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 التكريم االول 





اتشرف بتقديم خالص التهنئة الى السيد االستاذ الدكتور أبوالعال عطيفي حسنين بمناسبة فوز سيادته بجائزة عبدالحميد 

جوائز في مجال البحث العلمي تمنح لعالم عربي على  احد ارفعشومان للعلماء العرب في العلوم االساسية وهي 

مستوى دولي اظهر صدق الرغبة في النهوض بأّمته العربية في مجاالت التقّدم  والدخول بها إلى عصرالعلم 

والمعرفة الحديثة ، منطلقا في طريقه باحثاً عن إضافة، وكاشفاً ِلُمْبَهم، ومنوراً لغامض، وداعماً لِفْكر، وميسراً 

لصناعة،  ومرشداً لمعرفة في مجاالت المعارف الّصحيحة واإلنسانية مدعوما بنشر بحثي علمي معترف به عالميا 

ويؤدي تطبيقه وتعميمه إلى زيادة  في المعرفة العلمية والتطبيقية وزيادة الوعي بثقافة البحث العلمي، واسهاما في 

 ً  .حل المشكالت ذات األولوية محلياً وإقليمياً وعالميا

ن  العزب   ي  احب  ؤمان  للب  د ش  حمب 
ال
د  ة  عب  ة  مؤ سس  ز  ائ  2106ج   



كانت الحياة  فإذا. تنظيم المؤتمرات و حضورها له من الفوائد ما يصعب حصرها وقياسها
ال يكون إال من خالل مجتمع يضم مختلف الفئات البشرية التي   الكريمة و إزدهار الحضارة

تتبادل المنفعة و تقوم باألدوار المختلفة، فكذلك إزدهار العلوم ال يكون إال من خالل 
و إذا كانت األسرة لبنة . مجتمع علمي يضم مختلف الفئات و التخصصات العلمية

و تكوين الجمعيات و . المجتمع فإن الجمعيات العلمية هي لبنة المجتمع العلمي
الشبكات العلمية يتم من خالل تعاون و تآلف بين الباحثين من ذوي التخصص المشترك و 

 .من له عالقة به

2016المؤتمر العربى الخامس فى الفلك والجيوفيزياء    

 االشنراك معا  في الفكر و القضية العلمية 

من حلول المشاكل العلمية و لصناعية %  70قد ثبت أن أكثر من 

 تنبثق عبر التفاعل المباشر أثناء المؤتمرات و اللقاءات العلمية

خالل المؤتمرات تتولد عالقات علمية و عملية ، اقتصادية و 

اجتماعية، و تتكون شبكات علمية و مجموعات بحثية و تبادل 

 للخبرة و المعلومات

. دعم و تحفيز المجتمع العلمي المصرى و العربي لتكوين لبناته و نقصد بها الجمعيات العلمية

.و من أهم الوسائل لذلك هي تنظيم المؤتمرات العلمية  



ي   م العزب 
ي  العال

مي  ف 
حث  العل ز الب  طؤئ 

ل ت  ي  وسب  ؤلؤج  كت 
مي  الت 

دم العل ق   الت 
 قوة زيارة في األثر ومتزايد مهما دورا التكنولوجيا أدت

 أن إلى الدراسات وتشير المتقدمة، الدول ورفاهية

 في العمل إنتاجية زيارة في التقني التقدم مساهمة

 إن .المائة في 90 -80 تساوي المتحدة الواليات

 من المائة في 90 عن مسؤول التكنولوجي التقدم

 الفترة خالل األمريكي الفرد دخل متوسط في الزيارة

 استخدام في الزيارة كانت فيما ،(1960 -1900)

 لقد فقط، (المائة في 10) عن مسؤولة المال رأس

 زمن منذ التكنولوجيا نقل عملية العربية الدول عرفت

 مبالغ العربي العالم أنفق ولقد الكبير، علي دمحم

 أو (المعرفة خالية) التكنولوجيا نقل على طائلة

  - 1950) الفترة خالل انفق حيث ،(باليد المفتاح)

 (دولة 13) شملت (دوالر مليار 65) مبلغ (1967

 الحاجز االجتماعي •

 مخاطر التكنولوجيا المنقولة مع البيئة، •

تكلفة نقل التكنولوجيا باهظة وتثقل الدول العربية  •
 بالديون

 تعميق التبعية العلمية والتكنولوجية واالقتصادية  •

 عملية نقل التكنولوجيا

وبما أن البحث العلمي عنصر هام للتنمية الشاملة، لذلك على العالم العربي االعتماد على  

 البحث العلمي، وتوفير العوامل والسبل التي تطوره 



ة   ب  حب   
ة  والب لمب 

الع
لاب   كب 

ل والت   العؤامل والسب 
تشجيع القيام بالبحوث العلمية المشتركة عن طريق 

 فرق عمل عربية بين الدول العربية

تأسيس جمعيات علمية عربية تعمل على التقريب  

بين العلماء والباحثين العرب وتزيد من فرص اللقاءات، 

ودعم الجمعيات العلمية القائمة حاليًا، وتوفير 

.مستلزمات إنجاحها  

إصدار الدوريات العلمية المتخصصة، واستخدام 8

الحواسب اإللكترونية المتطورة في عمليات الطباعة 

مما يوفر الوقت والجهد، إال أن ذلك يتطلب تدريب 

الكوادر الفنية العاملة في الطباعة على اتقان 

.استخدام هذه الحواسب  

إعفاء جميع المطبوعات العلمية من جميع  -9

الضرائب والرسوم المالية والجمركية عند التصدير أو 

.االستيراد  

 

، وضع استراتيجية عربية للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتوطينها 
تستنبط منها الخطط البحثية بين الدول العربية، على أن يراعى في إعداد 

هذه الخطط تجنب االزدواجية الضارة والتوجه نحو التنسيق بين الدول 
 .العربية في إجراء البحوث المشركة

هذه الشبكة تضم معلومات مفصلة عن : شبكة المعلومات العربية 
اختصاص الباحثين العرب والبحوث التي قاموا بها وكذلك البحوث التي يقوم 

 .بها باحثون في العالم والتي يمكن أن يستفيد منها الباحث العربي

مهمته كبيرة، حقيقة أن هنالك : الصناديق العربية الممولة  للبحث العلمي 
الكثير من الباحثين في العالم العربي وضمن االختصاص الواحد في عزلة 

عن بعضهم بعضًا، في حين أن الكثير من هؤالء الباحثين يرتبطون بمشاريع 
وبحوث مشتركة مع باحثين من الدول المتقدمة، ومن هنا فإن مثل هذا 

الصندوق سيفتح قنوات ما بين الباحثين العرب األمر الذي نفتقده في 
 .الوقت الراهن

تنشيط اللقاءات العلمية عن طريق عقد المؤتمرات العلمية والندوات  
بصفتها إحدى الوسائل على ما يجري في العالم العربي من ناحية، وتبادل 

 .اآلراء والخبرات بين العلماء العرب من ناحية أخرى

 



 التطبيق والجودة وليس العدد



ي  
خ زى ف  دمة  الا  ق  ار الدول المت  ج 

ادة  من  ت  ف  ة الاست  مكب  ي  ي  م العزب 
العال ف 

مؤر 
ن  والن  ان  والصي  اب  ي  كالب  ؤلؤج  كت 

دم الت  ق  مي  والت 
حث  العل ال الب  مج 

ز علي  ي  لي حد كب  مدب  ا 
ي  اعن 

زها من  الدول، الن  ي  ة  وع  ؤي  الا ست 

ادرة  علي  ة  والف  ق  ة  الؤاث  ب  اي  رادة  الد  لك علي الا  ة  وكد  ب  اي  ها الد 
ات  مكاب  ا 

ة   لمب 
الع

ة   عب  ت  ي  الب 
ؤع ف  ، من  دون  الؤق  مي 

حث  العل دارة  الب  ة  وا  مب 
ن  ي 

ا   ب  ؤلؤح  كت 
دمة  ت  ق  ة  للدول المت  ب  ؤلؤح  كت 

.والت   

 الخالصة

 لكن يبقى التحدى االكبر والرهان على علمائنا ومدى التعاون والوصول الى التميز


