 حول نزيف اجلهاز الهضمي العلوي والسفلى 
• مت تنظيم دورات تدريبية لألطباء وأطباء االمتياز وهيئة التمريض ملكافحة العدوى .

خدمات تسويقية :

• الوحدة مستعدة لتقدمي اخلدمة الطبية ملن يطلبها من جمهور املواطنني املترددين على املستشفيات اجلامعية وذلك 
من خالل مناظير اجلهاز الهضمى العلوية والسفلية واملوجات فوق الصوتية . كما يوجد جزء اقتصادى بالقسم يشمل 

ثالث غرف تقدم اخلدمة بأسعار رمزية. 

استشارات :

ألسر  وذلك  املعدية  واألمراض  الهضمى  واجلهاز  الكبد  بأمراض  االصابة  من  الوقاية  وطرق  الصحية  التوعية  تقدمي   •
املرضى املترددين على الوحدة .

أعمال أخرى :

• يتم إجراء لقاءات علمية أسبوعيا يومى األحد والثالثاء لنقل اخلبرات واالرتقاء باملستوى العلمى لشباب األطباء 
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وحدة جراحة مناظري اجلهاز اله�صمي 

والبطن -كلية الطب الب�رشى- جامعة بنها

أهداف املركز :

أوال : في مجال البحوث 

1- تقوم بخدمة مرضى اجلهاز الهضمي والبطن بتوفير أحدث وسائل 
املنظار  أجراء جراحة  علي  يساعد  مما  باملناظير  واجلراحة  التشخيص 
والعاملية  العلمية  املراكز  في  املستخدمة  الوسائل  ألحدث  وفقا 

املتقدمة وذلك باألجر باجملان.
2- االستغالل األمثل لطاقة القسم 

ثانيا : في مجال التدريب 

املساعدين  واملدرسني  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب  في  اإلسهام   
واملعيدين األطباء العاملني في هذا اجملال من داخل اجلامعة أو خارجها وذلك بإعداد الكوادر املتخصصة بهدف تطوير 

وسائل التشخيص واجلراحة واملتابعة . 

ثالثا : في مجال البحوث 

الهضمي  اجلهاز  ألمراض  واجلراحة  التشخيص  مجال  في  واإلكلينيكية  واملعملية  العلمية  البحوث  بإجراء  القيام   
والبطن عن طريق جراحة املناظير بالتعاون مع األقسام واجلامعات العربية واألجنبية ملتابعة ما يجري في هذا اجملال 

وإعداد النشرات العلمية في هذا اجملال . 

اإلجنازات :

- دورات تدريبية في جراحات مناظير البطن بلغ عددها 75 دورة  وعدد املتدربني علي مستوي اجلمهورية حوالي 450 
طبيبا علي مدي السنوات املاضية في مختلف أنحاء اجلمهورية من وزارة الصحة والتأمني الصحي والقوات املسلحة 
والشرطة واجلامعات اخملتلفة وقد مت إجراء املناظير التشخيصية وحقن دوالي املرئ أما بالنسبة جلراحات منظار البطن 

كالتالي :

4000 حالة استئصال المرارة               
  400 حالة  فتق حجاب حاجز               
1000 حالة زائدة دودية                      

 400 حالة  دوالي خصية                 
  500 حالة  خصية  معلقة                   

وتقدم خدمات في محافظة  )ج(  و  )ب(  و  )أ(  بالوحدات  باملنظار  مرارة  استئصال  حالة  أسبوعيا حوالي 20  وجتري   -
القليوبية واملنوفية والدقهلية والغربية والوحدات حاليا تقوم بالتدريب في معهد أورام طنطا ومعهد أورام أسيوط 
ومستشفي وزارة الصحة بقنا ومستشفي اليوم الواحد بقنا ومستشفي األقصر الدولي ومستشفي كفر الشيخ 

العام ومستشفي دمنهور التعليمي .
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وحدة علج الت�صمم واأبحاث ال�صموم - كلية 

الطب الب�رشى - جامعة بنها

الهدف من الوحــدة :

1 – املساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنني ورفــع مستوى 
أدائها مبستشفيات كلية طب بنها

املساعدين  واملدرسني  التدريس  تدريب أعضاء هيئة  اإلسهام في   – 2
واملعيدين وأطباء املستشفيات العاملني في هذا اجملال على استخدام 

أحدث األساليب العلمية في العالج
3 – متكني املستشفيات من أداء خدمات متطورة وكذلك املواطنني من 
من  اإلستفاده  يتم  اقتصاديه  بتكاليف  املتاحة  اخلدمة  على  احلصول 

عائد املشروع على الوجه التالى:ـ
1 – تدعيم الوحدة وتطويرها بصفه مستمرة وإحالل وجتديد أجهزتها

واالجتماعات  احملاضرات  قاعات  بتجهيز  التعليمي  اجلانب  تدعيم   –  2
وتزويده  بالكلية  اإلكلينيكية  والسموم  الشرعي  الطب  بقسم 

باحتياجاته من األجهزة احلديثة إلعداد كوادر متخصصة بهدف تطوير وسائل العـــالج

إجنازات  املركز :

مت إنشاء الوحدة فى مارس 2007 ومنذ إنشاؤها وحتى اآلن مت عالج ما يقرب من ألف مريضا مت حجزهم بالوحدة مابني 
تسمم غذائى وتسمم دوائى وإدمان وتسمم باملبيدات احلشرية بأنواعها والتسمم بحاالت لدغ الثعابني والتسمم الناجت 

عن املواد الكيميائية املوجود باملنازل ومابني حاالت عرضية  وانتحار وادعاء شبه جنائية بالتسمم .

ندوات :

مت عمل ندوة عن اإلسعافات األولية لعالج حاالت التسمم باالشتراك مع مستشفى بنها اجلامعى وذلك لألطباء االمتياز 
وأطباء الطوارىء واالستقبال.

دورات تدريبية :

1- عمل دورة تدريبية ملدة شهرين ثالث أيام أسبوعيا لهيئة متريض الوحدة 
2- عمل دورة تدريبية ملدة شهر يومان أسبوعيا )حلقات تدريبية عملية ( ألطباء الوحدة من أعضاء هيئة التدريس  .

اتفاقيات :

• االتفاق مع مركز سموم عني شمس بالقاهرة على تدريب كوادر من أعضاء معاونى هيئة التدريس بالوحدة .
الوحدة  إلى  الصحة  التسمم من مستشفيات  لتحويل حاالت  بالقليوبية  الصحية  الشئون  االتفاق مع مديري  مت   •

بالكلية .

استشارات :

1- يتم عمل استشارات للحاالت التى فى مستشفيات وزارة الصحة بالقليوبية لعمل اإلسعافات األولية قبل حتويلها 
إلى الوحدة .

املستشفى  تليفون  طريق  عن  املكاملات  استقبال  يتم  والتى  املنازل  من  التليفونية  االستشارات  على  الرد  يتم   -2
اجلامعى 

أعمال أخرى :

1. مت جتهيز الوحدة بـ ) 2( جهاز إلعطاء األكسجني الرطب للمريض
2. جهاز يناسب احلاالت احليوية )Ecc montor ( لعمل متابعة حلاالت التسمم املؤثرة على القلب واجلهاز التنفسي 

3. يتم اآلن إعالن عدد 2 رسالة ماجستير على مرضى الوحدة 
4. يتم أيضا إعداد عدد 1 رسالة دكتوراه على مرضى الوحدة
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وحدة علج العقم واأطفال الأنابيب- كلية 

الطب الب�رشى- جامعة بنها

الهدف من الوحــدة :

أوالً : في مجال اخلدمات

اخلطورة  ذو  واحلمل  العقم  مرضى  بخدمة  الوحدة  تقوم   -
العالية

- تطبيق الوسائل احلديثة واملالئمة لتنظيم النسل بتوفير 
املتابعة  والعالج وكذلك  التشخيص  أحدث وأنسب وسائل 
على  العالج  نظام  اختيار  في  يساعد  مما  العالج  فترة  أثناء 
املستخدمة  الوسائل  ألحدث  ووفقاً  سليمة  علميه  أسس 

في املراكز العلمية احمللية والعاملية وذلك باجملان واألجر

ثانيا : في مجال التدريب

- اإلسهام في تدريب أعضاء هيئة التدريس واملدرســني املساعدين واملعيدين واألطباء العاملني في هذا اجملال من داخل 
اجلامعة أو خارجها وذلك بإعداد الكوادر املتخصصة بهدف تطوير وسائل التشخيص والعالج  واملتابعة

ثالثاً : في مجال البحوث

ذو  واحلمل  العقم  حلاالت  واملتابعة  التشخيص  مجال  في  واإلكلينيكية  واملعملية  العلمية  البحوث  بإجراء  القيام   -
اجملال  ملتابعة ما يجرى في هذا  واألجنبية  العربية  واجلامعات  األقسام  بالتعاون مع  النسل  وتنظيم  العالية  اخلطورة 

وإعداد النشرات واحملاضرات العلمية الالزمة في هذا اجملال

اجنازات املركز :

   مت عمل حاالت مبعدل أعلى فى عام 2008/2007 ووصلت نسبة جناح حاالت أطفال األنابيب إلى 50% وذلك أعلى من 
النسبة العاملية.

ندوات :

يقام سيمنار عند أول كل أسبوع حول ما يستجد من إجنازات ومهارات وأبحاث فى مجال أطفال األنابيب 

دورات تدريبية :

تقام دورات وورش عمل سنويا على مستوى الكلية والكليات األخرى 

اتفاقيات :

مت عمل اتفاقية مع خبراء محليني وجارى االتصال للتبادل العلمى مع أحد املراكز العاملية فى مجال اخلصوبة والعقم 
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خدمات تسويقية  :

1.عمل تنشيط لتبويض حلاالت العقم عند النساء
2.عمل تلقيح صناعي 

3.عمل أطفال األنابيب واحلقن اجملهرى
استشارات :

يتم عمل أبحاث مبعدل عالى جدا فى اجلديد فى العقم وأطفال األنابيب  ويشرف عليها staff  أطفال األنابيب من قسم 
أمراض النساء والتوليد 

أعمال أخرى :

- إلى جانب عمل أطفال األنابيب يتم استقبال حاالت العقم  كلها ويتم أيضا التدخل على حسب كل حالة بداية من 
تنشيط التبويض والتلقيح الصناعي انتهاءا بأطفال األنابيب.

- يعتبر املركز أول مركز طفل أنابيب ومساعدة احلامل فى محافظة القليوبية  وتشهد نتائجه بالزيادة والسبق وتقدم 
خدمة لم تكن موجودة من قبل على مستوى احملافظة كلها . رمبا هو املركز الوحيد بالقليوبية فى هذا اجملال الهام. 
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وحدة كيمياء الغدد ال�صماء - كلية الطب 

الب�رشى - جامعة بنها

الهدف من الوحــدة

أوالًً :ـ في مجال اخلدمات

1 – تقوم الوحدة بخدمة مرضى الغدد الصماء وذلك بتوفير أحدث وسائل 
التحاليل  إجراء  على  يساعد  مما  األجهزة  أحدث  باستخدام  التشخيص 
العلمية  املراكز  في  املستخدمة  الوسائل  ألحدث  وفقاً  الكيميائية 

والعاملية املتقدمة وذلك باجملان وباألجر
2 – االستغالل األمثل لطاقة القســم

3- خدمة تعليمية ملرضى الغدد الصماء شاملة التعريف بهذه األمراض  
ومضاعفتها وطريقة التعامل معهما عالجيا  ونفسيا وغذائيا ملساعدة املرضى على التعامل مع حالتهم املرضية  

وذلك بإلقاء محاضرات خاصة لهم واملقابالت الشخصية   

ثانياً :ـ في مجال التدريب

املساعدين  واملدرسني  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب  في  اإلسهام   –  1
واملعيدين واألطباء العاملني في هذا اجملال من داخل اجلامعة أو خارجها 

وذلك بهدف تطوير وسائل التشخيص واملتابعة

ثالثاً :ـ في مجال البحوث

مـجال  في  واإلكلينيكية  واملعملية  العلمية  البحوث  إجراء   –  1
البحوث  عمل  طريق  عن  الصماء  الغدد  ملرضى  واملتابعة  التشخيص 
الالزمة لهم بالتعاون مع األقسام واجلامعات العربية واألجنبية ملتابعة 

ما يجرى في هذا اجملال وإعداد النشرات واحملاضرات العلمية .

رابعا :ـ  عمل مسح ) scanning   ( ملرضى السكر وأمراض الغدد الصماء األخرى بالتعاون مع 
مستشفى اجلامعة  لهدف إعداد  قاعدة بيانات  ملدى انتشار هذه األمراض  فى اجملتمع احمللى .

إجنازات الوحدة :

•  لم تفتح الوحدة رسميا خلدمة اجلمهور ) التحاليل الطبية اخلاصة بأمراض الغدد الصماء(
•  تدريب الباحثني والكوادر لعمل التحاليل الطبية العامة  واخلاصة بأمراض الغدد الصماء

•  البحث العلمى والرسائل العلمية 

الندوات :

يتم عمل ندوات فى مجال أمراض الغدد الصماء خالل عام 2008/2007 
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دورات تدريبية :

يتم تدريب جميع املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم الكيمياء احليوية وبعض األقسام األكادميية األخرى منذ إنشاء 
الوحدة حتى األن على عمل التحاليل الطبية العامة واخلاصة ببعض أمراض الغدد الصماء .

خدمات تسويقية :

لم تفتتح الوحدة  خلدمة اجلمهور حتى األن .

استشارات :

بالكلية  األخرى  واألقسام  احليوية  الكيمياء  قسم  من  ودكتوراه  ماجستير  رسالة  عشر  أربعة  من  أكثر  عمل  يتم 
واملستشفى وكذلك يتم عمل الكثير من األبحاث اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس من قسم الكيمياء احليوية واألقسام 

األخرى ) أكثر من 15 بحث ( .



9١

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

جامعة بنى �صويف
www.beni-sueif.edu.eg

الرسالة :

اجلودة  عالي  العلمي  املستوى  ذات  املهنية  الكوادر  إلعداد  املعرفة  وتطوير  وتطبيق  نشر  إلـى  اجلامعة  رسالة  تهدف 
مبقاييس علمية معترف بها في شتى اجملاالت والقيام بدور فعال في خدمة اجملتمع والبحث العلمي.

كما تهدف جامعة بنى سويف إلى تقدمي برامج دراسية متطورة في شتى اجملاالت وتزويد اجملتمع بالكفاءات العلمية 
البحوث  إجراء  و  العمل  في سوق  للمنافسة  واملؤهلة  احلديثة،  العلمية  التقنيات  على  املدربة  املتخصصة  والكوادر 

والدراسات العلمية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية كأحد متطلبات النهوض باجملتمع وخدمته وحل مشاكله.

الرؤية :

وبرامج  للعلوم األساسية، من خالل خطط  بنى سويف لالنطالق نحو تكوين قاعدة علمية متميزة  تهدف جامعة 
دراسية متميزة تفي مبتطلبات املعايير األكادميية العاملية، وعلى إفراز خريج منافس في سوق العمل ومالحقة التطور 
املذهل في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا . باإلضافة إلى نشر ثقافة اإلبداع في مختلف اجملاالت واالنفتاح على 
الوفاء مبتطلبات  متطلبات اجملتمع وسد احتياجاته للوصول باجلامعة لإلنفراد بشخصية علمية متميزة قادرة على 

االعتماد األكادميي .

اإلمكانيات : 

1- عدد أجهزة العرض وأنواعها 65 جهاز بروجيكتور
2- عدد أجهزة الطباعة والنسخ والتصوير :   240 ماكينة تصوير متقدمة

3- عدد أجهزة الكمبيوتر   2067
4- مساحة مخابر التشريح الوصفي : طب بشري 7×7م طب بيطري9×9م صيدلة8×8م

5-مكتبات اجلامعة : يوجد لدى اجلامعة مشروع مكتبة رقمية تستخدم الوسائل احلديثة على مستوى كافة كليات 
اجلامعة كما تشترك اجلامعة في الدوريات العاملية . كما يوجد بكل كلية مكتبة متخصصة .

Microsoft   &  Orical   6- تستخدم اجلامعة برمجيات
7- تتوفر شبكة ربط داخلية بني املكتبة ووحدات اجلامعة.

إلى  باإلضافة  واملدرجات  املرافق  كامل  ملعب خماسي  يوجد   : استيعابها  وكفاءة  وأنواعها  املتوفرة  املالعب  عدد   -8
ملعب كرة قدم ثانوي وأرض كشفية بوحدات كاملة .

9- يوجد عدد خمسة مطاعم بكل مدينة جامعية مطعم مجهز إلعداد الوجبات وكامل املرافق بقدرة استيعابية 
1500 طالب وطالبة. 

10- اخلدمات الصحية :
      أ- يوجد مستشفى جامعي حديث مجهز بأحدث األجهزة    ب- كما يوجد مستوصف مجهز

      ج- بنك الدم      د- وحدة عناية مركزة         هـ - وحدة لقسطرة القلب     و- غرف عمليات كبرى
11- عدد املكاتب اخملصصة ألعضاء هيئة التدريس : بكل قسم من أقسام الكليات مكاتب خاصة للسادة أعضاء هيئة 

التدريس باإلضافة إلى مكتب السيد عميد الكلية والوكالء الثالث ورؤساء األقسام.
12- عدد املكاتب اخملصصة لإلداريني واملوظفني : بكل قسم من األقسام اإلدارية مكتب مدير عام ورئيس قسم باإلضافة 

إلى مكاتب السادة املوظفني.
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إمكانيات أخرى :

املدرجات بجميع الكليات  ،    قاعات االمتحانات   ،   املعامل في جميع التخصصات ، الورش بكليات التعليم الصناعي 
والهندسة ، أسطول من السيارات واألتوبيسات، قاعة االحتفاالت الكبرى للجامعة  ،   مركز املؤمترات وفندق اجلامعة 
واجملهز على أعلى مستوى فندقي، مركز التعليم املفتوح والذي يقدم خدمات تعليمية متطورة على أحدث مستوى   

باإلضافة للعديد من الوحدات ذات الطابع اخلاص املوجودة باجلامعة.

أهم االجنازات :

انشاء املبانى االتية:
1- كلية الهندسة                       
2- كلية التعليم الصناعي         

 3- كلية التمريض                 
4- كلية التربية الرياضية

5- اإلسكان اجلامعي               
 6- املعسكر القومي للشباب      

7- مركز التعليم املفتوح         
8- نادي أعضاء هيئة التدريس
9- املطبعة املركزية للجامعة

عدد العاملني :

أستاذ 119         أستاذ مساعد 147            موظف 1125              عامل 835

مشاريع مستقبلية :

1-مشروع إنشاء مركز سوزان مبارك الثقافي بحرم اجلامعة .
2- مشروع إنشاء صالة مبارك الرياضية املغطاة لأللعاب.

3- املدينة اجلامعية للطلبة اجلديدة .
4- نادي أعضاء هيئة التدريس على النيل ونادي أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.

5- مستشفى تعليمي جديد بشرق النيل ) مستشفى املعلمني (.
6- إنشاء املعمل املركزي.

7- إنشاء اجملمع التكنولوجي بشرق النيل .

أدلة االتصال :
العنوان: جامعة بنى سويف – بنى سويف

 تليفون : 0822324394 
فاكس : 0823231880
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جامعة جنوب الوادي
www.svu.edu.eg

الرسالة : 

• تلتزم اجلامعة بإيجاد مناخ تعليمي وتعلُّمي جيد قادر على 
إعداد خريجني ذوى كفاءة طبقا ملعايير اجلودة اإلقليمية 

والدولية، ويستطيعون التكيف مع الظروف املتغيرة. 

وتطبيقية  أكادميية  علمية  أبحاث  بإجراء  اجلامعة  تلتزم   •
متميزة على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي.

مؤسسات  احتياجات  تلبي  التي  بالشراكة  اجلامعة  تلتزم   •
ومتطور  مثمر  تعاون  خالل  من  الوادي  جنوب  مجتمع 

ومستدام.

الرؤية :

»رؤية اجلامعة هى أن تصبح واحدة من اجلامعات احلكومية الرائدة – املتميزة فى التعليم والثقافة والبحث العلمي 
ومصادر املعرفة، كما أنها تتطلع إلى االعتراف مبا تقوم به من تعليم وبحث علمى ونشاط إبداعى وخدمات جماهيرية، 

وكذلك حتقيق اجلودة العالية والتجديد وحتفيز التعلم من منظور عاملى.«

ميزانية اجلامعة :

عام 2007       بلــغ
                             إجمالي امليزانية:  137580000 جنيه

امليزانية السنوية لألبحاث باجلامعة :

إجمالي الميزانيةالنوع/ الفرع

60000 جنيهقنا
30000 جنيهأسوان

االمكانيات :

-  عدد كليات اجلامعة بإقليم جنوب الوادي وفروعه املتعددة ) 21 كلية ( حتى اآلن بيانها كالتالي :-

البحر األحمراألقصرأسوانقنا

13621
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الطالب : بلغ عدد الطالب والطالبات إجماليا باجلامعة في العام اجلامعي 2008/2007م كما يلي :- 

نسبة الطالب إلى الطالباتمجموعطالبةطالبالنوع/ الفرع

57.12%42.88%132481765230900قنا
60.72%39.28%4622714311765أسوان

70.94%29.05%95232327األقصر
77.25%22.75%2598791138البحر األحمر

58.70%41.30%182242590644130مجموع

عدد العاملني :

الكوادر  األكادميية :

معيدمدرس مساعد مدرساستاذ مساعداستاذالفرع

6479292196353قنا

205311485139أسوان

22101740األقصر

01422البحر األحمر

الكوادر اإلدارية :

عاملموظفالفرع

1225774قنا
493195أسوان
5233األقصر

216البحر األحمر

أهم اإلجنازات :

 في مجال التعليم والتعلم :

ـ افتتاح خمس كليات جديدة هي الطب والتمريض والهندسة واحلقوق واآلثار بقنا.
اجلديد  باملبنى  الدراسة  بالفعل  ومت  بقنا  واآلداب  واآلثار  التجارة  لكلية  تعليمية  إنشاء مباني فصول  االنتهاء من  مت  ـ 

بقنا.
ـ قرب االنتهاء من انشاء مبانى فصول تعليمية باجلامعة.

ـ بدء الدراسة بالعام اجلامعى 2009/2008 بالكليات التالية: كليه السياحة والفنادق باألقصر - كلية الهندسة بقنا 
،كلية التمريض بقنا.

ـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء قسم لعلوم البحار تابع لكلية العلوم بقنا ومقره مدينة الغردقة.
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ـ يوجد مركز لضمان اجلودة واالعتماد باجلامعة.  
ـ إنشاء عشرة وحدات النشاء نظم داخلية لضمان اجلودة واالعتماد بالكليات.

ـ يتم اآلن إعداد متطلبات احلصول على متويل إلنشاء وحدات لضمان اجلودة لباقى كليات اجلامعة.
ـ مت االنتهاء من مشروع املكتبات الرقمية باجلامعة - املرحلة األولى.

ـ إنشاء وحدة ملشروع التعليم االلكترونى باجلامعة.
ـ إنشاء معامل جديدة لتكنولوجيا املعلومات وتشغيل عدد 12 معمل ونادى تكنولوجى.

ـ تدريب 1250 طالب . لطالب عن طريق مشروع الطرق املؤدية إلى التعليم العالى.
ـ تقوم اجلامعة بإعداد تدريب واختبار طالب اجلامعة الختبارات الرخصة الدولية لقيادة احلاسب )ICDL( وذلك تنفيذا 

لقرار اجمللس األعلى للجامعات بوجوب حصول الطالب على شهادة البكالوريوس/ الليسانس.
ـ تقوم اجلامعة فى الوقت احلالى بإعداد وجتهيز عدد من معامل احلاسب اآللى لتدريب واختبار الطالب.

فى مجال البحث العلمى : 

ـ إعتماد الئحة النشر العلمي.
ـ إصدار دليل القبول بالدارسات العليا.

ـ فتح باب القيد للدراسات العليا بكليات بعدد )6( كليات جديدة باجلامعة.
ـ مت وضع خطة بحثية شاملة للجامعة عن طريق تقسيم هذه الكليات إلي 6 قطاعات رئيسية. هي: قطاع العلوم - 

قطاع الهندسة --قطاع اآلداب- قطاع الطب البيطري -قطاع التعليم- قطاع الزراعة(.
ـ عقد عدد )12( اتفاقيات ثنائية بني اجلامعة واجلامعات اخلارجية. 

ـ منح  عدد ) 835( درجة علمية )ترقيات - ماجستير – دكتوراه- دبلوم( باجلامعة.
ـ مت اعداد خطة خمسية لتعيني املعيدين باجلامعة.

ـ مت اعداد الئحة جوائز التفوق العلمى والتشجيعية والتقديرية على مستوى اجلامعة.
ـ جارى انشاء مراكز بحثية متميزة فى مجاالت متنوعة خلدمة اإلقليم.

 

في مجال البيئة وخدمة اجملتمع : 

ـ توسيع مساحة الرقعة املنزرعة باجلامعة وإضافة 160 فدان جديدة
ـ تعاقد اجلامعة مع بعض املؤسسات التعليمية اخلاصة إلنشاء نظام لضمان اجلودة بهذه املؤسسات

ـ تدريب املدرسني بالتربية والتعليم بقنا من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
ـ مشاركة اجلامعة فى تدريبات مشروع مبادرة الالمركزية املصرية

ـ تعاون مركز مبارك باجلامعة مع الهيئات اخلارجية مثل ) الصندوق االجتماعي، مصنع السكر، جمعيات اهلية ..الخ( 

 

في مجال التدريب واالستشارات :

ـ مشاركة اجلامعة فى التالحم مع الشركات واملصانع احلكومية واخلاصة بالدولة مثل مصانع االسمنت واأللومنيوم.
ـ مشاركة اجلامعة فى اعداد الدراسات العلمية للمحميات الطبيعية بالدبابية بإسنا – محافظة قنا.

ـ إقامة مركز لبحوث وتنمية الثروة احليوانية ومكافحة األوبئة مبدينة شالتني.
ـ عقد مؤمتر االسبوع البيئي خالل الفترة من 8 – 13 مارس 2008 م وشهر مارس 2009م.

ـ عقد املؤمتر العلمى الدولى الثالث » القضايا البيئية املعاصرة واملشاركة اجملتمعية » نوفمبر 2008م.
ـ عقد سلسلة من الندوات واحلمالت الوقائية للتوعية مبخاطر اإلدمان والتعاطى بالتعاون مع صندوق مكافحة اإلدمان 

مبجلس الوزراء )نوفمبر 2008 م قنا( )ديسمبر 2008م أسوان(.
ـ عقد املؤمتر القومى األول »نهر النيل وحمايته من التلوث » بأسوان )ديسمبر 2008م(.
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ـ تنظيم قوافل متكاملة ) بشرية - بيطرية - تشجير - زراعية ( احتفاال باليوم العاملى للتطوع
) يوليو - أغسطس - 2008(.

ـ إقامة معرض األهرام للكتاب بالتعاون مع مؤسسة األهرام ) ديسمبر 2008م(.
ـ عقد املؤمتر العربى األول » الفنون التشكيلية وخدمة اجملتمع« )فبراير 2009 م(.
ـ إقامة األسبوع البيئى الثانى - أنشطة متعددة ومتنوعة )7-12 مارس 2009 م(.

ـ عقد ندوة لطالب السنوات النهائية للتعريف بدور الصندوق االجتماعى فى احلد من البطالة ) مارس 2009 م(.
ـ عقد 8 ندوات عن مكافحة االدمان واخملدرات وأنفلونزا الطيور واإلسعافات األولية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 

)مارس 2009م(.
ـ إقامة احتفال اجلامعة بيوم اليتيم )13 أبريل 2009م(.

ـ إنشاء مركز خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.

أدلة االتصال :
العنوان : جامعة جنوب الوادى -  قنا 

تليفون : 0965211277)2+(
فاكس : 09665211279)2+(

info@svu.edu.eg : البريد االلكترونى
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الرسالة : 

تواكب  للطالب  متميزة  وبحثية  تعليمية  خدمات  تقدمي   
معايير اجلودة العاملية فى مختلف مجاالت العلوم والفنون 
والتكنولوجيا مبا يسمح بإعداد خريج تنافسى يتمشى مع 
املتطلبات احمللية والعاملية , وتوفير املناخ املالئم إلجناز أبحاث 
علمية حتقق العاملية جلامعة حلوان ،باإلضافة إلى املشاركة 
ـّـالة للجامعة فى تنمية البيئة احمللية من خالل برامج  الفع
منطقة  تنمية  على  يعمل  مما  متميزة  تطبيقية  تنموية 

حلوان واملناطق الصــناعية احمليطــــة .

الرؤيـــة : 

 تعمل جامعة حلوان كمنظمة تعليمية تكنولوجية على 
تقدمي خدمات تعليمية متطورة ونشر املعرفة وتقدمي أبحاث متميزة فى مختلف مجاالت العلوم والفنون والتكنولوجيا 
باإلضافة إلى الدور الذى تلعبه اجلامعة فى الوصول إلى العاملية وخدمة اجملتمع وتنميته بجودة تتطابق مع املعايير 

العاملية.

عدد العاملني :

4000 عضو هيئة تدريس ومعاون وقوة إدارية تصل إلى 7000 
إدارى .

اإلمكانيات : 

تضم  حيث  الكبرى  اجلامعات  من  حلوان  جامعة  تعتبر   -
20كلية ، 110 ألف طالب ، 11 ألف بالدراسات العليا ، جامعة 
حلوان من اجلامعات املتميزة فى الوسط األكادميى والعلمى 
مجال   ، والتطبيقية  الدقيقة  الفنون  مجال  فى  وخاصة 
مجال  الفنادق،  وإدارة  السياحة  مجال   ، املوسيقية  التربية 

اإلقتصاد املنزلى ومجال التربية الرياضية للبنني والبنات .

الدراسات  أو   البكالوريوس  التعليمية سواء مرحلة  للمراحل  الالزمة  األساسية  اإلمكانات  تضــم جامعة حلوان   -
العليا وكذلك خلدمة النشاط البحثى بها ويشمل ذلًك :

• ربط جميع الكليات بشبكة اإلتصاالت العاملية مدعمة مبركز حتكم ومراقبة باجلامعة.
• مكتبة رقمية متصلة بشبكة املكتبات املوحدة باجمللس األعلى للجامعات املصرية .

• قاعات محاضرات متنوعة ويوجد بعدد منها أجهزة املؤمترات املرئية .
• معامل حديثة للدراسة واألبحاث .

• مركز للجودة واالعتماد .
• وحدة إلدارة املشروعات .

• مدينة جامعية متكاملة باخلدمات لسكن الطالب مع مطعم يتسع لعدد عشرة آالف طالب.
• مالعب وحدائق وصاالت ملمارسة معظم أنواع الرياضة.

جامعة حلوان
www.helwan.edu.eg
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• قاعات لعرض الفنون ومسرح مكشوف للتدريب والنشاط املسرحي. 

النشــاط البحثــــى : 

بجانب متيز جامعة حلوان في التعليم فإن اجلامعة توفر املناخ املناسب أيضاً للنشاط البحثى والتطوير . وتركز 
ـالة فى كل املشاريع البحثية الكبيرة سواء احمللية منها أو العاملية مثل مشاريع:  جامعة حلوان على املشاركة الفعَّ

)UDAID, Fulgright, Tempus,FP7,RDI, ..etc(
 وتشجع اجلامعة األبحاث التطبيقية بصفة خاصة والتى تخدم اجملتمع وتزيد من التطوير واإلبداع ، وفى هذا اإلطار 
اجملتمع،  املشتركة مع  التطبيقية  األبحاث  باجلامعة إلجراء  التدريس  مالياً ألعضاء هيئة  اجلامعة تخصص دعماً  فإن 

املؤسسات الصناعية .
التدريس  أعضاء هيئة  على نشاط  آخر متوقفاً  إلى  عام  لألبحاث من  املالى اخملصص  الدعم  تغيير  الرغم من  وعلى  
واالرتباط مع الصناعة إال أن دعم النشاط البحثى بجامعة حلوان قد يصل فى متوسطه إلى حوالى 25 مليون جنيه 
سنوياً لدعم التطوير فى الصناعة وقطع الغيار ، تطوير عقاقير طبية جديدة ، اإلبداع فى الفنون والتصميم الداخلى 

وكذلك فى مجال الطاقة 

أهم االجنازات :

والدراسات  البكالوريوس  مرحلتى  برامج  لدراسة  األوروبى  االحتاد  دول  من  الدارسني  بعض  حلوان  جامعة  حتتضن   -
العليا.

- كمـــــا أن هناك أكثر من 150 إتفاقية علمية مشتركة مع اجلامعات واملعاهد العربية، األوروبية واألمريكية تسمح 
بتبادل اخلبرات واألبحاث مع جامعات ومعاهد هذه الدول.

والبيئة  اجملتمع  اجلامعة تشارك فى حل مشاكل  فإن   ، تقدمها جامعة حلوان  التى  التعليمية  اخلدمة  إلى  إضافة   -
احمليطة واملساعدة فى دعم البنية األساسية للمؤسسات اخملتلفة . وفى هذا اإلطار فإن اجلامعة بها أكثر من خمسني 

مركزاً إستشارياً وبحثياً خلدمة اجملتمع .

أدلة االتصال :
العنوان: عني حلوان – مبنى اجلامعة - حلوان

 تليفون: 25569061 )2+(
فاكس: 25565820)2+(
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مركز اخلدمات ال�صيدلية - كلية ال�صيدلة- جامعة حلوان

الرؤيــة :

           املشاركة مع  اجلامعة لتطوير اجملتمع  وحتسني  اخلدمات االصيدلية عامًة .

الرسالة :

            تقدمي خدمات متميزة ترقى للسمعة  اجليده املتميزة جلامعة حلوان لكافة أفراد اجملتمع حتت إشراف أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية وأساتذة زوار من اخلارج لزيادة املوارد الذاتية للكلية واجلامعة. 

األهداف : 

وذلك  التنمية،  وبخطة  التعليمية  بالعملية  املرتبطة  التطبيقية  العلمية  والدراسات  البحوث  لعمل  املركز  يهدف 
بالتعاون والتنسيق مع مراكز اإلنتاج عامة كما يهدف املركز إلي تربية كوادر علمية شابة متمرسة في إجـراء الـبحوث 

التجريبية من خالل عـمـل الفريق في اجملاالت العامة التالية:
حلـل  احلـديثة  التكـنـولوجـيـا  واستخدام  والتحديث  التطوير  برامج  في  األدوية  ومصانع  شركات  مع  التعاون   .1

املـشاكل العـلمية بـها وتـقـدمي املشـورة الالزمة.
2. تـقـديـم اخلـدمات بـتـوظـيـف األجهـزة املتاحة مبعامل الكـلية في غـير أوقات التـدريـس، إما بعـمـل اختـبـارات 

أو لـزيادة مهارات الـصيادلـة وغـيرهم مـن العـلمـيـيـن في اسـتخـدام األجهزة املعمـلـيـة بالـمـركـز.
البيطريني  واألطباء  األسـنان  وأطباء  والصيادلة  لألطـباء  العلمية  بالـكفاءة  لالرتقاء  تدريـبـيـة  دورات  تنظيم   .3

وخـريجـى كـلـيات العـلـوم والـزراعـة والـعالج الطبيعي والتمريض والعلوم الطبية.

أنشطة املركز :

1- مشروع إنتاج محاليل حلل منظومة املياه بالغاليات وكذا التنظيف الكيميائي.
2- دورات تدريبية ) دورة مستحضرات التجميل (.

3ـ تنظيم مجموعات لتنمية القدرات الدراسية للطالب.
4- دورة تدريبية لتنمية مهارات الطالب مع شركات األدوية

لتحسني اآلداء وتعظيم االستفادة من املراكز سوف يتم :

1. إنشاء معمل مركزى بالكلية.
2. تدريب معاونى أعضاء هيئة التدريس على األجهزة املعملية املتطورة
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ميزانية املركز

200520062007البنود
اإليرادات    مجموعات تقوية

               تأجير آالت
               تحليل عينات

                أ.عامة
                عائد ودائع

1310007890043500
625600-

11492--
ـــ75.06. 

586.98ــــــ
143117.5779500.0644086.98إجمالي اإليرادات

المصروفات   م مدرسين وإشراف
             ح.المالية وفوق السبعين

                            اهالك
                      م.عامة وبنكية

                           خامات

87110.7551916.2027805.20
7327.5047702610
8027.353820.502044.50
 716.42783.55200.64

ــــــ5720.60

108902.6261290.2532960.34إجمالي المصروفات
34214.9518209.8111126.64صافي نتيجة النشاط

4440.96941.9537788.84العائد علي رأس المال
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مركز م�صتح�رشات الأع�صاب الطبية- كلية ال�صيدلة 

جامعة حلوان

الرؤيــة :  

   تطبيق دراسات عن األعشاب الطبية  والصيدلية  ألهميتها كثروة طبيعية إقتصادية 

الرسالة : 

التحسني الذاتى املستمر للقدرات املهنية والبحثية لزيادة موارد الكلية واجلامعة عن طريق تطبيق دراسات لألعشاب 
الطبية والصيدلية ورفع مهارات طالب وخريجى الكلية لتأهلهم لسوق العمل واالرتقاء مبستوى االبحاث لكسب ثقة 

اجملتمع احمللى والعاملى

األهداف : 

يقوم املركز بإجراء البحث واالستشارات ويعمل علي حتقيق عدة أغراض منها :
1. عمل البحوث والدراسات العلمية التطبيقية علي أنواع األعشاب التكميلية.

2. التعاون مع شركات ومصانع األدوية ومع أفراد ذو خبرة عالية في إجراء التحاليل الكيميائية واحليوية   لألعشاب 
وحتديد مدي مطابقتها للمواصفات القياسية في مجال العالج.

3. حتضير بعض مستحضرات األعشاب الطبيعية املفيدة لصحة األنسان.
4. حتضير وتعبئة املستحضرات الصيدلية مثل املطهرات والكرميات للجسم وجيل الشعر....الخ.

5. تقدمي األستشارات العلمية في مجال اخلصائص واحملتويات الفعالة النافعة والضارة للمواد النباتية املستخدمة 
في العالج.

6. عقد ندوات وتنظيم دورات تدريبية تعليمية في مجال األعشاب واملستحضرات الصيدلية تواكب التطورات العاملية 
وتسهم فيها بدور فعال متميز يؤدى إلي استحداث مناهج جديدة للعالج باألعشاب ودورات لتنمية مهارات الطلبة.

التي  الكيميائية  واملواد  والرائحة  الطعم  مكسبات  أنواع  وجميع  العشبية  اخلامات  واعتماد  توصيف  إمكانية   .7
تستخدم في حتضير مستحضرات التجميل واألغذية.

8. إجراء اختبارات السمية للمنتجات علي اجللد واألغشية اخملاطية.

عدد العاملني:         

                                  أعضاء هيئة التدريس:   6    
                                  عمالة دائمة:     1    

                                  عمالة موسمية:            - 

االمكانيات :

األجهزة املتوفرة واألثاث وحالتها:

الحالة                القيمة السوقيةاألجهزة
جهاز مكروتون لعمل مقاطع فى 

النبات
جيدة                14000 

جيدة                             3000أجهزة تقطير وزجاجيات 

ملحوظة للوحدة مزرعة مبساحة 6500 متر مربع داخل احلرم مزروع بها النباتات واألشجار الطبية.
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أنشطة املركز :

• عقد تعاون مبرم بني وحدة مستحضرات األعشاب الطبية وشركة ميباكو لتصنيع مستحضرات أعشاب طبية .
• تقدمي مقترح مشروع تأليف دستوري قومي لألعشاب املصرية حتت إشراف اإلدارة املركزية للشئون الصيدلية بوزارة 

الصحة والسكان .
• تقليم األشجار احملاطة مبزرعة الكلية والتي كانت تسبب األضرار بالنباتات الطبية .

• التقدم الى وزارة الصحة بطلب ترخيص مستحضر  غذائي للتخسيس وهذا املستحضر هو نتاج تعاونى بني الشركة 
العربية لألدوية والنباتات الطبية  )ميباكو(  ومركز مستحضرات األعشاب الطبية بالكلية  .

القومي  املركز    - –ليللى  سيكم   – ميباكو  شركة  مثل  األدوية  بشركات  الصيف  في  الكلية  من  طالب  تدريب   •
للبحوث

• إنشاء مزرعة للنباتات الطبية على مساحة 8000 متر مربع داخل حرم اجلامعة وساهم فى إنشائها اإلحتاد األوروبى 
من خالل مشروع التمبس.

• تنظيم دورات علمية مهنية لطالب كليات الصيدلة فى مصر مع شركات األدوية لتنمية مهارات الطلبة فى سوق 
العمل.

• تنظيم دورات فى طب األعشاب للعشابيني

ميزانية املركز :

2007البنود
اإليرادات           إيرادات الدورات

    هدية )سماد( من االتحاد األوروبي
                         إيرادات عامة

7500
12817
67.25

20384.25إجمالي اإليرادات
المصروفات            سماد هدية

                         ح . و . مالية
                         فوق السبعين

                           م. اهالك
                           م. عامة

12817
375

75
352.50

78.57

16674.07إجمالي المصروفات
3710.18صافي نتيجة النشاط

ـــالعائد علي رأس المال
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جامعة �صوهاج

www.sohag-univ.edu.eg

الرسـالة : 

 جامعة سوهاج جامعة حكومية فى صعيد مصر، تقدم برامج تعليمية وفق معايير اجلودة  ملرحلتى البكالوريوس 
والدراسات العليا ، وتلتزم بإعداد خريج مؤهل للمنافسة فى سوق العمل، كما تلتزم اجلامعة بأن تقدم برامج بحثية 
الشفافية  من  اطار  فى  وذلك  املستدامة،   للتنمية  القومية  اخلطط  فى  وتشارك   ، اجملتمع  فى حل مشاكل  تسهم 

وااللتزام باحملافظة على القيم االخالقية  وسياسة النقد البناء فى محيط عمل اجلامعة.

الرؤيـــة : 

 تتطلع اجلامعة أن تصبح مركزا لإلشعاع احلضارى والثقافى وأن تتبوأ مكانها على اخلريطة العاملية كنموذج للجامعة 
التى ترتبط ارتباطا وثيقا ببيئتها احمللية وتتيح فرص التعلم املرتبط بحاجات اجملتمع على املستويني  احمللى والقومى وتعد 
خريجني مكتسبني للجدارات التى تؤهلهم للمنافسة فى أسواق العمل و قادرين على التصدى ملشاكل اجملتمع،  كما 
تتطلع اجلامعة للقيام بدور فاعل فى إحداث التنوير والنهضة للمجتمع من خالل ما تقدمه من برامج وبحوث علمية 
و كذلك حتقيق تنمية مجتمعية للبيئة احمليطة. كما تسعى اجلامعة للحصول على االعتماد املؤسسى لكليانها و 

االكادميى لبرامجها.

عدد العاملني :

يوجد بجامعة سوهاج عدد 650 عضو هيئة تدريس وعدد 610 من املدرسني املساعدين واملعيدين . يضم اجلهاز اإلدارى 
باجلامعة عدد 1695 موظفاً وتقنياً وعدد 790 عامل خدمة، وعدد  8 موظفني  حاصلني  على درجة الدكتوراه، وعدد 39 

موظفاً حاصل على درجة املاجستير، وعدد 46 موظف حاصل على دبلوم دراسات عليا.

الدراسة فى جامعة سوهاج :

مستوى  فى  وكذلك  ليسانس(  أو  )بكالوريوس  األولى  اجلامعية  الدرجة  مستوى  فى  الدراسة  برامج  اجلامعة  تقدم 
الدراسات العليا لدرجة )الدبلوم ،املاجستير ،الدكتوراه(.

)بكالوريوس أو ليسانس( عبر نظام االنتساب فى جميع الكليات. كما تتوافر  وتتوافر برامج الدرجة اجلامعية األولى 
برامج للدراسة عبر نظام االنتساب املوجه أو التعليم املفتوح فى كلية األداب وكلية التجارة.

وفى مستوى الدراسات العليا تقدم اجلامعة برامج لدرجة الدبلوم ،واملاجستير ،والدكتوراه فى كليات التربية ،واألداب 
،والتجارة ،والطب ،والزراعة.

البحث العلمى : 

تسهم جامعة سوهاج إسهاما ملحوظا فى البحث العلمى على جميع املستويات. وللجامعة أبحاث علمية منشورة 
على املستوى احمللى والدولى. ويصل عدد األبحاث العلمية املنشورة دوليا فى السنوات األخيرة إلى ما يزيد عن مائة بحث 

سنويا يقع أغلبها فى مجاالت العلوم األساسية والطب. وحصل بعض من أبناء اجلامعةعلى جوائز قومية وإقليمية.

احلرم اجلامعى :

يقع احلرم اجلامعى الرئيسى جلامعة سوهاج فى منطقة جميلة تطل على نهر النيل من اجلانب الشرقى ملدينة سوهاج 
،ويفصله عن النيل شارع يسمى شارع اجلامعة. وتعرف املنطقة باسم مدينة ناصر التى بدأ إنشاؤها فى أواخر 
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اخلميسنيات من القرن املاضى. أما مدينة سوهاج األم فتقع على امتداد اجلانب الغربى من نهر النيل ويربطها باجلانب 
الشرقى كوبرى أخميم والكوبرى اجلديد.

ويضم احلرم الرئيسى للجامعة مبدينة ناصر كليات التربية والعلوم واألداب والطب البشرى والتجارة والتعليم الصناعى 
والطب البيطرى فى حني تقع كلية الزراعة فى حرم اجلامعة مبدينة الكوثر )15 كم شرقى مدينة سوهاج( وتقع كلية 
مبدينة  للجامعة  جديد  موقع  انشاء  وجارى  الرئيسى(  اجلامعة  حرم  غرب  كم   7( األم  سوهاج  مدينة  فى  الهندسة 
الكوامل  مدينة  انشاء  يشمل  كبير  قومى  اطار مشروع  فى  مدينة سوهاج(  غرب  كم جنوب   20( اجلديدة  الكوامل 

اجلديدة ومطار سوهاج فى هذه املنطقة.

االمكانيات املتاحة :

يوجد باجلامعة عدد 18 مركز ا بحثيا وحدة ذات طابع خاص، والتى تقوم بتقدمي اخلدمات البحثية جملتمع اجلامعة باالضافة 
املركزي  املعمل  املثال:  تلبية االحتياجات اجملتمعية فى محيط عمل اجلامعة، ومنها على سبيل  انها تقوم على  الى 
للهندسة الوراثية بكلية العلوم ،  وحدة امليكروسكوب اإلليكتروني ، معمل أبحاث اجليوفيزياء والبيئة بكلية العلوم، 
واخملطوطات  التراث  حتقيق  مركز  اآلداب،  بكلية  االجتماعية  الدراسات  الزراعة،مركز  بكلية  واملياه  التربة  حتليل  وحدة 
بكلية اآلداب، وحدة إنتاج األغنام بكلية الزراعة،مزرعة احملاصيل والفاكهة واخلضر بكلية الزراعة، مركز االستشارات 
الهندسية والفنية بكلية التعليم الصناعي، العيادة النفسية ) حتت إشراف كلية اآلداب »قسم علم النفس«، وكلية 

الطب(.

أهم االجنازات :

 )29453(  قدمت جامعة سوهاج في العام الدراسي 2008/2007 اخلدمة التعليمية للمرحلة اجلامعية األولي لعدد 
طالباً وطالبة . بلغ إجمالي عدد اخلريجني في جميع الكليات حتى عام 2007  ) 88379 ( طالب وطالبة.

ترتبط جامعة سوهاج بعالقات علمية وبحثية وتعليمية باجلامعات العربية واألجنبية تنظمها اتفاقيات تعاون مع 
هذه اجلامعات، ومنها على سبيل املثال جامعة اليرموك باألردن، جامعة ابن خلدون باجلزائر ، جامعة اإلميان باجلمهورية 
العربية اليمنية،جامعة بوتيه بفرنسا، جامعة بول استون مرسيليا فرنسا وجامعة البحر األحمر السودانية وغيرها. 
كما ترتبط جامعة سوهاج بعالقات علمية مع وزارة التعليم العالي بطجكستان ، ووزارة التعليم العالي بجمهورية 

تونس، وحكومة جمهورية أوروجواي.

أدلة االتصال
 العنوان: جامعة سوهاج - سوهاج

 تليفون :0934570001)2+(  فاكس : 0934605745)2+(
البريد اإللكتروني :

sohag_uni_president@sohag-univ.edu.eg                 
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جامعة عني �صم�س
http://asu.shams.edu.eg

الرسالة : 

إدماج فكر اجلودة الشاملة والتحسني املستمر فى نسيج املنظومة التعليمية والبحثية باجلامعة وذلك على النحو 
التالى :

- دمج ثقافة اجلودة الشاملة والتحسني املستمر فى العملية التعليمية والبحثية.
- إثراء املعارف النظرية والتطبيقية وفقاً للمعايير األخالقية واالجتماعية والثقافية للمجتمع.

- نشر ثقافة وأخالقيات البحث العلمى.
- تدعيم التعاون بني اجلامعة واجلامعات األخرى ومراكز البحث العلمى محلياً وإقليمياً وعاملياً.

- تطوير البرامج التعليمية فى ضوء املعايير احمللية واإلقليمية والعاملية.
الذاتى  والتعلم  والقيادة  االبتكار  فى  قدرتهم  لتنمية  احلديثة  والتكنولوجيا  املعرفة  مصادر  بأحدث  الطالب  إمداد   -

والعمل اجلماعى واملنافسة.
- تدعيم التعليم املستمر والتعليم عن بعد.

- تفعيل دور املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص لتقدمي اخلدمات البحثية واالستشارية للمجتمع.

الرؤيــة :

احمللية  املستويات  العلمى على  والبحث  اجلامعى  التعليم  التميز فى مجال  إلى حتقيق  تسعى جامعة عني شمس   
واإلقليمية والعاملية فى ظل مناخ يتسم باالستقاللية واحلرية والدميقراطية واملساواة ومبا يساهم فى خدمة اجملتمع 

وحتقيق التنمية املستدامة.

االمكانيات : 

المراكز والوحدات 
ذات الطابع الخاص

معامل
عضو هيئة 

التدريس
الكلية

كلية الطب9212701
كلية البنات131633

كلية الهندسة2457405
كلية التربية343549
كلية العلوم245593
كلية االلسن212267
كلية الزراعة543330
كلية آداب210344
كلية التجارة44192
كلية التربية النوعية19131
كلية التمريض22117
كلية الصيدلة12841
كلية الحاسبات والمعلومات11341
كلية األسنان51490
كلية الحقوق2246

األجمالى643346542
باالضافة الى 14 مركز ووحدة تابعة لقطاع شئون اجملتمع والبيئة  



١٠6

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

امليزانية :

ميزانية البحوث املقدمة من موازنة جامعة عني شمس تنقسم الى :
بند 3 ابحاث وجتارب         422 الف جنيه

بند مكافآت                       55 الف جنيه

أهم االجنازات :

اخلطة االستراتيجية 

• إعداد اخلطة اإلستراتيجية جلامعة عني شمس وتقييمها والبدء فى تفعيلها ومتابعة الكليات وقطاعات اجلامعة 
األخرى لتطبيق وتنفيذ اخلطط التنفيذية الواردة باإلستراتيجية . 

استراتيجية البحث العلمى

• صياغة املسودة االولى لالطار العام للخطة االستراتيجية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عني شمس 
» نحو صياغة إستراتيجية تطبيقية مارس  التنمية  كاحدى مخرجات مؤمتر اجلامعة األول للبحث العلمى من أجل 

.2007

• حتديد االولويات البحثية للجامعة. 

• تقسيم اجلامعة الى 6 قطاعات بحثية: 
  

 1- قطاع العلوم االجتماعية
  

 2- قطاع العلوم االساسية
 

  3- قطاع العلوم الهندسية                                

   4- قطاع العلوم الطبية 

   5- قطاع العلوم الزراعية

   6- قطاع العلوم التربوية

• اختيار وتبنى مشروعات بحثية متميزة من القطاعات اخملتلفة باجلامعة تدخل فى نطاق استراتيجية البحث العلمى 
للجامعة: 

 
             - قطاع العلوم االجتماعية  : مشكالت اطفال الشوارع 

 
             - قطاع العلوم االساسية :  التنمية املستدامة ملدينة العبور

 
            - قطاع العلوم الهندسية : مشكلة االسكان وإيجاد البدائل لتوفير املسكن املناسب باسعار اقتصادية 

 
           - قطاع العلوم الطبية  : الوقاية من التهاب الكبدى الوبائى بني العاملني فى اجملال الطبى باجلامعة
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• وضع خطط بحثية جلميع االقسام العلمية والكليات باجلامعة متوافقة مع تلك االستراتيجية 

• إقرار وتفعيل نظام جديد جلوائز البحوث املمتازة وجوائز اجلامعة التقديرية .

• حتفيز النشر الدولى عن طريق اقرار واعتماد نظام حوافز للنشر فى اجملالت الدولية يعتمد على قيمة  ومعامل تأثير 
ااجملالت الدولية  

• إنشاء جلنة البحوث والتطوير واالبتكار بجامعة عني شمس إلدارة شبكة من شباب الباحثني الناشطني لتتولى دفع 
عجلة القيام بأبحاث ذات جودة عالية واحلصول على متويل املشاريع البحثية من اجلهات اخملتلفة.

الدراسات العليا :

• البدء فى حتويل كل الدراسات العليا الى نظام الساعات املعتمدة 

ECTS اخذ بعض اخلطوات  حملاولة التوافق مع النظم االوربية فى ظل اتفاقية بولونيا •

• دعم انشاء الدراسات العليا املشتركة مع اجلامعات العاملية من خالل االتفاقيات الدولية:

درجة  بإيطاليا متهيدا الستكمال  وجامعة ميالنو  الزراعة  بني كلية  املشترك  الدبلوم  دفعة من حملة  أول  تخريج   -1
املاجستير .

2- املوافقة على إنشاء درجة املاستر املوحد بنظام الساعات املعتمدة فى تخصص اللغة األملانية فى إطار الشراكة مع 
جامعة اليبسيج بأملانيا االحتادية .

3- ماجستير فى إدارة االعمال املهنية  مع كلية ادارة االعمال ادنبرا – جامعة هيروت وات

• بيان عددى املسجلني واملمنوحني من الطالب املصريني والوافدين بالدراسات العليا فى العام اجلامعى 2008/2007 .

دكتوراهماجستيردبلومم

وافدمصرى وافدمصرى وافدمصرى  

75741586194156123759مسجل 

4036154054487746ممنوح

عدد من مت تدريبهم من املعيدين واملدرسني املساعدين على الدورات املتخصصة والتويفل لكليات اجلامعة   ) 224 (

العالقات اخلارجية 

• مت ابرام عدد 32 اتفاقية مع جامعات وجهات خارجية خالل عام 2007 .  

• عقد اتفاقية تعاون بني اجلامعة متمثلة فى كلية التربية ومعهد جوتة األملاني للمساهمة فى إنشاء مركز متيز اللغة 
األملانية والعربية كلغات أجنبية فى 2007/7/16.
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• زيارة نائب رئيس اجلامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ضمن الوفد املكون من رؤساء اجلامعات االفريقية للصني 
لدراسة تطوير التعليم فى 2007/8/19 .

• زيارة نائب رئيس اجلامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ضمن الوفد املصرى املكون من بعض رؤساء ونواب رؤساء 
اجلامعات املصرية لزيارة عدد من جامعات اململكة املتحدة لدراسة اوجه التعاون بني البلدين فى مجال البحث العلمى 

فى 2007/11/18.

أدلة االتصال :
 العنوان: 1 شارع السرايات - العباسية - القاهرة

 تليفون: 0226746555)2+(      فاكس:  0226746555)2+(
pres@asunet.shams.edu.eg :البريد االلكترونى
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الرسالة :

يلتزم املركز بتقدمي دراسات وإستشارات علمية متخصصة تلبى اإلحتياجات القومية و اإلقليمية. ويعمل على إيجاد 
روابط وثيقة مع القطاع الصناعى احمللى واإلقليمى ومؤسسات اخلدمة العامة وجمعيات حماية البيئة، لرفع املستوى 

اإلجتماعى و اإلقتصادى املصرى.

الرؤية :

إكتساب ثقة وإحترام اجملتمع فى مصر والعالم العربى والهيئات العاملية من خالل متيزه فى البحث العلمى ، وتطويع 
إمكاناته وخبراته ليتواصل مع اجملتمع ويعمل على حل مشكالته. 

اإلمكانيات :

يتكون املركز من 27 وحدة ذات الطابع اخلاص فى مجاالت العلوم األساسية و اخلدمية التالية :
1- علوم األرض: الدراسات اجليوفيزيقية واجليولوجية والهيدروجيولوجية واإلستشعار من البعد.

2- علوم احلاسب: تطبيقات علوم احلاسب و شبكة اإلنترنت.  
املواد  وخواص  واملؤقتة  املتجددة  والطاقة  للمواد  البللورى  التركيب  و  السينية  األشعة  حيود  دراسات  الفيزياء:   -3

وتكنولوجيا الليزر وفيزياء الطاقة العالية
4- العلوم البيولوجية: الهندسة الوراثية والبيولوجيا اجلزيئية والتنمية البيئية املستدامة.

5- الكيمياء: تطبيقات البوليمرات وكيمياء صناعة األسمنت ومواد البناء.
وتسهم الكلية بإمكانياتها من معامل بحثية وأجهزة علمية فى حتقيق أهداف املركز.

عدد العاملني : 

جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل خبراتهم وإستخدامهم للمعامل البحثية بالكلية. يعاونهم بعض 
اإلداريني فى احلسابات والفنيني فى مجال الكمبيوتر.

امليزانية السنوية لألبحاث :

ال توجد ميزانية محددة، ولكن يعتمد املركز على موارده من تعاقدات و إستشارات علمية

أهم اإلجنازات :

1- تقدمي دورات تدريبية فى اجملاالت التالية :

- خواص اإلشعاع املؤين و دور التقنيات النووية فى خدمة اجملتمع و البيئة.
- التلوث اإلشعاعى )الكشف عنه و الوقاية منه(

 - التنمية البيئية املستدامة
- تقنيات مواد البناء احلديثة

مركز الدرا�صات و الإ�صت�صارات العلمية - جامعة  عني �صم�س
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2- تقدمي دراسات و إستشارات علمية :

ـ تقدمي إستشارات فى مجال الوقاية من اإلشعاع املؤين جلهاز شئون البيئة.
ـ تقدمي دراسات جيوبيئية ملشروعات تنموية باملناطق العمرانية اجلديدة.  

3-إجراء أبحاث تطبيقية :

ـ دراسة وتطوير البوليمرات املستخدمة فى الصناعة املصرية )2004 – 2007(.

4-تقدمي خدمات تسويقية :

ـ مشاركة وحدة البيولوجيا اجلزيئية فى مشروعات أبحاث علمية إلنتاج األمصال.

أدلة االتصال
تليفون:  0226857769)2+( 
فاكس:  0226829643)2+( 

sscc_shams@yahoo.com :البريد اإللكترونى
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مركز تطوير تدري�س اللغة الإجنليزية 

جامعة عني �صم�س

تاريخ موافقة اعتماد مجلس اجلامعة :ـ 1977/6/27

تاريخ اعتماد اجمللس األعلى للجامعات :ـ 2007/3/14

تاريخ اعتماد وزارة املالية :ـ 2007/2/19
 

عدد العاملني :

أوال العاملين ) موظفين (

5المثبتين عن طريق الجامعة                 
3المؤقتين عن طريق الجامعة بند 3/2                  
1المؤقتين على موارد المركز                            

ثانياً العمال :

1عدد العمال المؤقتين بند 3/2       

اإلمكانيات : 

- عدد 2 قاعة إللقاء احملاضرات منهما  قاعة مجهزة بعدد  20 جهاز كمبيوتر لتدريب الطلبة  من خالل الدورات 
املشاركني بها.

- مكتبة املركز خلدمة طالب الدراسات العليا والباحثني ويتردد عليها أكثر من 500 باحث  سنوياً .

- يوجد أجهزة سماعية وبصرية  لتنفيذ البرامج املقدمة للطالب 
) projector – sound system ( 
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أدلة االتصال :
العنوان :غرب هيليوبليس - القاهرة 11771 - مصر

تليفون : 0224505576)2+(   -   022595842)2+(       
فاكس : 0224501039)2+( 

ainshamscdelt@yahoo.com :البريد اإللكترونى
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جامعة قناة ال�صوي�س

www.scuegypt.edu.eg

تعتبر جامعة قناة السویس منوذجا جدیداً وفریداً للتعلیم العالي والذي تقتضیه متطلبات التنمیة في مصر، حیث 
متیزت جامعة قناة السویس عن باقي اجلامعات املصریة بأنها جامعة متوجهة للمجتمع ، خاصة وأنها تخدم منطقة 
غالیة من أرض مصر كانت مسرحاً للنضال والكفاح على مدى سنوات عدیدة . جامعة تهدف إلى الربط بین العلم 
والفن واإلنسانیات ، وتتبنى الدراسات التطویریة والتطبیقیة ملنطقة قناة السویس وشبه جزیرة سیناء من أجل إعداد 
القادة والتكنولوجیین احلاصلین على درجات علمیة ذو كفاءات تقنیة، كما تهدف إلى زیادة الكفاءة الفنیة لقدامى 

اخلریجین والفنیین وذلك بإعادة تدریبهم مبا یسایر أحدث التطورات العلمیة والتكنولوجیة في مجاالت عملهم .

الرسالـة :

"  تهدف إلى تقدیم الفرص لطالبنا للتعلم والتعلیم القادر على املنافسة والذي یتیح لهم فرص العمل في مجالها 
الواسع في عهد العوملة ملبیه احتیاجات مجتمعها واحلریصة على تنمیة القیم داخله، دون التفریط أو التخلي عن 

هویتنا".

الرؤیـــة :

" تتطلع جامعة قناة السویس إلى أن تتبوأ مكانة مرموقة بین مؤسسات التعلیم العالي استناداً إلى مساهمتها في 
تطویر التعلیم اجلامعي وتفاعلها مع مجتمعها من خالل أبحاث رائدة مرتبطة مبجتمعها".

أهداف جامعة قناة السویس :

1- إعداد الطلبة ملرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا ملستویات مرتفعة مهنیاً وباحتراف على تنوع التخصصات في 
ظل العوملة الغالبة.

2- املساهمة في حتسین مستویات البیئة واجملتمع من خالل حتسین كفاءة وفاعلیة املوارد البشریة العاملة باجلامعة.
3- العمل على حتسین البحث العلمي لتعظیم النمو االقتصادي، الثقافي واالجتماعي في ظل قیم مجتمعنا.

4- تكریس االستخدام األمثل للتقدم في املعلومات، االتصاالت وتقنیات التعلیم لتحسین املستویات.
القومى  املستوى  على  تنافسیة  تعلیمیة  خدمة  تقدیم  خالل  من  املتمیزین  الدارسین  استقطاب  على  القدرة   -5

واإلقلیمى والدولى.

األهداف اإلستراتیجیة جلامعة :

1. الهدف اإلستراتیجي العام :

االرتقاء مبستوى اجلامعة ومكانتها حتى تكون قبلة لطالبى العلم على املستوى القومى واإلقلیمى)خاصة من الدول 
العربیة واألفریقیة( والدولى آخذه ضمان اجلودة كمدخل أساسى لتعلیم طالبها على أسس تنافسیة مع اآلخذ بجودة 

اخلریج لسد متطلبات سوق العمل احمللى واإلقلیمى والعاملى مع زیادة اإلتاحة.

2. األهداف :

• االرتقاء بجودة مخرجات اجلامعة وأنشطتها وعملیاتها. 
• استحداث برامج علمیة جدیدة ملرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا. 

• حتویل اجلامعة إلى اإلدارة اإللیكترونیة وزیادة مجاالت التمیز ) بجمیع القطاعات باجلامعة ( هو الهدف األساسى األول   
فى املراحل األولى من تنفیذ هذه اخلطة تیسیرا للمتابعة و املراجعة.

• تنشیط دور اجلامعة على املستوى القومي واإلقلیمي والدولي. 
• تعظیم االستفادة من مصادر املعلومات القومیة والعاملیة. 

• زیادة التعاون مع جامعات التمیز باخلارج وتعمیق االستفادة منها فى مجال التعلیم والبحث العلمى.
• استنباط أمناط جدیدة من التعلیم لزیادة القدرة االستیعابیة مع ضمان جودة اخلریج. 
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• توطین التخطیط االستراتیجى كمنهج أساسى لإلدارة باجلامعة وكلیاتها للمراحل الزمنیة القادمة. 

3- حتلیل الواقع احلالي وحتدید مؤشرات التطویر :

ببورسعید   التجارة  كلیات  وتعد  طالب   55.000 إلي  السویس  قناة  بجامعة  املقیدون  الطالب  عدد  إجمالي  یصل   •
واإلسماعیلیة ثم السویس هي اكثر كلیات الكثافة الطالبیة باجلامعة )إذ متثل نسبة الطالب بها مجتمعة إلى 43 % 

تقریبا من العدد الكلى للطالب باجلامعة )واحد وعشرون ألف طالب. 
• ومتثل كلیات التربیة األربعة فى كل من العریش – بورسعید – السویس – اإلسماعیلیة 22 % تقریباً عدد الطالب 
10.944 أما إذا مت ضم كلیات التربیة النوعیة والتربیة الریاضیة والتعلیم الصناعى فیصبح عدد الطالب 14.573 طالب 
أى ما یوازى تقریبا 29 % وبالتالى فان نسبة الطالب فى كلیات التجارة والتربیة فى اجلامعة متثل تقریبا 72% من إجمالي 
والهندسة  البیطرى  والطب  والصیدلة  واألسنان  البشرى  الطب  الطالب فى كلیات  أعداد  متثل  بینما  الطالب.  أعداد 

وهندسة البترول والتعدین واحلاسبات والسیاحة والتمریض نسبة %28.
• واجلدیر بالذكر أن نسبة أعضاء هیئة التدریس إلى الطالب بكلیات التجارة تصل إلى 1: 250 طالب مما یشیر إلى عجز 
شدید فى أعداد هیئة التدریس بهذه الكلیات مقارنة بالنسب العاملیة فى هذه التخصصات توسطها عضو هیئة 
تدریس لكل 30 طالب بینما تصل هذه النسبة فى كلیات التربیة مبتوسط عضو هیئة تدریس لكل 40 طالب وهى 
نسبة أیضا غیر جیدة باملقارنة بالنسب العاملیة، أما فى كلیات الطب والزراعة والعلوم الزراعیة البیئیة والعلوم فان 
النسبة تصل إلى عضو هیئة تدریس لكل طالبین فقط أو اقل وهى نسبة متضخمة بشدة مما یعكس خلل شدید فى 
هیاكل األقسام العلمیة بهذه الكلیات. وأحد محاور عالجه ذا اخللل هو زیادة استیعاب الطالب بهذه الكلیات مع إعادة 
هیكلة األقسام واحلد من التعیینات اجلدیدة فى الفترة املقبلة خلدمة أهداف التنمیة مع احلفاظ على جودة العملیة 
التعلیمیة وكذلك تغییر أمناط التخصصات لتواكب االحتیاجات احلقیقیة للتنمیة والتطویر واجلدول رقم1یوضح أعداد 

الطالب املقیدة مبختلف كلیات اجلامعة
• وتهدف اجلامعة إلى إعادة التوازن فى الوضع القائم وذلك بخفض أعداد الطالب فى كلیات التجارة والتربیة لتصل 
نسبة الطالب بهذه الكلیات فى نهایة اخلطة اخلمسیة إلى 35 % من نسبة اجمالى أعداد الطالب باجلامعة مع زیادة 

اإلتاحة للتعلیم العالى الالزم خلدمة أهداف التنمیة على املستوى القومى وهذا یتطلب األتى:
• إنشاء كلیات جدیدة بفروع السویس وبورسعید لتلبیة االحتیاجات امللحة لهذه احملافظات. 

مع  احلدیثة  والعلمیة  التكنولوجیة  التطورات  وجتاري  التنمیة  تخدم  تخصصات  في  جدیدة  دراسیة  برامج  إنشاء   •
االعتماد علي وسائل التعلم عن بعد.

• إنشاء برامج للتعلیم املفتوح في التخصصات اخملتلفة. 
• وتهدف اجلامعة أن تستوعب هذه البرامج والكلیات والتخصصات اجلدیدة الزیادة املستهدفة من أعداد الطالب لزیادة 

اإلتاحة 
4.القضایا االستراتیجیة التي تواجه اجلامعة :

. النقص الكمى والنوعى فى أعضاء هیئة التدریس في بعض كلیات اجلامعة مثل كلیة احلاسبات واملعلومات وكلیات 
التمریض وكلیات التجارة باجلامعة.

. نقص أعداد البعثات املقدمة للجامعة نسبة ملا هو مطلوب لسد العجز فى التخصصات النوعیة ألعضاء هیئة 
التدریس بالكلیات السابق ذكرها والتخصصات اجلدیدة على مستوى اجلامعة.

الهرمي  الكلیات كاملثلث  مما یجعل هیاكل هذه  الكلیات  التدریس في بعض  أعضاء هیئة  فائض كبیر من  وجود   .
الطاقات  تستوعب  بها  جدیدة  برامج  إنشاء  و  الكلیات  بهذه  العلمیة  األقسام  هیكلة  إعادة  یستدعى  مما  املقلوب 
املتاحة وكذلك احلد من التعیینات اجلدیدة فى هذه الكلیات أو توجیه الفائض إلى الكلیات اجلدیدة املزمع إنشائها وفقا 

للتخصصات.
. وجود مساحات تعلیمیة متاحة كبیرة فى بعض الكلیات غیر مستغلة وأضعاف املعاییر العاملیة مما یتیح الزیادة 

االستیعابیة لهذه الكلیات بأشكال جدیدة متطورة من البرامج لالستغالل هذه اإلمكانیات املتاحة.

إجنازات اجلامعة :

1- صدور القرار اجلمهوري بإنشاء كلیة التمریض باإلسماعیلیة.
2- صدور القرار اجلمهوري بإنشاء كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة باإلسماعیلیة.

3- االنتهاء من إعداد الئحة كلیة العلوم التطبیقیة ببورسعید.
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4- االنتهاء من إعداد الئحة كلیة العلوم التطبیقیة بالسویس.
5- توفیر املوارد البشریة من أعضاء هیئة التدریس لألقسام العلمیة من داخل كلیات التربیة علي مستوى اجلامعة من 

جمیع الفروع لكلیتي العلوم )بورسعید – السویس(.
6- االنتهاء من الالئحة الداخلیة لكلیة الثروة السمكیة املقرر إنشاءها بفرع اجلامعة بالسویس.

7- إنشاء كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة باإلسماعیلیة توفیر املوارد البشریة من أعضاء هیئة التدریس لهذه الكلیة من 
األقسام األدبیة من كلیات التربیة علي مستوى اجلامعة.

8- حصول كلیة الطب باإلسماعیلیة والتمریض ببورسعید علي متویل من صندوق تطویر التعلیم.
9- العمل من خالل اللجنة املشكلة بفرع اجلامعة ببورسعید لالنتهاء من الئحة كلیة الفنون اجلمیلة املزمع إنشائها 

ببورسعید ووضع تصور لإلمكانات البشریة والبنیة التحتیة لهذه الكلیة.
10 - فتح التعلیم املفتوح بكلیة التجارة باإلسماعیلیة اعتبارا من أول أكتوبر 2006

11 - إنشاء وجتهیز معهد كونفوشیوس للغات والثقافة من املنحة املقدمة من احلكومة الصینیة وبدء الدراسة به.
اللغة الصینیة  التعاون بین جامعة قناة السویس وعدد من اجلامعات الصینیة لتطویر قسم  اتفاقیات  توقیع   - 12

بكلیة اآلداب وبعض األقسام بالكلیة وكذلك بعض كلیات اجلامعة.
13 - االنتهاء من مشروع حتویل فصول كلیة الهندسة باإلسماعیلیة إلي كلیة الهندسة باإلسماعیلیة برفع األمر إلي 

اجمللس األعلي للجامعات.
14 - مشاركة جامعة قناة السویس في فعالیات العام املصري الیاباني للعلوم والتكنولوجیا من خالل توقیع اتفاقیتان 
جدیدتان لتنظیم برامج تدریبیة في مجال اخلدمة والعلوم الصحیة لدول حوض النیل والیمن علي التوالي، واالستمرار 
في عقد البرنامج التدریبي للسودان الشقیق في مجال إدارة املستشفیات بالدول النامیة ملدة ثالثة أسابیع باالشتراك 
جنوب  األفریقیة  للدول  املعدیة  األمراض  تشخیص  برنامج  عقد  في  واالستمرار  الیابانیة،  الدولي  التعاون  هیئة  مع 
الصحراء، باإلضافة إلي الترتیب لعقد مؤمتر علمي باملشاركة مع اجلانب الیاباني واستقدام علماء من الیابان عشرون 
عالم وباحث في الفترة من 17 الى 20 نوفمبر 2008 ، وعقد الندوة الدولیة إلدارة املستشفیات باملشاركة مع حلقة 

التدارس األفروأسیویة وهیئة التعاون الدولي الیابانیة في الفترة من 25 أكتوبر – 2 نوفمبر 2008
االلكتروني  الطبي  التعلیم  ملاجستیر  اإللكتروني  التدریس  بعد  عن  التدریس  مشروع  في  العمل  واستمرار  بدء   -15

باالشتراك بین جامعة ماسترخت وجامعة قناة السویس – كلیة الطب.
. وجود مساحات تعلیمیة متاحة كبیرة فى بعض الكلیات غیر مستغلة وأضعاف املعاییر العاملیة مما یتیح الزیادة 

االستیعابیة لهذه الكلیات بأشكال جدیدة متطورة من البرامج لالستغالل هذه اإلمكانیات املتاحة.
. وتهدف اجلامعة إلى معاجلة القصور في أعضاء هیئة التدریس بتوفیر البعثات املطلوبة، كذلك تشجیع الدراسات 

العلیا داخلیا.
أما بالنسبة للهیاكل الغیر منتظمة والتي یكون فیها نسبة الطالب إلي أعضاء هیئة التدریس كبیرة جدا فستقوم 

اجلامعة بالعمل
على تخفیض أعداد الطالب وكذلك زیادة أعضاء هیئة التدریس للوصول إلي نسبة 40:1 بالنسبة لكلیات مثل كلیات 

التجارة في
غضون خمس سنوات.

التدریس  یبین أعداد الطالب احلالیة واملتوقع قبولها فى نهایة اخلطة باجلامعة وكذلك نسبة أعضاء هیئة  جدول 1 
واملساحة اخملصصة لكل طالب

التغیر في األعداد مرحلة البكالوریوس

1.192الزیادة املتوقعة باإلمكانیات احلالیة في الكلیات القائمة

4.200الزیادة املتوقعة نتیجة إنشاء كلیات جدیدة بفرع اجلامعة ببورسعید

3.000الزیادة املتوقعة نتیجة إنشاء كلیات جدیدة بفرع اجلامعة بالسویس

800الزیادة املتوقعة نتیجة إنشاء كلیات جدیدة باإلسماعیلیة

4.000الزیادة املتوقعة نتیجة إنشاء البرامج اجلدیدة

16.000الزیادة املتوقعة نتیجة األمناط اجلدیدة من التعلیم والتعلیم املفتوح

2.000الزیادة املتوقعة إلنشاء برامج للغات األجنبیة

31.192اإلجمالي
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• یشیر اجلدول إلى أهمیة تطبیق اخلطة اخلمسیة للجامعة للوصول إلى األرقام املستهدفة لتخفیض أعداد هیئة 
التدریس فى الكلیات املشار إلیها من خالل إعادة توزیع القوى البشریة من أعضاء هیئة التدریس مع زیادة اإلتاحة وتوفیر 

فرص التعلیم العالى لألجیال القادمة من خالل البرامج املقترح تنفیذها.
• و یتضح من دراسة السابق أن األهداف املرجوة من اخلطة سوف یتم حتقیقها و ستصل نسبة الطالب فى مجموعة 
كلیات التجارة و التربیة إلى نسبة 27 % بدال من 72 % كما هو احلال فى الوضع القائم و بذلك ستتحقق إحدى أهم 

متطلبات جودة التعلیم بهذه التخصصات ) تخفیض أعداد الطالب مع زیادة أعضاء هیئة التدریس(. 
فى  الدارسین  نسبة  أن  حیث  بالكامل,  التعلیمیة  العملیة  یخدم  سوف  النسب  هذه  تعدیل  أن  بالذكر  واجلدیر   •
تخصصات  سوف تتحسن لتقترب من النسبة العاملیة و التى تتیح تقدم )STEM( العلوم و التكنولوجیا و الهندسة 

و الریاضیات الدول فى نقل التكنولوجیا و زیادة معدالت اإلبداع و االرتقاء بالتنمیة.

جودة التعلیم :

أ- تقدمت جمیع كلیات اجلامعة للحصول على مشروعات إعداد النظام الداخلي للجودة من خالل مشروع ضمان اجلودة 
واالعتماد املرحلة الثانیة.

ب- قدمت اجلامعة الدعم املالي للعدید من الكلیات مساهمة في مشروعات إعداد نظام اجلودة بها.
ج- وتهدف اجلامعة من خالل مركز اجلودة باجلامعة باملساهمة في حتلیل املشاكل ووضع حلول لها متهیدا لقیام اجلامعة 
باتخاذ القرارات املناسبة حللها سواء كان ذلك بإصدار القرارات اإلداریة أو توفیر الدعم املالي الالزم لتوكید جودة املزج 

التعلیمي لكلیات اجلامعة.

بيان باالعتمادات املالية اخملصصة لألبحاث العلمية بجامعة قناة السويس خالل العام املالى 
2008/2007

املبلغ باجلنيهالبيــــــــان

1,000,000دعم املشاريع البحثية التى تقدم من السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف املعاونة

مخصص مقابل جهد أعضاء هيئة التدريس واإلداريني الذين لهم صلة باألبحاث العلمية 
والدراسات العليا

1,140,000

546,000دعم امكانيات البحث العلمى بالكليات

383,000مكافأة ألعضاء هيئة التدريس مقابل نشر أبحاثهم باجملالت والنشرات العلمية الدولية

248,000دعم املكتبة املركزية ومكتبة الكليات

35,000مكافأة ألعضاء هيئة التدريس نظير فحص االنتاج العلمى املتقدم من خالل الوظائف املعاونة

3,352,000االجمـــــــالى

عدد أعضاء هيئة التدريس :

572معيد

692مدرس مساعد

819مدرس

378أستاذ مساعد

388أستاذ

2849االجمالى

أدلة االتصال :
العنوان : اإلسماعيلية - الكيلو 4.5

تليفون : 0643218261)2+(
فاكس : 0643218261)2+(

icn@scuegypt.edu.eg : البريد االلكترونى
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كليـة العلـوم بال�صويـ�س- جامعة قناة ال�صوي�س

الرؤيـــــــــــة :

     
البيئية تعمل على صقل  والعلوم  للعلوم األساسية  أكادميية غير منطية  بالسويس مؤسسة  العلوم  كلية         
الكوادر املتخصصة للقيام بالبحوث األساسية والتطبيقية خلدمة اجملتمع القومي والدولى بصفة عامة واجملتمع احمللي 
بصفة مبحافظة السويس بصفة خاصة, ومن ثم فإنها تعمل على تطوير البرامج واملقررات العلمية والتجهيزات 
املعملية وأعضاء هيئة التدريس على كافة املستويات في ضوء االجتاهات العاملية واالحتياجات احمللية مبا يسمح برفع 
مستوى أداء الكلية مبا يحقق تنمية بشرية مجتمعية شاملة ومستدامة للمجتمع احمللي والقومي في تواصل مع 

العلم العربي والدولي.

تستنـد هـذه الرؤيـة إلـى :
    

      أن كلية العلوم بالسويس لها دور مجتمعي متميز يهتم بدراسة احلياة النباتية والبحرية وتنميتها والدراسات 
اجليولوجية واالستشعار عن بعد لالستكشاف في األعماق للمياة والبترول إضافة إلى الدراسات التطبيقية للتنمية 
الصناعية املستدامة للثروات اخملتلفة مبا يسمح بالتبادل العلمي للطالب واملقررات وأعضاء هيئة التدريس مع الكليات 

املناظرة في حوض البحر املتوسط وكندا والواليات املتحدة .

الرســـــــالة :

في  املتخصصة  العلمية  البشرية  الكوادر  لتكوين  اإلجراءات  واتخاذ  التصورات  بناء  في  الكلية  رسالة  تتحدد     
مجالت العلوم املتطورة على كافة املستويات بالتعاون مع املؤسسات العلمية والهيئات الوطنية واجلامعات العربية 

والدولية املماثلة .
   ينبثق من هذه الرسالة الرئيسية مهام مباشرة تتمثل في تأهيل اخلريج للعمل في مجالت العلوم احلديثة وتنمية 
الكوادر البحثية ووضع سياسات وبرامج ودراسات تطبيقية تخدم اجملتمع الصناعي مبحافظة السويس وغيرها من 

احملافظات .

عدد العاملني بالكلية :    سبعون موظفاً وعامالً .

عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة :    سبعون عضواً .

امليزانية السنوية لألبحاث :

    حيث أن الكلية  في عامها األول لذا فإن امليزانية السنوية لألبحاث غير محددة بعد .
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أهم إجنازات الكلية :

إنشاء وحدة للتقنيات احلديثة بالكلية .  -1
إنشاء وحدة للهندسة الوراثية بالكلية .  -2

تطبيق فكرة الكارنيه الذكي الذي يعمل باخلاليا الضوئية للتعريف بكل من طالب الكلية و العاملني بها .  -3
تطبيق نظام تسجيل حضور وغياب العاملني عن طريق جهاز البصمة.  -4

إنشاء مركز لإلستشارات العلمية والتدريب والرصد البيئي .  -5
)1( معمل للتدريب و)1( معمل إختبار سعة املعمل  ICDL : من بينهم  - حتتوي الكلية علي عدد 2 من معامل الـ 

الواحد 22 جهاز.
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كلية طب الآ�صنان - جامعة قناة ال�صوي�س

خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

رسالة الكلية :

العليا  الدراسات  وكذلك طلبة  التخرج  وتدريب طلبةماقبل  تعليم  القناة وسيناء عن طريق  اقليم  »خدمة مجتمع 
لتخريج أطباء اسنان ميلكون املعرفه واملهارات والقيمه التى حتتاجها احلياه العمليه وميثلوا قوه عامله قادرة على سد 
احتياجات اجملتمع من اطباء اآلسنان الذين لديهم القدره على املشاركه العمليه واجراء اآلبحاث العلميه واكتساب 

املهارهت فى خدمات صحة الفم واآلسنان«.

رؤية الكلية :

»تطمح كلية طب اآلسنان-جامعة قناة السويس-أن حتقق مكان الصدارة بني كليات طب اآلسنان مبصرنا احلبيبه وأن 
املنافسه  والقدره على  ذاته وخدمة مجتمعه  واملهاره ماميكنه من حتقيق  املعرفه  لديه من  الكليه  يكون خريج هذه 
العامليه، ويكون من خريجى الكليه من يتصدروا مكانه عاليه فى مجال علوم طب اآلسنان. كذلك تتمنى الكليه أن 
حتقق التقدم فى مجال اآلبحاث العلميه التى ترقى الى املكانه العامليه وأن حتقق اآلكتفاء الذاتى ملنطقة قناة السويس 

وسيناء من خدمات طب اآلسنان فى جميع التخصصات«.

أقسام الكلية :

 تضم الكليه عدد)12( اثنا عشر قسم علمى:
1- بيولوجيا الفم    2-أمراض الفم   3-أشعة الفم   4-جراحة الفم والوجه والفكني            5-اآلستعاضه الصناعيه 
لآلسنان  6-عالج اجلذور   7-خواص املواد      8-طب اسنان اآلطفال وصحة الفم     9-تقومي اآلسنان   10-طب الفم 

وامراض اللثه     11-طب اآلسنان التحفظى           12-التيجان واجلسور

عد د املوظفني والعاملني بالكليه :        )107( مائة وسبع موظف وعامل

عدد اعضاء هيئة التدريس :      )135( مائة وخمس وثالثون.

املعامل واآلجهزه :  

1-معمل قسمى بيولوجيا وباثولوجيا الفم ,يحتوى على: 
 ميكروسكوبات ضوئيه- احادية وثنائية الرؤية«ماركة اوليمبس«

 وحدة لنقل الشرائح الزجاجيه من امليكروسكوب الضوئى الى شاشة عرض ،متصله بوحدة عرض الكترونيه.
 جهاز حتليل الصور«امليكروسكوبيه«الكترونيآ.مزود بكاميرا ماركة »اوليمبس«

  HP-scanjet 4850ث-ماسح ضوئى ماركة 
» جهاز تقطيع بلوكات شمع البارافني ,ماركة اليكا »ر م 2145«

جهاز مترير آلى, ماركة »ه م ب 110«
سكاكني  تخزتن  وحدة  شمع-  تبريد  شمع-وحدة  تسييح  وحدات)وحدة  ثالث  من  مكون  البارافني,  شمع  صب  وحدة 

التقطيع(.    جهاز حمام مائى        حضانة جتفيف الشرائح.
2-معمل اقسام التركيبات الصناعيه والعالج التحفظى والتقومي:

جهاز قياس مقاومة الكسر.- ميكروسكوب عاكس - حمامات مائيه  - محدد درجات لون اآلسنان الصناعيه - قاطع 
سرعه بطيئه - جهاز تفريغ هواء - جهاز محدد آطياف - ميكروسكوب بحثى

3-قسم جراحة الوجه والفكني:
ا-كرسى اسنان خاص بالعمليات البسيطه واخللع )ماركة انثوس(

ب-وحدة تعقيم ) كينز(                            ج-جهاز اشعة عادى
د-جهاز اشعة بانوراما                             ذ-وحدة حتميض افالم اآلشعه.
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من اجنازات الكليه :

-إنشاء وحدات ذات طابع خاص, لتقدمي خدمات مميزه فى مجال العالج والتدريب واآلبحاث, وهى:                    
1-مركز اخلدمه العامه لتعليم طب اآلسنان املستمر, ويهدف لعقد دورات تدريبيه آلعضاء هيئة التدريس واآلطباء من 

خارج الكليه. وتقدمي خدمات عالجيه مبقابل رمزى.
2-مركز اخلدمه العامه لتدريب اطباء اآلمتياز, ويسمح بتدريب خريجى اطباء اآلسنان من اجلامعات املصريه )حكوميه 

وخاصه(.
3-مركز اخلدمه العامه للتركيبات الثابته, يقوم بعمل هذه التركيبات آلطباء اآلمتياز ومركز اخلدمه العامه وكذلك 

لآلبحاث.
4-مركز اخلدمه العامه لوحدة تقومي اآلسنان, يقوم املركز بتقدمي خدمات عالجيه بأجر ومجانا, وكذلك لتدريب الراغبني 
فى احلصول على الزماله فى مجال تقومي اآلسنان, اجلزء الثانى لزمالة تقومي اآلسنان«الكلية امللكية –ادنبره-اململكه 

املتحدة«. 
5-تشارك الكليه فى القوافل العالجيه التى تقوم بها اجلامعه فى منطقة القناه وسيناء.

6-اجلامعة بصدد انشاء مستشفى خاص لعالج وجراحات الفم والوجه والفكني)حتت اآلنشاء(.
املراكز البحثيه بالكليه

- يعتبر كل قسم من اقسام الكلية مركز بحثى ,يتناول كل ماهو جديد وحديث من افرع العلم اخملتلفه ,ملنع, وعالج 
امراض الفم واآلسنان وكذلك احلفاظ على آنسجة الفم واآلسنان اخملتلفة.

1-يبحث قسم امراض الفم فى امكانيةمنع أو عالج سرطاى الفم )فى حيوان الهامستر(-وذلك بآستخدام الشاى 
اآلخضر وحبة البركة آو مستخلصات زيت حبة البركة)الثيموكينون والبوليثيموكينون(- وكذلك دور هذه املواد فى رفع 

جهاز املناعه عند استخدام هذه املواد قبل,مع,او بعد التعرض للماده املسرطنه.
2-كما مت بحث دور مضادات اآلتهاب )غير الكورتيزونيه( فى منع آو تأخير ظهور سرطان سقف احللق- فى فئران التجارب 

,عند تعرضها للماده املسرطنه. 
–فى  الفم واآلسنان  تأثير عالجات بعض اآلمراض الشائعه على انسجة  الفم حول  أبحاث قسم بيولوجيا  3-تهتم 

فئران التجارب. وهذه العالجات مثل مدرات البول ومثبطات املناعه,وكذلك فى حاالت زيادة الكوليسترول فى الدم.
فئران  فى  اآلسنان,  تسوس  ازالة  فى  واآلوزون  الليزر  أشعة  بتأثير  اآلسنان(  )حشو  التحفظى  العالج  قسم  4-يهتم 

التجارب.
الرخويه  واآلنسجه  الفكني  بناء عظام  الطرق العادة  والفكني حول انسب  والوجه  الفم  ابحاث قسم جراحة  5-تدور 
حولها باستخدام طريقة الشد البطىء آلطالة عظام الفك القصيرة اعتمادآ على شبكة اآلوعية الدموية, وقوة الشد 

البطىء لتنشيط بناء العظم فى اجلزء املراد اطالته.
-كما يبحث فى أنسب طرق وأنواع املواد املستخدمه فى زراعات اآلسنان, وعالقتها باآلنسجه احمليطه مبنطقة الزرع.

6-تدور أبحاث قسم طب أسنان اآلطفال حول مقارنة تأثير مواد طبيعية )مثل ماء اآلوزون  وشمع العسل واملسواك (   
مباد شائعة اآلستخدام )مثل الفورموكريزول وهيدروكسيد الكالسيوم( فى عالج اسنان اآلطفال احليويه وغير احليوية 
اآلطفال  من  مجموعة  فى  اآلسنان  بتسوس  اللعاب  فى  النيتريك  أكسيد  محتوى  عالقة  فى  يبحث  -كما 

باآلسماعيلية.
-وكذلك انسب الطرق املستخدمه لتثبيت دعامات داخل قنوات اآلسنان للقواطع اآلمامية شديدة التدمير.

-مقارنة بني مشتق املادة اخللوية ملينا اآلسنان وبني مركب مجموع اآلمالح ثالثية التأكسد فى عالج اآلزالة اجلزئيه للب 
اآلسنان اللبنية.

7-يبحث قسم اآلشعة فى تقييم املقياس اآلكلينيكى واآلشعاعى لكثافة البنية احملاصرة آلسنان اطفال آلباء مدخنني 
وغير مدخنني.

8-يهدف قسم اآلستعاضة الصناعية )اآلطقم(الى دراسة الطرق اخملتلفه لطبخ مادة راتنج اآلكريل احلرارى)العادى( 
,وكذلك الهيكل املصنوع من الكمبوزيت املدعم باآللياف  املبطن لآلطقم الكاملة  والراتنج املركب املدعم باآللياف 
– ومقارنتها مبواد أخرى-وتأثيرها على اآلطباق املركزى ومالصقة الطقم لسقف احللق وعلى دعامات السنخ- وعالقة 

حركة السن مع االغالق املركزى.
-وتدور أبحاث أخرى حول تأثير أستخدام املنطقه احملايده على الغرسات احململه فوريآ فى اآلطقم احملمولة السفلية

-كما يبحث فى مقارنة اآلطقم احملمولة السفليه احادية الغرسات مقابل ثنائية الغرسات.
--تأثير أستخدام مواد مبطنة مختلفه على تراكم طبقة البالك والعدوى الفطرية )الكانديدا(فى اآلطقم الكاملة.

الكاملة  اآلطقم  ملرضى  املركزية  بالعالقه  الوظيفى  للتسجيل  مختلفه  وطرق  عشوائى  تسجيل  طريقة  --مقارنة 
)خاصة للفك السفلى(.

--تقييم الطرق اخملتلفه لقياس البعد الرأسى اآلطباقى باستخدام قياس قوة اطباق الفم ملرتدى اآلطقم الكامله
9-يبحث قسم طب الفم وعالج اللثه فى تأثيرومقارنة بعض املواد املستخدمة لتحفيز بناء العظم )لعالج التهابات 
اآلنسجه حول السنية( ,مثل مادة الدوكسى سيكلني –بيتاكالسيوم فوسفات الثالثيعامل منو خاليا الكبد فى السائل 

اآلخدودى اللثوى-ومادة العظم الصناعى)البونيت ماتريكس(.
--كما يبحث فى مقارنة التأثير املوضعى لكرمي البيماكروليمص والكلوبيتازول عند مرضى احلزاز  منبسط الفموى.   
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نبذة عن املركز : 

يعتبر مركز اخلدمة العامة للمكافحة البيولوجية من الوحدات ذات 
مت  السويس.  قناة  جامعة   – الزراعة  لكلية  التابعة  اخلاص  الطابع 
املركز من عدد سبعة  ويتكون مبنى  يونيو 1999م  افتتاحه  في 10 
معامل بحثية ذات حتكم في درجة احلرارة والرطوبة واإلضاءة مجهزة 
زجاجية  باملركز صوبة  وملحق  اخملتلفة  املعملية  التجهيزات  بأحدث 
بها  محاضرات  قاعة  إلي  باإلضافة  واإلضاءة  احلرارة  في  حتكم  ذات 
 )Datashow & Computers( احلديثة  العرض  وسائل  جميع 

وغيرها من وسائل اإليضاح و قاعة اجتماعات جمللس اإلدارة. 
ويعتبر املركز نواه النتشار مفهوم املكافحة البيولوجية في منطقة 

اإلسماعيلية  والقناة وتعتبر هذه املنطقة من املناطق الواعدة والتي متيزت بتطبيق برامج وسياسات IPM في معظم 
زراعات اخلضروات والفاكهة والتي تشتهر بها هذه املنطقة.

أهداف املركز : 

إلي حل  الهادفة  العلمية  البحوث  إجراء  بالبيئة من خالل  العلمي  البحث  ربط  اجلامعة في  املساهمة في رسالة   -
املكافحة  باستخدام طرق  اخملتلفة  احلشرية  اآلفات  أضرار  من  اخملتلفة  احملاصيل  لها  تتعرض  التي  الواقعية  املشاكل 

البيولوجية لآلفات مما يترتب عليه وفرة في اإلنتاج الغير ملوث باملبيدات احلشرية. 
- االستشارات العلمية التطبيقية حلل املشاكل املتعلقة باآلفات احلشرية واحليوانية واألمراض النباتية.

- تدريب املهندسني الزراعيني العاملني في مجال مكافحة اآلفات بعقد دورات تدريبية متخصصة للشرح والتدريب 
عن طريق  أو  احمللية  بالبيئة  الطبيعية  األعداء  عن طريق حماية  البيولوجية سواء  املكافحة  استخدام  كيفية  على 

تدعيمها بتربية أنواع الطفيالت واملفترسات ونشرها في تلك احلقول. 
التي بها إصابات  واملفترسات احلشرية لغرض إطالقها في احلقول  الطفيالت  املوسعة للعديد من  بالتربية  القيام   -

حشرية خلفض شدة اإلصابة بتلك اآلفات.
- إنتاج شتالت معظم أنواع محاصيل اخلضر اخلالية من األمراض الفيروسية وذلك عن طريق حتضينها في صوبة املركز 

الزجاجية. 
وطلبة  واملناقشات(.  البحث  )مادة  التخرج  إجراء مشاريع  على  البكالوريوس  ملرحلة  النهائية  السنة  تدريب طالب   -

الدراسات العليا في إمتام أبحاث املاجستير والدكتوراه. 
- تنظيم دورات التدريب الصيفي للطلبة الدارسني بكليتي الزارعة والعلوم-جامعة قناة السويس.

املشاريع البحثية والتطبيقية :

- املكافحة احليوية لبعض آفات الزيتون في منطقتي اإلسماعيلية وسيناء ) 2006 حتى 2008(. 
- املكافحة املتكاملة آلفات املاجنو في محافظة اإلسماعيلية مع التركيز على املكافحة البيولوجية )2003ـ 2005(.

- املكافحة املتكاملة آلفات املاجنو والزيتون في محافظة اإلسماعيلية مع التركيز على املكافحة البيولوجية )1999ـ 
.)2003

- استخدام املكافحة البيولوجية ملكافحة فراشة درنات البطاطس في محافظة اإلسماعيلية  مشروع رقم )388( 
)1999 ـ 2004(.

- املكافحة املتكاملـة آلفات املاجنو فى محافظة اإلسماعيلية )1999ـ 2001(.

مركز اخلدمة العامـة للمكافحة البيولوجية

)جامعة قناة ال�صوي�س(
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أقسام املركز :

. Anagasta)Ephestia( kuehniella ـ خط إنتاج فراشة دقيق البحر املتوسط
. Sitotroga ceralella ـ خط انتاج فراشة احلبوب

ـ خط إنتاج املفترسات احلشرية )أسد املن(.
ـ خط إنتاج الطفيالت احلشرية )طفيل التريكوجراما(.

ـ صوبة املركز الزجاجية واخلاصة بإنتاج شتالت اخلضروات اخلالية من اإلصابات املرضية والفيروسية.
ـ صوبة املركز اإلنتاجية مبزرعة الكلية واملصممة تبعا ألعلى تقنيات  املكافحة املتكاملة حيث مت إنتاج أكثر من عروة 

من املنتجات العضوية اخلالية من املبيدات واألسمدة الكيماوية.
ـ رسائل املاجستير والدكتوراه التى أجريت فى املركز منذ افتتاحه :

عددها: 5 رسائل ماجستير و 2 رسالة دكتوراة

موضوعات الدراسة : 

ـ املقاومة احليوية لبعض اآلفات التي تصيب أشجار الزيتون )دكتوراه(. 
ـ دراسات على بعض العوامل املؤثرة على اإلنتاج الكمي ملفترسات أنثوكوريد 

)هيمبترا: أنثوكوريدي(     )ماجستير(.
ـ دراسات بيولوجية على مفترس بيالبتوستيثس بيثيس )ماجستير(. 

ـ دراسات عن املكافحة املتكاملة لثاقبات الذرة في محافظة اإلسماعيلية 
)ماجستير(.

البحوث والدراسات اجلارية : 

ـ تربية مفترسات أبو العيدات وطفيل اجلونيوزس.  
الزيتون  وحشرة  البراعم  ودودة  الزيتون  أوراق  دودة  على  بيئية  دراسات  ـ 
القطنية والتي تصيب أشجار الزيتون في منطقتي اإلسماعيلية وسيناء 

وحصر األعداء الطبيعية املرتبطة بها. 
ـ دراسات على تأثير بعض مسببات األمراض احلشرية على بعض األعداء الطبيعية )دكتوراه(.

ـ دراسات على املكافحة البيولوجية لبعض اآلفات احلشرية التى تصيب محصولي البطاطس و الطماطم و تأثيرها 
على صفات املنتج التصنيعية فى محافظة اإلسماعيلية )ماجستير(.

ـ دراسات على املكافحة البيولوجية لدودة ورق القطن الصغرى في مصر )ماجستير(. 
 –1972 تربل ستار–  )كارمن–  الفلفل  إنتاج محصول  املاصة داخل صوب  الثاقبة  ـ اإلشراف على مكافحة احلشرات 
إحدى شركات مجموعة  العضوية  للزراعة  ليبرا  بشركة  األوربي  االحتاد  لدول  تصديريه  يتم  والذي  سليكا(  فيستا– 

شركات سيكم والتي تعد من أكبر شركات الزراعة العضوية في مصر و الشرق األوسط. 

أدلة االتصال :
العنوان : كلية الزراعة، جامعة قناة السويس - اإلسماعيلية
تليفون : 0643201793)2+(        فاكس : 0643201793)2+(

PSCBC.SCU@gmail.com : البريد اإلليكتروني
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مركز بحوث التقنية احليوية )جامعة قناة ال�صوي�س(

www. sucegypt.edu.eg

الرؤيـــــــــــة :

مركز بحوث التقنية احليوية هو مركز بحثى يهدف الى اعداد باحثني متميزين من داخل جامعة قناة السويس وجميع 
اجلامعات املصرية فى جميع تخصصات التقنية احليوية والبيولوجيا اجلزيئية، وجتهيز مركز معلومات متصل بشبكة 
املعلومات الدولية في جميع فروع التخصص لتشجيع حركة الترجمة والتأليف والنشر في جميع فروع هذا العلم 

وإصدار مجلة علمية متخصصة عالية املستوى لنشر أبحاث التقنية احليوية على مستوى اجلمهورية.

الرسالـــــــة : 

. تخريج كوادر علمية قادرة ومدربة على إجراء أبحاث مبتكرة ومتقدمة في مجال التقنية احليوية ضمن فرق بحثية 
متكاملة لدراسة مشكالت وظواهر متشابكة.

. دعم وتقوية برامج الدراسات العليا باجلامعة، واجلامعات واملراكز البحثية األخرى مبصر. 
البيئية(،   - الغذائية   - الزراعية   - )الطبية  اخملتلفة  اجملاالت  في  احليوية  التقنية  في  وهادفة  مبتكرة  أبحاث  إجراء   .

والوصول بهذه األبحاث آلي املستوى العاملي.
. دعم وتقوية، وربط األبحاث العلمية بالصناعة في اجملاالت املرادفة من حيث حل املشاكل - وتطوير وحتسني اإلنتاج 
،وتطوير منتجات جديدة، وتوفير كوادر مدربة على أعلى مستوى االنفتاح العلمي وتبادل اخلبرات مع املعاهد واملراكز 

البحثية والهيئات العلمية احمللية والعربية والعاملية. 
. تشجيع قيام صناعات جديدة في اجملاالت التطبيقية اخملتلفة، وتقليل الفترة الزمنية بني الكشف والتطبيق. 

. الوصول مبستوى األبحاث التطبيقية وبالتعاون مع مراكز اإلنتاج آلي احلد الذي يسمح بتمويل االحتياجات البحثية 
للمركز ذاتياً. 

. زيادة الوعي العام واخلاص بالتقنية احليوية، مزاياها واألضرار واحملاذير التي ترتبط بها. 
مثيالتها  وبني  باجلامعة  احليوية  التقنية  في مجال  العاملة  البحثية  الفرق  بني  اجلماعي  العمل  روح  وتقوية  خلق   .

باملراكز البحثية األخرى بالدولة وخارجها، واعطاء منوذج يحتذي به في العمل اخلالق واملنتج.

اإلمكانيــات :

املركز يتكون من معمل رئيسى، معمل Microarray، معمل Microbiology، ومعمل للتحضير والتعقيم. يوجد 
باملركز مكتبة متخصصة وهى مزودة بجميع الكتب في مجال التقنية احليوية والبيولوجيا اجلزيئية والكيمياء احليوية 

وغيرها من الكتب التي تخدم جميع الباحثني فى مجال التقنية احليوية بجميع الكليات.

إدارة املركز وعدد العاملني : 

يتكون عدد العاملني باملركز من خمسة وثالثني فرداٌ، يشمل مجلس اإلدارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس من الكليات 
اخملتلفة، وكذلك الفريق اإلداري والبحثي. 

امليزانية السنوية لألبحاث :

العمل  الباحثني املشتركني فى ورش  املقدم من اجلامعة وكذلك على املساهمة من  الدعم  على  املركز مالياً  يعتمد 
واملؤمترات.
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اجنازات املركز  :

االسنان  وطب  البيطرى  والطب  والعلوم  والصيدلة  والطب  الزراعة  كليات  من  الباحثني  مساعدة  فى  املساهمة  ـ 
للحصول علي درجة املاجستير والدكتوراة بإتاحة الفرصة لهم إلجراء جتاربهم العملية أو اجزاء منها فى معامل املركز 

واالستفادة من جميع االجهزة واألمكانيات املتاحة. 
اكتشاف  برائة  تسجيل  مت  املشروع  هذا  من خالل  حيوية  فاعلية  ذات  ملواد  األحمر كمصدر طبيعى  البحر  ـ مشروع 
مشتركه بني مصر والواليات املتحدة االمريكية واليابان، لبعض املركبات املستخرجة من الشعاب املرجانية فى البحر 
البحث  بان هذة املشاريع كان يتم متويلها من اكادميية  والتى لها صفات عالجية لالمراض السرطانية علماً  االحمر، 

العلمى والشراكة املصرية االمريكية.  
ـ مشروع الكشف عن األغذية املعدلة وراثياً هذا املشروع مت متويله من قطاع شئون البيئة وخدمة اجملتمع، وتناول هذا 
البحث كشف األغذية املعدلة وراثياً التى تدخل البالد واملركز بصدد اإلعداد لتطوير هذا املشروع وتنفيذه على نطاق 

اوسع. 
ـ مشروع احلفاظ علي النباتات الطبية في جنوب سيناء ويهدف املشروع الي وضع خريطة واضحة للنباتات الطبية 
فى سيناء وحتديد اخلصائص العالجية لهذة النباتات. هذا املشروع مت متويله من خالل اللجنة القومية لصون النباتات 

الطبية التابعة لوزارة البيئة.
ـ يشارك املركز فى مشروع االجتاه الى توحيد طرق التحليل للتحكم فى جودة وسالمة سلسلة املصادر الغذائية.

وهذا املشروع ممول من االحتاد األوروبى، وتشارك فيه 33 جامعة عاملية من 20 دولة، ويرأس املشروع األستاذ الدكتور/ روالند 
ارنست بومس ـ السكرتير العام لالحتاد العاملى لعلوم وتكنولوجيا احلبوب ـ ومقره فيينا بالنمسا. 

ـ مشروع بحثى فى انتظار التمويل من الشراكة املصرية األمريكية بالتعاون مع جامعة جورجيا حتت عنوان: مشروع 
ازالة البقع الزيتية من املمر املالحى لقناة السويس بالطرق البيولوجية.
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نبذه عن اجلامعـة :

 -أنشئت جامعة كفر الشيخ مبوجب القرار اجلمهوري رقم 129 لسنة 2006 من أجل تلبية الطلب امللح علي 
التعليم العالي والزيادة املطردة في أعداد الطالب امللتحقني 
باجلامعات ولكي تقدم خدمة مجتمعية وبحثية واملساهمة 

في التنمية الشاملة .

االمكانيات :

إنشائها  أقدميه  حسب  وهي  كليات   )8( اجلامعة  تضم   -
النوعية  التربية   - البيطري  الطب   – التربية   – الزراعة   (
وبها   ) الهندسة   – الرياضية  التربية   – اآلداب   – -التجارة 
كفرالشيخ  مبدينة  اجلامعة  وتقع   ، طالب   30000 نحو 
العاصمة  عن  تبعد  والتي  كفرالشيخ  محافظة  عاصمة 

)القاهرة(120 كم ومدينة اإلسكندرية 120كم. 
- يلحق بكل كلية مكتبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ، كما توجد  مكتبات ببعض أقسام كليات 

اجلامعة كما تضم اجلامعة معمالً مركزياً يقدم خدمات للطالب و الباحثني باجلامعة.
                   

عدد العاملني :

778 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة ويبلغ عدد العاملني الدائمني) 673(
         

امليزانية :                           

- تقدر امليزانية السنوية مببلغ 20000 الف جنيه.

أهم االجنــازات :

أوالً : الـمـشـتريات :

ـ مت شراء عدد 23 مركبة مببلغ اجمالى 33 مليون جنيه .
ـ مت شراء  مببلغ اجمالى 9 مليون  و 500 الف جنيه كاآلتى :

) ادوات كهربائية - ادوات صحية - سجاد - آالت تصوير ومراوح - أجهزة معملية للمعمل املركزى - كاميرات وداتا شو 
- حواسب الية )110( وطابعات ليزر )50( - اثاث إلدارة اجلامعة وكلياتها (. 

ـ مت شراء ماكينات تصوير وماكينة طباعة تصويرية مببلغ اجمـالى289 الف371 جنيه .
ـ مت تركيب نظام صوتي لقاعة مجلس اجلامعة مببلغ اجمالى 236 ألف و 799 جنيه .

التدريس ومعسكر  التدريس وحجـرات ألعضاء هيئة  ـ مت صيانة وترميمات املدينة اجلامعية واستراحة اعضاء هيئة 
طالب اجلامعة ببلطيم مببلغ اجمالى 183 الـف و 380 جنيه .

ـ مت شراء عدد 14 جهاز فاكس وتلفزيونات مببلغ اجمالى 107 الف جنيه .
ـ ومت شراء أجهزة معامل بكلية الهندسة ومستلزمات اخرى بقيمة اجمالية 114 ألف  و 173 جنيه .

جامعة كفر ال�صيخ

www.kfs.edu.eg
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ثانياً : أعمال اإلنشاءات :

ـ مت تعلية الدورين الـثـانـي و الـثـالث مببنى االدارة العامة املؤقت .
ـ جـارى الـعـمـل فـى انشاء سور احلرم اجلامعي والبوابات الرئيسية .

ـ جارى العمل فى انشاء مبنى كـلـيــة االداب وتاريخ االنتهاء 2009/4/30 .
ـ جارى العمل فى انشاء مبنى كـلـية الهندسة و تاريخ االنتهاء 2009/4/30 . 

ـ جـــارى العمل فى انشاء مبنى كلية الزراعة مبراحله األربعة   
 و تاريخ االنتهاء كما يلى :

املرحلة األولـى :في 2009/4/5
املرحلة الثانيــة : فى 2008/8/1
املرحلة الثالـثـة : فى 2009/3/1
املرحلة الرابعة : فى 2010/4/19

ـ جـــارى الـعـمـل فى انشاء مبنى كلية التجارة وتاريخ االنتهاء فى 2010/3/1
ـ جارى العمل فـــى مبنى اإلسكان الطالبى وتاريخ االنتهاء فى 2008/9/30

ـ جـــارى العمل فى مبنى اإلدارة العامة الدائم و تاريخ االنتهاء فى 2011/12/30
ـ جارى العـمل فى مبنى املكتبة املركزية و تاريخ االنتهاء فى 2011/12/30

ـ جــارى العمل فى مبنى املدرجات املركزية و تاريخ االنتهاء فى 2011/12/30

أدلة االتصال
العنوان: جامعة كفر الشيخ - دمنهور

تليفون: 0473223410)2+(
فاكس: 0473223419)2+(

tmedhatm@yahoo.com:البريد اإلكتروني
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وحدة الكيمياء ال�صوئية والنانوية

)جامعة كفر ال�صيخ(

الرؤيـــة :

تتطلع الوحدة لكى تكون مركز بحثى عاملى فى الكيمياء الضوئية والنانوية

الرسالة :

تهدف الوحدة إلى التقدم والتطور البحثى للوصول إلى حلول خالقة ملشاكل كبيرة

نشاط الوحدة :

تعتبر هذة الوحدة من املراكز العلمية املميزة فى مجال الكيمياء الضوئية والنانوية وتهتم بدراسة التغيرات الناجتة 
من التفاعالت السريعة بني الضوء واملادة0 وتركز بحوث هذة الوحدة فى:-

1(دراسة زيادة الثبات الضوئى جلزيئات بعض األدوية وميكانيكية التفاعل بني البروتني والدواء0 
2(دراسة ديناميكية وميكانيكية التغييرات الفيزيائية والكيميائية نتيجة تعرض جزيئات املواد ذات األهمية البيولوجية 
والذى  النشط  األحادى  األكسجني  إنتاج  قادرة على  التعرف على مواد جديدة  للضوء وكذلك   DNA الـ  قواعد  مثل 

يستخدم فى العالج الكيمياوى لألورام السرطانية0
مثل  تكنولوجية  أهمية  ذات  جلزيئات  اإلثارة  حالة  فى  اجلزيئ  واإلسترخاء  اإللكترونى  اإلنتقال  ميكانيكية  3(دراسة 

صبغات الليزر0 
      

وتركز الوحدة على التعاون فى إجراء بحوث علمية مشتركة مع مراكز بحوث عاملية فى اليابان وأملانيا وأسبانيا )سابقا( 
البحثية  املراكز  فى هذة  إليجاد فرص عمل  الباحثني  وتأهيل شباب  األمريكية  املتحدة  والواليات  السويد  مع  وحاليا 

العاملية0

اإلهتمامات احلالية للوحدة :

1( حتضير وتوصيف طيفى لألدوية داخل التجويفات النانونية0
2( حتضير وتوصيف طيفى وميكروسكوبى جلسيمات نانونية وتفاعلها مع صبغات ليزر أو أدوية وإمكانية إستخدامها 

Photosensor0 كمجس للضوء
3( تصميم اخلاليا الشمسية املستحسة بالصبغة0

اإلمكانيات :

 األجهزة العلمية :

)2450-Shimadzu UV( مقياس إمتصاص األشعة فوق البنفسجية واملرئية •
)5301PC-Shimadzu RF( مقياس اإلنبعاث الفلورسنسى •

)OB900( مقياس فترة حياه اإلنبعاث الفلورسنسى فى مدى النانوثانية •
))JASCO ,4100-FT-IR مقياس األشعة حتت احلمراء •

• مقياس األس الهيدروجينى                           • جهاز تقطير املاء
• حمام موجات فوق صوتية                             • ملبة األشعة فوق البنفسجية

• متطلبات حتضير اجلسيمات النانونية 
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عدد العاملني : 

                8 باحثني )أعضاء هيئة تدريس )2( ، باحث لدرجة الدكتوراة )2(، طالب ماجستير )4( 

 امليزانية السنوية لألبحاث :
                                     20 -150 ألف جنيها مصريا 

أهم اإلجنازات :

    مشاريع بحثية دولية قدمت للتحكيم:
الدوائى  »التصميم  ملدة ثالثة سنوات فى مجال   - السويد   – الدكتور/إريكسون ليف  مشروع بحثى مع األستاذ   )1

لبعض األدوية مضادة للسرطان داخل جتويفات السيكلوديكسترين النانونية«. 
2( مشروع بحثى مع األستاذ الدكتور إستيفني بوكنر – جامعة سانت لويس- الواليات املتحدة األمريكية ملدة 3 أعوام 
»تصميم وحتسني األداء احلالى لتكنولوجيا اخلاليا الشمسية املستحسة  مبيزانية 100 ألف دوالر أمريكى فى مجال 

بالصبغة«.
    

بحوث منشورة :
                       مت نشر 35 بحث فى مجالت دولية ذات مستوى مرتفع . 

- أدلة االتصال
 العنوان: جامعة كفر الشيخ - دمنهور

 تليفون: 0473223415)2+(
فاكس: 0473223415)2+(



وزارة االإت�صاالت
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الرسالـة :

خبرة  بيت  و  علمى  متيز  مركز  لالتصاالت  القومى  املعهد 
مصرياً وعربياً وإقليمياً فى مجال البحوث والتدريب ونظم و 

تكنولوجيا وسياسات وإدارة االتصاالت.

الـرؤيــة :

يهدف املعهد القومى لالتصاالت كمؤسسة علمية 
تدريبية بحثية إلى حتقيق األهداف التالية:

1- إعداد وتنفيذ سياسات متكاملة للتدريب الهندسى بعد 
اجلامعى فى كافة مجاالت االتصاالت.

2- إجراء ورعاية األبحاث العلمية والتطبيقية.
3- القيام باألعمال اإلستشارية ودراسات اجلدوى الفنية فى 
للتكنولوجيات  التقييم  وكذا  اخملتلفة  االتصاالت  مجاالت 

احلديثة واملشاركة فى وضع النظم القياسية.
علـوم  مجال  فى  العلمية  واملؤمترات  الندوات  تنظيم   -4

االتصـاالت واقتصادياتها والسياسات اخلاصة بها.
5- التعاون الدولى واإلقليمى مع املؤسسات العاملة فى

مجال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

اإلمكانيـات : 

)قسم  وهى:  علمية  أقسام  خمس  من  املعهد  ويتكون 
و  السنتراالت  قسم  التراسل،  قسم  الشبكات،  تخطيط 

الداخلية  اثنني وعشرين معمالً خلدمة األبحاث  بإجمالى عدد  احلركة، قسم اإللكترونيات، قسم احلاسبات والنظم( 
البحثية  املؤسسات  مع  املشتركة  البحثية  واملشروعات 

األخرى واجلامعات وكذلك القطاع اخلاص. 

 
القوى البشرية :

312 إجمالي العاملني باملعهد 

أهـم اإلجنــازات :

الشبكات،  مجاالت  فى  البحثية  البرامج  من  مجموعة   -1
تأمني وسرية  إلكترونيات االتصاالت،  الالسلكية،  االتصاالت 

احلاسبات و البيانات.  
2- خدمات إستشارية فى مجال تكنولوجيا االتصاالت 

واملعلومات للعديد من اجلهات مثل اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت، شركة أنابيب البترول واملؤسسات و الشركات 
العاملة فى هذا اجملال محلياً و إقليمياً.

 املعهد القومى للت�صالت

www.nti.sci.eg
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3- نشر أعضاء هيئة التدريس باملعهد أكثر من 200 بحث فى الدوريات و املؤمترات الدولية. 
األعلى  اجمللس  من  املعتمدة  املعلومات  و  االتصاالت  هندسة  فى  العليا  الدراسات  دبلوم  شهادة  املعهد  مينح   -4

للجامعات.
5- أكثر من 25 برنامج تدريبى متخصص فى مختلف تقنيات و نظم االتصاالت.

6- تقدمي برامج أكادميية سيسكو اإلقليمية حيث أن املعهد أكادميية إقليمية معتمدة لشركة سيسكو العاملية.

أدلة اإلتصال:
العنوان  : 6 شارع محمود املليجى – مدينة نصر - القاهرة

تليفون: 0224024445)2+(   فاكس: 2636802 02)2+(
nti@nti.sci.eg :البريدااللكترونى



وزارة االإ�صتثمار
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املركز امل�رشى لتطوير الأ�صمدة

االستشارات  وتقدمي  األسمدة  صناعات  بأنشطة  النهوض 
لشركات  والتجريبية  والبحثية  الفنية  واخلدمات  والدراسات 
األسمدة  ودراسات  ببحوث  املهتمة  والقطاعات  األسمدة 

وإستخداماتها فى األراضى اخملتلفة.
 – التجارة   – الهندسة   – الزراعة   – الكيمياء  اجملاالت:-  أهم 

دراسات إقتصادية.
التجهيزات:-

البحوث  وحدة   – مكتبة   – إحصاء  وحدة   – معلومات  مركز 
التجريبية – وحدة بحوث األسمدة النتروجينية – وحدة إختبارات 
اجلودة – وحدة البحوث الزراعية –  وحدة االستثمارات والدراسات 

الفنية.

اإلجتاهات املستقبلية : 

األسمدة  تصنيع  بتكنولوجيا  يتعلق  فيما  وخدماتة  خبرتة  تقدمي  الى  األساسية  مهامة  حتقيق  بعد  املركز  يتطلع 
البحوث  تعاون إلجراء  إتفاقيات  املستصلحة عن طريق  األراضى  أو  الصحراوية  املناطق  فى  العربية سواء  للمنطقة 
وتبادل املعلومات فى مجال األسمدة , وكذلك إقامة برامج تنمية املوارد البشرية فيما يتعلق بتكنولوجيا األسمدة 

وتسويقها ودراسات اجلدوى بالتعاون مع املركز الدولى األمريكى لتطوير األسمدة.

القوى البشرية العلمية:

 7 دكتوراه – 22 بكالوريوس 
التخصصات الرئيسية: كيمياء – هندسة – زراعة – جتارة 

التمويل: مت ضم املركز الى شركة الدلتا لألسمدة فى عام 1999 حيث تقوم باإلنفاق عليه قبل قيام املركز بنشاطة اآلن 
حيث يقوم بإنتاج األسمدة املركبة باالضافة الى عمل بحوث زراعية.

العالقــات اخلــارجيـة :

    توجد عالقات متبادلة مع اجلهات اآلتية :

-املركز الدولى األمريكى لتطوير األسمدة  
-املركز القومى الباكستانى لتطوير األسمدة  

-االحتاد العاملى ملنتجى األسمدة  
-االحتاد العربى لألسمدة  

-قنوات إتصال مع الشركات العاملية الكبيرة مثل:  
 Norsk Hydro, M.W. Kellogg. Udhe, Topsoe

   

االشتراك فى الدوريات العلمية العاملية مثل :

 Chem Eng ., Fertecon nitrogen report , The market   , Arab Fertilizer report
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جوانب اخلبرة : 

اإلنتاج   ( والعاملية  احمللية  األسمدة  املتاحه من  البيانات  على  اعتمادا  األسمدة  إنتاج  دراسات جدوى ملشاريع  عمل   -1
–الطاقات املستخدمة – االستهالك -  واألسعار ( وذلك للمشاريع القائمة واجلديدة .

2- يقوم املركز بتطوير األسمدة اخملتلفة NP & NPK  بإضافة العناصرالصغرى وإستجابتها ألنظمة التسميد ونظم 
الرى احلديثة.

3- عمل التحاليل الكيميائية والفيزيائية لألسمدة السائلة والصلبة طبقا للمواصفات القياسية الدولية .

4- تقييم املواد املانعة للتحجر قبل إستخدامها بشكل جتارى .

5- يقوم املركز بتقييم الوضع احلالى لألسمدة من خالل التقرير الشهرى عن اإلنتاج واملبيعات والتصدير بالسوق احمللى 
و العاملى وكذلك متابعة أسعار األسمدة العاملية .

6-يقوم املركز بإختبارات زراعية لتقييم األسمدة اجلديدة باملركبات اجلديدة من خالل التجارب العملية بالصوبه الزراعية 
والليزميترات اخملتلفة فى أنواع التربة اخملتلفة  على أنواع احملاصيل اخملتلفة .

7-يقوم املركز بتقييم األسمدة  اجلديدة) UAN & DAP & MAP (  ودلتا فيرت &  وسينا فيرت 1 & وسينا فيرت 2

أدلة اإلتصال :
العنوان  : شركة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا
تليفون: 050521950)2+(                  فاكس:  050525695)2+( 

efdc@delt-fertilizer.com :البريدااللكترونى



 وزارة االإ�صكان واملرافق

والتنمية العمرانية
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نبذة عن املركز : 

املركز القومى  لبحوث االسكان والبناء مؤسسة علمية بحثية 
العمرانية  والتنمية  واملرافق  االسكان  وزارة  تتبع  حكومية 
رائداً  دورا  املركز  يؤدى  إنشائه  ومنذ   1954 عام  املركز  تأسس 
فى االرتقاء بقطاع التشييد و البناء فى مصر ويخضع املركز 
لقانون تنظيم اجلامعات رقم 49 لعام 1972 وقانون املؤسسات 

العلمية رقم 69 لعام 1973 .
 . املالية  املركز  موارد  من  االكبر  اجلانب  الدولة  ميزانية  ومتثل 
هذا الى جانب ما يحصل عليه املركز مقابل اعماله البحثية 
وتعاقداته مع اجلهات احمللية واألجنبية واخلدمات واالستشارات 
فى  والتشييد  اإلسكان  لقطاع  املركز  يؤديها  التى  الفنية 

مصر . ومن خالل أنشطة املركز املتعددة سواء البحثية أو اخلدمية أو 
االستشارية أمكن له املساهمة فى إيجاد حلول للعديد  من املشكالت 
التى واجهت قطاع االسكان والبناء فى مصر ، وخالل السنوات العشر 
املاضية قام املركز بإصدار عدد 25 كود بناء وعدد 18 مواصفة بنود اعمال 
. كما قام املركز بإعداد خمسة من الكودات العربية املوحدة ، وينظم 
املركز دورات تدريبية متخصصة للمهندسني والعلميني العاملني فى 
قطاعات البناء والتشييد ، ويضم املركز تسعة معاهد بحثية علمية 
واالستشارات كل فى  والبحوث  الدراسات  بإجراء  املعاهد  وتقوم هذه 

مجاله .
وحدة  الى  باإلضافة  للمعلومات  ومركز  للتدريب  إدارة  املركز  ويضم 

التدريب والدراسات احلضرية .

عدد العاملني باملركز :

الكادر البحثى 264     الكادر العام 714 

واملركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء يؤدى دوره من خالل 
تطبيق األهداف الرئيسية التالية:

• حتقيق منشآت أكثر أماناً وأكثر اقتصادا 
• املساهمة في حل مشكلة اإلسكان فى مصر 

• تطوير طرق اإلنشاء 
• معاونة القطاع الهندسي 

• تنسيق اجلهود البحثية في مجال صناعة التشييد
• وضع وتطبيق معايير البناء 

• نشر املعرفة في مجال اإلسكان والبناء

املركز القومى لبحوث الإ�صكان والبناء
www.hbrc.edu.eg
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و 64  رقمى  63  اجلمهوريني  القرارين  صدر  فبراير سنة 2005  فى 16 
ليصبح  والبناء  اإلسكان  بحوث  مركز  تنظيم  بإعادة   2005 لسنة 
باسم »املركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء« ويكون له الشخصية 
االعتبارية ويتبع وزير اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية ويكون مقره 
الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة املركز إنشاء فروع 

له باحملافظات واملدن اجلديدة ويضم املركز املعاهد البحثية التالية .
- معهد بحوث مواد البناء وضبط اجلودة.

- معهد بحوث املنشآت اخلرسانية.
- معهد بحوث اإلنشاءات واملنشآت املعدنية.

- معهد بحوث ميكانيكا التربة والهندسة اجليوتكنيكية.
- معهد بحوث الهندسة الصحية والبيئية.

-معهد بحوث التشييد وإدارة املشروعات.
- معهد بحوث العمارة واإلسكان.

- معهد بحوث اخلامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء.
- معهد بحوث فيزيقيا املنشآت والعوامل البيئية احمليطة.

ومت مبشيئة اهلل تعالى  إنشاء املعامل التالية باملركز القومى لبحوث 
اإلسكان والبناء خلدمة اجملتمع وهى :
- معمل امليكروسكوب اإلليكترونى

- معمل امليكروبيولوجى
- معمل احلريق

فى مواد   ) جاما   – بيتا   – )ألفا  اإلشعاعات  معمل قياس مستوى   -
البناء

- معمل النانوتكنولوجى

معاهد حتت اإلنشاء
- معهد التدريب والدراسات احلضرية.

- معهد بحوث األعمال الكهروميكانيكية فى املبانى

كما يقوم املركز حالياً بالتعاون مع اجمللس الدولى للكودات بإعداد برامج 
لتأهيل معامله وإعتمادها دولياً طبقا للمواصفات القياسية العاملية 
) ISO 17025 ( كما يقوم املركز بالتعاون مع اجمللس الدولى للكودات 

بتدريب وإعتماد املفتشيني الفنيني فى مجال قطاع التشييد والبناء

وقد مت إعتماد كالً من معامل  معهد بحوث مواد البناء وضبط اجلودة و 
)ISO  IAS 17025 ( معهد بحوث ميكانيكا التربة والهندسة اجليوتكنيكية دوليا من منظمة

أدلة اإلتصال:
العنوان  : 87 شارع التحرير ـ الدقى ـ اجليزة

تـليفون: 0233356722)2+(    فاكس: 0233351564)2+(
hbrc@hbrc.edu.eg :البريدااللكترونى
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الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
www.gopp.gov.eg

قرار  وفقا   « العمراني  للتخطيط  العامة  الهيئة  أنشئت 
إرساء  الهيئة  تتولي  و   «1973 لسنة   1093 رقم  جمهوري 
قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط 
بينها  والتنسيق  اجلمهورية  في  العمرانية  التنمية  وبرامج 
وبني خطط وبرامج اإلنتاج واخلدمات العامة وفاءا باحتياجات 
احلاضر وأساسا للمستقبل كما تباشر مسئولية التحقيق 

من تطبيق تلك اخلطط.

الرسالة :

الدولة  جهاز  هي  العمراني  للتخطيط  العامة  الهيئة 
والتنمية  للتخطيط  العامة  السياسة  رسم  عن  املسئول 

، ومراجعة  العمرانية املستدامة، واعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي املستوي القومي واإلقليمي واحملافظة 
واقرار اخملططات العمرانية علي املستوي  احمللي في اطار االهداف والسياسات القومية واالقليمية واحمللية للتخطيط 

والتنمية العمرانية املستدامة.
وتتولي الهيئة التحقق من تطبيق تلك اخملططات والبرامج طبقا لألهداف والسياسات املشار اليها، وترفع تقاريرها في 

هذا الشأن للوزير اخملتص لعرضها علي اجمللس األعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.

الرؤيــــة :

تتبنى الهيئة العامة للتخطيط العمراني منهج التخطيط االستراتيجي لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للتنمية 
وتهدف في األساس إلى حتقيق التنمية املستدامة ، وضمان اخلروج بإستراتيجية عملية قابلة للتطبيق يشارك في 
وضعها كافة اجلهات املعنية وشركاء التنمية ، لضمان حسن استغالل املوارد الطبيعية املتاحة، وحتديد املوارد املالية 

الالزمة لتمويل عملية التنفيذ. ساعية من وراء ذلك إلى ما يلي:

. متكني اجملتمعات احمللية من حتديد أولويات التنمية واالتفاق علي استراتيجيات التنمية.
. خلق فرص عمل جديدة مما يسهم في تطوير االقتصاد احمللي.

. متكني اجملتمعات من إدارة التغيير ورؤية املستقبل بشكل أفضل.
. حتفيز املشاركة العريضة من كافة شركاء التنمية.

. تطوير خطط عمل ذات نتائج وأهداف وبرامج زمنية مع توزيع لألدوار واملسئوليات وامليزانيات مع تشجيع الشراكة 
بني القطاع احلكومي واخلاص.

يتمثل اإلطار العام لرؤية بالهيئة فى ارساء استراتيجية التنمية العمرانية فى مصر التى تتوالها الوزارة والتى تعتمد 
القطاعني  الشراكة بني  احلالية نحو تفعيل  العاملية  االجتاهات  تتماشى مع  التى  السابقة  اآلليات  تنفيذها على  فى 
التوافق بني االنتشار املكانى للسكان والتوزيع اجلغرافى للموارد الطبيعية، لرفع  احلكومي و غير احلكومى  و حتقيق 

كفاءة استغاللها ، ومن أجل هذا فإن العمل باالستراتيجية ينقسم الى محورين أساسيني: 
- احملور األول ) أعادة تخطيط وتنمية العمران القائم ( 

- احملور الثانى ) تنمية املناطق الصحراوية( 



١4٢

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

االمكانات :

أنشأت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بكل اقليم اقتصادي من االقاليم االقتصادية السبعة باجلمهورية مركزاً 
ملفهوم  تأصيال  وذلك  باإلقليم  الهيئة  هذه  اختصاصات  ويباشر  لها،  تابعا  العمرانية  والتنمية  للتخطيط  اقليمياً 
ومتابعة  االقليم،  العمرانية مبحافظات  والتنمية  للتخطيط   العامة  لإلدارات  الفني  الدعم  يتولي  ، كما  الالمركزية 

اعداد وتنفيذ مخططات مدن وقري تلك احملافظات.
بالهيئة عدد من املكاتب وفراغات العمل وعدد من غرف االجتماعات واقامة الندوات وورش العمل، كما يوجد بها مركزا 
للمعلومات لتسجيل وحفظ كافة املعلومات، كما بها مكتبة ورقية واخرى الكترونية لكافة االبحاث والتقرير التى مت 

اجنازها ونسخ من كافة املشروعات املسلمة الى الهيئة.

عدد العاملني بالهيئة :

  440 من تخصصات هندسية وتكميلية وشئون ادارية وقانونية ومالية باالضافة الى الفنيني وعمال الصيانة.

امليزانية السنوية لالبحاث موزعة كما يلى :

امليزانية )القيمة بااللف جنيه(السنة

2006/200564736

2007/200678790

2008/200784090

2009/200882780

انشــــطة الهيئـــــة :

تقوم الهيئة باالنشطة االساسية التالية :

1. وضع البرنامج القومي إلعداد اخملططات االستراتيجية للتنمية العمرانية مبختلف مستوياتها.

2. إعداد اخملططات االستراتيجية للتنمية العمرانية علي املستوي القومي واإلقليمي واحملافظة واخملططات االستراتيجية 
العامة للمدن والقري.

3. مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ اخملططات االستراتيجية العامة للمدن والقري وأحوزتها العمرانية.

4. اعداد البحوث والدراسات القطاعية املتخصصة ألعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

5. إعداد دالئل األعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
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6. تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

7. تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات احمللية.

8. تطوير اليات تنفيذ اخملططات االستراتيجية مبستوياتها اخملتلفة واخملططات التفصيلية.

9. تقييم وحتديث املعلومات واملؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز املعلومات علي املستويات اخملتلفة.

10.اقتراح وابداء الرأي في القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

كما تساهم الهيئة باثراء البحث العلمى وتنمية القدرات من خالل

1. إعداد واقرار الدراسات اجليوتقنية ودراسات البنية األساسية

2. إعداد البحوث والدراسات ) الطبيعية، البيئية، االقتصادية، والدراسات االجتماعية، واخلدمات السكانية(

3. تنمية قدرات العاملني بالهيئة وباألجهزة احمللية 

4. تنظيم املؤمترات والندوات علي املستويات احمللية والعربية والدولية

5. تبادل املعلومات وإبرام االتفاقيات واالشتراك في املسابقات الدولية وتنظيمها

اهم اإلجنــازات :

احملور األول : إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم :  

1. االرتقاء باملناطق العشوائية واملتدهورة عمرانيا ويهدف الى العمل فى اجتاهني متوازيني وهما تطوير املناطق القائمة 
واحلد من منو عشوائيات جديدة

2. املشـروع القومـى لتـنـميـة الريــف املـصـرى )إعداد املـخطــطـــات اإلستراتيجية واألحوزة العمرانية اجلديـدة 
لعـدد 4671 قريــة مصرية( الستيعـاب الزيادة السكانية بتلك القـرى حتى 2022 واملقدرة بحوالى 5 مليون نسمة

3. تطـوير عمران املــدن القائـمـة من خالل إعداد مخطـطات إستراتيجية عامة واحوزة عمـرانية جــديدة لعـدد 222 
مدينــة تسمح لتـلك املـدن باستيعاب زيادة سكانية متوقعـة فى حـدود 5 مليون نسمة حتى 2022

4. إعداد مخططات اإلستراجتية الشاملة للمحافظات 

احملور الثانى : تخطيط وتنمية املواقع الصحراوية : 

1. االسراع مبعدالت التنمية فى املدن اجلديدة احلالية وإنشاء مدن جديدة اخرى لتستوعب حوالى 6 مليون نسمة

القرى  تلك  سنوات بحيث تستوعب  الزراعية خالل 6  التوسعات  و  الصحراوى  بالظهير  قرية  انشاء 400  مشروع   .2
عند 
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أدلة اإلتصال :
العنوان : شارع إسماعيل عباس - القصر العيني - القاهرة
تليفون : 0227921520)2+(      فاكس :0227921512)2+(

gopp@idsc.gov.eg : البريد اإللكتروني

اكتمال منوها عام 2022 حوالى 5 مليون نسمة مع توفير فرص عمل مناسبة

3. إعداد اخملططات اإلستراتيجية حول محاور التنمية اإلقليمية  لتنمية احملاور االقليمية خارج الوادى 

املشروعات الكبرى التى تتحقق من خالل احملورين معا :

1. مشروعات االسكان فى مصر 

2. مشروعات البنية االساسية 

3. اخملطط االستراتيجى بعيد املدى للقاهرة الكبرى
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جهاز بحوث ودرا�صات التعمري

www.housing-utility.gov.eg

الرسالـة :

صدر القرار اجلمهورى رقم 242 لسنة 1977 لتشكيل صندوق بحوث ودراسات التعمير وعليه صدر القرار الوزارى رقم 
52 بتاريخ 1977/10/10 لتشكيل جهاز بحوث ودراسات التعمير ليكون اجلهاز الفنى لصندوق بحوث ودراسات التعمير 
للوزارة  اخملتلفة  التنفيذية  األجهزة  بها  تقوم  التى  املشاريع  جلميع  التصميمية  والدراسات  البحوث  إعداد  به  املنوط 
الداخلة  املشروعات  بدراسة  القيام  الى  اجلهاز  يهدف  والتعمير.  التنمية  مجال  فى  الدولة  إستراتيجية  حتقق  والتى 
التنمية  التعمير بكافة جوانبها اإلقتصادية واالجتماعية والهندسية من خالل إجراء دراسات  فى مجاالت وأنشطة 

والتعمير الشاملة ودراسات جدوى املشروعات ودراسة التصميمات واملواصفات الفنية للمشروعات.

الرؤيــة :

• إعداد الدراسات والبحوث الفنية لكافة املشروعات املتعلقة بالتنمية والتعمير الشامل , ودراسات اجلدوى للمشروعات 
و إعداد التصميمات واملواصفات الفنية الالزمة وذلك بالتنسيق مع األجهزة املعنية بالدولة. 

الدراسات ووضع سياسة اإلنفاق عليها  بأعمال  التمويل اخلاصة  والدراسات  بتدبير مصادر  البحوث  ويقوم صندوق   •
طبقا لألولويات وفى إطار التخطيط الشامل للتعمير . 

املهــام :

العالقة وحتديد  الدراسات السابقة ذات  بأى دراسة مطلوبة مع مراجعة  البيانات واملعلومات اخلاصة  جتميع وحتليل   •
املهام اإلستشارية .

خطة  و  التعمير  ودراسات  بحوث  صندوق  خطة  فى  املدرجة  للمشروعات  واملواصفات  الشروط  كراسات  إعداد    •
الوزارة والتى يتم طلبها من اجلهاز املركزى للتعمير واألجهزة التابعة له وهيئة اجملتمعات العمرانية أو أى جهة اخرى 

خارجية. 

املكاتب  مع  التعاقدات  وإعداد  محدودة  أو  عامة  مناقصات  فى  سواء  اإلستشارية  املكاتب  على  الكراسات  طرح   •
اإلستشارية الفائزة وفقا لإلجراءات املعتمدة من إدارة الفتوى مبجلس الدولة . 

• التقييم الفنى واملالى للعروض املقدمة من املكاتب اإلستشارية من خالل جلنة بت جهاز بحوث ودراسات التعمير ثم 
البت والترسية طبقا لقانون املناقصات واملزايدات رقم )89( لسنه 98 والئحته التنفيذية . 

• املتابعة و اإلشراف على اإلجناز الفنى واملالى للمشروعات طبقا ملراحل الدراسة الواردة بالتعاقدات . 

 Short List التنفيذ و من ثم إعداد قوائم مختصرة  • القيام بأعمال تقييم وتأهيل املكاتب اإلستشارية وشركات 
للشركات واملكاتب لكل تخصص على حده .

• يتسع نطاق الدراسات التى يقوم بها جهاز وصندوق بحوث ودراسات التعمير ليشمل احليز اجلغرافى جلمهورية مصر 
العربية بجميع األقاليم التنموية وهى :  

•  إقليم القاهرة الكبرى 
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•  شبه جزيرة سيناء
• الوادى اجلديد 

• الساحل الشمالى الغربى 
• الساحل الشمالى األوسط

• إقليم البحر األحمر 
• محافظات الصعيد 

وهذا باإلضافة الى املدن العمرانية اجلديدة والتخطيط اإلقليمى و احلضرى ملصر

اهم االجنازات :

ويتنوع مجال املشروعات التى يقوم بها اجلهاز ليشمل :- 
• مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية  و تنسيق املوقع ) مدن جديدة –  جتمعات سكنية - مناطق صناعية – قرى 

سياحية – موانى – حتديث وتطوير مخططات مع تطوير و حتديث املدن القائمة والعشوائيات... الخ. 
 – – اسوان  - دهب  – شرم الشيخ  – بدر  – العبور  – الشروق  ) 6 اكتوبر  : - تخطيط كافة املدن اجلديدة  مثال ذلك 

توشكى .... الخ (
• مشروعات أعمال الطرق )محاور رئيسية – طرق دائرية حول املدن – طرق رابطة بني املدن – الكبارى واألنفاق ( مثال 

ذلك :- الطريق الدولى الساحلى – الطريق الدائرى – محور 26 يوليو .
• مشروعات أعمال التغذية باملياه والصرف الصحى ) محطات – شبكات  – خطوط( مثال ذلك : تغذية مدينة 10 

رمضان – تغذية مدينة بدر – تغذية مدينة الشروق .  
• مشروعات شبكات الكهرباء واالتصاالت لكافة التجمعات العمرانية اجلديدة.  

• دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات اخملتلفة
التمساح مبحافظة  بحيرة  البالجات على  لطريق  موازى  مسابقة تصميم ممشى   : ذلك  مثال  املعمارية  املسابقات   •

اإلسماعيلية - مسابقة اإلشتراطات الفنية لتخطيط منطقة سوق روض الفرج.  

االمكانيات العينية :

- عدد السادة العاملني باجلهاز  : 174 شخص ) مهندسني – إداريني – خدمات معاونه (
- اجهزة الكمبيوتر املتاحة       :    عدد 50 جهاز كمبيوتر . 
- ماكينات التصوير                 :    عدد 6 ماكينة تصوير . 

- طابعة خرائط                      :    عدد 2 وحدة
- طابعه اللوحات بااللوان         :    عدد 3 طباعه                                                                                                 

- شاشة العرض                     :    عدد 2 وحدة
- امليزانية السنوية                  :   تتراوح ما بني 4الى 7 مليون جنيه

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 1 ش إسماعيل أباظه – القصر العينى

تليفون: 27920784   فاكس: 27920787 - 27920125
gov.eg.mhuuc@idsc1 :البريدااللكترونى



وزارة البرتول
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تأسست شركة جاسكو فى 1997/3/16 طبقاً وقانون االستثمار 
، ومنذ ذلك  لسنة 1997  واملعدل برقم 8  لسنة 1989  رقم 230 
الغاز  ومعاجلة  وتصنيع  وتوزيع  بنقل  الشركة  تقوم  التاريخ 

الطبيعى .

رؤية الشركة :

فى  مصر  فى  الرائدة  الشركة  هى  جاسكو  شركة  تكون  أن   -
مجال نقل وتوزيع وتصنيع ومعاجلة الغاز وعلى قدم املساواة مع مثيالتها العاملية .

مهمة الشركة :

- إدارة وتشغيل وصيانة خطوط ومنشآت ومرافق الغاز اخلاصة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية . 
- العمل على زيادة  طاقة النقل بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

- تقدمي أفضل خدمة للعمالء من منتجى ومستهلكى الغاز .
- حتقيق االستغالل األمثل للغاز الطبيعى و معاجلته واستخراج املكونات ذات القيمة االقتصادية العالية وفق املعايير 

الدولية .
                     

القوى البشرية :

- بلغ عدد العمالة بالشركة 3361 عامل وذلك فى مارس 2008.

املهام / اإلمكانيات :

للغازات  القومية  الشبكة  وتطوير  وصيانة  وتشغيل  إدارة   -
الطبيعية بإجمالى أطوال 16800 كم ، وطاقة نقل 160 مليون 

متر مكعب / يوم .
- توصيل الغاز الطبيعى لكبار املستهلكني ) محطات الكهرباء / املناطق الصناعية ( . 

- إدارة وتشغيل مجمع غازات الصحراء الغربية ، حيث يتم معاجلة 550 مليون قدم3/يوم من الغاز الطبيعى إلنتاج 460 
ألف طن/سنة من خليط اإليثان / بروبان والذى يعتبر املادة األولية لصناعة البتروكيماويات ، 220 ألف طن/سنة من 
البروبان وتصديره للسوق العاملى ، 280 ألف طن/سنة من البوتاجاز لدعم السوق احمللى واحلد من استيراده  باإلضافة 

إلى 465 ألف برميل من املتكثفات لدعم معامل التكرير .
- إدارة وتشغيل مصنع استخالص البوتاجاز بالعامرية ، حيث يتم معاجلة 300 مليون قدم3/يوم من الغاز الطبيعى 
من  برميل  ألف   250 إلى  باإلضافة  استيراده   من  واحلد  احمللى  السوق  لدعم  البوتاجاز  من  ألف طن/سنة   180 إلنتاج 

املتكثفات لدعم معامل التكرير .
 ، املشروعات  تنفيذ  علي  واإلشراف  والتوريدات  التصميمات  مجال  فى   19001 األيزو  شهادة  على  حاصلة  الشركة   -
شهادة األيزو 14001 فى مجال نقل وتوزيع الغاز وتصدير البروبان ، شهادة )OHSAS 18001( واخلاصة مبستويات تقييم 

أنظمة إدارة السالمة والصحة املهنية باإلضافة إلى شهادة األيزو 17025 واخلاصة بجودة إدارة املعامل الكيميائية .

ال�رشكة امل�رشية للغازات الطبيعية

) جا�صكــو (
www.gasco.com
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- إنشاء أول مركز متقدم فى الشرق » املركز املتميز لفحص وتطوير اخلطوطPIMCOE  « ، وذلك بتوقيع عقد شراكة 
، وذلك للقيام بأعمال الفحص وإعادة التأهيل خلطوط  PII إحدى شركات شركة جنرال إلكتريك العاملية  مع شركة 

الغاز الطبيعى واخلطوط البترولية . 

أهم اإلجنازات :

- تطور طاقة النقل بالشبكة القومية بـ 432 % لتصل إلى 160 مليون م3/يوم فى نهاية عام 2007 مقابل 37 مليون 
م3/يوم فى 1997.

- تطور أطوال اخلطوط الرئيسية بالشبكة القومية بـ 207 % لتصل إلى 5800 كم بنهاية عام 2007 مقابل 2800 كم 
فى 1997 . 

- تطور عدد املستهلكني بـ 376% ليصل إلى 354 مستهلك بنهاية عام 2007 مقابل 94 مستهلك فى 1997 . 
إمداد  عمليـة  وتأميـن  التشـغيل  عمليـة  إلحكام    ”  NATA للغاز”  القومى  التحكـم  مركز  وتشـغيل  إنشـاء   -

املسـتهلكني بالغاز .
للغازات  األمثل  لتحقيق االستخدام  مليون قدم3/يوم  الغربية ملعاجلة 550  الصحراء  إنشاء وتشغيل مجمع غازات   -
اإليثان  خليط   / البروبان   ( العالية  االقتصادية  القيمة  ذات  املشتقات  واستخالص  الغربية  الصحراء  املنتجة مبنطقة 

بروبان / البوتاجاز / املتكثفات ( .
االستخدام  لتحقيق  قدم3/يوم  مليون   300 ملعاجلة  بالعامرية  البوتاجاز  استخالص  مصنع  تشغيل  على  اإلشراف   -
األمثل للغازات املنتجة مبنطقة الصحراء الغربية واستخالص املشتقات ذات القيمة االقتصادية العالية ) البوتاجاز / 

املتكثفات ( .
- تنفيذ أعمال التطوير الشامل جلميع التسهيالت املوجودة على الشبكة )محطات تخفيض وقياس، غرف بلوف، ..(.

- تنفيذ املرحلة األولى من مشروع التبريد والتدفئة باستخدام الغاز الطبيعى بالقرية الذكية كمقاول رئيسى للمشروع 
التبريد  حملطة  التركيبات  أعمال  إلى  باإلضافة  املهمات  توريد   ، الهندسية  التصميمات  بأعمال  الشركة  قامت  حيث 

الرئيسية وجميع التسهيالت اخلاصة باملشروع .
- إنشاء » املركز املتميز لفحص وتطوير اخلطوطPIMCOE  » ، وذلك للقيام بأعمال فحص ، صيانة ، وإصالح وإعادة 

التأهيل خلطوط الغاز الطبيعى واخلطوط البترولية .

أدلة اإلتصال :
العنوان  : شارع التسني – الطريق الدائرى – القاهرة اجلديدة

تليفون: 0226171511/2)2+(          فاكس: 0226171514)2+( 
gassupplyaffairs@gasco.com.eg:البريدااللكترونى
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الهيئة امل�رشية العامة للرثوة املعدنية
www.egsma.gov.eg

الرسالة :

التنمية  فى  الرائدة  القطاعات  أحد  التعدينية  الثروات   -
االقتصادية واالجتماعية. 

- التنمية املتكاملة للمجتمعات العمرانية جلنوب الوادى.
- مراعاة البعد البيئى وحتقيق السالمة فى عمليات االستخراج 

والتصنيع للثروات التعدينية واحملجرية.
- االستكشافات التعدينية واجليولوجية جلميع مناطق مصر 

أساس للتنمية املتكاملة.

الرؤيــة :   

- االستغالل االمثل جلميع الثروات التعدينية فى مصر لالجيال 
احلالية واملستقبلية.

- زيادة التنمية القائمة للثروات التعدينية خاصة بجنوب الوادى.
- توفير أقصى قدر ممكن من االحتياجات الالزمة من خامات التصنيع الزراعى والصناعى .

- تنمية املوارد البشرية وتكوين كوادر إدارية وبحثية متميزة فى مجال التعدين.
- تكوين مجموعة كبيرة من الكيانات االقتصادية للعمل باسلوب اقتصادى .

- توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمالة خاصة بجنوب الوادى .
القوى البشرية :

إجمالى عدد العاملني بالهيئة 2029 موظف )27 إدارة عليا _ 576 أخصائى – 350   – 667 حرفى – 261 مكتبية 
ومكتبية غير مؤهلة 148 عمال خدمات معاونة (

امليزانية السنوية لالبحاث )اإلستثمارية(: 

بدأت 13  ,اما فى اخلطة اخلمسية 2012/2007  مليون جنية سنوياً  تراوحت مابني 30-29  خالل اخلطة 2007/2002 
مليون 2008/2007 ثم 10 مليون معتمد 2009/2008

إجنازات الهيئة متضمنة االستكشافات التالية :

خام حديد أسوان ، حديد البحرية ، الكوارتز, رواسب الفوسفات في وادي النيل والبحر األحمر وأبو طرطور ، رواسب 
الكاولني في مناطق كثيرة , احلجر اجليري والطفلة , رمل الزجاج ، رواسب اجلبس ، فحم املغارة، أالملنيت مبنطقة أبو 

غلقة،الطفلة الزيتية بالبحر االحمر والوادى اجلديد,الذهب، النيوبيوم والتنتالم.

امكانيات الهيئة فى حتقيق اهدافها وتنفيذ التعاقدات مع الغير فى اجملاالت التالية: 

التخريط اجليولوجي :

- تقدم الهيئة خدماتها في إعداد اخلرائط اجليولوجية والتركيبية مبقاييس الرسم اخملتلفة 
االستكشاف التعديني:

   - الدور الذى تقوم به املساحة اجليولوجية فى االستكشاف التعدينى ال ميكن حصره.
   - عمل الدراسات التفصيلية وابحاث االستكشاف اجليولوجي واجليوكيميائي للصخور الصلبة والرواسب وهاالت 

التمعدنات اخملتلفة.

اجليوفيزياء :

- عمل املسح اجلوي املغناطيسي والكهرومغناطيسي واإلشعاعي وعمل دراسات التحقق احلقلي ملناطق التمعدنات 
باستخدام التقنيات احلديثة وعمل الدراسات الزلزالية والدراسات اجليوتقنية ودراسة أماكن اآلثار فى حالة التعاقد 

على ذلك باالضافة لدراسات البحث عن املياه اجلوفية.
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تقييم اخلامات :

تقدير االحتياطي اجليولوجي واملؤكد للخامات املكتشفة واعداد التقارير واخلرائط املتكاملة والتفصيلية .

مجال احلفر اآللي :

- حفر آبار رأسية ومائلة بأقطار وأعماق مختلفة بغرض استكشاف اخلامات التعدينية  وأبحاث املياه اجلوفية وتنفيذ 
الدراسات اجليوهندسية بعمل جسات حتت السطح بالوسائل ذات التقنية احلديثة واخلبرات الفنية املتميزة.

مجال البيئة :

- إعداد الدراسات اجليوبيئية واإلنتاج الرقمي للخرائط اجليولوجية اخملتلفة 
ودراسة مواقع اخملاطر الطبيعية وإنتاج خرائط استخدامات األراضي.

مجال املعلومات : )مركز املعلومات والتوثيق(

- يعد انشاء مركز املعلومات من أهم اجنازات الهيئة.
- يوجد به أول مكتبة متخصصة لعلوم األرض حيث حتتوى على أكثر من 
100000 مرجع علمى ومجلة وحولية ، باالضافة الى التبادل العلمى مع 

اكثر 150 هيئة علمية باخلارج.
اخلامات  وحزم معلومات عن  الهيئة من خرائط  بيع مطبوعات   -
قواعد  خالل  من  املعلومات  إسترجاع  خدمة  وتقدمي  اخملتلفة 
وجارى  املنشورة  وغير  املنشورة  للتقارير  الببليوجرافية  البيانات 

إنشاء املكتبة االلكترونية.
إلعداد  املتميزة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  وحدة  الى  باالضافة   -
من  أو  الدراسات  بواسطة  إما  اخملتلفة  لالراضى  الرقمية  اخلرائط 

صور االقمار الصناعية.

املتحف اجليولوجي :

الفقارية  احلفريات  أنواع  جلميع  املتطورة  العلمية  الدراسات 
والالفقارية واملعادن والصخور واألحجار السماوية واألحجار الكرمية 

مع عرض لعدد كبير من العينات النادرة واملمثلة لهذه االنواع.
منح الترخيص وإستصدار عقود االستغالل 

للخامات  االستغالل  وعقود  البحث  تراخيص  طلبات  وإستصدار  فحص 
املنجمية طبقا للقواعد والقوانني احلاكمة.

املعامل املركزية وتشمل :

الدراسات املعدنية واجليوكيميائية:
عمل القطاعات الرقيقة واملصقولة ودراستها بامليكروسكوب املستقطب 
وامليكروسكوب   اإللكتروني وعمل التحليل احلرارى التفاضلي والتحليل 

.XRF  والتحليل الكمي الطيفى للعناصر الرئيسية والشحيحة XRD املعدني احليودى
الدراسات الكيميائية:

من  القياس  أجهزة  من  العديد  باستخدام  الهواء  وحتليل  للذهب  الناري  والتحليل  الرطب  الكيميائي  التحليل  عمل 
أهمها  جهاز االمتصاص الذري ، احلث بالبالزما ، التحليل اللوني ، التحليل االيونى كراماتوجرافي.

جتهيز اخلامات واستخالص الفلزات:
رفع درجة اخلامات واملعادن الصناعية علي مستوي معملي ونصف صناعي.

اختبار املواد :
حتديد اخلواص الطبيعية وامليكانيكية للصخور.

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 3 صالح سالم - أمام دار املركبات - القاهرة

تليفون: 0226855660)2+(     فاكس : 0224820128)2+(                                                          
info@egsma.gov.eg :البريدااللكترونى
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الرؤيـــة : 

ادارة وتشغيل شبكات وتركيبات ومحطات تخفيض الضغط للغاز الطبيعى وأعداده للتوزيع.
صيانة مكونات الشبكة فى مختلف املواقع للمنازل واحملالت التجارية وكذلك املنشأت الصناعية التى يتم تغذيتها 
من شبكات املنازل ، وذلك بإستخدام أحدث التقنيات وبطريقة آمنة واقتصادية ، وأصبحت الشركة ذات رؤية واضحة 
ومحددة وهى الشركة الرائدة فى نقل وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعى لعمالء ) املنازل - التجارى - الصناعى ( مبحافظات 

) القاهرة - اجليزة - األسكندرية - بورسعيد - االسماعيلية (.
تعزز تاون جاس موقعها الريادي في مجال الغاز الطبيعي بتطوير مجال العمل الرئيسي لزيادة عمالء الشركة ) املنازل- 
آفاق  وخلق  واإلسماعيلية  وبورسعيد  واالسكندرية  واجليزة  بالقاهرة  الشركة  امتياز  مناطق  في  التجاري(   – املصانع 

جديدة إلمداد الغاز الطبيعي مبنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

الرسالــة :

تركز رسالة الشركة علي استخدام أحدث األساليب التكنولوجية املتطورة إلجناز أهداف الشركة في مواعيدها احملددة 
وباملستوي املطلوب من اجلودة مع مراعاة أقصي معامالت األمن الصناعي والسالمة والصحة املهنية.

املوارد البشرية :

- عدد العمالة فى 2009/5/17 : 3770 عامل
- مركز تدريب متقدم لعمالة الشركة والشركات الشقيقة.

تـــاون جــا�س
www.towngas.com.eg
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اإلمكانيات :

• 15 منطقة تشغيل للتعامل مع جميع احلاالت الطارئة تعمل 24 ساعة بدون عطالت من خالل رقم الطوارئ 129.
• مجهزة بشبكة اتصاالت حديثة.

• مزودة بسيارات للطوارئ لالنتقال الفوري والتعامل بكفاءة مع كافة احلاالت.
• تقوم بأعمال الصيانة الدورية والرقابة على اخلطوط واألجهزة. 

• التنسيق مع كافة املرافق والهيئات واحملافظات.
• خدمة العمالء من خالل اخلط الساخن  19129.

• معايرة ومراجعة العدادات.
• حتديث دائم للرسومات التسجيلية للخطوط. 
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البترول  كأحدى شركات قطاع   1975 عام  بتروجت  إنشاء شركة  مت 
عام  كمقاول  متكاملة  مشروعات  إنشاء  فى  املتخصصة  املصرى 
ألعمال التصميم و التوريد والتنفيذ للمشروعات الكبرى لقطاعات 
بالشرق  الصناعية  واملشروعات  والبتروكيماويات  والغاز  البترول 
جميع  الشركة  عمل  مجال  ويشمل  أفريقيا.  شمال  و  األوسط 
األعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم وتصنيع 
املعدات االستاتيكية والهياكل املعدنية وإنشاء مستودعات التخزين 
االستراتيجية  للمشروعات  املبردة  واملستودعات  والكروية  الرأسية 
ومعامل  والبترول  الغاز  حقول  وتنمية  الغاز  إسالة  مشروعات  مثل 
واألسمنت  واألسمدة  البتروكيماويات  إنتاج  ومشروعات  التكرير 

مواسير  وتغليف  البرية  األنابيب  خطوط  ومد  البحرية  واملنشآت  املنصات  تصنيع  الى  باإلضافة  الكهرباء  ومحطات 
األنابيب البرية والبحرية.

الضخمة إحدى كبرى  املعدات  و  املتميزة  الفنية  البشرية  املوارد  و  العملية  اخلبرة  بتروجت مبا متلكه من  تعد شركة 
شركات املقاوالت بأفريقيا والشرق األوسط حيث توسع نشاطها ليشمل العمل فى كل من السعودية و قطر واليمن 

و األردن ولبنان و السودان وليبيا و اجلزائر كما مت إنشاء فرع باالمارات العربية املتحدة.
كما تتوافق نظم الشركة مع املعايير الدولية فى جميع جوانبها ، حيث أن الشركة حاصلة على شهادات نظم ادارة 
اجلودة )أيزو 9001( و إدارة البيئة )أيزو 14001( وإدارة السالمة والصحة املهنية )OHSAS 18001( األمر الذى مكنها من 

املنافسة والفوز بالعديد من املناقصات العاملية على املستوى االقليمى.

بيانات وحقائق عن الشركة :

مهمة الشركة :

أن تعزز الشركة مكانتها ومركزها كشركة رائدة على املستويني 
ومعايير  طبقا  املتكاملة  املشروعات  مجال  فى  والدولى  احمللى 
والبتروكيماويات  والغاز  البترول  قطاعات  خلدمة  العاملية  اجلودة 
والصناعة مع االلتزام الكامل مبعايير السالمة والصحة املهنية 

واحملافظة على البيئة.

رؤية الشركة :

األول  االختيار  لتصبح  عاملى  كمقاول  الشركة  ومتيز  انطالق 
والغاز  البترول  قطاعات  فى  العمالء  لكافة  كمقاول  واألفضل 
البتروكيماويات والصناعة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

قيم الشركة الرئيسية :

- السالمة أوالً واحملافظة على البيئة.                                      - االلتزام مبعايير اجلودة الشاملة.
- االلتزام التام جتاه العميل.                                                    - االلتزام بالبرامج الزمنية.

- التطوير املتواصل لقدرات الشركة.                                       - الفاعلية واجلدية.
- التنمية للموارد البشرية.

 �رشكة امل�رشوعات البرتولية وال�صت�صارات الفنية

) برتوجت (
www.petrojet.com.eg

E T R O J E T 
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املوارد البشرية :

يعمل بالشركة 27.500 عامل من التخصصات الفنية واإلدارية اخملتلفة.

موارد الشركة :

1- املعدات :  متلك الشركة أسطوال ضخما من املعدات اإلنشائية احلديثة تصل الى أكثر من 5000 معدة تخدم 
مجاالت عمل الشركة مثل:

- معدات حتريك التربة )بلدوزرات - حفار – لودر – معدات متهيد التربة وغيرها(
- معدات الرفع )األوناش – الروافع - سايدبومات- ....الخ( ومتلك الشركة ونش حديث حمولة 1250 طن ويعتبر من أكبر 

األوناش التى متلكها شركة مقاوالت على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
- معدات اللحام: ماكينات اللحام األوتوماتيكى واليدوى.
- معدات اخلرسانة )محطات خلط ومضخات وخالطات(.

- معدات أخرى: مثل أجهزة احلفر األفقى املوجه ومعدات التكريك والضواغط وتصنيع الهياكل املعدنية الغير منطية 
وغيرها.

2- ورش التصنيع و مصانع التغليف:

متلك الشركة مجموعة من الورش املتخصصة لتصنيع املعدات اإلستاتيكية واملؤهلة  بشهادات اجلمعية األمريكية 
للهندسة امليكانيكية )ASME( باالضافة لورش تصنيع الهياكل املعدنية واملنشآت البحرية وأخيرا مصانع تغليف 

اخلطوط البرية والبحرية سواء بالبولى إيثلني أو اخلرسانة. 

أهم االجنازات :

بتنفيذ  قامت  املصرى، حيث  البترول  االستراتيجية لقطاع  تنفيذ اخلطط  بتروجت منذ نشأتها فى  ساهمت شركة 
املنشآت  الى  باإلضافة  اخملتلفة  البتروكيماويات  ومصانع  الطبيعى  الغاز  وتنمية حقول  البترولية  املشروعات  معظم 

الصناعية الكبرى بقطاعات األسمدة واألسمنت وصوامع تخزين الغالل.
سنة  مليون طن/   7,2 بطاقة  بإدكو  الغاز  إسالة  ، مشروع  بتروجيت  نفذتها شركة  التى  الضخمة  املشروعات  ومن 
ومشروع إسالة الغاز بدمياط بطاقة 5 مليون طن/سنة ومعمل تكرير ميدور بطاقة 5 مليون طن/سنة ومراحل مد 
مد  ومراحل  بوصة   36 إلى   24 من  تتراوح  وأقطار  كم   1000 بطول  أسوان  حتى  الوادى  جنوب  لتنمية  الغاز  خطوط 
خط أنابيب الغاز العربى من مصر حتى احلدود األردنية السورية بطول 900 كم وخط أنابيب خام الشرارة مليتا فى 
براس  األوليفني  ومشروع مصنع  باليمن  ببلحاف  الغاز  إسالة  ومشروع   30 وقطر  كم   650 بطول  الليبية  اجلماهيرية 
الفان بقطر ومشروعى توسعات محطة غاز ينبع وتوسعات محطة خام احلوت البرية ومنصة التحميل البحرية بضبا 
لشركة أرامكو باململكة العربية السعودية ومشروع املرحلة األولى من تطوير حقل اخلفجى البحرى والذى يعتبر أكبر 
عقد عاملى فى تاريخ قطاع البترول املصرى لتنفيذ مشروعات خارج مصر والكثير من املشروعات األخرى التى تتعدى 

األلف وخمسمائة مشروع عبر تاريخ الشركة املمتد ألكثر من ثالثني عاما.

أدلة اإلتصال :
العنوان  : ش جوزيف تيتو – هايكستيب - القاهرة

تليفون: 0226230740)2+(     فاكس:  0226230788)2+( 
fax@petrojet.com.eg :البريدااللكترونى
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مساهمة   كشركة   1978 يناير   15 في  إنبى  شركة  تأسست 
 .1997 لسنة   8 رقم  االستثمار   لقانون  حالياً  تخضع  و  مصرية 
تسليم  عام  ومقاول  عاملية  هندسية  شركة  إنبي  شركة  تعتبر 

مفتاح تعمل في مجال صناعات النفط والغاز. 

املساهمون :

الهيئة املصرية العامة للبترول                                             %97  
شركة  املشروعات البترولية و االستشارات الفنية )بتروجت(                %2

صندوق اإلسكان و اخلدمات االجتماعية للعاملني بقطاع البترول %1 

رؤية الشركة :

أن تتبوأ شركة إنبــى، بحلول عام 2010، مركزا قياديا ضمن أكبر عشر شركات تعمل كمقاول عام بنظام تسليم 
مفتاح في تنفيذ املشروعات في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في أفريقيا والشرق 

األوسط.

رسـالة الشركة : 

البترول  صناعة  مجال  في  املشروعات  تنفيذ  هي  رسالتنا  إن 
والغاز والصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية في أفريقيا والشرق 

األوسط مما يدعم االقتصاد الوطني.
ألحدث  وتوفيرنا  اجملال  هذا  في  ريادتنا  إلى  أساسا  هذا  ويرجع 
توقعات  نفوق  أن  إلى  بينما نسعى  التميز  ومستويات  التقنيات 
بشرية  ثروة  من  منلك  ما  أهم  خالل  من  هذا  ويتحقق  عمالئنا، 
متمثلة في العاملني بشركة إنبى، ذوى االنتماء والكفاءة والثقة 

العالية بالنفس.

رأس املال :

املصرح به                                                                150 مليون دوالر أمريكى
املصدر و املدفوع                                                        75 مليون دوالر أمريكى 

املؤشرات املالية ) عام 2008 ( :

- إجمالي األرباح: 4,300 مليون جنيه مصري
     ) 60% مشروعات خارج مصر و 40% مشروعات داخل مصر( 

- صافي األرباح بعد الضرائب:  500 مليون جنيه مصري
نطاق األعمال :                         

• مقاول عام تسليم مفتاح
• الدراسات الفنية و االقتصادية

• التصميمات األساسية و التفصيلية
• توريد املعدات و املهمات 

�رشكـة انبـى
www.enppi.com
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• اإلشراف على اإلنشاءات و التركيبات
• تركيبات الكهرباء و األجهزة

• إدارة املشروعات
• جتارب بدء التشغيل

األنشطة :

• هندسة العمليات
• الهندسة امليكانيكية
• الهندسة الكهربائية

• هندسة القياس والتحكم
• الهندسة املعمارية

• هندسة األنابيب
• هندسة خطوط األنابيب

• تصميم املنصات واخلطوط البحرية
• توريد املهمات

• إدارة املشروعات
• مراقبة املشروعات

• تنمية املوارد البشرية
• جتارب بدء التشغيل والتشغيل

• التركيبات الكهربائية وأجهزة التحكم 
• التكنولوجيا ونظم املعلومات

• الهندسة البيئية
• السالمة والصحة املهنية ومنع اخلسائر

• نظم إدارة اجلودة والبيئة
القوى البشرية :

بلغ عدد العاملني بالشركة حتى منتصف عام 2009 حوالي 1700 موظف.

أهم اإلجنازات احلالية :

مشروعات محلية :

                    BP Egypt مشروع إعادة  تأهيل املنصات البحرية و احملطات البرية لشركة جابكو •
            ELAB للشركة املصرية إلنتاج األلكيل بنزين  )LAB( مشروع مجمع البنزين اخلطى •

E-Methanex مشروع إنشاء مصنع امليثانول بدمياط لشركة •
E-Styrenics مشروع إنتاج البولى استيرين لشركة •

 Shell Egypt  مشروع إنشاء محطة الضغط لشركة بدر الدين للبترول •
 BG Egypt مشروع الضواغط )املرحلة اخلامسة( لشركة البرلس للغاز •

مشروعات عاملية :

مشروعات باململكة العربية السعودية :

• مشروع توسعات محطة غازات ينبع لشركة أرامكو السعودية.

• مشروع توسعات معامل معاجلة و حقن املياه بالسفانية لشركة أرامكو السعودية. 

• مشروع محطة غازات اخلرسانية لشركة أرامكو السعودية. 
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مشروعات باململكة العربية السعودية و دولة الكويت )املنطقة احملايدة(:

• مشروع توسعات محطة »احلوت« البرية  لشركة عمليات اخلافجى املشتركة.

• مشروع تنمية حقول اخلافجى البحرية )املرحلة األولى(  لشركة عمليات اخلافجى املشتركة.

مشروعات بدولة قطر :

قطر  لشركة  الثانية(  )املرحلة  محزم   وميدان  بواحلنني  آبار  حقول  في  البحرية  للمنشآت  الشامل  التقييم  إعادة   •
للبترول.

مشروعات بدولة األردن :

• مشروع خط الغاز العربي من العقبة - الرحاب – احلدود السورية / األردنية لشركة فجر األردنية املصرية.

مشروعات بدولة سوريا :

 Shell Syria مشروع اخلدمات الفنية املتكاملة و اإلشراف على اإلنشاءات لشركة الفرات •

Shell Syria مشروع استرجاع أبخرة الشعلة و حقن املياه في حقول تنك و عمر لشركة الفرات للنفط •

Shell Syria مشروع ثعبان/جرنوف – أزرق/مالح لشركة الفرات للنفط •

 TOTAL Syria مشروع تقدمي اخلدمات الهندسية لشركة دير الزور •

مشروعات باجلماهيرية الليبية : 

.Agib Oil Co. Ltd مشروع خط أنابيب شرارة – مليتا لشركة •

مشروعات بدولة السودان :

. GNPOC مشروع خط تصدير اخلام من حقل نيم العظيم بالسودان لشركة •

مشروعات بدولة اليمن :

• مشروع تنمية حقل خرير لشركة توتال.

مشروعات بدولة فنزويال :

. PDVSA مشروع محطة الستخالص الغاز لشركة •

. PDVSA ملعاجلة الغاز الطبيعي – املرحلة األولى. لشركة PAGMI مشروع •
  . PDVSA  لشركة Jose مشروع زيادة معدالت قدرة فصل منتجات الغاز بالتقطير مبشروع •

 . PDVSA مشروع استخالص غاز اإليثان مبنطقة سان خواكني لشركة •
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أدلة اإلتصال:
العنوان  : 1)أ( شارع أحمد الزمر – احلى الثامن – مدينة نصر - القاهرة

تليفون: 0222748115)2+(                  فاكس: 0222744981)2+( 
gmail@enppi.com :البريدااللكترونى



١6١

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

 �رشكة غـاز م�رش
www.egyptgas.com.eg

الرسالـة :

استخدام  علي  واضح  بشكل  مصر  غاز  شركة  رسالة  ترتكز 
التكنولوجيا املتقدمة في مساعدة العمالء علي حتقيق األهداف 
مع  املطلوبة  اجلودة  مستوي  علي  احلفاظ  مع  احملدد  الوقت  في 
املهنية  والصحة  والسالمة  البيئة  بقضايا  الرئيسي  االهتمام 

كتطبيق ألساسيات إدارة اخملاطر في جميع مراحل التعاقد. 

الرؤيــة :

تسعي شركة غاز مصر إلي حتسني مكانتها كشركة رائدة في 
مجال الغاز الطبيعي عن طريق تطوير مجال عملها األساسي إلي 

أفاق جديدة كشركة منافسة في تقدمي خدمات املشروعات البترولية والغاز في منطقة الشرق األوسط و أفريقيا. 

املوارد البشرية : 

االستثمار احلقيقي لشركة غاز مصر هو العمالة املؤهلة واحلاصلة علي أعلي مستويات التدريب احمللي و الدولي.
إجمالي العمالة بشركة غاز مصر )4249 عامل( موزعة كالتالي :

79إدارة عليا

87مهندسون

130إداريون

70محاسبون و ماليون

3869عمالة متخصصة

14العالقات العامة

إمكانيات شركة غاز مصر :

استطاعت شركة غاز مصر املنشاة منذ عام 1983 كشراكة بني الهيئة العامة للبترول )80%( وبقية املستثمرين )%20( 
أن تكتسب اخلبرات واإلمكانيات واملهارات التي تؤهلها للقيام بجميع أنواع املشروعات في مجال الغاز الطبيعي. 

املؤشرات املالية تعبر عن موقف الشركة املالي حتى نهاية عام 2008 كانت كاألتى:
بلغ إجمالي األصول طويلة األجل:        315,260          مليون جنيه مصري
بلغ إجمالي األصول املتداولة:              1276,358        مليون جنيه مصري
بلغ رأس املال العامل:                           580,076         مليون جنيه مصري
بلغ رأس املال املصدر واملدفوع:              120,000          مليون جنيه مصري
بلغت اجمالى حقوق املساهمني:         895,336          مليون جنيه مصرى
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أهم االجنازات :

1 - خطوط الصلب و محطات تخفيض الضغط 
أ - خطوط الصلب ) إجمالي األطوال املنفذة 600 كم(  

ب  - محطات تخفيض الضغط ) 77 محطة منفذة في األعوام السبعة األخيرة فقط(  

2- عميل منزلي                   2.313 مليون عميل
3- أجهزة محولة                   3,303 مليون عميل

4- عميل جتاري                  15100 عميل
5- أطوال شبكات التوزيع املنفذة )بولى ايثلني(       12.500كم

6- أطوال تركيبات داخلية و خارجية منفذة )مواسير صلب( 35.000 كم
7- محطات متوين السيارات بالغاز الطبيعى                    102 محطة 

8- مناطق صناعية                                                   635 مصنع
)LPG( 9- مشروعات الغاز املسال

قامت الشركة بتنفيذ العديد من مشروعات تسليم مفتاح ملستودعات تخزين الغاز املسال ملشروعات البترول 
والبتروكيماويات والعديد من محطات تعبئة اسطوانات الغاز. 

10- مشروعات التبريد باستخدام الغاز الطبيعي 
قامت الشركة بتنفيذ مشروع التبريد باستخدام الغاز الطبيعي في القرية الذكية وهو من أوائل املشروعات التى مت 
تنفيذها في منطقة افريقيا والشرق األوسط علي مساحة 12000 م2 وميزانية 130 مليون جنيه مصري ومت تنفيذه 
خالل عام واحد باالضافة إلى مشروع تبريد اجلامعة األمريكية بالتجمع اخلامس - القاهرة اجلديدة مبيزانية 4,25 مليون 

جنيه ومت التنفيذ خالل 8 أشهر.
11- مشروعات الصيانة و إعادة التأهيل و التجديدات:

تقوم الشركة بأعمال الصيانة واإلنشاءات للمشروعات البحرية والبرية وتشمل األتي :
أ  - مشروعات الدهانات الوقائية.

ب  - مشروعات العزل البارد و الساخن. 
ت  - صيانة املستودعات )أعمال التفتيش و اإلصالحات والدهانات اخلارجية والداخلية(

 

أدلة اإلتصال :
العنوان  : امبابة – كورنيش النيل - الوراق - جيزة

تليفون : 0235406079)2+(    فاكس : 0235408882)2+(                                                                  
info@egyptgas.com.eg :البريدااللكترونى



وزارة التجارة وال�صناعة
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الهيئة امل�رشية العامة للموا�صفات واجلودة

www.eos.gov.eg

النشــأة :

• أنشئت الهيئة عام 1957 طبقاً للقرار اجلمهورى رقم 1957/29 
على أن تكون هيئة مستقلة تتبع وزارة الصناعة وفى عام 1979 
مت إعادة تنظيمها وتعديل تسميتها إلى الهيئة املصرية العامة 
رقم  اجلمهورى  للقرار  طبقاً  اإلنتاج  وجودة  القياسى  للتوحيد 
ونص على  واختصاصاتها  والذى حدد مهامها  لعام 1979    392
التوحيد  شئون  جلميع  املعتمد  القومى  املرجع  تعتبر  الهيئة  أن 

القياسى فى جمهورية مصر العربية.
• وفى عام 2005 صدر القرار اجلمهورى رقم 2005/83 بتعديل مسمى الهيئة املصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة 

اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة املصرية العامة للمواصفات واجلودة.

املهــــام :

• وضع وإصدار املواصفات القياسية املصرية للخامات واملنتجات الصناعية وأجهزة القياس واإلختبارات وطرق التفتيش 
وضبط اجلودة والقياس واملعايرة.

• أنشطة التفتيش الفنى واإلختبار والرقابة على املنتجات لتأكيد مطابقتها للمواصفات املعنية.
• الترخيص مبنح عالمات وشهادات اجلودة واملطابقة للسلع واملنتجات الصناعية وشهادات املعايرة ألجهزة القياس 

واالختبار.
• متثيل الدولة فى املنظمات الدولية واإلقليمية املناظرة التى تعمل فى أنشطة مماثلة ألنشطة الهيئة.

القوى البشرية :

إجمالى عدد العاملني  944 عامل. 724 عامل دائم ،220 عامل مؤقت.

ميزانية األبحاث :

11.000.000 جنيه عن السنة املالية 2007 – 2008.

أهم اإلجنازات :

• توافق جميع املواصفات القياسية املصرية مع املواصفات الدولية بعدد 5400 مواصفة.
• إتاحة جميع املواصفات املصرية على شبكة االنترنت الدولية.

• إصدار مواصفات قياسية مصرية فى مجاالت جديدة كاإلتصاالت ، األجهزة الطبية ، السكك احلديدية ، املرور ، النقل 
البحرى ، السياحة ، األغذية العضوية ، حماية املستهلك ، اخلدمات.

• زيادة معدل الشركات احلاصلة على عالمة اجلودة بنسبة 40% سنوياً.
• تنمية نظم اجلودة باملنشآت الصناعية الصغيرة لعدد 70 منشأة لعدد 12 منطقة باملناطق العشوائية وإدخالها 

القطاع الرسمى.
• زيادة معدل الشركات احلاصلة على نظم إدارة اجلودة والبيئة بنسبة 30% سنوياً.

• تأهيل معامل فحوص االختبار العتمادها دولياً وحتقيق االعتراف بنظم الفحص واالختبار لتسهيل التجارة وتنمية 
الصادرات املصرية.

• اعتماد دولى ملعامل الغزل والنسيج من مجلس االعتماد البريطانى.
• اعتماد معامل القياسات واملعايرات الصناعية.

• حصول الهيئة على شهادات املطابقة للمواصفات الدولية أيزو 2000/9001 لنظم إدارة اجلودة.
• تفعيل اتفاقيات التعاون املشترك بني مصر والدول العربية لتسهيل التبادالت التجارية.

• اختيار رئيس الهيئة ليكون مسئول االتصال اإلقليمى للمنطقة العربية ودول حوض البحر املتوسط مبنظمة 
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األيزو.
• انتخاب الهيئة عضو جمللس إدارة منظمة األيزو ملدة 7 دورات.

• اختيار رئيس الهيئة ليكون املنسق اإلقليمى لدول الشرق األدنى باللجنة الدولية لدستور األغذية »كودكس«.  
الرؤية املستقبلية :

- مجاراة النظم العاملية من خالل التوافق مع املواصفات الدولية وتطبيق املرجعية الدولية لنظم تقييم املطابقة في 
مجاالت اجلودة واالختبار واملعايرة.

- مراجعة كافة املواصفات القياسية املصرية كل خمس سنوات وفقاً للمرجعية الدولية.
- قصر البنود اإللزامية في املواصفات القياسية املصرية علي تلك التي ترتبط بالسالمة والبيئة.

- التوافق مع متطلبات اتفاقيتي العوائق الفنية علي التجارة والصحة والصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية.
- تفعيل دور عالمة اجلودة وشهادات املطابقة لتلبية احتياجات املستهلكني وزيادة الثقة في املنتج املصري.

- تأهيل الكوادر البشرية بالهيئة مبا يتماشي مع املهام املستقبلية للهيئة.
- تعزيز التعاون مع الهيئات املناظرة علي املستويني الدولي واإلقليمي.

- تدريب العاملني بالهيئة سواء في الداخل واخلارج. 
- تشجيع روح فريق العمل واإلنتماء للهيئة.

- حتديث البنية األساسية للهيئة وأساليب العمل بصفة مستمرة وذلك لالرتقاء باألنشطة واخلدمات التي تقدمها 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  مع   لتتماشي  الصناعية  واملعايرات  واالختبار  واجلودة  املواصفات  مجاالت  في  الهيئة 

املناظرة.

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 16 ش تدريب املدربني - األميرية - القاهرة

تليفون:  22845522 02)2+(  -  22845524 02)2+( 
فاكس: 0222845501)2+( 

moi@idsc.net.eg :البريدااللكترونى
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 مراكز م�رش لنقل التكنولوجيا والبتكار
www.tic.gov.eg

في إطار خطة عمل وزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة 
ودعم قدرتها التنافسية فى أسواق التصدير، قامت وزارة  التجارة 
والصناعة بإنشاء سلسلة من املراكز التكنولوجية التخصصية 
تعمل كمراكز خدمية متعددة األنشطة تابعة لقطاع التنمية 
التكنولوجية بالوزارة لتقوم بدورها كقاطرة لتطوير األنشطة 
تقدمي  خالل  من  ومنتجة  جديدة  عمل  فرص  وخلق  الصناعية 
وحتسني  التكنولوجيا   إدارة  فى مجاالت  متميزة  فنية  خدمات 

األداء الصناعي ودعم التكامل الصناعى  وتنمية األعمال. 

ولقد اشتملت املرحلة األولى على انشاء املراكز 
التكنولوجية القطاعات التالية :

مركز  الدولي للمنسوجات واملالبس-  التسويق  -مركز  البالستيك  الرخام واحملاجر-مركز تكنولوجيا  مركز تكنولوجيا 
مركز   - والدباغة  اجللود  صناعة  تكنولوجيا  مركز   - الغذائية  الصناعات  تكنولوجيا  مركز   - واملوضة  التصميمات 

تكنولوجيا األثاث - مركز تكنولوجيا احللي
 - مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية - مركز التسويق الدولى للمنسوجات واملالبس.

القطاعات  جلميع  أفقيا  خدماتها  تقدم  نوعية  تكنولوجية  مراكز  انشاء  على  أيضا  األولى  املرحلة  اشتملت  كما 
الصناعية كالتلى:

- مركز حتسني اجلودة واإلنتاجية 
- مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف

وتعتمد استراتيجية عمل مراكز مصر لنقل التكنولوجيا واالبتكار بشكل كبير على احملاور اآلتية: -
1. التعاون الوثيق مع مراكز اخلبرة العاملية واالستفادة من برامج التمويل الدولية فى نقل وتوطني التكنولوجيا املتطورة 

وتطبيق معايير اجلودة العاملية لدعم تنافسية املنتج الصناعى فى ضوء محركات التنافسية العاملية
2. تنمية التكامل الرأسى بني عناصر متسلسلة القيمة بحيث تأتى تنمية الصادرات وخلق فرص العمل اجلديدة فى 

صدارة أولويات تنمية القطاع الصناعى 
3. تنمية التكامل األفقي بني عناصر التجمعات الصناعية لتحقيق اقتصاديات احلجم وحتسني هياكل تكلفة اإلنتاج 

باملصانع

وقد حرصت الوزارة على إتباع آلية ديناميكية فى إدارة املراكز التكنولوجية تعتمد على املشاركة والتفاعل مع اجملتمع 
بتشكيل جلنة تسيير  الوزارة  قامت  الصدد  وفى هذا  تقدمها.  التى  الفنية  اخلدمات  وجودة  فائدة  الصناعي لضمان 
خاصة بكل مركز من املراكز التكنولوجية لتحديد األهداف االستراتيجية للمركز وتخطيط ومتابعة تنفيذ األنشطة 

املنوط بها وتضم فى عضويتها ممثلني عن اجملتمع الصناعي واجلهات الداعمة للصناعة كما يلى: -
- الغرفة الصناعية باحتاد الصناعات املصرية

- اجملالس التصديرية للقطاعات الصناعية
- شركات االستثمار فى اجملال الصناعي 

- املناطق الصناعية الكبرى
- مركز حتديث الصناعة

- وزارة التجارة والصناعة



١6٨

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

خدمات مراكز مصر لنقل التكنولوجيا واالبتكار :

وحتديد  املصرية  والشركات  للمصانع  ميداني  مسح  إجراء  بعد  التكنولوجية  املراكز  من  كل  خدمات  تصميم  مت 
االحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية فى ضوء مؤشرات األداء العاملية. ويشمل مجال أعمال املراكز التكنولوجية 

احملاور اآلتية:
1- التدريب الفنى وتنمية مهارات العاملني بالصناعة

2- الدعم الفنى املباشر على خطوط اإلنتاج
3- االختبارات املعملية العتماد املنتجات الصناعية

4- توفير قاعدة متكاملة للمعلومات الفنية والتجارية

امليزانية : 

    51 مليون جنيه مصرى

عدد العاملني : 

                      400 موظف

اإلجنازات :

عدد الشركات املستفيدة:                                                         4663

عدد املتدربني ببرامج نقل التكنولوجيا والتصميم:                 15604

عدد االختبارات املعتدة للمنتجات:                                           5237

 إجمالى عقود تطوير الشركات ونقل التكنولوجيا:          418 عقد

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 2 ش أمريكا الالتينية – جاردن سيتى - القاهرة

تليفون:  6/ 027921205)2+(        فاكس: 027955025)2+( 
info@tic.org :البريدااللكترونى
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معهد التبني للدرا�صات املعدنية
www.tims-eg.com

الرسالـة :

وخدمة  واملاجستير  الدبلوم  ملرحلتي  اجلامعي  فوق  ما  التعليم  في  املعدنية  للدراسات  التبني  معهد  مهمة  تتمثل 
اجملتمع في سبيل حل مشكالت التنمية القومية بوجه عام ، والتنمية الصناعية بوجه خاص وذلك من خالل ستة 

أهداف متكاملة للتطور التكنولوجي وانتقال املعرفة وتتمثل في : 
االرتباط   - التكنولوجيا  تطوير   - املعرفة  إدارة    - التطبيقية  البحوث   - املتخصص  التدريب   - املوجه  )التعليم 

باجملتمع(. 

الرؤيــة :

والصناعات  والتعدينية  املعدنية  الصناعات  لتطوير  رئيسية  دافعة  قوة  املعدنية  للدراسات  التبني  أن يصبح معهد 
التطور  وذلك من خالل   . العاملية  إلى املستويات  العربية لالرتقاء مبستواها وصوال  املرتبطة بها في جمهورية مصر 

التكنولوجي وانتقال املعرفة . 

القوى البشرية :

21الكادر اخلاص305الكادر العام

12اليومية65املؤقتني

2الغير متفرغني16املتفرغني

  
اإلجنــازات :

1- مرحلة الدبلومة

2- مرحلة املاجستير 

3- الدورات التدريبية) داخل املعهد(

4-االستشارات واالختبارات واملعايرة من خالل ثالث مراكز 
     تتمثل في:

 
- مركز بحوث الطاقة والبيئة.

-  مركز دراسات التصنيع والتنمية التكنولوجية.
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أدلة اإلتصال:
العنوان  : شارع احلديد والصلب - التبني

تليفون:  6/ 25010175 02)2+(      فاكس: 0225010170)2+( 
info@tims-eg.com  :البريدااللكترونى

-  مركز تنمية املوارد البشرية والصناع الصغيرة. 
 

5- املعامل املتخصصة باملعهد وتتمثل في :
- املعمل املركزي لدراسات التلوث الصناعي   

- معمل حتليل الغازات   
- معمل االلكترونيات   

باإلضافة إلى إدارة املعامل والشئون الفنية ، املكتبة ، مركز املعلومات ، االصدرات والنشر العلمي ، املؤمترات والندوات 
واملعارض واالتفاقيات ، احلاضنات التكنولوجية. 



وزارة الرتبية والتعليم
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املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية

 www.ncerd.org

أنشئ املركز القومى للبحوث التربوية بقرار رئيس اجلمهورية رقم )881( لسنة 1972 باعتباره هيئة عامة متارس نشاًطا 
علمًيا وتتبع وزير التعليم . ثم صدر القرار اجلمهورى رقم )96( لسنة 1980 باعتبار املركز من املؤسسات العلمية ، 

وصدرت الالئحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية بقرار رئيس اجلمهورية رقم )53( لسنة 1989 

الهدف من إنشاء املركز :

تزويد املسئولني واملشتغلني بالسياسة التعليمية باملعلومات العلمية والتربوية السليمة التى حتقق مساعدة الطالب 
عبر مراحل الدراسة العامة والفنية على النمو والنضج عقلًيا واجتماعًيا وتهيئتهم الستيعاب ما يستجد فى ميادين 

العلم ، وتنمية قدراتهم على التفكير واإلبداع واإلسهام فى تطوير العلم ووضعه فى خدمة اجملتمع .

تتلخص رسالة املركز فى اآلتى :

إجراء البحوث والدراسات التربوية الهادفة والتى ميكن أن  تساهم فى حتقيق اجلودة الشاملة فى العملية التعليمية 
إلحداث التغيير اإليجابى املرغوب فيه فى البيئة التعليمية وفى اإلنسان ) إدارة – معلـم – متعلم ( ، بحيث يتم اجلمع 
بني األصالة واحلداثة ، مما يتطلب النظرة الشاملة املتكاملة لعناصر القوة والضعف فى النظام التعليمى واملالئمة 
الصورة  لتقدير  احلالى  الواقع  بتطورات  والتنبؤ   ، وخصائصه  ومقتضياته  العصر  واجتاهات  وتطورها  احلياة  لطبيعة 
واالستراتيجيات  واملنطلقات  لألهداف  املستمرة  املراجعة  مع   ، فى مصر  التعليم  عليها مستقبل  التى سيتشكل 

واملمارسات الفعلية .

الرؤية االستراتيجية للمركز :

مع مستجدات  والتحديث متشياً  والتطوير  والتجديد  اإلصالح  إلى  دائماً  يحتاج  فى مصر  التربوى  النظام  بأن  إدراكاً 
العصر ومتطلباته واملتغيرات فى الواقع املصرى ، واحلاجة إلى آفاق جديدة فى الفكر التربوى ، واحلاجة إلى استيعاب 

الثورة العلمية واملعلوماتية واملعرفية والتقنية ومتابعة تطوراتها. لذا فإن رؤية املركز تتبلور فى اآلتى:
1- اجراء البحوث والدراسات التربوية املتميزة ملواجهة املشكالت التربوية التى يعانى منها النظام التعليمى ، والعمل 

على تطوير فكر تربوى متميز للنهوض بالعملية التعليمية.

2- توظيف البحث العلمى التربوى فى تطوير برامج التعليم والسعى لتحقيق مجتمع التعليم والتعلم.

3- توثيق التعاون فى مجال البحث العلمى التربوى مع املؤسسات البحثية التربوية العاملية واحمللية ) جامعات - كليات 
تربية - مراكز بحثية( وتشجيع مبادئ احلوار والتفاهم والتعاون املشترك مع االجتاهات اإليجابية السليمة والتى تستند 

إلى ثوابتنا وقيمنا.

4- إعطاء أهمية كبيرة للبحوث والدراسات املستقبلية التى تعنى برسم صورة وحاجات املستقبل التربوية والتخطيط 
لتحقيقها بنجاح.

5- إجراء الدراسات املقارنة على مستوى عاملى )مقارن( لدعم املنافسة فى سوق العمل محليا واقليميا وعامليا. )تطوير 
كيفى فى كل جوانب العلمية التعليمية(.

بالسياق  اجملتمعى وعالقتها  إطارها  تناول جزئية مبعزل عن  والذى ال ميكن  القومى  الطابع  البحوث على  اشتمال   -6
االجتماعى واالقتصادى والثقافى والسياسى وغيرها.
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7- جعل املدرسة كنواة للمؤسسة التعليمية فى واقع نشاطها ميدانا للتجريب والتجديد التربوى.

العلم  بأعلى مستويات  املسلح  الشباب  أجيال من  لتنشئة  التعليم للجميع  تدعيم االستمرار فى حتقيق هدف   -8
واملعرفة.

9- البحث فى تفعيل تطبيق الالمركزية فى التعليم وتوزيع املسئولية وتفويض السلطة فى ظل قانون اإلدارة احمللية.

وحتمال  إلتزاما  أكثر  تكون  بحيث  املدارس  جميع  فى  التعلم  على  والباعث  املشجع  املناخ  توفير  فى  البحث   -10
للمسئولية.

11- النهوض مبستويات التحصيل فى جميع املواد الدراسية 
خاصة العلوم والرياضيات واللغات ، حتى يصل جميع الطالب 

إلى درجة اإلتقان والتميز وفقا للمعايير العاملية للتحصيل.

12- البحث فى التواصل فى إرساء مبدأ حتقيق اجلودة الشاملة 
 ، وممارسة  تخطيطا  وعربيا  محليا   - التعليمية  العملية  فى 

والذى يعد خيارا أوحد لتحقيق جودة املنتج البشرى.

 ، التعليم  فى  التكنولوجيا  مكون  تعظيم  فى  البحث   -13
التكنولوجيا  واتقان  استعمال  مهارات  على  الطالب  وتدريب 

املتقدمة واالستفادة من تعدد مصادر املعرفة.

14- البحث فى التطوير املستمر ملنظومة التقومي التربوى ووضع معايير قومية واضحة لقياس املنتج التعليمى وإرساء 
ثقافة التقومي الشامل واملتعدد واملستمر والتراكمى والتقومي الذاتى.

الشعب البحثية باملركز :

املركزى  اجلهاز  رئيس  قرار  مبوجب  التنظيمى  الهيكل  تعديل  بعد   - والتنمية  التربوية  للبحوث  القومى  املركز  يتكون 
للتنظيم واالدارة رقم 167 لسنة 1993 - من الشعب البحثية التالية:

1. شعبة بحوث السياسات التربوية ) قسم حتليل وتقومي السياسات - قسم قياس الرأى العام - قسم التقومي واملتابعة 
- قسم التربية اخلاصة - قسم تعليم الكبار(.

2- شعبة بحوث تطوير املناهج  ) قسم بناء وتصميم املناهج - قسم اعداد املواد التعليمية  والكتب املدرسية - قسم 
التجريب امليدانى - قسم املتابعة امليدانية - قسم تكنولوجيا التعليم(.

3- شعبة بحوث التخطيط التربوى ) قسم اقتصاديات التعليم - قسم تخطيط التعليم - قسم حتليل النظم - قسم 
اإلدارة التربوية واملدرسية(.

4- شعبة بحوث املعلومات التربوية ) قسم الدراسات املقارنة - قسم التجديد التربوى - قسم الدراسات املستقبلية 
- قسم اإلعالم التربوى(.

5- شعبة بحوث التعليم الفنى ) قسم التعليم الصناعى والتكنولوجيا - قسم التعليم الزراعى - قسم التعليم 
التجارى - قسم التدريب املهنى والتلمذة الصناعية(.
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6- شعبة بحوث األنشطة التربوية ورعاية املوهوبني ) قسم االحتياجات والبرامج التدريبية - قسم األنشطة االجتماعية 
والثقافية - قسم األنشطة الفنية والرياضية - قسم معلومات املوهبة - قسم تصميم وبناء األدوات املرتبطة باملوهبة 

- قسم متابعة ورعاية املوهوبني(.

عدد أعضاء الهيئة البحثية باملركز ومعاونيهم : 

           )140( باحًثا منهم )20( أستاذًا ، )24( أستاذًا مساعًدا ، )83( دكتورًا باحًثا ، )13( مدرًسا مساعًدا .

امليزانية السنوية للمركز :

                                     9 مليون جنيه مصرى للعام 2009/2008

امليزانية السنوية لألبحاث :   

                                    )420( ألف جنيًها مصريًا للعام 2009/2008 

أهــم اإلجنـــازات :

1- متوسط عدد البحوث االستثمارية وغير االستثمارية التى يجريها املركز سنويًا )30( بحًثا ميدانًيا .

2- يصدر املركز مجلة » البحث التربوى « وهى مجلة علمية محكمة نصف سنوية ، وتنشر اجمللة البحوث والدراسات 
التربوية التى تتعلق بسياسة التعليم والتخطيط التربوى واملناهج وطرق التدريس واألنشطة التربوية والتقومي التربوى 

وغير ذلك .

3- كما يصدر املركز » مجلة التربية والتعليم « ، وهى مجلة علمية توثيقية تصدر أربع مرات فى العام ، ويتم تزويد 
مكتبات املدارس اإلعدادية والثانوية بأعداد منها لتعميم الفائدة العلمية واإلعالمية وتنوير الرأى العام بتطوير التعليم 
، وتتضمن اجمللة دراسات وبحوث تربوية وملف العدد ، واملؤمترات التربوية والقرارات الوزارية ، وعرض للكتب اجلديدة فى 

اجملال التربوى وملخصات لبحوث املركز القومى للبحوث التربوية .

لها  ملخصات  عرض  ويتم   ، التربوية  للقضايا  تتعرض  التى  احلديثة  األجنبية  الكتب  بعض  بترجمة  املركز  يقوم   -4
وتعميمها .

5- يقوم املركز بإجراء الدراسات املقارنة على مستوى عاملى واالستفادة من جتارب الدول لدعم العملية التعليمية فى 
كافة املراحل .

6- يقوم املركز بإعداد التقارير الدولية حول تطور التعليم والتى تطلبها املنظمات الدولية مثل اليونسكو ، والتقرير 
العاملى لرصد التعليم للجميع وغير ذلك .

7- التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تدريب املعلمني واملوجهني والقيادات املدرسية والقيادات الوسطى عن طريق 
. ) .V.C ( شبكة الفيديو كونفرانس

باألنشطة  اخلاصة  املشروعات  بعض  فى   » الفرنسى  الثقافى  املركز   «  : مثل  األجنبية  اجلهات  بعض  مع  التعاون   -8
العلمية فى املرحلة االبتدائية . 



١76

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

أدلة اإلتصال:
العنوان  : 12 ش واكد – البرج الفضى – بجوار جراج 

اجلمهورية –العتبة - القاهرة
تليفون :  0225890980)2+(   -   0225890482)2+(

فاكس :   0225938788)2+(
ncerd@ncerd.org: البريد اإللكتروني

9- التعاون مع مشروع اجلايكا ) JICA ( اليابانــى فــى األنشطة اإلبداعيـة فــى مادتـى العلوم والرياضيات باملرحلة
االبتدائية .

 ، اجلزائر  منها  التربوى  العلمى  البحث  مجال  فى  الشقيقة  العربية  الدول  من  عدد  مع  علمية  اتفاقات  عقد  مت   -10
اجلمهورية اليمنية ، اجلمهورية السورية .



وزارة التنمية االإقت�صادية
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 املركز الدميوجرايف بالقاهرة

www.cdc-egypt.org

رسالة املركز :

بالقاهرة  هيئة حكوميه تقوم بأنشطة  الدميوجرافي  املركز 
ورعاية  تنشئة  على  للمساعدة  وتدريبية  وبحثية  تعليمية 
جيل جديد من األخصائيني في الدميوجرافيا في الدول النامية 

املهتمني بدراسة وحتليل القضايا السكانية الهامة. 

املتصلة  للعلوم  املبتكرة  األساليب  دراسة  يدعم  أنه  كما 
بالدراسات السكانية ويقدم يد املساعدة لواضعي السياسات 
في تصميم وتنفيذ السياسات السكانية وسياسات التنمية 
املناسبة. ويقيم املركز عالقات قوية وصالت تعاون وثيقة مع 

املنظمات السكانية علي املستوي القومي واإلقليمي والدولي0

أهداف املركز  :

تتلخص األهداف الرئيسية للمركز الدميوجرافي في اآلتي : 
• القيام بالتدريب في مجال الدميوجرافيا والسكان والتنمية لألفراد الذين يعملون في مجال السكان. 

• إجراء البحوث واملسوح في مجال السكان والعلوم املرتبطة. 
• توفير اخلدمات االستشارية والفنية للحكومات واملنظمات املعنية. 

• تنظيم وإقامة املؤمترات والندوات اخلاصة بقضايا السكان والتنمية علي املستويني احمللي واإلقليمي. 
• تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال السكان واملوضوعات املرتبطة. 

• مساعدة احلكومات والهيئات في تقييم البرامج واملشروعات السكانية . 

الرؤيـــة : 

بالتعاون مع اجلامعات  تطوير أنشطة املركز وتعميق دوره اإلقليمي ليشمل مناطق أوسع وتفعيل برنامج الدكتوراه 
املصرية0

 
أعضاء هيئة التدريس باملركز :

يعمل باملركز الدميوجرافى سبعة من أعضاء هيئة التدريس طوال الوقت باإلضافة إلى ستة عشر عضواً يعملون جزءاً 
من الوقت فى مختلف التخصصات التى تشمل: الدميوجرافيا، اإلحصاء، الدميوجرافيا االجتماعية، علوم احلاسب، صحة 
عامة، رياضيات، قوى عاملة، صحة إجنابية، إحصاءات سكانية، ويترأس املركز مدير املركز، ويساعده منسقو البرامج 

األكادميية والبحوث والتدريب0

برامج املركز :

يقوم املركز الدميوجرافى حاليا بتنفيذ ثالثة برامج رئيسية: األكادميية/ التعليمية والبحثية والتدريبية.
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إمكانيات املركز :

املكتبة :

تعتبر املكتبة )والتي تقع بالطابق األول من مبني املركز الدميوجرافي( واحدة من أغني املكتبات املتخصصة في مجال 
الدميوجرافيا والدراسات السكانية في منطقة الشرق األوسط.  وحتتوي علي ما يزيد علي 36 ألف كتاب و110 دورية 
عاملية منها ما يقرب من 30 دورية باللغة العربية. باإلضافة إلي ذلك يتوفر باملكتبة العديد من الكتب واملراجع التي 

حتتوي علي البيانات الدميوجرافية لكثير من الدول التي يخدمها املركز منها التعدادات واإلحصاءات احلديثة واملسوح.

كما تعتبر املكتبة واحدة من أفضل خمس مكتبات علي املستوي اإلقليمي تقدم خدماتها الي الباحثني واملهتمني 
POPLINE والذي مت احلصول عليه من  )DHS( .  كما يتوفر برنامج  باستخدام بيانات املسح الدميوجرافي الصحي 
العالم  السكان علي مستوي  بحث عن  أكثر من250000  يحتوي علي  األمريكية حيث    John Hopkins جامعة 
أيام األسبوع  املركز كل  التدريس وطالب  وتقدم املكتبة خدماتها ألعضاء هيئة   . والذي يتم حتديثه كل ستة أشهر 

)ماعدا أيام اجلمعة والسبت والعطالت الرسمية(.

معمل احلاسب اآللي :

بإدخال  البرامج احلديثة اخلاصة  أكثر من مائة حاسبا شخصيا من أحدث طراز وكذلك  اآللي  تضم معامل احلاسب 
البرمجة  بلغات  البرامج اخلاصة  إلي  باإلضافة  الكلمات  وبرامج معاجلة  والدميوجرافي  والتحليل اإلحصائي  البيانات  

وقواعد البيانات.

معمل اللغات :

 مت إنشاء معمل للغات في املركز كي يساعد علي حتسني اللغة االجنليزية للدارسني. أما بالنسبة لغير متحدثي اللغة 
العربية فيتم تعليم اللغة العربية حتى يتسنى لهم التعامل مع متحدثيها. 

 
عيادة طبية :

 يضم املركز عيادة طبية تقدم خدماتها للطالب وأعضاء هيئة التدريس – كما ينصح الطلبة بوجه عام فور وصولهم 
إلى املركز الدميوجرافى باحلصول على االستشارة الطبية عن حالتهم الصحية.

أدلة اإلتصال:
العنوان  :  78شارع 4 - الهضبة العليا- املقطم  - القاهرة

تليفون :  0225080735)2+(   –   0225080745)2+(                                                               
فاكس :   0225080248)2+( 

 info@cdc-egypt.org : البريدااللكترونى
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رسالة املركز :

تتلخص رسالة املركز في األتي :
• وضع وتنفيذ البرامج البحثية اإلرشادية التدريبية في كافة 
 ، مستدامة  بصورة  املصرية  بالزراعة  لالرتقاء  النشاط  فروع 
والعمل على تضييق الفجوة الغذائية بني اإلنتاج واالستهالك 
احلمراء  اللحوم  وكذا  الهامة  اإلستراتيجية  احملاصيل  في 

واأللبان.
العاملية  التطورات  حسب  يتحدد  مستمر  فيض  توليد   •
اإلنتاجية  العملية  لتطوير  املناسبة  التكنولوجيات  من 
لوحدة املوارد الطبيعية وخفض تكلفة اإلنتاج وزيادة القدرة 
املنتج  جودة  برفع  املصرية  الزراعية  للمنتجات  التنافسية 
واحملافظة  الزراعية  التنمية  ملعوقات  العلمية  احللول  وإيجاد 

على البيئة وصيانة املوارد الطبيعية والبشرية.
الباحثني  من  متكاملة  فرق  خالل  من  اإلنتاج  مواقع  في  التكنولوجية  اإلجنازات  وتطبيق  نقل  سرعة  على  العمل   •
واملرشدين الزراعيني املتخصصني ومرشدي القرى جنباً إلى جنب مع القادة الريفيني بحقول املزارعني من خالل إقامة 

الفصول الدراسية واحلقول اإلرشادية لكافة احملاصيل.
واجلودة  اإلنتاجية  النضج عالية  احلديثة إلنتاج أصناف وسالالت محاصيل مبكرة  احليوية  بالتكنولوجيات  االهتمام   •
ومقاومة لألمراض وذات احتياجات مائية أقل وتتحمل احلرارة واجلفاف وامللوحة ،بهدف رفع كفاءة االستخدام األمثل 
اإلصابة  حدة  خلفض  املتكاملة  املكافحة  استخدام  إلى  واالجتاه  املبيدات  استخدام  وخفض  واملياه  األرض  لوحدتي 

باآلفات.
• رفع القيمة املضافة لإلنتاج الزراعي ،وحتسني صافي دخول 
املنتجني في كافة قطاعات الزراعة ، واالهتمام بدور املرأة في 

حتسني العملية اإلنتاجية وحتسني مستوى معيشتها .
• تنمية املوارد البشرية الزراعية من خالل التدريب وتوفير فرص 
واألنشطة  الزراعة  قطاع  في  ومفيدة  منتجة  جديدة  عمل 

الريفية املرتبطة به خاصة صغار الباحثني.
• تعزيز التعاون مع املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية )16 
بدول  املتقدمة  للدراسات  الدولي  املركز   ، دولي  بحثي  مركز 
الزراعية  الدولية  واملنظمات  املتوسط،  األبيض  البحر  حوض 
في  والتكنولوجيا  العلم  منجزات  من  لالستفادة  اخملتلفة( 
كافة أنحاء العالم ، وتنمية القدرات العلمية والفنية واإلدارية 

للعاملني باملركز لتمكينهم من حتقيق األهداف املرجوة.

الهدف العام :

حتقيق التنمية املستدامة من خالل تطبيق تكنولوجيات متطورة حتقق االستخدام األمثل للموارد الطبيعية الزراعية 
للوفاء باحتياجات السكان من الغذاء والكساء وتوفير متطلبات التصدير وحتسني دخول املزارعني.

اإلمكانيات :

يوجد باملركز حوالي 16 معهداً بحثيا أحدثها معـهد البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية الزراعية، 12 معمال مركزيا ، 
10 محطات إقليمية ، 46 محطة بحوث )أحدثها محطة بحوث توشكي( ، 23 إدارة جتارب زراعية .

 مركز البحوث الزراعية
www.arc.sci.eg
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عدد العاملني :

وتخصصات  فروع  مختلف  في  والبكالوريوس  واملاجستير  الدكتوراه  حملة  من  خبيرا  أالف  ستة  نحو  باملركز  يعمل 
العلوم الزراعية، باإلضافة إلى 24138 من الفنيني واإلداريني.

أهم االجنازات :

• مت زيادة إنتاجية احملاصيل احلقلية في عام 2007/2006 ،فعلي سبيل املثال بلغت إنتاجية القمح نحو 18.0 أردب/فدان 
ولكنها متيزت بالثبات النسبي، األرز 4.2 طن/فدان ،والذرة الشامية 25.7 أردب/فدان ،كذلك زادت انتاجية الفول البلدي 

إلي 9.17 أردب/فدان ،فول الصويا 1.3طن/فدان. 
• زيادة إنتاجية محصول قصب السكر إلي 50.9 طن/ فدان عام 2005 /2006 وبنجر السكر إلي 20.9 طن/فدان عام 

 .2007/2006
• زيادة إنتاج اخلضر إلي نحو 20 مليون طن والفاكهة إلي نحو 9.8 مليون طن عام 2006.

• زاد اإلنتاج احمللي من اللحوم احلمراء إلى حوالي 612 ألف طن عام 2006 كما زاد اإلنتاج احمللي من حلوم الدواجن إلى 
888 ألف في نفس العام. هذا وقد بلغ إنتاج البيض نحو 7.4 مليار بيضة ، وحقق إنتاج اللنب الطازج نحو 5.65 مليون 

طن أما زيادة اإلنتاج احمللي من األسماك فقد بلع نحو 971 ألف طن في عام 2006.
• استنباط أكثر من 188 صنفاً وهجيناً عالية اإلنتاج، باإلضافة إلى نحو 70 صنفاً مبشراً حتت التسجيل من مختلف 

احملاصيل احلقلية.
النباتية ومن أهم األصناف مبكرة  الزيوت  • إنتاج هجن عباد الشمس لتقليص الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك فى 

النضج : صنف سخا 53 )90-95يوم( ، صنف جيزة 102 )80 يوم(.
• تغطية املساحة املنزرعة بالذرة الشامية بالهجن عالية اإلنتاجية املقاومة لألمراض بنسبة 100% وذلك من الهجن 

الفردية والثنائية والثالثية.
• نشر زراعة أصناف القمح عالية اإلنتاجية واملقاومة لألصداء خاصة مرض الصدأ األصفر. تعميم ونشر زراعة أصناف 
األرز مبكرة النضج عالية اإلنتاجية مما ساهم في توفير مياه الري ملشروعات التوسع األفقي واحملاصيل الصيفية األخرى 

باإلضافة للصنف ياسمني املصري )أرز عطري(.
• مت تسجيل الصنف التجاري اجلديد من قصب السكر PH 8013 بعد إجراء التجارب التصنيعية واملشتركة مع شركة 

السكر.
• استنباط وإكثار ثمانية من أصناف قصب السكر املبشرة عالية اإلنتاج، واستنباط عدد 23 صنف من محصول بنجر 

السكر.
• أجراء التجارب البحثية والزراعية علي محصول االستيفيا كمحصول محلي طبيعي جديد.

• انتخاب سالالت جديدة من احلاصالت البستانية )فاكهة  - خضر – نباتات طبية ونباتات زينة( املتميزة في اإلنتاج 
كماً ونوعاً. حيث وصل عدد األصناف املنزرعة من الفاكهة 17 صنف ومنتخب. كما مت استنباط 79 صنف وهجني خضر 

ونباتات طبية وعطرية مت تسجيل منها 34 صنف وهجني وجاري تسجيل باقي األصناف.
املستوى  على  واملتوسط  للصنف(  اإلنتاجية  )القدرة  اإلرشادية  احلقول  في  احملصول  بني متوسط  الفجوة  تقليص   •
الذرة  القمح من 58% عام 1998/97إلي 34% عام 2005/2004،  الرئيسية مثل  احلبوب  القومي خاصة في محاصيل 

الشامية من 12% إلي 8% واألرز من 20% إلي 14% خالل نفس الفترة.
• مت تدريب وتأهيل حوالي 116 ألف متدرب من خريجي اجلامعات واملدارس الثانوية الفنية في عدد 280 مركز. 

• تدعيم البرامج اإلرشادية من خالل تقوية العالقة بني الباحث واملرشد وتطوير وسائل نقل التكنولوجيا مبا يكفل 
االستفادة من نتائج البحوث التطبيقية في اجملاالت اخملتلفة ملعظمة االستفادة من وحدة األرض واملياه وزيادة العائد 

للمزارعني من زراعة أراضيهم وتطوير البرامج التدريبية لرفع كفاءة الباحثني ومساعديهم .

أدلة االتصال :
العنوان : الدقي - اجليزة 

تليفون: 0235722069)2+(           0235720944)2+(
فاكس: 0235722069)2+(

info@arc.sci.eg :البريد االلكترونى
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www.arc.sci.eg

املركز الإقليمى للأغذيـــة والأعلف احد 

املراكز التابعة ملركز البحوث الزراعية

الرسالـة :

إحكام الرقابة على األعالف وخاماتها وإضافاتها من أجل غذاء أمن باإلضافة إلى القيام بأبحاث من أجل إيجاد بدائل 
أكثر جودة وأقل تكلفة.

الرؤيـة :

حتقيق أعلى جودة لتحليل األعالف واألغذية من خالل اإلعتماد الدولى ملعامل املركز اإلقليمى لألغذية واألعالف حتى 
.ISO/IEC17025 تصبح معترفاً بها طبقاً ملواصفة األيزو اخلاصة باملعامل

القوى البشرية :

1- الكدر البحثى  94  
2- الكدر العام  363  

أهم اإلجنازات اإلجنـازات :

أوالً  فى مجال البحوث وتطبيقاتها ورفع القدرات البحثية للعاملني :

مت حصول عدد خمسة أفراد على درجة املاجستير وأربعة أفراد على درجة الدكتوراه وقد مت ترقية عدد أربعة افراد لدرجة 
لإلنسان  الغذائي  والتلوث  احليوان  لتغذية  األعالف  بإنتاج  اخلاصة  البحثية  اجملاالت  فى  بحوث  رئيس  وأثنني  أول  باحث 

واحليوان .

ثانياً مجال التدريب واإلرشاد :

وباالشتراك مع جهات أخرى خالل عام 2007 بتنظيم العديد  قـــام املركــز اإلقليمـى لألغذيــة واألعــالف منفرداً 
إنتاج االعالف واستخدام  الرقابة على  املعارض فى مجال  العلمية واالشتراك ببعض  والندوات  التدريبية  الدورات  من 
مخلفات املزرعة واستخدام بدائل جديدة كخامات لألعالف وغيرها من اجملاالت اخملتلفة فقد بلغ عدد الدورات التدريبية 

التى قام بها املركز اإلقليمى 9 دورات شملت تدريب حوالى 130 متدرب من داخل مصر وخارجها .

وفى إطار العمل الوطنى اإلرشادى قام املركز اإلقليمى لألغذية واألعالف بإجراء دراسة على مستوى التغذية مبحافظة 
الفيوم وجارى إعداد التحاليل االحصائية للبيانات اجملمعة اخلاصة بها وفى نهاية الدراسة سيتم الدعوة لعقد مؤمتر 
مجال  فى  املتخصصة  الدولية  والهيئات  املنظمات  املؤمتر  هذا  الى  وسيدعى  عليها  املتحصل  النتائج  حول  موسع 
باحملافظــــة  التنفيــــذ  حيــــز  فى  وضعها  يتم  حتى  والتوصيات  النتائج  ملناقشة  الصغيرة  واملشاريع  التغذية 

وبالتالى فيكمــن تطبيقها على باقى احملافظات املشابهة .

ثالثاً فى  مجال مراقبة اجلودة :

1- بلغ إجمالى كميات شحنات خامات األعالف ومركزاتها وإضافتها املفرج عنها بعد إجراء التحاليل الرقابية الالزمة 
6604052 طن وقد مت إصدار قرارات باإلعدام وإعادة التصدير لكمية 56321.72 طن .
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طلب  للمواصفات عدد 773  ومطابقتها  مراجعتها  مت  والتى  وإضافاتها  األعالف  إجمالى عدد طلبات تسجيل  بلغ   -2
الوزارية  والقرارات  التسجيل  لشروط  مطابقتها  لعدم  أصناف   10 تسجيل  رفض  ومت  صنف   1860 بإجمالى  تسجيل 

املنظمة فى هذا اجملال .

3- بلغ إجمالى عدد شحنات األسمدة الواردة 1621 شحنة مت اإلفراج عن 1568 شحنة مطابقة للمواصفات املستردة 
على أساسها وبلغ عدد الشحنات الغير مطابقة 53 شحنة .

باإلشتراك مع معهد  واألعالف  اإلقليمى لألغذية  املركز  قام  التى  واملتبقيات  بلغ إجمالى عدد تسجيالت األسمدة   -4
بحوث األراضى واملياه وجلنة اخملصبات عدد 1898 إستمارة تسجيل .

5- فى مجال الرقابة على مصانع األعالف قام املركز اإلقليمى لألغذية واألعالف باإلشتراك مع شرطة املسطحات املائية 
وقطاع اإلنتاج احليوانى ومديريات الزراعة باحملافظات ومباحث التموين لعمل جلان فجائية على مصانع األعالف إلحكام 

الرقابة وضبط اجلودة .

6- بلغ إجمالى العينات الواردة للمركز اإلقليمى لألغذية واألعالف 15237 عينة مت حتليلها مبعامل الرطوبة – الرماد – 
األلياف – البروتني – الدهن .

رابعاً  فى مجال التحديث ومواكبة التطور التكنولوجى :

1- اإلنتهاء من إعداد وبداية تشغيل معمل جديد لتقدير اإلنزميات .
2- إستكمال جتهيز املبنى اجلديد لفرع املركز اإلقليمى لألغذية واألعالف مبيناء بورسعيد.

3- إنشاء معمل لفحص وتدريج احلبوب مبيناء دمياط .
4- إنشاء معمل لتطبيقات النانوتكنولوجى فى اجملاالت الزراعية .

أدلة االتصال
العنوان  : 9 شارع اجلامعة –اجليزة

تليفون: 35732280 02)2+( -  0235731989)2+(
فاكس: 0235732280)2+(

clff@intouch.com :البريد االلكترونى
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املعمل الفرعى لبحوث احل�صائ�س
www.arc.sci.eg

البحثية  يعتبر معمل بحوث احلشائش من اهم املؤسسات 
والتى   األراضي  واستصالح  الزراعية  البحوث  ملركز  التابعة 
تتركز اهتماماته في زيادة اسهامات تخصص علوم احلشائش 
من خالل االنشطة البحثية واالرشاد والتدريب بغرض تطوير 
املتكاملة  املكافحة  مجال  في  الفعالة  التقنيات  ونقل 
للحشائش في كافة احلاصالت الزراعية احلقلية والبستانية 
واخلضر واملساقي واملراوي الفرعية بهدف تقليل اخلسائر التي 
حتدثها احلشائش في اإلنتاج الزراعي والتي تقدر بحوالي %20 

من االنتاج الزراعى. 
 

الرسالة :

تعتبر املهمة االساسية للمعمل هى زيادة اسهامات تخصص علوم احلشائش في زيادة اإلنتاج الزراعي وتقليل الفقد 
فى االنتاج الزراعى نتيجة منافسة احلشائش.

 
الرؤيــة :

الزراعية  االساليب  باستخدام  املتكاملة  املكافحة  أساليب  على  تعتمد  احلشائش   ملكافحة  استراتيجيات  عمل 
وامليكانيكية واحليوية والكيميائية في مساحة محصولية تزيد علي 14 مليون فدان من خالل اجراء البحوث االساسية 
والتطبيقية فى هذا اجملال بهدف زيادة االنتاج الزراعى و تقليل الفقد فى االنتاج الزراعى نتيجة منافسة احلشائش  مبا 

يوفر مئات املاليني من اجلنيهات سنويا.
      

أهم اإلجنازات : 

املوضوعات واالنشطة التي مت تغطيتها والتي تسهم في حل مشاكل التنمية الزراعية في مصر:
1-  القيام بإجراء 150- 300  جتربة سنويا من خالل 12 مشروع جتريبي ممول تقييم من صندوق دعم بحوث حلول املشاكل 
التطبيقية وامليدانية ملكافحة اآلفات الزراعية بغرض تقيم فاعلية مبيدات احلشائش وإصدار التوصيات الفنية ملكافحة 
– اجلميزة  – اإلسماعيلية  احلشائش باحملاصيل احلقلية والبستانية واخلضر واجلسور واملصارف مبحطات بحوث سخا 
– سدس – النوبارية – ملوي – شندويل – السرو – القناطر اخليرية – الشرقية حيث مت إصدار 64 توصيه فنية في 
كتاب مكافحة اآلفات لوزارة الزراعة لعام 2005-2006 والتي تطبق في حوالي 2 مليون فدان سنويا كجزء من املكافحة 

املتكاملة للحشائش في هذه احملاصيل.
2- يتم حصر املساحات املصابة بالزمير في القمح سنويا بالتعاون مع اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي واإلدارة املركزية 
للمكافحة والتي تقدر بحوالي 5% من املساحة املنزرعة قمح كما مت عمل خرائط ملدى انتشار الزمير في حقول القمح 
باحملافظات اخملتلفة على مستوى اجلمهورية و مت مكافحة الزمير في القمح كيمياويا موسم 2006/2005 في مساحة 
131744 فدان ويدويا في مساحة 95166 موزعة على 20 محافظة كذلك مت مكافحة احلشائش العريضة كيمياويا 
في القمح في مساحة 313092 فدان ويدويا في 248267 فدان بإشراف من اللجان العلمية باملعمل املركزي لبحوث 

احلشائش واإلدارة املركزية للمكافحة واإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي .
3- يتم فحص عدد 300- 500 عينه سنويا من شحنات القمح املستورد للغذاء اآلدمي والواردة من احلجر الزراعي لتقدير 

نسب بذور احلشائش السامة واخلبيثة بها . 
: احلملة القومية للقمح واحلملة القومية  4- اشتراك الباحثني فى احلمالت القومية للنهوض بانتاج احملاصيل مثل 

لألرز 
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واحلملة القومية للذرة الشامية واحلملة القومية للمحاصيل الزيتيه واحلملة القومية للمحاصيل السكرية واحلملة 
القومية ملكافحة حشيشة الزمير فى القمح .

 
القوى البشرية :

. القوي البشرية وتخصصاتها ودرجاتها العلمية  )الهيئة البحثية( وعددهم 34 بيانهم كالتالى :-
4باحث أول11رئيس بحوث متفرغ2رئيس بحوث

4مساعد باحث2باحث مساعد11باحث

     
اإلمكانيات العلمية واملعملية : 

) املعامل وتخصصاتها واألجهزة التي تزيد قيمتها عن 
100 الف جنية(: 

 6 بعدد  مجهز  وهو  احلشائش  وفسيولوجيا  بيئة  معمل   -1
  Deep freezer حضانات إلنبات بذور احلشائش – ديب فريزر
 – حيويتها  علي  واحملافظة  احلشائش  بذور  عينات  حلفظ 
 – عليها  والتعرف  احلشائش  بذور  لفحص  ميكروسكوبات 
حركة  لتقدير    GLC وجهاز  اوتوكالف   - مركزي  طرد  أجهزة 
نظم  لعمل  وحدات كمبيوتر   – التربة  في  احلشائش  مبيدات 

خبيرة في مجال احلشائش(.
2- معمل فحص بذور احلشائش في القمح املستورد ) لفحص 
بذور  نسبة  وحتديد  اخلارج  املستوردة من  القمح  عينات حبوب 
احلشائش وخصوصا بذور احلشائش السامة لإلنسان واحلشائش 

سريعة االنتشار والغير منتشرة باألراضي املصرية ملنع دخول هذه احلشائش للحقول املصرية حيث يتم فحص أكثر من 
500 عينة سنويا( .

 – 3- املعشبات: معامل حصر وتصنيف احلشائش من خالل املعشبات في محطات البحوث الزراعية اخملتلفة )اجليزة 
– سدس( وذلك حلفظ عينات مرجعية ألنواع احلشائش اخملتلفة وعمل خرائط النتشار احلشائش وتوفير قواعد  سخا 

بيانات عن احلشائش املنتشرة في مختلف املناطق اجلغرافية في مصر.
أنحاء اجلمهورية  الزراعية في مختلف  البحوث  تابعة للمعمل موزعة مبحطات  معامل لبحوث احلشائش  عدد 10   -4
خلدمة جمهور املزارعني مجهزة مبوازين مختلفة احلساسية لوزن عينات مبيدات احلشائش وكذلك وزن العينات النباتية 
باحلقول  احلشائش  انتشار  مدي  لتحديد  احلشائش  عينات  ووزن  النبات  في  اخملتلفة  للعناصر  كميائية  حتليالت  لعمل 
 Flame التجريبية وحتديد الكفاءة اإلبادية ملبيدات احلشائش ودراسة مخزون التربة من بذور احلشائش اخملتلفة – اجهزة

photometer  لتقدير عناصر النيتروجني والفسفور بالعينات النباتية( .
5- مكتبة علوم احلشائش وحتتوى حوالي 1000 مرجع ورسائل علمية.

6- وحدات للحاسب اآللي مبقر املعمل باجليزة أو فروعه باحملطات.

أدلة االتصال
العنوان : 9 ش-  جامعة القاهرة - اجليزة 

تليفون: 0235713240)2+( - 0235699399)2+(
فاكس: 0235699399)2+(

Weedrel@hotmail.com :البريد االلكترونى
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www.arc.sci.eg

 املعمل املركزى لبحوث الت�صميم 

والتحليل الح�صائى

 األهـــداف :
 تتلخص أهداف املعمل املركزى لبحوث التصميم والتحليل االحصائى فى اآلتى :

1. تصميم وحتليل التجارب الزراعية  وتفسير النتائج لضمان سالمة القرار املبنى على التجريب جلميع املعاهد واملعامل 
املركزية فى مركز البحوث الزراعية .

2. اجراء البحوث فى مجال كفاءة تصميم التجارب الزراعية وقياس كفاءة التحليالت االحصائية بهدف الوصول الى 
جودة التوظيف االحصائى ونشر نتائج هذه البحوث على الباحثني فى املركز .

3. تصميم وعرض نتائج التجارب االرشادية .
4. تدريب الباحثني مبعاهد املركز فى مجال االحصاء التجريبى الزراعى وتشغيل احلاسبات االلكترونية .

5. تقدمي االستشارات العلمية فى مجال االحصاء التطبيقى ملعاهد ومعامل املركز . 
احلاسبات  وأستخدام  التجريبى  االحصاء  فى مجال   ) الثالث  العالم  دول  خاصة   ( األجنبية  الدول  تدريب مبعوثى   .6

االلكترونية فى حتليل التجارب الزراعية . 
7. حتليل الرسائل العلمية واألبحاث والعرض البيانى للنتائج جلميع الباحثني والدارسني مبراكز األبحاث العلمية اخملتلفة 

واجلامعات واملعاهد .
8. اعداد خطة التعبئة العامة واالحصاء اخلاصة مبركز البحوث الزراعية وذلك لتلبية احتياجات القوات املسلحة من 

القطاع املدنى فى حالة قيام احلروب واالزمات.

األنشطة واخلدمات : 

التجريبى  االحصاء  مجال  فى  وخدمات  بحوث  وحدة  االحصائى  والتحليل  التصميم  لبحوث  املركزى  املعمل  يعتبر 
الزراعية  والتجارب  البحوث  املركزية حملطات  واالدارة  املركزية  واملعامل  البحثية  املعاهد  ويقدم خدمات جلميع  الزراعى 
مبركز البحوث الزراعية وأيضا املراكز البحثية األخرى واجلامعات فى جمهورية مصر العربية وتتمثل األنشطة واخلدمات 

التى يقوم بها املعمل فى مجاالت البحوث واالرشاد والتدريب وتقدمي االستشارات االحصائية للباحثني. 

 القوة البشرية فى املعمل : 
 

العددالوظيفــة
11رئيس بحوث

2باحث أول

7باحث

10رئيس بحوث متفرغ

7باحث مساعد

1مساعد باحث

9اخصائى زراعى

45ادارى

7عامل
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امليزانية السنوية لألبحاث: 

35000 جنيه سنويا.

االمكانيات :

معامل تضم أجهزة حاسبات الية الجراء عمليات التصميم و التحليل االحصائى للتجارب الزراعية.

أهم االجنازات : 

• حتديث وتطوير البيئية االساسية فى املعمل والذى شمل جتديد مبنى املعمل وانشاء مبنى ملحق له وتطوير أجهزة 
احلاسب االلى باملعمل وحتديثها وادخال حزم برامج التحليل االحصائى احلديثة .

• انشاء نظام خبير يشمل طرق تصميم التجارب الزراعية واساليب التحليل االحصائى لهذة التجارب ووضعه على 
موقع املعمل على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.

اجناز االبحاث املدرجة فى اخلطة البحثية للمعمل والتى تدور حول احملاور االتية :
1- تقدير معالم كفاءة التجارب الزراعية من خالل إجراء جتارب فعلية أو جتارب جتانس أو بيانات سابقة وذلك فى االراضى 

القدمية واجلديدة .
2- تقدير كفاءة التحليالت االحصائية والوراثية من خالل دراسات احصائية تطبيقية فى جميع مجاالت البحث العلمى 

الزراعى .
أمكانية  وبيان  التجارب  تلك  جدوى  لتحديد  الزراعية  للتجارب  والبيئى  االقتصادى  التقييم  اساليب  استخدام   -3
البيئى الستخدام  البعد  اظهار  على  والتأكيد  التجارب  بهذة  املرتبطة  والتكاليف  املنافع  حتليل  من خالل  تطبيقها 

املعامالت الزراعية مع االستعانة بالعروض البيانية مبا يدعم اتخاذ القرار االحصائى السليم.
التدريبية  الدورات  إقامة  خالل  من  الزراعية  البحوث  مركز  ومعاهد  املعمل  فى  البحوث  هيئة  اعضاء  كفاءة  رفع   -4

اخملتلفة فى مجال تصميم وحتليل التجارب الزراعية باستخدام برامج احلاسب االلى .
5- رفع كفاءة اعضاء هيئة البحوث باملعمل من خالل التدريب خارج املعمل بارسالهم الى دورات تدريبية فى بعض 

الهيئات العلمية واجلامعات املصرية وايضا ارسال بعض الباحثني الى دورات تدريبية خارج جمهورية مصر العربية 
)منظمة االيكاردا فى سوريا – األكادميية العلمية بساراجوزا باسبانيا (.

6- ارسال بعض اعضاء هيئة البحوث باملعمل فى بعثات دراسية إلى دول الواليات املتحدة األمريكية – روسيا – بولندا 
– جمهورية التشيك للحصول على درجة الدكتوراه .

 أدلة االتصال
العنوان  : 9 شارع اجلامعة –اجليزة

تليفون: 0235720944)2+(
فاكس: 0235729469)2+(

cldsaratarc@hotmail.com :البريد االلكترونى
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املعمل املركزى للبحاث وتطوير نخيل البلح

www.arc.sci.eg

الرسالة : 

بحوث تطوير نخيل البلح

الرؤيــة : 

• استخدام التقنيات احلديثة في إنتاج شتالت ألصناف النخيل عالية اجلودة من خالل تكنيك زراعة األنسجة للحصول 
على نباتات مطابقة لألم ، وذلك لعمل إحالل وجتديد  النخيل املتقدم فى العمر وزراعة مناطق التوسع فى املشاريع 

الكبرى .
• إدخال أصناف جديدة فاخرة ناجت زراعة األنسجة وتقيمها وزراعتها فى األماكن املالئمة لها ملعرفة املردود االقتصادي  
• أجراء الدراسات حلفظ األصول الوراثية لنخيل البلح باستخدام تكنيك زراعة األنسجة والزراعة التقليدية من خالل 

بنك جينات مجمع .
• عمل البصمة الوراثية ألصناف النخيل ملعرفة التباين الوراثي بني األصناف واألنواع .

• إنتاج بعض النواجت الثانوية من نخيل البلح والتي تبشر مبجال واسع في صناعة األدوية .
• دراسات على تقييم بعض فحول النخيل للوصول إلى أنسب صفات الفحول القوية لتلقيح إناث النخيل لتحسني 

جودة الثمار.
• استخدام محسنات التربة والتسميد احليوي والعضوي وتأثيره على منو نباتات نخيل البلح الناجتة من زراعة األنسجة 

والزراعة التقليدية لفتح أفاق جديدة تصديرية.
البرامج  خالل  من  املزارعني  لتوعية  وذلك  والرطبة  جافة  والنصف  اجلافة  لألصناف  النخيل  أمراض  ودراسة  حصر   •

التنموية واإلرشادية .
الثمار  تخزين  أماكن  أو  البالغة  األشجار  أو  املشتل  فى  سواء  البلح  نخيل  تصيب  التى  للحشرات  ودراسة  حصر   •

وكيفية الوقاية منها .
• إجراء الدراسات على استخدام امليكنة التي تساعد في خدمة النخيل .

• استخدام التقنيات احلديثة في تصنيع وتعبئة التمور بالصورة املالئمة واالحتياجات الالزمة للسوق اخلارجي .
 • إجراء الدراسات واألبحاث عن ابتكار الطرق احلديثة من خالل التطوير والتركيز إلنتاج منتجات جديدة من الصناعات 

التحويلية لرفع التنمية الصناعية وزيادة الدخل القومي .
• استخدام التقنية احلديثة في كافة املنتجات وبقايا النخيل الغير رئيسية :

والورق  واحلبال  واألقفاص  املنزلية  األدوات  وإنتاج  )كمبوست(  إلى سماد عضوي  النخيل  تقليم  مثل حتويل مخلفات 
واخلشب .... الخ.

• استخدام مخلفات مصانع التمور في إنتاج األعالف الغير تقليدية .
اإلمكانيات :

يوجد معظم األجهزة واألدوات والتجهيزات الالزمة لألغراض املذكورة والهدف املنشود من املعمل املركزي للنخيل .

عدد العاملني :

 81 ) الباحثون – والباحثون املعاونون – الشئون املالية واإلدارية( + 25% من اإلجمالي يعملون بصفة مؤقتة .

امليزانية السنوية لألبحاث :

                                         400.000 جنيه
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أهم اإلجنازات :

1. إكثار نخيل البلح بطريقة زراعة األنسجة لألصناف احمللية والعاملية الفاخرة .
واحملافظة على  أصناف جديدة  إلنتاج  والنادر  املعمر  النخيل  األزهار إلكثار  أنسجة من  لزراعة  بروتوكول  استخدام   .2

الصنف .
صناعة  في  الستخدامها  احليوية  التكنولوجيا  باستخدام  البلح  نخيل  من  الطبية  الثانوية  املواد  على  احلصول   .3

األدوية.
4. استخدام نظام الزراعة احليوية والعضوية إلنتاج ثمار بلح لها ميزة تسويقية عاملية .

5. استخدام التكنولوجيا العالية في احلقل لكيفية تداول وتسويق منتجات البلح لزيادة التصدير.
6. عمل البصمة الوراثية لبعض أصناف نخيل البلح في مصر إليجاد التباين الوراثي بني هذه األنواع واألصناف .

7. حفظ األصول الوراثية بالطريقة التقليدية والتكنولوجيا احليوية.
8. حصر ودراسة األمراض واحلشرات التي تصيب نخيل البلح على األصناف اخملتلفة إلرشاد املزارعني عن طرق الوقاية 

والعالج.
9. استخدام اآلالت امليكانيكية لعمليات تلقيح نخيل البلح إلمكانية استخدامها على نطاق واسع.

10. تنمية املنتجات الثانوية لنخيل البلح مثل إنتاج أعالف عالية اجلودة واحلفاظ على البيئة.
11. إصدار كتيب يحتوي على التصنيف ألهم أصناف نخيل البلح ليكون مرجع لألصناف املصرية.

12. إنشاء وحدة ذات طابع خاص تقوم بإنتاج شتالت نخيل بلح زراعة أنسجة وعمل مشاتل ألهم األصناف املصرية 
والدولية ، إنتاج وتسويق منتجات نخيل البلح الثمرية والغير ثمرية.

13. إنشاء أفرع للمعمل املركزي للنخيل في مناطق جتمعات النخيل مثل شمال سيناء ، أسوان ، الواحات البحرية 
)محافظة اجليزة ( محافظة الوادي اجلديد لتحسني وتطوير نخيل البلح في هذه املناطق .

أدلة االتصال :
العنوان  : 9 شارع اجلامعة –اجليزة

تليفون: 0237744998)2+(
فاكس: 0237744998)2+(

   info@arc.sci.eg   :  البريد االلكترونى
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املعمل املركزى للنظم الزراعية اخلبرية

www.claes.sci.eg

نبذة تاريخية : 

مت إنشاء املعمل املركزى للنظم الزراعية اخلبيرة فى 1991/12/9 بالقرار الوزارى رقم 1693 لسنة 1991 والنظام اخلبير 
هو أحد تطبيقات الذكاء الصناعى والذى مت استخدامه فى مجاالت عديدة فى احلياة العملية مثل التشخيص فى 
اخلبير  عمل  يحاكى  اآللى  للحاسب  برنامج  وهو  إلخ   .. اجليولوجيا  فى  واالكتشافات  الزراعية  احملاصيل  وإدارة  الطب 

البشرى فى مجال تخصصه بحيث ميكن األقل خبرة من استخدامه للسؤال عن نصيحة معينة .

االهـــداف : 

احلديثة  االستخدامات  ببحوث  ودمجها  وربطها  اخملتلفة  الزراعية  اجملاالت  فى  خبيرة  نظم  وتطوير  ببحوث  القيام   .1
للحاسبات فى اجملال الزراعى.

دورية لتساير ما  يتم حتديثها وصيانتها بصفة  برامج  املتطورة وصياغتها فى حزم  الزراعية  الفنية  اخلبرات  جتمع   .2
يستجد من تقنيات حديثة فى الزراعة .

3. تأهيل وتدريب الكوادر البحثية والفنية على استخدام هذه البرامج .

االنشطة احلـــــالية :

1. استحداث مجموعة من البرمجيات ملساعدة مهندسى املعرفة لبناء واجهات املستخدم وإعادة استخدام املعرفة 
املستخلصة فى النظم اخلبيرة السابقة وتسهيل تكامل النظم اخلبيرة ونظم املعلومات .

2. استحداث نظم خبيرة جديدة للقطن والبطاطس والدجاج واستكمال وحتديث النظم اخلبيرة السابقة .
3. إتاحة النظم اخلبيرة ونظم املعلومات الزراعية على شبكة اإلنترنت . التوسع فى شبكة اتصال البحوث واإلرشاد 

لتحتوى على مواد أكثر وتوصيلها إلى عدد أكبر من مواقع البحوث واإلرشاد
وتلبية  القرى  خلدمة  تهدف  وهى  والريفية  الزراعية  التنمية  اتصال  شبكة  وهى   )  RADCON  ( شبكة  إنشاء   .4

احتياجاتها املعلوماتية من حيث املرأة والشباب والفتيات والرجال .

االجنازات :

فى مجال البحوث : 

1. إستحداث منهجية لبناء النظم اخلبيرة . 
إلى  اإلجنليزية  وترجمتها من  املعرفة  قواعد  بناء  املعرفة فى  األدوات ملساعدة مهندسى  إستحداث مجموعة من   .2

العربية وإستحداث مجموعة من البرمجيات إلستخالص املعرفة من اخلبراء .
ـ  اخليار  ـ  املوالح  ـ  األرز  ـ  الفول  ـ  القمح   ( والبستانية  احلقلية  للمحاصيل  خبير  نظام  عشر  إحدى  إستحداث   .3

الفاصوليا ـ املاجنو ـ العنب ـ الكنتالوب ـ الطماطم ـ الفراولة ( .
4.إستحداث نظامني خبيرين لتشخيص وعالج األمراض لكل من البقـر واجلاموس ـ األغنام واملاعز . 

5. قياس تأثير إستخدام النظم اخلبيرة على املرشدين الزراعيني الذين يتم تدريبهم على إستخدام النظم اخلبيرة وظهر 
حتسن ملموس فى مستواهم يتراوح من 80 إلى 157% بعد إستخدامهم خملتلف النظم اخلبيرة .

أن  التجارب  أظهرت  وقد   ، احلقول  اخلبيرة فى  النظم  والبيئى إلستخدام  اإلقتصادى  التأثير  لقياس  التجارب  إجراء   .6
صافى اإلنتاج قد زاد بنسبة 25% تقريباً ومن ناحية أخرى كان التأثير البيئى أكثر محافظا وذلك بإستخدام مقياسني 
هما توفير للمياه والكيماويات . حيث أظهرت التجارب أن احلقول التى تستخدم النظم اخلبيرة تستهلك نسبة أقل 

من املياه بحوالى 35% واألسمدة بنسبة 16% عن مثيلتها التى ال تستخدم النظام . 
 7. مت حتديث النظام اخلبير ) البرتقال – الليمون - القمح ـ الفول- املوالح ـ اخليار ـ الفاصوليا ـ املاجنو ـ العنب ـ 
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الكنتالوب ـ الطماطم ـ الفراولة(.
 8. بناء شبكة اتصال البحوث واإلرشاد لتقوية الروابط وتسهيل نقل املعرفة واملعلومات بني معاهد البحوث ومراكز 

اإلرشاد
 9. بناء شبكة معلومات لربط معاهد البحوث واملعامل املركزية ملركز البحوث الزراعية .

فى مجال التدريب :

مت تنفيذ دورات تدريبية وندوات للنظم اخلبيرة بهدف التعريف على النظم اخلبيرة واستخدامتها باإلضافة إلى عدة 
دورات للتدريب على استخدام احلاسب واإلنترنت ، ويتم التدريب فى معملني للمحاضرات العملية باإلضافة إلى معمل 

خاص بالوسائط املتعددة .
قام املعمل بتنفيذ الدورات التدريبية التالية : 

1. مقدمة فى النظم الزراعية اخلبيرة : الهدف منها تعريف املستخدم على أهمية النظم اخلبيرة وكيفية بنائها .
: الهدف منها تدريب املهندسني زراعيني على كيفية إستخدام النظم اخلبيرة  2. إستخدام النظم الزراعية اخلبيرة 

املطورة باملعمل .
3. مقدمة فى الكمبيوتر واإلنترنت : قام املعمل بتدريب العاملني به باإلضافة إلى متدربني من جهات أخرى كالعاملني 

مبركز البحوث الزراعية واإلرشاد وشباب اخلريجني على كيفية إستخدام الكمبيوتر واإلنترنت .
4. طرق تطوير النظم اخلبيرة : لتدريب العاملني باملعمل على إستخدامها لتطوير النظم اخلبيرة ، ومنها على سبيل 

. Common KADS املثال
5. أدوات بناء النظم اخلبيرة : لتدريب العاملني باملعمل على استخدامها لبناء النظم اخلبيرة ، ومنها على سبيل املثال 

. KSR,AST,CBR,KROL
و   Java املثال  سبيل  على  منها  و   ، البرمجة  مهارات  اكتساب  على  باملعمل  العاملني  لتدريب   : للبرمجة  لغات   .6

. c++ و Prolog

فى مجال اإلرشاد :

1. مت توزيع إحدى عشر نظم خبيرة على 59 جهة حكومية ، 312 مزارع بالقطاع اخلاص ، و103 باحث .
2. تنفيذ 110 زيارة للمواقع التى مت توزيع النظم اخلبيرة بها للمتابعة والتقييم 

3. مت عقد 25 اجتماع للمرشدين الزراعيني باملواقع للتعرف على مشاكلهم فى استخدام النظم اخلبيرة وحتسني هذه 
النظم لتلبى احتياجاتهم . 

4. مت عقد 30 ندوة إرشادية للتعريف بالنظم اخلبيرة وأهميتها فى الزراعة .
5. مت جتربة النظام اخلبير للقمح فى احلقل على مدى ثالث مواسم متتابعة من عام 1997 إلى 2000 وأظهرت النتائج 

حتسن فى اإلنتاج وفى احملافظة على البيئة .
6. مت ربط عدد 39 موقع بحثى وإرشادى بشبكة ربط البحوث واإلرشاد فى 6 محافظات و6 محطات بحوث و6 مديريات 

الزراعة.

أدلة االتصال 
العنوان: 6 شارع النور  -  اجليزة
التليفون: 0233317601 )2+( 

الفاكس: 0237617628)2+(
mnager@mail.claes.sci.eg : البريد االلكترونى
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املعمل املركزي لتحليل متبقيات 

املبيدات والعنا�رش الثقيلة يف الأغذية 
www.qcap-egypt.com

التعريف باملعمل :

 نبذة تاريخية عن املعمل:

العناصر   و  املبيدات  متبقيات  لتحليل  املركزى  املعمل  أنشأ 
الثقيلة  فى األغذية فى عام 1995 بالقرار الوزارى رقم 680 لسنة 
1995 وذلك فى اطار التعاون بني احلكومة الفنلندية ممثلة فى 
الوكالة الفنلندية للتنمية الدولية )فينيدا( واحلكومة املصرية 

ممثلة فى وزارة الزراعة حتقيقا لهدف مراقبة جودة املنتجات.
فى  الغذاء  بسالمة  املتعلقة  التحاليل  إلجراء  املعتمد  املعمل 
مصر واحلاصل على شهادة االعتماد الدولية طبقا لنظام أيزو 
17025 من الفرع الفنلندى فى أوربا )FINAS( حيث يتم قبول 
جميع شهادات التحليل الصادرة منه من مختلف دول العالم.

مجال  فى  الدولى  االعتماد  شهادة  على  احلاصل  األول  والوطن املعمل  مصر  فى  وامللوثات  املبيدات  متبقيات  حتليل 
العربى منذ عام 1996.

روعى فى إنشاء املعمل وتصميمه وجتهيزه وتشغيله أن تعالج جميع العقبات التى تواجهه نوعية التحاليل الدقيقة 
التى جترى فى مثل هذه املعامل مبا يضمن جودة نتائج التحليل على املستوى الدولى.

طاقة العمل باملعمل : 

بلغت طاقة التحاليل فى املعمل فى عام 2007 أكثر من 30 ألف عينة . 

العاملني باملعمل :

يبلغ عدد احملللني فى املعمل  65 محلال من  الكوادر العلمية املؤهلة للتحاليل الكيماوية باإلضافة الى 4 محللني فى 
تخصص امليكروبيولوجى.  وقد تلقى احملللني تدريبات فى معامل اجلمرك فى فنلندا وفى معامل عديد من الدول االخرى 

على التحاليل ونظام التشغيل ومراقبة اجلودة وتأكيد جودة التحاليل . 

أنشطة وأهـداف املعمل :

1- حمايـة املستهلك املصرى :

يقوم املعمل بتنفيذ برامج تقصى نسب امللوثات الكيماوية والبيولوجية فى احملاصيل الزراعية باألسواق احمللية بهدف 
احلفاظ على صحة املواطن املصرى وحمايته من األغذية امللوثة كما يشارك فى مراقبة بعض الواردات إلى مصر من 

األغذية ذات األصل النباتى واحليوانى وعدم التصريح بدخول اخملالف للمواصفات املصرية والعاملية

2- مراقبة سالمة الصادرات والواردات وتشجيعها :

والتقيد  التنافسية  قدرتها  وحتسني  املصرية  الزراعية  الصادرات  حجم  زيادة  فى  وفاعالً  رئيسيا  بدورا  املعمل  يساهم 
مبواصفات اجلودة واألمان املفروضة فى أسواق التصدير تبعا لالتفاقيات التجارة احلرة وسياسات اجلوار مع االحتاد األوروبى 
وذلك باصدار شهادات معتمدة بالتحاليل عالية الدقة التى جترى عليها قبل تصديرها لتأكيد مطابقتها للمواصفات 
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العاملية وحل مشاكل التصدير اخلاصة بامللوثات فى هذه  املنتجات.

أنشطة بحثية :

املواصفات  من  يستجد  ما  ملسايرة  التحليل  طرق  لتطوير  واحلديثة  اجلديدة  التقنيات  وادخال  املستمر  التحديث   -
القياسية العاملية اخلاصة بجودة وسالمة الغذاء.

- إجراء دراسات تقصى وتقدير اخملاطر بالنسبة للملوثات الكيميائية وامليكروبية فى األغذية والبيئة.
اجلامعات   - والوزارت  القطاعات  البحثية اخملتلفة من مختلف  البحثية مع اجلهات  واملشاركة فى املشاريع  التعاون   -
- شركات تصدير واستيراد  الزراعية  الدولية على املنتجات  التفتيش  - مكاتب  - الزراعات العضوية  واملراكز البحثية 

املنتجات الغذائية - املستهلكني واملزارعني.

أنشطة التدريب :

يقوم املعمل باجراء البرامج التدريبية فى جميع األنشطة املتعلقة بسالمة الغذاء للمختصني املصريني والعرب.    
-التحاليل املعتمدة التى يقوم بها املعمل

- طاقة العمل أكثر من 50000 عينة سنوياً
- قائمة التحاليل اخلاصة باملعمل تتضمن أكثر من 450 ملوث كيميائى وبيولوجى وميكروبى تشمل:

1- حتليل متبقيات املبيدات :

املعمل مجهز بأحدث التقنيات والكوادر املدربة واملؤهلة للقيام بهذه التحاليل وفقا ألحدث طرق التحاليل العاملية.

2- حتليل العناصر واملعادن الثقيلة :

املعمل متخصص فى الكشف عن العناصر واملعادن الثقيلة فى كال من املنتجات الغذائية والبيئية.

3- السموم الفطرية )امليكوتوكسينات( :

املعمل يهدف الى توفير أفضل اخلدمات التحليلية لبعض امليكوتوكسينات األكثر شيوعا.
ساهم املعمل فى حل مشاكل تواجد السموم الفطرية فى الفول السودانى املصدر لدول االحتاد األوروبى.

االحتاد  املصرية طبقا ملعايير  السودانى  الفول  لتحليل جميع صادرات  األوروبى  االحتاد  دول  املرخص من  املصرى  املعمل 
األوروبى وغيرها من البلدان املستوردة للمستويات املسموح بها من افالتوكسني.

: POPs  4- حتليل امللوثات العضوية الثابتة

يعتبر املعمل الوحيد مبصر والشرق األوسط الذى لديه إمكانية حتليل امللوثات العضوية الثابتة التى تشمل مركبات 
الدايوكسني واملعتمد دوليا منذ عام 1999.

الدايوكسينات هى مركبات عضوية ذات درجة عالية من الثبات يؤدى تواجد كميات قليلة منها باألغذية أو بالبيئة الى 
مخاطر صحية عديدة ويتم تقديرها باستخدام أحدث التقنيات وفقا للطرق القياسية الدولية حيث يتم استخدام 
أجهزة دقيقة خاصة منها )مطياف الكتلة عالى الفصل( HRGC/HRMSD  اجلهاز الوحيد فى مصر وفى املنطقة 

العربية.

5- معمل ميكروبيولوجيا األغذية :

يقوم باجراء التحليالت امليكروبيولوجية للعينات الغذائية والبيئية.
يتم الكشف عن 16 نوع من مسببات األمراض التى تنتقل عن طريق األغذية والتى تسبب مشاكل صحية لإلنسان.
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6- ملوثات غذائية أخرى :

Nitrates حتليل النترات-
Benzopyrenes حتليل ملوثات البنزوبيروين-

Sudan Dyes حتليل ملوثات صبغات السودان-
-حتليل العقاقير البيطرية فى األغذية

-حتليل امليالمني
-حتليل مضافات األغذية

شهادات االعتماد :

- املعمل حاصل على شهادة االعتماد الدولى منذ عام 1996 طبقا لنظام أيزو 17025:2005 من هيئة األعتماد الفنلندية 
FINAS األوروبية

- تضع هذه الشهادة نتائج املعمل فى مصاف املعامل العاملية املعتمدة 
- تبلغ طرق التحليل املعتمدة أكثر من 41 طريقة حتليل

اختبارات الكفاءة :

يقوم املعمل باإلشتراك فى برنامج إختبارات الكفاءة مع االحتاد األوروبى واملنظمات الدولية منها منظمة QS األملانية 
والتى تراقب السلع املستوردة إلى أملانيا وتقوم بإجازة املعامل التى ميكن أن يعتمد عليها فى التحاليل.

كما يقوم املعمل باالشتراك فى اختبارات للكفاءة مع أشهر الهيئات الدولية FAPAS  بإجنلترا والتى تعتبر من أهم 
األساسيات إلمتام اإلعتماد الدولى.

اإلنـجـازات :

اخلاصة  التحاليل  بإجراء  القيام  ميكن  والذى  الدولية  االعتماد  شهادة  على  احلاصلة  الوحيدة  اجلهة  هو  املعمل   -1
بالشحنات اخملتلفة من احلاصالت الزراعية املصدرة إلى جميع دول العالم والتى تفى باشتراطات الدول خاصة الدول 

األوروبية.
2- قام املعمل بتحليل أكثر من 300.000 عينة منذ انشائه.

3- قام املعمل بتحديث طرق التحليل التى جترى به وإدخال طريقة جديدة ميكن أن تكشف عن أكثر من 350 مركب فى 
العينة الواحدة مبستوى فائق من الدقة يصل الى 0.01 جزء فى املليون 

4- إعتماد طريقة التحليل طبقا لأليزو 17025 ليصبح العمل بنفس مستوى املعامل فى دول العالم األخرى وبذلك 
يساهم املعمل فى رفع مستوى الصادرات املصرية وفتح أسواق جديدة لها.

والبيانات  واملصدرين  باملنتجني  يتعلق  ما  جميع  بها  بيانات  قاعدة  تضم   قوية  معلومات  بشبكة  مجهز  املعمل   -5
التصديرية واملواصفات القياسية واملعلومات البحثية والفنية وغير ذلك من البيانات الهامة والتى تخدم املستهلكني 

واملصدرين وصانعى القرار.

البحوث املنشورة :

أكثر من 90 بحث منشور معظمه فى الدوريات العاملية ذات الصلة بتحاليل املتبقيات وامللوثات فى األغذية وسالمة 
الغذاء . وتشمل تقدير وتقييم اخملاطر لبعض امللوثات فى األغذية والبيئة.
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أدلة االتصال
العنوان  : 7 ش نادى الصيد – الدقى – اجليزة

تليفون : 0237611355)2+( 
فاكس :  0235699399)2+(

qcap@link.net : البريد االلكترونى
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 املعمل املركزي للزراعة الع�صوية
www.arc.sci.eg

سالمة  على  للمحافظة  العضوية  املنتجات  واستهالك  إنتاج  على  اإلقبال  في  ملحوظة  زيادة  حالياً  العالم  يشهد 
العامة حيث ال يستخدم في  البيئة وحلرص املستهلك على استخدام غذاء صحي وآمن ال يؤثر سلباً على الصحة 
إنتاجها األسمدة الكيماوية أو املبيدات السامة وتعتمد على استخدام اخلامات الطبيعية في اإلنتاج وعلى املقاومة 

احليوية لآلفات واألمراض واستخدام الوسائل البديلة في املكافحة مما يحافظ على صحة املواطنني.

األهداف :

1- نشر طرق إنتاج احملاصيل اخملتلفة وخاصة اخلضر والفاكهة واألعشاب الطبية بأساليب الزراعة العضوية اخملتلفة 
املبيدات  كميات  خفض  إلي  األسلوب  هذا  استخدام  ويؤدي  مميزة،  بأسعار  تصديرها  لزيادة  يؤدي  مما  دولياً  املعتمدة 

املستخدمة في البيئة املصرية.

2- عمل دورات تدريبية للقطاع اخلاص والعام عن طريق إدارة املزارع بالطرق العضوية وخاصة تغذية النبات-خصوبة 
التربة-مكافحة النبات.

3- تسجيل مكاتب التفتيش وإصدار الشهادات العاملة في مصر ملراقبة أعمالها مبا يضمن حسن إدارة اإلنتاج العضوي 
واحلفاظ علي سمعة مصر في األسواق العاملية.

4- حل مشاكل الزراعة العضوية ذلك بتقدمي بدائل املبيدات وبدائل لألسمدة الكيماوية تؤدي نفس الغرض وبنفس 
كفاءة هذه املركبات الكيماوية.

الالزمة  باملعلومات  وإمدادهم  الدخالء  من  حمايتها  بهدف  املعتمدة  العضوية  واملزارع  الشركات  جميع  تسجيل   -5
الالزمة  واإلحصاءات  البيانات  وإعداد  احمللية،  األسواق  في  تباع  التي  ملنتجاتهم  وشعار  شهادات  وإصدار  لالستمرارية 

لوضع اخلطط املستقبلية.

6- إعداد النشرات اإلرشادية اخلاصة بإنتاج احملاصيل اخملتلفة بالطرق العضوية.

ومت وضع خطة إستراتيجية للمعمل كما يلي :

1- أن يكون املعمل املركزي للزراعة العضوية هو اجلهة احلكومية الوحيدة اخملتصة مبتابعة تسجيل املزارع والشركات 
ومكاتب ومراكز التفتيش العاملة في مصر.

2- وضع قانون ومعه الئحة التنفيذية للزراعة العضوية حتى يكون مفهوم الزراعة العضوية واضح مبصر.

3- العمل كمظلة أو هيئة يتجمع حتتها كل الباحثني املهتمني بالزراعة العضوية سواء في مجال خصوبة التربة أو 
تدوير اخمللفات وحماية احملاصيل من اآلفات واألمراض بالطرق احليوية.

4- تدريب اخلبرة البشرية التي ميكنها القيام بعملية التفتيش وإصدار الشهادات حسب القوانني العاملية املطبقة في 
مصر حالياً ) القانون األوروبي 2092 / 91 (.

ويرشد  العضوية  الزراعة  فكر  بنشر  ليقوم  القرية  أو  املركز  أو  احملافظة  مستوى  على  اإلرشاد  مهندسي  تدريب   -5
املزارعني إلى الطرق السلمية إلدارة املزرعة بالطرق العضوية.
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6- أن يكون املعمل املركزي للزراعة العضوية هو اجلهة التي تشرف على رقابة جودة املنتجات العضوية في السوق احمللي 
مما يؤدي إلى كسب الثقة في هذا املنتج وبالتالي رواج وانتشار املنتجات العضوية احلقيقية وحماية املستهلك.

7- اإلشراف الفني والعلمي الكامل على حقول إرشادية ومتابعة إنتاجها منذ الزراعة وحتى منافذ التسويق محلياً 
وعاملياً.

ميزانية االبحاث :

                              10000 جنية.

إجنازات املعمل املركزي للزراعة العضوية :

للمزارع  التسجيل  وعملية  لها  املنظمة  والقوانني  العضوية  بالزراعة  واملهتمني  للمزارعني  تدريبية  دورات  عقد   -1
احليوي  والتسميد  اخمللفات  وتدوير  العضوية  األسمدة  مجال  وفي  والوثائق  الشهادات  وإصدار  والتفتيش  والشركات 

ومكافحة اآلفات حتت نظام الزراعة العضوية.
2- تنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل اخملتلفة باحملافظات واملناطق اجلديدة للتعريف بالزراعة العضوية.

3- إعداد وإصدار النشرات اخلاصة باحملاصيل الهامة وكيفية إنتاجها عضوياً.

 أدلة االتصال
العنوان  : 9 شارع جامعة القاهرة -  اجليزة

تليفون: 37746816 02)2+(     -      37746924 02)2+(
فاكس: 0237746924)2+(

organic_agr@yahoo.com :البريد االلكترونى
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املعمل املركزي للمبيدات
www.capl.sci.eg

أنشئ املعمل املركزي للمبيدات بناء على االتفاقية املوقعة بني منظمة األغذية و الزراعة )FAO( و احلكومة املصرية عام 
1959 بهدف اختبار فعالية مبيدات اآلفات الزراعية واستخدام اخلامات احمللية فى تصنيع مستحضراتها و تسجيلها 

و تقدمي املعونة الفنية فى مجال استخدامها و تداولها. 

كان املعمل املركزي للمبيدات ممثال فى مراقبة بحوث املبيدات مبصلحة وقاية املزروعات آنذاك، و بدأ العمل فى إنشاء 
مبنى املعمل عام 1962 و مت االنتهاء منه و جتهيزه و بدأ العمل به فى مارس 1970 و صار معمالً مستقالً بذاته تابعا 
ملركز البحوث الزراعية فى 30 يناير سنة 1983 ليكون له هيكل تنظيمي مستقل و ليكون أول معمل مركزي ينشأ 

مبركز البحوث الزراعية.

و يعتبر املعمل املركزي للمبيدات مبا يضم من أقسام بحثية و كوادر علمية و جتهيزات معملية كيان متكامل فى 
مجال بحوث مبيدات اآلفات الزراعية و الرقابة عليها، فهو معهد علمي و رقابي يقوم بتحقيق إشراف الدولة على 

تداول املبيدات بهدف ترشيد استخدامها و تعظيم دور اإلنتاج الزراعي و احلفاظ على سالمة البيئة. 

و من أهم متطلبات العمل باملعمل هو إجراء بحوث في مجاالت التحليل الكيميائي و الطبيعي ملستحضرات املبيدات 
طبقاً ألحدث الطرق العلمية القياسية و كذلك االختبارات احليوية لقياس فعالية هذه املبيدات على اآلفات الزراعية 
تتبع  و  اجلمهورية  املستخدمة على مستوى  للمبيدات  اآلفات  تقصي مستوى مقاومة هذه  و  و مسح  املستهدفة 

كفاءتها معملياً وحقلياً.
 

كما يقوم املعمل بإجراء دراسات على سمية هذه املبيدات على احليوانات و اآلفات و تقدير متبقياتها في املنتجات 
الزراعية و عناصر البيئة بهدف الوقوف على مدى أمان هذه املبيدات على اإلنسان و احليوان و البيئة حتى ميكن حل 
و تفادي املشكالت الناجمة عن استخدام و تداول و التخزين السليم لها و يقدم العون عن طريق الباحثني في إعداد 

املواصفات القياسية ملبيدات اآلفات الزراعية و مراجعتها دورياً ووضع شروط تداولها.
 

كما يقدم املعمل اخلدمات التدريبية واإلرشادية من خالل الدورات التدريبية التى جترى  باملعمل سواء للعاملني به أو 
اجلهات البحثية األخرى على املستوى احمللي أو الدولي في مجال استخدام التقنية احلديثة في بحوث املبيدات. و يتبع 
انه له متثيل بحثي في محطتي الصبحية  إلى  الزراعية ببهتيم إضافة  املركزي للمبيدات محطة للتجارب  املعمل 

باإلسكندرية و ايتاي البارود بالبحيرة.
كذلك يوجد باملعمل املركزي للمبيدات وحدة ذات طابع خاص: وحدة حتليل و تقييم املبيدات و التي تقوم بدور متميز فى 
خدمة الباحثني و رجال األعمال و الشركات في اجملاالت املتصلة بكيمياء املبيدات و الكيمياء احليوية و األعمال املتصلة 

مبجال وقاية النباتات و البيئة.

كذلك مت الشروع في إنشاء وحدات ذات طابع خاص جديدة و هى وحدة  Pyroplant لتصنيع مستحضرات بدائل 
املبيدات و املستخلصات النباتية، ووحدة البيولوجيا اجلزيئية اخلاصة بعمل بصمات لألصول الوراثية لآلفات ملسايرة 
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التقدم العلمي الدولي ووحدة حتليل املبيدات احليوية مت إنشاء إدارة تسجيل البيانات و املعلومات و املرتبطة بالشبكة 
الدولية )إنترنت( لتسهيل احلصول على البحوث و املراجع الدولية.

هذا و يعتبر املعمل املركزي للمبيدات أحد احملطات البحثية في جتارب تقدير فعالية املبيدات ضد اآلفات: الفطريات، 
النيماتودا، البكتيريا، مبيدات احلشائش، و كذلك تقدير مقاومة اآلفات للمبيدات.

األهــــداف :

حتقيق اشراف الدولة على مبيدات اآلفات الزراعية قبل دخولها الى البالد وذلك بتحليلها كيميائياً وطبيعياًً.
مراقبة تداول املبيدات داخل البالد وتتبع اثارها فى البيئة املصرية مبشتمالتها من تربة وماء ونبات وحيوان.

منح تراخيص مصانع املبيدات للشركات الوطنية ووضع ضوابط االستخدام االمثل للمبيدات فى البيئة املصرية  عمل 
دورات تدريبية للعاملني فى مجال املبيدات بقصد ترشيد استخدامها واحلفاظ على البيئة من التلوث . ويعتبر املعمل 
املركزي للمبيدات مبا يضم من أقسام بحثية وجتهيزات معملية كيان متكامل في مجال بحوث مبيدات االفات الزراعية 
االنتاج  دور  وتعظيم  إستخدام  ترشيد  بهدف  املبيدات  تداول  علي  الدولة  إشراف  بتحقيق  يقوم  فهو  عليها  والرقابة 
الزراعي واحلفاظ علي سالمة البيئة من أهم متطلبات العمل باملعمل املزكزي هو إجراء بحوث في مجاالت التحليل 
الكيميائي والطبيعي ملستحضرات املبيدات طبقا الحدث الطرق العلميه القياسية وكذلك اإلختبارات احليوية لها 
املستخدمة علي مستوي  للمبيدات  االفات  وتقصي مستوي مقاومة هذة  املستهدفة ومسح  الزراعية  االفات  علي 
اجلمهورية ويتبع كفاءتها معمليا وحقليا كما يقوم املعمل باجراء درسات علي سمية هذة املبيدات علي احليوان وتقدمي 
واحليوان  االنسان  علي  املبيدات  هذة  أمام  مدي  علي  الوقوف  بهدف  البيئة  وعناصر  الزراعية  املنتجات  في  متبقياتها 
والبيئة حتي ميكن حل وتفادي املشاكل الناجمه عن إستخدام املبيدات في مقاومة االفات كما يقدم املعمل العون 
عن طريق الباحثني في إعداد املواصفات القياسية ملبيدات االفات الزراعية ومراجعتها دوريا ووضع شروط تداولها كما 
يقدم املعمل اخلدمات التدريبة واالرشادية من خالل الدورات التدريبية التي جتري باملعمل سواء للعاملني به أو باجلهات 

البحثية االخري علي املستوي احمللي أو الدولي في مجال إستخدام التقنية احلديثة في بحوث املبيدات.

عدد العاملني باملعمل املركزي للمبيدات :

يعمل باملعمل املركزي للمبيدات 210 فني وإداري وباحث باإلضافة إلى 222 مؤقت تخصصات مختلفة
األقسام البحثية و األجهزة املعاونة

1- قسم بحوث متبقيات املبيدات و تلوث البيئة.
2- قسم بحوث مستحضرات املبيدات.

3- قسم بحوث سمية املبيدات للثدييات و األحياء املائية.
4- قسم بحوث حتليل املبيدات.

5- قسم بحوث املبيدات الفطرية والبكتيرية والنيماتودية.
6- قسم بحوث سمية املبيدات للنباتات.

7- قسم االختبارات و البحوث احليوية.
8- قسم بحوث مقاومة اآلفات للمبيدات.

9- قسم بحوث سمية املبيدات جملتمعات اآلفات.
10- قسم بحوث التربية القياسية.
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الوحدات املعاونة :

1- قسم اإلرشاد و التدريب
2- املكتبة

3- إدارة تسجيل البيانات و املعلومات

الوحدة ذات الطابع اخلاص :

1- وحدة حتليل وتقييم املبيدات 
2- وحدة الـ Pyroplant  لتصنيع مستحضرات بدائل املبيدات واملستخلصات النباتية

Molecular Biology Unit 3- وحدة البيولوجيا اجلزيئية
4- وحدة حتليل املبيدات احليوية 

5- وحدة أجهزة التحليل الدقيقة
6- وحدة حتليل الفريونات

منتجات املعمل املركزي للمبيدات :

أوالً: الزيوت املعدنية : 

على  املاصة  الثاقبة  اآلفات  مكافحة  وكذلك  الفاكهة  أشجار  على  الدقيقى  والبق  القشرية  احلشرات  ملكافحة 
محاصيل اخلضر والفاكهة وهى: 

1- الزيت املعدنى كابل 1
2- الزيت املعدنى كابل 2

EC 3- الزيت املعدنى سول
4- الزيت املعدنى سوبر كابل

 )Potentiator( :ثانياً: مواد محسنة لألداء احلقلى للمبيدات

ثالثاً: جاذبات غذائية: كابلستار %38

رابعاً: بدائل املبيدات: 

1- روتاسني ملكافحة العفن البنى فى البطاطس )مستخلص نباتى(.
2- فارستوب أقراص ملكافحة الفاروا فى خاليا نحل العسل

3- فاراواى شرائط ملكافحة الفاروا فى خاليا نحل العسل

االجنازات :

2005-17025 ISO/IEC 1- حصول قسم مستحضرات املبيدات على االعتماد الدولى خلمسة مواصفات طبيعية
2005-17025 ISO/IEC 2- حصول وحدة الفرمونات على االعتماد الدولى للمواصفة الدولية

مدى  وحتديد  احمللية  املصانع  فى  اجملهزة  أو  احلرة  املناطق  أو  اجلمارك  من  الواردة  املبيدات  عينات  من  العديد  حتليل   -3
مطابقاتها للمواصفات قبل السماح بدخول البالد أو تداولها داخل البالد.
4- حتديد قيم فترة ما قبل احلصاد للمحاصيل الزراعية املعاملة باملبيدات.

5- القيام بالعديد من دراسات السمة البيئية والسمة احلادة للمبيدات املطلوب تسجيلها.
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6- إنتاج العديد من بدائل املبيدات الكيماوية.
7- القيام بالعديد من االختبارات لقياس جودة العبوات.

8- إصالح بعض املبيدات املتدهورة وإعادة تدويرها.
9- القيام بالعديد من احلمالت اإلرشادية حول االستخدام اآلمن للمبيدات ومكافحة غش وتهريب املبيدات.

10- القيام بتنظيم العديد من احملاضرات ومجموعات العمل فى مجال علوم املبيدات.
www.capl.sci.eg 11- إنشاء موقع إليكترونى خاص باملعمل املركزى للمبيدات وهو

والكيميائية لها وحتديد بصمتها وتقدير  الطبيعية  التى حتتوى على الصفات  املبيدات  العديد من ملفات  إعداد   -12
الشوائب بها متهيداً لتسجيلها.

13- القيام بالعديد من حمالت الرقابة على تداول املبيدات فى السوق املصرى وضبط اخملالفني وحتويلهم الى النيابة. 

أدلة االتصال :
العنوان  : 7شارع نادي الصيد - الدقي - اجليزة

تليفون:     37602209 - 37602209 - 
فاكس: 37602209

cenpesticides@gmail.com:البريدااللكترونى
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املعمل املركزي للمناخ الزراعي

www.claes.sci.eg

الرسالــة :

ورطوبة  )حرارة  الطبيعي  املناخ  عوامل  لدراسة  احلاجة  ظهرت 
الطارئة وذلك  املناخية  التقلبات  وكذلك  ..الخ(  وإشعاع شمسي 
لتأثيرها املباشر علي توزيع وانتشار وإنتاجية احملاصيل الزراعية في 
املناطق البيئية اخملتلفة وكذلك لتأثيرها الغير مباشر علي اآلفات 
من  بالغة كل عام.  الزراعة خسائر  التي تكبد  واملرضية  احليوانية 
هنا برزت أهمية إنشاء املعمل املركزي للمناخ الزراعي سنة 1996, 
للعمل على دراسة املناخ الزراعي وتقلباته وإمكانية التنبؤ بالضرر 

قبل حدوثه لتجنب اخلسائر في قطاع الزراعة.

الرؤيــــة :

أعلى  إلى  للوصول  املتاحة  الطبيعية  للموارد  األمثل  االستخدام 
املناخية  الظروف  حتت  مصر  فى  املنزرعة  للمحاصيل  إنتاجية 

احلالية واملتوقعة مبا يستوفي احتياجات اجليل احلالي وال يتعارض مع 
احتياجات  األجيال القادمة، وذلك عن طريق تخطيط وتنفيذ األبحاث والدراسات التي تعتمد أساسا علي جتميع بيانات 
األرصاد اجلوية السابقة ورصد البيانات احلالية والربط بينها وبني التفاعالت البيئية فى األنشطة الزراعية واستخدام 
هذه البيانات في إنشاء مناذج رياضية حتاكي الواقع وتتوقع باملستقبل، وتستخدم للمساعدة فى دعم واتخاذ القرار 

الزراعي السليم.

اإلمكانيات :

موقع الدقي :

- يوجد عدد 13 صوبة جتارب فى موقع الدقي للزراعة احملمية.
- معمل متكامل لتحليل التربة ووحدة نظم معلومات جغرافية. 

- شبكة كمبيوتر حتتوي على عدد 50 جهاز كمبيوتر.
- موقع على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت ، يحتوي على العديد من التطبيقات الزراعية.

موقع البوصيلي للزراعات احملمية )رشيد- البحيرة(:

- مزرعة جتارب زراعية على مساحة 56 فدان مبدينة رشيد مبحافظة البحيرة.
- عدد 160 صوبة.

- مركز تدريب وإقامة لعدد 30 متدرب.
- آالت ومعدات زراعية متكاملة

عدد العاملني :  200  موظف

امليزانية السنوية لألبحاث :  100 ألف جنية.

أهم اإلجنازات :

قام املعمل املركزي للمناخ الزراعي بالعديد من اإلجنازات فى مجال البحوث التطبيقية طبقاً للخطة اخلمسية للدولة 
، ومن أهم هذه اإلجنازات ما يلي:-  
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• إجنازات فى مجال احلاسب اآللي :

- بدأ العمل باملعمل بعدد 2 جهاز حاسب آلي واآلن توجد شبكة للحاسب اآللي تضم 55 جهاز كمبيوتر مكتبى وعدد 
5 أجهزة خادم.

• إجنازات فى مجال محطات األرصاد اجلوية :

- بدأت شبكة محطات األرصاد اجلوية الزراعية التابعة للمعمل بعدد 3 محطات آلية، وأصبحت اآلن  25 محطة أرصاد 
جوية باإلضافة إلى عدد 2 محطة رصد بيئي. كما مت إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع بيانات األرصاد التي يتم جتميعها 

من شبكة املعمل وشبكات اجلهات املتعاونة مع املعمل.
• إجنازات  املوقع اخلاص باملعمل على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(:

- مت إنشاء املوقع اخلاص باملعمل والذي يحتوي على العديد من تطبيقات األرصاد اجلوية فى مجال الزراعة مثل حساب 
التطبيقات  من  والعديد  الزراعية،  اجلوية  األرصاد  بيانات  إلى  باإلضافة   ، احملاصيل  لبعض  والسمادية  املائية  املقننات 

األخرى عن زراعة األسطح ومجال التغيرات املناخية ، عنوان موقع املعمل على شبكة املعلومات الدولية هو: 
http://www.clac.edu.eg

• إجنازات في مجال برامج احلاسب اآللي الزراعية التي ينتجها املعمل :

اآللي فى مجال استخدام تكنولوجيا  برامج احلاسب  الزراعى فى سلسلة متميزة من  للمناخ  املركزي  املعمل  أصدر 
املعلومات فى اإلنتاج الزراعى ومن هذه البرامج:

برنامج ري وتسميد العنب - برنامج الري احلديث - برنامج التسميد احلديث - برنامج تصميم شبكات الري - برنامج 
املعلومات الزراعية - برامج اآلفات واألمراض النباتية - برنامج مواعيد الزراعة - األجندة الزراعية االلكترونية - قاعدة 

بيانات حملطات األرصاد اجلوية الزراعية - برنامج دعم إتخاذ القرار الزراعي.

• إجنازات الوحدات التابعة للمعمل :

- مت إنشاء وحدة التقنيات الزراعية احلديثة والتي حتتوي على العديد من األنشطة فى مجال الزراعة احملمية ، ومنها 
إنشاء مشتل معتمد خاص بأشجار الفاكهة تابع للمعمل فى قرية البوصيلي مبنطقة رشيد بالبحيرة. كما مت تطوير 

نظم الزراعة احملمية من زراعة اخلضر فقط إلى زراعة اخلضر والفاكهة.
- إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية حتتوي على قواعد بيانات جغرافية زراعية ، وخرائط رقمية محصولية.

- إنشاء وحدة زراعة األسطح ، حيث قامت هذه الوحدة بنشر نظم زراعة األسطح فى العديد من مناطق اجلمهورية 
صغيرة  كمشروعات  وأيضاً   ، البيئة  تلوث  من  واحلد  املزدحمة  املدن  فى  اخلضراء  املسطحات  زيادة  على  تساعد  لكي 

لتشغيل الشباب وكبار السن واملرأة املعيلة.
- إنشاء وحدة خاصة بتصميم شبكات الري ، وتقوم هذه الوحدة بتصميم وتنفيذ أنظمة شبكات الري اخملتلفة جلميع 

احملاصيل.

 أدلة االتصال
العنوان : 6ش النور ، الدقى ، اجليزة

تليفون: 0233367274)2+( 
فاكس: 0233368059)2+(

البريد االلكترونى:
info@clac.claes.sci.eg          
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 معهد بحوث القت�صاد الزراعى
www.narims.claes.sci.eg

الرسالــة :

• إمداد متخذى القرار وواضعى السياسة ومخططى الدولة بتوصيات مبنية على بيانات دقيقة وصحيحة عن املتغيرات 
االقتصادية فى القطاع الزراعى التخاذ القرار املناسب.

• التوصل إلى حلول للمشاكل االقتصادية الزراعية من خالل الدراسات التى تتناول االستغالل األمثل للموارد الزراعية 
االقتصادية، واحلصول على أقصى إنتاج من الوحدة املتاحة من موردى األرض واملياه مع احلفاظ على البيئة وتنميتها.

إلى قاعدة سليمة للبيانات تستخدم فى وضع السياسات  الزراعية للوصول  حتسني وتطوير األساليب اإلحصائية   •
الزراعية الناجحة .

• املشاركة فى عملية نقل التكنولوجيا من خالل إجراء التقييم االقتصادى للتكنولوجيا الزراعية اجلديدة.
الرؤيـــة :

• تنمية املهارات والقدرات العلمية والبحثية للهيئة البحثية واملساعدين والكادر العام، عن طريق التدريب الداخلى 
واخلارجى.

• التعاون واملشاركة مع اجلامعات واملراكز البحثية األخرى وكذلك املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية فى مجال 
بحوث االقتصاد الزراعى.

• تسويق اخلدمات البحثية من خالل تفعيل دور الوحدة ذات الطابع اخلاص.
• اقتراح بإنشاء وحدة » اإلنذار املبكر » فى مجال اقتصاديات اإلنتاج الزراعي.

• ربط املعهد بشبكة االنترنت وشبكات البحوث اإلقليمية والدولية ليكون مركزاً لالستشارات االقتصادية الزراعية.
• إعادة الهيكل الوظيفى إلى الوضع الهرمى الطبيعى بتدبير املوارد املالية والدرجات البحثية الالزمة، ملواكبة التغيرات 

العاملية واإلقليمية فى االقتصاد.

اإلمكانيات :

وتشمل إمكانيات املعهد االتي:
1( عدد 12 سيارة تخدم السادة الباحثني باملعهد.

2( عدد 37 جهاز كمبيوتر بالطابعات اخلاصة بهم بأقسام املعهد اخملتلفة.
3( باملعهد وحدة للحاسب اآللى تشمل » 19 جهاز كمبيوتر و9 طابعات 2 الة تصوير.

4( عدد 23 آلة تصوير.              5( فــــاكس.
6( املعهد مشترك بخدمة االنترنت.

عدد العاملني : 

عدد العاملينالكادر العام والخاص

29رئيس بحوث 
4رئيس بحوث غير متفرغ

53باحث أول
74باحث

29باحث مساعد
16مساعد باحث

149الكادر العام
89رئيس بحوث متفرغ

632العاملون بصفة مؤقته

امليزانية السنوية لألبحاث :

- ميزانية الباب السادس )بند أبحاث ودراسات ( عن عام 2008/2007  600 الف جنيه
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- ميزانية الباب السادس )بند أبحاث ودراسات ( عن عام 2009/2008  480 الف جنيه
ا إلجنازات :

اوالً : الدراسات والبحوث املنتهية :

إجنازات البرنامج البحثى ألقسام املعهد فى الفترة 2007/7/1 - 2009/3/31

- بحوث اقتصاديات اإلنتاج الزراعى                                                   )18 بحث(
- بحوث التمويل والتعاون الزراعى                                                    )10  أبحاث(

- بحوث التحليل االقتصادى للسلع الزراعية                                    )30 بحث(
- بحوث التسويق الزراعى                                                               ) 11 بحث(
- بحوث اقتصاديات األراضى واملياه                                                   ) 3 أبحاث(
- بحوث تنمية اجملتمع الريفى                                                          ) 11 بحث(
- بحوث تقدير اإلنتاج الزراعى بالعينات                                            ) 14بحث(

- بحوث احصاءات التكاليف واألسعار والعمالة                               ) 4 دراسات(
- بحوث الدراسات اإلقليمية                                                          ) 27 بحث ، 5 دراسات(
- بحوث العمالة واآلالت الزراعية                                                    ) 4 بحوث ، 4 دراسات(

- بحوث السياسة الزراعية وتقييم املشروعات                                ) 8 بحوث (
ثانياً: الدورات التدريبية :

مت تنفيذ دورات تدريبية بهدف زيادة املعارف وتنمية املهارات للعاملني باملعهد.

الدورات الداخلية :

1- دورة الكتابة العلمية                                            2- دورة فى اقتصاديات االنتاج واالدارة املزرعية 

الدورات اخلارجية :

1- دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات .      2- التحليل االحصائى والرياضة املالية وحتليل اخملاطر 
3- التحليل االحصائى لدولة الكويت 2009 

ثالثا : الدراسات :

1- دراسة اجلدوى االقتصادية ملشروع مجمع الثالجات، باالسكندرية 2008 
2- التقييم االقتصادى للذرة الشامية الصفراء  هاى تك 2008 

3- دراسة جدوى زراعة اجلاتروفا باستخدام مياه صرف صحى معاجلة فى االقصر ، مشروع حياة ، وزارة املوارد املائية والرى 
، وزارة الدولة لشئون البيئة 2008 

رابعا : الندوات :

1- ندوة تطوير وحتسني التقديرات واالحصاءات الزراعية، ابريل 2009 
2- الندوة املوسعة ألثر األزمة املالية العاملية على االقتصاد الزراعى فى مصر ، 21 ديسمبر 2008 

3- ندوة األزمات املالية العاملية وأثارها املتوقعة على االقتصاد املصرى مع التركيز على قطاع الزراعة، 3 ديسمبر 2008 

خامسا : ورش العمل :

1- ورشة عمل حول قانون التعاون اجلديد  
 2- ورشة عمل حول التعاون بني معهد بحوث االقتصاد الزراعى واالدارة العامة لالرشاد الزراعى .

العنوان : شارع نادي الصيد - الدقي - جيز
تليفون :  0233372318)2+(

فاكس :0237607651)2+(
aeri84@hotmail.cm : البريد اإللكتروني
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واستصالح  الزراعة  بوزارة  اخلارجية  العالقات  مع  التعاون   •
األراضي في تدريب أطباء وفنيني من الدول األفرو أسيوية . هذا 
باإلضافة إلى التدريب الصيفي لطلبة كليات الطب البيطري 

علي أعمال التشخيص . 
استخدام  علي  البالد  خارج  املعهد  أطباء  بعض  تدريب   •
التقنيات احلديثة في تشخيص األمراض احليوانية والداجنة .

 2000 عام  مايو  في  األول  علمي  مؤمتر   2 عدد  املعهد  عقد   •
والثاني في سبتمبر عام 2003 .

الرؤيـــة :

• املساهمة فى رفع نصيب الفرد من البروتني احليوانى فى اجتاه 
احلد االدنى للنصيب الفرد الذى توصى به املنظمات العاملية

• توفير منتج حيوانى جديد وامن وبأسعار مناسبة
• توفير مصدر دخل للمزارعني الغير حائزين واملعدمني واملرأة الريفية واملساهمة فى محاربة الفقر

• تنمية أنشطة املرأة الريفية فى مجال االنتاج احليوانى 
الرســــالة :

• زيادة االنتاج القومى من اللحوم وااللبان
• التحسني الوراثى للحيوانات احمللية لرفع كفاءتها 

االنتاجية
• احلفاظ على املصادر الوراثية احليوانية احمللية 

• زيادة االعتماد على املوارد العلفية احمللية واحلد من 
االستيراد لسد النقص فى االحتياجات العلفية 

• تقليل االثر السلبى بني احليوان والبيئة 

اإلمكانيات : 

واملعهد يضم 14 قسم بحثى:

1- قسم بحوث تربية األغنام واملاعز.                                   2- قسم بحوث تربية االبقار. 
3- قسم بحوث تربية اجلاموس.                                          4- قسم بحوث تغذية احليوان.
5- قسم بحوث استخدام اخمللفات.                                    6- قسم بحوث تربية الدواجن. 

7- قسم بحوث تغذية الدواجن .                                        8-قسم بحوث األرانب والرومي والطيور املائية.  
9- قسم بحوث كيمياء األلبان.                                         10- قسم بحوث ميكروبيولوجى االلبان.

11- قسم بحوث تكنولوجيا االلبان.                                  12- قسم بحوث اإلبل.
13- قسم بحوث نظم االنتاج احليوانى.                             14-قسم بحوث التكنولوجيا احليوية.

تطوير وحتديث أقسام ومباني املعهد أو املعمل: 
مت انشاء مبنى يضم عدد 2 معمل سوف جتهز على مستوى أيزو أحدهما للDNA  واألخر للبروتينات باالضافة الى 

تطوير املعامل باألقسام وتزويدها باألجهزة احلديثة.

معهد بحوث النتاج احليوانى
www.arc.sci.eg
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االجنازات : 

في مجال الدواجن :

املرأة  على  الذهبى  املنتزة  مثل  احليوانى  االنتاج  بحوث  املستنبطة مبعهد  السالالت  ونشر  الداجنى  االنتاج  تطوير   -1
الريفية بقرى محافظتى الفيوم والشرقية و ذلك عمر 3 شهور نصف الثمن من اجل النهوض بدور املرأة الريفية  و زيادة 
دخل االسرة و ذلك من خالل توزيع أنواع من الدجاج املستنبط و مركز بروتينى و اشراف بيطرى وبطاريات لتربية الدجاج  
ملواجهه مرض  انفلونزا الطيور و لتطوير دور املرأة الريفية في العديد من احملافظات في مصر خالل السنه املالية 2007- 

2008 وكذلك عمل ندوات ارشاديه لتربية الدواجن بطريقة صحيحة بالقريه املصرية .
2- توزيع املركز البروتينى ) من اصل نباتى فقط ( فى عبوات تناسب االعداد املرباة لدى كل مربى وهذا املركز يتم عمل 

مكوناته من خالل اساتذة بقسم التغذية باملعهد و يباع للمربني نصف الثمن.
3- االشراف البيطرى من خالل طبيب بيطرى متخصص ملتابعه التحصينات وأى امراض تطرأ على الدواجن .

بالقرية  الريفية  الرائدة  مع  بالتعاون  ذلك  و  التغذية  و  والرعاية  بالتربية  تتعلق  أى مشكالت  الدورية حلل  املتابعة   -4
واملشهود لها باخلبره في مجال الدواجن والعالقات اجليدة مع أهل القرية ومت امتداد الرائدة الريفية مبفرخ صغير سعه 
1000 بيضه و مولد كهربائى و ذلك لالستعانة به في تفريخ البيض اخلاص باألسر املوزع عليها الدجاج املستنبط املالئم 

للظروف املصرية.
5- تطوير اداء العمل بعد ظهور بعض حاالت انفلونزا الطيور بتقدمي بطاريات سعة الواحدة حوالى 18 طائر بدون مقابل 

ومت وضع االشتراطات ملكان وضع هذه البطارية بحيث تكون معزولة عن االختالط بالطيور البرية .
6- إلقاء العديد من احملاضرات للمرأة فى بعض القرى املصرية مثل قرية طموة مبحافظة اجليزة وقرية ناى مبحافظة 
النساء  بعض  تدريب  مت  البرامج  هذه  خالل  ومن  الريفى  بالقطاع  الدواجن  بتربية  خاصة  برامج  خالل  من  القليوبية 
والسيدات بهذه القرى على كيفية تربية ورعاية وتغذية الدواجن وكذلك اعطائهم بعض البرامج االرشادية والندوات 
من اجل حتقيق عائد مربح من تربية الدواجن بالقرى املصرية وكذلك جتنب مخاطر تربية الدواجن باملنازل والوقاية من 
أمراض الدواجن بالقرى املصرية وذلك خالل شهرى يونيو ويوليو 2007 من خالل برامج مت تنفيذها باالدارة العامة للتدريب 

والتابعة لوزارة الزراعة 0 

في مجال األلبان :

قام القسم من خالل بعض أعضاء الهيئة البحثية باألتى:
1- تدريب املرأة الريفية في العديد من املناطق الريفية بجمهورية مصر العربية في عديد من احملافظات على  القيام 

ببعض الصناعات الصغيرة الناجتة على األلبان ومنتجاتها.
2- القيام بتوعية املرأة وتعريفها على الفوائد الصحية للنب ومنتجاته وكيفية االهتمام به كقيمة غذائية أساسية 

متكاملة لكل األعمار سواء أطفال أو شباب أو كبار السن .
3- تعريف املرأة خاصة الريفية كيفية أتباع األساليب الصحية في التعامل مع اللنب من خالل النظافة في إجراء عملية 
األلبان  وتداول  والطريقة الصحيحة لنقل  البسترة  الناجتة عن عملية  والفوائد  اللنب  بتبريد  احللب وكيفية االهتمام 

ومنتجاتها .

أدلة اإلتصال :
العنوان  : شارع نادي الصيد - الدقي – اجليزة

تليفون : 0233372934)2+( 
فاكس : 0233372934)2+(

apri_arc@hotmail.com :البريدااللكترونى
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معهد بحوث الإر�صاد الزراعي والتنمية الريفية
www.vercon.sci.eg

نبذة تاريخية :

     يعتبر معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية أحدث املعاهد املتخصصة مبركز البحوث الزراعية وقد بدأ نشاطه 
هذا  حتويل  مت  وقد  ؛  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون   UNDP املتحدة  لألمم  اإلمنائى  البرنامج  من  ممول  كمشروع   1990 عام 
املشروع فى عام 1992 الى معهد قومى متخصص فى مجال الهندسة الوراثية الزراعية ليساهم فى نقل تكنولوجيا 
الوراثية من معامل الدول الصناعية املتقدمة الى معاملنا املصرية وفى تطويع هذه التقنيات احلديثة مبا  الهندسة 
يتالءم واالحتياجات فى مجال التنمية الزراعية مبصر ؛ كما يهتم املعهد بالبحث والتدريب ورفع كفاءة املنتج الزراعى .

الرؤيــة :    

يساهم املعهد في : 
- حتقيق التنمية الزراعية من خالل اإلستعانة بنقل وتطبيق التكنولوجيا احلديثة في الهندسة الوراثية ونقل اجلينات 

لزيادة الناجت الزراعي وحتسينه ملواجهة الزيادة السكانية املضطردة وزيادة الكفاءة التسويقية والتصديرية . 
- توثيق التعاون مع القطاع اخلاص املصري في مجال إنتاج التقاوي احملسنة التركيب الوراثي.

- زيادة اإلجتاه إلنتاج نباتات مقاومة للحد من اإلستخدام العشوائي ملبيدات اآلفات للمحافظة علي سالمة البيئة . 
- إنتاج نباتات ميكن زراعتها حتت ظروف احلرارة الشديدة واجلفاف وملوحة التربة .

املهمة :

  يهتم املعهد بزيادة اخلبرات  العلمية فى مجال التكنولوجيا احليوية والهندسة الوراثية وتدريب الكوادر الفنية وأيضا 
حتسني بعض احملاصيل االقتصادية الهامة عن طريق التعديل الوراثي.

إستراتيجية التطوير : 

 وتشمل اجملاالت التالية:     
أ- تطوير وحتديث أقسام املعهد :  

مت شغل رئاسة األقسام باملعهد بتاريخ 2007/05/30 وهذه األقسام هي:
- قسم بحوث اخلرائط الوراثية 

- قسم التحول الوراثي للنباتات 
- قسم الكمبيوتر وشبكات املعلومات 

- قسم كيمياء األحماض النووية والبروتني 
- قسم البيولوجيا اجلزيئية امليكروبية 

- قسم البيولوجيا اجلزيئية النباتية

ب -املوارد البشرية : 

  في هذا اجملال يقوم املعهد بالتالي 
- جذب العلماء املصريني ذوى اخلبرة فى مجال البيوتكنولوجيا اجلزيئية لدعم البحوث التطبيقية فى مجال الهندسة 
الوراثية الزراعية. ويضم املعهد ضمن هيئة البحوث نخبة من الباحثني األكادميني من اجلامعات املصرية واملتميزين فى 

علوم الهندسة الوراثية.
- إعداد الكوادر العلمية من شباب الباحثني واخلريجني وتدريبهم على أحدث ماتوصل اليه العلم من تقانات حيوية 
إلعداد االجيال املتعاقبة من الباحثني الذين سيقع على عاتقهم مسيرة البحث العلمى الزراعى فى مصر.وفى اطار 

إعداد هذه الكوادر يقوم املعهد بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية املتخصصة فى مجال تقانات البيولوجيا 
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اجلزيئية وزراعة االنسجة والتوصيف اجلزيئي لألصناف ومايرتبط بهما من خلفيات علمية وعملية وتطبيقية.
- بترشيح شباب الباحثني املتميزين لبعثات خارجية للحصول على درجات علمية او منح تدريبية من أرقى اجلامعات 

عاملياً. 
 Intellectual Property   وقانون امللكية الفكرية  Biosafety  Regulations التوعية بضوابط األمان احليوى -

Rights في اجملتمع الزراعي.

امليزانية السنوية لألبحاث :

تقدر امليزانية السنوية لألبحاث مببلغ وقدره 750.000 جنيه مصري وذلك وفقا مليزانية 2008/2007.

عدد العاملني باملعهد :

يعمل باملعهد 287 فردا منهم 143 عضو هيئة بحوث، و 35 عضو هيئة بحوث معاونة، باإلضافة إلى 109 فردا يعملون 
بالكادر العام. ويعمل 80% من قوة العمل باملعهد بالوحدات البحثية التابعة حملطات البحوث الزراعية في مصر.    

ج ـ  التدريب واإلرشاد :

يقوم معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بتوفير فرص لعدد من شباب العلماء املصريني لتدريبهم فى اخلارج فى 
مجاالت عديدة من التكنولوجيا احليوية . كما يقوم  املعهد بتنظيم دورات تدريبية متقدمة طويلة وقصيرة املدى فى 
عدة  تدريب  البرنامج  شمل  وقد  ؛  والدولى  اإلقليمى  املستوى  على  العلمية  وتطبيقاتها  الوراثية  الهندسة  مجاالت 
كوادر من دول عربية شقيقة مثل سوريا والسودان واجلزائر واالردن على استخدام التقانات احليوية والبيولوجية اجلزيئية 

والبصمة الوراثية والهندسة الوراثية للنباتات كذلك زراعة األنسجة النباتية.

اإلجنازات :  

إلي  تؤدي  التي  واحلشرات  الفيروسات  ملقاومة  الوراثي  التركيب  معدلة  وطماطم  وقرعيات  بطاطس  نباتات  إنتاج   .1
خسائر كبيرة في تلك احملاصيل.

للمحاصيل  الوراثية  البصمة  حتديد  برنامج  خالل  من  النووي  احلمض  تقنيات  بإستخدام  الوراثي  التباين  حتديد   .2
اإلقتصادية الهامة مثل الذرة الشامية والقطن والطماطم والنخيل.

3. إنتاج وحدات تشخيصية لألمراض الفيروسية النباتية ، إنتاج مركب حيوي )األجيرين( علي النطاق التجاري ملقاومة 
احلشرات .

4. إنتاج نباتات قمح وقطن وذرة متحملة لظروف اإلجهاد البيئي مثل اجلفاف وملوحة التربه. 

أدلة االتصال
العنوان  : 9 شارع اجلامعة –اجليزة

تليفون: 0235716301/2)2+(
فاكس:   0235716303)2+(

aerdri@hotmail.com:البريد االلكترونى
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 معهد بحوث الأرا�صى واملياه والبيئة

www.sweri-eg.com

مقدمة :

معهد بحوث األراضي واملياه والبيئة هو أحد املعاهد البحثية 
التابعة ملركز البحوث الزراعية والذى يعمل فى مجال األراضي 
وهو  البيئي  البعد  مع  يتمشى  مبا  والسماد  والنبات  واملياه 
من  مبصر  املستدامة  الزراعية  التنمية  تقود  التى  القاطرة 

خالل:

أوالً: البعد األفقي : 

اجلديدة  األراضي  فى  الزراعية  الرقعة  زيادة  في  باملساهمة 
األمثل  االستغالل  وطرق  األراضي  لهذه  بيانات  قاعدة  بتوفير 

لها زراعياً.

ثانياً: البعد الرأسي :

ويتمثل في رفع إنتاجية األراضي الزراعية من خالل توفير برامج حتسني وتطوير وصيانة وحدة األراضي واملياه مع وضع 
برامج سمادية مالئمة لهذه األراضي وصوالً إلى حتقيق اآلمن الغذائي الزراعي أمام الزيادة السكانية الكبيرة.

االهداف الرئيسية للمعهد :

1- تعظيم العائد من وحدة االرض واملياه والسماد مع مراعاة البعد البيئى. 
2- اعداد قواعد بيانات حصر املوارد االرضية املتاحة.

3- اعطاء التوصيات اخلاصة لالستخدام األمثل لالراضى واحملافظة عليها من التدهور وصيانتها وحتسني انتاجيتها.
4- نشر التقنيات اخلاصة باإلدارة املتكاملة لالراضى واملياه بالتعاون مع قطاع االرشاد الزراعى.

5- التسجيل والرقابة على استيراد وإنتاج وتداول االسمدة.
6- تطوير نظم انتاج واستخدام اخملصبات احليوية والعضوية فى الزراعة.

7- املعهد بيت خبرة إلجراء الدراسات وتقدمي التوصيات للمزارعني واملستثمرين على املستوى احمللى واإلقليمى )العربى 
واألفريقى(.

8- التعاون مع املعاهد البحثية احمللية واإلقليمية والدولية فى مجال البحوث التطبيقية.

اخلدمــــــــــات :

تقدمي خدمات مدفوعة األجر من خالل وحدة االراضى واملياه والبيئة
وهى وحدة ذات طابع خاص تقدم خدماتها باسعار رمزية للمستثمر الزراعى والفالح البسيط من خالل:

1- مكون الدراسات والتحاليل:
يقوم بالتحاليل الالزمة لألراضي واملياه والسماد والنبات وإعطاء التوصيات الفنية حلل املشاكل التى تتعلق باالراضى 

واملياه والنبات والسماد.
2- مكون األمونيا الغازية:

يقوم بالتسميد بغاز األمونيا لتوفيراألسمدة النيتروجينية مبعدل 15-20% مبا يوفر عائد اقتصادي للفالح.
3- مكون األسمدة احليوية:

ينتج األسمدة احليوية )اللقاحات البكتيرية(  والعضوية باألسعار املناسبة خملتلف احملاصيل الزراعية.
4- مكون النظم املتكاملة وتدوير اخمللفات الزراعية:

وهذا يقوم بتقدمي تكنولوجيا حديثة  فى معاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير اخمللفات الزراعية وانتاج غاز البيوجاز 
)كمصدر متجدد للطاقة( والتي ميكن للفالح استخدامه في اإلنارة وتدوير احلركات واالستخدام املنزلى والتدفئة في 

مزارع الدواجن وإنتاج مركبات املكافحة احليوية للنيماتودا.
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5- مكون االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية: 
ويوفر  هذا املكون بيانات تشمل:

- خرائط تصنيف التربة بوحداتها اخملتلفة.
- خرائط صالحية التربة واستخدامها االمثل.

- اخلرائط الكنتوريه.
- بيانات التعدى على األراضى الزراعية.

مراكز التدريب واإلرشاد :

1- مركز حتليل التربة واملياه والسماد باجليزة .
2- مركز الري احلقلي بسخا– محافظة كفر الشيخ.

3- مركز تدريب وإرشاد تدوير اخمللفات الزراعية مبشتهر– محافظة 
القليوبية.

4- مركز حقن التربة باألمونيا الغازية بالفيوم.
5- مركز محسنات التربة– محافظة اإلسماعيلية وبهتيم مبحافظة القليوبية.

6- مركز االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية باجليزة– محافظة اجليزة.

املوارد البشرية :

93بكالوريوس55ماجستير623دكتوراه

215إداريني376مؤقتني

األهدف املستقبلية :

1- تطبيق النماذج الرياضية في حتليل البيانات اخلاصة للمساعدة في إيجاد حلول ملشاكل األراضي.
الظروف  يتفق مع  مبا  إتباعا  واألكثر  العاملية  القياسية  الطرق  إتباع  األراضي مع  بيانات  قواعد  إنشاء  التوسع في   -2

املصرية لتدعيم متخذي القرار بنتائج حتليل البيانات واملعلومات.
3- استكمال دراسات اثر التغيرات فى املناخ املتوقعة على بقية احملاصيل االستراتيجية وكذا أنسب طرق األقلمة للحد 

من اآلثار السلبية للتغيرات املناخية على اإلنتاجية واملواد املائية.
4- استحداث خريطة اجلدارة اإلنتاجية لوحدة املياه خملتلف احملاصيل الزراعية خاصة في األراضي القدمية بالوادي والدلتا 

وأراضى اإلستصالح احلديثة.
5- التوسع في إنتاج اخملصبات احليوية لتمثل نسبة اكبر من حجم التجارة فى سوق األسمدة الكيماوية.

مع  تتناسب  بكتيرية  لقاحات  إلنتاج  القاسية  للظروف  املتحملة  السالالت  وعزل  امليكروبي  التنوع  على  دراسات   -6
ظروف أراضى اإلستصالح اجلديدة.

7- تعظيم االستفادة من مياه الصرف الصحي املعالج :
- إنتاج أخشاب.                                                           - إنتاج زيوت.

- إنتاج وقود حيوي.                                                      - أحزمه خضراء حول املدن.
- غابات شجرية في األراضي اجلديدة.

8- تطبيق التقنيات احلديثة بالطرق )الطبيعية – احليوية( إلزالة امللوثات املعدنية والعضوية من مياه الصرف الصحي 
والصناعي وإستغاللها في الزراعة.

9- تعظيم االستفادة من اخمللفات الزراعية واحليوانية : 
- في إنتاج السماد العضوي والطاقة.                           - حتسني بناء التربة والتوسع األفقي في الصحراء.

- حماية البيئة من التلوث.                                          - زيادة الدخل القومي واملزرعى.

أدلة االتصال
العنوان  : 9 ش جامعة القاهرة – اجليزة

تليفون: 0235720608)2+(
فاكس: 0235720608)2+(

sweri@sweri-eg.com :البريد االلكترونى
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الرســـالة :

البحثية  املعاهد  أكبر  أحد  البساتني  بحوث  معهد  يعتبر 
التابعة ملركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أنشئ املعهد عام 
1911 حتت مسمى » مصلحة البساتني » قبل أن يتحول إلى 
معهد بحوث البساتني في عام 1971 . ويقوم املعهد بتنفيذ 
العديد من البحوث العلمية خاصة تلك املعنية بإنتاج أصناف 
جديدة عاليه اإلنتاجية واجلودة من محاصيل اخلضر والفاكهة 
في  ببحوث  املعهد  يقوم  كما   ، والعطرية  الطبية  والنباتات 
التقاوي  وتكنولوجيا  البستانية  احملاصيل  حتسني  مجال 
إلى  البحوث  تلك  وتهدف  األنسجة  وزراعة  البيوتكنولوجى 
رفع الكفاءة اإلنتاجية واجلودة لتلك احملاصيل وإمداد املزارعني 

بأحدث التوصيات العلمية في هذا الشأن.

الرؤيــــــة :

الهدف الرئيسي ملعهد بحوث البساتني هو التوصل إلى تكنولوجيات جديدة صديقة للبيئة تعمل على زيادة اإلنتاجية 
وحتسن جودة املنتج من احملاصيل البستانية سواء لغرض االستهالك احمللى أو التصدير.

اإلمكانيات :

يشتمل معهد بحوث البساتني على )19( قسم بحثي ، )3( معامل مركزية ، )3( مزارع بحثية ووحدة ذات طابع خاص 
نباتية موزعة في محافظات  )6( حدائق  إلى  إنتاجي في مجال احملاصيل البستانية هذا باإلضافة  )21( نشاط  تضم 

القاهرة ، اإلسكندرية وأسوان . وتنفذ األنشطة البحثية للمعهد في )6( محطات بحثية رئيسية ،
)3( مزارع بحثية .

القوى البشرية :

ويضم املعهد العاملني على النحو التالي : 

36مساعد باحث153 رئيس بحوث متفرغ
282أخصائي زراعي79 رئيس بحوث

1778فني زراعي135 باحث أول
280اإلدارة219 باحث

795عمال73 باحث مساعد

اإلجنـــازات :

• استنباط أصناف خضر جديدة عالية اإلنتاجية واجلودة من خالل برامج تربية طويلة األمد .
• إدخال أصناف جديدة من الفاكهة إلى الزراعة املصرية .

• تقييم واختبـار أصنــاف اخلضر الواردة من اخلـارج والتوصية بإدخـال الناجح منها حتت الظروف احمللية إلى الزراعة
املصرية .

معهد بحوث الب�صاتني
www.hortinst.com
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•إنتاج تقاوي األساس واملسجل حملاصيل اخلضر اخملتلفة إلمداد املزارعني بتقاوي خضر عالية اإلنتاجية واجلودة .
•إنتاج شتالت معتمدة عالية اجلودة حملاصيل الفاكهة واخلضر ونباتات الزينة واألشجار اخلشبية وإمداد املزارعني بها .

•حماية األصول الوراثية للمحاصيل البستانية .
•تطبيق أحدث التكنولوجيات اخلاصة بالعمليات الزراعية في إنتاج احملاصيل البستانية .

اإلنتاجية  القدرة  من  يزيد  مبا  لها  املثلى  احللول  إيجاد  ومحاولة  املزارعني  تواجه  التي  اإلنتاج  مشاكل  على  •التعرف 
للمحاصيل البستانية ويحسن من جودتها .

•تطبيق البحوث العلمية لتقليل الفاقد في احملاصيل البستانية قبل وبعد عملية احلصاد ولتحسني جودة الثمار .

أدلة االتصال :
العنوان : 9 ش-  جامعة القاهرة  - جيزة

تليفون: 0235720617)2+( 
فاكس: 0235721628)2+( 

info@hortinst.com :البريد االلكترونى
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الـرسالـــة :

التناسلية  النهوض بكفاءة  احليوان  تتركز رسالة املعهد في 
في  احليوانية  الثروة  حجم  زيادة  عن   األول  املسئول  هي  التي 
مصر وقدرتها اإلنتاجية وذلك عن طريق التطبيق احلقلي لنتائج 
وانخفاض معدالت  العقم  العلمية ملعاجلة مشكلة  البحوث 
اإلخصاب ومواجهة األمراض التناسلية الوبائية واملعدية التي 
تسبب تدهور الثروة احليوانية وإحداث اخللل في معدالت اإلنتاج 
والتناسل كما يقوم املعهد بإدخال التكنولوجيا احلديثة لتطوير 
إلبراز  الالزمة  الدراسات  وإجراء  اجملمد  املنوي  السائل  إنتاجية 

أنسب النظم  في رعاية النتاج ووقاية الضرع من األمراض.

الـرؤيـــة :

يركز املعهد رؤيته على املوضوعات الرئيسية التالية :
* إجناز البحوث املتصلة برفع الكفاءة التناسلية بتقييم الطالئق واستخدام التلقيح االصطناعي ونقل األجنة في 

حيوانات  املزرعة 
بالتوزيع  التناسلية  األمراض  وعالقة  اخلصوبة  انخفاض  السباب  التوصل  مع  التناسلية  األمراض  تشخيص   *

اجلغرافي0
* تقييم اللنب املنتج من املزارع وتطبيق التقنيات احلديثة  حلل مشاكل التهاب الضرع واقرار نظم الوقاية والعالج 0

إستراتيجي  كمفتاح  واستخدامها  الوالدة  حديثة  احليوانات  نفوق  أسباب  على  للوقوف  املتقدمة  البحوث  إجراء   *
لتصميم البرامج املناسبة للسيطرة على اخلسائر وتقدمي العالج 0

االمكانيات :

يضم املعهد 6 اقسام بحثية وثالث وحدات متخصصة مجهزة بأحدث األجهزة العلمية 

واملعملية وهي :

2- قسم بحوث االمراض التناسلية  1 - قسم بحوث بيولوجيا التكاثر  
4 - قسم بحوث التلقيح االصطناعي  3- قسم بحوث أمراض الضرع والنتاج 
6 – قسم بحوث الفحوص احلقلية    5- قسم بحوث باثولوجيا التكاثر  

8- وحدة املوجات فوق الصوتية 7- وحدة املناعة احليوية والدوائية   
9- وحدة البيوتكنولوجي

ويقوم بالعمل في هذه األقسام : 

30 باحث 25 باحث أول 36 رئيس بحوث

42 أطباء 1 مساعد باحث 2 باحث مساعد

3 عمال 73 اداريني 6 رئيس بحوث متفرغ

324 االجمالي 63 عمال موسميني 15 اطباء موسمني
                                                                         

                                                                       

 معهد بحوث التنا�صليات احليوانية
www.arc.sci.eg
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ميزانية االبحاث : 

حوالي مليون ونصف الي 2 مليون جنيه مصري / سنويا.

االجنازات التطبيقية احلقلية :

1- استخدام التكنولوجيا املتقدمة للتشخيص السريع لالمراض التناسلية البكتيرية والفيروسية  املسببة النخفاض  
اخلصوبة او العقم واالجهاض.

2- تطبيق تكنولوجيا جتميد السائل املنوي باملزارع.
3-  اختزال الفترة بني والدتني في األبقار و اجلاموس .

4- وضع برامج للتحكم في التبويض للقضاء علي مشكلة التفويت في اجلاموس.
باالسهاالت  االصابة  من  الرضيعة  والعجول  احلمالن  حلماية  نوعية  والغير  النوعية  املناعة  منشطات  استخدام   -5

وااللتهابات الرئوية.
6- الكشف عن متبقيات األدوية البيطرية في املنتجات احليوانية.

7- التحسني الكمي والنوعي لأللبان في القطعان احلالبة عن طريق اختبار تنكات اللنب .
8- استخدام تكنولوجيا الفحص باملوجات فوق الصوتية ومنظار البطن لتشخيص احلمل املبكر ومسببات  التخلفات 

التناسلية في املاشية املصرية.
املعدية  التناسلية   األمراض  من  خلوها  لضمان  اخلارج  من  املستورد  املنوي  السائل  رسائل  وسائل فحص  تطوير   -9

الوافدة حلماية الثروة احليوانية.
10- تنفيذ القوافل العالجية االرشادية اجملانية في ربوع القري املصرية اخملتلفة .

11- تدريب شباب اخلريجني واملربني ومرشدي االنتاج احليواني في مجال الرعاية التناسلية للتلقيح االصطناعي.

أدلة االتصال :
العنوان  : 5 شارع حدائق األهرام - الهرم - اجليزة

تليفون : 0233764325)2+(
فاكس : 0233770822)2+(

  www. arc.eg:البريد االلكترونى



٢١9

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

رســــالة املعهد : 

املتوطنة  األمراض  خطورة  من  احليوانية  الثروة  حماية   •
ألمراض  واملبكر  السريع  التشخيص  طريق  عن  والوافدة 

احليوان والدواجن واألسماك .
• حماية الصحة العامة من مخاطر األمراض املشتركة .

• حماية البيئة من التلوث مبسببات األمراض 
• القيام بدور رقابي في اجملاالت اآلتية :

1. الرقابة الصحية علي األغذية ذات األصل احليواني .
2. الرقابة الصحية علي اإلنتاج الداجنى 

3. الرقابة علي مركزات األعالف إلثبات خلوها من مسببات 
أمراض احليوان.

األسواق  في  املتداولة  البيطرية  األدوية  علي  الرقابة   .4
وصالحيتها لالستعمال البيطرى .

الـــرؤيــة :

الثروة  على  احلفاظ  مجال  في  متكاملة  رؤية  لوضع  احليواني  واإلنتاج  احليوانية  الثروة  معاهد  مع  الوثيق  التعاون   -1
احليوانية 0

2- االهتمام باألمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان والطيور وذلك بتدريب الكوادر الفنية والبحثية في مجال التشخيص 
املعملي وإجراء الدراسات  الوبائية والطب الوقائي ووضع اإلجراءات الالزمة للحد من انتشار تلك األمراض.

3- تدعيم دور املعهد في مجال احملافظة على البيئة وذلك باستخدام الطرق املثلى للتخلص من النفايات احليوانية 
وتطبيق نظم الـ Biosaftey  في معامل املعهد والتعاون مع اجلهات البيئية اخملتصة 0

4- االستفادة من التقدم العلمي في مجال تشخيص األمراض وذلك بالتدريب اخلارجي للكفاءات وإيجاد قنوات علمية 
مع املعاهد املماثلة فى الغرب واملشاريع املشتركة والعمل على نقل التكنولوجيا بكافة السبل 0

5- تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص في مجال الرعاية البيطرية وحل املشاكل احلقلية والعمل على تقليل نسب النفوق 
وخفض معدالت استخدام األدوية واللقاحات وإيجاد قنوات اتصال وتعاون مع املهتمني بالرعاية البيطرية لقطاعان 

اإلنتاج التجاري والريفي.
 

6- تكوين فرق بحثية في كافة التخصصات ذات هدف ورؤية واضحة ولها جداول زمنية محددة للوصول إلى أهدافها. 

7- االستخدام األمثل للبنية التحتية من املعامل اجملهزة التي ميكن ان تخدم كافة التخصصات بصورة مركزية وذلك 
لتوفير اخلدمات املعملية لكافة األقسام لترشيد و ضغط اإلنفاق 0

8- تطوير النظم اإلدارية ) املوارد البشرية -املشتريات – اخلدمات الفنية املعاونة – اخملازن( بهدف توفير املناخ املناسب 
إلجناز األعمال واحلفاظ على املتاح من مباني وأجهزة ووسائل انتقال وخالفه 0

 معــهــد بــحــوث ال�صحـــــة الــحيـــوانية
www. ahri.gov.eg
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االمكانيات املتاحة : 

مبعهد بحوث صحة احليوان 15 قسما بحثيا يتبعهم 52 وحدة بحثية في مختلف التخصصات العلمية التي تخدم 
مجاالت تشخيص وبحوث األمراض احليوانية والداجنة والسمكية وفحوص صحة األغذية ذات األصل احليواني باإلضافة 
إلى 6 وحدات بحثية متخصصة . يتبع املعهد عدد 26 معمال فرعيا مبختلف محافظات اجلمهورية عالوة علي أربعة 
. يوجد باملعهد مركز تدريب مجهز بالوسائل التوضيحية  معامل متخصصة في فحوص األغذية مبواني اجلمهورية 
احلديثة . باملعهد أيضاً وحدة خدمات صحة احليوان ) وحدة ذات طابع خاص ( تقوم بتقدمي خدمات التشخيص املعملي 

لألمراض احليوانية والداجنة والسمكية ألصحاب املزارع والقطاع اخلاص والعام وذلك نظير أجر رمزي .
يعمل باملعهد 1571 فرد منهم عدد 711 دكتور كادر خاص و عدد 555 كادر عام وعدد 305 إداري وعامل فني .

كما ميتلك املعهد أحدث األجهزة العلمية الدقيقة الجراء التحاليل اخملتلفة     
  

امليزانية السنوية لألبحاث : 

خالل العام املالى 2007- 2008
  مليون وخمسمائة الف جنيه 

أهم االجنازات : 

• تنفيذ االتفاقيات الدولية والتعاون الدولي في مجال التعاون العلمي بني جمهورية مصر العربية والدول األخرى وقد مت 
وضع برامج التعاون في مجاالت الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل اخلبرات واألبحاث وإعداد املشروعات مع دول البرازيل 

/ تونس / سوريا / اجلزائر / تركيا / الكويت / الصني.

• املساهمة فى القضاء على مرض الطاعون البقري و اإلعالن املؤقت عن خلو مصر من املرض عام 1997 و ذلك من خالل 
املسح السيرولوجى الشامل لتحديد و قياس املستوى املناعي فى األبقار بجميع احملافظات. 

• حماية البالد من مخاطر األمراض الوافدة مثل الليكوزس والبروسيال فى األبقار وحمى الوادي املتصدع واحلمى القالعية 
» العترات األخرى الوافدة » عن طريق فحص جميع احليوانات  واألغذية املستوردة.

• احلد من اإلهدار املرضي عن طريق استخدام االختبارات احلديثة والسريعة للكشف املبكر عن أمراض احليوان والدواجن 
واألسماك.

• ارتفعت القدرة اإلنتاجية للحيوانات والدواجن نتيجة انخفاض نسب اإلصابة باألمراض عن طريق املأموريات احلقلية  
وإجراء الفحوص املعملية لتشخيص األمراض وإجراء البحوث احلقلية والتجريبية املتعلقة باألمراض احليوانية والداجنة   

والسمكية وامللوثات البيئية.

• إجراء املسح الشامل وقياس املستوى املناعي لألمراض الهامة مثل الطاعون البقري – حمى الوادي املتصدع – احلمى 
القالعية – مرض اجللد العقدي في احليوان وقد قام املعهد خالل الفترة من 2007/7/1 إلى 2008/6/30 بقياس املستوى 

املناعى لعدد ) 14695   ( عينة .

• الكشف عن األمراض املشتركة التى تنتقل لالنسان مثل مرض االجهاض املعدى والتوكسوبالزما.
أو املعدة  • الرقابة الصحية على األغذية ذات األصل احليواني ومنتجاتها املستوردة واحمللية سواء املستهلكة محلياً 
املشتركة  واألمراض  احليوان  أمراض  مسببات  من  خلوها  من  والتأكد  اآلدمي  لالستهالك  صالحيتها  إلقرار  للتصدير 
والبقايا الضارة .وقد قام املعهد خالل الفترة من 2007/7/1 إلى 2008/6/30 بفحص عدد)23573( عينة من رسائل مواد 

غذائية واردة من اخلارج وجاء فيها عدد)51( عينة غير صاحلة لإلستهالك اآلدمى، وفحص عدد )2653( عينة منتجة 
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)903( عينة واردة عن  محليا ومعده للتصدير وجاء فيها عدد)26( عينة غير صاحلة لإلستهالك اآلدمى ،وفحص عدد 
طريق إدارة اجملازر والتفتيش)الهيئة العامة للخدمات البيطرية( مت جمعها من األسواق احمللية وجاء فيها عدد)81( عينة 

غير صاحلة لإلستهالك اآلدمى .

والتى تستخدم كمركزات أعالف  والدواجن واألسماك  احليوان  البيطرية على مصنعات ومخلفات  الرقابة الصحية   •
وكذلك اخمللفات احليوانية ذات اإلستخدام اآلدمى مثل اجللد والشعر والصوف وأمعاء احليوان وذلك للتأكد من خلوها 
من مسببات األمراض احليوانية. وقد قام املعهد خالل الفترة من 2007/7/1 إلى 2008/6/30 بفحص عدد)  ( عينه جاء 
منها عدد )1956( عينة غير صاحلة لإلستهالك احليوانى جاء منها عدد )10( عينات إيجابية للساملونيال و389 إيجابى 

للفطريات فى احلدود املسموح بها .

• الرقابة على األدوية البيطرية املستوردة واملنتجة محليا إلثبات مدى مطابقتها للمواصفات. وقد قام املعهد خالل 
الفترة من 2007/7/1 إلى 2008/6/30 بتحليل عدد )691( عينة مستحضرات بيطرية وجاء منها عدد )6( عينة غير 

مطابقة للمواصفات .

• إجراء البحوث التطبيقية والتجريبية والدراسات العلمية )رسائل املاجستير والدكتوراه( والتي شملت كافة النقاط 
البحثية في البرنامج البحثي الفرعي ملعهد بحوث صحة احليوان ضمن خطة البحوث اخلمسية اخلامسة ملركز البحوث 

الزراعية )2002 /2003 – 2007 / 2008( .

• حصل عدد 15 من الباحثني باملعهد علي جوائز الدولة التشجيعية وجوائز الهيئات واألفراد وحصل عدد كبير علي 
اجلوائز األولى في املؤمترات احمللية والدولية نظير البحوث املقدمة .

• في اخلمس سنوات األخيرة عقد املعهد عدد 101 دوره تدريبية وعدد 50 ندوه إرشادية مبقر املعهد بالدقي ومبختلف 
ومت  الزراعية عام 2004  للتنمية  العربية  تابعة للمنظمة  دورة قطرية  تنفيذ  إلى  باإلضافة  محافظات اجلمهورية.هذا 

عقدها باملعهد وحضرها عدد 55 متدربا من عدد 19 دولة عربية. 

• التعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية في تدريب أطباء وفنيني بدولتي قطر والبحرين.
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أدلة االتصال :
العنوان  :شارع نادي الصيد - الدقي - اجليزة

تليفون : 0233350030)2+(  
فاكس : 0233350030)2+(

Ahri@mail.claes.sci.eg :البريدااللكترونى
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الرسالة : 

  يختص معهد بحوث القطن بإنتاج أصناف أقطان متميزة 
والتاجر  الزراع  متطلبات  مع  وتتوافق  واجلودة  اإلنتاج  في 
إجراء  في  باالستمرار  وذلك  واملصدر  واملستهلك  واملصنع 
البحوث والدراسات املعملية واحلقلية التي تؤدى للوصول 
وعدم  التفوق  استمرارية  على  وللمحافظة  الهدف  لهذا 
التدهور وحتسني اإلنتاج كما ونوعا وكذلك دراسة املشكالت 
ووضع احللول واقتراح التشريعات الالزمة للمحافظة على 

محصول القطن والنهوض به . 

الرؤية ) اإلستراتيجية ( : 

اإلنتاجية وخواص 1. استنباط أصناف جديدة من القطن تتفوق على األصناف  الطاقة  املنزرعة في كل من  التجارية 
اجلودة . 

2. استنباط أصناف مبكرة النضج وأصناف مقاومة لآلفات وأصناف تتحمل اإلجهادات البيئية اخملتلفة . 

3. احملافظة على النقاوة الوراثية ألصناف القطن املصري التجارية حفاظاً على قدرتها اإلنتاجية العالية وخواص
جودتها املتميزة . 

أفضل  الى  والتوصل  األصناف  أداء لهذه  أفضل  للوقوف على  اجلديدة  األصناف  لزراعة  البيئية  املناطق  أوفق  حتديد   .4
خريطة صنفية .

 
واجلديدة حتت  التجارية  لألصناف  اإلنتاجية  القدرة  من  استفادة  أقصى  يحقق  مبا  الزراعية  املعامالت  أنسب  حتديد   .5

الظروف البيئية اخملتلفة مع تقليل تكلفة اإلنتاج . 

6. حتسني أساليب تقييم صفات جودة التيلة والكفاءة الغزلية وصفات جودة اخليوط لألصناف التجارية واجلديدة . 

7. حتديد وحتديث طرق فرز القطن الزهر والشعر مبا يحسن من أداء العلمية التسويقية وحتسني خواصها . 

8. دراسة كيمياء القطن ) شعر وبذرة ( ودراسة احويرات الكيميائية لأللياف وصباغتها وحتسني خواصها . 

9. تبسيط ونقل كافة التوصيات الفنية ونتائج البحوث الى املنتجني والصناع والتدريب عليها واإلرشاد لها .
 

اإلمكانيات : 

يوجد أقسام بحثية وتكنولوجية ومعامل ومحالج لزوم البحث العلمي . 

معهد بحوث القطن

www.arc.sci.eg
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إجمالي عدد العاملني : 

إجمالي عدد العاملني باملعهد حوالي 1199 من كل من الكادر البحثي والكادر العام والعمالة املؤقتة خملتلف
التخصصات . 

امليزانية السنوية لألبحاث :   

                                  في حدود 2 مليون جنيهاً .  
اإلجنازات : 

1. مت استنباط أصناف جديدة متفوقة في احملصول وصفات اجلودة على األصناف التجارية املتداولة باستمرار وحتى اآلن 
مت إنتاج العديد من أصناف القطن املصري وعن طريقها مت حتقيق عائد في الدخل القومي عن طريق قطاع القطن . 

2. مت استنباط أصناف مقاومة للظروف الصعبة كاحلرارة العالية واجلفاف وجارى استكمال برامجها البحثية حالياً . 
3. مت زراعة املساحة القطنية املستهدفة بسالالت حديثة جداً ونقية وراثياً لزيادة التصافي والتجانس في صفات اجلودة 

والتيلة . 
                                                                    

أدلة االتصال
العنوان  : 9 شارع اجلامعة –اجليزة

تليفون: 0235723442)2+(  -   0235726998)2+(
فاكس :0235723442)2+(     -   0235725035)2+(  

cri_egypt@yahoo.com :البريد االلكترونى
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الرسالة :

زيادة  حول  تتمحور  للمعهد  التدريبية  اإلرشادية  البحثية  اخلطة 
من  احملدودة  املوارد  من  االستفادة  وتعظيم  املساحة  وحدة  إنتاجية 

املياه من خالل:
ومقاومة ألهم  اإلنتاجية  عالية  وهجن جديدة  أصناف  استنباط   •

اآلفات املرضية واحلشرية وتتحمل الظروف البيئية املعاكسة.
وإتاحتها  احملاصيل  أصناف  جلميع  واألساس  املربي  تقاوي  إنتاج   •
سنوياً  املزارعني  على  وتوزيعها  إلكثارها  للتقاوي  املنتجه  للجهات 

لتعظيم اإلنتاج بوحدة املساحة.
للوفاء  هائلة  حتديات  مصر  في  احلقلية  احملاصيل  إنتاج  يواجه   •

عدد  في  املطردة  الزيادة  ظل  في  الغذاء  من  السكان  باحتياجات 
السكان والذي بلغ نحو 76 مليون نسمة في عام 2007، األمر الذي أدي إلى تقلص نصيب الفـرد من األرض الزراعية إلى 
حوالي 0.05 فدان، ومن املياه إلى نحو 850 م3 سنوياً، هذا باإلضافة إلى اإلجهادات البيئية واحليوية التي تؤثر على إنتاجية 

احملاصيل )ملوحة، جفاف، حرارة، آفات مرضية وحشرية(. 

وفي ضوء تلك التحديات فإن اخلطة البحثية اإلرشادية التدريبية للمعهد تتمحور حول زيادة إنتاجية 
وحدة املساحة وتعظيم االستفادة من املوارد احملدودة من املياه من خالل:

البيئية  الظروف  املرضية واحلشرية وتتحمل  اإلنتاجية ومقاومة ألهم اآلفات  استنباط أصناف وهجن جديدة عالية   •
املعاكسة. 

• إنتاج تقاوي املربي واألساس جلميع أصناف احملاصيل وإتاحتها للجهات املنتجة للتقاوي إلكثارها وتوزيعها على املزارعني 
سنوياً لتعظيم اإلنتاج بوحدة املساحة.

• احملافظة على األصول الوراثية الستخدامها في برامج التربية املتنوعة لتحسني أصناف احملاصيل اخملتلفة. 
إنتاج  تعوق  التي  املشاكل  ألهم  مناسبة  حلول  إليجاد  وأجنبية(  )مصرية  واجلامعات  البحثية  املعاهد  مع  التعاون   •

احملاصيل احلقلية. 
• حتديد املعامالت والتوصيات الزراعية املناسبة لكل صنف من األصناف املنزرعة مبا يحقق القدرة اإلنتاجية القصوى 

لهذه األصناف.

اإلمكانيات وعدد العاملني وامليزانية السنوية لألبحاث :

)القمح،  البحثية اخملتلفة للنهوض مبختلف احملاصيل احلقلية وهي  تغطي األنشطة  بحثياً  قسماً  املعهد 17  ويضم 
احللبة،  احلمص،  العدس،  البلدي،  »الفول  الغذائية  البقوليات  البصل،  الرفيعة،  الذرة  الشامية،  الذرة  األرز،  الشعير، 
األعالف  محاصيل  الكانوال«،  الشمس،  عباد  الصويا،  فول  السمسم،  السوداني،  »الفول  الزيتية  احملاصيل  الترمس«، 
العلف،  بنجر  السودان،  حشيشة  الدخن،  للعلف(،  الرفيعة  )الذرة  السورجم  احلجازي،  البرسيم  املصري،  »البرسيم 
لوبيا العلف«، محاصيل األلياف »الكتان، التيل، السيسال«، باإلضافة إلى األنشطة البحثية في مجاالت فسيولوجيا 
احملاصيل، تكنولوجيا البذور، تكنولوجيا األرز، التكثيف احملصولي، دراسة اخللية، زراعة األنسجة، األصول الوراثية، املعمل 

الفرعي لبحوث احلشائش، املعمل الفرعي لإلحصاء وتصميم التجارب(، واربعة محطات العداد التقاوى.

القوى البشرية وتخصصاتها ودرجاتها العلمية :

رئيس 
بحوث 
متفرغ

رئيس 
بحوث

باحث 
أول

باحث
باحث 
مساعد

مساعد 
باحث

اخصائى 
زراعي

أجهزة 
معاونة

الجملة

619012014865502354531222

معهد بحوث املحا�صيل احلقلية

www.fcri.gov.eg
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ابرز اإلجنازات واإلسهامات :

1- زيادة إنتاجية الفدان خملتلف احملاصيل احلقلية خالل السنوات إلـ 25 املاضية حيث بلغت في عام 2007 حوالي %85 
في القمح، 88% في الذرة الشامية، 76% في األرز، 53% في الذرة الرفيعة، 162% في البصل، 70% في الفول السوداني، 

63% في الفول البلدي، 60% من البرسيم املصرى وذلك مقارنة بعام 1982.
2- زيادة اإلنتاج الكلي من القمح من 2 مليون طن عام 1982 الى 7.4 مليون طن عام 2007، مما أدي لزيادة نسبة االكتفاء 

الذاتي من القمح إلى أكثر من %50.
3- زيادة اإلنتاج الكلي من الذرة الشامية من 3.6 مليون طن عام 

1982 إلى 6.1 مليـون طن عام 2007.
4- زيادة اإلنتاج الكلي من األرز )الشعير( من 2.4 مليون طن أوائل 

الثمانينيات إلى 6.9 مليون طن عام 2007.
)القمح،  الرئيسية  احلبوب  الكلي من محاصيل  اإلنتاج  زيادة   -5
الشعير،األرز، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة( من 8.5 مليون طن 

عام 1982 الى أكثر من 20 مليون طن عام 2007.
6- زيادة الصادرات من البصل إلى 271 ألف طن والفول السوداني 

إلى 30 ألف طن خالل موسم 2006.
وشرق  توشكي  في  واإلرشادية  البحثية  البرامج  استمرار   -7

العوينات مما يخدم املشاريع االستثمارية للتوسع الزراعي. 
8 - وضع قواعد تنظم تداول إكثار تقاوي األصناف والهجن اجلديدة من احملاصيل احلقلية اخملتلفة بني جميع اجلهات 
املعنية بإكثار التقاوي وخاصة بعد دخول شركات القطاع اخلاص في هذا اجملال مما يحقق املنافسة بينها لتحسني جودة 

املنتج من التقاوي مما سوف ينعكس على زيادة اإلنتاج الزراعي ككل.

أدلة االتصال :
العنوان : 9 ش-  جامعة القاهرة  - جيزة

تليفون: 0235738425 )2+(  -   0235726127)2+(
فاكس: 0235738425)2+(

iu.fcri@yahoo.com : البريد االلكترونى
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معهد بحوث الهند�صة الزراعية
www.aenri.org

نبذة تاريخية :

أسس معهد بحوث الهندسة الزراعية بناء على القرار الوزارى 
وفى   ، اآللية  الزراعة  بحوث  معهد  بإسم   77 لسنة   323 رقم 
بداية أنشطته عام 1983 أخذ على عاتقه مسئولية النهوض 

بامليكنة الزراعية فى مصر.
وبحوث  أنشطة  ازدادت  السريع  التكنولوجى  للتغير  وتبعا 
والتزامات املعهد لتشمل جميع فروع الهندسة الزراعية فتم 
الهندسة  بحوث  معهد  ليصبح   1992 عام  فى  اسمه  تغيير 

الزراعية.

االهداف :

1- تطوير وتعديل وتصميم اآلالت الزراعية ومكونات شبكات الرى التى تعمل حاليا باحلقل املصرى وحتتاج لرفع كفاءتها 
مبا يناسب ظروفنا احمللية مع تصنيع النماذج األولية لها.

2- القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية الالزمة مليكنة العمليات الزراعية اخملتلفة للمحاصيل احلقلية والبستانية 
ميكنة  تطبيق  مع  الزراعية  العمالة  بحجم  ذلك  وربط  التكاليف  وخفض  اإلنتاج  لزيادة  احليوانى  اإلنتاج  وعمليات 

اإلستفادة من اخمللفات الزراعية.
3- سرعة اجناز العمليات مبا يساهم فى حتسني معدل التكثيف الزراعى.

4- القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية الالزمة لرفع كفاءة إدارة الرى احلقلى بهدف ترشيد إستخدام املياه واألسمدة 
وحماية البيئة وتوسيع نطاق استخدام امليكنة فى أغراض نظم املطورة.

5- القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية فى مجال الهندسة احليوية.
6- حتليل النظم الزراعية للتقنيات احلديثة ودراسة اقتصاديات ميكنة العمليات الزراعية.

7- القيام بالبحوث التطبيقية لالستفادة من الطاقة اجلديدة واملتجددة فى االستخدامات املزرعية لترشيد استخدام 
الطاقة.

8-نقل التكنولوجيا املالئمة للريف املصرى واألراضى اجلديدة وتدريب الكوادر الالزمة فى مجاالت الهندسة الزراعية.
9- تعميق تنشيط التصنيع احمللى للمعدات اإلستثمارية بديال للواردات.

10- دعم وتوزيع التطوير التقنى واملساهمة فى رفع مستويات االنتاجية واملنتجات الزراعية.

االنشطة احلالية :

التعاون الداخلى واخلارجى
املعدات  املهتمة مبجاالت تطوير وتصنيع  والعلمية  البحثية  والهيئات واملؤسسات  بالتعاون مع اجلهات  املعهد  يقوم 

الزراعية واإلشتراك فى املعارض املتخصصة.

أوال : التعاون الداخلى :

يتعاون املعهد مع اجلهات اآلتية
1- املعاهد الشقيقة مبركز البحوث الزراعية 

2- أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا 
3- اجلامعات املصرية 

4- مصانع الهيئة العربية للتصنيع 
5- مصانع هيئة اإلنتاج احلربى 

6- شركات املعدات الزراعية بالقطاع اخلاص
7- التعاون مع مجالس احملاصيل املتخصصة وبنك التنمية واالئتمان الزراعى.
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 ثانيا : التعاون اخلارجى :

يتعاون املعهد مع اجلهات الدولية واجلامعات واملراكز البحثية 
املناظرة بدول العالم العربى واألوربى واألمريكى ومنها

1- وزارة الزراعة الفرنسية) معهد سيمجراف( 
 USAID2- هيئة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 GTZ3- هيئة التعاون الفنى االملانية
 JICA4- هيئة التعاون الدولى اليابانية

 FAO5- منظمة األغذية والزراعة
6- املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

االجنــازات :

1- ريادة املعهد في نشر تقنية استخدامات الليزر في تسوية 
األراضي الزراعية في مصر.

2-تبنى املعهد لتقنيات الشتل اآللي على املستوى القومي كمشروع ميكن للقطاع اخلاص املشاركة ومبا يشجع إنشاء 
محطات خدمة آلية خاصة لالستثمار في هذه التقنية.

3-تبنى املعهد لتقنيات احلصاد اآللي على املستوى القومي وادخال تقنية استخدام اآلت احلصاد اجملمعة ونشرها.
4-للمعهد الدور الرائد في تطوير نظم الري السطحي وتصميم وإنشاء شبكات الري احلديث.

5-االدارة املتكاملة حملصول القطن بدء من عمليات اعداد األرض وحتى احلصاد اآللي.
6-نشر استخدام آالت الدراس وتطويرها من خالل املعهد لتناسب محاصيل متعددة.

7-تطويرآلة حصاد مجمعة ) كومباين( لدراس وحصاد بعض محاصيل احلبوب.
والزيتون  املوالح  محاصيل  على  التركيز  مع  والفاكهة  اخلضر  محاصيل  لبعض  والتداول  احلصاد  معدات  8-تطوير 

واخلوخ.
9-وضع آليات برنامج موسع لتدوير مخلفات احملاصيل احلقلية بهدف احلد من التلوث البيئي الناجت عن حرق هذه اخمللفات 
عالوة علي العائد املتوقع من استثمار ميكنة عمليات التدوير في إنتاج السماد العضوي أو األعالف غير التقليدية مبا 

يؤدي إلي سد الفجوة املوجودة في هذا االجتاه.
10-االشتراك مع احلمالت القومية للمحاصيل الرئيسية بدور ملموس في استخدام اآلالت واملعدات الزراعية.

11-ميكنة عمليات خدمة محاصيل األلياف.
12-تصميم وتطوير منوذج آللة تدريج ثمار اخلضر والفاكهة على اساس الوزن .

13-التوسع في تطبيق مشروع الري السطحي املطور واملمول من وزارة الري واملوارد املائية لري القصب والذي يعتمد 
علي تطبيق التسوية الدقيقة لألراضي وتنفيذ نظام الري باألنابيب املثقبة واملبوبة ملا له من مردود قومي واضح في 

ترشيد استخدام املياه وزيادة اإلنتاجية ونسبة السكر في القصب  فى احملافظات املنتجة حملصول قصب السكر.
14- استخدام التقنيات احلديثة لتحسني إدارة نظم الرى احلقلى.

معلومات االتصال :
العنوان: شارع نادى الصيد - الدقى - جيزة

تليفون : 0237487212)2+(                 فاكس : 0233356867 )2+(

 info@aenri.org : البريد االلكترونى
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معهد بحوث الهند�صة الوراثية الزراعية
www.ageri.sci.eg

يعتبر معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية أحدث املعاهد املتخصصة مبركز البحوث الزراعية والذي بدأ عام1990 
كمشروع ممول من البرنامج بالتعاون UNDP اإلمنائي لألمم املتحدة مع وزارة الزراعة ، وقد مت حتويل هذا املشروع في عام 
1992 إلى معهد قومي متخصص في مجال الهندسة الوراثية الزراعية كأحد معاهد مركز البحوث الزراعية ليساهم 
في نقل تكنولوجيا الهندسة الوراثية من معامل الدول الصناعية املتقدمة إلي معاملنا املصرية، وفي تطويع هذه 
التقنيات احلديثة مبا يتالءم واالحتياجات في مجال التنمية الزراعية مبصر، وهو في هذا اإلطار يهتم بالبحث والتدريب 

ورفع كفاءة املنتج الزراعي.

ولتحقيق األهداف التي من أجلها أنشئ املعهد يتم التركيز علي :

Human Capacity Building بناء القدرات البشرية • 

- جذب العلماء املصريني ذوى اخلبرة في علم البيوتكنولوجيا اجلزيئية والبيوتكنولوجى لدعم البحوث التطبيقية في 
الباحثني األكادمييني من اجلامعات  البحوث نخبة من  املعهد ضمن هيئة  و يضم  الزراعية.   الوراثية  الهندسة  مجال 

املصرية و املتميزيني في علوم الهندسة الوراثية.

- إعداد الكوادر العلمية من شباب الباحثني واخلريجني وتدريبهم علي أحدث ما توصل اليه العلم من تقانات حيويه 
إلعداد االجيال املتعاقبة من الباحثني الذين سيقع علي عاتقهم مسيرة البحث العلمي الزراعي في مصر.

 
تقانات  املتخصصة في مجال  التدريبيه  الدورات  بتنظيم مجموعة من  املعهد  يقوم  الكوادر  إعداد هذه  أطار  وفي   -

البيولوجيا اجلزيئيه وزراعة االنسجة وما يرتبط بهما من خلفيات علمية وعمليه وتطبيقيه.

- كما يقوم املعهد بترشيح شباب الباحثني املتميزين لبعثات خارجية للحصول علي درجات علميه أو منح تدريبيه 
من أرقي اجلامعات.

 Intellectual Property . و قانون امللكيه الفكريه Biosafety Regulations التوعية بضوابط األمان احليوي -
Rights

• النشاط البحثي :

- وتهدف اخلطة البحثية للمعهد إلى إنتاج سالالت و أصناف نباتية من احملاصيل االقتصادية الهامه تتحمل الظروف 
البيئية الغير مالئمة مثل احلرارة العالية واجلفاف وامللوحة مما يساعد علي التوسع في استزراع األراضى الصحراوية 

املستصلحة.

- وكذلك أصناف مقاومة لألمراض )فيروسيه – فطريه – بكتيريه ( ولإلصابة باآلفات الزراعية ، حيث يؤدي إنتاج مثل 
هذه النباتات إلى زيادة اإلنتاج الزراعي وتقليل االعتماد علي استخدام املبيدات الكيماويه بأنواعها مما يؤدي إلي احلفاظ 

علي نظافة وسالمة البيئة من التلوث.
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الذرة الشامية تتميز باحتواء حبوبها علي نسبه مرتفعة من اجللوتانني مما يحسن من  - إنتاج أصناف من القمح و 
خواص الدقيق في صنع اخلبز وباألخص عند خلط دقيق القمح بدقيق الذرة.

- إنتاج مبيدات حيوية متخصصة ملقاومة احلشرات و صديقة للبيئة. 

أدلة االتصال :
العنوان : 9 شارع اجلامعة –اجليزة

تليفون: 35734424 )2+(  - 35727831)2+(
فاكس: 35731574 )2+(   - 35689519)2+(

hitriby@ageri.sci.eg :البريد االلكترونى



٢3١

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

 معهد بحوث اأمرا�س النباتات
www.arc.sci.eg

رؤية املعهد :    

زيادة اإلنتاج الزراعي اخلالي من امللوثات امليكروبيه والكيماوية لتوفير غذاء صحى امن وبيئة نظيفه لإلنسان واحليوان 
عن طريق القضاء على أو احلد من مسببات املشاكل املرضيه التى تصيب احملاصيل الزراعية اخملتلفة  

املهمة :           

احليويه  التكنولوجيا  وسائل  ذلك  فى  مبا  اخملتلفة  واالدوات  واالجهزة  والفنيه  البشرية  املوارد  كافة  وتوظيف  تطوير   
لتشخيص والقضاء على مسببات األمراض النباتية.

 االستراتيجية :  
استخدام وتطوير كافة الطرق واالساليب اخملتلفة ملكافحة االمراض النباتية مع التركيز على املبيدات األمنه واحليوية 

واستنباط األصناف النباتيه املقاومه لألمراض.

التجهيزات واإلمكانيات : 

سبعة عشر قسما بحثيا ومعمل مركزي للتقنيات احليوية ووحده لزراعة االنسجة مزوده جميعها بأحدث األجهزة 
 Real-Timeو  DNA Sequencer مثل؛  احليوية  والتقنيات  النباتات  أمراض  مجال  في  تستخدم  التي  العلمية 
 Photo ،وجهاز   النووي  احلمض  استخالص  وجهاز  أفقية،  بروتني  تفريد  ووحدات    ،PCR أجهزة  من  وعدداً   PCR
Documentation System ،و جهاز GC-mass وعدداً من حجرات التعقيم املتطورة ،وعدداً من امليكروسكوبات 

املتطورة املزود بعضاً منها بكاميرا.

امليزانية السنوية للبحوث والدراسات :

 1000000 )مليون جنيه( لعام 2008-2007
القوى البشرية :

 أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم :   329 
 301  الوظائف املعاونة   :                        
  40  فنيون بعقود مؤقتة  :                     

  
أهم االجنازات :

• تعريف السالالت والعزالت املرضية و تشخيص املسببات املرضية اخملتلفة بالطرق الغير تقليدية أو باستخدام طرق 
التشخيص اجلزيئى مثل بصمة الـ DNA أو طرز البروتني أو املشابهات اإلنزميية. 

• تقييم األصول الو راثية والتعاون إلنتاج أصناف مقاومة والتعاون إلنتاج أصناف مقاومة .
• تسجيل مبيدين حيويني فعاليتهما عالية في مكافحة العديد من األمراض على احملاصيل اخملتلفة و إنتاجهم بصورة 

جتارية.  
• حفظ الكائنات احلية الدقيقة بطرق احلفظ اخملتلفة حسب نوع الكائن الدقيق والهدف من حفظه. 

• التعاون مع احلجر الزراعي حلماية الثروة النباتية من أى مسببات مرضية قد تأتى البالد. 
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• التعاون مع القطاع اخلاص واملزارعني في املكافحة احليوية لألمراض النباتية. 
• عمل دورات تدريبية في مجال تعريف الكائنات الدقيقة واملكافحة احليوية واالستخدامات اخملتلفة لوسائل البيولوجيا 

اجلزيئية للعديد من الباحثني باملعهد وبعض الباحثني من جامعة القاهرة جامعة سوهاج.  

 املشروعات :
أ- مشروعات ممولة خارجياً بلغت ستة عشر مشروعاً. 

ب- مشروعات ممولة محلياً وتبلغ 70 مشروعاً )مشروع من جلنة إصالح السياسات و99 مشروعاً للتقييم يتم متويلهم 
من خالل حساب دعم حلول املشاكل التطبيقية(.

 
اخلدمات : 

تقدم معظم خدمات املعهد من خالل الوحدة ذات الطابع اخلاص )وحدة التشخيص املرضي وزراعة األنسجة وتعريف 
الكائنات الدقيقة( ومن هذه اخلدمات:

1- يقوم املعهد بتعريف الكائنات الدقيقة بطرق التعريف التقليدية وغير التقليدية مثل نظام البيولوج والبيولوجيا 
اجلزيئية وغيرها ويتم حفظها بطرق احلفظ اخملتلفة. 

2- إنتاج شتالت معتمدة وخالية من األمراض.
3- إنتاج مركبني احليويني بيوأرك وبيوزيد املسجلني حتت رقمي 1087 و 1088 والعمل على نشر استخدامهما على نطاق 

احلقول اإلرشادية عند املزارعني وفي مزارع القطاع اخلاص كبديلني آمنني ملكافحة.
4- التحليل البيوكيماوي للمواد الفعالة في املركبات وتعريفها. 

أدلة االتصال
العنوان : 9 ش-  جامعة القاهرة  - جيزة

تليفون: 0235724893)2+(
فاكس: 0235723146)2+(

nagiabouzeid@link.net :البريد االلكترونى



٢33

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

معهد بحوث وقاية النباتات

www.arc.sci.eg

الرســــالة :

تأسس معهد بحوث وقاية النباتات عام 1913 كقسم للحشرات بوزارة الزراعة ثم طور إلى معهد األبحاث احلشرية 
عام 1950 ثم إلى مصلحة وقاية املزروعات في عام  1958  ثم إلى معهد بحوث وقاية النباتات في 1971. 

النظم  وتساير  تتماشى  الزراعة  لوزارة  القومية  املعهد من خالل اخلطة  يتبعها  آلتي  اآلفات  إن سياسة مكافحة   •
املتقدمة 

• حتقيق األهداف القومية للتقدم الزراعي والتكنولوجي يرفع معدالت الدخل القومي. 
• تطبيق برامج إدارة املكافحة املتكاملة لآلفات والتي تتضمن في النهاية احلصول على منتج زراعي نظيف خالي من 

التلوث وصالح لالستهالك احمللى وغزو األسواق العاملية.
 

الــــرؤيـــة :

• إجراء بحوث احلصر والتصنيف وكذلك البحوث البيئية والبيولوجية لكافة اآلفات احلشرية واحليوانية فى البيئات 
الزراعية اخملتلفة وعلى كافة احملاصيل.

 
• وضع االستراتيجيات البحثية والتطبيقية ملكافحة اآلفات بهدف ترشيد استخدام املبيدات ومكافحة اآلفات فى إي 

طور من أطوارها اخملتلفة دون التركيز على الطور الضار فقط، مما يؤدى إلى زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي.

• إعادة التوازن الطبيعي إلى البيئة املصرية بني اآلفات وأعدائها الطبيعية وتعظيم دور املكافحة احليوية بكل صورها، 
وصوال إلى إنتاج محاصيل زراعية غير معاملة بالكيماويات وعدم استخدام املبيدات فى األراضي اجلديدة.

• التوسع فى إنتاج األعداء احليوية لآلفات الزراعية مثل أبو العيد والتريكوجراما واألكرورمات واستخدامها على نطاق 
واسع فى مكافحة آفات القصب والذرة والقطن والفاكهة.

من  للحد  وذلك  الرئيسية  اآلفات  مكافحة  فى  بكتريا(   – فيرس   – )فطر  امليكروبية  املكافحة  وسائل  استخدام   •
استخدام املبيدات.

الضارة فقط  احلشرات  إصابة  املتخصصة فى  النيماتودا  والفطر  والفيروس  البكتريا  احلشرية من  املمرضات  إنتاج   •
بغرض مكافحتها .

حجم  لتقليل  لآلفات  املتكاملة  املكافحة  برامج  من  كجزء  وذلك  آفة  لكل  املتخصصة  اجلنسية  اجلاذبات  إنتاج   •
تعدادها دون اللجوء إلى استخدام املبيدات.

• تعظيم دور النحل والنهوض به ورفع مستوى مربى النحل وذلك بتحسني السالالت ومقاومة اآلفات التي تصيبه 
وتنشيط عمليات تصدير منتجته إلى كافة الدول العربية واألفريقية.

• النهوض  بصناعة احلرير وديدان القز والعمل على حتسني سالالته ونشر زراعة أصناف التوت دائمة اخلضرة وتطوير 
آالت حل الشرانق وعقد الندوات والدورات التدريبية واإلرشادية واملؤمترات لزيادة التوعية بهذه الصناعة.

• حماية البالد من دخول اآلفات وذلك بالتعاون مع اإلدارة املركزية للحجر الزراعي عن طريق املنافذ اجلمركية اخملتلفة.
نشر استراتيجية مكافحة اآلفات بالطرق العلمية احلديثة من خالل عقد الندوات واملؤمترات وورش العمل فى كافة 
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هذه  كافة  لتغطى  اإلرشادية  النشرات  وعمل  والتليفزيونية  اإلذاعية  البرامج  عمل  وكذا  اآلفات  مكافحة  مجاالت 
االجتاهات.

القوى البشرية :

يتكون املعهد من 22 قسم باإلضافة إلي وحدة ذات طابع خاص تتكون من 13 مكون تتعامل مع جميع عناصر املكافحة 
املتكاملة لآلفات واإلدارة املتكاملة  احملصول.

ويضم  نخبة من العلماء حيث يعمل  به 220  رئيس بحوث متفرغ وغير متفرغ و 96 رئيس بحوث 120 باحث أول، 181 
باحث 60 باحث مساعد، 40 مساعد باحث ، 315 أخصائي، 257 فنى ، 99 عامل ، 1700 مؤقتني.

أهم االجنازات :

دراسة قابلية عديد من األصناف لفول الصويا ضد اإلصابة بدودة ورق القطن بغرض معرفة أكثر األصناف مقاومة مع 
دراسة اجلني املسئول عن ذلك. 

دراسة تأثير بعض املركبات الفيروسية والبكتيرية والفطرية علي دودة ورق القطن  في حقول البرسيم وحقول القطن 
وكذلك بعض أصناف اخلضر.

عزل سالالت مختلفة من الفطر من التربة املصرية وعمل دراسات معملية وحقلية.
عزل سالالت من النيماتودا املمرضة للحشرات من التربة املصرية.

إنتاج الفيروس املطفر وجتربته معملياً وذلك الختبار مدي تأثيره علي دودة ورق القطن .
دراسة لتقييم تأثير بعض الزيوت النباتية املتطايرة كمواد جاذبة أو طاردة لوضع البيض إلناث فراشه دودة ورق القطن 

معملياً.
إنتاج الكبسوالت اجلاذبة اجلنسية املتخصصة خملتلف اآلفات االقتصادية الهامة التي تستخدم في برنامج املكافحة 

املتكاملة وكذلك مواد الصقة جديدة ذات صفات عالية من اللزوجة.
مت عمل برنامج للتنبؤ بالديدان القارضة واستخدامه عمليا.

والقصب  القطن  محصول  في  اللوز  ديدان  مكافحة  في  الستخدامه  التريكوجراما  لطفيل  موسعه  تربية  عمل 
والفاكهة.

)كيماوية  للمبيدات  اللوز  ديدان  مقاومة  مستويات  نقص  مشاريع  خلدمة  اللوز  ديدان  من  حساسة  ساللة  تربيه 
وحيوية(.

تنفيذ برنامج تقييم املبيدات احلديثة وخالئطها ضد آفات القطن.
تنفيذ برنامج تقييم املبيدات احلديثة قبل التسجيل ضد مختلف اآلفات.

تعريف العديد من عينات احلجر الزراعي والبتموس. و  تعريف العديد من احلشرات للباحثني من الزمالء باملعهد واجلامعات 
اخملتلفة.

مكافحة ذبابة الفاكهة على محاصيل الفاكهة اخملتلفة على مستوى جمهورية مصر العربية. 
إجراء حصر لآلفات الزراعية التي تصيب نخيل البلح في دمياط وقد مت حصر 27 نوع من احلشرات التي تصيب النخيل 

تنتمي إلى 6 رتب حشرية، 18عائلة. 
مت دراسة تأثير الصنف واملوقع وتداخل الصنف مع املوقع على تعداد احلشرات.

تأثير االرتباط املتعدد للحرارة والرطوبة على تعدد احلشرات وكذلك مدى التأثير املشترك للحرارة والرطوبة على تعداد 
احلشرات.

أدلة اإلتصال :
العنوان: 7 ش نادي الصيد - الدقي- اجليزة

تليفون :     0237486163)2+(   -   0233372193)2+(
فاكس :     0233372193)2+(

info@arc.sci.eg :البريدااللكترونى
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 مركز بحوث ال�صحراء

www.capl.sci.eg

متكن مركز بحوث الصحراء من حتديد إمكانيات التنمية واملشكالت التي حتيط بها فى 
املناطق التالية :

• الساحل الشمالي الغربي.
• الوادي اجلديد وشرق العوينات ودرب األربعني.

• الواحات الشمالية فى البحرية وسيوه ومنخفض القطارة.
• صحراء البحر األحمر وخصوصا حاليب وشالتني ورأس غارب وعش املالحة.

• صحارى شمال وجنوب سيناء وخصوصا مناطق الشيخ زويد ورفح وسهل الطينة وجنوب القنطرة وعيون موسى 
ورأس سدر والطور ونويبع.

• صحارى شواطئ بحيرة ناصر وخصوصا توشكي وأبو سمبل وكالبشة وكركر وادندان.
• صحارى الفيوم ووادي الريان.

• صحارى بلبيس ووادي النطرون.
وبناء عليه ، ومنذ إنشاء هذا الصرح العلمي ، فانه ميكن اإلشارة إلى أهم االجنازات التي 

حتققت خالل الفترات اخملتلفة على النحو التالي :

1- فترة اخلمسينيات 

• تنمية املراعى وحتسني األغنام في الساحل الشمالي الغربي.
• استكشاف موارد املياه واالراضى والتنمية الزراعية فى شمال شرق سيناء.

• تقييم اخلزان اجلوفي في الوادي اجلديـد.
2- فترة الستينيات

• استكشاف شواطئ بحيرة ناصر وتقييم مبدئي لألراضى واملياه.
• حتديد مواقع لتنمية االراضى احملررة في سيناء.

• برامج التنمية في املزرعة اآللية فى غرب النوبارية.
3- فترة السبعينيات

• أعمال تنمية متكاملة فى مناطق غرب النوبارية والساحل الشمالي الغربي والوادي اجلديد.
4- فترة الثمانينيات

• املشاركة في برامج تنمية املرحلة األولى لسيناء مع وزارة التعمير واملعونة األمريكية
5- فترة التسعينيات

• املشاركة مع وزارة التخطيط في وضع إستراتيجية التنمية املكانية في مصر.
• تنمية املراعى الطبيعية بالساحل الشمالي الغربي ومقاومة تدهور األراضى بواحة سيوه.

6- فترة العشر سنوات األولى من عام 2000

• املساهمة في تنمية مناطق:
- شرق العوينات                         - درب األربعني

- توشكي             - سهل الطينة
- جنوب القنطرة شرق                        - السر واجلوارير بشمال سيناء

- حاليب وشالتني ) جنوب شرق مصر (
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7- أهم األعمال األكادميية على سبيل املثال ال احلصر

• املشاركة مع وزارة املوارد املائية والري فى عمل اخلرائط الهيدروجيولوجية أو خرائط املياه اجلوفية.
• دراسات املوارد األرضية بصحراء مصر الغربية خاصة منخفضات الوادي اجلديد.

• إعداد موسوعة عن الكثبان الرملية في مصر.
• إعداد أطلس عن املوارد املائية في سيناء.

• املشاركة في اخملطط الرئيسي للموارد األرضية وهو أساس خطط ومشروعات استصالح األراضى فى مصر.
• املشاركة فى دراسة حصر األراضى الصاحلة للزراعة شمال سيناء.

• املشاركة مع وزارة املوارد املائية والري فى إعداد موسوعة عن املياه اجلوفية فى الصحراء الغربية.
• دراسات حصر االراضى مبنطقة توشكي والعوينات.

• العديد من البحوث العلمية التى تساهم فى تنمية املناطق الصحراوية فى شتى اجملاالت.
ومتثل األعمال السابق اإلشارة إليها األساس التى بنيت عليه كثير من مشروعات التنمية املنتهية واجلارية فى الصحارى 

املصرية وتشمل على سبيل املثال ال احلصر:
1- التوسع الزراعي بغرب الدلتا والساحل الشمالي الغربي في مساحة أكثر من مليون فدان.

2- التوسع الزراعي بشمال سيناء على ترعة السالم فى مساحة 620 الف فدان.
3- التوسع الزراعي فى الوادي اجلديد على املياه اجلوفية فى مساحة أكثر من 100 الف فدان.

4- التوسع الزراعي فى درب األربعني في مساحة 15 الف فدان.
5- التوسع الزراعي فى منطقة شرق العوينات فى مساحة 200 الف فدان.

6- التوسع الزراعي فى توشكي فى مساحة 540 الف فدان.

ومما هو جدير بالذكر ، فان املركز قام بإنشاء مراكز بحثية للتنمية املستدامة فى مناطق شمال ووسط سيناء والساحل 
الشمالي الغربي وجنوب مصر ملتابعة وتفعيل البرامج البحثية والتطبيقية في هذه املناطق وهو ما يستلزم توفير 

الدعم املادي والفني والبشرى الدائم واملناسب للقيام بدروها في التنمية املستدامة بالصحارى املصرية.

عدد العاملني :

   750 مؤقتين                
630 بحاث                
830 كادر عام    

امليزانية السنوية :       باأللف جنية

2445 اجمالى األبحاث -----------  

أدلة االتصال :
العنوان  : 7شارع نادي الصيد - الدقي - اجليزة 

تليفون: 0233373860)2+(   -   0237602209)2+(
فاكس: 0237602209)2+(

cenpesticides@gmail.com:البريد االلكترونى



وزارة ال�صحة وال�صكان
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املعهد التذكارى للبحاث الرمديه

)الهيئة العامه للم�صت�صفيات واملعاهد التعليمية(
www.mohp.gov.eg

الرسالة : 

             مكافحة اإلعاقة البصرية وأمراض العيون اخملتلفة.

الرؤيــة :

 تطوير وحتديث سبل العالج اخملتلفة لإلمراض العيون وبالذات 
مكافحة  في  واملساهمة  البصرية  اإلعاقة  إلى  تؤدى  التي 

العمى ورفع إنتاجية الفرد واجملتمع.

عدد العاملني :

                     262 عامل

امليزانية السنوية لألبحاث    

  300000 ) ثالثمائة ألف جنيه الغير(.

أهم االجنازات :

مت عمل تصميم  الطبي حيث  التسويق  في  وتعيني متخصص  بعمل مكتب  الطبي  التسويق  بعملية  االهتمام   )1
إعالني للتسويق عن خدمات املعهد وقد مت التعاقد مع بعض الشركات .

2( اهتمام املعهد بالنشاط العلمي حيث مت االتفاق على عقد يوم علمي سنوي يشارك فيه أطباء من داخل وخارج 
املعهد بخبراتهم والتعرف على كل ما هو جديد ومتطور في جراحه العيون.

3( أولى املعهد اهتمام باستضافة اخلبراء األجانب واالستفادة من خبراتهم والتعرف على التقنيات احلديثة التي تتبع 
في اخلارج .

4( تزويد املعهد بكل ما هو جديد من أجهزه حيث مت شراء أجهزة حديثة.
5( فتح عيادات مسائية حلسن استخدام أوقات العمل الرسمية الستقبال املرضى وتقدمي خدمة مميزة .

لرفع  علميه  ومحاضرات  ندوات  لعمل  األطباء  تشجيع   )6
كفاءة األطباء حديثي التخرج وحتت التدريب.

7( مت افتتاح مركز التعقيم بكافة الوسائل احلديثة .
خطة  لعمل  باملعهد  التلوث  مكافحة  جلنه  دور  تفعيل   )8

ملساعده العاملني وإرشادهم للحد من التلوث.
9( مت االتفاق على حرق النفايات اخلطرة خارج املعهد وبناء على 
مكافحة  خلطة  واملالئمة  اآلمنة  بالطرق  جتميعها  يتم  ذلك 

التلوث .
10( البدء في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل أساليب مراقبه 
اجلودة داخل املعهد وعمل خطه واالشتراك في الندوات وورش 

العمل لتنفيذها . 
لسد  اجلراحية  اآلالت  من  املعهد  يحتاجه  ما  شراء  مت   )11

العجز وتقدمي مزيد من اخلدمات.
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12( مت عمل دائرة تسجيل طبي في أقسام العمليات اخملتلفة باملعهد لعرض وتسجيل اجلراحات التي جترى باملعهد.
13( مت االنتهاء من مشكلة الكهرباء باملعهد ومت طرح مناقصة خاصة بكابالت الكهرباء العالية اجلهد.

14( االهتمام بعقود صيانة األجهزة الطبية والكمبيوتر وتذليل املصاعب وسرعة حل املشاكل.
15( مت فتح عيادات تخصصية مثل : عيادة طب عيون األطفال واحلول .

16( إنشاء قسم اجلودة الشاملة وتدعيمه وعمل دورات تدريبيه للجودة تشمل مسئول اجلودة واألعضاء.
17( االشتراك في مؤمترات اجلودة الشاملة من مدير املعهد ومسئول اجلودة وتفعيل التعاون بني اجلودة الشاملة وقسم 

مكافحة التلوث .
18( تصميم قاعدة بيانات لتسجيل البيانات اخلاصة باألجهزة وقطع الغيار وقيمتها لتحديد عقود صيانة متكافئة.

اإلمكانيات :

الجهازالعددالجهازالعددالجهازالعدد

1جهاز انكسار العين9
جهاز عد خاليا 

القرنية
جهاز ارجون ليزر1

1
جهاز مجال 

اإلبصار
جهاز قياس ضغط 

العين بالهواء
جهاز ياج ليزر1

2
جهاز استئصال 

جسم زجاجى
4

جهاز قياس مقاس 
النظارة بالكمبيوتر

1
جهاز تصوير قاع 

العين بالصبغة

3
جهاز موجات فوق 

الصوتية لعالج 
المياه البيضاء

16
جهاز مصباح شقى 

للعين
1

جهاز موجات فوق 
الصوتية للعين

5جهاز اشعة اسنان1
جهاز فحص على 
العين غير مباشر

1
جهاز ماسح 

مقطعى لشبكية 
العين

4جهاز كرسى اسنان2
جهاز فحص على 

العين مباشر
1

جهاز تصوير 
قرنية العين

4جهاز صدمات2جهاز رسم قلب1
جهاز نسبة 

االكسجين بالدم

9
جهاز مونيتور 

عمليات
شبكة غازات1اسطوانات اكسجين20

8عدد االسرة90
عدد ترابيزات 

العمليات

أدلة اإلتصال:
العنوان  : ش األهرام - اجليزة

تليفون : 02357244420)2+(    فاكس :    0237740487)2+(
moh_nouh@hotmail.com  :البريدااللكترونى
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الرساله :

تشخيصيه   ( ومرجعيه  متقدمة  طبيه  خدمة  تقدمي   •
وعالجيه ومتابعة( الى مريض السكر و مرضى الغدد الصماء 

بصفة عامه .
• نقل اخلبرات الى الكوادر الطبية بفئاتها اخملتلفة فى أنحاء 
مصر عن طريق الدورات التدريبية و القوافل الطبية ملواجهة 

النسب املتزايدة من معدالت االصابة واملضاعفات.
• االستفادة من امكانات البحث العلمي احلديث فى مجاالت 
التحاليل واألشعة وعلوم الوراثة  واخلاليا والعقاقير لتحقيق 
ما  وتقييم   ، الصماء  الغدد  و  السكر  ألمراض  افضل  فهم 

يستجد من وسائل للعالج و الوقاية من املضاعفات.
• زيادة الوعى التثقيفى والعناية الطبية ملرضى السكر.

الرؤيــة :

• االرتفاع باملستوى الصحي اخلدمى ملريض السكر و مريض الغدد الصماء بصفة عامه و تخفيض معدالت املضاعفات 
الناجمة عن هذه األمراض فى جميع بقاع مصر.

االمكانيات :

ميتلك املعهد القومى ألمراض السكر و الغدد الصماء إمكانيات واسعة ) تشخيصية وعالجية وتعليمية( لتقدميها 
ملرضى السكر مبصر من خالل اقسامه اخملتلفة 

 - الداخلية  - األقسام  الرمد  - عيادة  - العيادات التخصصية  - العيادات اخلارجية  الرعاية  - قسم  )قسم االستقبال 
قسم األسنان - قسم األشعة - قسم األوعية الدموية - قسم اجلراحة العامة - قسم املعامل والتحليل الطبية( 

عدد العامني : 

                       390  عامل

امليزانية السنوية لألبحاث :

                                        400.000  جنيه مصري

أهم اإلجنازات :

• تطوير قسم االستقبال تطويراً شامالً و جتهيزه بأحدث 
األجهزة و املعدات الطبية الستقبال احلاالت الطارئة.

• تطوير قسم العناية املركزة و احلاالت احلرجة ليس فقط 
ايضاً  بل  املتطورة  والتقنية  املتقدمة  الطبية  باألجهزة 
الطبية  احلاالت  مع  للتعامل  املؤهلة  الطبية  بالكوادر 

احلرجة

 املعهد القومى لأمرا�س ال�صكر و الغدد ال�صماء

www.mohp.gov.eg
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اجهزة  سرير عمليات متطور-   ( وتزويدها بكافة االحتياجات احلديثة  واالفاقه تطويراً كامالً  العمليات  تطوير غرفة   •
تخدير متقدمه- افاقه – تعقيم- انارة.... الخ(.

• جتهيز قسم جراحة األوعية الدموية املتطور باملعهد بجهاز محاكى طبى وذلك لتدريب الكوادر الطبية ) اطباء – 
فنيني- متريض( على جراحات األوعية الدموية

• جتهيز كامل حلجرة القدم السكرى و تشمل امكانيات التدخل اجلراحى الكامل الحتياج املرضى. 

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 16 ش القصر العينى - القاهرة

تليفون :   0223642640)2+( - 0223643233)2+(
فاكس :    0222364264)2+(

info@egyptnide.sci.eg :البريدااللكترونى
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الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

www.nodcar.eg.net

الرسالة :

تعتبر الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية هى اجلهة 
تقوم  حيث  الدواء  وفاعلية  وأمان  جودة  لضمان  املرجعية 
الهيئة مبهامها طبقا للقرار اجلمهورى الصادر بتاريخ 1976 
فى  الهيئة  لدور  ومكمال  هاما  جزءا  العلمى  البحث  وميثل 

مجال الدواء.

وتقوم الهيئة مبهامها من خالل :

ومستحضرات  الصيدلية  املستحضرات  جودة  ضبط   -1
املستحضرات   ، اخلام  املواد   ، الطبية  املستلزمات  التجميل، 
الطبية  النباتات   ، املنزلية  احلشرية  املبيدات   ، البيطرية 

واملستحضرات الطبيعية.
2- استحداث طرق حتليل للمستحضرات الصيدلية .

3- االسهام فى األنشطة واللجان واملؤمترات واحللقات الدراسية ذات الصلة بتخصصات الهيئة.
4- اجراء األبحاث العلمية بهدف التطوير الدائم لطرق التحليل واالختبارات بالتعاون مع اجلامعات واملعاهد العلمية 

املتخصصة فى هذا اجملال.
5- التحديث املستمر للقدرات العلمية للعاملني بالهيئة من خالل تنظيم دورات تدريبية متخصصة.

6- ميتد نشاط الهيئة الى تقدم خدماتها فى مجال الرقابة والبحوث الدوائية الى الدول العربية .

الرؤيـــة :

األفراد على كافة املستويات  وأداء  املعامل من خالل تنفيذ أنشطة معنية بتحسني اجلودة  تطوير وحتديث امكانيات 
بالهيئة من خالل:

• تنظيم برامج االدارة الشاملة والتى تتناسب مع متطلبات العمل بالهيئة بالنسبة للقيادات العليا واملتوسطة.
• تطوير األداء باملعامل واألقسام وذلك من خالل تطبيق مواصفة األيزو 17025 لضمان فاعلية كل العمليات مما يؤهل 

معامل الهيئة لالعتماد 
وذلك من خالل  االنترنت  واالتصال بشبكة  بالهيئة  االدارية  العمليات  لتسهيل  باملعامل  اجلودة  ادارة  نظام  تعميم   •

ميكنة نظام االدارة وتطوير شبكة االتصاالت واملعلومات بالهيئة

العاملون بالهيئة :

- اجمالى عدد العاملني :    1041
- عدد العاملني بالكادر اجلامعى :   282

امليزانية السنوية لألبحاث :

                                             950,000 جنيه مصرى
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أهم األجنازات :

اجلامعات  بالتعاون مع  اخملتلفة  العلمية  التخصصات  والدكتوراة فى  املاجستير  رسائل  العديد من  االشراف على   -1
املصرية واالجنبية.

تغطى  والعاملية حيث  احمللية  العلمية  الدوريات  فى  بالهيئة  العمل  بطبيعة  الصلة  ذات  األبحاث  من  عديد  نشر   -2
هذه األبحاث مجاالت الرقابة الصيدلية والبيولوجية والبيولوجيا اجلزيئية واالتاحة احليوية والفارماكولوجية والسموم 

وامليكروبيولوجى والكيمياء الصيدلية والعضوية والتخليقية والصيدالنيات ودراسات الثبات والنباتات الطبية.
3- مت اختيار بعض األساتذة الباحثني كمحكمني فى مجالت عاملية، كما يقوم بعض األساتذة الباحثني بالتدريس فى 

اجلامعات واملعاهد احلكومية واخلاصة.
4- تدعيم نظام توكيد اجلودة من خالل تنظيم دورات تدريبية خاصة بأسس املمارسة املعملية اجليدة وكذلك التوعية 

ببنود مواصفة ISO/IEC 1705 حلصول بعض معامل الهيئة على االعتماد.
5- تطوير وتوسيع شبكة االتصاالت واملعلومات لتطبيق برنامج ادارة اجلودة باملعامل تسهيال لسير العمليات وتسجيل 
الوارد من عينات التحليل والصادر من النتائج وذلك من خالل زيادة عدد وحدات احلاسب االلى املتصلة ببؤرة االتصال 

بالشبكة مبركز الفارماكو بالهيئة.
6- املشروعات:

• مشروع فايزر مصر.
• مشروع ضبط اجلودة بالتعاون من منظمة الصحة العاملية.

• مشروع حتديث وتطوير معامل الهيئة بالتعاون مع مركز حتديث الصناعة.
• مشروعات بحثية مع أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

7- الدراسات الفنية:
• دراسة خاصة باملتطلبات األساسية النشاء معامل لتقييم األدوية معتمدة عامليا. 

• دراسة انشاء املعهد القومى للكيمياء االكلينيكية.
• دراسة انتاج مكمالت غذائية.
8- بروتوكوالت التعاون الدولى :

• بروتوكول تعاون بني الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية واخملتبر الوطنى اجلزائرى وبرتوكول التعاون بني الهيئة 
واخملتبر الوطنى لألدوية بتونس.

• بروتوكول التعاون بني الهيئة ممثلة لوزارة الصحة املصرية مع وزارة الصحة بجمهورية اريتريا.
• بروتوكول تعاون بني الهيئة وكلية الصيدلة بجامعة مارتن لوثر بأملانيا. 

• بروتوكول تعاون بني الهيئة والسلطات الصحية فى فرنسا ممثلة فى مدير املكتب الثقافى الفرنسى بالقاهرة. 
ووزارة  املركزية  الطبية  العامة لالمدادات  والهيئة  الدوائية  والبحوث  للرقابة  القومية  الهيئة  التعاون بني  بروتوكول   •

الصحة االحتادية – اخلرطوم – السودان.
9- املؤمترات العلمية واالنشطة اخلارجية للهيئة:

تنظم الهيئة العديد من املؤمترات العلمية وحلقات وورش العمل والبرامج التدريبية املتخصصة فى اجملاالت اخملتلفة 
والتى تهم العاملني فى مجال تصنيع الدواء والرقابة والبحوث الدوائية.

10- براءات االختراع:
مت تسجيل 4 براءات اختراع باكادميية البحث العلمى ملركبات لها أثر عالجى كمضادات لألورام وذلك بالتعاون مع املعهد 

القومى األمريكى للسرطان.

أدلة اإلتصال:
العنوان  :51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة - اجليزة

تليفون: 8/ 0233496077)2+(
فاكس:  0233379445)2+(

info@pharmaco.sti.sci.eg:البريدااللكترونى
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 مركز البحوث امليدانية والتطبيقية
www.mohp.gov.eg

نشأة املركز :

انشئ املركز فى أوائل اخلمسينات بغرض تدريب كوادر فنية لوزارة الصحة ثم تطور الهدف منه فى أوائل الستينات 
إلجراء بحوث ميدانية بغرض إيجاد حلول للمشاكل الصحية التى تواجه وزارة الصحة والتى حتتاج إلى دراسات على 
امليدانية  التدريبى ثم تطور الهدف منه فى السبعينات ليكون مركزا للبحوث  امليدانى باإلضافة للنشاط  املستوى 
والتطبيقية اخلاصة بالوزارة بهدف دراسة احلالة الصحية والبيئية للمجتمع واجراء دراسات للسيطرة على األمراض 

بأحدث الوسائل املعروفة مع استمرار خدماته التدريبية.

االمكانيات العلمية والتكنولوجية :

وتشمل أهم جوانب اخلبرة 
- البحوث امليدانية والتطبيقية فى مجال الصحة والوبائيات

- التدريب
- استخدام احلاسب اآللى

التخصصات الرئيسية :

صحة عامة – متوطنة – صدر – باثولوجيا اكلينيكية – احصاء حيوى - االمكانيات العلمية واملعملية  ) معامل 
للطفيليات املعوية – كيمياء الدم ( - أجهزة اشعة – ورسم قلب – جهاز فحص باملوجات فوق الصوتية

عدد العاملني :

• القوى البشرية العلمية  ) 2 ماجستير – 10 بكالوريوس (

أهم االجنازات :

• السيطرة على البلهارسيا والطفيليات املعوية.
• السيطرة على أمراض االسهال ومضاعفاتها فى األطفال.

• السيطرة على أمراض السل الرئوى وأمراض الصدر.
• السيطرة على اإللتهاب الكبدى الفيروسى )سى(.

• السيطرة على مرض السكر.
• السيطرة على أمراض القلب.

• بحوث النظم الصحية.

اخلدمات التى يقوم بها املركز للغير :

• عيادة الصدر باملركز
جنوب  منطقة  فى  الصدر  مرضى  جميع  تستقبل  خارجية  عيادة  عمل  فى  متمثلة  الوحدة  هذه  مهام  تتلخص   •

القليوبية
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• تقوم الوحدة بعمل الفحوص االكلينيكية والفحوص املعملية وأشعة الصدر )يصرف العالج باجملان(
• لتنمية الترابط بني الفريق البحثى واملواطنني يقدم املركز الفحص االكلنيكى واملوجات فوق الصوتية للبطن لكل 

من يرغب باجملان.
• ندوات لتوعية املواطنني بالعوامل التى تسبب األمراض.

• يحرص املركز على اختبارات ضمان اجلودة فى جميع خطوات البحث.

أدلة اإلتصال:
العنوان  : ش العاشر من رمضان – قليوب - القليوبية

تليفون :  0242156433)2+(      فاكس :   0235419403)2+(
hcpcfar@link.com.eg :البريدااللكترونى
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مركز الر�صد البيئى ودرا�صات بيئة العمل

www.mohp.gov.eg

الرســـالة :

• رصد أهم امللوثات املوجودة فى عناصر البيئة اخملتلفة )مياه – هواء – مزروعات – أسماك ( طبقا للقوانني املصرية 
املنظمة.

• عمل التقييم البيئى لبعض الشركات واملصانع لتوفيق أوضاعها مع قوانني البيئة املصرية.
• القيام باألبحاث البيئية اخملتلفة منفردين أو باملشاركة مع بعض اجلهات العاملة فى مجال البيئة مثل جهاز شئون 

.)USAID – W.H.O( – البيئة

الـــرؤية :

املشاركة فى حتسني الصحة للمواطن املصرى من خالل التحديد الكمى والكيفى للملوثات البيئية املصرية مع وضع 
هذه البيانات فى أيدى صانعى القرار.

 
القوى البشرية :

عدد العاملني : 101 فرد

ميزانية البحث والتطوير :

 -- 250،000 جنيه في عام 2004 
-- 100،000 فى عام 2005 
-- 100،000 فى عام 2006 
-- 150.000 فى عام 2007

أهــــم اإلجنـــازات :

• االستمرار فى رصد نوعية مياه النيل منذ عام 1982 حتى اآلن من خالل 173 نقطة بطول نهر النيل من املنبع فى 
أسوان حتى املصبات فى رشيد ودمياط.

• رصد نوعية هواء جمهورية مصر العربية طبقا للبرنامج العاملى )GAMSS( وحسب املعايير املصرية من خالل 56 
محطة منتشرة فى 18 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

•عمل األبحاث اخملتلفة ومن أهمها : 

1 – التحليل الكمى والكيفى لأللوان فى أغذية وحلوى األطفال .
الفول   – الذرة  الفول–   – القمح   ( مصرية  حبوب  أربعة  عدد  فى  الفطرية  للسموم  والكيفى  الكمى  التحليل   -  2

السودانى ( على مدار عام كامل ولعدد حوالى 400 عينة. 
3 – تقييم منطقة سفاجا العالجية بيئيا .

4 - تقييم بحيرة البردويل بيئيا .
5 – تقييم نوعية املياه فى ترعة السالم عند بداية تشغيلها ووصولها لسيناء

)USAID( فى تقييم اآلثار الصحية الضارة ملسابك  6 – املشاركة مع جهاز شئون البيئة وهيئة املعونة األمريكية 
الرصاص على منطقة شبرا اخليمة .
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فى  استخدامها  إلعادة  والزراعى  الصحى  الصرف  مياه  ملعاجلة  جديدة  نوعيات  تقييم  فى   )W.H.O( مشاركة   –  7
الزراعة. 

8 – عمل التقييم البيئى ملنطقة جنوب القاهرة الصناعية )حلوان( وآثارها على منطقة احلوامدية.
9 – عمل التقييم البيئى ملنطقة أبو زعبل الصناعية.

اإلمـــكانيـــات :

تتمثل أهم إمكانيات املركز فى :

• املبنى مجهز بواسطة منظمة الصحة العاملية )W.H.O( فى وسط السبعينات على أحدث النظم العاملية حيث 
كان مقرر له أن يكون املعمل املرجعى للبيئة فى الشرق األوسط.

املــعمــل الرئيســى فى القــاهــرة :

1 – القوى البشرية حيث يعمل به حوالى 30 كميائيا وفيزيقيا وطبيب وصيدلى ذوى خبرة ال تقل عن عشرة سنوات 
العينات وصيانة  وإحضار  احملاليل  بتجهيز  يقومون  الصحيني  واملراقبني  الفنيني  األقل وكذلك حوالى عشرة من  على 

معظم األجهزة ويعملون فى مجاالت حتليل املياه والهواء والسموم والصحة املهنية.
• قســـم اإلحــصاء : ويضم خمسة من فنى اإلحصاء وعدد ستة حاسب آلى إلدخال البيانات ومعاجلتها إحصائيا

معـــامل األقــــالــيــم : 

  يعمل بها أكثر من 100 كميائى وفنى فى معامل 17 محافظة .
.)GC – GCMS  - HPLC – Atomic Absorption( أجهزة القياس احلديثة الدقيقة مثل •

• أجهزة قياس وسحب عينات الهواء .
)High Volume  - Semi automatic( أجهزة •

• جهاز قياس انبعاثات احملارق واملداخن .
• وغيرها من األجهزة املعملية التى تستخدم فى حتاليل املياه

أدلة اإلتصال:
العنوان  : ش الطيار فكرى - امبابة - جيزة

تليفون :  0233119694)2+(     فاكس : 0237740487)2+(
 env_monitoring@mohp.gov.eg  :البريدااللكترونى
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مركز اأبحاث طب الأ�صنان
www.mohp.gov.eg

النشاط التدريبى باملركز :

أوال الدورات التدريبية باحملافظات  :

يقوم اطباء املركز باالشتراك مع أساتذة اجلامعات فى الدورات التدريبية لطب األسنان العالجى وطب األسنان الوقائى 
– التابعة لإلدارة املركزية للتدريب بوزارة الصحة التى تقام باحملافظات عن طريق ألقاء محاضرات وذلك لتدريب: السادة 

أطباء األسنان - ممرضات األسنان - فنيني األسنان - املثقفني الصحيني
 

ثانيا -  الدورات التدريبية باملركز  :

1-أطباء التدريب 
يتم انتداب اطباء من احملافظات للتدريب العملي باملركز في شتي فروع طب االسنان بعض ايام االسبوع ولفترات محددة 

تتراوح بني 6 شهور وعام 0

2 -  أطباء االمتياز 
يتم تدريب اطباء االمتياز باملركز تدريبا عمليا من اجلامعات املصرية اخملتلفة) جامعة القاهرة – جامعة عني شمس- 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – جامعة 6 أكتوبر للعلوم (
 

3-   أطباء الزمالة 
يتم تدريب أعداد من أطباء الزمالة املصرية فى تخصص طب اسنان األسرة تدريبا عمليا وعلميا خاص ببرنامج الزمالة 
وطبقا للتعليمات املوجودة فى املنهج اخلاص بالزمالة ومازال تدريبهم مستمرا حتت أشراف األطباء املشرفني ومدربى 

الزمالة املصرية باملركز ، كما يتم باملركز إلقاء محاضرات علمية خاصة بأطباء الزمالة املصرية 0

4- فنيني األسنان 
يتم تنظيم دورات تدريبية لفنيى األسنان من جميع محافظات اجلمهورية وذلك على : 

- الطرق العلمية النموذجية فى تصنيع التركيبات الصناعية وأثرها فى الوقاية من أمراض الفم واألسنان.
- التطبيقات العلمية خملتلف أجهزة االستعاضة الصناعية لألسنان 0

النشاط العلمى باملركز :

يقيم املركز ندوات علمية يشارك فيها نخبة من أساتذة اجلامعات حيث يتم األعداد لها بقاعة احملاضرات مبستشفى 
املركز واملستشفى وعدد من أطباء األسنان من  التعليمى نظرا لعدم وجود مكان يحضره أطباء أسنان  أحمد ماهر 

محافظات اجلمهورية وكذلك بعض املديريات 0 

النشاط العالجى باملركز :

• باملركز عدد )6( وحدات أسنان مجهزة جتهيز كامل ومت اتخاذ الالزم من االجراءات الضرورية للحد من انتشار العدوى 
طبقا لتعليمات اإلدارة املركزية لطب األسنان ويتم متابعة تلك األجهزة لضمان عملها بكفاءة عالية حيث أنها تقدم 

للمواطنني عالج األسنان مجانا باملركز فى شتى فروع طب األسنان من حيث : 
الكشف – اخللع – جراحة األسنان   – احلشو – عالج جذور-  تركيبات صناعية متحركة – عالج لثة  0 

• كما مت جتهيز عيادة خاصة لتقومي األسنان لتوفير هذه اخلدمة لغير القادرين ويوجد بها اثنني من األطباء املتخصصني 
فى تقومي األسنان 0 
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النشاط البحثى : 

األبحاث العلمية التى يقوم بها املركز عن عام 2007 – 2006  
1-  العالقة بني احلالة االجتماعية واالقتصادية ونظافة الفم واألسنان والتهابات اللثة وتسوس األسنان بني التالميذ 

املترددين على عيادات مركز أبحاث طب األسنان سن 12-15 عام 0 
2-  معدل انتشار تشوهات األسنان األمامية بني التالميذ سن 12-14 عام في املدارس اإلعدادية في محافظة اجليزة 0 
أبحاث طب  املترددين على عيادات مركز  املرضى  املواد اخملتلفة املستخدمة في عالج حساسية األسنان بني  تأثير   -3

األسنان 0
4- مدى وعى أطباء األسنان جتاه األجهزة املستخدمة في مختلف األلعاب الرياضية للوقاية من الصدمات التي تصيب 

األسنان 0 
5- معدل انتشار البروزات العظمية في الفك السفلى بني املرضى املترددين على عيادات مركز أبحاث طب األسنان 0 

امليزانية السنوية لالبحاث :

 200000 جنيه ) مائتى آلف جنيه مصرى ال غير(

عدد العاملني :

البيانالعدد

طبيب اسنان26
اداريين8
فنى احصاء3
أجهزة طبية1

فنى أسنان10
زائرة صحية1
سائق1

تمريض21
وظيفة أمن)مؤقت(1
خدمات معاونة3

األجمالى العام75

أدلة اإلتصال :
العنوان  : مستشفى أحمد ماهر – ش بورسعيد - القاهرة
تليفون:  0223917225)2+(       فاكس: 0223917225)2+(

Dent.r.c.cairo@hotmail.com :البريدااللكترونى
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معهد بحوث احل�رشات الطبية
www.mohp.gov.eg

الرسالة :

اجراء األبحاث العلمية فى مجال األمراض املنقولة باحلشرات و احلشرات الناقلة لها.

الرؤيــة :

أنحاء  الناقلة لألمراض فى  و دراسة للحشرات  و تعريف  املنقولة بواسطة احلشرات و عمل حصر  دراسة األمراض   •
اجلمهورية و دراسة الطرق اخملتلفة والتقنيات احلديثة ملكافحة احلشرات و أيضا تقييم  مبيدات احلشرات والقوارض 
احلشرات  حساسية  مستوى  مراقبة  و  اجلمهورية  فى  املنزلى  واالستخدام  العامة  الصحة  مجال  فى  لتسجيلها 

والقوارض للمبيدات املستخدمة.

•إجراء التحاليل اإلكلينيكية و اخلاصة باملبيدات و السموم و العناصر الثقيلة و اختبارات البيولوجيا اجلزيئية.

األقسـام :

 قسم أبحاث الوبائيات - قسم أبحاث البعوض - قسم أبحاث احلشرات املنزلية - قسم أبحاث املبيدات - قسم أبحاث 
القوارض - العيادة اخلارجية - مختبر السموم -  مختبر البيولوجيا اجلزيئية.

اإلمكانيات :

• يوجد باخملتبرات مستعمرات حشرية لنواقل األمراض الهامة الستخدامها فى الدراسات احلشرية و اختبارات التقييم 
احليوى للمبيدات املراد تسجيلها فى وزارة الصحة و السكان الستخدامات الصحة العامة و االستخدام املنزلى.

• بيت احليوان لتربية فئران و حيوانات التجارب.
• متحف حشرى به عينات للحشرات الناقلة لألمراض و أنواعها و مراحل منوها اخملتلفة.

• مختبر لتحاليل السموم.
• مختبر حتاليل اكلينيكية.

• مكتبة - ثالث قاعات محاضرات

قوة العمل :

4استشاريني )درجة استاذ(

5باحثني )درجة دكتوراه(

4أطباء

9كيميائيني

7مهندسني زراعيني

14فنيني

ميزانية األبحاث السنوية :   

                                     200000  جنيه مصرى
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أهم اإلجنازات :

مبحافظة  احلسينية  بقرية  الفيالريا  ملرض  متكاملة  للمكافحة  حقلية  جتربة   ( تتضمن  البحثية  املشاريع  بعض 
ملكافحة  باملبيدات  املشبعة  الناموسيات  الستخدام  حقلية  )جتربة   –  ) اجليزة  مبحافظة  العزيزية  وقرية  القليوبية 
العوض الناقل ملرض الفيالريا مبناطق موبوءة( – )استخدام تكنولوجيا البيوجاس وعالقته مبكافحة الذباب( – )خطة 
املدن  و  الكبرى  القاهرة  باحلشرات فى محيط  املنقولة  )األمراض  احملافظات( –  القوارض فى بعض  قومية ملكافحة 
فى  احلشرات  بواسطة  املنقولة  األمراض  خطورة  لتقييم  اجلغرافية  املعلومات  نظم  –)استخدام  حولها(  اجلديدة 

محافظات القاهرة والفيوم واجليزة والقليوبية (

أدلة اإلتصال:
العنوان  : 1ش املتحف الزراعى - القاهرة

تليفون: 0233355570)2+(
فاكس:  0233387417)2+(

rime@maktoob.com :البريدااللكترونى



وزارة الطريان املدنى





٢55

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

الهيئة العامة للأر�صاد اجلوية
www.nwp.gov.eg

الرســالة :

مت إنشاء الهيئة العامة لألرصاد اجلوية طبقا للقرار اجلمهوري رقم 2934 لسنة 1971 بغرض :
1- مراقبة التغيرات التى حتدث بالغالف اجلوى والتنبؤ بحدوثها.

أنواعها وأغراضها في اجملالني احمللي والدولي مبا يتفق مع  تقدمي جميع خدمات وتسهيالت األرصاد اجلوية باختالف   -2
جوية  تنبؤات  مراكز  ثمانية  خالل  من  وذلك  الدولة  اللتزامات  وطبقا  الدولية  واالجراءات  والنظم  والقوانني  اللوائح 
تابعة للهيئة عالوة على 123 محطة رصد جوى منتشرة فى كافة انحاء اجلمهورية لقياس العناصر والظواهر اجلوية 

اخملتلفة.
3- إنشاء وإعداد محطات األرصاد اجلوية بأنواعها اخملتلفة ومحطات األرصاد اجلومائية ومراكز التنبؤات اجلوية ومراكز 

األرصاد اجلوية للشئون الزراعية وإدارتها، وتنظيم عملية  إذاعة والتقاط  وتوزيع وتبادل معلومات األرصاد .
4- متثيل اجلمهورية فى املنظمات والهيئات واالحتادات واملؤمترات واالجتماعات الدولية املتعلقة باألرصاد اجلوية ومتابعة 

التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال األرصاد اجلوية.
5- تقدمي كافة خدمات األرصاد اجلوية لسالمة أمن املالحة اجلوية فى كافة املطارات الدولية  فى مصر طبقا للوائح 
والقوانني املعمول بها دوليا حيث يتم تزويد كافة الطائرات قبل اإلقالع بتقارير كاملة عن األحوال اجلوية خلط السير 
على طول الرحلة الستخدامها فى حتديد احلمولة وزمن الرحلة وكمية الوقود وغيرها من عناصر اقتصاديات الطيران ، 
كما تقوم الهيئة بتقدمي خدمات األرصاد اجلوية بكافة الطائرات التى تعبر األجواء املصرية ، وتستخدم بيانات ومعلومات 

األرصاد اجلوية فى اختيار وتصميم املوقع املناسب للمطارات.
لتجنب  للسفن  األمنة  املسارات  اختيار  تفيد فى  والتى  الساعة  البحرية على مدار  اجلوية  األرصاد  تقدمي خدمات   -6

العواصف وسوء األحوال اجلوية وإصدار التحذيرات اجلوية فى الوقت املناسب.
7- اضافة الى ذلك تقوم الهيئة بتقدمي خدمات األرصاد اجلوية خلدمة أغراض الزراعة ، الصناعة ، اإلنشاءات والتخطيط 

العمرانى ، األمان النووى ، والرى.
8- عقد االتفاقات الثنائية على املستوى الوطنى ومع الدول األجنبية ومراقبة تنفيذ أحكامها وكذا تنفيذ التزامات 

اجلمهورية فى شئون األرصاد وفقا ملا حتدده املعاهدات واالتفاقات الدولية واإلقليمية.
العربية  الدول  من  الكوادر  على  عالوة  بالهيئة  العاملني  واإلداريني  واألخصائيني  الفنيني  من  األرصاد  كوادر  إعداد   -9
واالفريقية وبعض دول أسيا وجنوب احمليط الهادى في مختلف أوجه النشاط في مجال األرصاد اجلوية وذلك فى اطار 

االلتزام الدولى ملركز القاهرة االقليمى للتدريب وإصدار الشهادات املعتمدة بالتدريب.
10- تبادل البعثات والزيارات العلمية مع املراكز الدولية املتقدمة.

6-حتقيق احلوادث التي تقع في اجلمهورية نتيجة للتغيرات اجلوية ملعرفة أسبابها والعمل علي تالفيها .

الرؤيــة :

تعتبر الهيئة العامة لألرصاد اجلوية هى اجلهة الوحيدة املسئولة فى جمهورية مصر العربية عن ادارة شئون األرصاد 
وذلك  الهيئة  أجله  أنشئت من  والتى  اجلوية  األرصاد  املتعلقة مبجال  املتطلبات  لتلبية  وتقدمي كافة خدماتها  اجلوية 
على املستويات احمللية واالقليمية والدولية ، وحتى تساير الهيئة متطلبات العصر التكنولوجى وتستمر مصر حتتل 
املركز الدولي والتاريخي املعهدود بها دائما باعتبارها من الدول املؤسسه للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ، وكأولي 
الدول التي سجلت ورصدت التغيرات اجلومائية ) مقاييس نهر النيل ( واألحوال اجلوية ) منذ 1938 ( لذا تواصل الهيئة 
حتديث وتطوير إمكانياتها البشرية - التي هي أغلي ثرواتها – بالتدريب الفني والتعليم األكادميي ، واملادية بتطوير نظم 
االتصاالت وأجهزة الرصد األتوماتيكية ونظم الرصد باألقمار الصناعية بهدف الوصول ألعلي درجة من صحة ودقة 

التنبؤات اجلوية .
كما يتم متابعة التغيرات املناخية وتأثيراتها علي البيئة والنشاط البشري واملقننات املائية للمحاصيل الزراعية ، واحلد 
من أثرالكوارث الطبيعية والتغيرات الناجتة عن الطقس السيئ علي معدالت التنمية االقتصادية ، ومن مت نشر الوعي 
العام بأهمية التوأمة مع اإلجتاه العلمي للتنمية املستدامة  ودور األرصاد اجلوية في دعم التنمية الزراعية والصناعية 

واإلجتماعية .
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اإلمكانيــات : 

- يرأس الهيئة رئيس مجلس اإلدارة واملمثل الدائم ملصر لدي منظمة االرصاد العاملية وأحد أعضاء اجمللس التنفيذي 
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من بني 37 عضوا ميثلون 187 دولة عضوا باملنظمة ، وتصل القوة البشرية للهيئة إلي 
حوالي 2000 موظف موزعني علي اإلدارات اخملتلفة بالهيئة ، وباعتبار أن الهيئة هيئة خدمية لذا تقوم احلكومة املصرية 

برصد مبلغ وقدره سبعني مليون جنيها مصريا كميزانية سنوية للهيئة للتكفل مبعظم أنشطة الهيئة.
متارس الهيئة أنشطتها من خالل ستة مراكز إقليمية تابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية موجودة باملقر الرئيسى 
للهيئة مبنطقة كوبرى القبة بالقاهرة ومتخصصة فى مجال االتصاالت ، التدريب ، اإلشعاع ، معايرة وصيانة األجهزة ، 
مراقبة الطقس ، واألوزون. وتتلى الهيئة مهام مراقبة الطقس على مدار 24 ساعة من خالل ثمانية مركز تنبؤات: مركز 
التحاليل الرئيسى مبقر الهيئة ومركز تنبؤات مطار القاهرة الدولى والنزهة ورأس التني باألسكندرية واألقصر والغردقة 
، أملاظة ، رابعة العدوية. ومتتلك الهيئة شبكة اتصاالت قوية باحملطات داخل اجلمهورية الى جانب اتصاالتها الدولية 
مبراكز الرصد العاملية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تتكون من 123 محطة منها 35 محطة اتوماتيكية و6 

محطات لقياس عناصر طبقات اجلو العليا ، 5 محطات لقياس التلوث ، 10 محطات زراعية.
بالتنبؤ بالطقس وإجراء  النظم اخلاصة  واملناخ مبتابعة وتطوير  املركزية لبحوث األرصاد  اإلدارة  الهيئة من خالل  تقوم 
البحوث الالزمة ملتابعة التغيرات املناخية والنتائج املترتبة عليها ، ولديها عدد من البروتوكوالت واملشاريع البحثية مع 
جهات عديدة دولية ومحلية على سبيل املثال املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ، جهاز شئون البيئة ومعمل املناخ الزراعي 

ووزارة الري واملوارد املائية وقطاع النيل وخاصة السد العالى وكليات العلوم والزراعة باجلامعات املصرية وغيرها.

أهم اإلجنـازات :

تطوير حاسب االتصاالت الرئيسى بالهيئة لتصبح سعة التخزين كبيرة تستخدم فى حفظ ومعاجلة بيانات األرصاد 
والشبكة  الصناعية  األقمار  والدولية وشبكة  احمللية  بالدوائر  ربطه  مت  وقد  أليا  األرصاد  خرائط  وحتليل  وتوقيع  اجلوية 

الداخلية للهيئة ومراكز التنبؤات امللحقة باملطارات املدنية والعسكرية.
الطرفية  النهايات  وتشغيل   )MSG( الصناعية  لألقمار  الثانى  اجليل  مخرجات  استقبال  محطة  وتشغيل  تركيب 
للمحطة فى كل من مراكز مطار القاهرة ومطار النزهة واملركز العسكرى حيث تبلغ قدره احملطة 20 ضعف اجليل األول 

مما أدى الى حتسني كافة خدمات األرصاد اجلوية.
مت تطوير مركز القاهرة اإلقليمى للتدريب على األرصاد لتلبية متطلبات املتدربني من الدول العربية واإلفريقية وبعض 
دول جنوب أسيا واحمليط الهادى ، كما مت التنسيق مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لتسويق الدورات التدريبية والتى 

يتولى القيام بها خبراء األرصاد اجلوية بالهيئة.
زيادة وتطوير مراكز التنبؤات اجلوية ليصبح عددها ثمانية مراكز على مستوى اجلمهورية.

األلية  باحلواسب  العربية  محطات تعمل فى جمهورية مصر  العليا لتصبح 6  اجلو  زيادة عدد محطات رصد طبقات 
املتطورة من بني 28 محطة فى قارة أفريقيا حيث تقوم هذه احملطات برصد عناصر اجلو من رياح ودرجة احلرارة والضغط 

اجلوى على مستويات مختلفة تصل الى ارتفاع 30 كم من سطح البحر.
الطيران  وسالمة  لتأمني  القاهرة  مطار  ممرات  على  األفقية  الرؤية  بأجهزة  املزود  االلى  الرصد  نظام  وتشغيل  اصالح 

املدنى.
احلفاظ على اعتمادية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية للمراكز اإلقليمية الستة التابعة للمنظمة مبقر الهيئة. 

إدارة العمل علي املستوي الدولي من خالل حفاظ الهيئة علي مقعد مصر في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملشاركة 
بفاعلية في جلانها الدولية  .

 التطوير الشامل ملرافق الهيئة عبر بروتوكول التعاون مع األرصاد الفرنسية في مجاالت اإلتصاالت والتدريب والبحث 
العلمي واحملطات وقياسات التلوث واإلشعاع وصيانة األجهزة. 

أدلة اإلتصال:
العنوان  : كوبرى القبة - القاهرة

تليفون :0226849860)2+(    فاكس: 0226849857)2+(
ema.support@ema.gov.eg :البريدااللكترونى



وزارة الكهرباء والطاقة
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املركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإ�صعاع
www.eaea.org.eg

الرسالة :

هى  اإلشعاع   وتكنولوجيا  لبحوث  القومى  املركز  رسالة 
اإلرتقاء بالبرامج العلمية والبحثية وخللق الفرص للتعاون 
باجلماعات األكادميية والصناعية. هذه الرسالة ستنجز من 

خالل:
في  املؤينة  األشعة  تطبيقات  لتطوير  البحوث  إجراء   -1

مجاالت الصناعة والزراعة والصحة والبيئة … الخ.
تعقيم  مثل  لإلشعاع  الصناعية  التطبيقات  تعزيز   -2
ومعاجلة  البوليمرات  خواص  وحتسني  الطبية  املنتجات 

األغذية باإلشعاع.
3-إثبات اجلدوى لعملية التطبيق الصناعي لتقنية اإلشعاع 

في مصر.
4- تشجيع ودعم الكوادر الفنية وتطوير بحوث اإلشعاع في مسعى البراعة في العلم.

5 - تقدمي احللول اإلبداعية واملبتكرة للمشاكل احملتملة.
6 - تقدمي اخلبرات العلمية و النصائح التقنية فى مجال تطبيقات املعاجلات اإلشعاعية.

7 - زيادة طاقة السوق للمنتجات املصّنعة باإلشعاع.
8 - زيادة التعاون مع الشركات الصناعية.

الرؤيـــة :

املركز القومى لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع مؤسسة بارعة ومخصصة لتطوير واستخدام علم وتقنية اإلشعاع من 
أجل السالم والرفاهية واألمن والسالمة للمجتمع املصري.

عدد العاملني :

يضم املركز حوالي 1154 عامل من بينهم حوالى 400 كادر علمى بني أستاذ متفرغ وأستاذ غير متفرغ وأستاذ مساعد 
ومدرس .

اإلمكانيات :

.)J - 6600 مصر  نوع I-1 - وحدة أشعة جاما الصناعية )ميجا جاما
2 - معّجل إلكترونى صناعي )طاقة: 1.5 مليون إلكترون فولت وأقصى تيار: 25مللى أمبير و أقصى قدرة  37.5 كيلو 

وات(
3 - أربعة وحدات تشعيع بحثية تغّطي مستويات مختلفة من معدل اجلرعة )منخفض ومتوسط وعالي(

4 - مختبرات مراقبة اجلودة مثل املعمل املرجعى لقياس اجلرعات اإلشعاعية العالية ومعمل قياس اجلرعات اإلشعاعية 
فى املنتجات ومعمل امليكروبيولوجى.

5 - معامل بحثية فى كافة اجملاالت ومجهزة بشكل جيد للمساهمة فى إجناز رسالة املركز القومى لبحوث وتكنولوجيا 
اإلشعاع.

6 - املعامل املركزية والتى تتضمن عدد من األجهزة الرئيسية مثل: الرنني املغناطيس النووى والرنني اإللكترونى الدورانى 
وأجهزة التحليل احلرارى وامليكروسكوب اإللكترونى املاسح وامليكروسكوب اإللكترونى النافذ و جهاز حيود األشعة 

السينية ومطياف الكتلة ومطياف اإلمتصاص الذرى وأجهزة اإلختبارات امليكانيكية … الخ.
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امليزانية السنوية :

تبلغ امليزانية السنوية لألبحاث حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

اإلجنازات الرئيسية :

.I 1. إنشاء وحدة التشعيع اجلامى الصناعية ميجا جاما
2. إنشاء وتشغيل املعّجل اإللكترونى .

3. وحدة تشعيع جامى جديدة حتت التركيب في مدينة األسكندرية )قرب امليناء( لتصدير املنتجات الطبية املعّقمة 
باإلضافة إلى األغذية الطازجة واجملّففة املعاجلة إشعاعيا .

4. إنشاء وحدة إنتاج الكواشف اإلشعاعية لتلبية إحتياجات السوق احمللى وكذلك للتصدير حول العالم.
5. إنتاج الهيدروجيالت الطبية والزراعية. 

6. إنشاء املعمل املرجعى لقياس اجلرعات اإلشعاعية العالية.
7. إنتاج األغشية األمينوسية لعالج قرح الفراش .

أدلة اإلتصال :
العنوان : شارع أحمد الزمر - حى الزهور - مدينة نصر - القاهرة

تليفون:  0222727413)2+(   -   فاكس: 0222749298)2+(
info@eaea.org.eg : البريد اإللكتروني
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املركز القومى للأمان النووى والرقابة الإ�صعاعية

)هيئة الطاقة الذرية(

www.eaea.org.eg

تتضمن اخلطة القومية جلمهورية مصر العربية تدعيم وتطوير 
تطوير  ذلك  فى  مبا  الذرية  للطاقة  السلمية  االستخدامات 
فإن  معروف  هو  وكما  االستخدام.  ذلك  وأمان  تأمني  عمليات 
النووية  تخضع ملعايير وتنظيمات محددة وصارمة  األنشطة 
يجب أن تتبع بكل دقة فى كافة املراحل التى متر بها املنشأة 

النووية منذ وضع التصميمات لتحقيق أقصى درجات األمان.

الرسالـــة :

اإلشعاعية  والرقابة  النووى  لألمان  القومى  املركز  رسالة  إن 
فى  الذرية  للطاقة  السلمية  االستخدامات  أمان  حتقيق  هو 
جمهورية مصر العربية مبا يحافظ على صحة اإلنسان والبيئة 

ويحمى املمتلكات.

الهيكل التنظيمى :

أقسام  ثالث  من  مكون  منها  كل  علمية  شعب  ثالثة  من  اإلشعاعية  والرقابة  النووى  لألمان  القومى  املركز  يتكون 
باإلضافة إلى العديد من املعامل والتجهيزات منها الشبكة القومية للرصد االشعاعى واملعمل املركزى لهيدرولوجيا 
النظائر البيئية واملعمل املركزى للقياسات اإلشعاعية وكذلك معامل القياسات والتحقق من املواد النووية اإلتالفية 

وغير اإلتالفية.

االختصاصات :

به  املنوط  املركز  لرئيس  التابعة  الفنية  اللجان  وكذلك  الثالثة  الشعب  فى  العلمية  األقسام  من خالل  املركز  ينفذ 
القيام بها والتى تشمل : البحوث والتطوير فى اجملاالت املتعلقة باألمان النووى ، األعمال التنظيمية ، األعمال الرقابية ، 
التقييم واملراجعة ، التفتيش ، الترخيص ، التدريب ، التعاون الدولى واإلقليمى واحمللى ، توكيد ورقابة اجلودة ، التخطيط 

واالستعداد جملابهة حاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية.

عدد العامـليــن :

عضوا ما بني معيد ومدرس  العلمية 165  البحوث  بينهم أعضاء هيئة  من  باملركز 417  العاملني  يبلغ إجمالى عدد 
 91 الى  باالضافة  متفرغ  وأستاذ  وأستاذ  مساعد  وأستاذ 

أخصائى ميارسون األعمال العلمية.

املـيزانيـة :

وحتتل مصر املركز األول فى برامج التعاون الفنى مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية فى مجال املشروعات الفنية.

مع  مشروعات  بعدة  النووى  لألمان  القومى  املركز  تقدم  وقد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبلغت ميزانية هذه املشروعات 
حوالى 587 الف جنيه حتى عام 1996 وتضاعفت هذه القيمة 

بزيادة هذه املشروعات.
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أهـم اإلجنــازات :

1- املهام التنظيمية: يتولى املركز إعداد ومراجعة وإصدار قواعد األمان ، لوائح التراخيص والدالئل التنظيمية لألمان 
النووى فى اجملاالت اخملتلفة داخل الهيئة وخارجها طبقا للقوانني املنظمة.

2- املراجعة والتقييم: تقوم األقسام العلمية باملركز ومن خالل جلان دائمة برئاسة رئيس املركز بتنفيذ سياسة املركز. 
والتشغيل  والتركيب  واإلنشاء  التصميم  أمان  للتأكد من  األمان  تقارير حتليل  التقييم ومراجعة  بأعمال  يتعلق  فيما 
للمنشأت النووية شاملة مفاعل مصر البحثى األول و مفاعل مصر البحثى الثانى ومصنع الوقود اخلاص به ومحطة 

معاجلة النفايات املشعة والوحدات اخلاصة بالتعامل مع النفايات املشعة.
النووية  3- التفتيش النظيمى: أعطى املركز فى املرحلة السابقة أهمية إلنشاء وحدة للتفتيش على أمان املنشأت 

داخل الهيئة ومت وضع برنامج للتفتيش التنظيمى ومت اقراره وصدوره بقرار لرئيس الهيئة.
4- التدريب: يعطى املركز القومى لألمان النووى والرقابة االشعاعية أهمية كبيرة للتدريب خللق كوادر فنية متخصصة 
فى مجاالت عمل املركز ، ولقد مت عقد الكثير من الدورات التدريبية على املستوى القومى اإلقليمى مبشاركة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية فى مجاالت التخطيط واالستعداد للطوارئ وقد استضافت الهيئة جميع البرامج التى نظمتها 

الوكالة على مستوى القارة اإلفريقية.
واإلشعاعى  النووى  للقانون  مسودة  وضع  مت  العربية:  مصر  بجمهورية  واإلشعاعى  النووى  القانون  مسودة  اعداد   -5
بجمهورية مصر العربية ، ويهدف القانون الى وضع اطار تشريعى يحكم جميع األنشطة فى اجملالني النووى واإلشعاعى 
مبا يجعل االستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية فى جمهورية مصر العربية على نحو يضمن أمان وسالمة 

األفراد واملمتلكات والبيئة من أى أخطار تنطوى عليها هذه التطبيقات.
6- النظام املصرى للمحاسبة والتحكم فى املواد النووية: مت االنتهاء من وضع اإلطار القانونى واللوائح التنفيذية الالزمة 

لتطبيق اتفاق الضمانات النووية الشاملة بني مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
7- املهام الرقابية: يقوم املركز القومى لألمان النووى والرقابة اإلشعاعية بالعديد من املهام للحفاظ على البيئة وصحة 
االنسان وفى هذا اإلطار كان إنشاء الشبكة القومية للرصد اإلشعاعى وإعادة حتديثها كذلك أعمال التراخيص املكانية 
الستخدامات النظائر املشعة فى التطبيقات اخملتلفة فى جميع أنحاء اجلمهورية كذلك فى مجال نقل املواد املشعة 

بالطرق اخملتلفة داخل الدولة وخاصة السفن العابرة لقناة السويس احلاملة للمصادر املشعة واملواد النووية.
8- التجهيز لبدء إنشاء محطات توليد الكهرباء النووية: منذ أن أعلن الرئيس مبارك القرار لبدء إنشاء محطات قوى 
نووية لتوليد الكهرباء وهناك العديد من األنشطة التى يقوم بها املركز فى مجال إعداد اللوائح واملتطلبات التنظيمية 
للترخيص ملوقع احملطة ، تعليمات تقومي األثر البيئى ، نظام إدارة اجلودة ، مواصفات االستشارى اخلاص باجلهة الرقابية 
املوجودة  اخلبرات  على  اعتمادا  التدريبية  االحتياجات  ودراسة  باملركز  للعاملني  البشرية  التنمية  استراتيجية  اعداد   ،

باملركز.

أدلة اإلتصال:
العنوان : شارع أحمد الزمر - حي الزهور - مدينة نصر - القاهرة

تليفون :  0222875924)2+(   -   فاكس: 0222870631)2+(
info@eaea.org.eg : البريد اإللكتروني
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املعامل الكيماوية املركزية
www.egelec.com 

القائمة  اجلهة  هي  مصر  لكهرباء  القابضة  الشركة  تعتبر 
كبرى  من  وهى  مصر  في  الكهربائية  الطاقة  ونقل  بتوليد 
التي  والطاقة  الكهرباء  لوزارة  التابعة  والهيئات  الشركات 
لكل  الطاقة  توفير  في  الريادة  صاحبة  لتكون  دائما  تسعى 
عمالئها وفقا للمعايير العاملية مع االهتمام بالتشغيل على 
لكل  والرخاء  الرفاهية  يحقق  مبا  تنافسية  اقتصادية  أسس 

املصريني فضال عن االلتزام باحلفاظ على البيئة.
ومتتلك الشركة القابضة لكهرباء مصر العديد من التجهيزات 
املتوفرة  والبحوث  والدراسات  لالختبارات  الالزمة  واإلمكانيات 
الفائق  اجلهد  أبحاث  ومركز  املركزية  الكيماوية  املعامل  في 

باإلضافة إلى تسعه مراكز للتدريب على مستوى اجلمهورية.
ملالحقة   1970 عام  املركزية  الكيماوية  املعامل  أنشئت  وقد 

ومعدات  أجهزة  من  امكانيتها  وضع  أجل  من  الكهربية  القوى  مبحطات  الكيماوى  اجملال  فى  الهائل  العاملى  التطور 
االستفادة  على  والعمل  بالشركة  احملطات  معامل  إلمكانيات  الكيماوية كجزء مكمل  اجملاالت  فى مختلف  وخبرات 
القصوى لهذه االمكانيات للوصول الى أعلى معدل كفاءة لألنشطة الكيماوية باحملطات مع التنسيق بينهما بهدف 
رفع معدالت األداء وخفض معدالت التأكل واألعطال وحماية البيئة من التلوث وحتسني عملية االحتراق وخفض معدالت 

استهالك الوقود وضمان استمرار سالمة التشغيل.
تختص املعامل الكيماوية املركزية بإجراء الدراسات والبحوث الكيماوية في مجال املواد املستخدمة في محطات توليد 
املواصفات  ومراجعة  وكذلك وضع  والوقود  والزيوت  للمياه  واالختبارات  الكيماوية  املعاجلة  ومجال  الكهربائية  القوى 
وأسباب  الفنية  املشاكل  ودراسة أسباب  احملوالت  التوليد ومحطات  الكيمائية مبحطات  اجلوانب  الفنية فيما يخص 

احلوادث واألعطال واقتراح احللول الالزمة لها ومتابعة تنفيذها.
العاملية  املواصفة  اجلودة طبقا ملتطلبات  إدارة  املركزية في عام 2001م على شهادة  الكيماوية  املعامل  وقد حصلت 

)ISO 9001:2000 ( كتتويجا ملنظومة التطوير املستمر باملعامل.

الرؤيـــة :

مجال  في  الرواد  احد  املركزية  الكيماوية  املعامل  تكون  أن 
خدمات التحاليل الكيماوية واالستشارات الفنية والدراسات 
احمللية  السوق  في  املعامل  حصة  بزيادة  العلمية  واألبحاث 

واخلارجية في مجال تقدمي وأداء هذه اخلدمات.

الرسالــة :

أداء اخلدمات املقدمة إلى العمالء في مجال خدمات التحاليل 
الكيماوية واالستشارات الفنية والدراسات واألبحاث العلمية 
طبقا ألحدث املواصفات احمللية والدولية املطلوبة وباستخدام 
وكذلك  املتاحة  العلمية  واألساليب  واألدوات  املعدات  أحدث 
إدارة  نظام  بتطبيق  الكيماوية  للمعامل  العليا  اإلدارة  بالتزام 
) ISO 9001:2000( الدولية  املواصفة  اجلودة طبقا ملتطلبات 

والعمل على تطويره باستمرار ومبراجعة مدى حتقيق األهداف وتوعية العاملني بأهمية الوفاء مبتطلبات العمالء.
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األنشطة اخملتلفة للمعامل الكيماوية املركزية :

تقوم املعامل الكيماوية املركزية من خالل معاملها اخملتلفة بالعديد من األنشطة اخملتلفة في اجملاالت الكيماوية خلدمة 
قطاع الكهرباء وخدمة املراكز البحثية واجلامعات والشركات الصناعية واهم هذه اجملاالت هي:

أوال: مجال التحاليل الكيماوية :

- التحاليل الكيماوية للمياه والبخار
- التحاليل الكيماوية والبكتريولوجية ملياه الصرف الصناعي والصحي ومياه الشرب.

- قياس تلوث الهواء اجلوى من حيث TSP & PM10 داخل وخارج أماكن العمل.
- التحاليل الكيماوية للوقود الغازي والسائل والصلب.

- التحاليل الكيماوية والكهربية لزيوت احملوالت وزيوت التزييت والزيوت الهيدروليكية وغيرهـا.
- التحليل الكروماتوجرافى للغازات الذائبة بزيوت احملوالت.

.HPLC تعيني مركبات الفيوران فى زيوت احملوالت باستخدام جهاز -
بامليكروسكوب  امللحقة   EDX وحدة  باستخدام  املعدنية  والسبائك  واخلامات  للرواسب  الكيماوية  التحاليل   -

اإللكترونى.
- تصوير سطح العينات باستخدام امليكروسكوب اإللكترونى

- تعيني املركبات في الرواسب واخلامات باستخدام االشعة السينية.
- تعيني تركيز العناصر فى عينات الرواسب واخلامات والسبائك املعدنية واملياه والوقود والزيوت.

- قياس االنبعاثات وحتليل غازات االحتراق من املداخن.
التأكل واخلواص الكهروكيمايائية للمعادن والسبائك  - اجراء االختبارات بأحدث التقنيات فى مجال قياسات معدل 

اخملتلفة.

ثانيا: مجال الدراسات والبحوث واالستشارات الكيميائية :

- دراسات وتقييم املواد املستخدمة في املعاجلة الكيماوية للمياه املستخدمة في الصناعة ومياه الشرب.
- االستشارات الفنية في اجملاالت الكيماوية للمياه الصناعية ومياه الشرب.

- دراسات وبحوث املشاكل الفنية املصاحبة في عمليات معاجلة دوائر املياه الصناعية والبخار.
- االستشارات الفنية في وضع ومراجعة املواصفات الفنية لوحدات معاجلة املياه ومعاجلة مخلفات املياه الصناعية 

ومياه الصرف الصحي.
- االستشارات الفنية في مجال حتديد الكفاءة لوحدات املعاجلة 

الكيماوية للمياه.
أسباب  حتديد  مجال  في  الفنية  واالستشارات  الدراسات   -
حدوث التآكل وتقييم فاعلية مثبطات التأكل وكفاءة إضافات 

الوقود وكفاءة دهانات ومواد التغطية واحلماية.
- الفحوص امليتالورجية حلاالت االنهيارات املعدنية للمعدات.

الفنية في مجال الغسيل الكيماوي للغاليات  - االستشارات 
واملعدات األخرى.

-الدراسات امليدانية واملعملية للمواد املستخدمة في معاجلة 
الوقود.

باستخدام  اتالفية  الغير  املعدنية  والفحوص  الدراسات   -
.Porescope

- االستشارات الفنية اخلاصة بطرق حماية السبائك املعدنية
من التلف واالنهيار.

- دراسات تقليل الفاقد واإلهدار للخامات والسبائك املستعملة.

أدلة اإلتصال :
العنوان  : ش شنن – السبتية - القاهرة

تليفون: 0225770269)2+(

فاكس: 0225778268)2+(

cclabs_mee@link.net :البريدااللكترونى
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مركز البحوث النوويه  هيئة الطاقة 

الذرية امل�رشية
www.eaea.org.eg

أكبر  أنشاص  مبدينة  يقع  والذي  النووية  البحوث  مركز  يعتبر 
ويقوم  املصرية.  الذرية  الطاقة  لهيئة  األربعة  البحثيه  املراكز 
عمله منذ أنشائه من خمسني عاما على البحث والتطوير في 

التطبيقات السلمية للطاقة الذرية

الرسالة :

- يهتم مركز البحوث النووية بالتطوير والتحديث للتكنولوجيات 
واملعجالت  واملفاعالت  والهندسة  الفيزياء  مجال  في  النووية 
والبيئة والزراعة والصناعة والصحة والوقاية االشعاعية واملواد 

والتصنيع النووي.
- كما يهتم أيضا بالتنميه البشرية وتربية وتدريب الكوادر القادرة 

على التوافق مع االجتاهات التكنولوجية العاملية للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

الرؤيــة :

يعتبر مركز البحوث النووية بيت خبره الستخدام وتطوير العلوم 
النووية وتكنولوجياتها السلمية خلدمة واسعاد اجملتمع املصري.

االمكانيات :

- ينفرد مركز البحوث النووية بامكانيات تخدم مجتمع العلماء 
به وكذلك العلميني مبراكز البحوث االخرى واجلامعات.  وتتضمن 
هذه االمكانيات مفاعلني لالبحاث احدهما 2 ميجاوات واالخر 22 
ميجاوات ومعجلني احدهما السيكلوترون واالخر معجل التاند وم 
وامكانية انتاج أجهزة الكشف والعد األشعاعي وأجهزة املصادر 
الوقاية الشعاعية ومنها جهاز عداد اجلسم  األيونيه وامكانيات 

الكامل . 
- وكذلك معمل مركزي لتحليل العناصر الشحيحة واألقل منها وبه أجهزه لتعيني النسب النظائريه مثل جهاز 
بامليكروسكوب  امللحق  أكس  اخرى مثل مطياف أشعة  اجهزه  املستحثة وكذلك  البالزما  نوع  الكتلة من  مطياف 

األلكتروني وجهاز االمتصاص الذري وجهاز الكروماتوجراف األيوني .

أهم االجنازات :

- يعمل املفاعالن 2 ميجاوات و22ميجاوات متعددا األغراض فى التطبيقات البحثية اخملتلفة املرتبطة باالستخدامات 
معاهد  وكذلك  واجلامعات  األبحاث  مراكز  فى  البحثية  اجملموعات  متطلبات  تخدم  والتى  الذرية  للطاقة  السلمية 

األبحاث الصناعية والطبية .
النظائر  بانتاج   4 والهليوم   3 والهليوم  والديوترون   البروتون  تعجيل  على  يعمل  الذى  السيكلترون  معجل  يقوم   -
الطبى  والعالج  التشخيص  ألغراض  وذلك   123 واليود   111 واالنديوم   67 اجلاليوم  مثل  القصير  العمر  ذات  املشعة 

وكذلك يقوم بانتاج النيوترونات السريعة وايضا انتاج بعض النظائر املشعة لألغراض الصناعية .
- يهدف املعمل املركزى للتحليل العناصرى والنظائرى الى تقدير تركيز العناصر والنظائر الشائعة حتى شحيحة 
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الوجود والتى تصل الى الفمتو جرام وذلك باستخدام أجهزة نووية حديثة مثل مطياف الكتلة ذو منبع ايونى من نوع 
البالزما املستحثة وكذلك امليكروسكوب االلكترونى املزود باألشعة السينية املشتتة والكروماتوجراف األيونى ومطياف 

االمتصاص الذرى وكذلك جهاز األشعة السينية الفلورسنتية .  

عدد العاملني : 

                     1830 فرد

امليزانية )الباب السادس( : 

                                     10 مليون و700 ألف جنيه

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 3 شارع أحمد الزمر- مدينة نصر - القاهرة

تليفون:  0244620778)2+(  
فاكس: 0244620812)2+(
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الرسالـة :

أنعم اهلل على مصر بوفر نسبي في مصادر الطاقة املتجددة 
من حيث مصادر  العالم  دول  أغنى  من  تعد  أن مصر  ، حيث 
وإستخدام  تنمية  هيئة  أنشئت  املنطلق  هذا  ومن  الطاقة 
بتطوير  لتختص   1986 عام  في  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة 
إستخدامات  تنمية  و  املتجددة  الطاقة  تقنيات  وأقلمة 
مصادرها مع تعميق القدرات احمللية إلنتاج وتطوير وإستخدام 
في  واملساهمة   ، اخملتلفة  التطبيقية  اجملاالت  في  معداتها 
احلد من إستهالك الوقود البترولي وبالتالي حماية البيئة من 

التلوث.
وفي إطار اهتمام  الهيئة باضطالعها بدورها في توفير الطاقة 

الريادية  باملشروعات  مرورا   - املشروعات  من  العديد  بتنفيذ  إنشائها  منذ  الهيئة  قامت   ، التلوث  من  البيئة  وحماية 
والتجريبية إلى أن وصلت اآلن إلى مرحلة االستخدام التجاري في العديد من مجاالت الطاقة املتجددة .

الرؤيــة :

في إطار احملاور السابقة تقوم الهيئة بالعديد من األنشطة منها إجراءات 
الدراسات والبحوث الفنية واالختبارات ملعدات ونظم الطاقة املتجددة بهدف 
تنمية استخدامات الطاقات املتجددة في اجملاالت التطبيقية اخملتلفة وذلك 
نظرا لوفرة مصادر الطاقة املتجددة اخمللتفة ، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع 
اجلهات املانحة بتنفيذ العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهربية من 
مصادر الطاقة املتجددة هذا إلى جانب أنشطة التدريب والترويج التي تقوم 
ينظم مركز  بها حيث  والتعريف  املتجددة  الطاقة  تطبيقات  ونشر  بدعم 
للعاملني  تدريبية  برامج  للهيئة  التابع  املتجددة  الطاقة  واختبارات  بحوث 
بالقطاعات اخملتلفة في مجال التطبيق املرتبط بتخصص كل قطاع وأيضاً 
احمللية  اجلهات  بالتعاون مع  وذلك  املتجددة  بالطاقة  تدريبية خاصة  برامج 
واإلقليمية والدولية كما تتيح الهيئة زيارة الوفود اخملتلفة احمللية واألجنبية 

والزيارات الطالبية للتعرف على أنشطة وإمكانيات الهيئة .

املوارد البشرية :

 2008/2007             

        996 عدد العاملني بالهيئة    
        171 مهندس       
       222   فنى     
        125 محاسب       

        14 تخصصية ) قانونى -  أطباء(   
       293 إداري       

170 أخرى )حرفى – خدمات معاونة(    

هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة

www.nrea.gov.eg
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االختصاصات :

• حصر وتقييم مصادر الطاقة املتجددة والتخطيط لتنمية استخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال 
الطاقة.

• إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية والبيئية الالزمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة 
سواء بنفسها أو بالتعاون مع اجلهات العلمية فى الداخل واخلارج.

• حتديد اجملاالت التى يتعني فيها استخدام مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة بدالً من املصادر التقليدية وذلك بالتنسيق 
يكفل حتقيق  مبا  االستخدامات  لهذه  الهندسية  النظم  بدائل  إقرار  دون غيرها  وللهيئة  بالدولة،  املعنية  اجلهات  مع 

الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص الالزمة فى هذا الشأن.
• القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة سواء بنفسها أو باالشتراك مع غيرها أو التعهد 

بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير، سواء حلسابها أو حلساب الغير.

• تقدمي االستشارات الفنية بكافة أنواعها خملتلف مشروعات الطاقة املتجددة وإجراء االختبارات لتقومي أداء املعدات حتت 
الظروف املصرية وإصدار شهادات الصالحية.

• وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج الالزمة لنشر استخدامات الطاقة املتجددة.

أهم اإلجنازات :

1 . مت إصدار أطلس رياح مصر فى ديسمبر 2005، وذلك بالتعاون مع معامل ريزو الدمناركية وهيئة األرصاد اجلوية، موضحا 
أن هناك مصادر لطاقة الرياح ميكن استغاللها وخاصة فى منطقة خليج السويس حيث تتراوح فيها متوسط سرعات 
وكثافة الرياح بني 7-10 م/ث، 350-900 وات/م2 مقدرة على ارتفاع 50 متر من سطح األرض، ومناطق تتسم بسرعات 
رياح عالية فى الصحراء الشرقية أو الغربية - خاصة فى شرق وغرب وادى النيل ، بني خطى 27 شماال ، 290 جنوبا ، 
وكذلك شمال وغرب مدينة اخلارجة ، حيث يقدر متوسط سرعات وكثافة الرياح بها بني 7-8 م/ث ، 300-400 وات/م2 
على التوالى ، وفيما يتعلق بشمال غرب ساحل البحر املتوسط من السلوم إلى األسكندرية ، فهذه املنطقة تتميز 

بسرعات رياح أقل نسبيا من تلك السابق اإلشارة إليها.

2. محطات الرياح الكبرى لتوليد الكهرباء ارتباطاً بالشبكة القومية املوحدة على خليج السويس ،  حيث مت االنتهاء 
من زيادة سعة احملطة إلى 370 ميجاوات في أوائل عام 2009 ، وجارى استكمال أعمال احملطة كى تصل إلى 425 ميجاوات 

فى منتصف 2009 وتزداد إلى 545 فى منتصف 2010.

3. إعداد اإلستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة الطاقة اجلديدة إلى 20% من اجمالى الطاقة املنتجة بحلول عام 2020 
) منها 12% من طاقة الرياح ، 8% من املصادر املائية (، كما مت إعداد خطة لتنفيذ االستراتيجية املشار إليها، تهدف إلى 

تنفيذ محطات رياح بقدرات مركبة تصل إلى 7200 ميجاوات مبشاركة القطاع اخلاص.
- جدير بالذكر أنه فى مايو 2009 مت طلب مستندات سابقات اخلبرة للشركات املؤهلة إلنشاء أول محطة رياح قدره 
250 ميجاوات بواسطة القطاع اخلاص فى منطقة خليج الزيت، من خالل نظام املناقصات التنافسية ، وقد شارك فى 

إعداد املستندات خبراء نظام البنك الدولى بالتعاون مع الهيئة.

4. احملطة الشمسية احلرارية بالكرميات قدره حوالى 140 ميجاوات حيث يجرى حاليا استكمال أعمال لتنفيذ احلقل 
ومن اخملطط   ، الغازية فى مارس 2009  الوحدة  تركيب  ومت   ، وحدة مركز شمسى  تركيب عدد 570  مت  وقد  الشمسى 

االنتهاء من املشروع فى أكتوبر 2010.

5. استخدام نظم خاليا  شمسية إلنارة أحد مواقع الهيئة ، وجارى حاليا اتخاذ اجراءات لتنفيذ مشروع استخدام نظم 
ومن   ، نائيتني مبحافظة مطروح  قريتني  ووحدتني صحيتني ومدرسة وشوارع  مساجد  و3  إلنارة منازل  خاليا شمسية 
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اخملطط االنتهاء من التنفيذ نهاية عام 2009.

6- فى مجال ترشيد الطاقة ، وفى اطار تطبيق املواصفات املصرية وااللتزام بلصق بطاقة كفاءة الطاقة على األجهزة 
واجملمدات  الثالجات  أجهزة  اختبارات  بإجراء  الهيئة  تقوم   ، للمستهلك  باألسواق  طرحها  قبل  املنزلية  الكهربائية 
عملية  وتتم   ، األجهزة  لهذه  الطاقة  استهالك  كفاءة  مستوى  وحتديد  وحساب  لقياس  األوتوماتيكية  والغساالت 
االختبارات باملعمل طبقا للثالجات حتى سعة 1100 لتر واجملمدات حتى سعة 850 لتر والغساالت حتى سعة 10 كجم 

. ISO 17025 وذلك طبقا ملتطلبات اعتماد املعامل ،
- مت االنتهاء من انشاء وتشغيل معمل الختبار أجهزة التكييف )شباك/ منفصل( حتى 65000 و.ح.ب/ ساعة البريدية 

.5151 ISO وتقييم أداء املكونات عند ظروف األحمال القصوى طبقا للمواصفة القياسية الدولية
- مت االنتهاء من إنشاء وتشغيل معمل الختبار استهالك الطاقة لسخانات املياه الكهربائية التى تصل سعتها حتى 

150 لتر املتوافقة مع املواصفة الدولية 60379/1981.

العلمي  البحث  أكادميية  مع  بالتعاون  األخشاب  لتفحيم  نظيف  صغير  نظام  وإنتاج  لتصميم  بحثى  مشروع   .7
والتكنولوجيا ، بدال من املكامير البلدية امللوثة للبيئة ، ومت تصنيع وتشغيل النموذج التجريبى إلنتاج فحم جيد ، ومت 
تقييم األداء أثناء التشغيل ، وفى ضوء نتائج تقييم أداء النموذج التجريبى ، مت تصنيع منوذج مصغر بالتعاون مع شركة 

املقاولون العرب وجارى حاليا إجراء جتارب التشغيل متهيدا لتصميم النموذج احلقلى بسعة 1-2 طن فحم / يوم.

8. إنشاء املركز االقليمى للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة ويضم عدد )10( دول عربية )مصر ، املغرب ، اجلزائر 
، تونس ، ليبيا ، سوريا ، لبنان ، األردن ، فلسطني ، اليمن( وتتمثل األهداف العامة للمركز فى:

  1- االسراع بتنفيذ سياسات وتكنولوجيات ذات تكلفة اقتصادية فعالة للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.
  

  2- مد شبكات التعاون فى مجال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة بني دول املنطقة ، بينها وبني دول االحتاد األوروبى .
  

  3- نشر املمارسات الناجحة لسياسات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ومفاهيم تنفيذها بهدف زيادة جودة سياسات 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة فى دول املنطقة .

  4- توسيع نطاق ومستوى الشراكات العامة / اخلاصة فى مجال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة فى دول املنطقة  
ونقل التكنولوجيا فى اجملال.

   5- رفع مستوى استثمارات البحوث والتطوير واملشروعات االسترشادية فى مجال الطاقة املتجددة.
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أدلة اإلتصال :
العنوان : ش د ابراهيم أبو النجار - حى الزهور - مدينة نصر

تليفون:  0222725891)2+(        فاكس: 0222717172)2+(
reis@nreaeg.com : البريد اإللكتروني
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الرسالـة :

اجلمهورى  بالقرار  مستقلة  كهيئة  النووية  املواد  هيئة  أنشأت 
رقم 196 الصادر بتاريخ 1977/4/24 وقبل صدور هذا القرار كانت 
هيئة  ضمن  الذرية  واخلامات  للجيولوجيا  كقسم  تعمل  الهيئة 
الهيئة حالياً حتت  وتعمل  أنشأت عام 1957  التى  الذرية  الطاقة 
مظلة وزارة الكهرباء والطاقة التى تتولى املسئولية الكاملة عن 
كل ما يختص باالستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر، 

وذلك فى نطاق السياسة العامة للدولة . 
ويتركز نشاط الهيئة حول البحث والتنقيب واستكشاف اخلامات 

النووية وتنظيم تداولها0

الرؤيــة :

مبجاالت  املتعلقة  االنشطة  من  العديد  حول  الهيئة  رؤية  تتركز 
العمل بها وتشمل:

- اقتراح السياسات العامة ووضع اخلطط فى مجال إجراء البحوث 
والدراسات للكشف والتنقيب عن املواد النووية وتنظيم تداولها.

- إجراء عمليات املسح الشامل لتحديد املناطق ذات اإلمكانيات 
فى اخلامات الذرية0

وهيئة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الكامل  التنسيق   -
الطاقة الذرية املصرية فى املوضوعات املرتبطة بأنشطة الهيئة.

السلمية  لالستخدامات  الوطني  الوعي  تنمية  فى  املساهمة   -
للطاقة الذرية فى اجملاالت اخملتلفة.

- تدريب وإعداد الكوادر البشرية والعلمية املتخصصة فى مجاالت عمل الهيئة.
- ايفاد املنح التدريبية والبعثات بالتنسيق مع ادارة البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى واجلهات املعنية 

االخرى0
مثل  املشترك  االهتمام  ذات  املوضوعات  فى  البحثية  واملراكز  والهيئات  العليا  واملعاهد  اجلامعات  مع  التنسيق   -
طالب  وخاصة  اجلامعات  طالب  وتدريب  البحثية  واملشروعات   ) دكتوراه   – ماجستير   – دبلوم  العلمية)  التسجيالت 

كليات العلوم خالل االجازة الصيفية.
أهداف  التطبيقية خلدمة  اجملاالت  العلمية فى  البحوث  الدولة بضرورة االستفادة من  العمل على تطبيق سياسة   -

التنمية واملشروعات القومية والبحثية والبيئية0

اإلمكانيات :

-تتكون الهيئة من خمسة قطاعات رئيسية منها 4 قطاعات علمية تضم السادة أعضاء هيئة التدريس واملدرسني 
املساعدين واملعيدين والسادة شاغلى الوظائف الفنية واإلدارية واملعاونة وقطاع الشئون املالية واإلدارية باإلضافة لعدد 

من اإلدارات العامة واإلدارات املتخصصة:
- قطاع البحوث            - قطاع االستكشاف             - قطاع االنتاج              - قطاع العقود واالتفاقات                            

- قطاع الشئون املالية واإلدارية )اإلدارة املركزية(
القوى البشرية :

يوجد بالهيئة أكثر من )216( من أعضاء هيئة التدريس )الباحثني( احلاصلني على درجتي الدكتوراه واملاجستير فى 
اجملاالت املرتبطة بأنشطة الهيئة اخملتلفة )اجليولوجيا - اجليوفيزياء - اجليوكيمياء - الفيزياء - الدراسات املعدنية - 

الدراسات البيئية واإلشعاعية ...... الخ ( باإلضافة إلى السادة األخصائيني وعددهم حوالي )535(.

امليزانية السنوية لألبحاث :

 يعتمد ذلك على نوعية األنشطة العلمية والبحثية املتعلقة مبجاالت عمل الهيئة وذلك وفقاً لبرنامج العمل احملدد 

هيئة املواد النووية
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كل عام واالمكانات املتاحة.

أهم األعمال العلمية والبحثية التى متت :

واملاجنتيت  والزيركون  األملنيت  معادن  وإنتاج  والبرلس  رشيد  مبنطقة  السوداء  الرمال  خامات  لتقييم  دراسات  إجراء 
والروتيل.

تنقية حمض الفوسفوريك من الشوائب واملواد الضارة الستخدامه كسماد معدني ومخصب زراعي للنبات باإلضافة 
الستخدامه فى األغراض الصناعية والطبية والغذائية.

إجراء دراسات بيئية إشعاعية علي اخلامات واملواد الطبيعية.
إجراء مسوحات جيوفيزيائية جوية للمساهمة فى عمليات البحث والتنقيب عن البترول واخلامات املعدنية.

إجراء مسوحات جيوفيزيائية أرضية الستكشاف اخلامات املعدنية.
إجراء دراسات تقيمية للجبس.

حفر وتنمية آبار املياه اجلوفية للعديد من اجلهات.
إجراء دراسات جيوفيزيائية حقلية.

املشروعات البحثية املنتهية واجلارية:
فى  الستخدامه  وذلك  املنقى  الفوسفوريك  حمض  انتاج   -
وتسجيله  زراعى  ومخصب  معدنى  كسماد  الزراعية  األغراض 
مبركز البحوث الزراعية ويستخدم كذلك فى األغراض الصناعية 

) مثل صناعة علف الدواجن(.
انتاج العديد من املعادن واخلامات االقتصادية التى تستخدم فى 
العديد من األغراض الصناعية مثل معادن الزيركون واملاجنيتيت 

واالملنيت والروتيل.
فصل وانتاج بعض العناصر األرضية النادرة.

والتنقيب  البحث  حول  أساسية  بصفة  تدور  والتى  الهيئة  عمل  مجاالت  فى  البحثية  للمشروعات  باالضافة  هذا 
واستكشافات اخلامات النووية.

اجلهات البحثية املتعاونة مع الهيئة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مختلف الهيئات واجلامعات واملراكز البحثية.
 

أهم االجنازات :

عن  والتنقيب  للبحث  جوية  جيوفيزيائية  مسوحات  إجراء   
البترول واملياه اجلوفيه

عن  والتنقيب  للبحث  حقلية  جيوفيزيائية  دراسات  إجراء   
اخلامات املعدنية

للمناطق  اجليولوجى  والتخريط  جيولوجية  دراسات  إجراء 
املستهدفة لالستثمار.

وإعداد  والتربة  املناطق  خملتلف  اجليوكيميائى  االستكشاف 
اخلرائط اجليوكيميائية.

املشروعات  ملناطق  التربة  وميكانيكا  تكتونية  دراسات  إجراء 
العمرانية.

إجراء دراسات بيئية إشعاعية للمناطق املستهدفة لالستثمار والتقييم املعدنى.
والتربة  واملياه  الصخرية  العينات  أنواع  مبختلف  والنادرة  والشحيحة  الرئيسية  للعناصر  الكيميائية  التحاليل  إجراء 

باستخدام أحدث األجهزة العلمية واملعملية.
حتديد مواقع اخلنادق واألنفاق املنجمية االستطالعية وتقدير احتياطى اخلامات املوجودة مبنطقة ما.

املساهمة فى الكشف عن األلغام ومخلفات احلروب
املساهمة فى إنشاء املطامير النووية للطمر اآلمن للمواد املشعة منخفضة املستوى االشعاعى.

إجراء الدراسات اجليولوجية واجليوفيزيائية الالزمة إلختيار املواقع املناسبة حلفر آبار املياه اجلوفية بها.
حفر وتنمية آبار املياه اجلوفية وتقدمي االستشارات الفنية والعلمية لتطهير وصيانة األبار احملفورة.

أدلة اإلتصال:
العنوان  : القطامية - القاهرة

تليفون : 7/ 0227585838)2+(     فاكس: 0227585838)2+(



 وزارة املوارد املائية

والري
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املركز القومى لبحوث املياه
www.nwrc-egypt.org

الرسالة :

تتلخص رسالة املركز في إجراء البحوث التطبيقية التي تسهم 
على  واحلفاظ  متاحة  مياه  قطرة  بكل  االستفادة  تعظيم  في 
بأرقى  املعقدة  الفنية  املشكالت  حلل  باإلضافة  نوعيتها  جودة 
واألجهزة  املتقدمة  البحث  أدوات  واستخدام  البحث  أساليب 
واملعامل املرجعية لرفع كفاءة اإلدارة املتكاملة للمياه واحلد من 
العمل  اطار خطة  وفى  املياه  استخدام  في  اإلسراف  أو  الفاقد 

االستراتيجية املستقبلية لوزارة املوارد املائية والرى.

الرؤيــة :  

نظراً لوجود مصر في نطاق حزام املناطق اجلافة كما أن املنطقة التي تتوفر فيها املياه السطحية بوادي النيل والدلتا 
أو  البحث عن مصادر إضافية  الكلية أما معظم املساحات فهي صحراوية وتتطلب  في مصر متثل 4% من املساحة 
نقل املياه أو اللجوء إلى املصادر غير التقليدية وإعادة االستخدام ملواجهة تفاقم شح وندرة املياه. وقد انعكس ذلك 
البيئية  األبعاد  املائية اخملتلفة مع مراعاة  املوضوعات  القدرات في  بناء  وإعادة مراجعة  التطبيقي  البحث  على أعمال 
واالجتماعية والتقنية واألخذ في االعتبار سياسة املشاركة الفعلية جلميع فئات اجملتمع املعنية باستخدامات املياه، 
األمر الذي أصبح معه املركز القومي لبحوث املياه مركزاً غير تقليدياً لبناء قدرات الباحثني التنفيذيني، إضافًة لدوره 
في استقبال كل ما هو جديد في مجاالت املياه واجملاالت ذات العالقة من معرفة وتكنولوجيات ومنهجيات وطرق إدارة 
الختبارها واختيار ما يناسب مشكالت شحه املياه سواء بالوادي والدلتا أو الصحارى والواحات أو التنمية العمرانية 
باملناطق النائية واستنباط تقنيات جديدة مناسبة لظروف املنطقة وتشجيع الباحثني على االبتكار واإلبداع والتحرر 

في التفكير وتنمية القدرات الذاتية لالرتقاء والتميز. 

اإلمكانيات :

يتكون املركز القومى لبحوث املياه من إثنى عشر معهداً بحثياً وعدد من الوحدات الفنية كما يلى:

املعاهد البحثية :

• معهد بحوث إدارة املياه وطرق الري                                       • معهد بحوث الصرف 
• معهد بحوث املوارد املائية                                                   • معهد بحوث النيل   

• معهد بحوث الهيدروليكا                                                   • معهد بحوث صيانة القنوات املائية
• معهد بحوث املياه اجلوفية                                                  • معهد بحوث اإلنشاءات

• معهد بحوث امليكانيكا والكهرباء                                       • معهد بحوث املساحة
• معهد بحوث الشواطئ                                                      • معهد البحوث البيئية والتغيرات املناخية

الوحدات الفنية :

• وحدة البحوث اإلستراتيجية                                                • املعامل املركزية للرصد البيئي
• مجمع البحوث والدراسات بتوشكى                                    • املكتبة املركزية

• مركز املعلومات والتوثيق                                                     • وحدة املعلومات اجلغرافية
• وحدة النوع اإلجتماعى                                                        • وحدة الطباعة والنشر
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القوى البشرية :

عدد األفراد العلميون
الفنيون

اإلداريون 
المعاونون ماجستيردكتوراه

بكالوريوس/
ليسانس

المجموع

2671506001017230950

امليزانية السنوية لألبحاث :

جنيها  مليون   31 حوالى   2008/2007 املالى  للعام  املركز  البحثية  ومعاهده  لللمركز  العلمية  األبحاث  ميزانية  تبلغ 
مصرياً.

أهم اإلجنازات :

ومراقبة  موقع   203 عند  اجلوفية  واملياه  موقع   234 عند  السطحية  املياه  نوعية  لرصد  القومية  الشبكة  إنشاء   .1
نوعيتها بصفة دورية تختلف بإختالف اجملرى املائى.

باجلهات  القرار  متخذى  على  ونشره  مصر  فى  واجلوفية  السطحية  املياه  نوعية  حالة  عن  السنوى  التقرير  إعداد   .2
املعنية. 

3. استخدام التقنيات والوسائل الهندسية احلديثة مثل قواعد البيانات املتكاملة للمياه السطحية واجلوفية ونظم 
املعلومات اجلغرافية )GIS( وتطبيقاتها فى تصنيف املياه وحتديد بؤر التلوث وتقدمي حلول مناسبة بناء على سياسة 
وزارة املوارد املائية والرى فى إدارة نوعية املياه. ويتم تداول البيانات واملعلومات بني اجلهات املنفذة من خالل شبكات الربط 

.)WAN( وكذلك بني اجلهات املنفذة واجلهات املنتفعة من خالل شبكات الربط الواسعة املدى )LAN( احمللية
4. إعداد اخلطوط اإلرشادية إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

5. إجراء العديد من الدراسات اخلاصة مبشروع تنمية جنوب الوادى »توشكى« مثل اختيار مكان مأخذ محطة الطلمبات 
واختبار تصميم مكوناتها اخملتلفة على مناذج طبيعية وحسابية ، كما أجريت دراسات لتحديد أنسب احملاصيل التى 

ميكن زراعتها وطرق الرى احلديثة التى تناسب ظروف املنطقة.
6. القيام بدراسات مشروع ترعة السالم الستصالح 600 ألف فدان غرب وشرق قناة السويس وتنمية منطقة شمال 
سيناء ، حيث مت حتديد مسار ترعة الشيخ جابر وتصميم سحارة لنقل املياه أسفل قناة السويس ودراسة أنسب طرق 

الرى والصرف املناسبة لطبيعة التربة باملناطق املستصلحة.
7. إجراء الدراسات البيئية والهيدروليكية واإلنشائية الالزمة إلحالل وجتديد املنشآت الكبرى على نهر النيل مثل قناطر 

إسنا وجنع حمادى وأسيوط.
8. تنفيذ اإلدارة البيئية للمياه اجلوفية فى مصر للحفاظ عليها من التلوث.

9. التعاون مع دول حوض النيل من خالل إجراء أبحاث مشتركة مع الباحثني بها وعقد دورات تدريبية لرفع وبناء القدرات 
لديهم.

10. إنشاء خرائط طبوغرافية لنهر النيل لتحديد أماكن النحر والترسيب والتعرف على مورفولوجية النهر واملساعدة 
فى اختيار أماكن املنشآت احليوية مثل الكبارى ومآخذ محطات الكهرباء ومياه الشرب.

أدلة االتصال :
- القاهرة  العنوان: فم ترعة االسماعيلية- شبرا اخليمة 

تليفون: 0244446180)2+(  / 0244447353)2+( 
فاكس: 0244447846)2+(  / 0244446761)2+( 

 nwrc@nwrc-eg.org :  :البريد االلكترونى
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املعامل املركزيه للر�صد البيئي - مركز التدريب

www.nwrc-egypt.org

املعامل املركزيه للرصد البيئي )CLEQM( هي معامل متعددة التخصصات هدفها ايجاد حلول للمشاكل البيئيه 
من خالل مجال البحوث و خدمة اجملتمع و روعي ان تغطي كافة مجاالت البيئه والكيمياء وعلم االحياء اجملهريه ، علم 
السموم املائيه ، ونوعية املياه ، وتشتمل علي ستة اقسام كما في )الشكل 1( وهي: الكيمياء غير العضويه ، الكيمياء 
العضويه ، علم االحياء اجملهريه ، علم السموم االيكولوجيه ، والتربة و قسم احلاسب االلي و نظم املعلومات و التي 

.)LIMS( يدعمها مختبر نظام ادارة املعلومات

اهداف املعامل :

•  حتاليل دقيقة فيما يخص نوعية املياه.

•  لدعم و اتخاذ القرار وتقدمي إجابة سريعة ودقيقة فيما يخص تلوث املياه.

• إن تكون  مركزا متخصصا يعتبر األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وحوض النيل. 

•  تقدمي دراسات و ابحاث معملية مكثفة على مناطق التلوث من خالل رصد نوعية املياه .

•  إنشاء بنك للمعلومات .

•  تقدمي خدمات بحثية ومعملية ونتائج دقيقة في وقت سريع مع اجراء كافة انواع التحاليل اخلاصة بالبيئة.

الفنية النشاء  املشورة  تقدمي  مع   التنموية  للمشروعات  الفنية  الدراسات  وجتهيز  البيئي  التقييم  دراسات  اعداد    •
املعامل وتدريب كوادرها.

•  اعداد دورات تدريبية متخصصة للفنيني في مجال التحاليل بالدول العربية واالفريقية وتدريب طالب اجلامعات على 
احدث التقنيات. 

عدد العاملني :

يصل عدد الفنيني باملعامل املركزيه للرصد البيئي الي حوالي 150موظف يشغلون كافة الدرجات البحثيه من مساعد 
باحث الي استاذ باحث .  

امليزانيه السنويه لالبحاث :

تتعدي امليزانيه السنويه لالبحاث في املتوسط مليون جنيه مصري من خالل امليزانيه االستثماريه وكذلك املشاريع 
االجنبيه واالعمال للغير. 

مركز التدريب :

تقدم املعامل املركزيه للرصد البيئي مجموعه من الدورات التدريبيه  علي جميع انواع التقنيات التحليليه املتعلقة 
جميع   من  االستفادة  من  املتدربني  ويتمكن  البيئيه.  املشاكل  كافة  حل  على  للمتدربني  يسمح  مما  املياه  بنوعية 

املعامل 
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اثناء التدريب  كما يدعم ذلك  احملاضرات التي يقدمها خبراء متخصصني  في كافة اجملاالت. 
• اخلدمات املقدمه للمتدربني اثناء الدورات داخل املعامل املركزيه  

 غرف محاضرات ، ومركز املعلومات ، ومكتبة متخصصه ، وقاعة اجتماعات وغرف الدراسه

االبحــــاث :

االبحاث اخلاصه باملعامل املركزيه للرصد البيئي تغطي كافة التقنيات التحليليه ومواضيع نوعية املياه .ويقوم مركز 
املياه  بنوعية  يتعلق  فيما  اخملاطر  تقييم  و  الصلبه  للنفايات  الكيمياء  عن  خاصه  بابحاث  كذلك  باملعامل  االبحاث  

باستخدام تقنيات مختلفه مثل النماذج اجليوكيميائيه .

أدلة االتصال :
العنوان: القناطر اخليرية - القليوبية 13621 مصر .

تليفون: 0242174664 )2+(         فاكس: 0242174663)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org :  :البريد االلكترونى
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معهد البحوث البيئية والتغريات املناخية

www.nwrc-egypt.org

الرسالــة :

تنمية مصادر  البيئى ملشروعات  األثر  تقييم  فى  املعهد  رسالة  تتركز 
املياه مشروعات الرى والصرف من خالل دراسة مصادر تلوث املياه واقتراح 
طرق للمعاجلة وذلك باإلضافة إلى تقييم تأثير التغيرات املناخية على 
املصادر املائية والبيئة ومن أنشطة املعهد األخرى عمل وعى بيئى عن 

مدى تأثير تلوث املياه على االقنصاد القومى.

الــــرؤية :

ومشروعات  املائية   املوارد  ملشروعات  البيئية  اآلثار  وتقييم  دراسة   •
التنمية.

• تطوير إستراتيجيات فعالة لإلدارة البيئية املثالية لكمية ونوعية املوارد املائية في ظل التغيرات املناخية.
املائية  االحتياجات  علي  وتأثيرها  املائية  املوارد  وخاصة  الطبيعية  واملوارد  البيئة  علي  املناخية  التغيرات  أثار  بحث   •

لألنشطة اخملتلفة.
• حتديد املعوقات البيئية ملشروعات التنمية واقتراح السياسات واحللول جملابهتها.

• التعاون مع اجلهات املعنية لرفع الوعي البيئي و اعمال قانون البيئة.
اآلثار  وتقييم  بالبيئة  املتعلقة  اجملاالت  في  القرارات  ومتخذي  السياسات  لصانعى  والعلمية  الفنية  املشورة  تقدمي   •

البيئية ونوعية املياه والتغيرات املناخية.

القوى البشرية :

املعهد به أكثر من 80 فرد ما بني باحثني ومهندسني متخصصني والوحدات املعاونة  واالدارية واخلدمات املعاونة فى 
كافة التخصصات واجملاالت البحثية والتخصصية والفنية واإلدارية.

االمكـــانيات :

املوارد املتاحة

1. يحتوى معهد البحوث البيئية والتغيرات املناخية على أحدث األجهزة املتصلة باألقمار الصناعية لتجميع املعلومات 
 EUMET Cast DVB(   املتعلقة بالتغيرات املناخية وحتتوى على أحدث النظم للحصول على صور األقمار الصناعية
receiving system( باإلضافة إلى أجهزة الكمبيوتر لتشغيل أحدث النماذج الرياضية الالزمة للتحليل واالستنتاج 

.)RCM & GCM( ولعمل سيناريوهات مختلفة ملعرفة تأثير التغيرات املناخية على البيئية واملوارد املائية

2. املعهد لديه مكتبة فنية صغيرة متخصصة بها اكثر من 120 مرجع ودوريات ومجالت علمية وكذلك تقارير فنية فى 
مختلف اجملاالت وخصوصا فى مجال البيئة، التغيرات املناخية، نوعية املياه، املوارد املائية وادارة املشاريع وغيرها والتى 

قد تكون اكبر عون إلجراء األبحاث اخملتلفة.

كمبيوتر   35 من  اكثر  بني  تصل   )LAN( داخلية  شبكة  على  يحتوى  واملعلومات  للكمبيوتر  مركز  لديه  املعهد   .3
باملعهد ، متصلة باملركز القومى لبحوث املياه وكذلك باقى املعاهد باإلضافة إلى املكتبة املركزية من خالل شبكة 
متسعة )WAN(. ويحتوى مركز الكمبيوتر على عدد من الطابعات الليزر واملراسم واالسكانر وكذلك وحدة معلومات 

جغرافية 
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)GIS( وقاعدة بيانات وبه عدد من البرامج التى تتيح للمعهد عمل أحدث االخراجات للتقارير الفنية واخلرائط.

احملاضرات  وعرض  املطلوبة  التدريبية  البرامج  لتنفيذ  العرض  ومعدات  األجهزة  بأحدث  مجهزة  قاعدة  لديه  4.املعهد 
الالزمة مثل )شاشة الكترونية – داتاشو – كمبيوتر – تلفزيون – فيديو – سماعات وميكروفونات السلكية – شاشات 

– بورجيكتور – وغيرها..(

امليــزانيـة :

 امليزانية السنوية لألبحاث 900.000 جنيه مصرى.

أهم االجنازات :

• دراسة التقييم البيئى ملشروع قناطر جنع حمادى اجلديدة. 
• دراسة التقييم البيئى ملشروع توشكى. 

• دراسة التقييم البيئى ملشروع هويس النوبارية.
• دراسة التقييم البيئى ملشروع هويس بولني.

• دراسة التقييم البيئى ملصرف الشهداء بسيناء. 
• دراسة التأثير البيئى للنشاطات السكانية اخملتلفة على بحيرة ناصر.

• دراسة التأثير البيئى للتغيرات املناخية واثر زحف الكثبان الرمليه على شبكة اجملارى املائية املكشوفه ملشروع تنمية 
شمال سيناء.

• دراسة األثار البيئية ملشروع محطة كهرباء دمياط املائية الصغيرة على قناطر الدلتا فرع دمياط.
• دراسة تأثير حركة الكثبان الرملية على بحيرة ناصر.

• تأثير التغيرات املناخية علي املوارد املائية والزراعة في األراضي اجلافة.
• دراسة استمطار السحب واستقطاب الضباب والندى.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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مــــهمة املعهد : 

 1975 فى  الهيدروليكا  بحوث  معهد  إنشاء  مت 
كإمتداد ألعمال محطة البحوث الهيدروليكية 
التجريبية التى انشئت منذ 1949. لهذا يعتبر 
الشرق  فى  البحثية  املعاهد  أقدم  من  املعهد 

األوسط وافريقيا.

كـأحد  الهيدروليكا  معهد  مهمة  تتلخص 
املعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث املياه فى 
التطبيقية  األبحاث  أنشطة  بني  الربط  تدعيم 
وأنشطة بناء القدرات فى مجال هندسة األنهار 
والهيدروليكا وذلك إلستيفاء املتطلبات الفنية 

والبحثية للمركز القومى لبحوث املياه ووزارة املوارد 
املائية والرى فى الدراسات واالبحاث اخلاصة بتنمية مصادر املياه.

رؤية وأهداف املعهد :

 ، الرؤية اخلاصة مبعهد بحوث الهيدروليكا مبنية على اإلستراتيجية والرؤية العامة للمركز القومى لبحوث املياه  إن 
وفيما يلى نبذة عن رؤية وأهداف املعهد :-

• إمداد صانعى القرار والقائمني على إدارة املياه فى وزارة املوارد املائية والرى باخلبرات العلمية والفنية الالزمة فى اجملاالت 
اآلتية :

          ) الهندسة الهيدروليكية ، مورفولوجية األنهار ، املنشآت الهيدروليكية ، تهذيب وحماية األنهار (.

) مشاكل املطرقة املائية ، مآخذ  • إعداد البرامج البحثية فى مختلف املوضوعات املتعلقة باملياه على سبيل املثال 
محطات الطلمبات ، نظم تبريد محطات الكهرباء ، إدارة الشواطئ ، إدارة املياه (.

والدول  الشقيقة  العربية  بالدول  املياه  مجال  فى  للمتخصصني  باملعهد  املتاحة  الفنية  واخلبرات  املعلومات  نقل   •
اإلفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل وذلك عن طريق البرامج التدريبية التى ينظمها مركز التدريب اإلقليمى التابع 

للمعهد .

البحثية  الدراسات  املتاحة باملعهد ووسائل اإلتصال وتكنولوجيا املعلومات فى اعداد  استخدام املعلومات واخلبرات   •
املشتركة مع املعاهد واجلهات األخرى فى املنطقة العربية ودول حوض نهر النيل.

معهـد الهيــدروليكــا

www.nwrc-egypt.org
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أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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معهـد بحـوث الإن�صـاءات
www.nwrc-egypt.org

التي  عشر  اإلثنى  املعاهد  أحد  وهو   1975 عام  املعهد  أنشىء 
يشملها املركز القومي لبحوث املياه بوزارة املوارد املائية والري 

ومقره القناطر اخليرية.

الرسـالة :

هو إجراء البحوث األساسية والتطبيقية ملنشآت الري اخملتلفة 
وعمل  الكفاءة  ورفع  واإلنشاء  التصميم  أساليب  لتطوير 
وسلوكها  التربة  خواص  لتحديد  اجليوتكنيكية  الدراسات 
رفع قدرتها على إستيعاب أحمال  املنشآت بهدف  املتبادل مع 
املياه باإلضافة  الواقعة عليها والتحكم في تسرب  التأسيس 

لتطوير نظم  البحوث  إجراء  وأيضاً  وأساليب حتقيقها.  األمان  اجلودة وحتديد معامالت  إلى وضع نظم وخطط ضبط 
تنفيذ األساسات واملنشآت الترابية وتقييم تأثير القوى الديناميكية على منشآت الري والصرف وطرق التعامل معها. 
املائية والري بدعم وتطوير أساليب التصميم واإلنشاء  املوارد  البنية األساسية لوزارة  إلى اإلرتقاء مبستوى  باإلضافة 

لتتواكب مع التقدم العلمي املطرد في تكنولوجيات التشييد والبناء.

الرؤيـــة :

والتشييد  البناء  ومواد  األساسات  وهندسة  التربة  في مجال ميكانيكا  املتخصصني  الباحثني  من  تكوين مجموعة 
وديناميكا املنشآت وتصميم منشآت الري تكون قادرة على إجراء البحوث العلمية )البحوث األساسية والتطبيقية( 
العربية وخدمة  لتطبيقها في جمهورية مصر  والتكنولوجي  العلمي  للتطور  قاعدة حديثة  ووضع  اجملاالت  تلك  في 

البنية األساسية في اجملتمعات العمرانية اجلديدة.

اإلمكانيات :

يضم املعهد سبعة معامل متخصصة تخدم األبحاث والدراسات التي يقوم بها املعهد وهم:
معمل ميكانيكا التربة وهندسة األساسات، معمل النماذج اإلنشائية، معمل خواص ومقاومة املواد، معمل ديناميكا 

املنشآت، معمل اختبار األنسجة الصناعية، معمل التحاليل الكيميائية، معمل احلاسب اآللي.

القوى البشرية :

واملاجستير  الدكتوراه  درجة  احلاصلني على  من  مدنياً  ثالثون مهندساً  فردا منهم  باملعهد حوالى 140  العاملني  عدد 
باإلضافة إلى ثالثة جيولوجني والباقي موزعون بني إداريني وفنيني وخدمات معاونة.

امليزانية السنوية لألبحاث :

تبلغ امليزانية السنوية لألبحاث باملعهد للعام املالي 2007 – 2008 مليون وثالثمائة ألف جنيهاً مصرياً.

أهم اإلجنازات :

 )9( عدد  تضمنت  والتي   2007  –  2002 اخلمسية  البحثية  للخطة  طبقاً  وتطبيقية  أساسية  بأبحاث  املعهد  قام 
مشاريع 
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بحثية فى اجملاالت اآلتية:
تقييم إستخدام مواد عدمية القيمة كبديل جلزء من األسمنت أو الركام فى اخلرسانة، رفع كفاءة اخلرسانة بإستخدام 
التكنولوجيات  توطني  احلديثة،  املواد  بإستخدام  اخملتلفة  املائية  املنشآت  وتدعيم  صيانة  اخملتلفة،  بأنواعها  األلياف 
املتقدمة في مجال الهندسة اجليوتكنيكية مثل تسليح التربة وتدبيس التربة، تدعيم اجلسور املكونة من تربة طينية 
تربة  املارة في  املائية  املنشآت  اجليوتكنيكية جلسور  الدراسات  العميقة،  األساسات  تقنيات  بإستخدام  ضعيفة جداً 
احلالة  وتطبيقاتها، حتديد  اخملتلفة  األحمال  تأثير  الضعيفة حتت  الصخور  وسلوك  دراسة خواص  ذات طبيعة خاصة، 

اإلنشائية للمنشآت من أرصاد تشكلها حتت تأثير األحمال اخملتلفة.

وقد شارك املعهد بجهد مميز في الدراسات واألبحاث اخلاصة باملشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب 
الوادي )مشروع توشكى(، دراسات ترعة السالم وترعة الشيخ جابر مبشروع تنمية شمال سيناء، مشروع إعادة تأهيل 
بعض القناطر املنشأة على طول مسار نهر النيل والرياحات الكبرى مثل مطاي والباجورية وجمجرة واملنصورية، مشاريع 
الصناعية على  املنشآت  اجلديدة وتصميم  الصف  وترعة  بالفيوم  الرئيسية  قوتة  ترعة  واملصارف مثل  الترع  تصميم 
طول مسار الترع من قناطر وكباري وهدارات باإلضافة إلى الدراسات اخلاصة بالسد العالي والدراسات اخلاصة مبنشآت 
التحكم لرفع كفاءة منخفضات توشكى )قنطرة التحكم في مفيض توشكى وسد قفل منخفض توشكى الرابع( 

وإعادة تأهيل ورفع كفاءة سد وادي كركر بأسوان.

أدلة االتصال :
االعنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0244186992)2+(              فاكس: 0242188508)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org :  :البريد االلكترونى
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معهد بحوث ال�صواطئ
www.nwrc-egypt.org

مت إنشاء معهد بحوث الشواطئ فى عام 1972 وهو أحد املعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث املياه للضرورة 
امللحة ملراقبة وحماية السواحل املصرية.

رسالة املعهد :

يقوم املعهد باجراء البحوث العلمية والدراسات التطبيقية حلماية وتنمية املناطق الساحلية مبصر من خالل اجملاالت 
اآلتية:

1- إعداد البحوث والدراسات املعملية واحلقلية لدراسة املشاكل التى تتعرض لها الشواطئ والبواغيز واملنشآت البحرية 
ومتابعة حركة الرسوبيات وحتديد العوامل املؤثرة عليها إليجاد أنسب احللول لها.

2- تسجيل األرصاد الدورية من الطبيعة وحتليلها ملتابعة التغيرات التى تتعرض لها الشواطئ املصرية.
.EIA 3- وضع التخطيط العام ملشروعات حماية وتنمية الشواطئ ودراسة التأثير البيئى لها

4- استخدام النماذج الطبيعية والرياضية ووضع احللول املناسبة حلماية الشواطئ ومنشآتها وكذلك االستدالل على 
التغيرات التى حتدث والتى ينتظر حدوثها فى املستقبل.

5- تقدمي االستشارات العلمية واحللول للمحافظات الساحلية حلل مشكلة عدم استقرار املنطقة الساحلية.
6- دراسة اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية

رؤية املعهد :

تستأثر املنطقة الساحلية بالعديد من املصادر الطبيعية ويركز املعهد على استخدام خطة االدارة املتكاملة للتأكيد 
على استدامة حماية املنطقة الساحلية وتنميتها.

القوى البشرية : 

يوجد لدى املعهد ستة محطات حقلية فى أبو قير ورشيد والبرلس ورأس البر والعريش والغردقة. يوجد باملعهد فريق 
بحثى متخصص فى هندسة الشواطئ والهيدروديناميكا واجليولوجيا البحرية وعلوم البحار ويتكون من  15 دكتوراه 
)3 أستاذ باحث، 3 أستاذ باحث مساعد، 9 باحث(.، 5 ماجستير، 19 بكالوريوس. ويتضمن املعهد أربعة أقسام بحثية .. 

هندسة الشواطئ والهيدروديناميكا واجليولوجيا البحرية وعلوم البحار.

إجنازات معهد بحوث الشواطئ :

مشروعات نفذت بالتعاون مع جهات دولية :

1- االشتراك مع معمل دلفت DELFT بهولندا فى دراسة للبحث عن الرمال اخلشنة أمام منطقة البرلس وبلطيم 
وتقييمها طبقاً لتنوعيتها وكميتها واقتصاديات استغاللها بغرض استعمالها فى التغذية الصناعية حلماية مصيف 

بلطيم من التآكل. 

2 -االشتراك مع خبراء معهد دلفت فى دراسة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على البيئة وعلى األنشطة اخملتلفة 
وما تعكسه هذه الظاهرة على اخلطة الشاملة لوقاية الشواطئ املصرية وحتى عام 2100 )1992(.
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3 - التعاون مع السوق األوروبية املشتركة لدراسة تلوث مياه البحر الساحلية مبنطقة مرسى مطروح من خالل مشروع  
.”Med-Non Point of Pollution“

واقتراح نظم وسياسات  النيل  نهر  بدبتا  املناخية  للتغيرات  نتيجة  املعرضة للخطورة  الساحلية  األماكن  حتديد   -  4
.UNDP التكيف وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية لألمم املتحدة

5 - تطبيق نظم اإلدارة املتكاملة ووضع خطة لتطوير املنطقة الساحلية املمتدة من مطروح الى السلوم )بالتعاون مع 
وجامعة كانتابريا بأسبانيا- جهاز شئون البيئة( 2007.

املشروعات احمللية :

1- دراسة اإلطماء داخل القناة املالحية مليناء دمياط لصالح هيئة ميناء دمياط )1999/1997(.
2- دراسة مشكلة اضطراب ميناء الدخيلة، األمر الذى يعطل شحن وتفريغ السفن الصغيرة واملعروفة باسم

.)1995-1992( RO- RO 
3 - عمل الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير ميناء أبو زنيمة بخليج السويس وذلك بتثبيت خط القاعدة باستعمال 
وتسجيل  البحرى  املسح  أجهزة  استعمال  وكذلك  متراً   25 بعمق  جسات  وعمل   )Total Station( حديثة  أجهزة 
البارامترات البحرية وأخذ العينات القاعية وعينات املياه. ثم حتليل النتائج وعمل التقرير املطلوب وإرساله الى شركة 

سيناء للمنجنيز )1992(.
4- دراسة تأثير ميناء العريش على شاطئ النخيل الواقع شرق امليناء )1988(.

الى بوغاز دمياط ومن  النحر والترسيب للمنطقة الشاطئية من بوغاز رشيد  دراسة خط احلظر وتعيني معدالت   -5
حلماية  العامة  املصرية  الهيئة  من  بتكليف  وذلك  الغربى  الشمالى  الساحل  على  يوسف  أبو  وحتى  اإلسكندرية 

الشواطئ )2001/1999(.
قير  أبى  بخليج  إدكو  منطقة  فى  وتغيرها   S4DW بأجهزة  واملسجلة  العميقة  املياه  وتيارات  األمواج  دراسة   -6  

.)2004/2003(
وذلك  دمياط  ميناء  غرب  منطقة  فى   S4DW بأجهزة  واملسجلة  وتغيرها  العميقة  املياه  وتيارات  األمواج  دراسة   -7

بتكليف من شركة النيل العامة للطرق والكبارى )2003/2001(.
8 - دراسة مشاكل الصرف على بحيرة إدكو لصالح الهيئة العامة ملشروعات الصرف)2003(. بتكلفة قدرها 100000 

جنية.
9 - متابعة التطور فى منطقة لسان رشيد قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال احلماية وذلك حلساب الهيئة املصرية العامة 

حلماية الشواطئ )1999/1984(.
10- دراسة وتصميم أعمال الصيانة لبوغاز رقم )2( ببحيرة البردويل 2004 بتكلفة قدرها 70000 جنية. 

11- تقييم املشاكل التى تتعرض لها مركز مارينا السياحى وتصميم أعمال احلماية )2008(.

أدلة االتصال :
العنوان: القناطر اخليرية - القليوبية 13621 مصر .

تليفون: 0242174664 )2+(         فاكس: 0242174663)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org :  :البريد االلكترونى
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منذ تأسيسه عام 1976م و بعد أن أصبح تابعا للمركز القومي لبحوث املياه، صار "معهد بحوث الصرف" مسئوال عن 
تنفيذ البحوث التطبيقية لدعم اخلطط القومية لتطوير صرف أألراضي في مصر. 

.و قد أخذ املعهد على عاتقه زمام املبادرة نحو تطوير أدوات التخطيط و إدارة إعادة استخدام مياه الصرف للرى. و 
من خالل هذين اجملالني الرئيسني فقد خصص املعهد موارده الستيعاب و تقدمي احللول املبتكرة للمشكالت املتعلقة 

بهذه اجملاالت. 
.و ترتكز األنشطة الرئيسية للمعهد على خطط عمل خمسية لتلبية إحتياجات وزارة املوارد املائية و الري. و يعمل 
املعهد بالتعاون مع العناصر املركزية و امليدانية لوزارة املوارد املائية و الري من خالل الهيئة املصرية العامة ملشروعات 
الصرف و قطاعي التخطيط و الرى. كما يقدم معهد بحوث الصرف خدماته لهيئات أخرى بالقطاعني العام و اخلاص. 

الرسالة : 

أيضا تطوير نظم صرف  و  األراضي في مصر،  القومية لتطوير صرف  يعمل معهد بحوث الصرف على دعم اخلطط 
الصرف  مياه  استخدام  إعادة  إدارة  و  التخطيط  أدوات  بتطوير  الصرف  بحوث  معهد  يقوم  كما  فعالة.  و  اقتصادية 

ألغراض الري. و يلعب املعهد دورا هاما في التحكم و ادارة و تخطيط جودة املياه في مصر. 

بحوث الصرف أألرضي 

يعمل معهد بحوث الصرف على تنفيذ األبحاث التي توجد شبكات و نظم صرف اقتصادية و فعالة و من ثم فان 
معهد بحوث الصرف يركز على التطوير التقني و حتسني تصميمات شبكات الصرف.  

.كما يعمل معهد بحوث الصرف على حتسني و تقييم معايير تصميمات مشروعات شبكات الصرف حتت السطحي 
)مثل  بيانات  جتميع  و  مكثفة  ميدانية  استقصاءات  إجراء  عبر  ذلك  يتم  و  مصر.  داخل  املناطق  ببعض  لها  اخملطط 
معامالت الصرف، و مستوى املياه اجلوفية، الخ( جتاه املشاكل املتعددة )مثل انقطاع املياه و زيادة امللوحة( التي حتدث 
نتيجة ملمارسات الري السائدة و أمناط احملاصيل و خصائص التربة. كما تدرس االستقصاءات امليدانية أيضا الظروف 

املائية و اجليولوجية التي رمبا تؤثر على شبكات  الصرف( مثل الصرف الطبيعي و التسرب التصاعدي، الخ(.   
.و تغطي األبحاث التي يقوم بها معهد بحوث الصرف اختبار و تعديل مواد و مكونات الصرف و التركيبات اإلضافية 
و  اجلديدة  باملنتجات  يتعلق  فيما  املصرية  الصرف  ممارسات  نحو  الصرف  تؤخذ مشورة معهد بحوث  كما  اآلليات.   و 

التقنيات قبل تطبيقها. 
.تعتبرالصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على اجناز األداء بشكل مقبول و لزيادة العمر االفتراضي لشبكات  الصرف. و 
عموما ، يجب صيانة شبكات الصرف حتت السطحي مرتني سنويا. و يقوم معهد بحوث الصرف بعمل دراسة ملقارنة 
تكلفة و أداء أآلت الشطف بالضغط العالي و املنخفض عند ضغوط مختلفة عند منافذ شبكات الصرف. و قد مت 
إجراء جتارب ميدانية في ثالث مناطق بغرب الدلتا. و قد تضمنت هذه التجارب فعالية إزالة الرواسب، و كذلك فعالية 
و  الدفع  مراحل  الشطف خالل  حركة خرطوم  معدل  على  و  الصرف  مبواسير  احمليطة  التربة  على  الشطف  ضغوط 
السحب. كما متت أيضا دراسة التقييم االقتصادي لكال النوعني من اآلالت. و قد مت استخدام كاميرات الفيديو لفحص 

مشاكل االنسداد في شبكات  الصرف التحت سطحي و كذلك لفحص عيوب املواسير.     
.و تستخدم النماذج الرياضية في أغراض متعددة مبعهد بحوث الصرف، حيث يشمل ذلك تقدير معدالت الصرف 
املناطق  في  اجلديدة  التصميمات  مفاهيم  و  تقنيات  اختبار  تنفيذ  يتم  و  الصرف.  تصميم شبكات  بغرض  الفعلية 

التجريبية بالتعاون مع الهيئة املصرية العامة ملشروعات الصرف. 
.و قد قام معهد بحوث الصرف بتطوير و تطبيق نظام صرف للتحكم في الصرف حتت السطحي و الري بدلتا النيل. 
و بعد أن مت جتميع قاعدة بيانات في الفترة من 1977الى 1979، تال ذلك فحص نظام الصرف املطور خالل الفترة من 1980 
و حتى 1988 في احلقول التجريبية و املناطق الريادية. و قد مت تطبيق استخدام هذا النظام املطور على مساحة 5400 
هكتار من األراضي املزروعة مبحصول األرز مما ساهم بشكل فعال في عالج مشكلة خطيرة. فقبل ذلك اعتاد املزارعون 

معهد بحوث ال�رشف
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سد مواسير شبكات الصرف باستخدام الطمي أو القش أو أوراق الشجر للمحافظة على سريان مياه الري بحقول األرز. 
بعد ذلك قام معهد بحوث الصرف بإجراء عدة دراسات لتطوير تقنيات صرف مالئمة مبناطق زراعة األرز. و يوفر التحكم 

في الصرف ما بني 32 إلى 48 % من ماء الري الفاقد في املصارف من قبل. 
.ان مراقبة أداء املصارف احلالية يعتبر عامل فعال في تقييم فعالية الصيانة و التصميم و اإلنشاء. و في الوقت الذي 
يقوم فيه معهد بحوث الصرف بتنفيذ أنشطة املراقبة ألغراض البحث، فان تطوير مؤشرات األداء بغرض التقييم ال 
يزال في حاجة إلى إجراء بحوث مكثفة، حيث يحظى ذلك بأهمية خاصة في صنع القرار نحو إعادة تأهيل شبكات 

الصرف احلالية.  
كما تهدف  بالغ لدى معهد بحوث الصرف.  باهتمام  و االقتصادية لشبكات الصرف  البيئية  التأثيرات  .كما حتظى 
البحوث إلى تصميم أكثر شبكات الصرف فاعلية و اقتصادية لتعظيم غلة احملاصيل الذي تتأثر بعمق املياه اجلوفية و 
ملوحة التربة طبقا للظروف املناخية و ظروف املياه و التربة. و تلقى عمليات التطهير و إزالة األمالح و مبيدات أآلفات 
و املغذيات من شبكات الصرف عناية خاصة من القائمني على معهد بحوث الصرف. كما جترى الدراسات الدقيقة و 

املتابعة املتأنية النتقال و مصير هذه امللوثات عبر القنوات من سطح التربة و حتى منفذ الصرف. 
.و يقوم معهد بحوث الصرف بتطوير معايير و إجراءات تصميم مالئمة حسب ظروف التربة و احملاصيل و الظروف 

املائية اخملتلفة باألراضي القدمية بوادي النيل و دلتا النيل و كذلك بأراضي املستصلحة حديثا. 
أولوية قصوى في املشاركة في تشكيل االستراتيجية  التي يجريها معهد بحث الصرف  األبحاث  .و قد اكتسبت 
املياه  ملصادر  األمثل  لالستغالل  التخطيط  على  االستراتيجية  لهذه  األساسية  الغاية  ترتكز  و  املياه.  إلدارة  القومية 
املتاحة كي تواكب االحتياجات املتنامية بالقطاعات الزراعية و بقية القطاعات. و تعد إعادة استخدام مياه الصرف 
ألغراض الري مكون بالغ األهمية في هذه االستراتيجية لسد النقص في مصادر املياه النقية احملدودة. و يقوم الباحثون 
مبعهد بحوث الصرف بتطوير إجراءات و أدوات و إرشادات اتخاذ القرار و كذلك اخلطط طويلة املدى التي تساعد صانعي 

القرار على مختلف املستويات مبا في ذلك املزارعني لتصريف مياه الري بغرض الزراعة املستدامة. 
.و قد قام معهد بحوث الصرف بتخصيص قدر هائل من موارده لتصميم و إنشاء و تشغيل و احلفاظ على كمية املياه 
اإلقليمية و مراقبة جودة شبكات الصرف لقياس املتغيرات الزمنية و املكانية بدلتا النيل و الفيوم. و منذ عام 1984م ، 
مت إنشاء برنامج قياس منطي و تتم صيانته منذ ذلك احلني بشكل منتظم. كما مت إنشاء و تطوير قاعدة بيانات مدعمة 

بشكل وافى ألنظمة املعلومات اجلغرافية )GIS( و قد مت ربطها بقاعدة بيانات هائلة. 
.و منذ بداية برنامج املراقبة في عام 1994، فان قياسات جودة املياه قد ركزت على امللوحة الكلية و أيونات األمالح. إن 
االجتاهات املتزايدة في تلوث املياه من املصادر الزراعية و الصناعية و احمللية تتطلب قياس امللوثات السامة و احليوية. و 
يتم في الوقت الراهن حتديث شبكة املراقبة لقياس كميات املعادن الثقيلة و آفات املبيدات و البكتريا و مولدات أألمراض 

مبياه الصرف.    
.و يتم مراقبة جودة املياه السطحية بالقنوات و املصارف بدلتا النيل و الفيوم بصفة شهرية. كما يتم استعراض 
العوامل املتغيرة جلودة املياه بشكل دوري و ذلك مبواقع مختارة بعناية. كما تستخدم أدوات DGP لقياس درجة احلرارة 
و درجة احلموضة )القوة الهيدروجينية( و درجة التعكر باملوقع، بجانب التحاليل املعملية للعينات اجملمعة للعوامل 

املتغيرة املتعددة جلودة املياه. 
.و يقوم الباحثون في معهد بحوث الصرف باستخدام أدوات دعم اتخاذ القرار للتنبؤ باالجتاهات املستقبلية و كذلك 

لفحص و مضاهاة و تقييم السيناريوهات املقترحة إلدارة املياه و مناذج زراعة احملاصيل. 
.و قد قام معهد بحوث الصرف بتطوير منوذج أداة محاكاة إلدارة املياه اإلقليمية  )SIWARE( و كذلك منوذج أداة لصنع 
بالتحليل  للقيام  النماذج  و تستخدم هذه  و اخملططني.  املياه  و مديري  الباحثني  يخدم  كي   )SIWARE-DSS( القرار 
الشامل لتأثيرات ادارة املياه احلالية و املقترحة و ممارسات الري )الكمية و اجلودة( و كذلك التنبؤ بتوابعها. و قد أصبح 
منوذج )SIWARE-DSS(  يشكل أهمية بالغة لدى وزارة املوارد املائية و الري. و في غضون ذلك، فان معهد بحوث الصرف 

يواصل تطوير النموذج و يستخدمه كأداة بحث ذكية و سهلة االستخدام.
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أنشئ معهد بحوث املساحة بالقرار الوزاري رقم 13406 لسنة 1975 وجاء في القرار أن املعهد يقوم بإجراء البحوث 
العلمية والدراسات التطبيقية في اجملاالت اآلتية :

1- القياسات التصويرية واملسح اجلوي.
2- إنتاج اخلرائط.

3- القياسات اجليوديسية.
4-إدخال طرق اإلحصاء الرياضية احلديثة في حتليل األخطاء اجليوديسية وفي تقييم األداء.

أهداف انشاء املعهد :

تهدف خطة املعهد منذ إنشاءه إلي إجراء البحوث العلمية والدراسات التطبيقية التالية:
1- العمل علي تطوير العمل املساحي في مصر ومواكبة التقدم العاملي في مجال علوم املساحة بإجراء العديد من 

الدراسات واألبحاث.
2- العمل كجهة حكومية رائدة متخصصة في إيجاد أساليب حديثة لألداء في مجال املساحة واجليوديسيا والقياسات 

التصويرية واالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.
والضبط  احلساب  طرق  لتطوير  اإلحصائي  والتحليل  الرياضية  والنماذج  املساحية  للبرامج  قاعدة  وخلق  حتديث   -3

وتقييم دقة النتائج مبا يتفق مع املواصفات العاملية.
4- توثيق التعاون مع الهيئات واجلهات املعنية بتقدمي الدراسات واألبحاث واالستشارات الفنية ووضع احللول العلمية 
التي تعترض سير العمل املساحي بها مع إعداد الكوادر الفنية عالية التخصص القادرة علي استيعاب التكنولوجيا 

احلديثة ودفع عجلة اإلنتاج.

احملـاور الرئيسيـة للدراســات البحثيــة :

• تكثيف قياسات شبكة اجلاذبية األرضية إلنتاج خرائط األنومالى لدراسة املوارد الطبيعية وبخاصة املياه اجلوفية.

• استخدام تقنيات االستشعار عن بعد والتصوير الرقمي عن قرب لتسجيل املنشآت املائية بكامل تفاصيلها ومتابعة 
أي حتركات أو إزاحات في هذه املنشآت، لتقييم إجراءات حمايتها أو إمتام أعمال اإلنشاءات والصيانة لها.

املائية اخملتلفة والبحيرات  التلوث وتدهور نوعية املياه في اجملارى  • استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في مراقبة 
الشمالية.

• استخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية لتطوير اخلرائط اخملتلفة وتوحيد النظام الكودي.
• إعادة تعريف منسوب سطح البحر لتحديث هيكل القياسات املساحية الرأسية.

ونظراً للتطوير الكبير في طرق إنشاء اخلرائط في خالل السنوات القليلة املاضية وما استحدث من أجهزة ومعدات 
تكنولوجية عالية الدقة استلزم ذلك ضرورة إدخال بعض التعديالت علي مسميات األقسام الرئيسية لتكون مبفهومها 

الواسع شاملة كل األنشطة التي يقوم بها املعهد وما استحدث من أنظمة جديدة.

أنشطـة املعهد :

تركزت أهم اخلطوط الرئيسية لعام )1997 – 1998( من اخلطة البحثية اخلمسية )1997 – 2000( علي تنفيذ أهم 
الدراسات واألنشطة املستحدثة في اخلطة اخلمسية احلالية علي النحو التالي:
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1- استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد باألقمار الصناعية في إنتاج اخلرائط الطبوغرافية.
2- دراسة جدوى استخدام الطرق احلديثة إلنتاج وحتديث اخلرائط التفصيلية.

3- دراسة حتركات القشرة األرضية في املناطق الغير مستقرة في مصر
4-دراسة حتديد السلوكيات اجلديدة لنهر النيل وفرعية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

5-دراسة معايرة وصيانة الشبكة القومية األساسية للجاذبية في مصر
6-دراسة حتديد مستوى املقارنة للقياسات املساحية الدراسية في مصر

إمكانيات معهد بحوث املساحة :

• يوجد باملعهد أثنى عشر باحث ابتداء من درجة البكالوريوس حتى درجة أستاذ باحث في كل اجملاالت املتعلقة بنظم 
املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد واجليوديسية واجلاذبية األرضية وعلوم احلاسب اآللي .

• عدد العاملني باملعهد يتعدى السبعني عامل.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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الـرسـالـة :

تعتمد خطة معهد بحوث املوارد املائية طبقاً للقرار اجلمهورى رقم 830 لسنة 1975 بإنشاء املركز القومى لبحوث املياه 
وعلى ما نصت عليه الئحته التنفيذية على االختصاصات واألهداف اآلتية:- 

( من خالل إجراء الدراسات الهيدرولوجية  ودراسات بدائل  ) أمطار وسيول وثلوج  1. تقييم مصادر املياه السطحية 
التنمية  لتنفيذ مشروعات  وإقتصادياً  فنياً  األمثل  البديل  ودراسات تصميم  السيول  أخطار  واحلماية من  استغاللها 

املستدامة. 

2. تقييم وتنمية واستغالل اخلزانات اجلوفية الضحلة والعميقه والعيون الطبيعية من خالل الدراسات الهيدروجيولوجية 
والدراسات الهيدروكيميائية ودراسات وجدوى املشروعات املناسبة واملقترحة.

3. تقييم وتنمية املوارد املائية بحوض نهر النيل وجدوى املشروعات املقترحة على الروافد العليا لنهر النيل من خالل 
اقتراح اخلطط والسياسات التى حتقق احملافظة على حصة مصر من مياه النيل أو زيادتها ودراسات بدائل تشغيل بحيرة 

ناصر بكفاءة عالية لتلبية إحتياجات التوسع اخملتلفه.

4. اقتراح وتقييم السياسات املناسبه لبرامج التوسع والتنمية اإلقتصادية واالجتماعية مع احملافظة على الظروف 
البيئية من خالل دراسات إدارة وتخطيط املوارد املائية.

وحتليلها  املراقبة  وأبار  املتيورولوجية  األرصاد  بيانات شبكة  واملعلومات من خالل جتميع  البيانات  قاعدة  تكثيف  ويتم 
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.

الـرؤيـة :

معهد بحوث املوارد املائية هو أحد معاهد املركز القومى لبحوث املياه اإلثنى عشر والذى يتخصص فى مجال دراسات 
هيدرولوجيا الوديان وفيضاناتها وأخطارها، مبا فيها دراسات حوض نهر النيل و تنمية املياه اجلوفية و تخطيط وتصميم 
البيئى  البعد  اإلعتبار  فى  مأخوذ  والبعيد  القريب  املدى  على  أخطارها  واحلماية من  املناسبة إلستغاللها  املشروعات 

واإلجتماعى.

القوى البشرية :                                        

117دائم

90مؤقت

5منتدب

212اإلجمالى
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اإلمكـانيـات :

1. شبكة ارصاد ميتورولوجية وهيدرولوجية وهيدروجيولوجية متطورة.

2. مناطق ممثلة مجهزة لدراسات األمطار والسيول.

3. اجهزة  مساحية وجيوفيزيقية حديثة.

4. خرائط طبوغرافية ونظم معلومات جغرافية وصور جوية وصور األقمار الصناعية.

5. مكاتب ومعسكرات عمل فرعية بسيناء والبحر األحمر والوجه القبلى مجهزة بفريق عمل متكامل )مهندسني 
وإداريني وفنيني ( ومختبرات وسيارات دفع رباعى.

6. مجموعة من أحدث البرامج الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية املتخصصة.

امليزانية السنوية لألبحاث :

                   1700000 ) فقط مليون جنيها وسبعمائة ألف جنيه(

أهم اإلجنازات :

أوالً: فـي مجال احلماية من أخطار السيول :

1- حماية املشروعات القومية )حماية املناطق اإلقتصادية وخطوط السكك احلديدية لنقل الفوسفات(.
2- حماية مشروعات البنية األساسية )حماية الطرق ومحطات توليد الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي(

3- حماية املدن والقري 
4- حماية مشروعات التوسعات الزراعية )63 ألف فدان مبنطقة النقرة بأسوان(

5- حماية املنشآت واملدن السياحية )شرم الشيخ – دهب – نويبع – حمام سيدنا موسي(
 

ثانياً: فـي مجال اإلستغالل والتنمية :

1- إنشاء سدود التخزين واحلماية واإلعاقة والشحن واخلزانات األرضية واخلزانات اجلوفية وحفر اآلبار.

ثالثاً: في مجال الدرسات والسياسات املائية :

1- إعداد دليل السيول للمحافظات.
2- عداد خرائط درجات اخلطورة وأماكن التنمية علي املدي القصير واملدي البعيد.

- أدلة االتصال
العنوان: القناطر اخليرية - القليوبية - 1362 مصر .

 تليفون: 0242189437)2+(        فاكس: 0242184344)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org :  :البريد االلكترونى
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معهد بحوث املياه اجلوفية

www.nwrc-egypt.org

مـــقدمــه :

يقوم املعهد بالدراسات واألبحاث القصيرة األمد والطويلة املوقعية منها واإلقليمية الى جانب البرامج االستراتيجية 
بهدف حتديث مخططات تنمية وإدارة املياه اجلوفية وحمايتها من التدهور ولضمان تواصل التنمية يتم وضع خطط 
اخملتلفة  الوزارات  تتقدم  للدولة حيث  املائية  املوارد  وتنمية  إلدارة  القومية  اخلطة  إطار  في  اجلوفية  املياه  وإدارة  تنمية 
بخططها التى تشمل متطلباتها من املياه وتقوم وزارة املوارد املائية والرى بدراسة هذه اخملططات على ضوء املتوافر 
من املصادر املائية وتضع الوزارة سياستها املائية بحيث تفي باملتطلبات اخملتلفة بقدر املستطاع جغرافيا وزمانيا مبا في 

ذلك املصادر املائية غير التقليدية .

فى  تغير  حدث  كلما  التقديرات  هذه  حتديث  مع  اجلوفية  املياه  إمكانيات  تقدير  اجلوفية  املياه  بحوث  معهد  يتولى 
االستخدامات وكلما توفرت بيانات أدق عن محتوى املياه اجلوفية. 

القوى البشرية :

المستوى العلميالخلفية
بكالوريوسماجستيردكتوراه

15512هندسة مدنية
2ــــــهندسة بترول

2ــــــهندسة كيميائية
211هندسة كهرباء

11212علوم جيولوجيا وكيمياء
7ـــ3زراعة
31836إجمالي

أنشطة املعهد البحثية :

تتمثل فيما يلى :
1- شبكة رصد لنوعية وتذبذب املياه اجلوفية 

2- نظم معلومات متطورة
3- معلومات إقليمية ونصف إقليمية تتمثل فى اخلرائط الهيدروجيولوجية التى تنتج مبقياس رسم متعدد

4- معلومات نصف إقليمية عن إمكانات املياه اجلوفية وتوزيعها اجلغرافى واستخدمتها
5- أجهزة حديثة متطورة إلجراء املباحث احلقلية

 
اإلجنـــازات :

1-البيانات واملعلومات :

قام املعهد بأعداد خرائط بأنواع متعددة خلدمة أغراض البحث واتخاذ القرار ومن أهم هذة اخلرائط ما يلى :
التعرف على األحواض اجلوفية فى مصر وحدودها مع  - اخلريطة الهيدروجيولوجية ملصر مبقياس 2000000:1 بهدف 

الدول احمليطة.
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- خرائط هيدروجيولوجية ملناطق عديدة بالصحارى مبقياس 500000:1 نظرا لقلة املعلومات املوقعية بها كما أعدت 
خريطة بنفس املقياس لدلتا النيل جتمع اخلرائط التفصيلية للدلتا .

- خرائط هيدروجيولوجية تغطى معظم وادى النيل والدلتا مبقياس رسم 100000:1 والتى تعتبر األساس الذى تبنى 
عليه األبحاث النصف إقليمية والنماذج الرياضية وبرامج املراقبة 

الى جانب خريطة  مبقياس رسم 250000:1   ) خرائط   7( النيل وحوافهما  وادى  ملناطق  اجلوفية  املياه  إمكانات  أطلس 
مجمعة ملصر مبقياس 2000000:1 ويشتمل األطلس على عدة لوحات تستنبط منها اخلريطة النهائية.

- خرائط هيدروجيولوجية حديثة للمياه اجلوفية بالصحارى ووضع أولويات االستخدام .
واهم هذه اللوحات هى :
• استخدامات األراضى 

• امللوحة الكلية للمياه اجلوفية
• مصدر االرى

• اإلمكانات الكلية 
• أنواع اخلزانات اجلوفية 

• السحب احلالى 
• عمق املياه اجلوفية

• السحب املستقبلى واحملاذير 
اخلرائط  هذه  وتعتبر  الكبرى  والقاهرة  النيل  نهر  دلتا  من  لكل  اجلوفية  املياه  تلوث  قابلية  خريطة  إلى  باإلضافة  هذا 

األساس فى حماية املياه اجلوفية من التلوث

2-تطوير وتنمية األدوات :

يوجد باملعهد العديد من األدوات التى تعتبر أعمدة األعمال احلقلية والبحث العلمى و أهمها:
1- أدوات احلفر وتشمل ماكينة حفر األعماق الصغيرة حتى 10م واخرى متوسطة حتى عمق 40م وتستخدم احلفارات 

فى إنشاء اجلسات االختبارية جنبا الى جنب مع أدوات التنقيب. 

السطح  اجليولوجية من  الطبقات  للتعرف على  أجهزة  والتنقيب وتشمل  والكهربائى  اجليوفيزيائى  املسح  أدوات   -2
وحتى أعماق 500م تقريبا باإلضافة الى قياس مقاومة الطبقات الغير مبللة والتتابع الطبقى فى اجلسات وتوفر هذه 
القليلة فى  الى جانب بعض اجلسات  الوفر فى متطلبات احلفر حيث تستخدم  نتيجة  وامليزانية  الوقت  األجهزة فى 

املراحل األولى من البحث. 

- امليزانية السنوية املقترحة: للمعهد لتنفيذ اخلطة اخلمسية )2007-2012( للدراسات واألبحاث 5300 الف جنية.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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الرسالة :

امليكانيكية  املعدات  وتشغيل  لصيانة  املثلي  الطرق  أيجاد   -
والهيدروميكانيكية والكهربائية فى مجاالت الرى والصرف .

واجلديدة  التقليدية  الطاقات  الستغالل  الوسائل  أفضل  إيجاد   -
إلدارة القوى احملركة فى الرى والصرف .

- تطوير خدمة التشغيل والتحكم فى نظم الرى والصرف .
- تطوير وتصميم آالت رفع مياه الرى والصرف .

الــــــرؤية :

تعتمد رؤية تنفيذ اهداف املعهد علي محاور اخلطة البحثية اخلمسية للمركز والتي يشارك املعهد فيها باملشروعات 
البحثية طبقا لالتي :

اوال: محور إدارة املوارد املائية وخدمة أهداف التنمية الشاملة ويشارك املعهد فيه مبشروعني هما :

 - مشروع تقييم االداء التشغيلى حملطات الرى والصرف.
 - مشروع التحكم االلى فى ادارة منظومات الرى والصرف.

ثانيا: محور تقنيات إحالل وإعادة تأهيل البنية األساسية للرى والصرف ويشارك املعهد فيه باربعة 
مشروعات و هي :

- مشروع تطبيق معايير اجلودة فى منظومات الرى والصرف.
- مشروع دراسة السلوك الديناميكى وتصميم برامج الصيانه التنبؤية ملنظومات الرى والصرف.

- مشروع تطبيقات الطاقه التقليدية والغير تقليدية فى رفع املياه.
- مشروع تقييم أداء وتطوير منظومات احلماية الكاثودية.

ثالثا:  محور بناء القدرات والتطوير ويشارك املعهد فيه باملشروع االتي :

 - مشروع تنمية قدرات الباحثني والفنيني باملعهد ومهندسي الوزارة

األقسام البحثية :

يحتوى املعهد على أربعه أقسام بحثية وهى:
1-  قسم امليكانيكا و ميكانيكا املوائع

2-  قسم الكهرباء
3-  قسم التحكم واآلليات

4-  قسم األجهزة واملعايرات

االجهزة والبرامج :

حتتوى املعامل البحثية باملعهد على أحدث األجهزة واملعدات احلديثة وتشمل االتي : 
القدرة  حتليل  وأجهزة   ، الصوتية  فوق  باملوجات  التصرف  قياس  وأجهزة   ، الدوران  وسرعات   ، الضغوط  قياس  أجهزة   
أجهزه  و   . االهتزازات  وحتليل  قياس  أجهزة  و  صوتية.   الفوق  باملوجات  املنسوب  لقياس  حساس  وجهاز  الكهربائية, 

قيـاس 

معهد بحوث امليكانيكا والكهرباء

www.nwrc-egypt.org



٢96

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

قياس  وأجهزة    , اآللية  باحلاسبات   متطورة  برامج  باستخدام  وحتليلها  الوقاية  ومعـدات  األرضي  ومعايرة شـبكات 
احلامضيه القلوية KPH . وأجهزة التحكم اآللى بالدوائر املنطقية , ومغير السرعات , وبادي السرعات الهادئ وااليقاف 
  Ecالهادئ, وجهاز احلاكم املنطقي املبرمج و انظمة املراقبة والتحكم , والعديد من أجهزة احلاسب اآللى وجهاز قياس
باالضافة الي معامل متحركة لتحليل التربة وحتليل املياه وجهاز اختبارات اللحامات واجهزة قياس جهد التربة وجهد 

املياه.

القوى البشرية :

وعمالة  مالية وخدمات معاونة  اداريني وشئون   )79( وعدد  مهندسني   )7( وعدد  باحث   )11( املعهد على عدد  يحتوى 
مؤقتة.

امليزانية السنوية لالبحاث :

البنودالميزانية باأللف جنية مصري
اجهزة ومعدات وعدد وادوات280
أبحاث ودراسات770

تشييدات50
االجمالي1100

أهم االجنازات :

1- تقييم احلالة الفنية حملطات طلمبات مصلحة امليكانيكا والكهرباء.
2-عمل التصميمات واعداد كراسة الشروط واملواصفات واملشاركة  في جلان البت واالشراف علي تنفيذ عملية  التحكم 

. )W10( االلي لبوابات بحر طناح وبوابات ترعة ميت  يزيد
3- مراجعة التصميمات واالشراف علي تنفيذ االعمال امليكانيكية لقنطرة حجز وكوبري وهويس بحر حادوس.

4- تصميم واالشتراك علي تنفيذ احلماية الكاثودية للعديد من املنشاءات التابعة للوزارة مثل سحارة السرو وسحارة 
حادوس وسحارة بحر البقر باالضافة الي تصميم وتنفيذ عملية  احلماية الكاثودية لسحارة بالوظا و محطات طلمبات 

وادي النقرة .
5- اعداد دراسة لتطوير تشغيل االعمال امليكانيكية جملموعة قناطر ديروط.

6- تقييم منظومات طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى رفع املياه وذلك فى وادي النطرون والقناطر .
7- ساهم املعهد فى وضع دراسة احللول املقترحة ملشروع القرن لرفع املياه من بحيرة ناصر لبداية ترعة الشيخ زايد 
عن طريق دراسة استراتيجية حركة املياه فى البحيرة ونوعيات محطة الرفع سواء باستخدام محطة ثابتة ) محطة 
طلمبات مبارك( أو عائمة أو طلمبات غاطسة أو باستخدام منصات وقد مت اختيار احملطة الثابتة مبا يحقق استمرار 

تدفق املياه حتى املناسيب احلرجة بالبحيرة , كما شارك املعهد فى اختيار انسب مكان حملطة الطلمبات .
8- االشراف علي عملية اعادة تاهيل مصنع احلقن التابع للهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان.

9- دراسة تاثير التوافقيات الكهربية علي تشغيل محطة طلمبات مبارك العمالقة.
الرى والصرف مثل محطات محطات  التنبؤية ملنظومات  الصيانه  برامج  الديناميكى وتصميم  دراسة السلوك   -10
وادى النقرة باسوان ومحطات الشباب 1و2و3 بالصاحلية ومحطات الكيلو 12.5 والكليو 16 جنوب القنطرة ومحطات 

السالم 1و2و3  ومحطات البستان ومحطات النصر وغيرها.
11- دراسة وتقيم أداء طرق التحكم اخملتلفة فى ظاهرة الطرق املائى خلطوط املواسير و دراسة طرق حتسني الكفاءة 

وزيادة العمر التشغيلي. 
12- دراسة تاثير احلركة املرورية واالحمال الديناميكية علي قناطر اسيوط وقناطر الدلتا وخزان اسوان.

13- قياس االهتزازات والتحليل النمطي التشغيلي ملنشأ السد العالي.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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معهد بحــوث النيــل

www.nwrc-egypt.org

الرســـالة : 

حتددت رسالة املعهد فى »حماية وتنمية نهر النيل باسلوب علمى وبصورة دائمة األثر«

الــــرؤية :

اجملرى  وتطوير  ويسر فى مجال حماية  القرارات بسهولة  اتخاذ  الذى يساعد على  العلمى  البحث  تبنى وتشجيع   -1
وبحيرة السد العالى.

2- خلق بيئة جيدة لتبادل املعلومات الفنية وتدقيقها بني املعهد واجلهات ذات الصلة بنهر النيل بغرض حتسني االداء 
وعدم تضارب القرارات.

3- محاولة ايجاد نظام ثابت للتطوير حول اجملرى بتحديد حرم للمجرى يحدد استخدامات االراضى من قبل املنتفعني مبا 
يحقق الرجوع بنهر النيل لهيبته القدمية وحماية طبيعته ومنظره اجلمالى

4- تنظيم ورش العمل وتنسيق االبحاث املشتركة لتبادل اخلبرات ورفع الكفاءات ومواكبة التطورات العاملية فى مجال 
البحث العلمى والتكنولوجيا 

5- تقدمي االستشارات الفنية لالفراد والهيئات مبا يتفق مع معايير ومحددات وزارة املوارد املائية والرى حلفظ الضوابط 
احملددة بقوانني الرى والصرف وحماية اجملرى وكذلك القوانني البيئية. 

االمكــــانات :  

املساحة النهرية :

ميتلك املعهد العديد من القوارب واالجهزة الالزمة لعمليات املساحة الهيدروجرافية مثل اجهزة اجلس الصوتى- اجهزة 
قياس سرعة املياه ومحطات الرصد املتكاملة وأجهزة االتصال الالسلكى 000 الخ0 

معمل الطمى :

يخدم املعهد أيضا معمل طمى مجهز لتحليل عينات الطمى ويشمل :
- التحليل اجلاف واملبلل

- حتليل عينات الطمى العالق وطمى القاع ويحتوى املعمل على مجموعة من االفران واملوازين ومتعلقاتهم. 

معمل نوعية املياه :

يضم املعهد معمال لنوعية املياه يقتصر دوره حاليا على التجهيزات احلقلية الالزمة ملتابعة نوعية املياه فى نهر النيل 
وفرعية باالضافة الى بحيرة ناصر. 

املكتبة العلمية :

باالضافة الى امكانية استخدام املكتبة الرئيسية ملركز بحوث املياه فان لدى املعهد مكتبة متخصصة بها ما يزيد 
على 1500 كتاب فى الهندسة النهرية واالطماء وتنمية املصادر املائية ونوعية املياه وادارة املشروعات باالضافة الى 

مجلدات النيل

مركز احلاسب االلى :

محلية  بشبكة  متصلة  شخصيا  حاسبا   100 من  اكثر  على  يحتوى  معلومات  ادارة  نظام  املعهد  اقسام  يخدم 
لالتصاالت 
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وذلك لزيادة القدرة على املشاركة فى املعلومات ونقل البيانات والبرامج. 

القوى البشرية :

باحثا من  ويضم املعهد حوالى 38   - والباحثني  واالداريني  الفنيني  فرد من  النيل من حوالى 250  يتكون معهد بحوث 
احلاصلني على درجات املاجستير والدكتوراه من داخل مصر وخارجها. 

ميزانية االبحاث العلمية :

تبلغ ميزانية االبحاث العلمية للعام املالى 2008/2007 حوالى 1600.000 حنيها مصريا.

أهـــم االجنــازات :

1- مشروع تطوير مجرى نهر النيل مالحيا من القاهرة حتى اسوان وفرع دمياط.
2- املشروع الهولندى العداد اخلرائط املالحية واملساعدات. 

3- مشروع انشاء خرائط حديثة جملرى نهر النيل وفرعى رشيد ودمياط .
4- دراسات الترسيب فى بحيرة ناصر.

5- تأهيل مجرى النيل وفرعيه إلمرار التصرفات القصوى.
6- متابعة نوعيه املياه ببحيرة ناصر ونهر النيل وفرعيه.

7- تطوير واجهات املدن وحماية جوانب نهر النيل.
8-دراسات تصميم قناطر مفيض توشكا اجلديدة.

9- التنبؤ بإيراد النهر.
10- دراسات جميع املنشآت احليوية )كبارى-محطات مياه –كابالت بجميع انواعها- مترو االنفاق اخلط الثانى( الواقعة 

او العابرة لنهر النيل.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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www.nwrc-egypt.org

معهد بحوث اإدارة املياه وطرق الرى

أنشىء معهد بحوث إدارة املياه وطرق الرى بالقرار اجلمهورى رقم 930 لسنة 1975 وحتت مسمى معهد بحوث توزيع 
املياه وطرق الرى ثم صدر قرار الرئيس اجلمهورى رقم 316 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم املركز القومى لبحوث 
املياه وقرر بأن يتم استبـدال أسـم مركز البحوث املائية الى )املركز القومى لبحوث املياه( كما تغير أسم املعهد الى 

معهد بحوث إدارة املياه وطرق الرى.

األهداف الرئيسية للمعهد :

• أقتراح السياسات املؤدية لزيادة كفاءة استخدام املوارد املائية سواء من حيث األساليب املستخدمة فى توزيع مياه 
الرى وإدارتها وإستخدامها فى رى احملاصيل.

• حتديد األستهالك املائى للمحاصيل الزراعية اخملتلفة حتت الظروف املناخية اخملتلفة.
• تطوير وسائل وطرق ونظم شبكات الرى مع دراسة اقتصادياتها والتغيرات االجتماعية املترتبة عليها.

• استخدام مصادر الطاقة الغير تقليدية فى إدارة نظم الرى.
• إدخال مصادر الطاقة الغير تقليدية فى إدارة وتشغيل نظم الرى.

واقتصادياً  بيئياً  ذلك  وتقييم  الرى  فى  النوعية  متدنية  مياه  إلستخدام  املناسبة  اجلديدة  التكنولوجيات  إدخال   •
واجتماعياً.

ويسعى املعهد منذ إنشائه الى تطبيق أحدث أساليب البحث العلمى فى مجاالت استخدام مياه الرى ويعتمد أساساً 
على مجموعة الباحثني واملهندسني والعاملني به واملؤهلني علمياً واملزودين باخلبرة التى مكنتهم من أداء عملهم على 
أسس علمية راسخة وباملستوى الرفيع الذى يجعل من املعهد مركزاً علمياً يفتخرون به ويفتخر بهم ويحقق األهداف 

املرجوة منه بالكفاءة املطلوبة فى الوقت احملدد ويتم ذلك من خالل أقسام املعهد البحثية االتية:
1. قسم االحتياجات املائية.

2. قسم اإلدارة احلقلية للمياه.
3. قسم تطوير الرى احلقلى.

4. قسم األراضى واملياه واقتصادياتها.

أهم إجنازات املعهد :

اإلجنازات والدراسات السابقة :

1. دراسة السده الشتوية وتأثيرها على التربة واملياه.
2. مشروع استصالح االراضى اجلديدة جنوب القنطرة شرق.

3. تقنيات الرى احلديثة فى األراضى الرملية.
. )EWUP( 4. مشروع إستخدام وإدارة املياه

5. تنمية الساحل الشمالى الغربى.
6. تقييم نظم الرى احلديثة فى األراضى اجلديدة.

7. مشروع قصب السكر بنجع حمادى.
8. دراسة املشاكل الفنية املتعلقة بتبطني وتنفيذ مشروع ترعة البستان.

9. دراسة استخدام املواسير التى تعمل حتت ضغط منخفض فى رى األراضى الزراعية مبنطقة احلمامى باملنصورية.
10. مشروع الرى التكميلى على الساحل الشمالى.

11. مشروع التنبؤ مبياه األمطار واإلدارة االستراتيجية للمياه.
12. دراسة املشاكل املتعلقة باجلفاف والقياسات املطلوبة لتالفى تأثيره.
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اإلجنازات والدراسات القائمة :

1. رصد وتقومي مشروعات تطوير الرى.
2. دراسة خلط فى )1، 3( على ترعة النصر.

3. التوافق بني الطلب على املياه واملتاح منها.
4. زراعة األرز على شرائح لرفع كفاءة استخدام املياه مبنطقة الدلتا.

5. مجمع األبحاث والدراسات الختيار أنسب نظم الرى مبشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.
6.دراسة أنسب طريقة رى مبنطقة سهل الطينة بشمال شيناء.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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معهد بحوث �صيانة القنوات
www.nwrc-egypt.org

الرســـالة : 

صيانة شبكة الري والصرف ومقاومة احلشائش املائية.

الـــرؤية :

1. حتديث وتطوير طرق التصميم والصيانة للمجارى املائية املكشوفة وكذلك حتديد أفضل الطرق من الناحية الفنية 
واالقتصادية والبيئية.

2. تقييم طرق مقاومة احلشائش املائية ميكانيكيا ويدويا وبيولوجيا.

3. حصر احلشائش املائية باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.

4. حتديد تأثير احلشائش املائية على الكفاءة الهيدروليكية وكذلك تأثيرها على البيئية.

5.عقد دورات تدريبية للمهندسني في مجال تصميم وصيانة القنوات املائية وفى مجال طرق مقاومة احلشائش املائية 
وخاصة املقاومة البيولوجية باستخدام اسماك املبروك.

اإلمكــــــانيات :

يوجد باملعهد 5 معامل ومحطتي تفريخ وتربية اسماك املبروك وذلك إلجراء الدراسات البحثية املطلوبة وهى:

 ) معمل الهيدروليكا ، معامل تفريخ األسماك ، معمل التربة ، معمل الكمبيوتر ، محطة تفريخ اسماك الدلتا ، 

محطة تربية األسماك بهتيم (

احــــدث االجنـــــازات :

1. وضع بدائل العادة تاهيل الترع للتغلب على نقص املياه وحتسني الرى فى نهايات الترع باملشاركة مع الفالحني.

2. تطبيق املقاومة البيولوجية باستخدام اسماك مبروك احلشائش بأقاليم مصر اخملتلفة ، احلبس الواقع بني السد 
العالى وخزان اسوان.

3. تقييم مدى انتشار احلشائش املائية ومدى تلوث األسماك باجلزء الشمالى ببحيرة النوبة داخل احلدود السودانية.

والطحالب  املائية  احلشائش  ومنو  الرملية  الكثبان  حركة  ضد  املكشوفة  املائية  القنوات  لصيانة  منظومة  وضع   .4
مبشروع تنمية شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي.
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اجلغرافية  املعلومات  نظم  مثل  احلديثة  التقنيات  احدث  باستخدام  ناصر  ببحيرة  املائية  احلشائش  وتقييم  رصد   .5
.)GIS and Remote Sensing( واالستشعار عن بعد

6. إعداد برامج تدريبية في مجال إدارة احلشائش املائية وتصميم وصيانة اجملاري املائية.

أدلة االتصال :
العنوان:  القناطر اخليرية - القليوبية - 13621 مصر .

تليفون: 0242189563)2+(     فاكس : 0242189561)2+( 
 nwrc@nwrc-eg.org  :البريد االلكترونى
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وحدة الدرا�صات الإ�صرتاتيجية

وحدة الدراسات اإلستراتيجية طبقا للهيكل التنظيمى للمركز القومى لبحوث املياه هى إحدى الوحدات التابعة إلدارة 
املركز القومى لبحوث املياه واتى تعمل بناءا على توجيهات السيدة األستاذة الدكتورة رئيس املركز القومى لبحوث املياه 

وتكليفات معالى األستاذ الدكتور الوزير . 

الرسالة :

 إتخذت وحدة البحوث اإلستراتيجية رسالة  لها  تخطيط وإدارة املوارد املائية بأسلوب متكامل شامال جلميع األنظمة 
البيئية واإلقتصادية و اإلجتماعية املتعلقة باملياه كأساس لرسم اإلستراتيجيات والسياسات املائية  القومية.  

الرؤية : 

بالتطلع  فكرهم  يتميز  الذين  الشباب  الباحثني  السادة  من  بإنضمام مجموعة  تتمتع   اإلستراتيجية  وحدةالبحوث 
للمستقبل بنظرة شاملة واعدة مواكبة إلستراتيجيات العصر مسلحة بأحدث تكنولوجيا العالم اخلارجى تتلخص 

رؤية السادة الباحثني بالوحدة فى :  

قطاعاتها  بكافة  الوزارة  يخدم  ومتكامل  شامل  إستراتيجى  منظور  من  املياه  مبصادر  املتعلقة  املوضوعات  حتليل   •
ومؤسسات الدولة املرتبطة باملياه واملنظمات غير احلكومية.

املعنية  اخملتلفة  واجلهات  املائية  املوارد  ووزارة  املياه  لبحوث  القومى  املركز  بني  املائية  املوارد  علوم  فى مجال  التعاون   •
بإستخدام املياه )وزارة الزراعة – البيئة – السكان – الكهرباء(.

• خلق مجاالت بحث متعددة التوجهات واألنظمة لدعم عملية التخطيط املتكامل للموارد املائية.
إلدارة  إستراتيجيات  ووضع  مستقبلية  رؤية  لوضع  والدوافع  الدولية  املتغيرات  وتأثير  املستقبلية  التحديات  دراسة   •

اخملاطر واألزمات املتعلقة باملياه .
تكليفات  إلى  باإلضافة  رئيسية هذا  ركائز  ثالث  تعمل على  رؤيتها  وهى بصدد حتقيق  اإلستراتيجية  البحوث  ووحدة 

السيدة األستاذة الدكتورة / رئيس املركز ومعالى الوزير وميكن إيجازها فيما يلى:
• دراسة دعم إتخاذ القرار لتخطيط املوارد املائية القائم على التوازن البيئى.

• دراسة املياه واإلتزان.
• دراسة إدخال بعد النوع اإلجتماعى فى تطوير وإدارة املوارد املائية فى منطقة البحر املتوسط .

• دراسة حوارات دول حوض البحر املتوسط حول اإلدارة املتكاملة للمياه.

عدد العاملني :

إجمالى عدد العاملني )20(
• عدد 3 باحثني )دكتوراه فى علوم الهندسة وفروعها(

• عدد 1 باحث )بصدد احلصول على درجة الدكتوراه فى علوم الهندسة املدنية(
• عدد 3 باحثني ) بصدد احلصول على درجة املاجيستير فى علوم الهندسة املدنية(

• عدد 2 مهندس مدنى
• عدد 1 مهندس زراعى

• عدد 10 إدارى مابني احلاصلني على مؤهالت عليا ومتوسطة وخدمات معاونة .
إمكانيات وحدة البحوث اإلستراتيجية :

- تتمتع وحدةالبحوث اإلستراتيجية بشبكة معلومات داخلية وخارجية متصلة باملركز الرئيسى وكذلك وزارة املوارد 
جهازين  إلى  باإلضافة  جهاز   20 حوالى  عددها  يبلغ  اآللى  احلاسب  أجهزة  من  عدد  على  حتتوى  الشبكة  املائيةهذه 

.SERVER
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- جهاز تصوير خرائط
-  عدد 10 طابعة ليزر مابني ألوان، أبيض وأسود

أهم اإلجنازات :  

• الوحدة بصدد بناء نظام لدعم إتخاذ القرار لتخطيط املوارد املائية وإستغاللها فى إطار التوازن البيئي ليكون آداه 
مساعدة ملتخذى القرار وقطاع التخطيط بالوزارة وجهاز شئون البيئة فى إتخاذ القرارات املتعلقة بسياسة املصادر 

املائية فى إطار يتم التوافق فيه بني البيئة واملتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية .
• من أهم إجنازات الوحدة أيضاً التعاون مع اإلحتاد األوروبى فى إدخال بعد النوع اإلجتماعى فى تطوير وإدارة املوارد املائية 
وإقليمية  وبناء شبكة معلومات محلية  املنطقة  ، عن طريق تعزيز لغة احلوار بني دول  املتوسط  البحر  فى منطقة 

ونظم تعاون لتطبيق السياسات وبناء قاعدة معلومات موحدة ، وةتقدمي ورقة بحثية فى قبرص لشرح هذا املعنى.
• كذلك التعاون مع اإلحتاد األوروبى فى مجال مشروع  حوارات دول حوض البحر األبيض املتوسط حول األدارة املتكاملة 
للمياه حيث يتكون من 45 شريك ميثلوا 17 دولة من األحتاد األوروبى      )ايطاليا – أسبانيا – فرنسا – قبرص – اليونان 
– بلجيكا – ملطا و النمسا( و من دول حوض البحر األبيض املتوسط ) تركيا – املغرب – اجلزائر – تونس – مصر – 
سوريا – لبنان – األردن - فلسطني(  ومن مختلف املعاهد البحثية و متخذى القرار ومستخدميه دوليا ما بني املنظمات 
احلكومية وغير احلكومية.  وقد قدم املشروع ورقة بحثية مبدينة تونس تتعلق بالصراعات حول مياه الرى وآليات حل 

هذه الصراعات.
• أيضا من إجنازات وحدة البحوث األإستراتيجية فتح مجال التعاون بني الوحدة وهيئة كير الدولية من خالل مشروع 
املياه واإلتزان حيث يهدف املشروع إلى تقوية الترابط اإلجتماعى واإلستقرار )من خالل املشاركة والعدالة وإستخدام 

املاء بفاعلية وحماية البيئة( فيما بني مستخدمى مياه الرى وفيما بينهم وبني اجلهات احلكومية.



 وزارة النقـل
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قائمة ببليوجرافية باألعمال العلمية والبحثية 
التي قام بها املعهد القومي للنقل 

أوال: الدراسات باللغة العربية :

1- دراسة تأثير زيادة األحمال احملورية للمركبات على الطرق املصرية 
.1990 ،

2- دراسة وتطوير أسطول النقل النهري، 1990.

3- دراسة تأثير أيام العمل األسبوعى على نظام النقل في جمهورية مصر العربية،2000.

4- دراسة تكلفة نقل الركاب بني املدن باألتوبيس في جمهورية مصر العربية، 2001.

5- دراسة تطوير النشاط بشركات نقل الركاب مقترحات خلدمات جديدة، 2001.

6- االجتاهات احلالية لنقل البضائع على الطرق في جمهورية مصر العربية، 2002.

7- دراسة مستقبل الطلب على النقل داخل سيناء، 2002 / 2003.

8- دراسة اجتاهات وسلوكيات املشاة في القاهرة الكبرى وتأثيرها على األمان وحركة املرور، 2003.

9- دراسة سلوكيات واجتاهات مستخدمي مترو إنفاق القاهرة الكبرى في فترة الصيف، 2003.

10- دراسة تقييم كفاءة األداء لشركات نقل الركاب – دراسة حالة شركة شرق الدلتا، 2004.

11- دراسة تنظيم عمليات وأنشطة نقل البضائع على الطرق العامة في مصر، 2004.

12- دراسة اجلدوى املالية واالقتصادية المتداد اخلط الثاني ملترو األنفاق إلى قليوب، 2004.

بني  الركاب  لنقل  األتوبيس  لشركات  لألسطول  الفنية  والكفاءة  للتشغيل  االقتصادية  الكفاءة  حتليل  دراسة   -13
املدن،2005.

14- دراسة التأثيرات املرورية إلنشاء محطة كهرباء التبيني،2005.

15- دراسة تقدير تكاليف النقل باللوريات على الطرق لنوعيات منطية من البضائع،2005.

16- دراسة تعظيم دور النقل النهري وأثره على استهالك الطاقة وحماية البيئة،2005.

17- دراسة تطوير نظم نقل البضائع بالسكك احلديدية،2005.

املعهد القومى للنقل



3٠٨

2
0

1
0

رص 
�

 م
يف

ى 
م
عل

ال
ث 

ح
الب

ت 
سا

س�
�ؤ�

 م
طة

ري
خ

18- دراسة التكاليف املعيارية لنقل البضائع علي الطرق في مصر،2005.

19- دراسة التأثيرات املرورية إلنشاء محطة كهرباء التبني،2005.

20- دراسة حتليل الكفاءة االقتصادية للتشغيل والكفاءة الفنية لألسطول في شركات األتوبيس ،2005.

21- دراسة اجلدوى املبدئية إلنشاء الوصلة احلديدية بئر العبد / العريش استكماال للخط احلديدي اإلسماعيلية / رفح 
2006،

22- دراسة حتليل درجة التنسيق والتكامل بني النقل البري والبحري في خدمة جتارة مصر اخلارجية ، 2006.

23- دراسة االلتزامات املقترحة من مصر جتاه االتفاقية العامة للتجارة في اخلدمات GATS في مجاالت النقل البري 
والبحري وأثرها علي سياسات وزارة النقل ،2006.

24- دراسة التأثيرات املرورية إلنشاء محطة كهرباء أبو قير ،ديسمبر2006.

25- دراسة التأثيرات املرورية إلنشاء محطة كهرباء العطف ،يوليو 2006.

26- دراسة تأثير حركة الشاحنات علي مستويات السالمة علي الطرق الرئيسية في مصر2007.

27- دراسة اجلدوى املالية واالقتصادية إلنشاء خط سكك حديد السادات / منوف 2007.

28- دراسة حركة النحوية مبحطات احلاويات املصرية وتأثرها بتقدم صناعة التحويه عامليا واجتاهاتها، 2007.

29- دراسة أفاق النقل التكاملي لتنمية نقل البضائع بسكك حديد مصر، 2007.

آلثارها،  االقتصادية  والتكلفة  القاهرة  مبدينة  الرئيسية  احملاور  بعض  علي  املرور  الضوضاء حلركة  دراسة مستوي   -30
.2008

أدلة اإلتصال :
العنوان  : شارع النصر - طريق فيكتوريا القاهرة

تليفون: 22623392 02)2+(                فاكس: 0222604121)2+( 
enitcairo @ yahoo . com :البريدااللكترونى
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الهيئة العامة لتخطيط م�رشوعات النقل

الرسالــة :

تخطيط مشروعات النقل الداخلي على أسس فنية اقتصادية لتوفير أكبر قدر ممكن من الكفاية الفنية واالقتصادية 
لهذه املشروعات. 

الرؤيــــة : 

إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير مرفق النقل على أساس من الربط بني التطورات العلمية والتكنولوجية في 
مجال النقل وأساليب إدارة املشروعات، ومبا يواكب املتغيرات االقتصادية املستجدة.

االمكانيات العلمية واملعملية :

- أعداد أجهزة احلاسبات االلكترونية لدى الهيئة 26 جهاز.   
- توجد شبكة )LAN( تربط بني 13 جهاز حاسب.   

- يوجد 14 طابعة ليزر، 2 طابعة نقطية، 4 طابعات ألوان.   
- يتم االتصال باالنترنت عن طريق خط ADSL بسرعة )256 ك.بت(.   

عدد العاملني :

                            104 فرداً.

امليزانية السنوية لألبحاث :

                                                    تبلغ مليون جنيه تقريباً.

أهــم االجنـازات :

قامت الهيئة منذ إنشائها بتنفيذ ما يزيد عن ستني دراسة لصالح اجلهات اخملتلفة لوزارة النقل ، من أهمها مايلى: 

التاريخاسم الدراسةالرقم

1977النقل القومي )املرحلة األولى(1

1981النقل القومي )املرحلة الثانية(2

1984النقل القومي )املرحلة الثالثة(3

1987التنسيق بني اخلط اإلقليمي ملترو األنفاق ووسائل النقل السطحى4

1990النقل على شبكات الطرق املصرية5

1993مخطط شامل للنقل على الطرق6

1996مخطط شامل للنقل على السكك احلديدية7

آثار االتفاقية العامة للتجارة فى اخلدمات)GATS(على سياسات قطاع النقل البري 8
في ج.م.ع

1999
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2001تنمية دور النقل باحلاويات لدعم التجارة اخلارجية في ج.م.ع9

2002إعادة هيكلة املوانى املصرية )تطوير املوانى املصرية ورفع كفاءتها(10

2002اقتصاديات النقل في ضوء املتغيرات والسياسات اجلديدة11

2002تعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع في ج.م.ع12

2002سياسات نقل الركاب بني املدن باستخدام وسائل النقل اجلماعي13

أدلة اإلتصال :
العنوان  : 105 ش القصر العينى - القاهرة

تليفون : 0227953644)2+(     فاكس : 0227946008)2+( 
tpa_egypt@msn.com :البريدااللكترونى



هيئة قناة ال�صوي�س
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هيئـة قنــاة ال�صويــ�س
www.suezcanal.gov.eg

الرؤيـــة : 

متميزة  خدمة  تقدمي  فى  السويس  قناة  هيئة  رؤية  تتمثل 
معدالت  أعلى  إلى  الوصول  مع   ، السفن  لعبور  ومنتظمة 
على  اإلبقاء  بهدف   ، السفن  تلك  عبور  أثناء  واألمان  لألمن 
املالحية  للشركات  إختيار  كأفضل  السويس  قناة  طريق 
ومشغلى ومالك السفن  ، وزيادة حصتها من التجارة العاملية 

العابرة للقناة .

الرسالة :

• تأكيد الدور احليوى الذى تلعبه قناة السويس فى خدمة التجارة العاملية واإلقتصاد الدولى. 

• إدارة وتشغيل قناة السويس بطريقة فعالة وفكر تنافسى بهدف تعظيم العائد من موقعها املتميز وإمكانياتها 
الفائقة .

• تلبية وحتقيـق متطلبـات عمـالئنـا مـن خـالل التطـوير املستمـر ملنظومة العمل فى  قناة السويس فى مختلف
نواحيها .

• السعى إلى التباحث وتقدمي العون لعمالئنا – حني يتطلب األمر – فى مجال النقل البحرى واللوجستيات وصناعة 
بناء السفن أو أية مشروعات أخرى مشتركة .

اإلمكانيات : 

أ – اجملرى املالحى :

ذو  وحموالته  أنواعه  بكافة  العاملى  األسطول  سفن  الستقبال  التكنولوجيا  بأحدث  ومجهز  مطور  مالحى  مجرى 
مواصفات :

• الطول الكلى : 192.250 كيلو متر
• الغاطس املسموح به 62 قدم حتى حمولة حوالى 220 ألف طن ] جارى تطويره ليصل إلى 66 قدم بحمولة 240 

ألف طن [ .
• مساحة القطاع املائى حوالى 5000 متر مربع .

• طول  األجزاء املزدوجة 80 كم .

ب – اآلالت واملعدات :

• أسطول الكراكات حيث متتلك هيئة قناة السويس أسطول كراكات مكون من 12 كراكة من طرازات مختلفة بقدرة 
كلية 156 ألف حصان ضمنها الكراكة مشهور والكراكة مكة وهما من أكبر الكراكات فى العالم ، وهذا األسطول 
والتطهير  والصيانة  التكريك  أعمال  وكذلك  والتعميق  التوسيع  أعمال  فى  واملتمثلة  التطوير  مشروعات  ألغراض 

للمجرى املالحى باإلضافة إلى املساهمة  فى املشروعات القومية .

• أسطول القاطرات حيث متتلك الهيئة حاليا 86 قاطرة منها 37 قاطرة تبلغ قدراتها الكلية 1.6 مليون حصان وقوة 
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الشد والقطر من 16 إلى 160 طن ، تقوم بأعمال املصاحبة والقطر واإلنقاذ ومكافحة احلرائق بالقناة وأعالى البحار 
• عدد 2 ترسانة بحرية ألعمال البناء اجلديد واإلصالح والعمرات والصيانة  لوحدات الهيئة وأعمال اإلصالح اخلارجية 

مزودة بـ :
1. أحواض عائمة بقدرات رفع إجمالية 114000 طن وقدرة الرفع للحوض تتراوح من 5000 إلى 55000 طن .

2. روافع عائمة بقدرات رفع إجمالية 1465 طن تتراوح قدرة الرفع لها من 25 إلى 500 طن.

3. أرصفة إصالح يبلغ مجموع أطوالها 3400 متر. 

4. أوناش ساحات بطاقات رفع إجمالية تبلغ 340 طن .

5. معدات وأالت الورش وأحدثها املاكينة الشاملة والتى تستطيع تنفيذ مشغوالت حتى وزن 40 طن ، واخملرطة األفقية 
التى تستطيع أيضا تنفيذ مشغوالت حتـى طول 15 متر ،  وماكينة القطع بالبالزما أللواح الصلب واأللومنيوم .

ج – نظام  تأمني مالحى يتضمن العناصر التالية لتأمني وسالمة املالحة :

. V.T.M.S 1. إدارة ومتابعة املالحة بالقناة إلكترونيا بنظام الـ

2. نظام اإلتصاالت السلكية والالسلكية ومركز اإلتصاالت البحرية .

3. محاكى لتدريب املرشدين وقباطنة السفن العابرة .

4. الشمندورات املضيئة على جانبى القناة .

5. احملطات البحرية للمتابعة البصرية من خالل عدد  14 محطة .

6.مركز إدارة األزمات ملواجهة حوادث التلوث واحلفاظ على البيئة البحرية .

د –  مركز أبحاث قناة السويس :

املوانى  ودراسات  املالحية  القنوات  بتطوير  املتعلقة  والدراسات  البحوث  فى  املتخصصة  املصرية  املراكز  أكبر  أحد 
والشواطئ واملنشآت البحرية والتربة.

عـدد العاملـني :

ورفع كفاءتها  وتطويرها  تنميتها  على   اإلدارة  التى حترص  البشرية  الثروة  يعتبروا  وهم  عامل  ألف   13 يبلغ حوالى   
للوصول بها إلى حتقيق األداء األمثل .

أهــم اإلجنـازات :

واملعدات  والورش   ، املالحة  وسالمة  تأمني  نظم  ومعدات  املالحى  اجملرى  من  كل  لتطوير  متكاملة  منظومة  حتقيق   •
البحرية  ، باإلضافة إلى السياسات التسويقية لتعظيم إيرادات قناة السويس ،  وتنمية املوارد البشرية .

• عبور أكثر من 21 ألف سفينة حمولتها 890.4 مليون طن صافى خالل العام املالى 2008/2007 نقلت أكثر من 726 
مليون طن بضائع متثل حوالى 10% من إجمالى التجارة العاملية املنقولة بحرا .
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املالى  العام  خالل  دوالر  مليون   5113 حوالى  بلغت  حيث  السفن  عبور  إيرادات  من  ومضطردة  كبيرة  زيادة  حتقيق   •
2008/2007 بزيادة قدرها 22.9% عن العام املالى السابق .

• املساهمة فى تنمية وتطوير إقليم القناة من خالل املشروعات اآلتية :

مرافق  إدارة  خالل  من  النقية  الشرب   مياه  خدمة  توفير   .1
املياه مبدن القناة الثالث وكذلك تطوير وتدعيم هذه املرافق 
لتواكب التوسعات العمرانية واألنشطة اإلستثمارية بهذه 
املدن حتى عام 2017 حيث بلغت الطاقة اإلنتاجية حملطات 

مياه الشرب بهذه املدن 1.1 مليون متر مكعب فى اليوم .

2. املساهمة فى التنمية العمرانية بسيناء بربطها بالوادى 
بتشغيل عدد  الهيئة  تقوم  املعديات حيث  من خالل قطاع 
36 معدية موزعة على ستة محاور على طول القناة لعبور 

حوالى 8.2 مليون مركبة سنويا . 

3• دعم املشروعات القومية حيث قامت الهيئة باملشاركة 
فى العديد من املشروعات من خالل أسطول الكراكات الذى 
وإنشاء  الترسيبات  وإزالة  التكريك  عمليات  فى  ساهم 
بورسعيد  وشرق  والدخيلة  دمياط  موانى   فى  األرصفة 

والعريش وغيرها  .

4• املساهمة فى العديد من الشركات فى مختلف مجاالت 
اإلستثمار والتنمية .

تنمية منطقة جنوب  نحو  القومى  االجتاه  املشاركة فى   •5
  « إرمنت   « فى  النيلية  الترسانة  بإنشاء  وذلك  الوادى 
والسفن  الوحدات  وبناء  وصيانة  إصالح  فى  واملتخصصه 
النيلية والسياحية ، وذلك بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه 

وعلى مساحة 35 فدان .

بورسعيد  شرق  ميناء  منطقة  تنمية  فى  املشاركة   •6
باالشتراك فى الدراسات الفنية اخلاصة بها واملساهمة فى 

إنشاء شركة قناة السويس للحاويات .

السخنة  العني  ميناء  منطقة  تنمية  فى  املشاركة   •7
واملساهمة   ، بها  اخلاصة  الفنية  الدراسات  فى  باالشتراك 

فى إنشاء شركة تنمية ميناء العني السخنة .
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أدلة اإلتصال :
العنوان  : مبنى اإلرشاد - االسماعيلية

تليفون: 0643392000)2+(    فاكس: 0643914784/5)2+( 
presidency@suezcanal.gov.eg :البريدااللكترونى



ال�رشكات اخلا�صة
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ال�رشكة العربية للأدوية وال�صناعات الكيماوية

الرسالة :  

والصناعات  األدوية  مختلف  وتصدير  وبيع  تصنيع  مجال  في  الرائدة  الشركات  من  لألدوية  العربية  الشركة  تعتبر 

الكيماوية 0

والى جانب ذلك فهى تعتبر متخصصة فى أنتاج االيروسوالت الالزمة لعالج الكثير من اإلمراض خاصة إمراض اجلهاز 

التنفسي والرئة 

الهدف :   

إن هدف الشركة هو أن تكون أحدى شركات األدوية والصناعات الكيماويـــة املتقدمة واملتطورة املطبقة ألحدث 

قواعد التصنيع اجليد )c.G.M. P(  وذلك من خالل الشركة القابضة لألدوية 0

إن هدف الشركة العربية لالدويه هو زيادة أرقام البيع واالرتقاء باملنافسة في السوق  احمللى واخلارجي خالل اخلمس 

سنوات القادمة 0 

نبذه عن الشركة :

.  تقوم الشركة العربية لألدوية بصناعة العديد من األدوية واملستحضرات الطبية في األشكال الصيدلية
    اخملتلفة من شراب و أقراص و كبسول و كرميـــات و مراهم و ايروسوالت و أمبول و فوارات 000 الخ 

.  تصنيع مجموعات مختلفة من األدوية البيطرية والعديد من األشكال الصيدليه0 
.  تسويق وبيع جميع  منتجاتنا الصيدلية سواء كانت بشريه أو بيطرية 0 

.  كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها الى العديد من الدول العربية والدول االفريقية 0 
.  هذا إلى جانب قيام الشركة بتصنيع العديد من األدوية بتصريح من بعض الشركات االجنبية 0 
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أدلة اإلتصال :
العنوان  : 5 شارع املساني - األميرية - القاهرة

تليفون : 0222825294)2+(    فاكس: 0222840871)2+( 
email@amoun.com :البريدااللكترونى

عدد العاملني :

.  عدد العاملني بالشركة   :  1400
.  عدد العاملني باألبحاث والتطوير:  30 

امليزانيــة :

.   امليزانية السنوية لألبحاث      :  3 مليون جنيه مصري 
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أول  ببناء  سريعاً   قامت  ثم    1976 عام  أمون  شركة  تاْسست 
مصنع للصناعات الكيماوية املتطورة  فى عام 1981 وحتى عام 
1985. هذا املصنع  مت بيعة فى عام 1989 إلى شركة جالكسو 
أمون  شركة   ( أبيك  الثانى  املصنع  إنشاء  مت  وبعدها  ويلكوم، 
شركة  أيضاً  متلكتة  والذى   1991 عام  فى  الدوائية(  للصناعات 

جالكسو ويلكوم فى نهاية عام 1998 .
صممته  والذى  لألدوية(  أمون  شركة   ( مصنع  أحدث  هو  وهذا 
شركة جون برون بشيكاغوا واملطابقة ملواصفات منظمة األغذية 

– األدوية والصحة العاملية.
هذا ومتتلك شركة أمون لألدوية خمس فروع منتشرة عبر أنحاء 

اجلمهورية ، فرعني فى القاهرة ، فرع فى املنصورة ، فرع فى األسكندرية، وفرع بأسيوط.
ولقد حصلت أمون على عدة شهادات من  اجلودة العاملية
• شهادة األيزو 9001 أنظمة إدارة اجلودة فى إبريل 1996 

• شهادة األيزو  14001 أنظمة إدارة البيئة فى مايو 1997
• شهادةB-S  7799 نظام سرية املعلومات فى أبريل 2000 

• شهادة األيزو  18001 أنظمة السالمة والصحة املهنية فى مايو2000 
• شهادة منظمة األمم املتحدة لتنمية الصناعة فى أكتوبر 7199

باإلضافة إلى بعض  األدوية املرخصة من قبل شركات عاملية مثل شركة ميرك سيرونو )أملانيا(، روا وجنر) أملانيا(، لوركان 
)فرنسا( ،  باإلضافة إلى شركة جربية 

) فرنسا( .
الرسالة :

الشركة  عمالء  خدمة  فى  اإلجادة 
والوفاء  ورغباتهم  احتياجاتهم  وتلبيه 
بكفاءة   ، وتوقعاتهم  بتطلعاتهم 
وفعالية ، وفي نفس الوقت زيادة املبيعات 
مستقره  ربحية  مع  السوقية  واحلصة 

ومتنامية. 

الرؤيــة : 

أن حتقق الشركة الريادة في مجال انتاج 
وتوريد األدوية فائقة اجلودة باملواصفات القياسية العاملية على املستويني احمللي والدولي ، ومبا يعود على العمالء والبيئة 

اجملتمعة احمليطة بالفوائد واملنافع ويعظم دوماً قيمة الشركة 

عدد العاملني :

عدد العاملني :1997 عامل و موظف

امليزانية :

امليزانية السنوية لألبحاث :2 مليون و 133 ألف جنية

�رشكـــة اأمــون
www.amoun.com
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التصدير :

يوجد 358 صنف مت تسجيلهم فى 26 دولة 
إجمالى بيع التصدير فى عام  2007  743,495 دوالر أى ما يعادل  9,877,152 جنية مصرى

عدد األدوية :      

                358 مستحضر دوائى
اإلمكانيات :

الطاقة االنتاجية  ملدة 
تنتهى فى 2008/7/11

اسم املنتج

الوحدةالكمية

كبسولكبسولة باملليون127

اقراصقرص باملليون 249

اشربة جافةعبوه بااللف1312

اشربة و سوائلزجاجة بااللف8312

مستحضرات عقيمة )امبول/فيال/قطره(عبوه بااللف3937

نقطعبوه بااللف2187

مراهم للعنيانبوبة بااللف437

كرميات و جيلانبوبة بااللف1925

فوارعبوه بااللف437

اقماعقمع باملليون26

أدلة اإلتصال :
العنوان  :مدينة العبور - القاهرة

تليفون:0246140100)2+(    فاكس: 0246140198)2+( 
email@amoun.com :البريدااللكترونى
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