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متهيـــــد
مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا – م�شروع م�صر القومى للنه�ضة العلمية – هى م�ؤ�س�سة
علمية بحثية م�ستقلة ال تهدف �إلى الربح .ن�ش�أت فكرة امل�شروع فى دي�سمرب عام 1999م،
ومت و�ضع حجر الأ�سا�س فى الأول من يناير عام 2000م .وبعد عراقيل عدة و�ضعت فى طريق
ت�أ�سي�سها ،جاءت ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير عام 2011م لتبث فى امل�شروع روح ًا
جديدة من خالل قرار جمل�س الوزراء القا�ضي ب�إعادة �إحياء امل�شروع وذلك يف يوم  11مايو
2011م ،ثم مت التد�شني الر�سمى للمدينة فى الأول من نوفمرب 2011م.
وفى عهد الدكتور حممد مر�سى – �أول رئي�س مدين منتخب مل�صر– �صدر القانون رقم 161
اخلا�ص بامل�شروع فى  20دي�سمرب 2012م ون�شر يف اجلريدة الر�سمية .وبذلك اكتمل الكيان
القانونى للم�شروع ومكوناته الأ�سا�سية  -اجلامعة ومراكز البحوث وهرم التكنولوچيا  -لتبد�أ
املدينة بامل�شاركة مع املراكز العلمية يف م�صر واخلارج النه�ضة العلمية احلديثة فى البحث العلمى
والإنتاج القومى.
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افتتـاحيــــة
على مدى �آالف ال�سنني ،قدمت م�صر م�ساهمات م ْف َ�ص ِلية يف تطور الب�شرية
وتقدم املجتمعات ,لقد كانت رائدة يف جمال االكت�شافات العلمية واالبتكارات
التي و�ضعت الأ�س�س للعديد من املجاالت املختلفة ،كالفلك والكيمياء والطب،
والهند�سة بالطبع ،فمازال التفوق امل�صري فيها باقيا �إلى اليوم ،يف املعمار
املهيب للأهرامات والكرنك.
م�صر يف الواقع �شاهد حي على العالقة الوطيدة بني قوة املعرفة يف �أي جمتمع وتقدم هذا املجتمع .ومنذ
�ألف عام كان للح�ضارة الإ�سالمية دو ٌر ملهم يف �صناعة النه�ضة الأوروبية ،وذلك بالإ�سهامات املعرفية
الغزيرة .وقبل قرنني فقط من الزمان �شهدت م�صر احلديثة ،يف ظل القيادة املب�صرة ملحمد علي با�شا،
نه�ضة يف جماالت التعليم والثقافة وال�صناعة ،حيث �أ�صبحت م�صر قوة �إقليمية عظمى خا�صة فى املجالني
ال�صناعي والع�سكري ,وكان الإ�صالح التعليمي والعلمي هو العن�صر احلا�سم يف بناء هذه النه�ضة.
وفيما بعد �صارت القاهرة مركزا للتنوير يف املنطقة� ،أو بالأحرى عا�صمة للوطن العربي كله .رغم
ذلك ،ف�إن �إ�سهامات م�صر واملجتمعات العربية اليوم يف املعرفة التي ت�ؤ�س�س للإنتاجية االقت�صادية
�إ�سهامات متوا�ضعة ،ال ترقى �إلى امل�ستوى العاملي.
�أما بعد ثـــورة اخلام�س والع�شــرين من يناير ،ف�إن بوابة التقدم يف م�صر هي بناء الثقة يف نفو�س
امل�صريني من خالل التفافهم حول «م�شروع قومي» ي�أ�سر خيالهم ،ويج�سد لهم ما ميكن �أن ي�أتي به
امل�ستقبل ..وكما كان ال�سد العايل هو املحرك الأ�سا�سي لقاعدة م�صر ال�صناعية ،ف�إن امل�شروع القومي
يف ع�صـــرنا –ع�صـــر العـلــم– يجب �أن ينري العقول من خالل التعليم والبحث العلمي ،لأن «املعرفة
نور احلياة».
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والآن وبعد ثالثة ع�شر عا ًما من العقبات ال�سيا�سية ،ا�ستطاعت ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير
�أن جتعل م�شروعنا هذا حقيقة ملمو�سة ،حيث �أقره ال�سيد رئي�س اجلمهورية الدكتور حممد مر�سي
كم�شروع قومي من ال�شعب و�إلى ال�شعب ب�صدور القانون رقم  161يف  20دي�سمرب عام 2012م.

وجتري اال�ستعدادات حالي ًا لبدء الدرا�سة يف اجلامعة يف عام 2013م ,وبالفعل قد بد�أ الدكتور �شريف
�صدقي -الرئي�س الأكادميي -عمله باملدينة يف الأول من �أبريل 2012م .حمققا ما نحتاجه لقبول
الطالب باجلامعة ،وذلك من خالل دوره الأ�سا�سي يف هيكلة املناهج العلمية و ال�شئون الإدارية.

امل�شروع هو م�ؤ�س�سة علمية بحثية ال تهدف �إلى الربح مبنية على الكفاءة ومكر�سة لتقدمي التعليم على
�أعلى م�ستوياته ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي االبتكارات البحثية والإنتاجية التي ترقى �إلى م�ستوى ال�سوق
العاملية.

كما قمنا بتعيني فريق من الإداريني واملوظفني الأكفاء يف املدينة ،هذا بالإ�ضافة �إلى جتهيز املبنى الإداري
بحي جاردن �سيتي واملقر الرئي�سي للمدينة مبنطقة ال�شيخ زايد ،وقد انتهى العمل التنفيذي بهما يف
وقت قيا�سي مل يتعد ت�سعة �أ�شهر .وعلى الرغم من كل هذه الإجنازات ف�إن الطريق �أمامنا اليزال مليئ ًا
بالتحديات مع ما فيه �أي�ض ًا من فر�ص جديدة للو�صول �إلى الإنتاجية العاملية.

وعلى الرغم من ال�صعوبات االقت�صادية احلالية ،فقد قرر امل�صريون اال�ستثمار يف امل�ستقبل ،مبنح
احلكومة مباين و�أرا�ضي خا�صة للم�شروع وتربع ال�شعب امل�صري الويف مبا بني ع�شرات اجلنيهات من
�أطفال الوطن �إلى ع�شرات ومئات املاليني من �أبناء الوطن وم�ؤ�س�ساته الوطنية .بالإ�ضافة �إلى «�أ�صدقاء
املدينة» على موقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» ،الذين اقرتب عدد �أع�ضائهم من مليون �شاب
وفتاة ،فقد لعبوا دور ًا هاما يف التوعية ب�أهمية دعم امل�شروع.
�إن الو�صول �إلى هدفنا يف دعم البحث العلمي يتطلب �إن�شاء وقف مقداره مليار دوالر ،وكذلك احل�صول
على نف�س املبلغ لإجناز جميع مباين املدينة.
خالل ال�شهور القليلة املا�ضية ،ومنذ االفتتاح الر�سمي للمدينة يف الأول من نوفمرب  ،2011جنحت
املدينة يف اجتذاب عدد كبري من املديرين و�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني من خمتلف املعاهد
والكليات داخل وخارج م�صر ،امتدت تخ�ص�صاتهم البحثية يف جماالت عدة مثل الطاقة ،والأمرا�ض
الچينية ،وتكنولوچيا النانو ،والأنظمة الكهروميكانيكية املتناهية ال�صغر ،والت�شخي�ص الطبي احليوي،
أي�ضا العلوم احلديثة يف الطبيعة والكيمياء والريا�ضيات واالقت�صاد وغري
وال�صناعات الإلكرتونية ،و� ً
هذا من الأ�سا�سيات يف البحوث املتطورة.
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لكن يف ظل حما�س والتزام املاليني من امل�صريني �إزاء هذا امل�شروع القومي ،وبامل�شاركة الفعالة
مع احلكومة امل�صرية والعديد من امل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى يف البالد ،بالإ�ضافة �إلى عزم جميع
امل�شاركني بامل�شروع ،فنحن واثقون من �أننا �سننجح يف �إثبات �شعارنا« ..م�صر ت�ستطيع» ..يف هذه
احلقبة التاريخية لنه�ضة م�صر.
وفقنا اهلل ملا فيه خري الأمة
�أحمد زويل
رئي�س جمل�س الأمناء
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امل�شروع  ..التطور الزمني
ن�ش����أت فكرة امل�ش���روع القومي يف دي�سمرب
عام 1999م� ،أثناء احتفاالت م�ص���ر بح�صول
الدكتور �أحم���د زويــل على جائـ ـ���زة نوبــل،
حيث عـر����ض الدكتـور زويل عل���ى الرئي�س
ال�س���ابق حممد ح�س���ني مبارك فكرة امل�شروع
وخارطة طريق لتنفيذه.
بعد ذلك بفرتة ق�ص�ي�رة مت تخ�ص���ي�ص  300فدان للم�شروع مبدينة ال�ش���يخ زايد والذي كان معروف ًا يف حينه
مب�ؤ�س�س���ة زويل للعلوم والتكنولوچيا (ال�صورة) ..وقد مت و�ض���ع حجر الأ�سا�س يف ال�شيخ زايد يف ح�ضور
رئي�س الوزراء الأ�سبق الدكتور عاطف عبيد يف الأول من يناير 2000م ،والذي خ�ص�ص كذلك مبنى �إداري ًا
للم�شروع يف حي جاردن �سيتي بالقاهرة.
وبعد توقف امل�شروع لعدة �سنوات لأ�سباب �سيا�سية؛ خ�ص�ص رئي�س الوزراء الأ�سبق د�.أحمد نظيف 127
فدانا من الأر�ض نف�سها لبناء �إحدى اجلامعات اخلا�صة� ،إال �أن جمل�س �إدارة اجلامعة تنازل عن ذلك التخ�صي�ص
الحق ًا� ،أثناء تويل الفريق �أحمد �شفيق رئا�سة الوزراء ،ب�سبب بع�ض املخالفات القانونية.
ونتيج���ة لثورة  25يناير 2011م فقد �أعيد تخ�ص���ي�ص الأرا�ض���ي واملباين للم�ش���روع بق���رار جمل�س الوزراء
حتت رئا�س���ة الدكتور ع�صام �شرف ،و�إطالق م�شروع م�صر القومي با�سم مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا
(“املدينة” يف هذا الكتيب).
وفى عهد الدكتور حممد مر�س���ى �ص���در قانون املدينة رقم  161اخلا�ص بامل�ش���روع فى  20دي�سمرب 2012م
بعد موافقة جمل�س الوزراء برئا�سة الدكتور ه�شام قنديل وبذلك اكتمل الكيان القانوين للم�شروع القومي.
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ر�سالة املدينة
�إن “املدين���ة” مبكوناته���ا اخلم�س���ة -اجلامع���ة
واملعاهد البحثية وهرم التكنولوچيا والأكادميية
ومركز الدرا�س���ات اال�س�ت�راتيچية -م�صممة
الفعالة يف علوم القرن احلادي
لتحقيق امل�شاركة ّ
والع�ش���رين بهدف النهو����ض بالتكنولوچيات
املحلي���ة ودف���ع الإنتاجي���ة القومية لرتق���ى �إلى
امل�ستوى العاملي.
مبني
وت�ستهدف املدينة امل�ساهمة يف بناء جمتمع ٍ
على املعرفة وم�ؤ�س����س عل���ى التفكري اخلالق،
وذل���ك من خالل توفري منظوم���ة تعليمية مبنية
على الكفاءة والتفاعل مع املجتمع الأو�سع.
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قيم املدينة
 الكفاءة

القدرة عل���ى الأداء املتميز واملهني القائم على ال�س���لوك
الأخالقي ،هي �أ�سا�س التعيني والرتقية.

 ال�شفافية

الر�ؤية الوا�ض���حة املد ّعمة با�س�ت�راتيجيات و�سيا�س���ات
�شفافة ت�ضمن و�ضوح امل�س�ؤولية و�إمكانية التقييم املهني.

 اال�ستقاللية

ا�ستقاللية الإدارة متهد الطريق لالنطالق والإبداع.

 التعاون

البح���ث العلمي يلزمه الكثري من التعاون بني زمالء املهنة
يف امل�ؤ�س�س���ات املحلي���ة وعلى امل�س���توى ال���دويل ،عرب
التخ�ص�ص���ات ,وبامل�ش���اركة م���ع املجتمع الأع���م وقطاعي
ال�صناعة والزراعة.

 الت�أثري

ينتف���ع املجتمع م���ن التقدم والنهج العلم���ي لي�س فقط من
خالل زيادة الإنتاجية القومية لكن �أي�ض ًا من خالل حتقيق
العزة الوطنية والتطور الثقايف.
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مكونات املدينة

مـراكز البحـوث

هـرم التكنولوچيا

تتكون املدينة من خم�سة هياكل �أ�سا�سية مرتابطة ،لكن لكل منها مهمة منف�صلة:

 “اجلامعــة” للت�أهيل يف املجاالت احلديثة للعلوم والهند�سة.
 “املعاهد البحثية املتميزة” يف جماالت البحث والتطوير.
 “هرم التكنولوچيا” لنقل التكنولوچيا �إلى ال�سوق العاملية.
 “الأكادمييـــة” لإعداد الطالب املوهوبني يف مرحلة ما قبل اجلامعة.
 “مركز الدرا�سات اال�سرتاتيچية” للم�شاريع القومية الكربى ،وتقييم الفوائد واملخاطر
ذات ال�صلة.
مت التخطيط للهياكل اخلم�س���ة بحيث تتفاعل على نحو يحقق التعاون وي�ض���من �أعلى قدر من الفوائد على
امل�س���تويني العلمي والإنتاجي ..ويقدم مثل هذا الهيكل للطالب والباحثني �أف�ض���ل بيئة متكنهم من التعلم
والإ�سهام يف خلق قاعدة معرفية جديدة.
وم���ع ذلك يج���ب �أال تكون املدينة -يف ال�ش���يخ زاي���د الواقعة على م�ش���ارف القاهرة -جزي���رة منعزلة،
تن�س���ق وتتعاون م���ع اجلامعات ومراكز البحث الوطنية بالإ�ض���افة لتل���ك القائمة يف البلدان
ب���ل يجب �أن ّ
الأخرى .و�س���وف تقوم املدينة بدور الو�سيط لإن�شاء �شراكات يف تعليم العلوم والتكنولوچيا والهند�سة
والريا�ضيات.
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مركز الدرا�سات اال�سرتاتيچية

اجلـامـعــة

الأكادمييــة

�إنتهت املدينة من هذا املخطط املعماري الذي يو�ضح مكوناتها الرئي�سية
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جامعــة زويــــل

للعلوم والتكنولوچيا

الفكرة الأ�سا�سية التي تقوم عليها اجلامعة هي ت�أهيل نخبة من الطالب ،منتقاة بعناية ،على �أحدث العلوم
فر�صا للم�شاركة العملية يف البحث العلمي .على �أال يتجاوز عدد الطالب
الأ�سا�سية والهند�سية ملنحهم ً
خم�سة �آالف طالب ،و�أي زيادة على ذلك يجب �أن حت�صل على موافقة جمل�س الأمناء بالإجماع.
جُتهز اجلامعة بـ�أحدث الأدوات واملعامل ،كما يتمتع احلرم اجلامعي بـاالكتفاء الذاتي من بيئة علمية فعلية
تعمل على ت�شجيع تبادل الفكر واحلوار العلمي .ونظر ًا لو�ضع اجلامعة ،باعتبارها هيئة م�ستقلة غري هادفة
للربح ،ف�إنها ت�سرت�شد ب�سيا�سات قائمة على قبول الطالب بنظام الكفاءة العلميـ ـ ــة مع تق ـ ــدمي املنح
الدرا�سي ــة للمحتاجني ،و�ستحــافظ اجلامعـ ــة على ثقافتن ــا وقيمنا ال�سائدة ،فيم ــا ت�سعى �إلى اللحاق
بركب التقدم حول العامل.
ويت�ضمن الهيكل الأكادميي الأ�سا�سي مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا وما بعدها ،ولكن با ّتباع
منهج جديد متعدد التخ�ص�صات والأوجه.
ففي مرحلة البكالوريو�س �سيتم الرتكيز يف املقام الأول على العلوم الأ�سا�سية (الريا�ضيات والفيزياء
والكيمياء والأحياء والهند�سة واالقت�صاد وما �إلى ذلك) ،بالإ�ضافة �إلى منهج متكامل ُم َ�ص َمم لتعليم

التخ�ص�صات املتعددة يف العلوم احلديثة ،و�سوف يتابع الطالب يف ال�سنوات الأولى للدرا�سة باجلامعة
برامج مكثفة للمواد العلمية ،وكذلك �أخرى يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ويتعني على الطالب
�إجادة اللغة الإجنليزية ومن قبلها العربية ،و�إن احتاج الأمر ف�سيتم دعم طالب ال�سنة الأولى من خالل
دورات تدريبية يف اللغة الإجنليزية.
وبالفعل متت الإعدادات التمهيدية التي تقدم للطالب يف ال�سنني الأولى للدرا�سة من التحاقهم بـاجلامعة،
وبعد اجتيازهم امتحان الت�أهيل �سنعمل على ت�أهيلهم لاللتحاق بربنامج اجلامعة املتقدم الذي يقوم ب�إعداد
الطالب للتخ�ص�ص يف خمتلف جماالت العلوم والهند�سة املتقدمة ،و�سوف ي�شارك الطالب يف جماالت
البحوث املختلفة التي تتخ�ص�ص فيها املعاهد البحثية باملدينة.
�أما برامج الدرا�سات العليا فالآن يف املدينة يتم �إجراء البحوث داخل املراكز البحثية باملعاهد العلمية.
أكادمييا
يف يوم  28فرباير 2012م ،مت تعيني الدكتور �ش����ريف �صدقي ً
رئي�سا � ً
للجامعة .وكان د� .ص����دقي ي�ش����غل من�ص����ب مدير مركز العل����وم والتكنولوچيا
للأبحاث باجلامعة الأمريكية بالقاهرة ،بالإ�ض����افة �إلى من�ص����به ك�أ�ستاذ للفيزياء
وعميد م�شارك للدر�سات العليا والأبحاث ،وذلك بعد �أن ح�صل على الدكتوراه
م����ن اجلامعة الكاثوليكية بلوڤان  -بلچي����كا والعمل يف جامعة القاهرة وجامعتي
بريكلي و�س����تانفورد بالوالي����ات املتحدة الأمريكية .وقد بد�أ د�.ص����دقي عمله
باملدينة ر�سمي ًا يوم � 1أبريل 2012م.
وقام د� .ص����دقي بو�ض����ع الهيكل العام ملناهج الدرا�س����ة بالإ�ض����افة �إلى و�ض����ع الهيكل العام لتعليم العلوم
والتكنولوچيا والهند�سة والريا�ضيات باجلامعة.
كما ي�ؤ�س�����س باال�ش��ت�راك مع فريقه البحثي �أبحاثا علمية يف جمال النانو وامليكروتكنولوچي لال�ستخدام
يف تطبيقات علوم املواد والعلوم الطبية احليوية وغريها.
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جامعــة زويــــل

للعلوم والتكنولوچيا

الدرا�ســة باجلامـعـــــة

ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ٣٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ(

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

)ﻧﻈﺎﻡ (STEM

 ٩٥ﺳﺎﻋﺔ

ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ

 ١٢٦ﺳﺎﻋﺔ

ﻓﻴﺰﻳـﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻜﻮﻥ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﻧﻮ

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ٢٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ(

ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ
) ٣ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ(

ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
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ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﻨﻬﺞ

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻧﻮ

اجلامعة هي �إحدى مكونات املدينة ،وتهدف �إلى ربط التعليم والبحث العلمي بالأ�سواق الإنتاجية على امل�ستوى
العاملي .كما تلتزم بتوفري البيئة املنا�سبة التي من �ش�أنها اجتذاب الطالب ذوي الكفاءات العالية ،وكذلك
�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني.
منهج الدرا�سة يف اجلامعة قائم على الأ�سلوب الذي ي�سمح للطالب املقبولني ببناء قاعدة �صلبة يف العلوم
والتكنولوچيا والهند�سة والريا�ضيات .ولهذا ال�سبب ،ف�إن الطالب املقبولني بها �سيح�صلون على نحو �أربعني
�ساعة درا�سية خالل العام الأول يف درا�سة العلوم الأ�سا�سية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والريا�ضيات،
وكذلك العلـوم الهند�سية.
وملتابعة الدرا�سة يف اجلامعة ،ينبغي على
الطالب �أن يح�صلوا على درجات متميزة
يف مناهج العلوم الأ�سا�سية ،ويف هذه
املرحلة ،يختار الطالب ما بني م�سارين،
�إما «م�سار الهند�سة»� ،أو«م�سار العلوم».
�أما عن املواد التى َ�س ُت َدر�س يف كل م�سار،
فقد مت اختيارها بعناية لتعك�س علوم
وهند�سة القرن الواحد والع�شرين ،وهي
علوم وتكنولوچيا يعمل بها يف مراكز البحوث باملدينة ،و�سوف ُتعرِف الطالب على كيفية تطبيق ما در�سوه
ب�شكل عملي.
يح�صل الطالب يف كال امل�سارين «العلوم» و«الهند�سة» على �ساعات درا�سية حمددة يف العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،والتي ت�شمل الإدارة ومهارات االت�صال ،واللغة العربية وتاريخ العامل العربي ،والأدب
والفل�سفة� ،إ�ضافة �إلى دورات متخ�ص�صة يف �أهمية تنمية االبتكارات وروح املبادرة التطبيقية يف الأ�سواق
املحلية والعاملية.

بالإ�ضافة �إلى اخلربة الأكادميية التي يتح�صل عليها الطالب ،خالل درا�سة تخ�ص�صاتهم ومناهجهم الأ�سا�سية،
ف�سوف ميار�س طالب اجلامعة العديد من الن�شاطات الثقافية ،مبا فيها الفر�صة املتاحة للتفاعل مع �شخ�صيات
متميزة من �أمثال العلماء ال�سبعة احلا�صلني على جائزة نوبل ،والأع�ضاء يف جمل�س �أمناء املدينة ،هذا بالإ�ضافة
�إلى �أن طالب اجلامعة �سوف ي�شرتكون يف عمليات تبادل للمعرفة عن طريق املحا�ضرات العامة.
و�سوف تتلقى اجلامعة طلبات االلتحاق ابتداء من �أول مار�س من كل عام.
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الهيكل الأكادميي
�أع�ضاء هيـئــة التدريـ�س والباحثون باملدينة
د� .شريف �صدقي
الرئي�س الأكادميي ملدينة زويل
دكتوراه من اجلامعة الكاثوليكية
لـوڤــان  -بلجيكا

د� .شعبان خليل
مدير مركز الفيزياء النظرية
دكتوراه من جامعة عني �شم�س
م�صـر

د� .سامح �سعد علي
مدير مركز ال�شيخوخة
والأمرا�ض امل�صاحبة لها
دكتوراه من جامعة طوهوكو
اليابان

د� .شريف اخلمي�سي
مدير مركز علوم الچينوم
دكتوراه من جامعة �سا�سيك�س
بريطانيا

د .يحيي �إ�سماعيل
مدير مركز الكرتونيات و�أجهزة
النانو
دكتوراه من جامعة رو�ش�سرت
الواليات املتحدة الأمريكية

د� .صالح عبية
مدير مركز الفوتونات واملواد
الذكية
دكتوراه من جامعة املن�صورة
م�صر

د .جنوى البدري
رئي�س ق�سم العلوم الطبية احليوية
بجامعة زويل
دكتوراه من جامعة جنوب فلوريدا
الواليات املتحدة الأمريكية

د .فريد �أبو العال
�أ�ستاذ م�ساعد بجامعة زويل
دكتوراه من جامعة بريكلي
الواليات املتحدة الأمريكية

د .تامر �سامل
�أ�ستاذ م�ساعد بجامعة زويل
دكتوراه من جامعة فلوريدا
الواليات املتحدة الأمريكية

د� .إبراهيم ال�شربيني
�أ�ستاذ م�ساعد بجامعة زويل
دكتوراه من جامعة ما�سي
نيوزيالندا

د .علي عبده
�أ�ستاذ م�ساعد بجامعة زويل
دكتوراه من جامعة و�سكن�سن
الواليات املتحدة الأمريكية

د .حممد الكردي
مدر�س بجامعة زويل
دكتوراه من جامعة جنوب فلوريدا
الواليات املتحدة الأمريكية
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املعاهد البحثية
وافق جمل�س �أمناء املدينة حتى الآن على �إن�شاء �سبعة معاهد متثل املجاالت البحثية التالية:
 معهد حلمي للعلوم الطبية
 مركز درا�سات ال�شيخوخة والأمرا�ض
امل�صاحبة لها
 مركز علوم الچينوم

 معهد علوم النانو واملعلومات

 معهد الت�صوير واملرئيات
 مركز الت�صوير امليكرو�سكوبي
 معهد الطاقة والبيئة والف�ضاء
 مركز الفوتونات واملواد الذكية
 معهد علوم االقت�صاد وال�ش�ؤون الدولية
 مركز طلعت حرب لالقت�صاد والتنمية

 مركز �إلكرتونيات و�أجهزة النانو
 مركز تكنولوچيا النانو

 معهد العلوم الأ�سا�سية
 مركز الفيزياء النظرية

 مركز علوم املواد

 معهد التعليم االفرتا�ضي
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تدريجيا لت�ش����مل معاهد �إ�ضافية
هيكل املعاهد البحثية ميثل املبادرات املخطط لها يف املدينة ،و�س����وف تتطور
ً
كلم����ا تقدم العمل يف املدينة� ،أو اقت�ض����ت التغريات التي تطر�أ على اخلريط����ة العلمية حول العامل ،ويجب �أن
يك����ون �أح����د �أهم معايري �إن�ش����اء املعاهد اجلديدة هو كفاءة الباحثني امل�ش����اركني فيها ،وم����دى توافر التمويل
امل�ستدام للبحوث بها ،كي يتم �إجرا�ؤها يف بيئة ت�شجع على الإبداع واالبتكار.
ويت���م �إجراء �أبحاث الدرا�س���ات العليا باملراكز البحثية يف املدينة طبق ًا للمعايري العاملية بهدف الو�ص���ول �إلى
م�ستوى م�ؤ�س�سات ،مثل «ماك�س بالنك» يف �أملانيا ..وتعمل هذه املعاهد يف التخ�ص�صات العلمية والتكنولوجية
وا�سعة النطاق واملتداخلة يف � ٍآن واحد ،على �أن ترتبط بع�ض املجاالت البحثية مبا حتتاجه م�صر واملنطقة العربية
من تخ�ص�ص���ات البحث والتطور يف الطاقة ،وتكنولوچيا املعلومات والطب وغريها من املجاالت ذات ال�ص���لة
بـموارد املياه والتغري املناخي ..ويف املرحلة الأولى مت �إعداد ثمانية مراكز يف هذه التخ�ص�صات.
بتنفيذ هذه اخلطة ،من املتوقع �أن ت�ش��ت�رك املدينة يف الأعوام اخلم�س����ة الأولى من ت�شغيلها بكامل طاقتها يف
املجال العاملي البحثى� ،أما الأعوام اخلم�سة التالية فيجب �أن ت�صبح املدينة م�ؤ�س�سة ذات مكانة مرموقة ومعرتفا
به����ا عاملي����اً .ومع مرور الوقت ،وبعد اجتياز العقد الأول من �إن�ش����ائها ،قد تظهر �ض����رورة لت�أ�س����ي�س معاه ــد
بحثي ـ����ة ج ــديدة ولكن يتع��ي�ن �أال نتخلى
ع����ن حتفظنا ال�ش����ديد بتفرد ه����ذه املعاهد
ومتيزه����ا .كما يجب �أن ت�ش����ارك اجلامعة
واملعاه����د البحثية يف املنابر الدولية ويتم
تقييمها على امل�ستوى الدويل ،بالإ�ضافة
�إل����ى قبولها م�ش����اركة الطالب والباحثني
بها من كل الأطياف بال متييز على �أ�سا�س
م����ن العرق �أو الدين ،ومع ذلك �س����تعطى
الأولوية للطالب والعلماء امل�صريني.
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املعاهد البحثية
مركز الفيزياء النظرية
مت تد�شني مركز الفيزياء النظرية يف يونيو2012م ،كخطوة �أولى يف �سل�سلة من املراكز البحثية التي
هي جزء من مكونات املدينة ..ي�ستهدف املركز حتقيق �أعلى درجات االمتياز يف البحث العلمي املتقدم،
وتدريب الطالب واحلا�صلني على زماالت بحثية ،بالإ�ضافة �إلى توفري �ساحة لتفاعل املجتمع الفيزيائي
الأكرب مبثيله امل�صري.
ير�أ�س مركز الفيزياء النظرية الدكتور �شعبان خليل وهو باحث مرموق يف جمال فيزياء الطاقة العالية،
وهو معروف ب�إ�سهاماته الهامة يف فهم الظواهر اجلديدة فيما وراء النموذج القيا�سي لفيزياء اجل�سيمات.

الكبري()LHC

جترب ــة الـ CMSلدى «م�صادم ه��ادرون
باملنظمة الأوروب���ي���ة ل�ل�أب��ح��اث ال��ن��ووي��ة ()CERN
ب�سوي�سرا» والتي ت�ستهدف اختبار النموذج القيا�سي
لفيزياء اجل�سيمات والبحث عن فيزياء جديدة فيما
وراءه.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

ﻓﻴﺰﻳـﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

يرتكز البحث العلمي باملركز حالي ًا حول اجلوانب النظرية وظواهر مناذج اجل�سيمات الأولية ،كما ي�شمل
علم الكونيات والوقت املبكر للك ــون ،وطبيع ــة املـ ـ ــادة املظلمة ،وتك ــوين وتط ــور املجـ ــرات،
والعناقيـد واله ـيــاكل ذات النطـ ــاق الوا�سـ ــع يف الك ـ ــون .كما ي�ش ــارك بع ــ�ض الباحثني باملركــز يف
 28مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻧﻮﻭﻳﺔ

ﻓﻴﺰﻳـﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

ﲢﻠﻴﻞ
ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟـ CMS
ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳـﺎﺀ
ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ
ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻥ

ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ

ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﺠﻤﻟﺮﺍﺕ
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املعاهد البحثية
مركز درا�سات ال�شيخوخة والأمرا�ض امل�صاحبة لها
مت ت�أ�سي�س املركز يف يونيو  2012بقيادة الدكتور �سامح �سعد علي ،الذي كان ي�شغل من�صب �أ�ستاذ
م�ساعد بكلية الطب ،جامعة كاليفورنيا �سان دييجو بالواليات املتحدة الأمريكية .ولقد بد�أ املركز
فعليا يف العمل منذ الأول من يوليو  ،2012حيث ي�ضم  17باحثا و�أ�ستاذا عاد بع�ضهم من �أملانيا
وبلجيكا وكندا واليابان والواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا ،للم�شاركة الفعالة يف هذا امل�شروع
الريادي يف م�صر والعامل العربي.

�أمرا�ض القلب والتدهور الذهني التي تعيي امل�صريني
وتكبدهم خ�سائر مادية ونف�سية فادحة.
�إن الفل�سفة البحثية للمركز هي حت�سني الأداء البدين
وال��ذه��ن��ي للم�سن ع��ن ط��ري��ق ال��ت��دخ�لات ال��دوائ��ي��ة
وحت�سني ممارا�ساته احلياتية وعاداته الغذائية وفقا ملا
تو�صل �إليه العلم احلديث ،ولي�س فقط حماولة �إبطاء
التقدم ال�شيخوخي.
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﳌﺦ

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳋﻠﻮﻳﺔ ﻭﺍﳉﺰﻳﺌﻴﺔ

ﻓﺸﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺿﻌﻒ
ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻘﻠـﺐ

يهدف املركز �إلى فهم �آليات التقدم يف العمر وال�شيخوخة و�أمرا�ضها على م�ستويات عديدة تبد�أ عند
اجلزيئات وتنتهي بالإن�سان مرورا باخلاليا ومكوناتها ،وبجانب اخلربات الب�شرية الفريدة ،تعتمد
الدرا�سات املزمع �إجرا�ؤها على جمموعة من �أحدث الأجهزة واملعدات العلمية ،والتي قلما وجدت
يف مركز بحثي على م�ستوى العامل ،وذلك لتمكني الباحثني من الإجابة على �أ�سئلة متعلقة ب�أمرا�ض
تهم املجتمع امل�صري ..من هذه الأمرا�ض ال�سكر و�ضغط الدم وال�سرطان و�ألزهامير ،بالإ�ضافة �إلى
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ﺇﺩﻣﺎﻥ
ﺍﺨﻤﻟــﺪﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺸﻠﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﺵ

ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

ﺃﻟﺰﻫﺎﳝﺮ

ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ
ﲢﺴﲔ
ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ
ﺿﺪ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ

ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ

ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ

ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
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املعاهد البحثية
مركز علوم الچينوم
مت تد�شني املركز يف �سبتمرب  ٢٠١٢بقيادة الدكتور �شريف فاروق اخلمي�سي� ،أ�ستاذ الكيمياء احليوية
والچينات وزميل الأكادميية امللكية بجامعة �سا�سيك�س بربيطانيا .ويهدف املركز لفك ال�شفرة املكونة
للمادة الوراثية وحتديد دورها يف العديد من الأمرا�ض امل�ستوطنة يف م�صر والعامل العربي.
يركز املركز على خربات م�صرية متميزة وتوافر �أحدث �إمكانيات البحث العلمي لإجراء �أبحاث
علمية على م�ستوى ريادي ،و�سيكون من �أهم �أولويات املركز درا�سة ت�أثري امللوثات البيئية على
املادة الوراثية ،وعالقته ب�أمرا�ض الكبد وال�سرطان وفقدان الذاكرة .كما �سيقوم الفريق البحثي
بالك�شف عن وظائف چينات غري معلومة الهوية ،مما �سي�ؤدي �إلى ابتكار �أدوية و�أ�ساليب جديدة لعالج
الأورام و�أمرا�ض ال�سكر و�ضغط الدم.
تعتمد ا�سرتاتيچية املركز على درا�سة املادة الوراثية على م�ستويات متعددة بداية باجلزيء ومرورا
باخللية وانتها ًء بالأن�سجة والأع�ضاء بهدف �إيجاد حلول مبتكرة لتقليل معدالت الإ�صابة وابتكار
و�سائل غري تقليدية للعالج ..وتعتمد ر�ؤية املركز على التعاون مع املراكز واجلامعات املرموقة يف
م�صر وخارجها ،ولقد قام بالفعل ب�إبرام اتفاقيات تعاون مع املركز الأوروبي لأبحاث الأورام ب�إيطاليا
وكلية الطب جامعة عني �شم�س وكلية الطب جامعة �أ�سيوط.
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ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﭽﻴﻨﻮﻡ
ﺿﻤﻮﺭ ﺍﳋﻼﻳﺎ
ﺍﳊﻴﺔ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ
ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

ﺍﻟﺸﻠﻞ ﻭ ﺃﻣﺮﺍﺽ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﺃﻟﺰﻫﺎﳝﺮ
ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ
ﻭ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﺰﻡ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﳌﺒﻜﺮ
ﻟﻸﻭﺭﺍﻡ

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ

ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﭽﻴﻨﺎﺕ

ﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻐﺪﺩ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﳋﻼﻳﺎ ﺍﳉﺬﻋﻴﺔ

ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ

ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 33

املعاهد البحثية
مركز �إلكرتونيات و�أجهزة النانو

يف عام  2011حققت �صناعة الإلكرتونيات اال�ستهالكية �إيرادات زادت عن تريليون دوالر ،وعلى الرغم من
تقلبات ال�سوق حققت عوائد هذه ال�صناعات منوا ثابتا على مدار الأربعني �سنة املا�ضية.
مع �أن �إ�سهامات م�صر يف هذه ال�صناعة احليوية حتى الآن حمدودة ،ف�إنه مع الر�ؤية والتخطيط اجليد ميكن تطوير
هذه ال�صناعة ب�شكل كبري لت�ساهم يف زيادة الدخل القومي وخلق فر�ص عمل يف جماالت التقنية العالية ،و� ًأي�ضا
دفع الن�شاط التجاري يف املنطقة ب�إجتاه االقت�صاديات القائمة على املعرفة.
وتعتمد �صناعة الإلكرتونيات يف العامل على دمج �أكرث من «ترانزي�ستور» يف �شريحة واحدة .وقد ا�ستمرت

�أحجام «الرتانزي�ستور» يف االنخفا�ض طوال الأربعني �سنة املا�ضية ،لتتحول من عدة ميكرومرتات يف املا�ضي
�إلى  22نانومرت حاليا ،ثم �إلى  7نانومرتات قريبا ،وهو ما �سيقرتب من الأحجام الذرية .يعني هذا �أننا مبرور
الوقت �سنتمكن من دمج عدد �أكرث من «الرتانزي�ستور» متعددة الوظائف داخل �شريحة واحدة.
ن�ستطيع حاليا دمج ملياري «ترانزي�ستور» داخل �شريحة م�ساحتها بو�صة واحدة مربعة ،وقريبا �سنتمكن من
دمج ثالثني مليار «ترانزي�ستور» يف �شريحة واحدة ،لكن ت�صميم وو�ضع مناذج لهذه الأجهزة النانومرتية
احلجم املنح�شرة يف �شريحة كثيفة للغاية هو �شيء يف غاية ال�صعوبة من الناحية العملية.
لذلك ،فالآن و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،هناك حاجة ما�سة لقوى عاملة ماهرة يف هذا املجال� .إن احلاجز الرئي�سي
�أمامنا القتحام هذا املجال لي�س يف املال فقط بقدر ما هو يف املعرفة.
�إن العلوم املتقدمة املطلوبة يف هذا املجال �سرعان ما �ستندمج لتمكننا من �إنتاج �سلع جتارية ،مثل� :أجهزة
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املعاجلات ،الهواتف املحمولة ،ومعدات �إلكرتونية �أخرى،
وهو ما �سيمثل قيمة اقت�صادية �ضخمة.
لهذا مت ت�أ�سي�س مركز �إلكرتونيات و�أجهزة النانو يف
�إبريل 2012م حتت قيادة الدكتور يحيي �إ�سماعيل احلا�صل
على الدكتوراه من جامعة رو�ش�سرت بالواليات املتحدة
الأمريكية ،كما عمل �أ�ستاذ ًا بجامعة نورث وي�سرتن
الأمريكية.
يهدف هذا املركز ب�شكل �أ�سا�سي �إلى خلق بيئة مالئمة لل�صناعات الإلكرتونية يف البالد� ،إ�ضافة �إلى �إعداد
الأفراد املدربني تدريبا عاليا والقادرين على قيادة هذه ال�صناعة .وعلى ذلك ،فاملركز ي�سعى �إلى �إقامة عالقات
قوية مع ال�صناعات املحلية والعاملية يف هذا املجال.
بالإ�ضافة �إلى دمج عدد كبري من «الرتانزي�ستور» يف �شريحة واحدة ،هناك ُبعد �آخر على قدر كبري من الأهمية،
وهو القدرة على دمج الإلكرتونيات مع �أنواع جديدة من الأجهزة على ال�شريحة نف�سها ..الأمثلة على ذلك نراها
فيما ي�سمى بالأنظمة «امليكرو� -إلكرتو -ميكانيكية» ،الرقائق احليوية� ،أجهزة املوائع الدقيقة ،الهوائيات،
وغريها ...حيث �إنه بدمج هذه التقنيات غري املتجان�سة نح�صل على �أجهزة جديدة متطورة .والهدف هو تقدمي
حلول للم�شكالت الكربى التي نواجهها يف جماالت ال�صحة ،واملياه ،والطاقة املتجددة ،وغريها.
لتنفيذ هذه التطبيقات متعددة التخ�ص�صات �سيتعاون «مركز �إلكرتونيات و�أجهزة النانو» مع املراكز الأخرى
داخل املدينة ،كما �سيتعاون مع العديد من اجلامعات واملراكز البحثية داخل م�صر وخارجها ،ويف هذا املركز
هناك تعاون م�شرتك مع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
يعمل املركز الآن بفريق عمل مكون من � 22أ�ستاذا وطالبا بالدرا�سات العليا.
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املعاهد البحثية
مركز الفوتونات واملواد الذكية
مت ت�أ�سي�س مركـ ــز الفوتون ــات وامل ــواد الذكيـ ـ ــة يف �أغ�سط�س 2012م حت ــت قيـ ــادة الدكت ــور �صالح
عبي ــة الذي كان ي�شغ ــل من�صب �أ�س ــتاذ كر�سى ومدي ــر مرك ـ ــز النانوفوتونات بجامعة جالمورجان وجامعة
ليز بربيطانيا.
املركز يهدف �إلى درا�سة الظواهر الطبيعية املتعلقة بتفاعل ال�ضوء مع املادة على م�ستوى اجل�سيمات النانومرتية،

يعكف فريق املركز حاليا على �إجراء �أبحاث يف هذه االجتاهات
واحل�صول على نتائج تن�شر من املدينة يف كربى الدوريات
العلمية املتخ�ص�صة وكذلك امل�ؤمترات الدولية.
منذ �إن�شاء املركز مت تكوين فريق عمل من  20باحث وباحثة
قام بع�ضهم بن�شر عدة �أوراق علمية يف الدوريات العلمية.
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺧﻼﻳﺎ
ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﻋﻼﺝ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻃﺮﻕ
ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ
)ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ(

ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
)ﺍﻟﺒﻠﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻧﻴﺔ(

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﺟﻴﺎﻝ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺣﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺃﺳﺮﻉ  1000ﻣﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
)ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ(

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺔ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

وتعترب درا�سة هذه الظواهر هامة جد ًا لي�س فقط من �أجل ا�ستك�شاف �أفاق بحثية جديدة ولكن �أي�ض ًا ملا تعود به من
فوائد نافعة يف قطاعات مثل :ت�صميم �أجيال جديدة من اخلاليا ال�شم�سية با�ستخدام تكنولوچيا البالزمونيات،
وابتكار طرق جديدة لت�شخي�ص وعالج ال�سرطان با�ستخدام مواد نانوفوتونية م�ستحدثة ،وت�صميم �أجيال
جديدة من �أجهزة احلا�سوب املعتمدة على الأ�سالك النانوفوتونية لنقل البيانات ب�سرعات هائلة ،والتطلع لآفاق
جديدة يف بناء �شبكات ات�صاالت �ضوئية فائقة ال�سرعة ،وغريها من املو�ضوعات الهامة التي مت�س احلياة اليومية
والإنتاج القومي.
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املعاهد البحثية
مركز �أبحاث تكنولوچيا النانو
وافق جمل�س الأمناء على �إن�شاء هذا املركز يف �أكتوبر
 2012بقيادة د�.شريف �صدقي .وميثل هذا املركز
همزة الو�صل بني جميع املراكز املوجودة باملدينة
حيث �إنه يهدف لت�صميم وت�صنيع وتو�صيف الأنظمة
املتناهية ال�صغر والتي تخدم جماالت عديدة منها الطب
والزراعة وال�صناعة.
يخت�ص هذا املركز بتطوير ما ي�سمى بـالأنظمة
الكهروميكانيكية الدقيقة ( ،)MEMS/NEMSبهدف
تقدمي حلول اقت�صادية فاعلة مل�شاكل حيوية عديدة
ت�ؤثر على احلياة اليومية وعلى الإنتاج القومي ،مثل:
ت�شخي�ص الأمرا�ض املتوطنة ،والك�شف عن املعادن
الثقيلة ال�سامة يف املياه ،وعالج ال�سرطان ،وتوليد
الطاقة.
حاليا جتهيز املعامل الالزمة لهذا املركز وت�شمل
وجا ٍر ً
غرفة «خالية من ذرات الرتاب» حتتوي على �أجهزة
تر�سيب وت�شكيل وتو�صيف ال�شرائح الرقيقة بدقة
ت�صل �إلى ب�ضعة نانومرتات .وت�ساعد هذه الأجهزة
على ت�صنيع �أنظمة متعددة مبتكرة حمليا ميتلك املجتمع
امل�صري حق معرفتها بالكامل ،مما ي�ؤدي �إلى ا�ستحداث
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�صناعات جديدة من �ش�أنها تقدمي حلول فاعلة وم�ؤثرة
للمجتمع امل�صري؛ ومنها على �سبيل املثال �إمكانية
ت�صنيع معمل حتليل متناهي ال�صغر يقوم بالتحكم فى
تلقائيا.
م�ستوى ال�سكر يف الدم ً
بهذا يحقق هذا املركز �أحد الأهداف الرئي�سية
للم�شروع القومي وهي ربط خمرجات البحث العلمي
بال�صناعة واالقت�صاد واحتياجات املجتمع امل�صري.
بجانب الأجهزة احلديثة فقد ان�ضم �إلى املركز باحثون
ذوي خربة يف هذا املجال.

ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻧﻮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺍﳌــﻮﺍﺩ

ﺍﳌﺴﺘﺸﻌﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ

ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ

ﺣﺎﺻﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
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املعاهد البحثية
مركز الت�صوير امليكرو�سكوبي
تهدف املدينة ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تكوين الروابط بني الدرا�سات الأكادميية والتطبيقات ال�صناعية
والزراعية .ويعد العامل الأكرث �أهمية يف م�س�ألة حتويل نتائج الأبحاث �إلى تطبيقات عملية هو القدرة
أي�ضا �إمكانية التتبع الزمني حلركة اجلزيء واملادة
على ت�صوير الأج�سام متناهية ال�صغر بدقة عالية ،و� ً
بدقة ت�صل �إلى واحد من مليون بليون جزء من الثانية «فمتو ثانية».
و�سوف يتم حتقيق ذلك يف مركز الت�صوير امليكرو�سكوبي؛ �إذ �إنه يحتوي على �أحدث �أجهزة الت�صوير
الإلكرتوين وال�ضوئي يف العامل ،وبذلك ميكن ر�ؤية “غري املرئي” من الذرة �إلى اخللية احليوية.
يقوم هذا املركز بدور حموري لي�س فقط بالن�سبة ملراكز املدينة البحثية الأخرى ولكن يتعداها خلدمة
املراكز البحثية يف م�صر.
وقد �أن�شئ هذا املركز يف نوفمرب 2012م بالتزامن مع تدريب م�صريني يف م�ؤ�س�سات علمية رائدة (مثل
كالتك وماك�س بالنك) على هذه التكنولوچيا للعودة �إلى م�صر للم�شاركة يف البحث والإنتاج.

يف م�ؤلفه ال�شهري “ :كتاب املناظر”� ،صاغ العامل العربي “احل�سن بن الهيثم” ( والذي يكتب ا�سمه بالالتينية  )Alhacen or Alhazenالتعبري العربي “البيت
املظلم” ،الذي يرتجم حرفيا �إلى الإجنليزية “ ،”dark roomو�إلى الالتينية “ � ،”camera obscuraإلى جانب هذا وما يت�صل به من عمل ،كان البن الهيثم
م�ساهمات و�صفت ب�أنها “ثورية” يف علم الر�ؤية والت�صوير .هذا الو�صف وال�صورة مقتب�س من كتاب للدكتور �أحمد زويل والدكتور چون توما�س� ،إ�صدار دار
ن�رش امربيال كولدچ ،لندن .2009 -
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هـرم التكنولوچيا
هرم التكنولوچيا هو �أحد كيانات املدينة لل�صناعات التكنولوچية ،والذي �سيمثل منطقة ٍ
تالق بني �أن�شطة البحث
والتطوي���ر م���ن جانب وبني ال�س���وق من جانب �آخ���ر .ولهرم التكنولوچي���ا وظيفتان :الأولى هي �إعطاء الفر�ص���ة
ح�ضانات التكنولوچيات وال�صناعات اجلديدة وتطويرها ،على �أن
للخريجني النابهني ورواد امل�ش���روعات لإن�شاء ّ
تقدم املدينة بع�ض امل�س���اعدة املالية واملكان املالئم على �أ�س���ا�س تعاقدي من �أجل تعزيز م�س���توى ريادة الأعمال
و�إن�شاء �صناعات جديدة.
والوظيفة الثانية هي منح فر�صة التعاون البحثي مع خمتلف القطاعات املتخ�ص�صة يف ال�صناعات املتقدمة تكنولوچيا ً،
العلمي يف املدينة ،مما يع���ود بالنفع املتبادل يف جماالت
وذل���ك لإتاحة تواج���د هذه القطاعات يف منظومة البح���ث ٌ
التطوير والإنتاج.
بهذه الوظائف يتم بناء قاعدة تكنولوجية وكذلك االحتفاظ بال�شباب املوهوب القادر على االبتكار .وعلى املدى
البعيد يجب �أن يقوم الهرم ،من خالل اتفاقيات م�شرتكة ،بجذب م�صدر مايل �أ�سا�سي لدخل املدينة.
ب�إن�ش���اء مرك���ز تكنولوچيا النانو ومركز �إلكرتونيات النانو ومركز الت�ص���وير امليكرو�س���كوبي ومراكز �أخرى،
تر�س���خ املدينة حلقة الو�صل بني البحث العلمي وال�س���وق عن طريق هرم التكنولوچيا ،وتعمل املدينة حاليا على
جذب علماء متخ�ص�صني يف �صناعات �أخرى مثل تكنولوچيا املعلومات واالت�صاالت وتكنولوچيا الزراعة احلديثة.
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مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيچية
مركزا للدرا�س����ات
�سين�ش�����أ ٌ
كج����زء من اخلدمة الوطنية التي تقدمها املدينة ُ
اال�س��ت�راتيچية مل�ش����روعات التنمي����ة الك��ب�رى ولتقيي����م املخاط����ر الوطنية،
و�س����يتعاون فريق من اخلرباء املحليني والدوليني يف درا�سة كل حالة لتقدمي
حتليل علمي على �أعلى م�س����تـوى ..ومن �أهم امل�ش����اريع التي يجب درا�ستها
هي حالة التعليم يف م�ص����ــر وحم ــو الأمي ــة� ،إن�ش���� ــاء �ش����ب ــكات النقل الربي
وال�سكة احلديد يف جميع �أنحاء م�صر ،تنمية الأرا�ضي ال�صحراوية ،م�ستقبل
املياه ،م�ص����ادر الطاقـ ــة خا�ص����ة حتويل الطاقة ال�شم�س����ية يف البالد �إلى طاقة
فعالة يف املجتمع.
ولأن املخاطر التي تواجهها البالد واملنطقة متعددة ،فيجب القيام بدرا�سات
تهدف ،على �سبيل املثال� ،إلى طرق احل�صول على الطاقة النووية لال�ستعماالت
ال�سلمية وتفادي �أثر الكوارث النووية ،وانت�شار الفريو�سات ،وندرة املياه
وت�آكل الدلتا� ،إلخ .و�س����يتم �إعداد التقارير لإتاحتها ل�صانعي ال�سيا�سات من
خالل اتفاقيات و�سرتاتيچيات مدرو�سة.
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التعــاون القــومــي
املدينة �ستقوم بتعزيز التعاون يف جمال البحوث والتطوير ونقل املعرفة �إلى قطاع ال�صناعة ،وعلى �سبيل املثال
�س����وف ت�شرف املدينة على مركز الإ�سكندرية للبحث والتدريب يف امل�ستح�ضرات الدوائية ،والذي ترعاه
ومتوله جمموعة «فاركو» ،و�سوف يعمل املركز على حتويل امل�ستح�ضرات الدوائية من مرحلة ت�صميم الدواء
�إلى التطبيقات العملية ،حيث يتم تطبيق الأدوات اجلديدة لعلم الوراثة والبيولوچيا اجلزيئية.
وامتدادا لهذا التعاون يف البحث والتطوير �س����وف ت�س����اهم املدينة يف بناء روابط علمية مع املراكز القائمة
يف الوطن ،مثل مركز الكلى وامل�س����الك البولية باملن�ص����ورة ومركز القلب ب�أ�سوان وذلك من خالل اتفاقيات
م�شرتكة ،ويف امل�ستقبل نتوقع �أن تن�ضم مراكز �أخرى لتلك ال�شبكة العلمية مبجرد �أن تكتمل اجتاهات البحث
والتطوير يف املدينة.
وقد بد�أ حاليا التعاون الفعلي مع العديد من اجلامعات الأهلية واخلا�صة ،مثل �إن�شاء مركز �إلكرتونيات النانو
بامل�شاركة بني املدينة واجلامعة الأمريكية بالقاهرة ،والتعاون العلمي مع جامعات �أ�سيوط وطنطا وعني �شم�س.
كم����ا تق����وم املدينة ببحث �أوجه تع����اون خمتلفة مع وزارة التعلي����م العايل والبحث العلمي ،وزارة االت�ص����االت
وتكنولوچيا املعلومات ،ووزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية.
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�أ�صـدقــاء املدينـــة
يف الثاين من يونيو من عام  2011م� ،أ�س�����س جمموعة من ال�ش����باب �صفحة باللغة العربية على موقع التوا�صل
االجتماعي “في�س����بوك”� ،أطلقوا عليها ا�سم “�أ�صدقاء مدينة زويل” ،وذلك كـ ــر ّد ٍ
فعل فـ ــوري للدعوة التي
وجهها د�.أحمد زويل �إلى كافة امل�صريني لدعم املدينة.
ويف غ�ض����ون خم�س����ة �أيام ،كان �أكرث من مائة و�أربعني �ألف م�ش��ت�رك قد ان�ض����موا �إلى هذه ال�ص����فحة ،وحاليا
اقرتب العدد من مليون ع�ض ٍو �صديق للمدينة.
�س����رعان ما متكن “�أ�ص����دقاء املدينة” من تنظيم �أنف�س����هم لي�ش����كلوا عدد ًا من اللجان الإقليمية على م�ستوى
اجلمهورية ،وذلك ب�أهداف رئي�س����ية وا�س��ت�راتيچية وا�ضحة ،وهي تعريف ال�ش����عب امل�صري على م�ؤ�س�سات
ومكونات املدينة و�أهدافها ،وت�ش����جيع امل�ص����ريني على التربع �إلى املدينة .كما يقوم الأ�صدقاء بن�شر املعرفة
وامل�شاركة الفعالة يف التوعية العلمية يف املدار�س وامل�ؤمترات واملحا�ضرات العامة ،وكذلك ت�شجيع املتفوقني
من الطالب وحثهم على طلب العلم والتفوق يف جميع �أنحاء اجلمهورية.
ال�صفحة الر�سمية لأ�صدقاء املدينة على الفي�سبوكhttps://www.facebook.com/zewailcityfriends :

“�أ�ص����دقاء املدينة” هم جمموعة من ال�ش����باب املتطوعني ي�ؤكدون بو�ضوح على �صفحتهم؛ �أنهم ال ميثلون
ر�س����ميا د� .أحم����د زوي����ل �أو املدينة ،ولكنهم ي�س����عون �إلى حث امل�ص����ــريني على الت��ب�رع للمدين ــة ،مع العلم
�أنهم ال يح�صدون هذه التربع ــات ب�إنف�سهم بل يدعون كل راغب يف التربع �إلى التوجه مبا�شـرة �إلى ح�ساب
 1000/1000اخلا�ص بـ«مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا» يف �أي من بنوك جمهورية م�صر العربية.
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تقديرا جلهودهم
يف الراب��ع والع�رشي��ن من فرباير 2012م ،قامت املدينة بتكرمي �أكرث من  600ع�ضو من �أع�ضاء «�أ�صدقاء املدينة» بالقاعة الرئي�سية يف ال�شيخ زايد،
ً
التطوعية امللمو�سة على مدار ال�سنة من �أجل دعم امل�رشوع القومي.

وتقديرا لدور ال�ش����باب يف النه�ض����ة العلمية ،قررت املدينة ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري �أ�سا�سي ليكون �ضمن
هيكلها التنظيمي الرئي�سي ،و�سي�ضم ممثلني عن “�أ�صدقاء املدينة” ،كما �سي�ضم �أي�ض ًا طالب املدينة امللتحقني
مع بداية الدرا�سة.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 47

الهيكل الإداري

الهيــئــــــة الإداريـــــــة العليــــــــا للمــدينـــــــــــة

راجية من�صور
مدير مكتب
رئي�س جمل�س الأمناء

�شهرية حلمي
مدير مكتب
الرئي�س الأكادميي

�صالح عزازي
مدير
ال�شئون احلكومية

�إميان �إ�سماعيل
رئي�س قطاع
امل�شرتيات

خالد عبد الفتاح
رئي�س قطاع
تكنولوچيا املعلومات

رجاء �شحاتة
مدير ق�سم
القبول و�ش�ؤون الطالب

عبلة عثمان
مدير ق�سم
وثائق الت�سجيل

�إيرين م�شرقي
رئي�س قطاع
التنمية والتوا�صل

رويدة �سعد الدين
رئي�س ق�سم
الت�شغيل

حممد ال�شافعي
مدير
املوارد الب�شرية

د� .أحمد �سامي
مدير �إدارة
ال�سالمة العامة

�شريف ف�ؤاد
امل�ست�شار الإعالمي
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جملـ�س الأمنـــــاء
يدي���ر املدينة جمل�س �أعلى ا�ست�ش���اري (جمل�س �أمناء) يتكون من جمموعة من ال�شخ�ص���يات
املرموقة ،وتت�ض���من القائمة �سبع �شخ�ص���يات حائزة على جائزة نوبل يف الفيزياء والكيمياء
والطب واالقت�صاد ،بالإ�ضافة �إلى الرئي�س احلايل جلامعة كالتك ،والرئي�س احلايل للأكادميية
أي�ض���ا الرئي�س الأ�س���بق ملعهد ما�سات�شو�س���ت�س
الأمريكي���ة الوطنية لعلوم الهند�س���ة (وهو � ً
للتكنولوچيا) ،ومعهم رئي�س الأكادميية ال�ص���ينية للعلوم ،ولفيف من العلماء ذوي ال�ش���هرة
العاملية ،و�أطباء ومهند�س���ون واقت�صاديون ورواد م�ش���اريع من داخل م�صر وخارجها .ومن
ه���ذا املجل�س ينبثق جمل�س الإدارة الذي بدوره م�س���ئول عن ال�ش���ئون الإدارية والأكادميية
للمدينة ،ويحتوي على م�ص���ريني مرموقني وممثلني للدولة يف قط���اع التعليم والبحث العلمي
وال�صناعة.
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ت�أهيل وجتهيـز قاعــة
املحا�ضرات الرئي�سية

لقطات �أر�شيفية
لتطـوير املدينـة
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�أعمال �إن�شائية متعددة
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و�ضع حجر الأ�سا�س ملعهد حلمي للعلوم الطبية
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مركز خدمة الطلبة
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معامل الفيزيـاء

املناطق اخل�ضراء
1

2

3

4

5

6

ممــرات امل�شـاة داخـل املدينـة
7
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املعرفة نور احلياة

Knowledge is the light of life
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ات�صل بنا
•املقـــر الإداري

� 1شارع الإبراهيمي
ميدان ال�شيخ يو�سف
جاردن �سيتي 11461 -
تليفون+20 2 279 33 356 / 7 :
فاك�س+20 2 279 33 358 :

•موقع املدينة		

منطقة ال�شيخ زايد 12588 -

مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر
اجليزة – جمهورية م�رص العربية
تليفون+20 2 385 40 400 :
فاك�س+20 2 385 17 181 :

www.zewailcity.edu.eg
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