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 ... االفتتاحية
المستجد عبئًا تنوء على حمله سوريتنا، وخاصة    19-وعواقب داء كوفيد  قد فرض الحصار الظالم  

بواقع   ذلك  وانعكس  واألشكال،  األطراف  متنوعة  عليها  عالمية  حرب  من  سنوات  عشر  بعد 
دولًة وحكومًة وأفرادًا بشكل يومي وبمتغيرات على    اقتصادي صعب وتحديات جّمة نواجهها جميعاً 

  .عةمدار السا

المعيشي   الواقع  هذا  من  للنهوض  األهم  الحوامل  أحد  هو  والتطوير  العلمي  البحث  أن  العليا  الهيئة  في  نؤّكد  كله،  ذلك  وجه  في 
المأزوم، والخروج من عنق الزجاجة، وتعزيز الواقع اإلنتاجي والخدمي بما يخدم اقتصاد الدولة ويدعم صمودها في وجه التهديدات  

 .بتجارب دوٍل عّدة ماَثَلت تجربتنا وخرجت من محناتها أقوى وأشّد صالبةً   الخارجية، مقتدين ألجل ذلك

ونتوجه في الهيئة العليا للجميع، صناع قرار وباحثين ومطورين لنصوغ جميعًا معادلًة صحيحة سهلة نوضح من خاللها األهداف  
 ه. لمشاركة، كّل بحسب دوره ومساهمتوالغايات، ونحّدد األدوات التي تمكننا من تحقيقها، ويكون فيها للجميع فرصة ل 

ومؤسساتها   الدولة  وزارات  جميع  في  والتطوير  البحث  وحدات  بإحداث  للمضي  جهدها  في  العليا  الهيئة  تستمر  السياق،  هذا  في 
والوظيفية في    وشركاتها، ومكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات والمؤسسات البحثية السورية، إليماننا بأهمية هذه البنى التنظيمية

  .رفع سوية األبحاث التنموية التي تخدم التطوير في جميع مؤسساتنا الوطنية

في  والمعرفة  العلم  ألصحاب  للتشاركية المطلوبة  انتصارًا  محافظة دمشق  مع  مؤخرًا  وقعتها الهيئة العليا  التي  مذكرة التعاون  وُتعّد 
كل اقتراحات باحثينا   ألجل ذلك  ونستقبل  في تطوير الخدمات اليومية  صنع القرار،  واستثمارها  وخبراتهم  معرفتهم  وأكاديميينا لنقل 

 .متنوعة االختصاصات التي تقوم بها المحافظة 

وم  كل الشكر لمن ساهم في إعداد العدد السابع لسلسلة العلم والتقانة واالبتكار، ونتمنى لكم قراءة مفيدة واطالعًا بانوراميًا على ما تق
العليا الهيئة  الهندسة    به  وهو  العدد  هذا  موضوع  إلى  إضافًة  والبحثية،  األكاديمية  المؤسسات  من  غيرها  إلى  إضافًة  نشاطات  من 

 الوراثية وغيرها من المواد العلمية الممتعة التي احتواها هذا العدد. 

 2021نيسان  1 في دمشق

 د. مجد الجمالي                                                                                               
 مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي 

 

 



 

 Genetic Engineering الوراثية الهندسة

 خل مد

  ق لك، فهي تفو تنتمي الهندسة الوراثية زمنيًا إلى الثورة الصناعية الثالثة، ومع ذ
أهميتها   وقدفي  الرابعة.  الصناعية  الثورة  مكونات  المصطلح    معظم  هذا  ظهر 

ويليامسون  جاك  كتبها  التي  التنين"،  "جزيرة  العلمي  الخيال  رواية  في  مرة  أول 
عام   و 1951ونشرت  التقاهو  ؛  على  حاليًا  جينات  ُيطلق  مع  تتعامل  التي  نة 

وا  والحيوانية  )البشرية  الحية  والالكائنات  ويمكندلنباتية  باختصار،    قيقة(.  القول 
ه الوراثية  الهندسة  عدة  إن  ولها  الحي؛  للكائن  الوراثية  بالمواد  التالعب  علم  ي 

مفاهيم: القدرة على عزل جين من كائن حي ونقله إلى كائن حي آخر؛ القدرة  
 ف؛ ... الحي المستهد ت في الكائنادات وراثية جديدة؛ حذف أو إضافة بعض الجينات المسؤولة عن الصفاعلى تكوين اتح

 تاري    خ الهندسة الوراثية 

 الهندسة الوراثية البدائية

معرفة بماهية الجين أو الحمض    أدنى  ن البشر من تعديل جينات الكائنات الحّية منذ آالف السنين، دون أن تكون لديهمتمكّ 
ذكو  انتقاء  عن طريق  االصطناعي  االصطفاء  الكائالنووي، وذلك من خالل   ،ي تتمتع بصفات مرغوبةالت  ،حيةلنات ار وإناث 

والسماح لها بالتزاوج إلنتاج نسل يحمل هذه الصفات؛ أو عن طريق اختيار نباتات بناء على سمات نادرة جدًا ومرغوبة ناتجة 
 فاء. اعتمادًا على هذا االصط بعيد مدأعن طفرات تحدث بشكل طبيعي. وقد جرى تدجين النباتات والحيوانات منذ 

 المعاصرة  ثيةاالور الهندسة 

كان تطور علم الوراثة هو األساس الذي استندت إليه الهندسة الوراثية؛ إذ جرى اكتشاف الكروموسومات، ومن ثم التوصل إلى  
مادية، وهذه الجينات ما هي إال سلم مزدوج من الحمض  معرفة أن الجينات هي أشرطة مسجل عليها صفات الكائن أو الخلية ال

 ما يلي: أهم محطات الهندسة الوراثية  من(، الذي اكتشف واطسون وكريك تركيبه. و DNAين )ألكسجاقوص النووي الريبي من

 الحدث  العام 

 .من دمج خاليا إنسان بخاليا فأر هواردغرينوفايس ماري تمكن  .أنزيمات الربطاكتشاف  1967

1970 

آربر  اكتشف   ناثانز  ووارنر  سميثودانيل  قطع  هاملتون  أنزيم  اكتشاف    نكّ مقد  و .  أول 
  ه.( ونسخDNA)العلماء من عزل الجينات عن جينوم الكائن الحي وقطع الـ طعأنزيمات الق



 

 الحدث  العام 

1973 
 أول كائن حي معدل وراثيا  من إنتاج   بويرز وكوهينإنتاج األنسولين(. تمّكن )الجين المسؤول عن  أول جينعزل 

 (.شريكية القولونيةبكتريا اإل)

 (.فأر) أول حيوان معدل وراثيا  ج إنتا  من سشرودولف جانيتمّكن  1974

1977 
في   الوراثية  للهندسة  شركة  أول  األمريكيةإنشاء  المتحدة  إنتاج  الواليات  بشري .  بروتين  )السوماتوستاتين(   أول 

 ًا. بواسطة بكتريا معدلة وراثي

 .(E. coliبكتريا إنتاج األنسولين البشري )من  1978

 ة. عن طريق الهندسة الوراثي بريطانيا في سولين البشري أول مصنع إلنتاج األنإنشاء  1982

1983 
صمم   الخروف.  وجنس  العنز  جنس  بين  الجمع  موليسنجاح  المعمل جهازًا    كاري  في  الوراثية  المادة  لمضاعفة 

 .تحوير نبات تبغ(. أول محاولة ناجحة لنقل الجينات إلى النباتات وPCRبتفاعل البوليميريز التسلسلي )

 ي.النمو البشر ن هرمون حمل جييثيًا زير معدل وراج خنإنتا 1986

1989 
بواسطة   الكيسي  التليف  مرض  عن  المسؤول  الجين  تسي  عزل  شي  كولينفر والب  تمكن  انسيس  ستيفن . 

 .بداية عالج األمراض الوراثية بالجينات من تصميم أول نظام لنقل الجينات في اإلنسان.  روزينبيرغ

 (.األرز السوبرمراض ). إنتاج أرز مقاوم لآلفات واألناللسرطكعالج  النتحارية الجينات اظهور سالح  1994

 .النعجة دوللياستنساخ من  إيان ويلموتتمّكن  1997

 وراثيًا تنتج بروتينات بشرية ألغراض عالجية. عدلةمن إنتاج أول شجرة مطاط م  هونغ يانغتمّكن  2001

2009 
 حليب   في  نَتجيُ و ،  الثرومبين  مضاد  يدعى  الذي  الدوائي   نبروتيلا  بيع  على ة  ريكياألم  والعقاقير  األغذية   إدارةوافقت  
 دولة.  25، وُتزرع في 11المحاصيل المعدلة وراثيًا . أصبح عدد وراثياً  عدلالم الماعز

2010 
  أي   ي تحتو   ال  خلية   إلى  وأضافوه  مخّلق  بكتيري   جينوم  أول  واؤ أنش  قد  أنهم  فينتر  كريغ.  ج  معهد  في  العلماء  أعلن

(DNA)، العالم  في المخلقة الحياة من شكل أول سينثيا والمسمى  الناتج ومثالجر  وكان . 

2017 
  إنجازات تحقيق  ، بعد  باستخدام الهندسة الوراثية)سرطان الدم الليمفاوي الحاد(   للسرطان  أول عالجالموافقة على 

 في استخدامها لعالج أمراض مستعصية لدى البشر.  متتالية



 

 اثية ر هندسة الو مجاالت ال

والخاليا الجذعية ال   ة الوراثية في مجاالت عدة، يتصدرها المجاالن الغذائي والطبي؛ ومع أن بحوث االستنساخالهندس  مُتستخد
 :تعد هندسة وراثية، إال أنها وثيقة الصلة بها. ومن أبرز هذه المجاالت

الغذائي ت ذات ا شرات، ونباتمقاومة للح: إنتاج نباتات مقاومة لألمراض الفيروسية و/أو  المجال 
مقاو خصائص   ثمار  ذات  و/أو  فائقة  الغذائية غذائية  القيمة  عالية  بروتينات  وإنتاج  للتلف،  مة 

سرعة للماشية والدواجن. وإنتاج حيوانات معدلة وراثيًا ذات قدرة على مقاومة األمراض، وتتميز ب
 ...  ،نموها وزيادة قدرتها على إنتاج اللحم و/أو إدرار الحليب

 

الطبيلا إنتاج األدوية )مثل األنسولين(، وإنتاج لقاحات لبعض األمراض البشرية وبعض    :مجال 
)ُينتَ  والماشية  الدواجن  الماشية(، أمراض  وحليب  الزراعية  المحاصيل  في  اللقاحات  هذه  بعض  ج 

 ، ... ثيهرمون النمو البشري(، والعالج الجيني، وتشخيص الخلل الورا وإنتاج الهرمونات )مثل

 

البيلا : إنتاج نباتات تستطيع امتصاص المعادن الضارة بالتربة، وإنتاج سالالت بكتيرية يئمجال 
محورة وراثيًا لمعالجة مياه الصرف الصحي وتغليف المواد الضارة بالبيئة، وإنتاج بالستيك حيوي  

 ، ... آمن بيئياً 

 

العسكري  للتخلالمجال  وراثيًا  معدلة  كائنات  استخدام  األلغا:  من  والمواد  ص  وير تطو لمتفجرة،  ام 
 ، ... أسلحة بيولوجية

 

ن و/أو لون الشعر ...؛ وربما ني: تحديد جنس المولود و/أو لون العياختيار صفات الجنينمجال  
يحول   اآلن    –ما  إنتاج    –حتى  رادعجنيدون  هو  الطلب  حسب  األول،    ن  المقام  في  الرهبة 

وم الثانية،  المرتبة  في  األخالقوالقانون  ثم  وق  ن  عاج  د والدين،  ذلك  لمقولة  يتم  وفقًا  آجاًل  أم  اًل 
 . "In science, what can be done will be done" يرددها العلماء

 

يعقد العلماء آمااًل كبيرة على الهندسة الوراثية، وال سّيما في المجالين الطبي والغذائي، إال أنها سالح ذو حدين؛ فعلى الرغم من  
يمفوائدها   ال  النظرالجمة،  غض  العلمي ع  كن  البحث  بأخالقيات  الباحثون  يلتزم  لم  إن  المدمر،  األسود  اآلخر  وجهها  ن 

 والتطبيقات التقانية.

 



 

 علماء ومبدعون

   (م 950 –  874) لفاراب   ا
ولُ  اإلسالمية،  الفلسفة  مؤسس  طرخان،  بن  محمد  نصر  أبو  ب قّ  هو 

فيها عام    ( التي ولداخستان حالياً بالفارابي نسبة إلى بلدة فاراب )في كاز 
م. بدأ الفارابي بدراسة طائفة من مواد العلوم والرياضيات واآلداب   874

ات في بلدته، ثم غادرها وله من السنين أكثر من أربعين، والفلسفة واللغ
  د لمنطق على يس الفلسفة واه فيه، وهناك تتلمذ على يد الفيلسوف الطبيب يوحنا بن حيالن؛ ودر قاصدًا العراق لمتابعة دراسات

طلبًا للعلم بين    ضيات. وقد تنقل؛ وأتيح له أيضًا دراسة الموسيقى وإكمال دراساته في اللغات والطب والعلوم والريايونسمّتى بن  
 . م  950بين حلب ودمشق إلى أن وافته المنية عام متنقاًل  سوريةاستقر في نهاية المطاف في ، و العراق ومصر وسورية

 العلمية  تهإسهاما
الفلسفة اإلسالميةأول م   أ: أنشفلسفةلا • في  ال  نهج  أفالطون وأرسطو، وكان ألعم  يونانيين،مشابه لفلسفة  اله أثر وال سيما 

 .تافيزيقيا إلى المنهج العلميد بين النظرية والتطبيق وانتقل من الميمدة طويلة. وقد وحّ فلسفة واضح في العلوم الطبيعية وال
 .األفكار والتعريفات، وفي الثاني االستدالل والرأيفي األول  صديق، يدخلتالتصور وال أين،طق إلى جز قّسم المن :المنطق •
 .إلى خمس قوى: الغاذية، والحاسة، والمتخيلة، والناطقة، والنزعوية نفسم قوى ال: قسّ علم النفس •
 : أثار مفهوم العالج بالموسيقى وآثار الموسيقى الشفائية على الروح. الموسيقى •

 مؤلفاته 
تبة بغداد، العلم كافة، تتجاوز المئة، وقد ضاع ُجلها بسبب الغزو المغولي للدولة العباسية وحرق مك  ي نواحيفكثيرة  لفات  له مؤ 

 الية. ومن أهمها:وبقي بضع مخطوطات محفوظة مع الوثائق التاريخية وعدة ُكتب تم إعادة نشرها لما تمثله من أهمية علمية ع

 ؛ الفاضلة آراء أهل المدينة -
 ؛ ُيقصد بهما أفالطون وأرسطو(حكيمين )لن رأي اع بيالجم -
 ؛ كتاب الموسيقى الكبير -
 ؛التوطئة في المنطق -
 ؛ يةالسياسة المدن -
 .إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها -

إلسهامات  تقدو  في  الفارابييرًا  والفنون   الكثيرة  عدة    ؛العلوم  دول  بصور اأور أصدرت  ممهورًة  رسمية  اسمتقًا  أو    ، كالطوابع  ،هه 
 . له ُنصب تذكاريةإلى  ةً إضاف  ،تعمالوال

  ي )كازاخستان(اري للفارابي في جامعة الفارابنصب تذك



 

 (م 2016  – 1950) زها حديد
عام   حديد  زها  بغداد  1950ُول دت  وأتمت  في  فيها ، 

الثانويةدرا و ستها  ثم  .  في من  األمريكية  بالجامعة  التحقت 
إجازة  بيروت، على  منها  الرياضيات.    وحصلت  في 
ذلك  وانتقلت لندن   بعد  الهند  إلى  المعمارية  لدراسة  في  سة 

ومن    ،1977وتخرجت فيها عام    المعمارية،  ةكلية الجمعي
  ها إلى الحياة العملية.تانطالق تتلك الكلية كان

 اتها إنجاز 
اتبعت في   ة.وروبيجامعات أمريكية وأ  عدة  عملت أيضًا بالتدريس فيو   ،1980عام    ت مكتبها المعماري الخاص في لندن أأنش

 أعمالها الناجحة:  شهرومن أالحديث في التصميم.  سلوباألركز على ت، التي اظيرمتعددة المن يكيةالتفكنمط العمارة  أعمالها

 . ، ومن ثم تحول المبنى إلى متحف1990مانية عام ، في مدينة فيل أم راين األلتصميم محطة إطفاء الحريق فيترا  •
 . 1998عام    ي بدأ، الذتصميم مركز روزنتال للفن المعاصر في الواليات المتحدة األمريكية •
 . 2005رية األولمبي في لندن عام لرياضات البحاتصميم مبنى  •
 . 2014عام   أذربيجان باكو في في تصميم مركز حيدر علييف الثقافي •

 التكريمات وائز و هم الجأ
 رزها:من أبو . لتميز في الهندسة المعمارية ليس حكرًا على الرجال، وقد حصلت على العديد من الجوائزأثبتت حديد أن ا

 . 1997شيخ زايد في أبو ظبي، عام  جسر الدة لتصميمها حلعربية المتجائزة أفضل تصميم في اإلمارات ا ✓
 . 2002عام  ،جائزة نمساويةجائزة الدولة النمساوية للسياحة، وهي أرفع  ✓
 . ئزة، وهي أول امرأة تفوز بهذه الجا2004عام  ،(تعادل جائزة نوبل)في الهندسة المعمارية جائزة بريتزكر  ✓
 . 2007دسة المعمارية، عام  نساهمتها المتميزة في الهًا لمر تقدي عمارية جائزة توماس جيفرسون للهندسة الم ✓
 . 2010القومي للفنون في روما، عام جائزة ستيرلينغ لتصميمها مبنى المتحف  ✓
 . 2012عام   ،الوسام اإلمبراطوري اليابانيو  من الملكة إليزابيث الثانيةالتقدير وسام  ✓
 . 2014، عام أذربيجانفي ر علييف لتصميمها مركز حيدمتحف لندن للتصميم  جائزة ✓
ريباج ✓ الملكيةأو    ائزة  الذهبية  بريطانيا  جائزة  أرفع)  المعمارية  ةلهندسل  الميدالية  امرأة أيضًا  وهي    ،2016عام    ،(في  أول 

 ة. جائز تحظى بهذه ال

، بعد أن تركت  رئوي   بها من التهاعالجتبأزمة قلبية في أثناء م  ، جراء إصابتها2016عام    زها حديدالمهندسة المعمارية    توفيت
 . إرثًا ضخمًا من المشاريع المنفذة في عشرات الدول



 

 ةاختراعات واكتشافات علمي

  Gunpowder بارودال

"قُ  امن  أثناء  طارة  في  الليل  سواد  يضيء  الذي  الناري"  "العقار  إلى  بالرعب،  مشاهديها  تصيب  التي  لشيطان" 
إلى الذخائر الحربية والقنابل المدمرة ... كانت مسيرة  دفع الناري،  مالناري وال  الت، إلى السهم الناري والرمحاالحتفا

المتفج المادة  تلك  أحدثت  البارود.  التي  رة 
في   جهة، الحرب  وسائل  ثورة  من  والدمار 

والهندسة   للتعدين  عظيمة  خدمة  وقدمت 
  المدنية من جهة أخرى. 

 تاريخ اختراع البارود

البثمة جدل   صيني، نقله   ه محصورنارود، إال أحول تحديد مخترع  العرب. واألرجح أنه اختراع  ما بين الصينيين والمسلمين 
واستخدمو  عنهم  عنهالعرب  الغرب  وأخذه  حروبهم،  في  على ه  االختراع  هذا  مسيرة  تلخيص  ويمكن  الحالي.  شكله  إلى  وطوره  م 

 :النحو اآلتي

البارود املح  البارود  هو  البوتاسيو أل:  )نترات  الخام  عرفسود  وقد  قر   ه م(،  طريق   ابةالصينيون  وعن  الميالدي.  التاسع  القرن 
السحرية اآلثار  الكيميائيون  اكتشف  قادراً   المصادفة،  البارود  ملح  كان  مصادر    التي  وأحد  بالكبريت  مزجه  عند  إحداثها  على 

ة نسبة يادلسحرية )مع ز انابل النار  ثم في األسهم النارية وفي ق  نوا يستخدمونه في األلعاب النارية السحرية، ومؤ الكربون. وبد
 .ي المدفع السحر  في استخدامهنترات البوتاسيوم(، وصواًل إلى 

األسود عرف المالبارود  المناسبة لصناالبارود من الصينيي  سلمون ملح:  التركيبة  عة البارود المتفجر، وكانوا ن، وتوصلوا إلى 
 .قيًا مشابهًا للمدافع الحاليةحقيصنع مدفعًا  ن، وهم أول ممادة دافعة ثم متفجرة وحارقةمال الحربية كأول من استخدمه في األع

)الحالي( % ملح  75ا وهي )الخاصة بالبارود واختبره، تركيبته  1261، في عام  باكون روجر  : طّور العالم اإلنكليزي  البارود 
الز 15% كبريت،  10صخري،   البارود في األسلحة الحربمن، بدأ استخد% كربون(. وبعد نحو قرن من  لقرن  اية، وبحلول  ام 

 بدأ استخدامه في التعدين وأعمال الهندسة المدنية والعمارة.  عشرالسابع 

وفي   .مادة النتروغليسرين اسكانيو سوبريروالكيميائي اإليطالي اخترع  إذ، 1846ة حتى عام ة المتفجرة الوحيد بقي البارود الماد
نوبلر  ، طوّ 1866عام   على مزيج    تي إن تي طلق اسم الـ، أُ 1868ام  ل عو ليناميت، وبحواخترع الد  سوبريرواختراع    ألفريد 
 . لقياس المواد المتفجرة اً وأصبح معيار  نوبل

 أخرى.هة  من ج والبناء ءإلنشالللقتل والهدم والدمار من جهة، وأداة  أداة ، حتى يومنا هذا، زال الباروديوما 



 

  Television set ازتلفال

، وقد  من أهم اختراعات القرن العشرين، وهو  ةواصل الحديثة من أهم وسائل التز وسيلالتلفا
األمام إلى  كبيرة  دفعة  الترانزستور  اختراع  لأعطاه  عبر  قد  .  مخترعين  عدة  جهود  تضافرت 

هذ  في  اسمين  أبرز  فإن  ذلك،  ومع  اليوم،  نراه  الذي  الشكل  على  إلخراجه  عدة  ا  مراحل 
 ث. ور و لو فرانسفي ، واألمريكيجون لوجي بيردكتلندي هما: اإلسالمجال 

 أبرز مراحل اختراع التلفاز 

الميكانيكي األلماني  التلفاز  طور  نيبكو:  ال   بول  القرص  لنقتقانة  عبر  الصور    ل دوار 
المسح التلفازي. ومن ثم استخدم    أ، ويعود له الفضل في اكتشاف مبد1884األسالك عام  

ج   األمريكي عام  نكينزتشارلز  الختراع    ،1923،  نيبكو  قرص  ت  أولفكرة  فازي لنظام 
بيرد ، نجح البريطاني  1926انيكي. وفي عام  ميك لوجي  في نقل الصور المتحركة    جون 

دأ أول بث تلفازي شبه رسمي؛ إال أن  الميكانيكي الذي طوره نيبكو، وهكذا ببنظام القرص  
  ة.نافسرونية الممة اإللكتالنظام الميكانيكي لم يصمد أمام األنظ

اإللكتروني ابتالتلفاز  األ:  فرا  يمريككر  عام  نسوورثفيلو  كما  1927،  صغيرة،  إلكترونية  خطوط  إلى  الصور  لتقطيع  آلة   ،
بيرد تطوير ابتكار فرانسوورث مغناطيسية. وفي العام ذاته، استطاع  و ه عن بث الصورة عبر الموجات الكهر استطاع تطبيق فكرت

عننستغتم االورث،  كة بين بيرد وفرانسو جهود مشتر . وبفضل  بث متلفزوإطالق أول   الميكانيكية، وولد أول تلفاز األج  اء  زاء 
 .1929إلكتروني عام 

، مفتتحة عصر البث  1962تلفازي، عام  اصطناعي )تيليستار( مخصص للبث الأول قمر  األمريكية  أطلقت الواليات المتحدة  
 .عبر األقمار االصطناعية

البالزم تستخد  :اتلفاز  التلفاز  أجهزة  أنكانت  الكاتو   ابيبم  إلىأشعة  اأ   د  تقاعخُتر ن  البت  استخدامها  نة  في  البحث  وبدأ  الزما، 
بيتزربدأ األمريكي    كبديل ألجهزة التلفاز القائمة على تلك األنابيب. إذ ، وصنع لوحة عرض بالزما  1964أبحاثه عام    دونالد 

ويالر ل  ن بفض، ونجحت بعد عدة سنيفازي تطوير تلفاز البالزماتلبخلية واحدة. ومن ثم بدأت شركات البث ال  ذي صنع، الربي 
 .بوصة 60أنموذجًا لشاشة بالزما تبلغ 

رق بث  أول  وُأطل ق  ذلك،  بعد  البث  تقانات  عام  تطورت  وافتُ 1989مي  البث ،  عصر  تح 
عام   الوضوح  عالي  للتلفاز  التلفاز  2001المخصص  وأجهزة  البث  تقانات  تزال  وال    في . 

   .دند حتقف عة ال ضافيديدة وإمكانات إتطور مستمر، مع مواصفات ج



 

 وطنية جهات علمية بحثية
  Al Furat University  الفراتجامعة 

 

دير الزور    مدن  ات ومعاهد فينة دير الزور، وتضم كلي. مركزها في مدي2006لعام    33قم  ُأحدثت جامعة الفرات بالقانون ر 
إذ والرقة.  و  11تضم    والحسكة  الزو   5كلية  دير  في  ومعاهد  و  6ر،  في  مع  4كليات  وكلي  8والرقة،  اهد  في    5ات  معاهد 

دة واالعتماد األكاديمي، ومركز تعليم  الحسكة. ويتبع للجامعة خمسة مراكز هي: مركز البحوث الزراعية، ومركز ضمان الجو 
للناط العربية  ومركاللغة  المهني،  والتوجيه  المهارات  ومركز  بغيرها،  االز  قين  والدراسات  النفسي  ويبلغالدعم   عدد  جتماعية. 

 وح. آالف من طالب التعليم المفت 8ألفًا، إضافة إلى زهاء  35عضوًا؛ ويناهز عدد طالبها  277 يمية فيهاليئة التعهأعضاء ال

 أبرز أعمال الجامعة 

 التوسع في إحداث الدراسات العليا. •
 إيفاد المعيدين. •
 .كلياتالي بعض قنية فتجهيز العديد من المخابر الت •
ة  ل للمشكالت الملحة )الزراعة، الهندسة الكهربائية، الهندسإيجاد الحلو قع و االو تحسين ي إلى ؤدالتي تى األبحاث التركيز عل •

 المدنية(.
 شات العمل في العديد من المجاالت.ات وور ديات والندو إقامة المنت •

، وإعادة  دير الزورفي  م  كلية العلو مقر مجمع    تأهيلك  نية،الف  عمالألبعض ا  استكمال، تسعى الجامعة إلى  لى ما سبقإة  وإضاف 
 . عضاء الهيئة التدريسية في الحسكةأ ، وتأهيل سكن ر الزورالمدينة الجامعية في ديهيل أت



 

  Scientific Studies and Research Centerث العلميةسات والبحومركز الدرا

ال مركز  أو تأسس  في  العلمية  والبحوث  سباخدراسات  الر  القرن  إال  عينيات  اماضي،  دوره  لأّن  والنشط  يتبلور  لفعال  فإم  ي ال 
ًا على الساحة السورية، بل حتى  الثمانينيات. فقد نجح مركز الدراسات والبحوث العلمية في أن يصبح مركز امتياز ومرجعًا علمي

 .ت العلمية العربية المختلفةكثير من المؤسسا أصبح يتمتع بسمعة طيبة لدى

 عمال المركزرز أأب

تقانات  إدخ ✓ والسال  وتدحديثة  عليها  العلميطرة  و يريب  المطبوعة  ين  الدارات  )مثل  التقانات  تلك  على  السوريين  التقانيين 
الم الطبقات، والعناصر  الحاسالمتعددة  للبرمجة، والتصميم، والتصنيع بمساعدة  القابلة  لمواد المركبة وب، والتحكم وانطقية 

 .ا(يرهرات، وغيوالبوليم

ى فروع العلوم التقانية، وقد انعكس هذا النجاح  بشت  ةية المختصالموارد البشر   ة في تأهيلظمة ومضطردتباع سياسة منتا ✓
ف المركز  في  السابقين  العاملين  وجود  في  للمنظو اليوم  المهمة  والمفاصل  الحيوية  والقطاعات  المرافق  جميع  العلمية  ي  مة 

 انة.لتقل العلم وا ورية في حقة مختلفة خارج سعلميكز التقانية السورية، بل حتى في مراو 

ا  إنم  لم يكتف بإجراء البحوث العلمية النظرية أو حتى القابلة للتطبيق الفعليفطوير المنتجات،  ت  ومهارات  أصيل معارفت ✓
يكو رب وربما  المنتجات،  تطوير  بعمليات  التطبيقية  بحوثه  النجاح  ط  البن  من  المنتج  تطوير  دورة  في  حققه  حث  الذي 
 ة.مركز العلميي مسيرة الر أهمية فع هو األكثإلى التصنيالتطوير وصواًل و 

بح أول مدينة علمية عربية  بط التعليم العالي بالبحث العلمي وتطوير التقانة من حيث السياسات والمفاهيم، وبذلك أصر  ✓
فقد  والتعليم،  والتصنيع  األور   مع  اشترك  للتطوير  تقانيو االتحاد  جامعة  إنشاء  في  تر بي  تمتعهة  مع  به  باالستقالتبط  ل ا 

 .للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا( عهد العالي عنه )الم اإلداري 

 ي مجال مشاريع البحث والتطوير ف أسلوب المركز 

ًا، وبالتزام زمني ال يجوز  حددة سلفمرصودة مهذه المشاريع والتي تتمتع بميزانية  ة التعاقدية في تنفيذ  رّكز المركز على الصيغ
وبخرقه للت،  قابلة  وتحقينتائج  االستفادطبيق  و ق  منها.  اة  يقتصر  أعماله ال  من  العظمى  الغالبية  في  المركز  التزام  على  ألمر 

المستوى  يقي على  ي بأهمية هذه الطريقة في إدارة سياسات البحث العلمي التطببالمشاريع ذات الطبيعة التعاقدية، بل وببث الوع
 .يةألكاديمية السور ة واالوطني في جميع المؤسسات العلمي

 



 

 العلميبحث لهيئة العليا للات انشاط

I.  لنقل التقانة  
 إحداث المكتب الوطن 

هيئة العليا للبحث العلمي ولحظ  ني لنقل التقانة في الإحداث المكتب الوط"على  /  100التعليم العالي بقراره رقم / مجلس    قواف
 ة". افذام الداخلي للهيئة العليا بما يتفق مع القوانين واألنظمة النذلك في النظ

وتعديل    ،وفق القوانين واألنظمة النافذةفيها  مكاتب لنقل التقانة  إجراء ما يلزم إلحداث    ،فسهن  رار الق، في  لى الجامعاتب إُطلو 
 .حداث هذه المكاتباخلية بما يتفق مع إأنظمتها الد

II. تنمويبدء التقدم بطلبات   إعالن  
وع علم  بحن   الحصول عىل دعم مال  لتنفيذ مشر

أعلنت الهيئة العليا للبحث العلمي في    ،بحثي تنموي   يمالي لتنفيذ مشروع علمالدعم الطلب  ل  المحّدثة  ةمار ستاالتمدت  بعد أن اعُ 
، ةتنمويال  ةبحثيال  اتهموعلتنفيذ مشر   الراغبين في الحصول على دعم مالي  الباحثين  مأمالباب  فتح اعن    2021كانون الثاني    7

 http://www.hcsr.gov.sy/ar/node/246 :سمي عبر الرابطوذلك وفق آلية التقدم المنشورة على موقعها الر 

على مدار  في أي وقت    لمشروعه البحثي،بطلب دعم مالي    إلى أنه يمكن ألي باحث التقدم إلى الهيئة العليا   وتجدر اإلشارة
بأن   ،العام طلب  ث  الباح  مألي  وذلك  العليا  مالي الدعم  الاستمارة  الهيئة  موقع  على  بها  الموجودة  مرفق  وصك  الصك  ،  تعهد 

  دم هذه الملفات على نسختين، واحدة ورقية )مع التواقيع المطلوبة( واألخرى إلكترونية.زام. وتقلتاال

III.  ة دمشقمحافظو  هيئة العليا للبحث العلم  لاتعاون بي    رةكمذ 

 



 

العليا لوقعت   العلمي  ومحافظة دمشق  لبحث العلميالهيئة  الدعم االستشاري  الوا  مذكرة تعاون بشأن تقديم  قع  الهادف لتحسين 
  .دمشق القديمة –في مكتب عنبر  2021آذار   14ذلك بتاريخ جرى ي في مدينة دمشق، و الخدم

لعلمي الرصين، وضرورة تفعيل آليات ع القرار المبني على المؤشرات العلمية والرأي اقًا من أهمية صنه المذكرة انطالوتأتي هذ
لتقانات الحديثة لتحسين الواقع الخدمي في المدن وتحويلها ستشراف االعلمية البحثية، واالترابط بين القطاعات الخدمية والجهات  

ف المذكرة إلى  وتهد  .ذات األولوية  التنموية الوطنيةخدم األهداف  العلمي بما ي  وتوجيه البحث  ؛ اتكنولوجيإلى مدن ذكية تعتمد ال
من قبل الهيئة العليا علميًا تقييمها  عن طريق  وذلك    ،محافظة دمشق  تي تواجههاالمشكالت والتحديات ال  معالجة مجموعة من 

 ة.الزمم المعلومات والبيانات الرار األمثل بشأنها، وتقديأو إجراء دراسات حولها واتخاذ الق

درة  ن ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته محافظة دمشق إلطالق مباإلى أن توقيع هذه المذكرة كان م  وتجدر اإلشارة
 باب توما. لة لساحة"فسحة إبداع" رؤية متكام

 



 

 نشاطات الجهات األخرى

ة علمية بعنوان "م .1   سوريةتجربة بحثية ناجحة لتوطي   تقانحاض 
 
 " ة النانو ف

العلمي   والنشر  للبحث  السورية  الجمعية  نظمت 
ل "محاضرة  عرضًا  بحثية  بعنوان:  ناجحة تجربة 

سو  في  النانو  تقانة  الدكلقاأ"،  ريةلتوطين  تور  ها 
الغريبي   ورئإبراهيم  السورية  مؤسس  المبادرة  يس 

كانون الثاني   25وذلك في    ،للعلوم والتقانة النانوية
 . الثقافي العربي في أبي رمانة المركزفي  2021

 العال  للدراسات والبحوث السكانية والمعهد لتعزيز التعاون العلم  بي   جامعة دمشق اتفاقية  .2

للدراسات والبحوث  وقعت جامعة دمشق والمع العالي  الثاني    27في    السكانيةهد  العلمي   2021كانون  التعاون  لتعزيز  اتفاقية 
 .مجاالت البحث العلمي والتدريب والتطوير ونشر المعرفةوال سيما في  ،والثقافي المشترك

 
الجانباوبموجب االتفاقية يتب الهيئادل  التدر   ةن زيارات أعضاء    ت وإلقاء يب وتبادل المعلومات والخبراالتدريسية واإلدارية بهدف 

المختلفة األكاديمية  الفعاليات  في  والمشاركة  التأهيل    ،المحاضرات  أجل  من  الطالب  بزيارات  وتبادل  والقيام  والتدريب  العلمي 
خابر المتاحة  يستفيد الجانبان من التجهيزات والمو   .بالتبادل الطالبينظمة الخاصة  وذلك وفق قواعد القيد والقبول واأل  ة،اطالعي

 . وعات العلمية الدوريةتب والمجالت البحثية والمراجع العلمية والنشرات العلمية والمطبالك ناليتبادو  ،مامنه ى كللد

 البعث والجمعية العلمية السورية للجودة للتعاون العلم  بي   جامعة رة مذك .3

للجو   قعتو  السورية  العلمية  الجمعية  مع  علمي  تعاون  مذكرة  البعث  جامعة  الترئاسة  في  الجودة  تطوير  بهدف  الدة  عالي  عليم 
 . 2021كانون الثاني  31، وذلك في والبحث العلمي ومؤسسات المجتمع انطالقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع



 

 
  ، كافة   تالمجاالتبادل الخبرات وتنفيذ أنشطة تدريبية وتأهيلية ومعرفية في    في   تسهمسوف    هذه المذكرةإلى أن  جدر اإلشارة  تو 

ت ذات الصلة بأهدافهما المشتركة وتنفيذ أنشطة مشتركة أو  ل تبادل المعلومات والدراسان من خالتعاو بناء عالقات    إضافة إلى
والتتقدي المشتركة،  أهدافهما  تحقيق  يخدم  بما  األنشطة  هذه  إلقامة  تسهيالت  األخرى  م  المجاالت  مختلف  في  المشترك  عاون 

 ن. المنسجمة مع أهداف الطرفي

 " أكساد"جامعة حماة و  اع  بي   لتطوير البحث العلم  الزر ية اتفاق  .4

الفني والعلمي، بي  جرى  التعاون  لتعزيز  اتفاقية  المناطق  في جامعة حماة توقيع  العربي لدراسات  العام للمركز  المدير  الجافة  ن 
 . 2021شباط  4وذلك في   ،ورئيس جامعة حماة، "أكساد"ة القاحل واألراضي

 
إو   االتفاقية  والع  لىتهدف  الفني  التعاون  بينتعزيز  بحوث  عبر    الجانبين  لمي  وتطبيقات  إجراء  متخصصة،  علمية  ودراسات 

 ؛لموجودة لدى كل منهمااإلفادة من الخبرات والمعدات واإلمكانات وا، ةلموارد الطبيعية في سوريحقلية تحقق االستثمار األمثل ل
 . زمةالال ةيب تكملاو  ةيتامو لعم لاو   ةيلقحلاو  ةير بخملا تامز لتسملا ميدقتو  ،مإلنجاز رسائله يادعم طالب الدراسات العل إضافة إلى 



 

  مبعنوان " عملرشة و  .5
 
وس كورونا المستجدالمواصفات القياسية الدولية ف  " واجهة في 

السورية للجودة  أقامت عمل   2021  شباط  14  في  الجمعية العلمية  مواجهة  "  بعنوان  ورشة  في  الدولية  القياسية  المواصفات 
 . طيبة للصناعات الغذائية ومجموعة بيتنجانة الصناعية وعدد من المختصينشركة ة بمشارك، "كورونا المستجدروس في

 

الورشة   ى جر  العام  عرض   خالل  في  صدرت  دولية  قياسية  كما  2020  مواصفات  كورونا،  بجائحة  عن  عُ   خاصة  محور  رض 
جهيزات الطبية، وملخصات ودة الترضت مواصفات عن نظام إدارة جاألحياء الدقيقة، وعُ   األخطار الحيوية واألمان الحيوي وعلم

 . ت والمختبرات في القطاع الطبيعن مجال عمل ثالثين مواصفة ذات عالقة باألخطار الحيوية والتجهيزا

 مهندستتوج "ناسا"  .6
ً
 سوري ا

ً
  مسابقة الذكاء الصنع  بالمركز ا ا

 
 ألول ف

السوري   المهندس  عليحصل  األ  عمار  المركز  في على  عالميًا  ول 
الذكا الصنعمسابقة  ا  ،يء  أجرتها  األمريكية  التي  الوطنية  إلدارة 

الجوي  والغالف  ف  للمحيطات  الفضائية  ناسا  شباط   20ي  ووكالة 
ي2021 نموذج  إنشاء  عليه  كان  حيث  المج،  في  باالضطرابات  ال تنبأ 

المغناطيسي األرضي. فقد نجح عمار علي، طالب ماجستير في السنة  
ب واالثانية  المعلومات  تكنولوجيا  خوارزمية لبرمجةكلية  إنشاء  في   ،

  بها أقل   لمعالجة بيانات األقمار الصناعية في الوقت الفعلي والتي كان 
  الصناعي الفعلية.  قدر من األخطاء عند مقارنتها ببيانات القمر

 فرص" التحديات و التطوير القطاع الزراع  " ملتق   .7

الزراعي  ملفعاليات    2021شباط    24انطلقت في   القطاع  تطوير  زراعي  تحت شعار    "والفرص   لتحدياتا"تقى  اقتصاد  )نحو 
 . يات الزراعية والمعدات الحديثة والمطورة وتجهيزات الطاقة المتجددةعلى هامش الملتقى معرض لآللُأقيم و  ،تنموي وتنافسي(



 

 

أسواق الجملة  وتطوير  وير وزيادة اإلنتاج الزراعي  إلى البرنامج الزمني لتط  في الملتقىصالح الزراعي  وأشار وزير الزراعة واإل
الزراعية على  والصناعات  وشدد  الملتقى،  مخرجات  أهم  استراتي  هي  أن  إلى  الزراعي  الوصول  اإلنتاج  وتطوير  لتنظيم  جية 

 .واالستثمار التعاوني

 مجلة خارجية علمية محكمة ك  أكساد"  "اعتماد  .8

بي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  كز العر على اعتماد مجلة منظمة المر   2021شباط    25مجلس التعليم العالي في    فقوا
 .كمجلة خارجية علمية متخصصة ومحكمة القاحلة "أكساد"

نامج التدرين   ا نطالقا .9   لالبتكار واإلبداع الي 
 لثاب 

ن المخترعو"أطلقت منظمة  خاصة،  التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبشراكة علمية وأكاديمية مع جامعة الشام البرعاية وزارة  
   .برنامجها التدريبي الثاني لالبتكار واالختراع 2021آذار  6في  الفرنسية في سورية "عون الالم

 



 

 ير الواقع الزراع  واالتحاد العام للفالحي   لتطو  "أكساد"ية تعاون بي    اتفاقتوقيع    .10

القاحل واألراضي  الجافة  المناطق  لدراسات  العربي  المركز  لل  "أكساد"ة  وقع  العام  تعاون  فالحين  واالتحاد  آذار    14في  اتفاقية 
 .ي والحيوانيتهدف إلى المساهمة في تطوير الواقع الزراعي بشقيه النبات ،2021

 
التي تعود بالفائدة على الواقع الزراعي    ،إعداد الدراسات والبحوث التطبيقيةنص االتفاقية على التعاون بين الجانبين في مجال  وت

الالز   ،سورية  في الخبرة  لتدر وتقديم  االتحادمة  في  العاملة  والفالحية  الفنية  الكوادر  األيام    ؛يب  في  االتحاد  مشاركة  الى  إضافة 
 .مات والبيانات العلمية والفنيةوتبادل المعلو  ؛في المحطات التابعة لها "كسادأ"حقلية التي تنفذها ال

مجية الجامع  .11  ية العالمية ستة فرق سورية إل المسابقة الي 

للمسابقة   ى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية بعد حصولها على مراكز متقدمة في النهائي اإلقليميورية إلتأهلت ستة فرق س
  22في  نظمتها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    يتلا،  فريقياأالجامعية في الوطن العربي و البرمجية للكليات  

 .دولة 16فريقًا من   145ت وضم ،يةفي مدينة األقصر المصر  2021 آذار

 



 

 مشاركات الهيئة العليا في فعاليات أخرى
I. ندوق األمم المتحدة للسكان في سوريةتعريفية بعمل ص ورشة 

العالتحت   التعليم  وزير  المرعاية  األمم  وصندوق  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أقامت  العلمي،  والبحث  للسكان  ي  تحدة 
مل تعريفية بعمل صندوق األمم المتحدة للسكان في سورية، التعاون في مجال البحوث المتعلقة بع  : "ورشةورشة عمل بعنوان

 . 2021كانون الثاني  28، يوم الخميس قاعة الباسل ضمن الوزارة صندوق األمم المتحدة للسكان"، وذلك في

 
العلو  الهيئة  عام  مدير  الورشة  خالل  بعنو قدم  محاضرة  العلمي  للبحث  "نبذيا  العلمي"ان  البحث  عن  كما  ة  عرض ؛  جرى 

حول متنوعة  )  محاضرات  صلة  ذات  صندوق المواضيع  بعمل  للسكان  تعريف  المتحدة  ع،  األمم  البحثية    لى أمثلة  األولويات 
 .(كان آلية دعم البحوث المتعلقة بصندوق األمم المتحدة للس ،دوق األمم المتحدة للسكانالمتعلقة بصن

II.  ة الوطنية للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا في سورية"لمنظومبعنوان "بناء امحاضرة 

ونقل التكنولوجيا   بناء المنظومة الوطنية للبحث العلمي"لعلمي عرضًا لمحاضرة بعنوان  أقامت الجمعية السورية للبحث والنشر ا
 .بأبي رمانة العربي فيالثقا في المركز 2021شباط  27ك في ة"، ألقاها مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي وذلفي سوري

 



 

 تعاريف ومصطلحات علمية
  Ontologyنطولوجيااأل 

  logieود؛ ووتعني الوج  onto  هو مصطلح من أصل يوناني مكّون من كلمتين:  ؛األنطولوجيا )علم الوجود أو علم الكينونة(
بذاته، الوجود  د  جو م الذي يدرس الو ى العلوتعني علم. ويشير مصطلح األنطولوجيا )علم الوجود(، كأحد أهم مباحث الفلسفة، إل

 سامه الخاصة؛ فهو ال ُيعنى بماهية الكائنات، بل ُيعنى بوجودها فقط.بما هو موجود، مستقاًل عن أشكاله وأق

  Cosmologyكوزمولوجياال
الكون(وجيا  الكوزمول علم  أو  كلمتين:    ؛)الكونيات  من  مكّون  يوناني  أصل  من  مصطلح  عالَ   cosmoهو  ووتعني   logieم؛ 

علم.   أصل الكون، ونشأته، وتاريخه، وتطوره، ومحتوياته بكل ما فيه من مادة وطاقة  و  وهوتعني  فرع من علم الفلك، يدرس 
 ومكان يعيش فيه اإلنسان ويتفاعل معه.

 



 

 نةعلم والتقامستجدات المن 

يد    أقمشة ذاتية التي 

 

و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أقمشة ذاتية التبريد من البولي إيثيلين، وهي مادة شائعة االستخدام في األكياس طور مهندس
 كون القماش الجديد أكثر استدامة من القطن والمنسوجات الشائعة األخرى.أن يويتوقعون  كية.البالستي

البولي   مادة  من  المصنوعة  األقمشة  األيليإيثإن  في  الموجودة  وهي  ن  الوزن،  وخفيفة  رقيقة  البقالة،  وأكياس  البالستيكية  غلفة 
م المنسوجات األخرى. ولكن مادة البولي  معظ  لجسم بخالفا  ولذا فهي تساعد في تبريد  ،تسمح بمرور الحرارة بداًل من حبسها

 مالبس منها. ال صنعإيثيلين تحبس أيضًا الماء والعرق، وهذا ما جعل العلماء يرفضون خيار 

م للتكنولوجياقام  ماساتشوستس  معهد  البحث  ،هندسو  هذا  من   ،في  للتخلص  مصممة  وخيوط  ألياف  إلى  إيثيلين  البولي  بغزل 
واستطاع أو الرطوبة،  إنتاج  الوزن حريرية    قمشةا  األخرى،    ،خفيفة  الشائعة  المنسوجات  من  أكبر  بسرعة  وتبخره  الماء  تمتص 

والبول والنايلون  إكالقطن  عم  . ستري  أن  وجدوا  الطاقة  فقد  تغيير  إلى  أدت  رفيعة  ألياف  إلى  وبثقه  إيثيلين  البولي  صهر  لية 
 ف، وقادرًا على جذب جزيئات الماء إلى سطحه. ضعي اء على نحوالسطحية لأللياف، بحيث أصبح البولي إيثيلين محبًا للم

س البالستيكية ومنتجات البولي إيثيلين عادة تدوير األكياإل  اً ز يأمل الباحثون أن توفر األقمشة المصنوعة من البولي إيثيلين حاف 
منس إلى  ارتداؤهااألخرى  يمكن  كانت  .وجات  تتطلب  ولما  إيثلين  البولي  خيوط  تصنيع  بأقل  طاقة    عملية  الخيوط من  قية 

القطنال تستهلك مياهًا كثيرة في معالجتها وغسلها  هي  صناعية، و ال صببخالف  البيئي   فإن؛  ةغها بطريقة جاف، ويمكن  األثر 
 . األثر البيئي لألقمشة األخرى ثيلين أقل من اش البولي إيلقم

 . Sustainability reNatuمجلة  في ا البحثهذنتائج رت ُنش

https://scitechdaily.com/images/PE-Fabrics.jpg


 

بنمو الطحالب البحر  تشي    ع 
ْ
  إنتاج الوقود الحيوي (Kelp ية )الِكل

 
 المستخدمة ف

 
االستفاتاج لتعظيم  طويل  وقت  منذ  العلماء  أكث  طاتوالمحيبحار  ال  من  دةهد  تغطي  من التي  األرض  ثلثي  ر  هذا  سطح  وفي  ؛ 

تق  اإلطار علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا  البل  الك  ة "مصعد  نااكتشف  يمكن أن توفر  التي  و رة،  فابحرية و   اً تي تنتج أعشاب" 
اإلنتاج   عالي  الحيوي جنب  وتتالوقود األحفوري،    يحل محلوقودًا حيويًا  الوقود    روعة في مز حاصيل المال  من  نَتجالمُ   مشكالت 

  35بمعدل    ب العمالقل  الك  طحلب  ورقة  تنمو  يمكن أن  إذ .وغيرها ، الضخم المياه ، واستهالككمحدودية األراضي الزراعيةالبر 
يوميا    أن تؤثر على نمو من دون    -لم ُتحَصد  إن    –  بل أن تذبل وتموتمترًا ق  30قرابة    وتصل إلىي الظروف المثالية،  فسم 

 فمن السهل تحويله إلى وقود. ب من األوليات، وليس نباتًا، لما كان الك ل  و  ا.ة نفسهالعشب

قترب من السطح بحيث يكون عميقًا في الليل ويهار )بين الليل والنما مكان وجوده  ير  يتغ  يمكن الذي الك ل بجد العلماء أن قد و و 
 في  لمغذية من المياه األعمقإذ يأخذ المواد ا  ؛السطحُقرب    على عمق ثابت ينمو بشكل أسرع من الك ل ب المستقر    في النهار(
يكفيه من ضوء الشمس  ال يزال يتلقى ما  و ضافي،  اإل  ، ما يغذي نموهالك ل ب المستقر على عمق ثابت  يفتقدها، التي  أثناء الليل

 تقر.ج من الك ل ب المسالُمنت الوقود الحيوي  أربعة أضعافنتج وقودًا حيويًا يعادل يُ ، و عند اقترابه من السطح في أثناء النهار

  ن مكّ  الزجاجية والفوالذ المقاوم للصدأ، مع عوارض أفقية تُ   للك ل ب، مصنوع من األلياف  مصعد"" فكرة البحث بتطوير  وتتلخص  
  ( في الليل  األسفلنحو  و   في النهار  ألعلىنحو ا)  في الماء  الهيكل بأكمله  موضعغيير  ت  يجري الفتي عليها، و الك ل ب    "زراعة"من  

 م رافعة آلية تعمل بالطاقة الشمسية.عمود مائي باستخداعبر 

سمح وتب عادًة، ل  نمو فيها الك  يي ال الت ،ة من المحيط الفقير بالمواد المغذيةواسع مناطق "زراعة"  تتيح ةناهذه التقيرى الفريق أن 
ال الكربون  غابات    مهمةأيضًا بحماية مصارف  مزيد من  على إجراء    الفريق  حثّ قد  فذلك،  ومع    ؛بل  الك  التي تنشأ طبيعيًا من 

 ي. الواقع الفعلفي وجدواها من العمل قبل التأكد من فاعلية هذه التقانة  كثيرث في هذا المجال، إذ ال يزال هناك و بحال

 . Reviews Energy Sustainable and enewableR يالبحث فذا هشر نُ 



 

 سريعة معلومات علمية

نحو  ت   الضوء  سرعة  السرع اث/كم  299792بلغ  وهذه  لل،  كافية  حول  ة  دوران 
 . في ثانية واحدة بع دورات ونصفقرابة سخط االستواء 

 

قرابة     الواحد  اليوم  في  القلب  إلى  40يضخ  الدم  من  أنحاء    برمياًل  جميع 
 . الجسم

 

 .ذا شربه يموتأبدًا، وإ الكنغر البري ال يشرب الماء  

 

باتجا   نفسه  حول  الزهرة  كوكب  جميع   ، الساعة  ربعقا  هيدور  عكس  على 
 .س عليه من الغربكواكب األخرى، أي أن شروق الشمال

 

 .شعرة 100000 نحو نسانيبلغ متوسط عدد شعر رأس اإل  

 
 



    
   

   
 رؤية الهيئة العليا

وطن للبمنظومة  متكاملة  حث  ية 
والتطو الع التقاني،  لمي  ير 

قطاعات مع  المجتمع،    متشابكة 
 المستدامة.   ة مي التن ومساهمة في 

 

   

 

 

 يئة العلياسالة الهر
السياس الشاملة  رسم  الوطنية  ة 

التقاني   والتطوير  العلمي  للبحث 
وتوجيهها   أنشطتهما  وتنسيق 

باحتياجا وربط المجتمع  ها  ت 
بيئ وتهيئة  تمكينية  الفعلية،  ة 

للبحداعم و ة  العلمي  محفزة ث 
 للباحثين. 
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