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اإهــداء

هذ� �مل�ضـــروع �لقــومي للنه�ضــة �لعلمية هـــو �إحــدى ثمــار 
ثـــــورة ينـايــر �ملجيـــدة.. ول�ضـــهد�ء هذه �لثـــــورة �لذين 
�ضـــحـــو� باأرو�حــهــم تهدي م�ضـــر هـــذ� �لعمـل، ر�جــــني 
من �هلل �أن يكــون لبلدنا م�ضتقبل عظيــم يف ع�ضــر �لعلـــم.
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متهيـــــد 

مدينة زويل للعلوم  و�لتكنولوچيا  – م�ضروع م�ضر �لقومى للنه�ضة �لعلمية –  هى موؤ�ض�ضة 
علمية بحثية م�ضتقلة ال تهدف �إلى �لربح. ن�ضاأت فكرة �مل�ضروع فى دي�ضمرب عام 1999م، 
ومت و�ضع حجر �الأ�ضا�س فى �الأول من يناير عام 2000م. وبعد عر�قيل عدة و�ضعت فى طريق 
روحًا  �مل�ضروع  فى  لتبث  عام 2011م  يناير  من  و�لع�ضرين  �خلام�س  ثورة  تاأ�ضي�ضها، جاءت 
جديدة من خالل قر�ر جمل�س �لوزر�ء �لقا�ضي باإعادة �إحياء �مل�ضروع وذلك يف يوم 11 مايو 

2011م، ثم مت �لتد�ضني �لر�ضمى للمدينة فى �الأول من نوفمرب 2011م.

وفى عهد �لدكتور حممد مر�ضى – �أول رئي�س مدين منتخب مل�ضر– �ضدر �لقانون رقم 161 
�خلا�س بامل�ضروع فى 20 دي�ضمرب 2012م ون�ضر يف �جلريدة �لر�ضمية. وبذلك �كتمل �لكيان 
�لقانونى للم�ضروع ومكوناته �الأ�ضا�ضية - �جلامعة ومر�كز �لبحوث وهرم �لتكنولوچيا - لتبد�أ 
�ملدينة بامل�ضاركة مع �ملر�كز �لعلمية يف م�ضر و�خلارج �لنه�ضة �لعلمية �حلديثة فى �لبحث �لعلمى 

و�الإنتاج �لقومى.
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افتتـاحيــــة

الب�شرية  ِلية يف تطور  ال�شنني، قدمت م�شر م�شاهمات مْف�شَ اآالف  على مدى 
وتقدم املجتمعات، لقد كانت رائدة يف جمال االكت�شافات العلمية واالبتكارات 
التي و�شعت االأ�ش�س للعديد من املجاالت املختلفة، كالفلك والكيمياء والطب، 
املعمار  يف  اليوم،  اإلى  باقيا  فيها  امل�شري  التفوق  فمازال  بالطبع،  والهند�شة 

املهيب للأهرامات والكرنك.

م�شر يف الواقع �شاهد حي على العلقة الوطيدة بني قوة املعرفة يف اأي جمتمع وتقدم هذا املجتمع. ومنذ 
األف عام كان للح�شارة االإ�شلمية دوٌر ملهم يف �شناعة النه�شة االأوروبية، وذلك باالإ�شهامات املعرفية 
الغزيرة. وقبل قرنني فقط من الزمان �شهدت م�شر احلديثة، يف ظل القيادة املب�شرة ملحمد علي با�شا، 
نه�شة يف جماالت التعليم والثقافة وال�شناعة، حيث اأ�شبحت م�شر قوة اإقليمية عظمى خا�شة فى املجالني 

ال�شناعي والع�شكري، وكان االإ�شلح التعليمي والعلمي هو العن�شر احلا�شم يف بناء هذه النه�شة. 

العربي كله. رغم  للوطن  باالأحرى عا�شمة  اأو  املنطقة،  للتنوير يف  القاهرة مركزا  وفيما بعد �شارت 
االقت�شادية  للإنتاجية  توؤ�ش�س  التي  املعرفة  اليوم يف  العربية  اإ�شهامات م�شر واملجتمعات  فاإن  ذلك، 

اإ�شهامات متوا�شعة، ال ترقى اإلى امل�شتوى العاملي.

نفو�س  الثقة يف  بناء  هي  م�شر  التقدم يف  بوابة  فاإن  يناير،  من  والع�شــرين  اخلام�س  ثـــورة  بعد  اأما 
اأن ياأتي به  امل�شريني من خلل التفافهم حول »م�شروع قومي« ياأ�شر خيالهم، ويج�شد لهم ما ميكن 
امل�شتقبل.. وكما كان ال�شد العايل هو املحرك االأ�شا�شي لقاعدة م�شر ال�شناعية، فاإن امل�شروع القومي 
يف ع�شـــرنا –ع�شـــر العـلــم– يجب اأن ينري العقول من خلل التعليم والبحث العلمي، الأن »املعرفة 

نور احلياة«.
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وجتري اال�شتعدادات حاليًا لبدء الدرا�شة يف اجلامعة يف عام 2013م, وبالفعل قد بداأ الدكتور �شريف 
لقبول  نحتاجه  ما  حمققا  2012م.  اأبريل  من  االأول  يف  باملدينة  عمله  االأكادميي-  -الرئي�س  �شدقي 

الطالب باجلامعة, وذلك من خالل دوره االأ�شا�شي يف هيكلة املناهج العلمية و ال�شئون االإدارية. 

كما قمنا بتعيني فريق من االإداريني واملوظفني االأكفاء يف املدينة, هذا باالإ�شافة اإلى جتهيز املبنى االإداري 
بحي جاردن �شيتي واملقر الرئي�شي للمدينة مبنطقة ال�شيخ زايد, وقد انتهى العمل التنفيذي بهما يف 
وقت قيا�شي مل يتعد ت�شعة اأ�شهر. وعلى الرغم من كل هذه االإجنازات فاإن الطريق اأمامنا اليزال مليئًا 

بالتحديات مع ما فيه اأي�شًا من فر�س جديدة للو�شول اإلى االإنتاجية العاملية.

الفعالة  وبامل�شاركة  القومي,  امل�شروع  هذا  اإزاء  امل�شريني  من  املاليني  والتزام  حما�س  ظل  يف  لكن 
جميع  عزم  اإلى  باالإ�شافة  البالد,  يف  االأخرى  العلمية  املوؤ�ش�شات  من  والعديد  امل�شرية  احلكومة  مع 
امل�شاركني بامل�شروع, فنحن واثقون من اأننا �شننجح يف اإثبات �شعارنا.. »م�شر ت�شتطيع«.. يف هذه 

احلقبة التاريخية لنه�شة م�شر.

وفقنا اهلل ملا فيه خري االأمة

اأحمد زويل
رئي�س جمل�س االأمناء

يناير  من  والع�شرين  اخلام�س  ثورة  ا�شتطاعت  ال�شيا�شية،  العقبات  من  عاًما  ع�شر  ثالثة  وبعد  والآن 
مر�شي  الدكتور حممد  اجلمهورية  رئي�س  ال�شيد  اأقره  ملمو�شة، حيث  م�شروعنا هذا حقيقة  اأن جتعل 

كم�شروع قومي من ال�شعب واإلى ال�شعب ب�شدور القانون رقم 161 يف 20  دي�شمرب عام 2012م.

امل�شروع هو موؤ�ش�شة علمية بحثية ل تهدف اإلى الربح مبنية على الكفاءة ومكر�شة لتقدمي التعليم على 
ال�شوق  م�شتوى  اإلى  ترقى  التي  والإنتاجية  البحثية  البتكارات  تقدمي  اإلى  بالإ�شافة  م�شتوياته،  اأعلى 

العاملية.

مبنح  امل�شتقبل،  يف  ال�شتثمار  امل�شريون  قرر  فقد  احلالية،  القت�شادية  ال�شعوبات  من  الرغم  وعلى 
احلكومة مباين واأرا�شي خا�شة للم�شروع وتربع ال�شعب امل�شري الويف مبا بني ع�شرات اجلنيهات من 
اأطفال الوطن اإلى ع�شرات ومئات املاليني من اأبناء الوطن وموؤ�ش�شاته الوطنية. بالإ�شافة اإلى »اأ�شدقاء 
�شاب  مليون  من  اأع�شائهم  عدد  اقرتب  الذين  »في�شبوك«،  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  املدينة« 

وفتاة، فقد لعبوا دورًا هاما يف التوعية باأهمية دعم امل�شروع.

اإن الو�شول اإلى هدفنا يف دعم البحث العلمي يتطلب اإن�شاء وقف مقداره مليار دولر، وكذلك احل�شول 
على نف�س املبلغ لإجناز جميع مباين املدينة.

خالل ال�شهور القليلة املا�شية، ومنذ الفتتاح الر�شمي للمدينة يف الأول من نوفمرب 2011، جنحت 
املعاهد  خمتلف  من  والباحثني  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  املديرين  من  كبري  عدد  اجتذاب  يف  املدينة 
والكليات داخل وخارج م�شر، امتدت تخ�ش�شاتهم البحثية يف جمالت عدة مثل الطاقة، والأمرا�س 
الچينية، وتكنولوچيا النانو، والأنظمة الكهروميكانيكية املتناهية ال�شغر، والت�شخي�س الطبي احليوي، 
ا العلوم احلديثة يف الطبيعة والكيمياء والريا�شيات والقت�شاد وغري  وال�شناعات الإلكرتونية، واأي�شً

هذا من الأ�شا�شيات يف البحوث املتطورة.
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امل�شروع .. التطور الزمني

ن�ضـــاأت فكرة �مل�ضـــروع �لقومي يف دي�ضمرب 
عام 1999م، �أثناء �حتفاالت م�ضـــر بح�ضول 
�لدكتور �أحمـــد زويــل على جائــــــزة نوبــل، 
حيث عـر�ـــس �لدكتـور زويل علـــى �لرئي�س 
�ل�ضـــابق حممد ح�ضـــني مبارك فكرة �مل�ضروع 

وخارطة طريق لتنفيذه.

بعد ذلك بفرتة ق�ضـــرة مت تخ�ضـــي�س 300 فد�ن للم�ضروع مبدينة �ل�ضـــيخ ز�يد و�لذي كان معروفًا يف حينه 
مبوؤ�ض�ضـــة زويل للعلوم و�لتكنولوچيا )�ل�ضورة(.. وقد مت و�ضـــع حجر �الأ�ضا�س يف �ل�ضيخ ز�يد يف ح�ضور 
رئي�س �لوزر�ء �الأ�ضبق �لدكتور عاطف عبيد يف �الأول من يناير 2000م، و�لذي خ�ض�س كذلك مبنى �إد�ريًا 

للم�ضروع يف حي جاردن �ضيتي بالقاهرة. 

وبعد توقف �مل�ضروع لعدة �ضنو�ت الأ�ضباب �ضيا�ضية؛ خ�ض�س رئي�س �لوزر�ء �الأ�ضبق د.�أحمد نظيف 127 
فد�نا من �الأر�س نف�ضها لبناء �إحدى �جلامعات �خلا�ضة، �إال �أن جمل�س �إد�رة �جلامعة تنازل عن ذلك �لتخ�ضي�س 

الحقًا، �أثناء تويل �لفريق �أحمد �ضفيق رئا�ضة �لوزر�ء، ب�ضبب بع�س �ملخالفات �لقانونية.

ونتيجـــة لثورة 25 يناير 2011م فقد �أعيد تخ�ضـــي�س �الأر��ضـــي و�ملباين للم�ضـــروع بقـــر�ر جمل�س �لوزر�ء 
حتت رئا�ضـــة �لدكتور ع�ضام �ضرف، و�إطالق م�ضروع م�ضر �لقومي با�ضم مدينة زويل للعلوم و�لتكنولوچيا 

)“�ملدينة” يف هذ� �لكتيب(.

وفى عهد �لدكتور حممد مر�ضـــى �ضـــدر قانون �ملدينة رقم 161 �خلا�س بامل�ضـــروع فى 20 دي�ضمرب 2012م 
بعد مو�فقة جمل�س �لوزر�ء برئا�ضة �لدكتور ه�ضام قنديل وبذلك �كتمل �لكيان �لقانوين للم�ضروع �لقومي.    

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 1213   



ر�شالة املدينة

�إن “�ملدينـــة” مبكوناتهـــا �خلم�ضـــة -�جلامعـــة 
و�ملعاهد �لبحثية وهرم �لتكنولوچيا و�الأكادميية 
ومركز �لدر��ضـــات �ال�ضـــرت�تيچية- م�ضممة 
لتحقيق �مل�ضاركة �لفّعالة يف علوم �لقرن �حلادي 
و�لع�ضـــرين بهدف �لنهو�ـــس بالتكنولوچيات 
�ملحليـــة ودفـــع �الإنتاجيـــة �لقومية لرتقـــى �إلى 

�مل�ضتوى �لعاملي. 

وت�ضتهدف �ملدينة �مل�ضاهمة يف بناء جمتمع مبنٍي 
على �ملعرفة وموؤ�ضـــ�س علـــى �لتفكر �خلالق، 
وذلـــك من خالل توفر منظومـــة تعليمية مبنية 

على �لكفاءة و�لتفاعل مع �ملجتمع �الأو�ضع.
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قيم املدينة
الكفاءة��

�لقدرة علـــى �الأد�ء �ملتميز و�ملهني �لقائم على �ل�ضـــلوك 
�الأخالقي، هي �أ�ضا�س �لتعيني و�لرتقية.

ال�شفافية��
�لروؤية �لو��ضـــحة �ملدّعمة با�ضـــرت�تيجيات و�ضيا�ضـــات 
�ضفافة ت�ضمن و�ضوح �مل�ضوؤولية و�إمكانية �لتقييم �ملهني.

اال�شتقاللية��
��ضتقاللية �الإد�رة متهد �لطريق لالنطالق و�الإبد�ع.

التعاون��
�لبحـــث �لعلمي يلزمه �لكثر من �لتعاون بني زمالء �ملهنة 
يف �ملوؤ�ض�ضـــات �ملحليـــة وعلى �مل�ضـــتوى �لـــدويل، عرب 
�لتخ�ض�ضـــات، وبامل�ضـــاركة مـــع �ملجتمع �الأعـــم وقطاعي 

�ل�ضناعة و�لزر�عة.

التاأثري��
ينتفـــع �ملجتمع مـــن �لتقدم و�لنهج �لعلمـــي لي�س فقط من 
خالل زيادة �الإنتاجية �لقومية لكن �أي�ضًا من خالل حتقيق 

�لعزة �لوطنية و�لتطور �لثقايف.
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اإنتهت املدينة من هذا املخطط املعماري الذي يو�سح مكوناتها الرئي�سية

هـرم التكنولوچيامـراكز البحـوث

االأكادمييــة
اجلـامـعــة

مركز الدرا�شات اال�شرتاتيچية

مكونات املدينة

تتكون �ملدينة من خم�ضة هياكل �أ�ضا�ضية مرت�بطة، لكن لكل منها مهمة منف�ضلة:

والهند�شة.�� للعلوم  احلديثة  املجاالت  يف  “اجلامعــة” للتاأهيل 
“املعاهد البحثية املتميزة”  يف جماالت البحث والتطوير.��
“هرم التكنولوچيا”  لنقل التكنولوچيا اإلى ال�شوق العاملية.��
“االأكادمييـــة”  الإعداد الطالب املوهوبني يف مرحلة ما قبل اجلامعة.��
“مركز الدرا�شات اال�شرتاتيچية”  للم�شاريع القومية الكربى، وتقييم الفوائد واملخاطر ��

ذات ال�شلة.

مت �لتخطيط للهياكل �خلم�ضـــة بحيث تتفاعل على نحو يحقق �لتعاون وي�ضـــمن �أعلى قدر من �لفو�ئد على 

�مل�ضـــتويني �لعلمي و�الإنتاجي.. ويقدم مثل هذ� �لهيكل للطالب و�لباحثني �أف�ضـــل بيئة متكنهم من �لتعلم 

و�الإ�ضهام يف خلق قاعدة معرفية جديدة.

ومـــع ذلك يجـــب �أال تكون �ملدينة -يف �ل�ضـــيخ ز�يـــد �لو�قعة على م�ضـــارف �لقاهرة- جزيـــرة منعزلة، 

ـــق وتتعاون مـــع �جلامعات ومر�كز �لبحث �لوطنية باالإ�ضـــافة لتلـــك �لقائمة يف �لبلد�ن  بـــل يجب �أن تن�ضّ

�الأخرى. و�ضـــوف تقوم �ملدينة بدور �لو�ضيط الإن�ضاء �ضر�كات يف تعليم �لعلوم و�لتكنولوچيا و�لهند�ضة 

و�لريا�ضيات.
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باجلامعة  للدر��ضة  �الأولى  �ل�ضنو�ت  �لطالب يف  يتابع  و�ضوف  �حلديثة،  �لعلوم  �ملتعددة يف  �لتخ�ض�ضات 
�لطالب  على  ويتعني  و�الجتماعية،  �الإن�ضانية  �لعلوم  يف  �أخرى  وكذلك  �لعلمية،  للمو�د  مكثفة  بر�مج 
�إجادة �للغة �الإجنليزية ومن قبلها �لعربية، و�إن �حتاج �الأمر ف�ضيتم دعم طالب �ل�ضنة �الأولى من خالل 

دور�ت تدريبية يف �للغة �الإجنليزية. 

وبالفعل متت �الإعد�د�ت �لتمهيدية �لتي تقدم للطالب يف �ل�ضنني �الأولى للدر��ضة من �لتحاقهم بـاجلامعة، 
وبعد �جتيازهم �متحان �لتاأهيل �ضنعمل على تاأهيلهم لاللتحاق بربنامج �جلامعة �ملتقدم �لذي يقوم باإعد�د 
جماالت  يف  �لطالب  ي�ضارك  و�ضوف  �ملتقدمة،  و�لهند�ضة  �لعلوم  جماالت  خمتلف  يف  للتخ�ض�س  �لطالب 

باملدينة. �لبحثية  فيها �ملعاهد  �لتي تتخ�ض�س  �لبحوث �ملختلفة 

�أما بر�مج �لدر��ضات �لعليا فاالآن يف �ملدينة يتم �إجر�ء �لبحوث د�خل �ملر�كز �لبحثية باملعاهد �لعلمية.

ا �أكادميًيا  يف يوم 28 فرب�ير 2012م، مت تعيني �لدكتور �ضــــريف �ضدقي رئي�ضً
للجامعة. وكان د. �ضــــدقي ي�ضــــغل من�ضــــب مدير مركز �لعلــــوم و�لتكنولوچيا 
لالأبحاث باجلامعة �الأمريكية بالقاهرة، باالإ�ضــــافة �إلى من�ضــــبه كاأ�ضتاذ للفيزياء 
وعميد م�ضارك للدر�ضات �لعليا و�الأبحاث، وذلك بعد �أن ح�ضل على �لدكتور�ه 
مــــن �جلامعة �لكاثوليكية بلوڤان - بلچيــــكا و�لعمل يف جامعة �لقاهرة وجامعتي 
بركلي و�ضــــتانفورد بالواليــــات �ملتحدة �الأمريكية. وقد بد�أ د.�ضــــدقي عمله 

باملدينة ر�ضميًا يوم 1 �أبريل 2012م.

وقام د. �ضــــدقي بو�ضــــع �لهيكل �لعام ملناهج �لدر��ضــــة باالإ�ضــــافة �إلى و�ضــــع �لهيكل �لعام لتعليم �لعلوم 
و�لتكنولوچيا و�لهند�ضة و�لريا�ضيات باجلامعة. 

كما يوؤ�ضــــ�س باال�ضــــرت�ك مع فريقه �لبحثي �أبحاثا علمية يف جمال �لنانو و�مليكروتكنولوچي لال�ضتخد�م 
يف تطبيقات علوم �ملو�د و�لعلوم �لطبية �حليوية وغرها.

جامعــة زويــــل
للعلوم والتكنولوچيا

�لفكرة �الأ�ضا�ضية �لتي تقوم عليها �جلامعة هي تاأهيل نخبة من �لطالب، منتقاة بعناية، على �أحدث �لعلوم 
�لطالب  يتجاوز عدد  �أال  �لعلمي. على  �لبحث  �لعملية يف  للم�ضاركة  ا  فر�ضً �الأ�ضا�ضية و�لهند�ضية ملنحهم 

خم�ضة �آالف طالب، و�أي زيادة على ذلك يجب �أن حت�ضل على مو�فقة جمل�س �الأمناء باالإجماع.
هز �جلامعة بـاأحدث �الأدو�ت و�ملعامل، كما يتمتع �حلرم �جلامعي بـاالكتفاء �لذ�تي من بيئة علمية فعلية  تجُ
تعمل على ت�ضجيع تبادل �لفكر و�حلو�ر �لعلمي. ونظرً� لو�ضع �جلامعة، باعتبارها هيئة م�ضتقلة غر هادفة 
�ملنح  تقـــــدمي  مع  �لعلميــــــة  �لكفاءة  بنظام  �لطالب  قبول  على  قائمة  ب�ضيا�ضات  ت�ضرت�ضد  فاإنها  للربح، 
�للحاق  �إلى  ت�ضعى  فيمـــا  �ل�ضائدة،  وقيمنا  ثقافتنـــا  على  �جلامعــــة  و�ضتحــافظ  للمحتاجني،  �لدر��ضيـــة 

بركب �لتقدم حول �لعامل.
ويت�ضمن �لهيكل �الأكادميي �الأ�ضا�ضي مرحلتي �لبكالوريو�س و�لدر��ضات �لعليا وما بعدها، ولكن باّتباع 

منهج جديد متعدد �لتخ�ض�ضات و�الأوجه.
و�لفيزياء  )�لريا�ضيات  �الأ�ضا�ضية  �لعلوم  على  �الأول  �ملقام  �لرتكيز يف  �ضيتم  �لبكالوريو�س  مرحلة  ففي 
لتعليم  َمم  �ضَ مجُ متكامل  منهج  �إلى  باالإ�ضافة  ذلك(،  �إلى  وما  و�القت�ضاد  و�لهند�ضة  و�الأحياء  و�لكيمياء 
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باالإ�ضافة �إلى �خلربة �الأكادميية �لتي يتح�ضل عليها �لطالب، خالل در��ضة تخ�ض�ضاتهم ومناهجهم �الأ�ضا�ضية، 
للتفاعل مع �ضخ�ضيات  �ملتاحة  �لفر�ضة  فيها  مبا  �لثقافية،  �لن�ضاطات  �لعديد من  ميار�س طالب �جلامعة  ف�ضوف 
متميزة من �أمثال �لعلماء �ل�ضبعة �حلا�ضلني على جائزة نوبل، و�الأع�ضاء يف جمل�س �أمناء �ملدينة، هذ� باالإ�ضافة 

�إلى �أن طالب �جلامعة �ضوف ي�ضرتكون يف عمليات تبادل للمعرفة عن طريق �ملحا�ضر�ت �لعامة. 

و�ضوف تتلقى �جلامعة طلبات �اللتحاق �بتد�ء من �أول مار�س من كل عام.

هيكل املنهج 

املقررات األساسية (٣٩ ساعة معتمدة)
(STEM نظام) السنة األولى
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باجلامـعـــــة الدرا�ســة 

�جلامعة هي �إحدى مكونات �ملدينة، وتهدف �إلى ربط �لتعليم و�لبحث �لعلمي باالأ�ضو�ق �الإنتاجية على �مل�ضتوى 
�لعالية، وكذلك  �لكفاء�ت  �لطالب ذوي  �جتذ�ب  �ضاأنها  �لتي من  �ملنا�ضبة  �لبيئة  بتوفر  تلتزم  �لعاملي. كما 

�أع�ضاء هيئة �لتدري�س و�لعاملني.

�لعلوم  �ضلبة يف  قاعدة  ببناء  �ملقبولني  للطالب  ي�ضمح  �لذي  �الأ�ضلوب  على  قائم  �جلامعة  �لدر��ضة يف  منهج 
و�لتكنولوچيا و�لهند�ضة و�لريا�ضيات. ولهذ� �ل�ضبب، فاإن �لطالب �ملقبولني بها �ضيح�ضلون على نحو �أربعني 
�ضاعة در��ضية خالل �لعام �الأول يف در��ضة �لعلوم �الأ�ضا�ضية مثل �لفيزياء و�لكيمياء و�الأحياء و�لريا�ضيات، 

وكذلك �لعلـوم �لهند�ضية.

على  ينبغي  �جلامعة،  يف  �لدر��ضة  وملتابعة 
�لطالب �أن يح�ضلو� على درجات متميزة 
هذه  ويف  �الأ�ضا�ضية،  �لعلوم  مناهج  يف 
م�ضارين،  ما بني  �لطالب  يختار  �ملرحلة، 
�إما »م�ضار �لهند�ضة«، �أو»م�ضار �لعلوم«. 

َدر�س يف كل م�ضار،  تجُ �أما عن �ملو�د �لتى �ضَ
علوم  لتعك�س  بعناية  �ختيارها  مت  فقد 
وهي  و�لع�ضرين،  �لو�حد  �لقرن  وهند�ضة 

عِرف �لطالب على كيفية تطبيق ما در�ضوه  علوم وتكنولوچيا يعمل بها يف مر�كز �لبحوث باملدينة، و�ضوف تجُ
ب�ضكل عملي. 

�الإن�ضانية  �لعلوم  در��ضية حمددة يف  �ضاعات  على  و»�لهند�ضة«  »�لعلوم«  �مل�ضارين  �لطالب يف كال  يح�ضل 
و�الأدب  �لعربي،  �لعامل  وتاريخ  �لعربية  و�للغة  �الت�ضال،  ومهار�ت  �الإد�رة  ت�ضمل  و�لتي  و�الجتماعية، 
�الأ�ضو�ق  �لتطبيقية يف  �ملبادرة  �البتكار�ت وروح  تنمية  �أهمية  �إلى دور�ت متخ�ض�ضة يف  �إ�ضافة  و�لفل�ضفة، 

�ملحلية و�لعاملية.

جامعــة زويــــل
للعلوم والتكنولوچيا
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د. �ضامح �ضعد علي
مدير مركز �ل�ضيخوخة 
و�الأمر��س �مل�ضاحبة لها

دكتور�ه من جامعة طوهوكو
�ليابان

د. جنوى �لبدري
رئي�س ق�ضم �لعلوم �لطبية �حليوية

بجامعة زويل
دكتور�ه من جامعة جنوب فلوريد�

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

د. علي عبده
�أ�ضتاذ م�ضاعد بجامعة زويل

دكتور�ه من جامعة و�ضكن�ضن
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

د. �ضريف �خلمي�ضي
مدير مركز علوم �لچينوم

دكتور�ه من جامعة �ضا�ضيك�س
بريطانيا

د. فريد �أبو �لعال
�أ�ضتاذ م�ضاعد بجامعة زويل
دكتور�ه من جامعة بركلي

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

د. حممد �لكردي
مدر�س بجامعة زويل

دكتور�ه من جامعة جنوب فلوريد�
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

الهيكل الأكادميي

اأع�ساء هيـئــة التدريـ�س والباحثون باملدينة

د. �ضريف �ضدقي
�لرئي�س �الأكادميي ملدينة زويل

دكتور�ه من �جلامعة �لكاثوليكية 
لـوڤــان - بلجيكا

د. يحيي �إ�ضماعيل
مدير مركز �لكرتونيات و�أجهزة 

�لنانو
دكتور�ه من جامعة رو�ض�ضرت
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

د. تامر �ضامل
�أ�ضتاذ م�ضاعد بجامعة زويل
دكتور�ه من جامعة فلوريد�

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

د. �ضعبان خليل
مدير مركز �لفيزياء �لنظرية

دكتور�ه من جامعة عني �ضم�س
م�ضـر

د. �ضالح عبية
مدير مركز �لفوتونات و�ملو�د 

�لذكية
دكتور�ه من جامعة �ملن�ضورة 

م�ضر

د. �إبر�هيم �ل�ضربيني
�أ�ضتاذ م�ضاعد بجامعة زويل

دكتور�ه من جامعة ما�ضي
نيوزيالند�
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هيكل �ملعاهد �لبحثية ميثل �ملبادر�ت �ملخطط لها يف �ملدينة، و�ضــــوف تتطور تدريجًيا لت�ضــــمل معاهد �إ�ضافية 
كلمــــا تقدم �لعمل يف �ملدينة، �أو �قت�ضــــت �لتغر�ت �لتي تطر�أ على �خلريطــــة �لعلمية حول �لعامل، ويجب �أن 
يكــــون �أحــــد �أهم معاير �إن�ضــــاء �ملعاهد �جلديدة هو كفاءة �لباحثني �مل�ضــــاركني فيها، ومــــدى تو�فر �لتمويل 

�مل�ضتد�م للبحوث بها، كي يتم �إجر�وؤها يف بيئة ت�ضجع على �الإبد�ع و�البتكار.
ويتـــم �إجر�ء �أبحاث �لدر��ضـــات �لعليا باملر�كز �لبحثية يف �ملدينة طبقًا للمعاير �لعاملية بهدف �لو�ضـــول  �إلى 
م�ضتوى موؤ�ض�ضات، مثل »ماك�س بالنك« يف �أملانيا.. وتعمل هذه �ملعاهد يف �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لتكنولوجية 
و��ضعة �لنطاق و�ملتد�خلة يف �آٍن و�حد، على �أن ترتبط بع�س �ملجاالت �لبحثية مبا حتتاجه م�ضر و�ملنطقة �لعربية 
من تخ�ض�ضـــات �لبحث و�لتطور يف �لطاقة، وتكنولوچيا �ملعلومات و�لطب وغرها من �ملجاالت ذ�ت �ل�ضـــلة 

بـمو�رد �ملياه و�لتغر �ملناخي.. ويف �ملرحلة �الأولى مت �إعد�د ثمانية مر�كز يف هذه �لتخ�ض�ضات. 
بتنفيذ هذه �خلطة، من �ملتوقع �أن ت�ضــــرتك �ملدينة يف �الأعو�م �خلم�ضــــة �الأولى من ت�ضغيلها بكامل طاقتها يف 
�ملجال �لعاملي �لبحثى، �أما �الأعو�م �خلم�ضة �لتالية فيجب �أن ت�ضبح �ملدينة موؤ�ض�ضة ذ�ت مكانة مرموقة ومعرتفا 
بهــــا عامليــــًا. ومع مرور �لوقت، وبعد �جتياز �لعقد �الأول من �إن�ضــــائها، قد تظهر �ضــــرورة  لتاأ�ضــــي�س معاهـــد 

بحثيــــــة جـــديدة ولكن يتعــــني �أال نتخلى 
عــــن حتفظنا �ل�ضــــديد بتفرد هــــذه �ملعاهد 
ومتيزهــــا. كما يجب �أن ت�ضــــارك �جلامعة 
و�ملعاهــــد �لبحثية يف �ملنابر �لدولية ويتم 
تقييمها على �مل�ضتوى �لدويل، باالإ�ضافة 
�إلــــى قبولها م�ضــــاركة �لطالب و�لباحثني 
بها من كل �الأطياف بال متييز على �أ�ضا�س 
مــــن �لعرق �أو �لدين، ومع ذلك �ضــــتعطى 

�الأولوية للطالب و�لعلماء �مل�ضريني.

املعاهد البحثية 

معهد حلمي للعلوم الطبية��

مركز درا�شات ال�شيخوخة واالأمرا�ض  �
امل�شاحبة لها

مركز علوم الچينوم �

معهد علوم النانو واملعلومات��

مركز اإلكرتونيات واأجهزة النانو �

مركز تكنولوچيا النانو �

مركز علوم املواد �

معهد الت�شوير واملرئيات��
مركز الت�شوير امليكرو�شكوبي �

معهد الطاقة والبيئة والف�شاء��
مركز الفوتونات واملواد الذكية  �

معهد علوم االقت�شاد وال�شوؤون الدولية��
مركز طلعت حرب لالقت�شاد والتنمية �

معهد العلوم االأ�شا�شية��
مركز الفيزياء النظرية �

معهد التعليم االفرتا�شي��

و�فق جمل�س �أمناء �ملدينة حتى �الآن على �إن�ضاء �ضبعة معاهد متثل �ملجاالت �لبحثية �لتالية: 
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املعاهد البحثية 

مركز الفيزياء النظرية

�لتي  �لبحثية  �ملر�كز  �أولى يف �ضل�ضلة من  يونيو2012م، كخطوة  �لنظرية يف  �لفيزياء  مت تد�ضني مركز 
هي جزء من مكونات �ملدينة.. ي�ضتهدف �ملركز حتقيق �أعلى درجات �المتياز يف �لبحث �لعلمي �ملتقدم، 
�لفيزيائي  �ملجتمع  لتفاعل  �ضاحة  توفر  �إلى  باالإ�ضافة  بحثية،  زماالت  على  و�حلا�ضلني  �لطالب  وتدريب 

�الأكرب مبثيله �مل�ضري.

�لعالية،  �لطاقة  فيزياء  مرموق يف جمال  باحث  وهو  خليل  �ضعبان  �لدكتور  �لنظرية  �لفيزياء  مركز  ير�أ�س 
وهو معروف باإ�ضهاماته �لهامة يف فهم �لظو�هر �جلديدة فيما ور�ء �لنموذج �لقيا�ضي لفيزياء �جل�ضيمات. 

يرتكز �لبحث �لعلمي باملركز حاليًا حول �جلو�نب �لنظرية وظو�هر مناذج �جل�ضيمات �الأولية، كما ي�ضمل 
�ملجــــر�ت،  وتطـــور  وتكـــوين  �ملظلمة،  �ملــــــادة  وطبيعـــة  للكـــون،  �ملبكر  و�لوقت  �لكونيات  علم 
يف  باملركــز  �لباحثني  بعـــ�س  ي�ضـــارك  كما  �لكـــــون.  يف  �لو��ضــــع  �لنطــــاق  ذ�ت  و�لهــيــاكل  و�لعناقيـد 

 )LHC(لكبر� هــادرون  »م�ضادم  لدى   CMSلـ� تربـــة 
 )CERN( ــة  ــووي ــن �ل ــحــاث  ــالأب ل �الأوروبـــيـــة  باملنظمة 
�لقيا�ضي  �لنموذج  �ختبار  ت�ضتهدف  و�لتي  ب�ضوي�ضر�« 
فيما  جديدة  فيزياء  عن  و�لبحث  �جل�ضيمات  لفيزياء 

ور�ءه.

مركز الفيزياء النظرية

فيزيـاء الطاقة
العالية النظرية

فيزيـاء الطاقة
العالية التجريبية

الفيزيـاء
الفلكية

فيزياء
اجلسيمات

االولية

توحيد
القوى 

االساسية

فيزياء
بداية
الكون

حتليل
بيانات جتربة

CMS الـ

فيزياء
النجوم

تكوين
اجملرات

تطبيقات
 نووية

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 2829   



املعاهد البحثية 

مركز درا�سات ال�سيخوخة والأمرا�س امل�ساحبة لها

�أ�ضتاذ  من�ضب  ي�ضغل  �لذي كان  �ضعد علي،  �ضامح  �لدكتور  بقيادة   2012 يونيو  �ملركز يف  تاأ�ضي�س  مت 
�ملركز  بد�أ  ولقد  �الأمريكية.  �ملتحدة  بالواليات  دييجو  �ضان  كاليفورنيا  جامعة  �لطب،  بكلية  م�ضاعد 
�أملانيا  من  بع�ضهم  عاد  و�أ�ضتاذ�  باحثا   17 ي�ضم  حيث   ،2012 يوليو  من  �الأول  منذ  �لعمل  يف  فعليا 
�مل�ضروع  هذ�  يف  �لفعالة  للم�ضاركة  وبريطانيا،  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  و�ليابان  وكند�  وبلجيكا 

�لعربي.  و�لعامل  م�ضر  �لريادي يف 

�لعمر و�ل�ضيخوخة و�أمر��ضها على م�ضتويات عديدة تبد�أ عند  �لتقدم يف  �آليات  �إلى فهم  يهدف �ملركز 
تعتمد  �لفريدة،  �لب�ضرية  �خلرب�ت  وبجانب  ومكوناتها،  باخلاليا  مرور�  باالإن�ضان  وتنتهي  �جلزيئات 
وجدت  قلما  و�لتي  �لعلمية،  و�ملعد�ت  �الأجهزة  �أحدث  من  جمموعة  على  �إجر�وؤها  �ملزمع  �لدر��ضات 
باأمر��س  متعلقة  �أ�ضئلة  على  �الإجابة  من  �لباحثني  لتمكني  وذلك  �لعامل،  م�ضتوى  على  بحثي  مركز  يف 
�إلى  باالإ�ضافة  و�ألزهامير،  و�ل�ضرطان  �لدم  و�ضغط  �ل�ضكر  �الأمر��س  هذه  من  �مل�ضري..  �ملجتمع  تهم 

�مل�ضريني  تعيي  �لتي  �لذهني  و�لتدهور  �لقلب  �أمر��س 
فادحة.  ونف�ضية  مادية  خ�ضائر  وتكبدهم 

�لبدين  �الأد�ء  حت�ضني  هي  للمركز  �لبحثية  �لفل�ضفة  �إن 
�لــدو�ئــيــة  �لــتــدخــالت  طــريــق  عــن  للم�ضن  و�لــذهــنــي 
ملا  وفقا  �لغذ�ئية  وعاد�ته  �حلياتية  ممار��ضاته  وحت�ضني 
�إبطاء  حماولة  فقط  ولي�س  �حلديث،  �لعلم  �إليه  تو�ضل 

�ل�ضيخوخي. �لتقدم 

مركز دراسات الشيخوخة واألمراض املصاحبة لها

املخ

الفشل
الكبدي

إدمان
اخملــدرات

الشلل
الرعاش

مصادر
الطاقة
احليوية

حتسني
املناعة

ضد
األمراض

احلفاظ 
على 

الصحة
العامة

الغازات
السامة

املعادن
الثقيلة

تأثير
 التلوث البيئي
علي الصحة

األمراض
الوراثية ألزهامير

تدهور الذاكرة

الفشل
الكلوي

ضعف
القلـب

الدراسات اخللوية واجلزيئيةفشل األعضاء
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املعاهد البحثية 

مركز علوم الچينوم

�لكيمياء �حليوية  �أ�ضتاذ  فاروق �خلمي�ضي،  �لدكتور �ضريف  بقيادة   2012 �ملركز يف �ضبتمرب  مت تد�ضني 
�ملكونة  �ل�ضفرة  لفك  �ملركز  ويهدف  بربيطانيا.  �ضا�ضيك�س  بجامعة  �مللكية  �الأكادميية  وزميل  و�لچينات 

�لعربي.  و�لعامل  م�ضر  �مل�ضتوطنة يف  �الأمر��س  من  �لعديد  دورها يف  �لور�ثية وحتديد  للمادة 

�أبحاث  الإجر�ء  �لعلمي  �لبحث  �إمكانيات  �أحدث  وتو�فر  متميزة  م�ضرية  خرب�ت  على  �ملركز  يركز 
على  �لبيئية  �مللوثات  تاأثر  در��ضة  �ملركز  �أولويات  �أهم  من  و�ضيكون  ريادي،  م�ضتوى  على  علمية 
�لبحثي  �لفريق  �ضيقوم  كما  �لذ�كرة.  وفقد�ن  و�ل�ضرطان  �لكبد  باأمر��س  وعالقته  �لور�ثية،  �ملادة 
بالك�ضف عن وظائف چينات غر معلومة �لهوية، مما �ضيوؤدي �إلى �بتكار �أدوية و�أ�ضاليب جديدة لعالج 

�لدم. و�ضغط  �ل�ضكر  و�أمر��س  �الأور�م 

ومرور�  باجلزيء  بد�ية  متعددة  م�ضتويات  على  �لور�ثية  �ملادة  در��ضة  على  �ملركز  ��ضرت�تيچية  تعتمد 
و�بتكار  �الإ�ضابة  معدالت  لتقليل  مبتكرة  حلول  �إيجاد  بهدف  و�الأع�ضاء  باالأن�ضجة  و�نتهاًء  باخللية 
يف  �ملرموقة  و�جلامعات  �ملر�كز  مع  �لتعاون  على  �ملركز  روؤية  وتعتمد  للعالج..  تقليدية  غر  و�ضائل 
باإيطاليا  �الأور�م  �الأوروبي الأبحاث  �ملركز  تعاون مع  �تفاقيات  باإبر�م  بالفعل  قام  م�ضر وخارجها، ولقد 

�أ�سيوط. جامعة  �لطب  وكلية  �سم�س  عني  جامعة  �لطب  وكلية 

  

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

  
 

  
  

 

 

مركز علوم الچينوم

 

 

 

 

  
 

  
  

 
  

 

 

 
 

ضمور اخلاليا 
احلية 

الشلل و أمراض
فقدان التوازن

السمنة واألمراض
املصاحبة لها

أمراض املناعة
و الروماتزم

أمراض السرطان

الكشف املبكر
لألورام

اكتشاف
وظائف الچينات

ابتكار أدوية جديدة
لعالج األورام

حتسني نتائج العالج
الكيماوي و اإلشعاعي

تطبيقات
اخلاليا اجلذعية ألزهامير

 و فقدان الذاكرة

أمراض االكتئاب

أمراض الكبد 

أمراض القلب 

أمراض 
األوعية الدموية

  
أمراض الغدد
مثل السكر

عوامل التلوث البيئي
عوامل وراثية

التكاثر العشوائي
 للخاليا
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املعاهد البحثية 

مركز اإلكرتونيات واأجهزة النانو
يف عام 2011 حققت �ضناعة �الإلكرتونيات �ال�ضتهالكية �إير�د�ت ز�دت عن تريليون دوالر، وعلى �لرغم من 

تقلبات �ل�ضوق حققت عو�ئد هذه �ل�ضناعات منو� ثابتا على مد�ر �الأربعني �ضنة �ملا�ضية. 
مع �أن �إ�ضهامات م�ضر يف هذه �ل�ضناعة �حليوية حتى �الآن حمدودة، فاإنه مع �لروؤية و�لتخطيط �جليد ميكن تطوير 
ا  هذه �ل�ضناعة ب�ضكل كبر لت�ضاهم يف زيادة �لدخل �لقومي وخلق فر�س عمل يف جماالت �لتقنية �لعالية، و�أي�ضً

دفع �لن�ساط �لتجاري يف �ملنطقة باإجتاه �القت�ساديات �لقائمة على �ملعرفة.
وتعتمد �ضناعة �الإلكرتونيات يف �لعامل على دمج �أكرث من »تر�نزي�ضتور« يف �ضريحة و�حدة. وقد ��ضتمرت 

�أحجام »�لرت�نزي�ضتور« يف �النخفا�س طو�ل �الأربعني �ضنة �ملا�ضية، لتتحول من عدة ميكرومرت�ت يف �ملا�ضي 
�إلى 22 نانومرت حاليا، ثم �إلى 7 نانومرت�ت قريبا، وهو ما �ضيقرتب من �الأحجام �لذرية. يعني هذ� �أننا مبرور 

�لوقت �ضنتمكن من دمج عدد �أكرث من »�لرت�نزي�ضتور« متعددة �لوظائف د�خل �ضريحة و�حدة.
ن�ضتطيع حاليا دمج ملياري »تر�نزي�ضتور« د�خل �ضريحة م�ضاحتها بو�ضة و�حدة مربعة، وقريبا �ضنتمكن من 
�لنانومرتية  �الأجهزة  لهذه  مناذج  ت�ضميم وو�ضع  لكن  �ضريحة و�حدة،  مليار »تر�نزي�ضتور« يف  دمج ثالثني 

�حلجم �ملنح�ضرة يف �ضريحة كثيفة للغاية هو �ضيء يف غاية �ل�ضعوبة من �لناحية �لعملية.
لذلك، فاالآن و�أكرث من �أي وقت م�ضى، هناك حاجة ما�ضة لقوى عاملة ماهرة يف هذ� �ملجال. �إن �حلاجز �لرئي�ضي 

�أمامنا القتحام هذ� �ملجال لي�س يف �ملال فقط بقدر ما هو يف �ملعرفة. 
�أجهزة  مثل:  تارية،  �ضلع  �إنتاج  من  لتمكننا  �ضتندمج  ما  �ضرعان  �ملجال  هذ�  �ملطلوبة يف  �ملتقدمة  �لعلوم  �إن 

�ملعاجلات، �لهو�تف �ملحمولة، ومعد�ت �إلكرتونية �أخرى، 
وهو ما �ضيمثل قيمة �قت�ضادية �ضخمة.

يف  �لنانو  و�أجهزة  �إلكرتونيات  مركز  تاأ�ضي�س  مت  لهذ� 
�إبريل 2012م حتت قيادة �لدكتور يحيي �إ�ضماعيل �حلا�ضل 
�ملتحدة  بالواليات  رو�ض�ضرت  جامعة  من  �لدكتور�ه  على 
وي�ضرتن  نورث  بجامعة  �أ�ضتاذً�  عمل  كما  �الأمريكية، 

�الأمريكية.

يهدف هذ� �ملركز ب�ضكل �أ�ضا�ضي �إلى خلق بيئة مالئمة لل�ضناعات �الإلكرتونية يف �لبالد، �إ�ضافة �إلى �إعد�د 
�الأفر�د �ملدربني تدريبا عاليا و�لقادرين على قيادة هذه �ل�ضناعة. وعلى ذلك، فاملركز ي�ضعى �إلى �إقامة عالقات 

قوية مع �ل�ضناعات �ملحلية و�لعاملية يف هذ� �ملجال.

عد �آخر على قدر كبر من �الأهمية،  باالإ�ضافة �إلى دمج عدد كبر من »�لرت�نزي�ضتور« يف �ضريحة و�حدة، هناك بجُ
وهو �لقدرة على دمج �الإلكرتونيات مع �أنو�ع جديدة من �الأجهزة على �ل�ضريحة نف�ضها.. �الأمثلة على ذلك نر�ها 
فيما ي�ضمى باالأنظمة »�مليكرو- �إلكرتو- ميكانيكية«، �لرقائق �حليوية، �أجهزة �ملو�ئع �لدقيقة، �لهو�ئيات، 
وغرها... حيث �إنه بدمج هذه �لتقنيات غر �ملتجان�ضة نح�ضل على �أجهزة جديدة متطورة. و�لهدف هو تقدمي 

حلول للم�ضكالت �لكربى �لتي نو�جهها يف جماالت �ل�ضحة، و�ملياه، و�لطاقة �ملتجددة، وغرها.

لتنفيذ هذه �لتطبيقات متعددة �لتخ�ض�ضات �ضيتعاون »مركز �إلكرتونيات و�أجهزة �لنانو« مع �ملر�كز �الأخرى 
د�خل �ملدينة، كما �ضيتعاون مع �لعديد من �جلامعات و�ملر�كز �لبحثية د�خل م�ضر وخارجها، ويف هذ� �ملركز 

هناك تعاون م�ضرتك مع �جلامعة �الأمريكية بالقاهرة.

يعمل �ملركز �الآن بفريق عمل مكون من 22 �أ�ضتاذ� وطالبا بالدر��ضات �لعليا.
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املعاهد البحثية 

مركز الفوتونات واملواد الذكية 

�ضالح  �لدكتـــور  قيــــادة  حتـــت  2012م  �أغ�ضط�س  يف  �لذكيــــــة  و�ملـــو�د  �لفوتونـــات  مركــــز  تاأ�ضي�س  مت 
وجامعة  جالمورجان  بجامعة  �لنانوفوتونات  مركـــــز  ومديـــر  كر�ضى  �أ�ضـــتاذ  من�ضب  ي�ضغـــل  كان  �لذي  عبيـــة 

بربيطانيا. ليز 

�ملركز يهدف �إلى در��ضة �لظو�هر �لطبيعية �ملتعلقة بتفاعل �ل�ضوء مع �ملادة على م�ضتوى �جل�ضيمات �لنانومرتية، 

وتعترب در��ضة هذه �لظو�هر هامة جدً� لي�س فقط من �أجل ��ضتك�ضاف �أفاق بحثية جديدة ولكن �أي�ضًا ملا تعود به من 
�لبالزمونيات،  با�ضتخد�م تكنولوچيا  �ل�ضم�ضية  �أجيال جديدة من �خلاليا  نافعة يف قطاعات مثل: ت�ضميم  فو�ئد 
�أجيال  وت�ضميم  م�ضتحدثة،  نانوفوتونية  مو�د  با�ضتخد�م  �ل�ضرطان  وعالج  لت�ضخي�س  جديدة  طرق  و�بتكار 
جديدة من �أجهزة �حلا�ضوب �ملعتمدة على �الأ�ضالك �لنانوفوتونية لنقل �لبيانات ب�ضرعات هائلة، و�لتطلع الآفاق 
جديدة يف بناء �ضبكات �ت�ضاالت �ضوئية فائقة �ل�ضرعة، وغرها من �ملو�ضوعات �لهامة �لتي مت�س �حلياة �ليومية 

�لقومي. و�الإنتاج 

يعكف فريق �ملركز حاليا على �إجر�ء �أبحاث يف هذه �التاهات 
�لدوريات  كربى  يف  �ملدينة  من  تن�ضر  نتائج  على  و�حل�ضول 

�لدولية. �ملوؤمتر�ت  �ملتخ�ض�ضة وكذلك  �لعلمية 

منذ �إن�ضاء �ملركز مت تكوين فريق عمل من 20 باحث وباحثة 
قام بع�ضهم بن�ضر عدة �أور�ق علمية يف �لدوريات �لعلمية.

مركز الفوتونات واملواد الذكية

الطاقة
اجلديدة واملتجددة

خاليا
شمسية

عالية
الكفاءة

العالج
باستخدام

طرق
آمنة وفعالة

(ديناميكية الضوء)

التشخيص
بسرعة

فائقة مع
الدقة العالية

(البلورات الفوتونية)

حاسبات مستقبلية
أسرع 1000 مرة

من األجيال احلالية
(احلاسبات الكمية

والضوئية)

زيادة سعة 
شبكة اإلتصاالت

الضوئية دون
أي زيادة

في البنية التحتية

تشخيص وعالج
السرطان

تصميم أجيال
جديدة من احلاسوب

تصميم شبكات
ضوئية فائقة السرعة
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املعاهد البحثية 

النانو اأبحاث تكنولوچيا  مركز 

و�فق جمل�س �الأمناء على �إن�ضاء هذ� �ملركز يف �أكتوبر 
�ملركز  هذ�  وميثل  �ضدقي.  د.�ضريف  بقيادة   2012
باملدينة  �ملوجودة  �ملر�كز  جميع  بني  �لو�ضل  همزة 
�الأنظمة  وتو�ضيف  وت�ضنيع  لت�ضميم  يهدف  �إنه  حيث 
�ملتناهية �ل�ضغر و�لتي تخدم جماالت عديدة منها �لطب 

و�ل�ضناعة.  و�لزر�عة 

بـاالأنظمة  ي�ضمى  ما  بتطوير  �ملركز  هذ�  يخت�س 
�لكهروميكانيكية �لدقيقة )MEMS/NEMS(، بهدف 
عديدة  حيوية  مل�ضاكل  فاعلة  �قت�ضادية  حلول  تقدمي 
توؤثر على �حلياة �ليومية وعلى �الإنتاج �لقومي، مثل: 
�ملعادن  عن  و�لك�ضف  �ملتوطنة،  �الأمر��س  ت�ضخي�س 
وتوليد  �ل�ضرطان،  وعالج  �ملياه،  يف  �ل�ضامة  �لثقيلة 

�لطاقة.

لهذ� �ملركز وت�ضمل  �لالزمة  �ملعامل  وجاٍر حالًيا تهيز 
�أجهزة  على  حتتوي  �لرت�ب«  ذر�ت  من  »خالية  غرفة 
بدقة  �لرقيقة  �ل�ضر�ئح  وتو�ضيف  وت�ضكيل  تر�ضيب 
�الأجهزة  هذه  وت�ضاعد  نانومرت�ت.  ب�ضعة  �إلى  ت�ضل 
�ملجتمع  ميتلك  حمليا  مبتكرة  متعددة  �أنظمة  ت�ضنيع  على 
�مل�ضري حق معرفتها بالكامل، مما يوؤدي �إلى ��ضتحد�ث 

فاعلة وموؤثرة  تقدمي حلول  �ضاأنها  �ضناعات جديدة من 
�إمكانية  �ملثال  �ضبيل  على  ومنها  �مل�ضري؛  للمجتمع 
فى  بالتحكم  يقوم  �ل�ضغر  متناهي  حتليل  معمل  ت�ضنيع 

م�ضتوى �ل�ضكر يف �لدم تلقائًيا. 

�لرئي�ضية  �الأهد�ف  �أحد  �ملركز  هذ�  يحقق  بهذ� 
�لعلمي  �لبحث  خمرجات  ربط  وهي  �لقومي  للم�ضروع 

�مل�ضري. �ملجتمع  بال�ضناعة و�القت�ضاد و�حتياجات 

بجانب �الأجهزة �حلديثة فقد �ن�ضم �إلى �ملركز باحثون 
ذوي خربة يف هذ� �ملجال.

  

 
  

 

مركز أبحاث تكنولوچيا النانو

تطوير خصائص
املــواد

 
  

 

أنظمة
اإلتصاالت

 
  

 

األنظمة الطبية
متناهية الصغر

 
  

 

حاصدات
الطاقة

املستشعرات
متناهية الصغر
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املعاهد البحثية 

امليكرو�سكوبي الت�سوير  مركز 

�ل�ضناعية  و�لتطبيقات  �الأكادميية  �لدر��ضات  بني  �لرو�بط  تكوين  �إلى  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  �ملدينة  تهدف 
�لقدرة  هو  عملية  تطبيقات  �إلى  �الأبحاث  نتائج  م�ضاألة حتويل  �أهمية يف  �الأكرث  �لعامل  ويعد  و�لزر�عية. 
و�ملادة  �جلزيء  حلركة  �لزمني  �لتتبع  �إمكانية  ا  و�أي�ضً عالية،  بدقة  �ل�ضغر  متناهية  �الأج�ضام  ت�ضوير  على 

بدقة ت�ضل �إلى و�حد من مليون بليون جزء من �لثانية »فمتو ثانية«.

�لت�ضوير  �أجهزة  �أحدث  �إنه يحتوي على  �إذ  �لت�ضوير �مليكرو�ضكوبي؛  و�ضوف يتم حتقيق ذلك يف مركز 
�الإلكرتوين و�ل�ضوئي يف �لعامل، وبذلك ميكن روؤية “غر �ملرئي” من �لذرة �إلى �خللية �حليوية.

خلدمة  يتعد�ها  ولكن  �الأخرى  �لبحثية  �ملدينة  ملر�كز  بالن�ضبة  فقط  لي�س  حموري  بدور  �ملركز  هذ�  يقوم 
�ملر�كز �لبحثية يف م�ضر.

وقد �أن�ضئ هذ� �ملركز يف نوفمرب 2012م بالتز�من مع تدريب م�ضريني يف موؤ�ض�ضات علمية ر�ئدة )مثل 
كالتك وماك�س بالنك( على هذه �لتكنولوچيا للعودة �إلى م�ضر للم�ضاركة يف �لبحث و�الإنتاج.

يف م�ؤلفه ال�سهري: “ كتاب املناظر”، �ساغ العامل العربي “احل�سن بن الهيثم” ) والذي يكتب ا�سمه بالالتينية Alhacen or Alhazen( التعبري العربي “البيت 
املظلم”، الذي يرتجم حرفيا اإلى االإجنليزية “dark room”، واإلى الالتينية “ camera obscura”، اإلى جانب هذا وما يت�سل به من عمل، كان البن الهيثم 
م�ساهمات و�سفت باأنها “ث�رية” يف علم الروؤية والت�س�ير. هذا ال��سف وال�س�رة مقتب�س من كتاب للدكت�ر اأحمد زويل والدكت�ر چ�ن ت�ما�س، اإ�سدار دار 

ن�رش امربيال ك�لدچ، لندن - 2009.
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هـرم التكنولوچيا 

هرم �لتكنولوچيا هو �أحد كيانات �ملدينة لل�ضناعات �لتكنولوچية، و�لذي �ضيمثل منطقة تالٍق بني �أن�ضطة �لبحث 
و�لتطويـــر مـــن جانب وبني �ل�ضـــوق من جانب �آخـــر. ولهرم �لتكنولوچيـــا وظيفتان: �الأولى هي �إعطاء �لفر�ضـــة 
انات �لتكنولوچيات و�ل�ضناعات �جلديدة وتطويرها، على �أن  للخريجني �لنابهني ورو�د �مل�ضـــروعات الإن�ضاء ح�ضّ
تقدم �ملدينة بع�س �مل�ضـــاعدة �ملالية و�ملكان �ملالئم على �أ�ضـــا�س تعاقدي من �أجل تعزيز م�ضـــتوى ريادة �الأعمال 

و�إن�ضاء �ضناعات جديدة. 

و�لوظيفة �لثانية هي منح فر�ضة �لتعاون �لبحثي مع خمتلف �لقطاعات �ملتخ�ض�ضة يف �ل�ضناعات �ملتقدمة تكنولوچياً، 
وذلـــك الإتاحة تو�جـــد هذه �لقطاعات يف منظومة �لبحـــث �لعلمٌي يف �ملدينة، مما يعـــود بالنفع �ملتبادل يف جماالت 

�لتطوير و�الإنتاج.

 بهذه �لوظائف يتم بناء قاعدة تكنولوجية وكذلك �الحتفاظ بال�ضباب �ملوهوب �لقادر على �البتكار. وعلى �ملدى 
�لبعيد يجب �أن يقوم �لهرم، من خالل �تفاقيات م�ضرتكة، بجذب م�ضدر مايل �أ�ضا�ضي لدخل �ملدينة.

باإن�ضـــاء مركـــز تكنولوچيا �لنانو ومركز �إلكرتونيات �لنانو ومركز �لت�ضـــوير �مليكرو�ضـــكوبي ومر�كز �أخرى، 
تر�ضـــخ �ملدينة حلقة �لو�ضل بني �لبحث �لعلمي و�ل�ضـــوق عن طريق هرم �لتكنولوچيا، وتعمل �ملدينة حاليا على 
جذب علماء متخ�ض�ضني يف �ضناعات �أخرى مثل تكنولوچيا �ملعلومات و�الت�ضاالت وتكنولوچيا �لزر�عة �حلديثة.

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيچية

ن�ضــــاأ مركٌز� للدر��ضــــات  كجــــزء من �خلدمة �لوطنية �لتي تقدمها �ملدينة �ضيجُ
�ال�ضــــرت�تيچية مل�ضــــروعات �لتنميــــة �لكــــربى ولتقييــــم �ملخاطــــر �لوطنية، 
و�ضــــيتعاون فريق من �خلرب�ء �ملحليني و�لدوليني يف در��ضة كل حالة لتقدمي 
حتليل علمي على �أعلى م�ضــــتـوى.. ومن �أهم �مل�ضــــاريع �لتي يجب در��ضتها 
هي حالة �لتعليم يف م�ضــــــر وحمـــو �الأميـــة، �إن�ضـــــــاء �ضــــبـــكات �لنقل �لربي 
و�ل�ضكة �حلديد يف جميع �أنحاء م�ضر، تنمية �الأر��ضي �ل�ضحر�وية، م�ضتقبل 
�ملياه، م�ضــــادر �لطاقــــة خا�ضــــة حتويل �لطاقة �ل�ضم�ضــــية يف �لبالد �إلى طاقة 

فعالة يف �ملجتمع.

والأن �ملخاطر �لتي تو�جهها �لبالد و�ملنطقة متعددة، فيجب �لقيام بدر��ضات 
تهدف، على �ضبيل �ملثال، �إلى طرق �حل�ضول على �لطاقة �لنووية لال�ضتعماالت 
�ل�ضلمية وتفادي �أثر �لكو�رث �لنووية، و�نت�ضار �لفرو�ضات، وندرة �ملياه 
وتاآكل �لدلتا، �إلخ. و�ضــــيتم �إعد�د �لتقارير الإتاحتها ل�ضانعي �ل�ضيا�ضات من 

خالل �تفاقيات و�ضرت�تيچيات مدرو�ضة.
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التعــاون القــومــي 
�ملدينة �ضتقوم بتعزيز �لتعاون يف جمال �لبحوث و�لتطوير ونقل �ملعرفة �إلى قطاع �ل�ضناعة، وعلى �ضبيل �ملثال 
�ضــــوف ت�ضرف �ملدينة على مركز �الإ�ضكندرية للبحث و�لتدريب يف �مل�ضتح�ضر�ت �لدو�ئية، و�لذي ترعاه 
ومتوله جمموعة »فاركو«، و�ضوف يعمل �ملركز على حتويل �مل�ضتح�ضر�ت �لدو�ئية من مرحلة ت�ضميم �لدو�ء 

�إلى �لتطبيقات �لعملية، حيث يتم تطبيق �الأدو�ت �جلديدة لعلم �لور�ثة و�لبيولوچيا �جلزيئية.

و�متد�د� لهذ� �لتعاون يف �لبحث و�لتطوير �ضــــوف ت�ضــــاهم �ملدينة يف بناء رو�بط علمية مع �ملر�كز �لقائمة 
يف �لوطن، مثل مركز �لكلى و�مل�ضــــالك �لبولية باملن�ضــــورة  ومركز �لقلب باأ�ضو�ن وذلك من خالل �تفاقيات 
م�ضرتكة، ويف �مل�ضتقبل نتوقع �أن تن�ضم مر�كز �أخرى لتلك �ل�ضبكة �لعلمية مبجرد �أن تكتمل �تاهات �لبحث 

و�لتطوير يف �ملدينة. 

وقد بد�أ حاليا �لتعاون �لفعلي مع �لعديد من �جلامعات �الأهلية و�خلا�ضة، مثل �إن�ضاء مركز �إلكرتونيات �لنانو 
بامل�ساركة بني �ملدينة و�جلامعة �الأمريكية بالقاهرة، و�لتعاون �لعلمي مع جامعات �أ�سيوط وطنطا وعني �سم�س. 
كمــــا تقــــوم �ملدينة ببحث �أوجه تعــــاون خمتلفة مع وز�رة �لتعليــــم �لعايل و�لبحث �لعلمي، وز�رة �الت�ضــــاالت 

وتكنولوچيا �ملعلومات، ووز�رة �الإ�ضكان و�ملر�فق و�لتنمية �لعمر�نية.
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اأ�شـدقــاء املدينـــة

يف �لثاين من يونيو من عام 2011 م، �أ�ضــــ�س جمموعة من �ل�ضــــباب �ضفحة باللغة �لعربية على موقع �لتو��ضل 
�الجتماعي “في�ضــــبوك”، �أطلقو� عليها ��ضم “�أ�ضدقاء مدينة زويل”، وذلك كــــرّد فعٍل فــــوري للدعوة �لتي 

وجهها د.�أحمد زويل �إلى كافة �مل�ضريني لدعم �ملدينة.

ويف غ�ضــــون خم�ضــــة �أيام، كان �أكرث من مائة و�أربعني �ألف م�ضــــرتك قد �ن�ضــــمو� �إلى هذه �ل�ضــــفحة، وحاليا 
�قرتب �لعدد من مليون ع�ضٍو �ضديق للمدينة.

�ضــــرعان ما متكن “�أ�ضــــدقاء �ملدينة” من تنظيم �أنف�ضــــهم لي�ضــــكلو� عددً� من �للجان �الإقليمية على م�ضتوى 
�جلمهورية، وذلك باأهد�ف رئي�ضــــية و��ضــــرت�تيچية و��ضحة، وهي تعريف �ل�ضــــعب �مل�ضري على موؤ�ض�ضات 
ومكونات �ملدينة و�أهد�فها، وت�ضــــجيع �مل�ضــــريني على �لتربع �إلى �ملدينة. كما يقوم �الأ�ضدقاء بن�ضر �ملعرفة 
و�مل�ضاركة �لفعالة يف �لتوعية �لعلمية يف �ملد�ر�س و�ملوؤمتر�ت و�ملحا�ضر�ت �لعامة، وكذلك ت�ضجيع �ملتفوقني 

من �لطالب وحثهم على طلب �لعلم و�لتفوق يف جميع �أنحاء �جلمهورية.

https://www.facebook.com/zewailcityfriends :ل�ضفحة �لر�ضمية الأ�ضدقاء �ملدينة على �لفي�ضبوك�

�أنهم ال ميثلون  �ل�ضــــباب �ملتطوعني يوؤكدون بو�ضوح على �ضفحتهم؛  “�أ�ضــــدقاء �ملدينة” هم جمموعة من 
ر�ضــــميا د. �أحمــــد زويــــل �أو �ملدينة، ولكنهم ي�ضــــعون �إلى حث �مل�ضــــــريني على �لتــــربع للمدينـــة، مع �لعلم 
�أنهم ال يح�ضدون هذه �لتربعـــات باإنف�ضهم بل يدعون كل ر�غب يف �لتربع �إلى �لتوجه مبا�ضـرة �إلى ح�ضاب 

1000/1000 �خلا�س بـ»مدينة زويل للعلوم و�لتكنولوچيا« يف �أي من بنوك جمهورية م�ضر �لعربية.

يف الراب��ع والع�رشي��ن من فرباير 2012م، قامت املدينة بتكرمي اأكرث من 600 ع�س� من اأع�ساء »اأ�سدقاء املدينة« بالقاعة الرئي�سية يف ال�سيخ زايد، تقديراً جله�دهم 
التط�عية امللم��سة على مدار ال�سنة من اأجل دعم امل�رشوع الق�مي.

وتقدير� لدور �ل�ضــــباب يف �لنه�ضــــة �لعلمية، قررت �ملدينة ت�ضكيل جمل�س ��ضت�ضاري �أ�ضا�ضي  ليكون �ضمن 
هيكلها �لتنظيمي �لرئي�ضي، و�ضي�ضم ممثلني عن “�أ�ضدقاء �ملدينة”، كما �ضي�ضم �أي�ضًا طالب �ملدينة �مللتحقني 

مع بد�ية �لدر��ضة.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 4647   



الهيكل الإداري

الهيــئــــــة الإداريـــــــة العليــــــــا للمــدينـــــــــــة

ر�جية من�ضور
مدير مكتب

رئي�س جمل�س �الأمناء

خالد عبد �لفتاح
رئي�س قطاع

تكنولوچيا �ملعلومات

رويدة �ضعد �لدين
رئي�س ق�ضم 

�لت�ضغيل

�ضهرة حلمي
مدير مكتب

�لرئي�س �الأكادميي

رجاء �ضحاتة
مدير ق�ضم

�لقبول و�ضوؤون �لطالب

حممد �ل�ضافعي
مدير 

�ملو�رد �لب�ضرية

�ضالح عز�زي
مدير

�ل�ضئون �حلكومية

عبلة عثمان
مدير ق�ضم

وثائق �لت�ضجيل

د. �أحمد �ضامي
مدير �إد�رة

�ل�ضالمة �لعامة

�إميان �إ�ضماعيل
رئي�س قطاع
�مل�ضرتيات

�إيرين م�ضرقي
رئي�س قطاع 

�لتنمية و�لتو��ضل

�ضريف فوؤ�د
�مل�ضت�ضار �الإعالمي

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 4849   



جملـ�ض االأمنـــــاء
 

يديـــر �ملدينة جمل�س �أعلى ��ضت�ضـــاري )جمل�س �أمناء( يتكون من جمموعة من �ل�ضخ�ضـــيات 
�ملرموقة، وتت�ضـــمن �لقائمة �ضبع �ضخ�ضـــيات حائزة على جائزة نوبل يف �لفيزياء و�لكيمياء 
و�لطب و�القت�ضاد، باالإ�ضافة �إلى �لرئي�س �حلايل جلامعة كالتك، و�لرئي�س �حلايل لالأكادميية 
ـــا �لرئي�س �الأ�ضـــبق ملعهد ما�ضات�ضو�ضـــت�س  �الأمريكيـــة �لوطنية لعلوم �لهند�ضـــة )وهو �أي�ضً
للتكنولوچيا(، ومعهم رئي�س �الأكادميية �ل�ضـــينية للعلوم، ولفيف من �لعلماء ذوي �ل�ضـــهرة 
�لعاملية، و�أطباء ومهند�ضـــون و�قت�ضاديون ورو�د م�ضـــاريع من د�خل م�ضر وخارجها. ومن 
هـــذ� �ملجل�س ينبثق جمل�س �الإد�رة �لذي بدوره م�ضـــئول عن �ل�ضـــئون �الإد�رية و�الأكادميية 
للمدينة، ويحتوي على م�ضـــريني مرموقني وممثلني للدولة يف قطـــاع �لتعليم و�لبحث �لعلمي 

و�ل�ضناعة.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا50  مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 5051  مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 51   



لقطات اأر�شيفية
لتطـوير املدينـة

تاأهيل وجتهيـز قاعــة 
املحا�شرات الرئي�شية

اأعمال اإن�شائية متعددة
مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 5253   



مركز خدمة الطلبةو�شع حجر االأ�شا�ض ملعهد حلمي للعلوم الطبية

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 5455   



ممــرات امل�شـاة داخـل املدينـة

املناطق اخل�شراءمعامل الفيزيـاء
1

2

3

4

5

6

7

مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا 5657   
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املعرفة نور احلياة
Knowledge is the light of life



www.zewailcity.edu.eg

ات�شل بنا

• املقـــر الإداري	
1 �شارع الإبراهيمي

ميدان ال�شيخ يو�شف  
جاردن �شيتي - 11461

تليفون: 7 / 356 33 279 2 20+
فاك�س: 358 33 279 2 20+

• موقع املدينة  	
منطقة ال�شيخ زايد - 12588  

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