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البحث العممى ىو خارطة الطريق المضئ لمستقبل أفضل لموصول إلى إنجازات عممية جديدة تخدم البشرية وتساىم فى
نيضة حقيقية لمشعوب فى مختمف مجاالت الحياة ولذاعقدوا العزم عمماء البحث العممى عمى أن تتصدر مصر مكانة
مرموقة بين الدول المتقدمة فى شتى العموم  ،ونحن إذ نتطمع إلى جنى نتائج أبحاثيم التى تقدم لنا الحمول لممشكالت
المجتمعية المختمفة وتدفع بالوطن لألمام .

ونحن ندعو قطاع الدراسات العميا بجامعة عين شمس أن يتبنى فكرة تنظيم مؤتمر كبير لتسويق
األبحاث العممية التطبيقية بمختمف كميات الجامعة يدعى إليو رجال المجتمع المدنى والصناعى ،
فاألبحاث بدون تسويق جيد ليا تعتبر إىدار لمطاقات البشرية ولممال العام.
وتشجيع شباب الباحثين من كمية العموم – جامعة عين شمس ومساندتيم فى كل خطواتيم ىى
نقطة اإلنطالق إلكتشاف إبتكارات جديدة وتقنيات عالية الجودة وذلك يحتاج إلى قيادة قادرة عمى تنمية
ميارات الباحثين ودعم جيودىم وتشجعييم لمتغمب عمى الصعوبات التى تواجييم وتحفيزىم عمى مواصمة
مسيرتيم العممية .
ال لمدراسات العميا
و من دواعى فخر كمية العموم تعيين األستاذ الدكتور محمد رجاء محمد السطوحى وكي ً
والبحوث فى  2014 /12/18ولمدة ثالث سنوات  ،وتتشرف نشرة خطوة لألمام أن تمتقى مع سيادتو فى
شخصية العدد لتتعرف عمى آرائو فى قضايا البحث العممى واألىداف التى يريد تحقيقيا .

س )1بطاقة التعارف لسيادتكم ؟
ج )1األسم  :محمد رجاء محمد السطوحى محمد – من مواليد محافظة القاىرة  .وحصمت عمى درجة
البكالوريوس فى العموم فى الكيمياء الحيوية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
تكميفى بالعمل كمعيد بقسم الكيمياء الحيوية بالكمية  .حصمت عمى
الحيوية عام  1996من جامعة عين شمس ثم

فى عام  1990وتم

درجة الماجستير فى الكيمياء

درجة الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية ( تخصص

البيولوجيا الجزيئية ) عام  2001من جامعة والية نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية من خالل
منحة شخصية  .ثم حصمت عمى درجة أستاذ مساعد فى الكيمياء الحيوية عام  2006ثم درجة أستاذ
البيولوجيا الجزيئية فى يناير . 2012
حصمت عمى العديد من الميمات العممية بالواليات المتحدة األمريكية كان آخرىا فى عام . 2009
عممت كمدير لتحرير المجمة العممية بالكمية منذ عام  2011وحتى األن ومدير وحدة أبحاث وخدمات
اليندسة الوراثية ( منذ عام  -2011حتى اآلن)

وكرئيس لكنترول دبموم الدراسات العميا بالكمية لمدة ثالثة أعوام

( منذ  )2012وأعمل حالياً كوكيل

لمكمية لمدراسات العميا والبحوث منذ . 2014/12/18

س )2ماىى اإلنجازات التى تريد سيادتكم تحقيقيا لوكالة كمية العموم لمدراسات العميا والبحوث؟
ج )2من بين أىم األىداف التى أرجو تحقيقيا لوكالة كمية العموم لمدراسات العميا والبحوث ىى تطبيق
نظام التسجيل اإللكترونى لطالب الدراسات العميا .

س )3ماىى رؤية سيادتكم فى دعم الجامعة لمبحث العممى ومساعدة أبناؤىا من المعيدين
والمعيدات فى دعم أبحاثيم ؟
ج )3تبذل اإلدارة الحالية لمجامعة ممثمة فى

سعادة األستاذ الدكتور  /عمى عبد العزيز عمى– نائب

رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث – مجيوداًغير مسبوق فى مجال دعم البحث العممى ومساعدة
أبنائو من المعيدين والمعيدات فى دعم أبحاثيم  ،حيث تبنى سيادتو مبادرة الدعم المادى لرسائل
المعيدين والمدرسين المساعدين وذلك عمى ىامش المؤتمر العممى الرابع لجامعة عين شمس  ،والذى قام
بتنظيمو قطاع الدراسات العميا والبحوث بالجامعة  ،حيث تم تقديم

دعم مادى لرسائل الماجستير

لممعيدين بحد أقصى  15000جنيو ولرسائل الدكتوراه لممدرسين المساعدين بحد أقصى  25000فى
مبادرة غير مسبوقة عمى مستوى جامعة عين شمس  ،مما كان لو عظيم األثر عمى المعيدين والمدرسين
المساعدين والذى إتضح من خالل اإلقبال الكبير عمى التقدم لإلستفادة من ىذه الفرصة .

س )4ماذا يتطمب العمل اإلدارى لمنصب وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ؟
ج )4يتطمب العمل اإلدارى عمومًا التواجد المستمر وعميو فإن العمل اإلدارى لمنصب وكيل الكمية
لمدراسات العميا والبحوث يتطمب التواجد بصفة دائمة لمعمل عمى إدارة شؤون قطاع الدراسات العميا
والبحوث بالكمية وما يترتب عمى ذلك من ميام بما يحقق اإلنتظام فى سير العممية التعميمية بقطاع
الدراسات العميا  .كما

يتطمب العمل اإلدارى لمنصب وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث

اإللمام

والدراية التامة بكل الموائح والقوانين المنظمة لشؤون الدراسات العميا والبحوث سواء كانت لوائح داخمية
خاصة بالكمية أو الجامعة أو ما إشتمل عميو قانون تنظيم الجامعات فيما يخص شؤؤن الدراسات العميا .

س )5ما ىو وجو التطوير الذى تحب سيادتكم أن تضيفو عمى المجمة العممية التى يصدرىا
قطاع الدراسات العميا بالكمية ؟
ج )5بالنسبة لممجمة العممية التى يصدرىا قطاع الدراسات العميا فإنو بعد أن وصمنا بيا إلى مستوى
راقى جداً من حيث اإلعداد والطباعة منذ تولى إدارة تحريرىا منذ عام

 2011فإنى أىدف حالياً إلى

تحويميا بالكامل إلى النظام اإللكترونى من حيث التقدم باألبحاث والتحكيم والنشر كما أىدف أيضًا إلى
إدراجيا فى قواعد بيانات الناشرين الدوليين والوصول بيا إلى مصاف المجالت العالمية من خالل
حصوليا عمى معامل تأثير عالمى .

بقمم أ .مى جالل الدين
نظم قسم الجيولوجيا بكمية العموم  -جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثامن لجيولوجيا الشرق األوسط في الفترة من
 30 -29مارس  2015فى دار الضيافة تحت رئاسة األستاذ الدكتور ياسرعبد الحكيم الصافورى رئيس القسم
وبالتعاون مع كالً من نقابة المين العممية واتحاد الجيولوجيين العرب .

وتحت رعاية كالً من األستاذ الدكتور عمى عبد العزيز عمى  -نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا
والبحوث  ،األستاذ الدكتور عبد الوىاب محمد عزت  -نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة  ،األستاذ الدكتور أحمد عمى إسماعيل  -عميد كمية العموم  -جامعة عين شمس ،
األستاذ الدكتور محمد فيمى طمبة  -نقيب العمميين  ،األستاذ الدكتور حسن بخيت  -رئيس إتحاد
الجيولوجيين العرب .
ويعتبر عمم الجيولوجيا من العموم المؤثرة لما لو من إسيامات كبيرة فى إكتشاف الثروات الطبيعية
الالزمة لنيضة البالد .

عرض المؤتمر حوالي خمسون بحثاً متنوعاً من مختمف الدول العربية الشقيقة واألجنبية فى المجاالت
المختمفة لعمم الجيولوجيا بيدف تعزيز دور البحث العممى واتاحة الفرصة لمباحثين من مختمف دول
العالم لمتفاعل حول كيفية اإلستغالل األمثل لثروات العالم العربي.

إفتتح المؤتمر األستاذ الدكتور عمى عبد العزيز عمى واألستاذ الدكتور أحمد عمى إسماعيل وشارك فى
فعاليات المؤتمر من قسم الجيولوجيا بكمية العموم  -جامعة عين شمس

األستاذ الدكتور رسمى

الغرباوى أستاذ جيولوجيا الصخور وأمين عام المؤتمر واألستاذ الدكتور سمير عبد التواب أستاذ
الجيولوجيا اليندسية ورئيس المجنة المنظمة لممؤتمر ولفيف من أساتذة الجيولوجيا فى مصر والوطن
العربي.
نوقش فى المؤتمر بحوث عممية وتطبيقية فى مجاالت عموم الصخور والمعادن وتطبيقاتيا -
الجيولوجية التركيبية وتطبيقاتيا  -جيولوجيا البترول  -جيولوجياالطبقات والحفريات وتطبيقاتيا فى مجال
البترول  -الجيولوجيةاليندسية وتطبيقاتيا  -جيولوجيا المياه الجوفية وتطبيقاتيا  -تطبيقات اإلستشعار
عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية .
ولقد إمتدت الجمسات العممية لممؤتمر عمى مدار يومين وقسم كل يوم إلى أربع جمسات واشتممت كل
جمسة عمى عدد من البحوث .

ولقد تحدث األستاذ الدكتور أحمد عمى إسماعيل عميد كمية العموم  -جامعة عين شمس في إفتتاح المؤتمر الدولي
الثامن لجيولوجيا الشرق األوسط وقال أن جامعة عين شمس تستضيف ىذا المؤتمر وتوليو رعاية متميزة ألنو يتماشى
مع إىتمام الجامعة بالبحث العممي  ،باإلضافة إلى أن المؤتمر يبحث في عدة نواحي منيا عمميات التنقيب عن المعادن
ودراسة مختمف الصخور الصناعية والغوص في باطن األرض لدراسة المياه الجوفية والتجمعات البترولية  ،وكذلك التوقف
أمام الظواىر الجيولوجية الفريدة بالعالم العربي  .فاليوم ىو يوم عمماؤنا ويوم مصرنا الغالية التى تحتضن أبناءىا من
مختمف الدول العربية الشقيقة عمى أرضيا  ،فالتاريخ القديم والحديث يحدثنا أن ىناك أوطان نيبت ثرواتيا لقمة معرفة

شعوبيا بتمك الثروات كما أنو يحدثنا أيضاُ أن ىناك شعوباً أحتمت أوطانيا بسبب ما تمتمكو من ثروات معدنية كانت أم
بترولية .

حان الوقت اآلن أن يكون عمماء العالم العربي فريقا واحدا لحصر تمك الثروات ومحاولة تنميتيا والعمل عمى االستفادة
القصوى منيا وتعريف أبنائنا الطالب بحقيقة ثروات بالدىم حتى يكونوا سدا منيعا أمام كل من يحاول أن يجور عمييا .
إننا ىنا فى جامعة عين شمس عمى ثقة بأن البحث العممي القائم عمى التعاون المستمر مع الجامعات والييئات الجيولوجية
اإلقميمية والدولية ىو الطريق السميم إلستكمال الدراسات المتعمقة بالبنية األساسية الجيولوجية سواء فى مصر أو الدول
العربية .

وأضاف األستاذ الدكتور أحمد عمى إسماعيل إننا كإدارة كمية العموم  -جامعة عين شمس نود من قسم الجيولوجيا أن
يعاود تنظيمو لممؤتمرات في األعوام القادمة  ،فيو قسم عريق يجب أن يكون النواة األصيمة لتجمعات عمماء مصر  ،فمن
ترقى أمة إال بجيد عممائيا  .ولن تسعد وتنعم بالرفاىية إال بإخالص شعبيا .

إننا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لمجنة

المنظمة لممؤتمر عمى حسن التنظيم والشكر الواجب لألساتذة األفاضل لتفضميم بالحضور وألبحاثيم التي ستثرى جمسات
المؤتمر وإلدارة جامعتنا ممثمة فى قطاع الدراسات العميا والبحوث بقيادة أ .د .عمى عبد العزيز عمى نائب رئيس جامعة
عين شمس لمدراسات العميا والبحوث
لدعمو المادي والمعنوي والفني ومساندتو لكل خطواتنا أثناء فترة تنظيم المؤتمر .
وأشار أ.د سمير عبد التواب رئيس المجنة المنظمة أن ىذا المؤتمر تميز بدعوة مجموعة من الخبراء والعمماء فى مجال
الجيولوجيا ومنيم أ.د .محمد سمطان أستاذ الجيولوجيا فى جامعة ميتشجن بالواليات المتحدة األمريكية الذى قدم بحثاً عن "
مصادر المياه فى جميورية مصر العربية ومدى تأثيرىا عمى مستقبل البالد "  ،وأ.د .أحمد الكمار األستاذ بجامعة القاىرة
ال من أ.د.
والذي قدم بحث ًا بعنوان " إستخراج زيت البترول من صخور الطفمة "  .وفى اليوم الثانى ألقى بحثين مميزين ك ً
زكريا اليميمى وأ.د .جعفر بحرية واشتممت ىذه البحوث عمى " الوضع التكتونى لمدرع العربى النوبى " وىى تمقى الضوء
عمى تاريخ تحركات القشرة األرضية فى منطقة غرب أفريقيا وشرق المممكة العربية السعودية  .كما أشار أيضا بحث
الدكتور جعفر بحرية إلى تواجد القشرة المحيطية وكيفية التعرف عمييا فى جميورية مصر العربية .

وبعد انتياء فاعميات المؤتمر تم استنباط التوصيات من البحوث العممية التطبيقية التى عرضت ونوقشت أثناء فترة المؤتمر
نذكر منيا اآلتى -:
فى مجال الييدروجيولوجى -:



تدعيم البحوث الجامعية األكاديمية والتطبيقية فى مجاالت تنمية الموارد المائية السطحية والجوفية فى
مصر من خالل إنشاء بنك لممعمومات فى جامعة عين شمس ليصبح متاحاً لكل الباحثين وطالب العمم
والمستثمرين فى مجال اإلستصالح والتعمير بحيث يتضمن التدعيم المالى وتوفير اإلمكانيات الحقمية

والمعممية إلستكمال األبحاث ومن ثم إستكمال النتائج وتجميعيا .
فى مجال البترول -:



يوصى المؤتمر بإستخدام الطرق الحديثة والنماذج الرياضية فى اإلكتشافات البترولية والتى تتطمب وفرة



التنمية المستدامة خصوصًا فى جنوب مصر لتدعيم عمميات اإلكتشافات المستقبمية لمطفمة الزيتية

من المعمومات والبيانات الموجودة فى الييئة العامة لمبترول والشركات الخاصة البترولية .

لتكون مصد ًار إضافيًا من مصادر الطاقة التى تحتاجيا بمدنا .
فى مجال البيئة-:



ضرورة إستخدام الطرق الصحيحة التى تفيد فى تحسين مواصفات التربة خصوصاً فى منطقة الواحات
البحرية واإلىتمام بقياس النشاط اإلشعاعى وتركيز العناصر السامة الذى قد يزيد فى بعض المناطق

عن الحد المسموح بو وتجنب القيام باألنشطة الزراعية أو العمرانية فى تمك المناطق إال بعد القيام

بالدراسات البيئية المسبقـة خاصة أنيا تعد جزءاً من مشروع المميون فدان المخطط تنفيذه خالل الفترة

القادمة بإذن اهلل .

فى مجال الجيولوجيا اإلقتصادية -:
 اإلىتمام بالدراسات الجيولوجية التمييدية لكافة المشروعات العمالقة قبل البدء فييا عمى سبيل
المثال إختيار مواقع المدن الجديدة والطرق الدائرية والمنشآت الضخمة حيث أن إغفال ىذا
الجانب يؤدى إلى حدوث مخاطر قد تكون مؤثرة وخطيرة باإلضافة إلى دراسة الخزانات
الجوفية القريبة لتوفير مصادر المياه الالزمة لمثل ىذه المشروعات .
فى مجال القوانين ونظم المعمومات -:
 التوصية بمراجعة القوانين الدولية الخاصة بما يتعمق بحصص كل دولة ومعدالت سحب المياه
لكل دولة من الخزان الجوفى المشترك بين مجموعة من الدول .

م تح ت قط ع شؤون خ مة مجتم و تنم ة

ئة كل ة

لوم

