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 إنجازات مسلمين

  في

 العصر الحديث
 م6172 -هـ 7341 الطبعة األولى

 :على إيميل تصويبات يسعدنا تواصلكم معناالملحوظات أو لل

The.muslim.researchers@gmail.com 

 

 

 

 الترجمة واالقتباس والنشر:و فقط( المجانية)الطباعة  حقوق

 فولة لكل مسلم ولكل باحث عن الحقمك
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إن هذذذاا الب ذذذام  بذذذه مذذذا   ذذذدمذذذ  م ذذذادر  

ال ذاحو ن المسذذذذذذذلم ن العلميل سذذذذذذذ ا   ل  

صذذذذذذذلذح سذذذذا الرييسذذذذذذذيذذذذل في الليسذذذذذذذ    

www.facebook.com/The.Muslim

.researchers  أ   ل  م قعسا الرسذذذذذذذمي

res.com-http://muslims/   هذ  ملذذذذ

لبه مسلم  مسلمل في به مبان في األرض 

م   ذذا  ذذ     بذذه ل،ذذلُ  ي حظر حظرام  ذذامذذا

 ،رض ال ر ح المذذذادن منذذذ ُ فبذذذه م ادنذذذا 

م احل لل حميه المجاني  ل  الليسذذذذذذذ    أ  

الم قع  مذذذا ي مذذذاهذذذذذذذ  مع هذذد  الم ذذذادر  

   يعذل ال ذايمين  ليسا  جس دهم الاا يل في 

د مسذا إل  اننُ إا نحن   ن  ع جسل معينل 

 لذذذم أجرام  ل   ملنذذذافي ال م يذذذهُ    ن 

 قأل   حده الع ن  ال  في نسذذذذذذذمن الل ُ إ  
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 لمقدمةا

لشباب المسلمين في العصر الحديث هو إيهامهم بانتسابهم  التوهينلعله من أقوى وسائل 

الذين ترقى على أيدهم العلوم وتزدهر في  عقمت  عن إنجا  العلما  والباحيينإلى أمةة 

 االنهزاميةكةل المجةاال ف فم ةل هذا الشةةةةةةعوه إسا حمله مسةةةةةةلم كاح ك ي   ب رس هو  

 فه مع العلمتعارضتتتتتتبدعوى  االنحالل من الدينإلى كل داع إلى  االنقيادبداخله ومن ثَم 

 .لبحث العلميمع اإلبداع والتفكير والتشجيع على االختراع واإلنجاز وا هتعارضأو 

من هؤالء لألسةةةفف فما أح تعرل عليهم يةةةاصةةةية عالم أو باحث  روبال عل قابلنا الك ي

عن مواقع  التيبيط المنستتتتتتو و االتهتامات المحفوظةمسةةةةةةلم قةديمةا  أو حةدي ةا  إال وتجةد 

ب ير ت كيرف وبين سلك وساك يضيع الذكر العطر لمسلمين في العصر إلحادية و نصرانية

على  اقالمخاصم لإلنفف ولم يتأثروا بواقع ب دهم لعالمية والتميزلقهم الحديث يةقوا رري

بت لي  هاجرمتحديا  كل الصةةعابف ومنهم َمن  يناضتتل في بالد البحث العلميف فمنهم َمن 

 ويست د من اإلن اق العلمي واالهتمام بالعلماء والباح ين في الااهج. نبوغه كمسلمللعالم 

مةةةدهكةةةا  أح أمةةةة ب  علمةةةاء  والعلمي هو رهين لَمن ينفق أكيرالتقتتتدم البحيي فنعم... 

 لنا يجسةةةةةدف وهذا عالة على غيرها في ستتتتتبل القوت والتقدم والرفاهيةمة وباح ين هي أ

 .بعدما كان  في صدارت األمم لقرون عديدتاإلس مية والعربية اليوم  الدولسر تأخر 

قليل من أنهم  التأكيد على ف فوجب علينامختصتتتتتترتونحن هنا إس نعرل سةةةةةةيرا  عديد  

فأعالم المستلمين في العصر الحديث علميا  هم ف ونعتذه مقدما  عن نسةياح أ  أحد )كيير

من هذا الكتاب  إصتتتتتتدارات أخر  الحقة(ف ولذلك نتوقع كير بتالفعتل بتدون أدنى مبتال ة

 على فترا .أو تباعا   إضافة شخصيات جديدتبإسح الله تعالى يتم فيها 

 البلدبوال  االسمبوال  بالسنمعين للشاصيا ف ال  طريقة ترتيبأننا لم نعتمد أيضةا  ننو  

 بيركأو بين  بتتاحتثو عتتالمأو الت ريق بين  بتالمكتتانتتة العلميتتةوال حتى  التخصتتتتتت بتتوال 

لكي يكوح أبعد  الترتيب المختلطهو  األفضةةةةةلف وإنما هأينا امرأتو رجلأو بين  شتتتتتا و

؟ وكذلك إليصةةةال َمن يكونمع كل يةةةاصةةةية جديد   التشتتتويقوأقرب إلى  الرتابةعن 

د قهسةةةالة هامة وهي أنه ك ير من العلماء والباح ين اإلقليميين في ب دهم أو في الااهج 

تميزهم في  أوال ينق  من مكتتانتهم ف ولكن هةةذا ال يحوزون على الشتتتتتتهرت العتتالميتتة

ضةةةةةةةا  قمنةةا أي .بتتدايتتة ستتتتتتيرهم في الطريقأو حتى  ينق  من مجهوداتهمأو مجتتالهم 

 .طريقةأو  اختراعالتي كاح للمسلمين فيها  الرياضةبتاصيص جزء بسيط عن 

 فيأو  بالعصتتتمة في حياتها الخاصتتتة... نحن ال نصةةةف هذ  الشةةةاصةةةيا  كلها وأخيرا  

وهكذا طوال تاريخ اإلسالم بعيدا  عن ف فهم بشةر كأ  بشةر لهم وعليهم )التزامهم الديني

م     ينالقادياني(ف فقط اسةةةةتبعدنا َمن هو  اهر ال سةةةةاد في المعتقد م ل الميالية الخيالية

   )ألنهم ال يعترفوح باتم النبو  لمحمد صلى الله عليه وسلم( حتى وإح حاز جائز  نوبل.
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 الكتا  محتويات  

 إصداهاتنا.........والبقية تأتي فتابعوا 
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 الذي أنقذ اليابان من كارثة !! شريف الصفتيأ. د. (( 7

 Sherif El-safty 

 

 اليابان ف وقد انتقل إلىالتلوث البيئيبمف مهتم 1231 من مواليد مستتلم مصتتري بروفيسةةوهوهو 

 National Institute دالمعهد العالمي لعلوم المواو في عضةةةوهو  فالكيميا  في تاصةةةصةةةه

for Materials Science   أو اختصاهاNIMS :ف وهذا هابط ص حته على موقع المعهد 

e.html-http://samurai.nims.go.jp/Sherif_ELSAFTY 

 

 
 

 للمجموعة الخضتتتتتترا  إلعادت التدوير Group Leader قتادتد عمتلوكمةا في الصةةةةةةوه  هو 

Green Recycling Process Groupلمكانته اآلح هناك ف أو بعباه  أوضح: 

 فاليةةةابةةةاني بةةةالمركز القومي ( 7)التمتجموعتتتة البحييتتتة لعلوم المواد النتتتانومتريتتتة هةو قةةةائةةةد

للعلوم  ا  أسةةةةتاس ا  سةةةةابق وقد عملف Waseda University اليابانية بجامعة واستتتتيداوهو أسةةةةتاس 

 هامبتون جامعة ستتتاوثمن   حصةةةل على يةةةهاد  دكتوهاكما أنه قد ف في مصةةةر معة طنطابجا

                                                           

ُ هي  ل م  س م  ذدراسذذذذذذذل الم اد  العناصذذذذذذذر Nano-materials ل م الم اد النذان م ريذل ( 1)

من األل  <  1 الملليحيث من المليار من الم ر ) 1 جزييا سا  لبن  ل  مس  ى ص،ير جدام ي لغ 
(ُ       صذذذذذذذر  لذذ  من ال ريلي ن 1<  ال يب  من المليذذار  1من الملي ن <  النذذان   1 الميبر  

 إنما ال ال م  ال دخه فيسا  ف   ال  الم ياس الصذذذذ،ير فيالعل م  ل  دراسذذذذل الم اد  العناصذذذذر 
ها يصعم حصر إلن اج م اد اات  رابيم جديد  ألغراض صنا يل  معمليل   ي ل جيل بوير  جدام 

م  حت مسم    نيل النان  أ  النا  .Nano-technology ن  بن ل جيالي مُ  ه  ما يندرج  م ما

http://samurai.nims.go.jp/Sherif_ELSAFTY-e.html
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ونتيجة بعةدهةا للعمةل في الياباحف التي انتقةل و فUniversity of Southamptonالبريطةانيةة 

في  Nobel Prize لجادزت نوبلهيةةةحته الياباح  إشتتتعاعيةمن كاهثة  حماية اليابانلجهود  في 

 م.2111الكيمياء عام 

 

 :Fukushima nuclear disasterكارثة فوكوشيما النووية 
 م اعل يمشةةةةةاكل فعلى ال وه بدأ   م 2111ماهس  11 يف (6)الكبيرزلزال اليابان  بعد حيث

سبب مما ت الم اعلف ض ط في اهت اع إلى التبريد مشاكل أد  حيثف  النوو 1 فوكوشتيما مدينة

 11112 ان جةاه الم ةاعةل وتسةةةةةةرب إيةةةةةةعاع بمقداه عنهةا نتج بةالتن ي  لتحكمفي مشةةةةةةاكةل ل

 لتعرل له من إيعاع لمد  سنة كاملة(.و ما يعادل المسمو  لإلنساح العاد  ا)وه ميكروزيفرت
 

 الياباني فوكوشيماصوه  أهيي ية لمحوال  إر اء ومحاصر  م اعل 

 

 يمافوكوشتتوكانت أولى وأهم األوامر والنصةةائح االحترازية لتأمين صةةحة الموارنين في مدينة 

عدم الشتتتتتتر  من ميا  حكةام واهتداء األقنعة هي: سةةةةةةاعتهةا ومن بعةد الق النوافةذ واألبواب بةإ

ألنها سةةةةةةتكوح ملوثة يقينا  باإليةةةةةةعاع الضةةةةةةاهف وهنا يأتي دوه اإلنجاز الذ  قام به  الصتتتتتتنبور

 .شريف الصفتي هالبروفيسو

                                                           

سذذذ  ذذذذذذذذذمي زلزاه اليا ان الب ير  ساا ا سذذذم ألن  أ ن   أق ى زلزاه مر  ل  اليا ان منا  د   (2)

ُم  قد  ل،ت ق     141 سجيه الز زه في  صرها الحديث في خاله  العزم  ياس  ل  م 9.8 اما
 الزلزاه ق الل السذذ احه  من م ياس ريخ رُ  قع مربزالمع مد منا السذذ عينات  د م   MMSالزلزالي

 قد  ُ) لال  ي سذذم  زلزاه   سذذ نامي   ه ب ( الهذذرقيل لليا ان  ن ع  ن  م جات  سذذ نامي ماييل
 سذذذذذ م في ا بمم ارهاُ  ال ي  دمر Sendaiسذذذذذندان   أورت    مدن  عيد   ن مربزه موه مدينل

 ال اقل.  ال ق دفي ال نيل ال ح يل  المم لبات  مح ات  من أل  ق يه  مل  دُ  بال  خسايرأبور 
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والهواء ة الميا  تنقيلكشف و إس نجية نانومتريةصناعة ماد   يف النانو قنيةتنجح باستادام  حيث

وبذلك تم القضةةةاء على خطر ف (Cesium137)741لستتتيزيوم لاإليةةةعاع الضةةةاه من والتربة 

 الص ير. مقياسعلى هذا ال  يروسيةالبكتيرية أو البيولوجية أو الكيميائية أو ال اإليعاعية ثا لملوا

 

شتتتتريف ر  المصةةةة البروفيسةةةةوهتقنية من تقرير إلحدى القنوا  اليابانية عن  يوتيو هذا فيديو 

 وعنوانه: اإلشعاعمن الذ  أنقذ الياباح  الصفتي

Prof Sherif EL-Safty' technology and his story to save Japan from 

Radiation, (NHK Report- Tokyo) 

 الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=FQ9XlNey9BE 

 

  يديوصوه  من ال

م 2111من عام  University of Sunderlandالبريطانية  جامعة ستتاندرالندهذا هابط من و

ندو  عن  واسةةتضةةافتهم له في شتتريف الصتتفتي البروفيسةةوهبح او  جدا  عن زياه   وح فيهيتحدث

  :ر بعنواحوالاب من ن   العام لجادزت نوبل في الكيميا ونجد فيه سكرهم لتريحه  تقنية النانو

The power of nanotechnology 

 الرا  :

23http://www.sunderland.ac.uk/newsevents/news/news/index.php?nid=

65 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ9XlNey9BE
http://www.sunderland.ac.uk/newsevents/news/news/index.php?nid=2365
http://www.sunderland.ac.uk/newsevents/news/news/index.php?nid=2365
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 وفيه:

ONE of the world’s leading scientists, nominated for a Nobel Prize in 

chemistry after developing a substance to remove radioactive material 

from water, is giving a seminar in Sunderland on the benefits of 

nanotechnology next month. 

Egyptian scientist Professor Sherif El-Safty will be giving his talk: 

‘21st Century Nanotechnology: Unlocking the Power of Nano’ 

 

 :اإلنجازات العلمية

مجةال الكيميةةاء  يف اختراعبرا ت  61 على قرابةةة شتتتتتتريف الصتتتتتتفتي البروفيسةةةةةةوهحصةةةةةةل 

 يوه  فالمنشةةةةالورقات البحيية العلمية و الكتبتقديمه العديد من واسةةةةتاداماتهاف باإلضةةةةافة إلى 

 جادزت علمية 7١من  أك ر باإلضافة إلىدوهيا  العالمية الااصة بالمواد النانومتريةف كبريا  ال

 والمراكز العالمية المتاصصة.ة والمحاضر  وإلقاء العرول في أيهر الجامعا  مرموق دولية

 

 العالمي المعهد أو NIMSهابط االر ع على أسةةماء وعناوين أيةةهر إنجازاته من موقع وهذا 

 :National Institute for Materials Science المواد لعلوم

http://samurai.nims.go.jp/Sherif_ELSAFTY-publication-e.html#Paper 

http://samurai.nims.go.jp/Sherif_ELSAFTY-publication-e.html#Paper
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 ونطالع فيه:

 Research papers م6172 إلى م6119 من ورقة بحيية 89

 م إلى اآلح2113وهقة في  1 -

 م 2112وهقة في  11 -

 م2114وهقة في  2 -

 م2111وهقة في  21 -

 م2112وهقة في  14 -

 م2111وهقة في  13 -

 م2111وهقة في  1 -

 م2112وهقة في  4 -

 م2111وهقة في  11 -

 

 Booksم 6174م إلى 6177كتب من  ١

 م2111كتب في  1 -

 م2112كتاب في  1 -

 م2111كتاب في  1 -

 

 Proceedings/Conferencesم 6176م و 6177 في مؤتمرات ١

 م2112مؤتمرا  في  4 -

 م2111مؤتمر في  1 -

 

 Oral Presentation م6172م إلى 6119من  عرض إلقا  2١

 م2113في عرل  1 -

 م2112عرل في  1 -

 م2114عرل في  2 -

 م2111عرل في  2 -

 م2112عرل في  14 -

 م2111عرل في  2 -

 م2111عرل في  11 -

 م2111عرل في  4 -
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 :صور خاصة للدكتور شريف الصفتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://web.facebook.com/Dr.Sharif.Alsfty?_rdrفيسبوك: 

https://web.facebook.com/Dr.Sharif.Alsfty?_rdr
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 والفيزيا  والنانوتكنولوجيأسامة عيمان عوض الكريم (( أ. د. 6

Osama O. Awadelkarim 

 

وعلوم  الفيزيا في تاصص مف م1221 عام ن مواليدم مستلمستوداني  بروفيسةوهوهو 

 ةمدهسةةةة في دهسوقد  والمتمةف ويةةةند  كبويةةةية منارق ينتمي أهله إلىف تقنية النانو

 الخرطوم متوستتتتتطة في ثمبالعاصةةةةمة الاررومف  2 الاررومحي  في األولية االتحاد

 مرتبةب  يزياءال لوهيوسابك نال ثم .القديمة الخرطوم ثانوية في ثم فميريةاأل جنوب

 لىإ دهاسةةةةةية بع ة فيوليتم إهسةةةةةاله بعد سلك  فالخرطوم جامعة من األولى الشتتتتتر 

 University of ريتتدين  جتامعتة من الةدكتوها  نةال حيةث فم1277 عةام بريطةانيةا

Reading م1212 عام. 

من  سةةةةنوا  لام  الخرطوم جامعة في ال يزياء قسةةةةمب سةةةةتاسا  أ عملأنه  جديٌر بالذكر

 يف كباحث علمي سنوا  خم  قضى ثم فللقسم رديسا   سنة منها فم1217م إلى 1212

 أبحاث الدفاع الستتتتتويدية ومؤستتتتتستتتتتة Linkoping University لينكوبينج جامعة

Swedish Defense Research Establishment  وقةةد  م.1222م إلى 1217من

تم فصةةله من جامعة الارروم في نهاية تلك ال تر  لت يبه وهفط رلب إجازتهف فاسةةةتقر 

 Engineering والميكانيكا الهندستتتتتتة علوم كلية في بروفيسةةةةةةوهك منذ سلك الوقت

Science and Mechanics بنستتتتلفانيا والية جامعة في Pennsylvania State 

University التطبيقية الفيزيا ب هتاصص في مجال.   

 من موقع الجامعة كلية الهندسة:هذا هابط ص حته 

http://www.esm.psu.edu/wiki/research:ooa1:start 

 الموقعصوه  من 

http://www.esm.psu.edu/wiki/research:ooa1:start
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 Center وتكنولوجيالنانواستتتت الل  وتدريب أبحاث لمركز مشةةةاهكا   مديرا   يعمل كما

of Nanotechnology Education and Utilization بجامعة والية بنستتتتلفانيا. 

 الجةامعا العةديةد من  متنق   بين المؤتمراتو المحتاضتتتتتتراتمن  الك يربةإلقةاء  وقةد قةام

 المجاال  في علمية ومتخصتتتتتتصتتتتتتة مقالة 611ف ولةه قرابة واإلنجليزيةة مريكيةةاأل

 والنان وأنظمة electronic materials لكترونيتةاإل المواد تشةةةةةةمةل الماتل ةة والتي

التتتنتتتانتتتو كةةةذلةةةك أنةةةظةةةمةةةة و nano/microelectronics متتتايتتتكتتتروإلتتتيتتتكتتتتتتترونتتتيتتتة

 .كتا  وله في سلك nano/microelectromechanical ميكانيكيةمايكروإليكترو

 

 األمريكية للعلوم والهندسة والطب الوطنيةاألكاديمية هذا هابط التعريف به من موقع و

The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 

 :Jefferson Science Fellowship برنامج زمالة جيفرسون العلمية

http://sites.nationalacademies.org/pga/Jefferson/PGA_046484 

 صوه  من الموقع

 

يزياء ال  يف المؤتمرات العالميةزمالة خ ل أك ر من  أستتتتامة (4)البروفيسةةةةوهنال وقد 

جادزت  أيضةةةا   نالكما  .بإيطاليا العالمي للفيزيا  النظرية والمركزالسةةةويد في والكيمياء 

 .السوداح يف جادزت الدولةو شيل

                                                           

   اه لألس اا الدب  ر. .Profال ر فيس ر أ   (3)

http://sites.nationalacademies.org/pga/Jefferson/PGA_046484
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 الدور الدبلوماسي للدكتور أسامة عيمان عوض الكريم:

مهاما  عديد  لمكانته  أستتتتتتامة البروفيسةةةةةةوه لقةد أولةت الحكومةة والجةامعةا  األمريكية

 يف العامة والشتتتتؤون العامة الدبلوماستتتتية مكتبب الرفيعة العلمية والدوليةف منها عمله

 Public Diplomacy and Public Affairs at the األفريقية الشتتتتتؤون مكتب

Bureau of African Affairsوالتكنولوجيا العلومتعتاون  مكتةبف وكةذلةك عملةه ب 

 Science and العلميتتتة والشتتتتتتؤون التتتدوليتتتة والبيئتتتة المحيطتتتات مكتتتتبل التتتتابع

Technology Cooperation in the Bureau of Oceans and International 

Environmental and Scientific Affairs أستتتتتامة  البروفيسةةةةةوه مهمة وكانتف

 والعرب اأفريقيعلماء  بين والتعاوح الت اعل تعزيز المكتبين في الكريم عوضعيمان 

شاهكة والم الكلماتأمريكاف ومن سلك قيامه بإلقاء العديد من  في العلماء وبين والمسلمين

األفريقية  الدول في الك ير من علمية عمل ورشو جتماعاتاو ندواتو محادثاتفي 

 بين اتفاقيات العلوم والتكنولوجياف وكةذلةك المشةةةةةةاهكة في إتمام عدد من اإلسةةةةةة ميةةو

 س مية.الوكاال  الحكومية األمريكية ونظيرتها األفريقية واإل

 Tanzania science community بالمجتمع العلمي التنزانيصوه  من لقائه 

 

قول ف ويكأحد مستتتشتتاري وزارت الخارجية األمريكيةتم اختياه  لم يكن اريبا  أح ولذلك 

 في سلك:
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بروفيسةةوه  111ايةترك فيها حوالي  نافسةة قومية في الواليا  المتحد ختياه  في مام ت

من  2كةةل جةةامعةةة تجر  منةةافسةةةةةةةة داخليةةة وتريةةةةةةح ف حيةةث كيةةةيرممن الجةةامعةةا  األ

بعةةد سلةةك تقوم  ف ثم الهنتتدستتتتتتتة  العلوم  الطتتب..من الكليةةا  العلميةةة   البروفسةةةةةةوها 

 3أو  2ختيةةاه اميركيةةة بةةبةةالتعةةاوح مع وزاه  الاةةاهجيةةة األ مللعلو الوطنيتتةكتتاديميتتة األ

ميين كمستتتشتتارين عليعمل الذين يقع عليهم االختياه وبذلك  فالعلمية لزمالة جيفرستتون

ول منها وا  يقضةةةي المسةةةتشةةةاه فتر  العام األسةةةن 3ل تر   األمريكية بوزارت الخارجية

تقديم ل ثم يعود بعةد سلةك إلى جةامعتةه ولكنةه يبقى متواجدا   فبةالوزاه  بوايةةةةةةنطن مت راةا  

من  نشةةأ العلمية ال كر  لزمالة جي رسةةوح و االسةةتشةةاه  للوزاه  في حالة الحاجة إليه..

ذ القرارات تخااديميين العلميين في كاإشتتترال األللعلوم وتتلاص في  الورنيةكاديمية األ

مور التعاون الدولي في أنصتتادحهم في واالسةةت اد  من  فالستتياستتية ذات الطابع العلمي

 .البحث العلمي

 

 كتور أسامة:نبذت عن تقنية النانو/ أو النانوتكنولوجي من الد

حواٌه رويل ويةةةةةيق عن سةةةةةيرته الذاتية  صتتتتتالب شتتتتتعيبحيث داه بينه وبين األسةةةةةتاس 

والصةةعوبا  التي واجهته في رريق التميز والعالميةف سةةواء تلك الصةةعوبا  األكاديمية 

أو الصعوبا  التي واجهته في الااهج كالتاوف من المسلمين ونحو ف  السودانفي بلد  

 على الرابط التالي:لَمن يريد االر ع عليه تم نقل الحواه كام    وقد

http://sudaneseonline.com/board/253/msg/1241478907.html 

 

 وتطبيقةةاتهةةا حيةةث قةةال انوتقنيتتة النتتالجزء الةةذ  ي يةةد القةةاهع هنةةا عن  هوسةةةةةةنقتطع منةة

 :بتصرف يسير منا للشر 

 

 ضةةيا  هي عباه  عن واحد على بليوحوفي ل ة الريا القزماريقية وتعني إ  نانوكلمة  

 النانويرمز  يجلوالنانوتكنوفي كلمة و أصةةة اه(ف 2وأمامه  1)أ   الشةةةيءمن أو ملياه 

بعةةةاد الةةةذها  أهةةةذا الطول يقةةةاهب وبليوح من المتر.  1إلى الطول وهو عبةةةاه  عن 

 قده  على التصةةةةميم والتركيبال يه يجلوالنانوتكنوفإح عليه ووالجزيئا  الصةةةة ير ف 

  تركيب المواد على مسةةتوى أمن الطولف الصةة ير جدا  والتصةةنيع على هذا المسةةتوى 

بعادها على هذا أجهز  وأجسةةةةةةام صةةةةةة ير  أذها  والجزيئةا  وصةةةةةةناعة ماكينا  والة

نكوح قد  على مستتتتتتتو  الذرات موادوعندما نسةةةةةةتطيع تركيب  فالطولالمسةةةةةةتوى من 

يلها على صتتتتفنستتتتطيع واير تلك التي توجد في الطبيعة  مواد جديدتسةةةتطعنا تركيب ا

http://sudaneseonline.com/board/253/msg/1241478907.html
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يمكننا صةناعة أجهز  إحساس هبما على عدد محدود من  يضةا  أ. خواص معينة كما نريد

 .الذها  والجزيئا 

ث حي فما حدث في مجال الكمبيوترجابة نجدها فياإلو ؟التص ير الماذهبما كاح السؤال و

في  وال وه  المعلومتتاتيتتة  هوإلى هةةذ  ال  كترونيةةةلأدى تصةةةةةة ير مكونةةا  الكمبيوتر اإل

مواد  لاسةةتعمافي  قتصتتاديةاالتصةة ير له فوائد  اللذاح نعايشةةهما اآلح. أيضةةا   االتصتتاالت

 .ضبط الجودتفوائد في  قل وأيضا  أ

 ؟نسانيعلى سطح الواقع اإل االكتشا  عمليا   وكيف تنظر لتوقعات هذا -

ي ولى فبعد األ اليورت الصتتتتتتنتاعيتة الياليةهي بةدايةة  جيلووالنتانوتكنالتوقعةا  هي أح 

خير األ في النصةةف  القرح التاسةةع عشةةر وال انية في الكمبيوتر والمعلوما  واالتصةةاال

سةةةتكوح أكبر الط را  الصةةةناعية حيث  جيلوالنانوتكنوالقرح الماضةةةي. لكن ثوه   من

 إلى اتصتتتتتاالتإلى  طاقةإلى  بيئةإلى  طبتنسةةةةةحب آثاهها على أوجه حيا  البشةةةةةر من 

 تحمل كيماويا  نانوجزيئاتتايل  م     الطب ي فوخ فه. نقل و مواصتتتتالتو رياضتتتتة

لا يا من اير التأثير على ا ترسل بدقة إلى هذ  الا يا وتبيدها للخاليا السترطانيةقاتلة 

 والتي تقتل كل يةةةةةعاعية حاليا  وسلك عك  الع جا  الكيماوية واإل فالسةةةةةليمة المجاوه 

  وهناك محاوال فهذا م ال بسيط في الع جفالا يا بجانب أو حول الا يا السررانية. 

تسةةةةةتعمل فيها  ايمرهزالوالضتتتتت ط و الستتتتتكريمسةةةةةتعصةةةةةية م ل  مرالأفي ع جا  

 جيلوتكنولنانولهناك العديد من التطبيقا   يضا  أ ففي روه البحث حاليا   جيلوتكنوالنانو

وهناك أم لة  فهذا في مجال الطب فقط .مراضالكشتتف عن األو التشتتخي في مجاال  

 ليكترونيةإ/التطبيقات الضتتتتتتو والهنتدستتتتتتة المتدنية و الزراعتةفي كةل المجةاال  م ةل 

هبما و فنها تجمع كل العلوم في تطبيقاتهاأيضةةةةةةا  أ جيلوالنانوتكنووخ فةه. ومن مزايةا 

ضةةةةةةطر  الجةامعةا  لت يير الحةدود وال واهق بين الكليةا  والشةةةةةةعب الماتل ة وخلق ا

 .(3) لمستجداتاصصا  جديد  تناسب هذ  ا

                                                           

 لعه من   ادر ال  ما  دأت    فنلندا منا  امين  اللعه من ا سذذذذذذذ ،نا   ن دراسذذذذذذذل الم اد  (4)

ل ي  المحدد  ا اسذذ  دالسا  الم اعذذيع العامل  ال  في م ا هد ه العالمُ به منلصذذلل بما يحدث في 
م 2121المن ظر ا ن سا  من   حل ه  ام المهذذذر   بور من ماد  أ   خصذذذوُ  ه   جمع  ح سا أ

 حيث يب ن قد  م  دريم   أهيه المدرسذذذذين لال   عد أن ي خل ا  ن  خصذذذذصذذذذا سم اللرديلُ جدير  
م  ي  اجد  الان العالمُ في ال عليم أنظمل أفعذذذذذذه من  احد   فنلندا لدى الابر أن   في م دمل د ما
 للمزيد من المعل مات ح ه هاا  ُ ال را    العل م الرياعذذذذذيات في( PISA) العالمي ال صذذذذذني 

 :انيلمن صحيلل اإلند ندنت ال ري  النظام اللنلندن الجديد في ال عليم يمبن م العل الرا   ال الي
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-
subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-
system-10123911.html 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.html
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 م617١(( أ. د. عزيز سانجار والفوز بنوبل الكيميا  مناصفة 4

Aziz Sancar 

 

ي وزوا  ولكن لم لجادزت نوبلعلماء مسةلمين تم ترييحهم  حيث في الوقت الذ  هأينا فيه

 رديك تركي عالمهو  عزيز سانجار فالبروفيسوهبهاف إال أح الوضةع هذ  المر  ياتلفف 

جامعة شممما  في ال ارزين  الكيمياء الحيويةه  من  لما   مف 1243من مواليد  مستتلم

ُ Chapel Hill أمريبا هذذذذذذا ه هيه  University of North Carolina كارولينا

م في مجاه  DNA الوراثي إصمم ا اليةية لةحما النوو دراسذذل بيليل   خصذذ صذذا

repair م  Cell cycle دورت الخلية اختبارنقاط في دهاسةةةةة ُ مع  خصذذذذذصذذذذذ  أيعذذذذذا

checkpoints الستتتتتتاعة اليومية لنشتتتتتتاطات الخليةف وكذلك دهاسةةةةةةة  Circadian 

clock.  

 بحكم الوهاثي مجال إصةةةةةة   الحمط النوو  المميز  والملحو ة فيونتيجة إنجازاته 

 نوبل بجادزت حه لل وزيريت تم في األعوام األخير ف وخصةوصا   عمله وتدهيسةه وأبحاثه

Nobel Prize 2112اثنينمناصةةةةةة ة مع حيةث فةاز بهةا بةال عل  الكيميتا مجةال في  م 

 .Paul Modrich مودريتش بولو Tomas Lindahl  توماس ليندل وهما آخرين

 

الكاتب وز فبعد  نوبلجادزت بي وز  تركييةةاص ثاني  ستتانجارعزيز  البروفيسةةوه ويعد

مُ جذذدير  2116 سذذا في مجذذاه األدم  ذذام  Orhan Pamuk أورهتتان بتتاموقالتركي 

م   الابر  لعلوملاألمريكية لألكاديمية الوطنية عزيز  البروفيسةةةةةوهتم انتااب أن   أيعذذذذذذا

NAS  م2112عام  منذ. 
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 : وأما أبرز محطات حياته العلمية

 322 بمرتبة الشةةةةةرف من بين MD الطب  دكتورافي  األول: كاح م1232عام ف ي  -

  .Summa Cum Laude (1st in class of 625)(١)MD اسطنبول بجامعة دهاس

 ,PhDبداالس أمريكا  جامعة تكستتاسمن  PhD(2) الدكتورا م: نال 1277وفي عام  -

University of Texas at Dallas. 

 NSF Presidential Young جتتتادتتزت أصتتتتتتت تتر بتتتاحتتتث :م1214وفةةي عةةةام  -

Investigator Award. 

 .NIH MERIT Award بجادزت ميري م: ال وز 1222وفي عام  -

 American جتتتادزت األكتتتاديميتتتة األمريكيتتتة للعلوم والفنونم: 2114وفي عةةةام  -

Academy of Arts and Sciences. 

األكتاديمية األمريكية الوطنية أو  NASم: االختيةاه ل لتحةاق ب ةةةةةةةةةةةة 2112وفي عةام  -

 .National Academy of Sciences, USA للعلوم

 Turkish Academy of جتتادزت األكتتاديميتتة التركيتتة للعلومم: 2113وفي عةةام  -

Sciences. 

 .Turkish Koç Award جادزت الكوتش التركية كمدر م: 2117وفي عام  -

 Univ. of Texas atجامعة تكستتتتتتاس التميز لخريجي جادزت م: 2112وفي عام  -

Dallas Distinguished Alumni Award. 

تةةايواح  بتتأكتتاديميتتة ستتتتتتينيكتتا أستتتتتتتتتاذ زادرالتميز كتتجتتادزت تكريم م: 2114وفي عةةام  -

Distinguished Visiting Professor – Academia Sinica 

 م حصل على الجوائز والتكريما  التالية بعد فوز  بجائز  نوبل:2113وفي عام  -

 جريتتدت ميلتتث األعمتتالمقةةدمةةة من  جتتادزت أبطتتال الرعتتايتتة الصتتتتتتحيتتة إلطتتالتتة العمر

Lifetime Achievement Health Care Heroes, presented by Triangle 

Business Journal. 

                                                           

 عذذد أ ل  مر  ذذل في النجذذاد األبذذاديمي في العر  الال يني هي النجذذاد  مر  ذذل الهذذذذذذذر  ( 5)

Summa Cum Laude  عني  اإلنجليزيل  With highest honor. 

أن األ ل   نحصذذذذذذذر في مجذذاه ال ذذم العمليُ ممذذا  PhD دب  راه  MDاللرق  ين دب  راه  (6)

 ُ صذذذذ  األد يلُ  أما الوانيل فسي   علق أبور  األ حاث  النظرنلبهذذذذ  موالم  يؤهه صذذذذاح سا ل
م  لال  يمبن أن  ب ن في أن مجاه   . نح هاللن ن  اندام   الللسلل  السندسلموه آخر أيعا
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 TWESCO International األكاديمية التركية العالميةمن  جادزت الميدالية الذهبية

Turkish Academy - Gold Medal. 

 TACCI Turkish رفتتة التجتتاريتتة التركيتتة األمريكيتتةال من تميز الختتدمتتاتجتتادزت 

American Chamber of Commerce - Distinguished Service Award. 

 يتتة  الحيويتتة والبيولوجيتتا الجزيئللكيميتتاللمجتمع األمريكي  نتتتالي فتتاليو  جتادزت بيرت

ASBMB American Society for Biochemistry and Molecular 

Biology - Bert and Natalie Vallee Award. 

 .Max O. Gardner Award جامعة شمال كارولينامن  جادزت أوليفر ماكس جاردنر

مركز مورهيد ف مقدمة من ألفضل المساهمات في التعليم العلمي جادزت كوكب المشتر 

 Jupiter Award for Outstanding Contributions to لتتتلتتتفتتتلتتت  والتتتعتتتلتتتوم

Science Education, presented by Morehead Planetarium and 

Science Center. 

 :جامعة شمال كارولينا كلية الطبهذا هابط ص حته من 

http://www.med.unc.edu/biochem/people/faculty/primary/asancar 

 صوه  من الموقع

ومعه  تخصتتتتتصتتتتتته الدقيقوباسةةةةةتعرال الرابط سةةةةةةنجد فيه الك ير من المعلوما  عن 

هسةةةةوما  توضةةةةيحية في المسةةةةائل العلمية التي عمل عليها. كما سةةةةنجد في آخر الرابط 

التي  Recent Publications أبحتتاثتته األخيرتوهقةةة علميةةة من  23أيضةةةةةةةا  عنةةاوين 

 م.2113م إلى 2111ايترك فيها من عام 

http://www.med.unc.edu/biochem/people/faculty/primary/asancar
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 ستتتتتتانجار عزيز البروفيسةةةةةةوه أنهىعندما في حياته وكانت من إحدى المراحل الهامة 

 صتتتويرتحصةةةل على الدكتوها  في عمل  ثم بتركيا جامعة استتتطنبولدهاسةةةته الطبية في 

 م1277عام  بكتريا إيشتتتتتريشتتتتتيا كواليإلنزيم  Photoreactivating إعادت تنشتتتتتيط

 C. Stan Ruper.  سي ستان روبر في ماتبر الدكتوه جامعة تكساسب

 Sarah كينانستتتتتتارت جراهام  في مجمع علماء رب كأستتتتتتتاذ متفر اآلح  وهو يعمل

Graham Kenan   جامعة نورث بلكيميا  الحيوية افي أو على األدق كبروفيسةةةةةةوه

 Chapel في مقارعة تشةةةةةةابل هيل University of North Carolina كتاروالينا

Hill. 

تارجت معه في ن   التي كانت  Gwen Boles زن بولاجوالدكتوه  وهو متزوج من 

لكيميةاء الحيوية وال يزياء لكةأسةةةةةةتةاس معةه أيضةةةةةةا  في ن   الجةامعةة  تعمةلالتي العةامف و

 من خ ل لالهتمام بالباحيين الدارستتتتتتين تركيا   مركزا  بإنشةةةةةةاء . حيث قاما معا  الحيوية

ن ولتمهيد اسةةةةةةتقبال العلماء األمريكيي فوثيقة التقاهب التركية األمريكية في هذا الصةةةةةةدد

 .الماتصين بتركيا

 

 األزمة السورية: شعور  النبيل تجا 

والتي قاهبت  بجادزت نوبلحيةث هام قصةةةةةةر رول الكلمةة التي ألقةاها عند إع ح فوز  

والذين سةةةةاهموا في  جامعة شتتتتمال كارولينا؛ فقد خصةةةةص أولها لشةةةةكر دقيقة ونصتتتتف

ف هو ف وكيسورياوالدته في قرية تركية قرب  نصتف كلمته بأكملهانجاحهف ثم سكر في 

 ف هذا هابط ال يديو من اليوتيوب:لسوريا اليومبالواقع المؤلم متأثر 

https://www.youtube.com/watch?v=x1s7izASC3w 

 

 

 

 

 

 

 

 ه لكلمته في ال يديوئصوه  من إلقا

https://www.youtube.com/watch?v=x1s7izASC3w
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 ASIMOأسامة الخطيب وأشهر روبوت في العالم أسيمو د. أ. (( 3

Oussama Khatib 

 

ليلتحق  فرنساف سةافر إلى حلبم مدينة 1221من مواليد  ستوري مستلم هو بروفيسةوهو

في  البكالوهيوسمنها على  وقد نال University of Montpellier بجامعة مونبلييه

 دراستتتاته العليا ينهيم ثم 1271عام  Electrical Engineering الهندستتتة الكهربية

عةةةام  Automatic Control التحكم اآلليمف ثم يرتقي في مجةةةال 1274بهةةةا عةةةام 

 Automatic Systems األنظمتة األوتوماتيكيةفي  التدكتورا م ويحوز دهجةة 1273

 l’Ecole المتتدرستتتتتتتتة الوطنيتتة العليتتا لعلوم الطيران والفضتتتتتتتتا م من 1211عةةام 

Nationale Spuerieure de l’Aeronauque et de l’Escape(1). 

 Stanford University جامعة ستتتتانفوردبعد نيله الدكتوها  من فرنسةةةا سةةةافر إلى و

كباحث  Computer Science Department بقستتتتم علوم الكمبيوترليعمل بأمريكا 

م 1222م إلى 1221مف ثم أسةةتاس مشةةاهك من 1212م إلى 1211ول مشةةاهك من عام أ

. ثم Mechanical Engineering الهندستتتتتتة الميكانيكيةو علوم الكمبيوترفي مجال 

في جامعا  أخرى عالمية  كأستتتاذ زادرم. كما ُعرف 2111صةةاه أسةةتاسا  حرا  منذ عام 

 باريسف وبإيطاليا Scuola Superioreومدهسة  Singapore جامعة ستن افورتم ل 

3 Paris VI(9)القديسة حنةف وS. Annaمعهدف و EPFL(8) بسويسرا. 

الكمبيوتر نتتتتد  م مةةةديرتقلةةةد منصةةةةةةةةةب وقةةةد 

  Stanford Computer Forum بستتتتتانفورد

مف وكذلك منصةةةةةةب 1222م إلى 1227من عام 

 المؤستتتتتتستتتتتتة الدولية ألبحاث الروبوتات هئي 

International Foundation of Robotics 

Research معهد روبوتات ستتتتتتانفوردف ومدير 

Stanford Robotics Lab ف وعضةةةةةةةةو فةةةي

 Stanford بجامعة ستتتتتتتانفورد Xمبادرت بيو 

University Bio-X Initiative. 

                                                           

 .National Higher School of Aeronautics and Space اإلنجليزيل:  (7)

 السالمُ  هي امرأ   مران بما في ال رآن بال .  ماهي أم مريم  جد   يس   ليس ال ديسل حنل (9)

 École هي اخ صذذذذذذذذذار للمعسذذذد ا  حذذذادن السذذذذذذذ يسذذذذذذذرن لل بن ل جيذذذا  مذذذدينذذذل ل زان:  ( 8)
Polytechnique Fédérale de Lausanne  :اإلنجليزيل  Swiss Federal Institute of 

Technology in Lausanne ل   حير  جني   هي مدينل نا  ل  اللرنسيل في س يسرا . 
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هما الذهاعاح اآللياح  أستتتتتامة الخطيب البروفيسةةةةةوهنجازا  من أقوى وأيةةةةةهر إتعد و

ف واللذاح ترجما في تسةةةعينا  القرح الماضةةةي Romeo and Juliet جوليي و روميو

ه في عالم الروبوتا  أال وهو إخراج هوبوتا  تسةةتطيع مليا  أحد أهم أهدافه منذ انط قع

ه ف حيث تطلب سلك منالتفاعل بحرية ودقة في نفس وستط البشر وتفاعالتهم وأعمالهم

والتجاهب والبرمجةة ووضةةةةةةع اللواةاهيتمةا  المنةاسةةةةةةبة مجهودا  كبيرا  في التصةةةةةةميم 

والةةتةةعةةةاوح مةةع أكةة ةةر مةةن 

 الحركةماتصةةين في علوم 

قد ل .الحساباتو الجرافي و

تةمة ةلةةةت فةكةةر  الةةةذهاعين 

 جولييتتت و روميواآللةيةين 

في ت بيتهما على منضةةدتين 

كما في الصةةوه  ليسةةتطيعا 

القيةةةام بعةةةد  مهةةةام منزليةةةة 

ميل دقيقة وكأنهما زوجاح )

( الخيتتتاطتتتة والكي والكنس

 بةةل ويمكنهمةةا التعةةاوح معةةا  

أيضةةةةةا  م ل حمل األيةةةةةياء 

امة أستتتتتت البروفيسةةةةةةوهي وقتها ل ريق ال قيلةةف لقةد كةاح الةذهاعةاح فريداح من نوعهما ف

والذ  تاصةةةةص في إيجاد الحلول  .الخطيب

المبتكر  لتوفير أعلى محةةةاكةةةا  دينةةةاميكيةةةة 

للروبوتا  كما في الصةوه  الشهير  له على 

 أستتتتامة البروفيسةةةةوهاليسةةةةاهف حيث يظهر 

 بين هجينا  يم ل  مبتكرا   آليا   ذراعا   ممسةةةةةةكا  

 Pneumatic muscle هواديتتة عضتتتتتتلتتة

 .Electrical motor كهربائي ومحرك

بة وفريقه بأول تجر أستتامةولم تمط التسةةعينا  من القرح الماضةةي حتى سةةمع الدكتوه 

ف التجربة كانت لروبو  يصتتتعد وينزل الستتتاللم بمفرد  دون أن يستتتقطناجحة لروبو  

 أستتتتامة البروفيسةةةةوهف وعلى ال وه سةةةةاهع Honda robot هونداياباني تابع لشةةةةركة 

على الروبو ف ومن سةةةةاعتها  إضتتتتافاته وتطويراته الخاصتتتتةبالتواصةةةةل معهم لعرل 

بال عل وتم إصةةةداه العديد من نماسج الروبو  وأيةةةهرها والمعروف عالميا  اليوم باسةةةم 

ف حيث يتم التعديل عليه إلى اآلح إلضافة كل التحسينا  الممكنة على ASIMO أستيمو

ء والتعرف عليها وعلى األيةةةاا (. وهكذا حركته ودقتها )حتى اللم  ومسةةةك األيةةةيا

 وتطوير . بِأشهر روبوت في العالمأيضا   أسامة الخطيب البروفيسوهاهتبط اسم 
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 Bruno برونو سيسيليانووالبروفيسوه  أسامة البروفيسوهصوه  تجمع بين 

Siciliano   أسيمومع الروبو ASIMO  آفاق المستقبلفي مهرجاح العلوم الكبير 

Futuro Remoto  م.2112بمدينة نابولي إيطاليا عام 

 

 :ASIMO أسيموواستعرال مهاها   هونداهابط يوتيوب لتطوه هوبوتا  يركة 

https://www.youtube.com/watch?v=QdQL11uWWcI 

 

في مجال الروبوتا  الصديقة للبشر مؤخرا  )في  أستامة الخطيبومن إنجازا  الدكتوه 

 .Ocean One 7أوشن  ال واص الروبوتم( هو تطوير وإر ق 2113عامنا هذا 

https://www.youtube.com/watch?v=QdQL11uWWcI
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 بعنواح: جامعة ستانفوردهذا هابط فيديو من اليوتيوب من قنا  

Stanford's humanoid robot explores an abandoned shipwreck 

 عن الروبو  الجديد: الخطيب أسامةحيث يتحدث فيه البروفيسوه 

https://www.youtube.com/watch?v=p1HmgP9l4VY 

 صوه  من مقطع ال يديو

 

 ببسةةب تحملها للبشةةر يمكن ال وأماكن البحار أعماق إلى الوصةةول على قادهوالروبو  

 قنيا بت باالسةةةتعانةمع دكاتر  آخرين  أستتتامةحيث قام البروفيسةةةةوه  .المرت ع الضةةة ط

 بكاميرتي تصةةةوير للتحكم في الروبو  المزود Virtual Reality االفتراضتتتي الواقع

 اسةةةح تحاكي للقو  حسةةاسةةا  مع فبالكامل متحركين م صةةليين معصةةمين وله أماميتينف

 شةةة للم ويمكن فاللمستتتي الفعل رد تسةةةمى تقنية باسةةةتادام وسلك المسةةةتادمف ليد اللم 

وقد  .هشا   أو صلبا   أو ثقي    أو خ ي ا   يلتقطه الذ  الجسم كاح إسا فيما اإلحستاس الروبو 

 قاهب من Ocean One 7أوشتتتن في التحكم في الروبو   أستتتامةنجح البروفيسةةةوه 

 بأح Standford News أخبار ستتتانفورد لمجلة وقال فبعد عن للتحكم أدات باسةةتادام

 نارقم في أيةةةياء ي عل أح ويسةةةتطيع الماءف تحت التنقيب معنى سةةةي ير الروبو  هذا

 .مكانه ي اده أح دوح لإلنساح بالنسبة جدا   خطر 

 Institute of جمعية مهندسي الكهربا  واإللكترونياتهو زميل الدكتوه أسامة أيضا  

Electrical and Electronics Engineers   والتي تعرف اختصاها  بIEEE وهو ف

 .الندواتو المحاضراتو الدوراتياصية معتمد عليها كمرجعية للشر  وإعطاء 

https://www.youtube.com/watch?v=p1HmgP9l4VY
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م بعنواح: 1223يناير  11بتاهيخ  أستتتامة للبروفيسةةةوه جامعة ستتتتانفوردهذا مقال من 

 .الروبوتات المساعدت: عضالت ميكانيكية لمساعدت عقول البشر

Robot assistants: Mechanical brawn to help human brains: 

http://web.stanford.edu/dept/news/pr/96/960130robotassts.html 

 قائ  : بوضو حيث ترجم فيه خط سير عمله 

تستطيع التصر  باستقالل تام  نحن لم نستطع فعل  هدفنا النهادي هو عمل روبوتات 

ذل  بعد  ولكننا وصتتلنا إلى المرحلة التي تقوم فيها الروبوتات بتقديم مستتاعدات شتتبه 

  .مستقلة للبشر

Our ultimate goal is to make robots that can act with complete 

autonomy. We can't do that yet, but we have reached the stage 

where robots can provide humans with semi-autonomous 

assistance. 

صةةوه  للبروفيسةةوه 

)الرابع من  أستتتتتتامتتة

يسةةةةةةةةةةاه الصةةةةةةةةةةف 

األمةةةامي( في تكريم 

أحةد أقةدم مهنةدسةةةةةةي 

روبوتةا  في العالم ال

وهةةو الةةبروفيسةةةةةةوه 

يرو اهماستتتتتتالياباني 

 Masahiro موري

Mori  م.2111عام 

 The أ Bukimi No Tani ( وادي ال ريبم بعنواح )1271والذ  كتب مقاال  عام 

Uncanny Valley  حيةث افترل فيةه توقعةا  بةالنسةةةةةةبةة للمبال ة في جعل الروبوتا .

ف ثم تقبل في بداياتهتشةةةبه البشةةةر في الشةةةكل الااهجيف وهو أح سلك األمر سةةةيمر ب تر  

ينا ط فيها الرسةةم البياني لهذا اإلعجاب وهو الذ  يةةبهه  نفوروامتعاض سةةتأتي فتر  

 في مقاله. بالوادي

( Uncanny Valley وادي ال ريبمحاضرا  في سلك )أ  عن  أسامةوللبروفيسةوه 

 وعن ع قة الشةةةةكل اإلنسةةةةاني بالروبوتا  ومحاكا  الحركا  والديناميكية اآللية بينهما.

 اح: دقائق له بعنو 2هذا فيديو قصير أقل من 

http://web.stanford.edu/dept/news/pr/96/960130robotassts.html
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Uncanny Valley Revisited: Oussama Khatib 

https://www.youtube.com/watch?v=MpaDd4p32OY 

 صوه  من ال يديو

 مقسةةةمة إلى أستتتامةوهذا هابط آخر من موقع تعليمي فيه محاضةةةر  رويلة للبروفيسةةةوه 

 :Robots and the Human الروبوتات والبشريوتيوب يتحدث فيهما عن  جزئين

http://summerschool.stiff-project.org/keynotes/oussama-khatib/ 

 هابط يوتيوب الجزء األول:

https://www.youtube.com/watch?v=oQj90nQy53M 

 هابط يوتيوب الجزء ال اني:

https://www.youtube.com/watch?v=FpE489ypyPQ 

عن دوه   IEEE واإللكترونياتجمعية مهندستتي الكهربا  وهذا هابط إع ح من موقع 

عن الروبوتا   جامعة ستتتتانفوردمم    عن  أستتتامة الخطيبكاملة يقدمها البروفيسةةةوه 

 ساعة(: 13محاضر  )تقريبا   13من 

Stanford Offers Introduction to Robotics Course Free Online 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-

software/stanford_offers_introduction_to_robotics_course_free_o

nline 

https://www.youtube.com/watch?v=MpaDd4p32OY
http://summerschool.stiff-project.org/keynotes/oussama-khatib/
https://www.youtube.com/watch?v=oQj90nQy53M
https://www.youtube.com/watch?v=FpE489ypyPQ
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/stanford_offers_introduction_to_robotics_course_free_online
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/stanford_offers_introduction_to_robotics_course_free_online
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/stanford_offers_introduction_to_robotics_course_free_online
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 للمشاهد  مباير  من اليوتيوب لَمن يريد: المحاضرات كاملةوهذا هابط مجموعة 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL64324A3B147B5578 

وهةةةذا أحةةةد الروبوتةةةا  

الةةةتةةةي عةةةمةةةل عةةةلةةةيةةةهةةةا 

مع  أستتتتامةالبروفيسةةةةوه 

مف 2111آخةةةريةةةن عةةةام 

وهو  PR2 الروبوتاسم 

ُمصةةةةةةةةمةةةم لةةةإلمسةةةةةةةةةاك 

بةالبضةةةةةةائع والبحث عن 

الةبةةةاهكود وقراءتةةةه من 

عليهةا للتسةةةةةةعير كمةا في 

الةةةمةةةحةةة   والةةةمةةةوال  

 PR2 Robotالتجاهية 

Can Scan And Bag Your Groceries جمعية مهندستتتتتي . هذا هابط للابر من

 :IEEE اتيالكهربا  واإللكترون

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-

software/pr2-can-scan-and-bag-your-groceries 

 وهذا هابط لمقطع للروبو  وهو يعمل من اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=izLgJWmlr4A 

 

 تكريم وجوادز للبروفيسور أسامة الخطيب:

مهندستتتتتتي الكهربا  مقدمة من جمعية  للخدمات المتميزت RASم: جائز  2111عام  -

 .IEEE RAS Distinguished Service Award واإللكترونيات

جمعيتتتة مهنتتتدستتتتتتي الكهربتتتا  مقةةةدمةةةة من  للرواد RASم: جةةةائز  2111عةةةام  -

 .IEEE RAS Pioneer Award واإللكترونيات

 للتميز في العلوم الفيزيادية والرياضتتتتتتياتاألمريكية  PROSEم: جائز  2111عةام  -

Excellence in Physical Sciences & Mathematics. 

 Research and للبحوث والتنميتتتة JARA جتمعيتتتة روبوت اليتتتابتتتانجةةةائةز   -

Development . 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL64324A3B147B5578
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/pr2-can-scan-and-bag-your-groceries
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/pr2-can-scan-and-bag-your-groceries
https://www.youtube.com/watch?v=izLgJWmlr4A
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لينا يصةةةعب ع أستتتامة الخطيبللبروفيسةةةوه بالطبع هو تاهيخ حافل ومليء باإلنجازا  

اية البدهو نقطة  أستتامةحصةةر  في هذ  الصةة حا  القلي  ف سةةواء ما كاح البروفيسةةوه 

 لمستتتتتتية واجهة تطويرم ل  تح  إشتتتتتترافهأو ما ت رع عنه بعد سلك من إنجازا  فيهف 

 منون ستتتتتمير لكل من م2111 عام( fMRI) الوظيفي الم ناطيستتتتتي الرنين لجهاز

Samir Menon بتتتارتنر جيرالتتتدو Gerald Brantner اهولتتت  كريسو Chris 

Aholt  وما سةةةيوفر  من إمكانيا  في مجال الطب وال حص بالرنين الم ناريسةةةي ودقة

 النتائج والتصوير.

 

 الخطيب للمهتمين بالروبوتات: نصيحة من البروفيسور أسامة

بيتر م أجرا  2111ناتم بنصةةيحة اقتبسةةناها من آخر حواه رويل جدا  معه عام سةة حيث

ف المهتم بالروبوتات للشتتتتتتبا حيةث رلب منه كلمة يوجهها ف Peter Asaro أستتتتتتارو

 :ويحكي فيه قصة حياته بن سه على الرابط التاليوالحواه بأكمله 

http://ethw.org/Oral-History:Oussama_Khatib 

 فقال:

. فعال مدهش إنه ...وإنه اإلثارت  من والكيير المرب  من الكيير مجال هذا. تتردد ال  

 حقا أشتتعر. الدكتورا  على أعمل وكأني ال أزال أشتتعر قول أ بدأت عديدت ستتنوات بعد

تقوم بذل   أن الستتتتتعادت الكبيرت لمن نهوإ  ي أستتتتتتكشتتتتتف طريقا   يتمدد باستتتتتتمرارأن

 ونحن بأفعالنا   بستتتلوكياتنا  يأخذنا ألشتتتيا  تتعلق بنا  بالبشتتتر ...االستتتتكشتتتا  ألنه

 رادع ال بهذا المجال تمتعحافظ على خيال  و وأشتتتتعر   طوال الوق  أشتتتتيا نكتشتتتتف 

 . الروبوتات

Don’t hesitate. This is a field that is a lot of fun, a lot of excitement, 

and it is – it is actually amazing. After so many years I started by 

saying, I feel – I’m still working on my PhD. I really feel that 

exploring a road that is – keeps stretching, and it is a great pleasure 

to do this exploration because it is – we are after things that relates 

to us, to human, to behavior, to actions, and we are discovering 

things all the time, and I feel, keep the imagination and enjoy a 

wonderful field, robotics. 

  

 

http://ethw.org/Oral-History:Oussama_Khatib
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 !! وتجويد القرآن عالم الميكانيكاتومي بين يوسف كمال (( أ. د. ١

 Kamal Youcef-Toumi 

 

الشةيق والجذاب والهام في العصر الحديثف يسعدنا  الروبوتاتحيث قبل أح نترك مجال 

)وخصةوصةا  عند الذين يروح تعاهضا  زائ ا  بين العلم التعرل لظاهر  فريد  في مجاله 

 كمال يوستتف لمالمستت جزادريال بروفيسةةوهالوهو أال وااللتزام الديني على رول الاط( 

ي ف بالهندستتتتة الميكانيكية والروبوتاتجمع بين النبوغ العلمي في مجاله  حيثف التومي

حبه و نشتتتأته الدينيةوبين  -كما سةةةنرى بعد قليل-أيةةةهر الجامعا  والشةةةركا  العالمية 

بعط  بها في بةالقيةامالتي لم يتركهةا إلى اآلح بةل ويرحةب  تجويتد القرآن وتالوتتهلالجم 

المسةةةةاجد والمؤتمرا  والندوا  التي يحاضةةةةر فيها أمام الشةةةةايةةةةا  واإلع م بصةةةةوته 

 .(71)الند 

 

 ه لسوه  األعلى من أحد المساجد التي استضافته ببلد  الجزائرصوه  من ت وت

 هابط اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=DYfuenVedZ0 

 في ف وسلكالمدية واليةبالجزائر  البخاري قصتتتتتترمدينة م ب1224عام وهو من مواليد 

 وبأك ر من قراء . ف فح ظ القرآح ص يرا  بالتدينمعروفة  أسر  حضاحأ

                                                           

م  عد 2113 ن فم ر 27 المديل ي م الجامعي    يل ال  م في اللا حل موه  ال    لسذذذذ ر  (11)

 :اس عاف ه لالس لاد  من خ را   الب ير  في مجال  الاينان ساي  من محاعر  لل ل ل  األسا ا  
https://www.youtube.com/watch?v=XnvI2qe7vME 

https://www.youtube.com/watch?v=DYfuenVedZ0
https://www.youtube.com/watch?v=XnvI2qe7vME
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 طحسةة على واألجهزت باآلالت ليلعب المدهسةةة يترك كاح ما ك يرا  يحكي عن ن سةةه أنه و

هو و!!  المحركات أنواع جميع معه وي ك الميكانيكي إلىأحيانا   يذهب ف بل وكاحبيته

 .م بسه اتساخ مع وخصوصا   والدته من لتوبيخل الشيء الذ  كاح يعرضه االبا  

 با  عةبجام التحق فقد بامتياز المدية في ال انوية لمرحلةا اتمام بعدجةديٌر بةالذكر أنه 

ف وهو القسم الذ  برع فيه تماما  ألنه وافق ما كاح يحبه الميكانيكية الهندسة قسةم الزوار

 من منحة يةةةكلفي  رالبا   11 ضةةةمت ر بية بع ة ضةةمن وهو ما هيةةةحه منذ الصةة رف

 يزيةاإلنجل الل ة بدهاسةها بدأوالتي  دهاسته إلتمام أمريكا اختاه ف حيثسوناكوم شتركة

 حتى أجادها تماما . بوسطن بمدينةكاملة  أيهر 3 قرابة

 

 :بداية الشهرت العالمية والطريق

 نم الميكانيكية الهندستتة في الجامعية شةةهادتهل السةةعيبدأ مشةةواه  العالمي عن رريق 

األمريكية عام  أوهايوبوالية  University of Cincinnati ستتتتتتينستتتتتتيناتي جتامعة

مف ثم تم منحه الزمالة فيها للدهاسةةةا  العليا لمد  سةةةنتينف وهكذا بدأ البروفيسةةةوه 1272

في التاصةص والتركيز أك ر في هذا المجال السريع التطوه بتطوه العلم واألبحاث إلى 

 للتكنولوجيا ماستتتتتتاتشتتتتتتوستتتتتتتس معهد في الميكانيكية الهندستتتتتتة قسةةةةةةمب أح التحق

Massachusetts Institute of Technology   أو اختصةةةةةةةاهاMIT  بكتتامبريتتد 

 العلوم فيالدكتورا  مف وكذلك 1211في عام  .M.Sc ماجستير العلومونال منه أمريكا 

.D.Sc تعليما   كمال يوستتتف توميوهو أك ر معهد مكث به البروفيسةةةوه . م1212 عام

 وتدهيسا .

 

 صوه  ص حته الشاصية من موقع تدهي  المعهد
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وفيها الك ير من المعلوما  عنه  معهد ماستاتشوستسهذا هابط صة حته الشةاصةية من 

 :برا ات االختراعالتي حصل عليها وكذلك  الجوادز والتقديراتوعن 

http://meche.mit.edu/people/faculty/YOUCEF@MIT.EDU 

 العالم في روبوت ستتتتتترعألهو اختراعه  فتر  التسةةةةةةعينا وكاح من أبرز إنجازاته في 

 11يماثل أمتاه( وهو ما  11)أو  الواحدت اليانية في ا  ستتتتتتطر 7411 كتابة بةإمكةانةه

 للشةةركة Scaner ماستتح ضتتودي جهازعمل  وكذلك فأضةةعاف ما كاح موجودا  سةةاعتها

الهندستتتتتة ف وهو ما أكسةةةةةبه تميزا  مبكرا  في مجال Samsung جستتتتتامستتتتتون العالمية

 بوتيتتت والر علم في ينماتصةةةةةةال أبرزواحةةةدا  من  ليصةةةةةةبح فالميكتتتانيكيتتتة والتحكم

 في العالم. الديناميكيالتصميم والمحاكات و (77)الميكاترونيكسو

وبمناسةبة الصوه  التي 

هأينةةةاهةةةا منةةةذ لحظةةةا  

لةةلةةبةةروفةةيسةةةةةةةوه عةةلةةى 

بتتمتتعتتهتتتد صةةةةةةة ةةحةةتةةةه 

فهي  ماستتتاتشتتتوستتتتس

صةةةةوهته وهو ممسةةةةك 

 بستتتتتتتمتتكتتتتتيتتن آلتتيتتتتتيتتن

Robo-fish في يةةةكل 

صةةةةةممها مع  روبوتات

اثةةةةنةةةةيةةةةن مةةةةن رةةةة ب 

السةةةتكشةةةةاف  الدكتوها 

األمةةةاكن البحريةةةة التي 

والصوه  من موقع أخباه المعهد في مقال من ف يصتعب وصتول ال واصين والبشر إليها

 Fish and chips م بعنواح:2112

New robots mimic fish's swimming and could explore areas where 

traditional underwater autonomous vehicles can't currently go. 

 fish-http://news.mit.edu/2009/robo-0824                                الرابط:

                                                           

  السندسذذذل الميبانيبيل السندسذذذل  ين يجمع مجاه هندسذذذي  Mechatronicsالميبا ر نيبس (11)

 يع مد product من ع أن  صذذميم ي عذذمن  اإللب ر نياتُ  هندسذذل الحاسذذ م  هندسذذل البسر اييل

م   إلب ر نيل ميبانيبيل أنظمل دمع  ل   مل    عع   ينسا فيما المنسذق  د ر ي  م إا ُ  رمجيل معا
 .لسا Control system  حبمال منظ مل

http://meche.mit.edu/people/faculty/YOUCEF@MIT.EDU
http://news.mit.edu/2009/robo-fish-0824
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لعشةةرا  الشةةةركا  العالمية في  كمسةةتشةةاه كمال يوستتف توميالبروفيسةةوه  عمل وقد

سلك و الصتتتتتينوالهند و ستتتتتن افورتو فنلنداو كوريا الجنوبيةو اليابانو أوروباو أمريكا

 تي يهأ فAxiam أكسيوم اإليةعاعف يةعبة Varian فاريان فEdo (76)إيدو يةركة م ل

 فDaewoo دايو فGillette جيليتت  فBell Labs بيتتل مختبرات AT&T تي نتتدآ

 والوكالة فIBM أي بي إمف Mitsubishi ميتستتتتوبيشتتتتيف Samsung ستتتتامستتتتونج

 .فنلندا في التكنولوجيا تنمية ومركز فبأمريكا للتكنولوجيا الوطنية

 يكيةالدينام األنظمة مجاال  في دورات بتدهي  تومي يوسفكمال  البروفيسوه قام كما

 األجهزت تصتتتتتميم دقةو الميكاتروني و الروبوتاتو المتحكماتو المحاكاتو النمذجةو

 بعد ماو الدكتورا و العليا الدراستتتات من واسةةةعة مجموعة على يةةةرفأ ف كماالتحليلو

 .الدكتورا 

 

 :الجوادز والتكريمات

 المؤتمر في عرضةةتبح ية  وهقة ألفضةةل O. Hugo Schuck هوجو شتتال جائز  -

 .م1214 عام للتحكم األمريكي

 الرئي  من الوطنية العلوم مؤستتتتستتتتة وجائز  فالرداستتتتية الصتتتت ير الباحث جائز  -

 عام الهندسةةةةةةة مجال في الورني التقدم في المسةةةةةةاهمة في ري ان رونالد األمريكي

 Presidential Young Investigator, National Scienceم1217

Foundation Award in Recognition of Research and Teaching 

Accomplishments. 

 ستتودربر  من مسةةت يدين ث ثة من كواحد األستتتاذيةنال  م1211/1221عامي  فيو -

 ماستتتاتشتتتوستتتتس معهد يقدمها التي الو ي ي للتطوير كراسةةةي وهي: ريتشتتتارد كارل

 العلوم مؤستتتتستتتتة من عديد  مهنية لجاح في عمل كما الهندسةةةةةف مدهسةةةةة للتكنولوجيا

 ,Carl Richard Soderberg Career Development Chair التتتتوطتتتتنتتتتيتتتتة

Professorship in Power Engineering. 

 الميكانيكيين للمهندستتتتين األمريكية الجمعية مجلة من ورقة أفضتتتتل جائز كما نال  -

ASME م 1222 عةةام الةةدينةةاميكيةةة األنظمةةة في والتحكم للقيةةاسWinner of the 

Best Paper Award of the ASME Journal of Dynamic Systems, 

Measurement and Control. 

                                                           

 إيد  ه  ا سم ال ديم لمدينل   بي  اليا انيل   عني  ام الخليع. (12)
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 :والكتابات البحيية برا ات االختراع

وأنظمة  تصتتتتتفية الجزيئاتو الميكروستتتتتكو له العديد من براءا  االختراع في مجال 

 المدرستتية الكتب سلك في بما منشتتورا  علميا   7١1 من ألك ر مؤلف وهوف التحكم اآللي

 للنتتدوات( وكةةذلةةك الكتةةابةةة Peer-review)البير هي يو  المحكمتتة لألقران والمجالت

 761 من أك ر في وحاضةةر فاختراع برا ت 6١ سةةجل قرابة وقد فوالمؤتمرات الكبيرت

 .م2112عام  نوبل جادزت لنيل حههي ماوهو  العالمية والجامعا  الشركا  في ندوت

وتعةةةد من آخر إنجةةةازاتةةةه على اإلر ق هو 

 Atomic force ميكروسكو  القو  الذرية

microscope (AFM)  والةةةذ  يسةةةةةةتةةطةةيع

الباح وح والعلماء من خ له مشاهد  الت اع   

الكيميةائيةة بين الةذها  والجزيئا  على مقياس 

الصةة ير بسةةرعة تقترب من سةةرعة  النانومتر

وهي  Real-time وق  الحقيقيالالت اعل في 

 مر  من الطرق التقليدية الحالية. 2111أسرع 

وهو اإلنجاز الذ  تصةده خبر  واحد  من أكبر المج   المتاصةصة في العالم في هذا 

ف ويمكن قراء  ت اصةةيل Ultramicroscopy الميكروستتكو  الفادقالمجال وهي مجلة 

من عنواح الموقع العلمي  يوستتتتتتف توميكمال أك ر عن االختراع بقياد  البروفيسةةةةةةوه 

 م: 2112ديسمبر  12التالي بتاهيخ 

Faster Atomic Force Microscope Allows Scientists To Peek Into 

Chemical Processes At Nanoscale 

 الرابط:

http://www.techtimes.com/articles/116487/20151215/faster-

atomic-force-microscope-allows-scientists-to-peek-into-chemical-

processes-at-nanoscale.htm 

 

جتتادزت الوطنيتتة بتتال ال وزبهةةذا االختراع  نةةال م2114حيةةث في وقةةت سةةةةةةةابق في عةةام 

 National Instruments واألبحتتتاث المتقتتتدمتتتة األمريكيتتتة لهنتتتدستتتتتتتتتة األدوات

Engineering Impact Award in Advanced Research, for Building the 

World’s Largest Range, High-Speed Atomic Force Microscope. 

 

http://www.techtimes.com/articles/116487/20151215/faster-atomic-force-microscope-allows-scientists-to-peek-into-chemical-processes-at-nanoscale.htm
http://www.techtimes.com/articles/116487/20151215/faster-atomic-force-microscope-allows-scientists-to-peek-into-chemical-processes-at-nanoscale.htm
http://www.techtimes.com/articles/116487/20151215/faster-atomic-force-microscope-allows-scientists-to-peek-into-chemical-processes-at-nanoscale.htm
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 نظرت شخصية: -البروفيسور كمال يوسف تومي 

  في المعاهد والجامعا ومشاركاتهالبروفيسوه  إنجازاتال يةك أننا لو جلسةنا نكتب كل 

نا ال ف وحسبنا منه أنفسيطول بنا المقال كييرا  والشةركا  العالمية والندوا  والمؤتمرا  

وخصتوصتا  مع وضتتع الروابط التي يمكن الرجوع إليها نهدف إلى التطويل واإلسةهاب )

 (.لمادنا وباحيينا من جامعاتهم العالمية وغيرهامن صفحات ع

ولكن الشةيء الجدير باإلياه  إليه هنا مع بروفيسوه مسلم عالمي م له تصده العديد من 

؟ وكيف ينظر هو ن قر عمتتا رأي التتذين عتتاملو  اللقةةاءا  األجنبيةةة والجزائريةةة هو: 

 ؟فعشر معشار  لألسقد يسبب ال رور للكييرين لو نالوا لن سه في هذا الوضع الذ  

 عن ن سه في التعليم مع رلبة الكليا  واألبحاث: كماليقول البروفيسوه 

 .  حلها عن للبحث مشكلة حول طلبة يجمع باحث وإنما بروفيسورا   لس  أنا  

 ولذلك يقول أحد ر به:

 ايدعمن ألنه وإنما العلمي الجانب من فقط ليس البروفيستتتتور  مع بعملنا نتشتتتتر   

  . هممنا من ويرفع ويحفزنا اجتماعيا

 ويقول أحد الصح يين األمريكيين في لقاء تلي زيوني معه:

 .  علم ورجل إيمان رجل كمال البروفيسور  

 :ميسومويقول عنه أخو  الحاج 

 رآنالق يتلو ترا  ما ف البا   القرآن  من قوته ويستمد اليوم  في ساعة 72 يعمل كمال  

  . أحد مع كالمه أنهى أو الشارع في مشى أو السيارت ركب سوا 

 عنهم السؤال دادم أرحامه  صلة على ومداومة (74)بوالدته برا   إخوته أكير من كمال  

  . لزيارتهم كامال   يوما   لهم خص  الجزادر دخل وإذا الخار   في

 وفي هنال  ماديا   والمستتتاجد الطلبة كمتابعة أمريكا في ستتتوا  اجتماعي رجل كمال  

 القرآن من شتتتيئا   يحفظ َمن منهم يكرم فترا  والصتتت ار  الشتتتبا  يحب حيث الجزادر

  .الكريم

 

 

                                                           

 لل ر فيس ر بماه ي س    مي س ل من اإلخ  . (13)
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 !! ثانيةوالفيمتوم 7888جادزت نوبل في الكيميا  أحمد زويل و(( أ. د. 2

 Ahmed Zewail 

 

زت جادمنذ قليلف فنعود مر  أخرى إلى  لميكروستتتتتكو  القو  الذريةإس بمناسةةةةةبة سكرنا 

 ف وهوأحمد زويلوأحةد أيةةةةةةهر َمن فةازوا بهةا من علمائنا أال وهو البروفيسةةةةةةوه  نوبتل

 عام الكيميا  بنوبلف حيث فاز م2113وتوفي في  م1243من مواليد  مستتتتتلم مصتتتتتري

والتي قةةادتةةةه  emtochemistryF ( 73)الفيمتو كيميتتا  مجةةةال في ألبحةةاثةةه م1222

بواسةةةةةةطةةةة  قومت Femtosecond Spectroscopy تحليتتل الطيفكتتاميرا  ختراعال

خيرا  للعلماء أ مكنأ وهكذا فمتوثانيةيف مقداه  زمن فيبالتصوير  الليزر أشعة ومضةا 

في  مياديةالكي التفاعالت أثناء وروابطها الجزيئاتما يحدث بالضبط بين  تفاصتيل هؤية

الوقتت  زمن يقةةاهب 

 Real التتتحتتتقتتتيتتتقتتتي

time. 

 

وقةةد تولى منصةةةةةةةب 

 لينوسأستاس كرسي 

 Linus ( 7١)باولن 

Pauling  فللكيميا 

أسةةةةةةةةةتةةةةاس وكةةةةذلةةةةك 

ومةةةديةةر  التتفتتيتتزيتتتا 

التتفتتيتتتزيتتتا  مةةركةةز 

لةةعةةلةةوم  التتحتتيتتويتتتة

بمعهد  Ultrafast Science and Technology الستتتتتترعتات الفتادقتةوتكنولوجيةا 

 .Caltechأو كالتيك  California Institute of Technology كاليفورنيا للتقنية

                                                           

بيميا  الليم   هي فر  البيميا  الليزياييل الان يدرس ال لا الت البيمياييل في زمن قصذذذير  (14)

وانيل هي  احد من ملي ن مليار من ُ حيث الليم  Femtosecondجذدام يصذذذذذذذه إل  الليم   وذانيل 

ل: صذذذلرام(ُ  لن خيه هاا ال در الصذذذ،ير جدام من الواني 14 أمامسا  11 هي  ب ادرلي نالوانيل )أ  
 ملي ن سنل !!  32فس  مولما ن ارن الوانيل ال احد     

م( م خصذذذذذذذو في البيميذذا  البميذذل 1884 -1811لين س  ذذا لنغ  ر فيسذذذذذذذ ر أمريبي ) ( 15)

مُ  فاز  سا للمر  الوانيل  لبن 1854(  الليزيذا ُ  قذد حذاز جذايز  ن  ه في البيميا   ام )الب ان م
مُ  ال  لجس ده في ال   يل من أخ ار األسلحل الن  يل  هع ره  الانم  عد 1862في السالم  ام 

 قن ل ي اليا ان في الحرم العالميل الوانيل.  
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 كالي وهنيا )كالتيك(صوه  من ص حته الااصة بمعهد 

 الرابط:

https://www.cce.caltech.edu/content/ahmed-h-zewail 

 

 بجامعة العلوم بكلية التحقثم  دمنهوهف بمدينة أحمد حستتتتتتن زويلولد البروفيسةةةةةةوه 

 عام الشتتتتتر  مرتبة مع بامتياز العلوم بكالوريوس على حصةةةةةلحيث  اإلستتتتتكندرية

 الماجستتتتير دهجة على حصةةةل ثم فبالكلية معيدا   عملمما أهله لل فالكيميا  في م1237

 اضتتتطر؛ إال أنه أشتتتهر فقط 9.. والذ  هام انتهائه منه في .الضتتتو  علم في هبح  عن

لألسةةةةف والذ  يضةةةةع  الروتينحتى يناله كما يقتضةةةةي  عامان كامالنالنتظاه مضةةةةي 

 كحد أقصى. أربعة أعوامكحد أدنى للماجستير و العامين

 من الدكتورا  دهجة على وحصةةةةل دراستتتتية منحة في المتحد  الواليا  إلى سةةةةافرثم 

والتي كانت تحت  الليزر علوم في University of Pennsylvania بنسلفانيا جامعة

 .Robin M روبرت إم هوشتتتستتتتراستتترإيةةةراف عالم الكيمياء االسةةةكتلند  الشةةةهير 

Hochstrasser  عمل مثال ةائز بميةداليةة القرح ال ضةةةةةةية من المجتمع الملكي للكيمياءف 

 ركلييب كاليفورنيا جامعة فيما بعد الدكتوها   باح ا   بعد سلك أحمد زويلالبروفيسةةةةةوه 

University of California, Berkeley ( م1273 إلى 1274من)  تحت إيةةةراف

 في للعمل انتقل ثم. Charles Bonner Harris هاريستشتتارلز بونيس البروفيسةةوه 

 وجامعة كالي وهنيا من أكبر فم1273 كمةا قلنةا من عام للتكنولوجيتا كتاليفورنيتا معهتد

https://www.cce.caltech.edu/content/ahmed-h-zewail
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 إلى ةجامعال داخل الدهاسية العلمية المناصةب في تدهجثم  .أمريكا في العلمية الجامعا 

 ريكاأم في جامعي علمي منصب أعلى وهو بهاف الكيميا  لعلم رديسيا   أستتاذا   أصةبح أح

 الذ  أيرنا إليه منذ قليل. باولن  للينوس خل ا  

مجلس استتتتتشتتتتارات الرديس كونه أحد أعضةةةةاء  أحمد زويلبل ت أهمية البروفيسةةةةوه 

 Presidential Council of Advisors on األمريكي أوباما للعلوم والتكنولوجيا

Science and Technology   أو اختصاها PCAST م2112عام. 

 

 أهمية إنجاز  للتصوير في الفيمتوثانية:

 العلما يراود  حلمتا  كةاح 

يحدث  ماوهو تصةةةةةوير 

 التفاعالت خ ل بالضبط

كةةةك تت  التي الكيميتتاديتتة

التتتذرات فةةيةةةهةةةا هوابةةةط 

وتةةنةةبةةنةةي  والتتجتتزيتتئتتتات

 بستتتتتترعةأخرى جةديةد  

تصةةةةةةةل إلى  جتتدا   كبيرت

ف وكةةةاح التفتيتمتوثتتتانيتتتة

 شتبه مستحيل  لهماألمر 

 الضتتو  تسةةليط ألنه عند

 سةةببيكاح فإح الضةةوء ن سةةه  لتصةةويرها وتسةةجيل ما يحدث الت اع   هذ  على العادي

 إعاد  وأ المركبا  بين الروابط ت كك تصةةةةةوير حينها يمكن ف  لإللكترونات تشتتتتتتيتا  

   .ترابطها

 Femtosecond Spectroscopyكتتاميرا تحليتتل الطيف في الفيمتوثتتانيتتة وأمةةا فكر  

 ضتتتتتودية ومضتتتتات فكانت تعتمد على إهسةةةةال أحمد زويلالتي اخترعها البروفيسةةةةوه 

 إر ق قبلبحيث  الفيمتوثانية من عشتتتتتترات ةبضتتتتتتع مقداهها جدا   ستتتتتتريعةليزرية 

 من حزم يةةةكل على الفيمتوثانية جهاز مطيا  إلى التفاعل مكونات تدخل الومضةةةا 

 .تفري  غرفة في المواد

 ت يرهاو الجزيئا  تصةةدم قوية األولى فنبضتتتين بإهسةةال الليزه جهاز يقوموسلك بحيث 

 بطالترا تأثير تحت واحد آح في الجزيئا  كل فتتأهجح العالية الطاقة من حةالة إلى

 جس بضةةةن هيف ال انية النبضةةةأما و فعستتكرية كتيبة في صتتفو  وكأنها بينها الجزيئي

 صوه  أو الجز ء الكتشافلها  مناسب موجي رول اختياه يتم Probe pulse ضعيفة
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 يةاليان النبضتتتتة بينما الت اعل بدء إيةةةةاه  هي األولى النبضتتتتةفوعلى سلك  .منه لةمعد

 رلالمتح الجستتتتتم رؤيةل مطيافية بطريقة ت ير من الت اعل في يجر  ما كل ت حص

 .ساكن المتحرك الجسم وكأح ن سه الجهاز دوهاح سرعة بن  

 التحول سةةةةةرعة مدى م حظة فيه يكوح النبضتتتتتتين بين الزمني الفاصتتتتتلبدهاسةةةةةة و

بذلك و .االنتقالية للمرحة واجتياز  إثاهته عند الجز ء بأخذها التي الجديدت األوضتتتاعو

( ابعأصةة بصةةما  وكأنها) أطيا  لها تترك إثاهته أثناء للجز ء تظهر التي الصةةوهفإح 

 تشبه عةمتتاب صور على نحصل والصوه النبضا  وبتتابع فالشةايةة على هؤيتها يمكن

اد  باإلع كبير حد إلى أيةةةةبه يوه شتتتتديد  ببط الجزيئات حركات يعرضبحيث  الفيلم

 .قدم كر مباها   في هدفل البطيئة

تحت ف للتصتتتتتتوير الليزريالجديد   التقنيةو الفكرت ذ هو االختراعا جةدير بالذكر أح هذ

 كبيرتدفعة ف وهو ما أحدث األفكار األخر  المماثلةللك ير من  مصتتتتتتراعيه على البا 

لك أخذ ف وبذاألحيا و الفيزيتا و الكيميتا العلمي في  والبحةث التقةدم في ماتلف نواحي

حيث  فعصتتتتر العلم الرصتتتتديمكانته الباهز  في الحقبة الجديد  من  كيميا  الفيمتوعلم 

 .نهاوالتأكد م حقيقة قابلة للرؤيةترجم تاي   العلماء للت اع   الكيميائية إلى 

 

 :والتكريماتالجوادز 

كأول مصةةةر  وعربي م Nobel Prize 1222 (72)جادزت نوبلعلى بجانب حصةةةوله 

حمد أولي  في السة م أو األدب: فقد حصةل البروفيسوه  علمييحصةل عليها في مجال 

 علوم في الرائد  ألبحاثه العالمية والجوادز والنياشتتتين األوستتتمة من الك ير على زويل

نذكر  دولية جائز  11 على بسةةببها حازت ير  على يديه والتي  كيميا  الفيمتوو الليزر

 :منها

 .King Faisal International Prizeم 1212 المل  فيصل العالمية جادزت -

 م.1212 والفيزيا  العلوم في قابوس السلطان جادزت -

                                                           

 ام  Alfred Nobel يدن أللريد ن  ه هي جايز  نو  ليسا في  صذذذذذذي   المخ ر  السذذذذذذذ( 16)

 ال  لعدم رغ    في  ابر ال هريل ل   اخ را   للديناميت ُ م1986ق ه سنل من م    في  م1985
م  إل  الي م( ي م   زيع 1811ديسذذذذذذذم ر من به  ام )منا  11ف  ُ   ذاللعذه في نلس ي م  فذا ذ  

 زيع رُ  حيث يهر  مل  الس يد  ل   الج ايز في حله ب ير ي علن اللايز ن ق لسا في هذسر أب   
م(ُ  أما 1812ج ايز األدم  الليزيا   البيميا   ال م  مدينل سذذ  بس لم ) ه    ليد رسذذمي منا 

م يعاده ملي ن د  ر  جايز  السذذالم فلي مدينل أ سذذل .  هي   ار   ن هذذساد   ميداليل اه يل  م ل،ا
ايز  ألبور من هذذخو في المجاه ال احد(.  أما لألفراد أ  المؤسذذسذذات )ي م   سذذيمسا إاا اه ت الج

  ال رهيح للجايز  فيب ن  ن  ريق فايزين سا  ين  ن  ه مع هييات  م خصصين آخرين.
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 . olf Prize in ChemistryWTheم 1221 في الكيميا  (71)وولف جادزت -

 م.1222المصر   الرئي  من األولى الطبقة من االستحقاق وسام -

 . Tolman AwardTheم 1227 (79)تولمان جادزت -

 . Robert A. Welch AwardTheم 1227 (78)روبرت ويلش جادزت -

 .The Benjamin Franklin Medalم 1221 (61)ميدالية بنيامين فرانلكين -

 Albert Einstein World م2113جتتتادزت ألبرت أنشتتتتتتتتتتاين العتتتالميتتتة للعلوم  -

Award of Science. 

 .Grand Collar of the Nileم 2113قالدت النيل العظمى  -

 . Othmer Gold MedalTheم 2112الذهبية  (67)أوزمار ميدالية -

 .he Priestley MedalT م2111 (66)تليبريس ميدالية -

 .The Davy Medalم 2111 (64)ميدالية دافي -

 كعضتتتتتتو أجنبي في المجتمع الملكيانتاابه  جميعا  ومنهموبالطبع لن نسةةةةةةتطيع سكرهم 

ف األلمانية هوكستتتتتت  جادزتف األمريكية هاو هاريون جادزت فForMemRSم 2111

ف شتتتتيدافين ليوناردو باسةةةةم االمتياز جادزتف الهولندية والفنون العلوم أكاديمية ميدالية

 فنيويوهك من وتيني بال جادزتف ال ربية ألمانيا من همبولدن فون ألكستتتتتتندر جادزت

 زيور  جامعة من كارس جادزتف الكيمياء في السةةةنوية األمريكية الطاقة وزارت جادزت

 .للعلوم ةاألمريكي باألكاديمية عضوا   باإلجماع انتاب والطبيعةف الكيمياء فيالسويسرية 

                                                           

 Ricardoم للمخ ر  البيميايي 1875 ن مؤسذسذل   ل  في إسذراييه  ال ي  أسذست  ام  (17)
Wolf يد  عد  مليل الصسر. ه  ب  ي يس دن م ل د في ألمانيا  ل  اخ را   س عاد  الحد 

في باليل رنيا  American Chemical Societyجذايز  ي ذدمسا مج مع البيميا  األمريبي  (19)

 .Richard C. Tolman اسم الليزيايي  البيميايي ريبارد   لمان 
جايز    دمسا مؤسذسذل  يلب  سي س ن ب احد  من أ رق  أقدم المؤسسات الخاصل لأل حاث  (18)

 .Robert Alonzo Welchم  اسم الصنا ي األمريبي ر  رت أل نز   يلب 1854البيميا  
   غيرها. ه  أحد مؤسسي ال  يات الم حد   ل  اخ را ات هسير  موه مانع الص ا ق (21)

 .Donald Othmerالم  المخ ر  البيميايي د نالد أ زمار مؤسسل خاصل  اسم الع (21)
م  اسم مب ه  األ بسجين ج زي   ريس لي 1822من أرفع ال بريمات في أمريبا  أقدمسا  (22)

Joseph Priestley . ع   للم ميزين في مجاه البيميا   

 Humphry Davyال ري اني هاملرن دافي  لمج مع الملبي  لندن  اسذذذذذذملمن أقدم الج ايز  (23)

  ب ها  ال حليه ال يلي.م 1977مب ه  البوير من الللزات ال ل يل   م منحسا أ ه مر   ام 
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 م ل: الدكتورات الفخريةهذا اير عدد آخر من 

 .Heriot-Watt Universityم 2112وا   جامعة هيريوتالدكتوها  ال ارية من  -

 .Lund Universityم 2111السويدية  جامعة لوند من ال ارية الدكتوها  -

 .Cambridge Universityم  2113 جامعة كامبريد الدكتوها  ال ارية من  -

 Complutenseم 2111بمةةدهيةةد  جتتامعتتة كومبلوتنستتتتتتيالةةدكتوها  ال اريةةة من  -

University. 

 .University of Jordanم 2112 جامعة األردنالدكتوها  ال ارية من  -

 .University of Glasgowم 2111 جامعة جالسجوالدكتوها  ال ارية من  -

 .Yale Universityم 2114 جامعة يالالدكتوها  ال ارية من  -

 Simon Fraserم 2114 جتتتامعتتتة ستتتتتتيمون فريزرالةةةدكةتةوها  الة ةاةريةةةة من  -

University. 

إللقاء كلمة تارج  Southwestern University جامعة ستتتاوث ويستتتترناختاهته  -

Commencement speech  أوCommencement address  م.2111لدفعة 

الجامعة و جتامعتة اإلستتتتتتكنتدريتةوبةالطبع بجةانةب التكريمةا  والةدكتوها  ال اريةة من 

مدينة م باسةةةةم 2111في  كاملةمدينة علوم  البدء في إنشةةةةاءفقد تم ؛ القاهرتاألمريكية ب

 The Zewail city of science and technology زويتتل للعلوم والتكنولوجيتتا

 م.2111والتي بدأ  الدهاسة بها في 

 

 كتبه:

م 2112( العلم عصتتر) –( نوبل إلى الطريق.. الزمن عبر رحلةله كتب عربية وهي: )

 التصتتتوير)وكتب إنجليزية وهي:  – 2117 (الحضتتتارات حوار) – 2117 (الزمن) –

 :(في المكان والزمان رباعي األبعاد اإللكتروني الميكروسكوبي

 4D Electron Microscopy: Imaging in Space and Time 
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 (:الطب إلى الذرات من :الفيزيادي األحيا  علم) -

Physical Biology: From Atoms to Medicine 

 

 ورقاته العلمية:

في وقت مبكر من حياته األكاديمية بنشةةةةةةر األوهاق  أحمتد زويتللقةد قةام البروفيسةةةةةةوه 

 العلمية الدوهيا تضمنت بعضها أيهر  بحيا   4١1العلمية الماتل ة والتي تاطت قرابة 

.  Springer سبرينجرو Nature نيتشرو Science ساينس م ل المتاصصة العالمية

 ونكت ي هنا بذكر أيهرها:

 .Advances in Laser Spectroscopyم بحث 1277في عام  -

 .Advances in Laser Chemistryم بحث 1271في  -

 .Ultrafast Phenomena VIIم بحث 1221في  -

 .The Chemical Bond: Structure and Dynamicsم بحث 1222في  -

 .Springer في Ultrafast Phenomena VIIIم بحث 1221في  -

 Femtochemistry: Ultrafast Dynamics of theم بةةةةحةةةةث 1224فةةةةي  -

Chemical Bond Vol. 

 .Physical Biology: From Atoms to Medicineم بحث 2111في  -

 4D Electron Microscopyم بحث 2112في  -

 Encyclopedia of موستتتتتتوعتتة الكيميتتا  التحليليتتةاسةةةةةةتشةةةةةةةاه  عةةالمي لمةةاد   -

Analytical Chemistry  م.2114م إلى 1222من 

تجميعتتتة محتتتاضتتتتتترات من  4D Visualization of Matterم بحةةةث 2114في  -

 .للفادزين بجادزت نوبل

 

 وقفة مع الطعونات السياسية والدينية عليه بعد موته رحمه الله:

أمام الك ير من  النقاط على الحرو بعض والحقيقة هي فرصةةةةةة مناسةةةةةبة جدا  لوضةةةةةع 

 ينا فيهارأف ونحب أح نوضح العلما  والستياسةالقضةايا المتعلقة بم ل هذ  المسةائل بين 

 :وخصوصا  أنها تم  الحكم بالتك ير على مسلم وهو أمر عظيم وخطيرعلى يكل نقار 
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)م ل الكيمياء وال يزياء واألحياء  التخصتتتتتصتتتتتات الدنيويةقبل أح نتحدث عن علماء  -1

ؤخذ ال يحيث من المعلوم في ال قه والعقيد  أنه  علما  الدينتكلم أوال  عن وايرها( سةةةةةةن

ف وسلك عن عتالم التدين رأيته وال كالمه في أوقات الفتنة أو أوقات التستتتتتتلط من الحاكم

قت الق القرآح والقول بالوقتف وكما وقع في فتنة  أالبفي  معذورا  مجبورا  ألنةه يكوح 

حيةةث كةةاح الك ير من العلمةةاء ياةةافوح على حيةةاتهم  فهحمةةه اللةةه أحمتتد بن حنبتتلاإلمةةام 

لألسةةةف في أح القرآح  المعتزلةالذ  مال لرأ   الخليفة المأمونفيقولوح ما يوافق هأ  

َمن قةةال من العلمةةاء بقول الالي ةةة  أحمتتدولم يعةةذه اإلمةةام بةةل مالوق ولي  ك م اللةةه. 

لالي ة ولم يصةةةةبه ضةةةةره وال أسى ولكن بمجرد التهديد )يعني لم يسةةةةامح َمن قال بقول ا

 (.414/ 1هحمه الله واير  كما في ربقا  الحنابلة  كيحيى بن معينلمجرد التهديد 

 

؟ هل ن ترل أنهم أوهع علما  الدنيا: فما بالنا بحال علما  الدينفةإسا كاح سلك حال  -2

وتحكمات  من اضتتطراراتال نخلط الستتياستتة وما يجري فيها أو أقوى في الدين؟ إسح... 

ف وكأم لة فقط على سلك إسا أهدنا أح نتحدث عن موقف وضتت وطات بما في قلو  الناس

فهذا  فمحمد مرسيالسةياسةي من اإلس ميين م    ومن الرئي   أحمد زويلالبروفيسةوه 

حكم عن عةةدم خوفةةه من  متتدينتتة زويتتلفي  مجتتدي الجالدمع فيةةديو لقةةاء لةةه يتحةةدث فيةةه 

 :العلموال خوفه من تأثير سلك على  لمصر اإلسالميين السياسي

https://www.youtube.com/watch?v=sAV5i1yw_eE&feature=yout

u.be 

 

 صوه  من ال يديو

https://www.youtube.com/watch?v=sAV5i1yw_eE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sAV5i1yw_eE&feature=youtu.be
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ه صةة ه لحيث لم يمنعه سلك من و محمد مرستتيوهذا هابط فيديو آخر بعد سةةجن الرئي  

دكتوه ف حيث هو سةةةةةةياسةةةةةةيا  ك ؤا  من وجهة نظر حتى لو لم يكن  ( في مجالهعالمبأنه )

 وأستتتتتتاذ مستتتتتاعد في جامعة جنو  كاليفورنيافي ال لزا  بال عل مهندس متاصةةةةةص 

University of Southern California  بأمريكا لسنوا  عديد: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7tC86gt3uQ 

 

 صوه  من ال يديو

 صتتد بإرادته وق ويةةائعة مسةةاعدته إستتراديلواآلح نأتي لمسةألة جائزته التي اسةةتلمها في 

 ول:. فنقالفلسطينيينالتي تحاهب بها و بالليزرمنظومة صواريخها توجيه في  لها

 ف فأنت يمكنكالستتتتياستتتتة.. و العلمتاالط فيهما عدوك وتعمل معهف  أنكيةةةةيئاح يقال  -1

)م ل تطوير ع جا  جديد   علم نتافع يعود على البشتتتتتتريتةماةالطتةه والعمةل معةه في 

للسرراح م    أو تقنيا  علمية جديد (ف وكذلك يمكنك ماالطته والعمل معه في السياسة 

 ال ا  والمعاهدا  التي تقع بين األعداء أن سهم أحيانا  حسب الظروف.م ل التح

 

إسح من النقطة السةةةابقة: فيجوز للعالم أو الباحث المسةةةلم أح يسةةةافر وياتلط بماتلف  -4

في إيذاء المسلمين أو الحرب عليهم.  مباشترتدول العالم في أعماله رالما لم تكن تصةب 

ولذلك سةةةةةنجد أح أالب العلماء والباح ين الذين يحت ي المسةةةةةلموح بهم دوما  هم في ب د 

)م ةل أمريكةا وبريطةانيةا وألمةانيا  يقع منهتا االعتتدا  والحر  على المستتتتتتلمين بتالفعتل

نا  يتم استي لماذاوفرنسةا وايرهم(. ولكننا هام سلك ن صةل بين سلك وساك... والسؤال: 

 الممول األول واألكبرن سها هي  أمريكا؟ وسلك هام أح  إسراديل من تل  النقطة تحديدا  

https://www.youtube.com/watch?v=n7tC86gt3uQ


 مسلمين في العصر الحديثإنجازات 
 

      

- 44- 
 

The.Muslim.researchers 

!! يعني َمن يريد أح يسةةةةةةتنكر فيجب عليه أح يعمم على األصةةةةةةل ساته وهي  إلستتتتتتراديل

 ( كل َمن سافر ألمريكا أو عمل فيها ؟يكفرأمريكا فيذم أو )

 ؟؟ قط فهل قال بذلك عاقل

قي إلسةةرائيل لتل أحمد زويلزياه  البروفيسةةوه معترضةةا  على .. فمهما كنت ال واإلجابة:

م: فيستحيل 1221عام  The Wolf Prize in Chemistry في الكيميا  جادزت وولف

 ( المسلم فض   عن أح يكوح عالم.تخوين( أو )تكفيرأح يكوح سلك سبب في )

 

 واريخهاصأو  سالحهابن سةه ن ى مساندته إلسرائيل في  أحمد زويلأح البروفيسةوه  -2

ألقى كلمة واحد  فقط بمناسةةبة اسةةت مه  حيث) المحاضتتراتفيها وإلقاء  التدريسأو حتى 

لجائز  وولف ودعا فيها للتعايش السةةةةةلمي بين العرب وإسةةةةةرائيل وهذ  يقولها الك يروح 

 .ال( مرائيل كدولة أوليست سببا  لتك ير أ  أحد ب ط النظر عن االعتراف بإس

بل وتعجبه من أح يصةةده  النفيفي هذا  جدا   واضتتحوصتتريح هذا هابط مقطع فيديو له و

)حيث الم ترل في المهنة اإلع مية الت بت من  رديستتة قستتم اإلعالمكانت  دكتورتمن 

 الك م ولي  السعي وهاء األخباه التي تصنع ضجة ولو بالشبهة والكذب والشائعا (:

https://www.youtube.com/watch?v=9vQjtCQ-

3JE&feature=youtu.be 

 

 صوه  من ال يديو

https://www.youtube.com/watch?v=9vQjtCQ-3JE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9vQjtCQ-3JE&feature=youtu.be
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مدهج اسةةمه من ضةةمن الذين حاضةةروا في  أحمد زويلالبعط زعم أح البروفيسةةوه  -3

بسةةةةبب الكلمة التي كاح لألسةةةةفف ألح إدهاج االسةةةةم  التباسف واألمر فيه جامعة تل أبيب

وال ريب أح كل هذ  االعتراضةةةةا  لم تظهر في وقت  ألقاها في مناسةةةةبة فوز  بالجائز .

وإنما بعد  وإلى  أحمد زويلحينما كاح يتعامل معه البروفيسةةةةوه  محمد مرستتتتيالرئي  

 أح ما  الرجل.

 

لتصةةةةوير  أحمد زويلفيسةةةةوه باصةةةةو  اسةةةةت اد  إسةةةةرائيل من اختراع البرووأما  -7

بلةةد  وم ةةل أ  أمريكتتاف فهي هنةةا م لهةةا م ةةل الفيمتوثتتانيتتةالت ةةاع   الكيميةةائيةةة في زمن 

 فلالستتتتتتفادت من أي اختراع في مجاالتها المتعددتأخرى في العالم في السةةةةةعي الح يث 

)ومعهم يهود وألمةةةاح وإنجليز  أمريكتتتاوأبحةةةاثهم في م     الروبوتتتتاتوحتى علمةةةاء 

أو ايرها االسةةت اد  منها في مجاالتها  أمريكايين وايرهم( فيمكن أل  بلد سةةواء وفرنسةة

ليستتتتت  في المشتتتتتاركة المباشتتتتترت المتعدد  )حتى ولو كانت في الحروب(ف فالعبر  هنا 

 .أصل اختراعه وأبحاثه لم يكن للحر وإنما العبر  في أح  للعالم المسلم في ذل 

 Air مكتتتب القوات الجويتتة لألبحتتاث العلميتتةومعلوم م    في األوسةةةةةةةار العلميةةة أح 

Force Office of Scientific Research  أوAFOSR  كاح من الداعمين لعلماء

مَمن  فيما بعدف وكاح غير مباشرك ر في مجاال  عديد  ألنه يمكنه االسةت اد  منها بشكل 

هل ف فالطتبو الكيميتا و الفيزيتا في  وبتلبجوادز نمنهم فةائزين  ا  عةالمة 12دعمهم عةدد 

 تطويرأو  التطبيق؟ أم أح األمر ياتلف حسةةةب  الطب أيضتتتا  ستتتاعد في الحر نقول أح 

 حسب الحاجة ؟ االختراعأو  االكتشا 

 مد زويلأحعلنوا أح االسةةةت اد  من اختراع البروفيسةةةوه بالنسةةةبة للقوا  الجوية فقد أأما 

نةةةاق   الجويةةةة ال محركتتتاتالتي تحةةةدث في  معرفتتتة التفتتتاعالت الكيميتتتاديتتتةيكوح في 

والصواهيخف وهو أمر من أموه ك ير  جدا  يمكن تحقيقها من اختراع البروفيسوه ولي  

)أ  لي  توجيه الصةةواهيخ بالليزه كما  .أمريكاوال على  إستتراديلحكرا  عليهم وال على 

ه كيف تكشتتتتتف لأيةةةةاع البعط(. بل وكما أيةةةةاه البروفيسةةةةوه في ال يديو السةةةةابق أنه 

؟؟ بل ونقول نحن: وأين  يل أستتتتتلحتها وهو مصتتتتتري يحب وطنهإستتتتتراديل عن تفاصتتتتت

 من سلك ؟؟ المخابرات المصريةستكوح 

 :البعيد قلي   عن تاصص هذا الكتاب والا صة حتى ال نطيل في هذا األمر

ف ومهمةةا هأينةةا خطةةأ لن تجتتد مستتتتتتلمتتا  محترمتتا  يمتتد يتتد التعتتاون لعتتدو يقتتتل مستتتتتتلمين

في است مه للجائز  اإلسرائيلية )هام أنها علمية بحتة(ف ومهما  أحمد زويلالبروفيسةوه 

د  فإح هذا كله ال يق هأينا من خطأ بعط آهائه السةةياسةةية أو حتى بعط ميوله العلمانية:

ونحن سكرنةا في أول هذا الكتاب أح العالم هو ف عتالمتا  ف وال في كونةه مستتتتتتلمتا  في كونةه 
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 ال تصتتل أبدا  إلى التكفيرولكن  معاصتتيو نو ذمسةةلم م له م ل أ  مسةةلمف قد يكوح لديه 

تنتهي  بأح النبو  لمم    )كإيمانه  ال لبس فيهما يقدب في عقيدته بشتتتكل إال إسا كاح لديه 

ما في ك الميرزا القادياني الكذا نبوت بصةةلى الله عليه وسةةلم فيؤمن  محمدرستتول الله ب

 ( إسح:قيامة وال حساب إلخ أو يؤمن بأنه لي  هناك يوم بعط أماكن الهند وباكستاح

سةة م له  وانع وله م شتتروط معينةحتى تك ير يةاص معين باسةةمه ويةةاصةه في ديننا اإله

قبل إر ق هذا الحكم الاطير عليهف وقد قال هسةةةةةولنا الكريم صةةةةةلى الله يجب أح تنت ي 

 عليه وسلم في الحديث الصحيح:

  .   عليه رجع  وإال قال  كما كان إن أحدهما بها با  فقد كافر يا ألخيه قال رجل أيما  

 هوا  اإلمام مسلم في صحيحه.

 .بين يدي ربهوي قيه  في حياته أفضى إلى ما قدمههحل عن دنيانا وقد فالرجل 

 

 من أقواله:

  . ال يوجد في اإلسالم ما يعارض السعي للمعرفة  

 النامية الدول في الشتتابة األجيال تلهم ستتو  األولى الجادزت هذ  أن كبير أمل عندي  

 العلوم دنيا في اإلستتتتتتهام بإمكانية واالعتقتاد العلم  بتأستتتتتتبتا  األختذ على وتحيهم

  . العالمي المستو  على والتكنولوجيا

 والمجتمع  التكنولوجيا  العلم  وهي: رديستتتية دعامات ثالث له العلمي المجتمع إن  

 تواجداني ال واالثنان  تطوير  علي تستتاعد بالتالي والتي  التكنولوجيا تنشتتأ العلم فمن

 .    العلم أهمية ويدرل يقدر المجتمع كان إذا إال

.. .ينجح حتى الفاشتتتل يدعمون عباقرت  ونحن لستتتنا أغبيا   هم فقط ليستتتوا ال ر   

  . يفشل حتى الناجح نحار  ونحن

 مع إليه أذهب الذي المكان أيضتتتتا   وكان المنطقة  في للعبادت مكان هو الجامع كان  

 .  للمذاكرت المدرسة في أصدقادي

 س ولي  قتلـي   ال الخيال أن  علميا   العالم على تتقدم جعلها ما وهو أمريكا في الجميل  

 اوإذ يحلم  أن بد ال لعلمه المحب الحقيقي موالعالِ  تشتتجعه  المؤستتستتات وكل  حدود له

  . شيئا   يضيف ولن السابقون فعله ما سيفعل ويحلم  العالم يتخيل لم

 وق التف على المبني والدعم الكيف  وليس الكم على العالي التعليم يعتمد أن يجب  

  . البيروقراطية من خاليا   يكون أن ويجب
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 !! عال  الحروق العميقة حتى القديمةابتكارها لو توسام بربار(( د. 1

 Wissam Barbara 

 

)نقاب أو حجاب أو  حجا  المرأت المستتتتتتلمةحيث ك يرا  ما نسةةةةةةمع المعترضةةةةةةين على 

 حجابهاف م ل أح اإلعرا وال  العقلالتي ال محل لها من  بالشتتتتبهاتخماه( وهم يرموح 

بل: وهو يةةةةةةبيه بقول  األقوال أغر !! وهذا والله من  دراستتتتتتتهاأو  إبداعهايؤثر على 

بالعلم وأك ر  اللحية: ما ع قة والسةةةةةةؤال!!  مستتتتتتلم ملتحينه ال يأخذ علما  من القائل أ

 ؟العقل والت كير والعلم واإلبداع ب الحجا  : ما ع قةوكذلك؟  كانوا بلحية ال ر  علما 

د األم ل الر في هذا الكتاب تردشةاصيا  العلمية الوفي العموم: سةوف نترك الك ير من 

 .باالتهاما عل ال بالقولف وباإلنجازا  ال : بال على هؤالء

جزادرية هي و بوشار  بربارت وساموه  الدكتومعنا هنا أحد هذ  األم لة المضيئة وهي 

 تاصةةةص في دولة مهندستتتة أصةةة ر وقد ايةةةتهر  بكونها فتيبازت والية من مستتتلمة

 لم هيو فيه الدبلومة على حصةةةلت ف حيثبالجزائر والكيميادية الصتتتيدالنية الصتتتناعة

 م.2113 عام التخص  هذا في دفعة أول ضمنوكانت  فعاما   22 ال سن  بعد تتعد

 

 عن ع جها الجديد mbcمن تقرير قنا   للدكتوه  وسام برباه صوه  
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 :الجزائر – بخوشة رفيق mbc قنا مراسل ل مصوهال تقريرهابط يوتيوب ال

)ملحو ةة: قةد تحتو  ال يةديوهةا  على صةةةةةةوه لمصةةةةةةابي الحروق والتي قد ال يتقبلها 

 البعط فوجب التنبيهف ولن نضع صوها  في الموضوع هنا لن   السبب(

https://www.youtube.com/watch?v=2C68qO-

RcSc&feature=youtu.be 

 

هم مرصةةنعت منها  طبيعيةلمكونات إلى توصةةلها  وستتام بربارتيةةهر  الدكتوه   وترجع

من الدهجة حتى التي ) العميقةحروق الجستتم ال ريد الذ  يعالج  Cicatoop ستتيكاتو 

 عودت الجلد إلى طبيعتهفيعمل على سنة  41و  11إلى  القديمةأو  الحدييةال ال ة( سواء 

 تدخل جراحيف وسلك بدوح الحاجة إلى أ  شتتتهر واحد تقريبا  بدهجة كبير  في اضةةةوح 

 من منارق أخرى من الجسد وزهعه في مكاح الحرق. ترقيع بأخذ الجلدأو 

 

   

 الدعائية Cicatoop سيكاتو صوه لبعط إع نا  مرهم 

https://www.youtube.com/watch?v=2C68qO-RcSc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2C68qO-RcSc&feature=youtu.be


 مسلمين في العصر الحديثإنجازات 
 

      

- 48- 
 

The.Muslim.researchers 

 ربتتارتمتتل التتدكتورت بمع)وقةةد تم إنشةةةةةةةاء  ثبتتت  فتتاعليتتته لكتتل َمن استتتتتتتختتدمتتهالمرهم 

Barbara pharm   بصةةةة ة أسةةةةاسةةةةية لترويجه وبيعه( وقد تم توثيق الك ير من الحاال

ف حيث نجح المرهم في نمو أنسةةةةجة الجلد بعد و قبل العال لعرضةةةةها إع ميا  بالصةةةةوه 

بأماكن الحرق من جديد والتي يةملت األعصاب الميتة والطبقا  العميقة كما في حروق 

الةدهجة ال ال ة. وال زال الدواء يلقى كل النجا  والتقدير إلى أح وصةةةةةةلت يةةةةةةهرته إلى 

 . ستتتطةتوللمؤستتتستتات الصتت يرت والمبالنسةةبة  المستتابقات الوطنية في الجزادر لالبتكار

 

 برا ت اكتشتتا وقد نالت 

 من مسةةةةةتالصال للمرهم

 يةالطبيع البرية النباتات

والةذ  يمد منطقة الحرق 

من الجسةةةةةةم بالمواد التي 

يحتاجها للتنشةةةةةيط والنمو 

أحمتتتاض من جةةةديةةةد من 

 سكرياتو دهنيةو امينية

 ف وهقم المنتجفيتاميناتو

Code : 001 
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 :طةل بتكاه للمؤسسا  الص ير  والمتوس الورنيةتسليم الجائز  هابط فيديو يوتيوب 

https://www.youtube.com/watch?v=fAksFCwXpb8&feature=yout

u.be 

 

 فكرت المرهم:

 هابحاثأ عن بداية رريقهاف فهي تذكر أح السةةبب في وستتام بربارتعندما تحكي الدكتوه  

 كاح نبتة عن ها بالصةةدفةإلي جدتهاحديث  لمكونا  هذا المرهم كاح معمقةال هاودهاسةةات

 ولتحا حيث البداية نقطة كانت هنا ومن فالحروق معالجةل الناس في الماضي يستعملها

 لنبتةا تل  فعالية مد  تجريبب جدتها لها قالته ما صةةحة منأوال   التأكد وستتامالدكتوه  

ثم كاح مي د هذا المرهم  .الكيميادية إليها المواد من عددإضةةةةةةافة  بعةد بةال عةل وسلةك

إلى أح خرج إلى النوه في  بإمكانياتها المتواضتتعةف ثم اسةةتكماله كمشتتروع تخر  ناجح

في همضةةةةةةاح  TV قنات أخبار الشتتتتتتروقم كمةا تحكي في اللقاء معها على 2111عةام 

 :ليلى بوزيديتقديم الصح ية  قبل السحورم ببرنامج 2113الماضي 

 

 صوه  من اللقاء

 

 دقيقة: 12هابط اللقاء على اليوتيوب والذ  استمر لقرابة 

https://www.youtube.com/watch?v=pCNAR2pi4CU 

https://www.youtube.com/watch?v=fAksFCwXpb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fAksFCwXpb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pCNAR2pi4CU
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م إلى 2111في وجه الدواء لألسةةف من  البيروقراطيةو المعاناتا مدى حيث سكر  معه

التي ايةتررت ايترارا  كبير   وزارت الصتحةم للحصةول على ترخيص له من 2113

)م ل امت ك مصةةةةةةنع !!(ف ولذلك لجأوا إلى  مبتدئ متواضتتتتتتععلى أ   مستتتتتتتحيلةجدا  

وهكذا احت ت دول  .منتج شتتتتبه دواديالسةةةةتاراج تصةةةةريح له على أنه  وزارت التجارت

ن سةةها لألسةةف على حد قولهاف  الجزادربالدواء قبل  أوروباو الجزيرت العربيةأخرى من 

في المنتجا  الدوائية األخرى الموجود  حاليا   ليس لهتا مييلهام أح آليةة الةدواء وسلةك 

 على الساحة العالمية.

 

 آلية تأثير المرهم على الجلد المحروق:

 ينتجو ترميمها ليعيد الميتة الجلدية الطبقة في يتوال الجديد المرهمجديٌر بالذكر أح 

 خ لها ميت جراحية بعملية إال الحروق تلتئم ال العاد  في حيث فجديدت شتتعرية بصتتيالت

 تترك العمليا  هذ  م ل أح إال فمكانه سةةليم آخر جلد وزهع المحروق الجلد اسةةتئصةةال

 االبا . الجسم علىسيئة  آثاها  

 

كما أح  فالمحروقة البشرت تقشير على تعمل صتلبة حبيبات على يحتو  الجديد المرهمف

 ر م لتتكوح الجلدية الخاليا حفزت حيث الجلد رريق عن تت لةل المرهم موادتركيبةة 

 ف بلدموية دوه  بها توجد ال ميتة تكوح المحروقة الجلدية الطبقا  ألح ف وسلكأخرى

 تحترق)م ةةل ان جةةةاها  ال ةةاز ونحو  عةةافةةاكم اللةةةه(  العميقتتة الحروق حةةةاال وفي 

 يف ألم بأ  يشعر ال المصاب أح لدهجة الداخلية واألنسجة والعضتالتتماما   األعصتا 

ف ومن او ي ته تأدية عن توق ت العصةةبية النهايا  ألح ال ال ة الدهجة من الحرق منطقة

لها  حالتواز وإعاد  الحروق منطقة في البالزما تقوية في الجديد المرهم و ي ة هنا تأتي

 .الحمرا  الدم كريات تنظيم وإعاد  الدم في الصوديوم نق  نتيجة

 

 ومضتتتتتت وطة ومجففة معقمة ماد  هيفالموجود  في المرهم  ليالهيتدروج مةاد وأمةا 

 يف ضةة ط تكوين أجل من التمدد إلى وتؤد  الجسةةم من السةةوائل تمتص طبية بطريقة

 .ديدللجلد الجالذ  يدفع  الا يا بانقسام يسمى ما لتوليد الجلد من الس لى الطبقة

 صةةةةنعوسلك عن رريق  األعلى جزئها في الشتتتتعر جريبات قنوات ي تح الع ج أح كما

 إلى  ال د قنا  من وينسةةةاب الجسةةةم دهوح عن الكيميائي تركيبه في ياتلف دهني إفراز

 .سليما   ليصبح ويحميه لي طيه الجلد سطح
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 حاالت ناجحة:

حروق كمةةا قلنةةا أح أحةةد أهم مزايةةا المرهم والع ج الجةةديةةد هو قةةدهتةةه التي تعمةةل على 

للك يرين الذين  نوا أح  األملف وهو ما ي تح باب ستتتتتنة 31إلى  41 مضتتتتتى عليها من

 لألسف. وجوههمأو  مهماجسأتشوهات حالهم لن يت ير مع 

في مقاب تها وتقاهيرها  وستتتتتتام عرضةةةةةةتها الدكتوه  التي الحاال  أهم بين منوكاح 

 لحروق سةةنة 22 من أك  ةةةةةةةر منذ تعرضةةت إبراهيم داليبلدية  من فتات حالة اإلع مية:

 الحروق آثاه من تماما  قد تم يةة اؤها و فجسةةدها كامل التهمت اليالية الدرجة من عميقة

 سةةنة 21 العمر من البالغ أحمد ستتيد الشةةاب وهناك أيضةةا  حالة .فقط شتتهرين  رف في

 .ش اءلل تتماثل حالته بدأ  وقد اليانية الدرجة من بحروق أصيبحيث  فوكة مدينة من

 المناخ يف تنمو التي النباتا  من المستالص المرهم فعالية مدى أثبتت ثال ة حالةوهناك 

 فبالجزائرأيضةةةا   إبراهيم داليبلدية  من ستتتيد حالة هيو الجزائرية بالسةةةواحل الررب

 جلأ من وتركيا فرنستتا إلى سهاعه مسةةتوى على عميقة بحروق المصةةاب ابنه نقل حيث

ف ولكنه لألسةةف )وهام الكل ة المادية (63)ستتنتيم مليون 761 أك ر من كل هف مما الع ج

 وستتتتامف ولكنه مع ع جه الاا  مع الدكتوه  سهب م لما بيته إلى عاد الكبير ( إال أنه

 .فقط ونصف شهر  رف في أكرمه الله تعالى بالش اءفقد 

 

 وأخيرا :

للتواصل معها )وهم ي لقوح  الفيسبولعلى  بمعمل الدكتورت بربارتهذ  صة حة خاصةة 

 استقبال الرسائل وي تحونها على فترا  بسبب ك افة التواصل معهم ولن اد الكميا (:

 https://web.facebook.com/BARBARAPHARM/?_rdr 

 وكذلك الجزادرللدواء في  الحصتتري الموزعو معلومات التواصتتلوموجود في الصةة حة 

ف مع أملنا أح اهتمام الدولة مؤخرا  بالدواء سةةةيسةةةهل صتتتيدلياتوأسةةةماء  أرقام تليفونات

 .الحروقضحايا الست اد  أكبر عدد ممكن من  اإلجرا ات الخاصة بهالك ير من 

                                                           

ُ  في سذذذعر الي م ) قت ب ا ل هاه DZDالعملل الرسذذذميل في الجزاير هي الدينار الجزايرن ( 24)

م 2116السذذذذذ  ر في أغسذذذذذ س  رنُ دينار جزاي 118م( الد  ر األمريبي ال احد يسذذذذذا ن   ري ا
دينار جزايرنُ  أما ال عامه المحلي في الجزاير نلسذذذذذسا  28 الرياه السذذذذذع دن ال احد يسذذذذذا ن 

سن يمُ  اما سعر د ا  الدب  ر   سام  111أغل    السن يمُ حيث الدينار الجزايرن ال احد يسا ن ف
 مسذذذذجهدينار جزايرن بما جا  ه   1511فبان منا أبور من  ام  سذذذذعر  Cicatoopسذذذذيبا  م 

م.  اإلرساه  الهحن Vignette  ل   مجانا

https://web.facebook.com/BARBARAPHARM/?_rdr
https://web.facebook.com/BARBARAPHARM/?_rdr
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 !! تذكرو  عندما تشحنون أجهزتكمي .. رشيد اليازمد. أ. (( 9

 Rachid Yazami 

 

الشتتتبا  إلى أقصةةةا  عند بعط  االنكستتتار الحضتتتاريو الهزيمة النفستتتيةعندما تصةةةل 

انظر إلى الكمبيوتر الذي لألسةف؛ فإح أول وأيهر عباه  تسمعها منه هي قوله:  المستلم

ونحن  اختراعتتات لألجتتانتتب: فكلهةةا تستتتتتتتختتدمتته اآلن وإلى اإلنترنتت  وإلى الفيستتتتتتبول

 لنا في أ  إنجاز حضاه  حديث!! دوهوال  نستخدمها فقط

 تماما  عن تاريخ علما  اإلستتتتتتالم مقطوع  وب ط النظر عن أح قائل م ل هذا الك م هو 

أستتتتتتس كتتل والتي انطلقةةت منهةةا  العلوم التجريبيتتةمنةةذ قروح في مجةةاال   وإنجتتازاتهم

م ل البرمجة والشةةةةةة را  والتسةةةةةةيير الذاتي وأدوا  القياس  االختراعتات الحديية اليوم

ما سةناصص له كتابا  من ص   وهو الهندسةي وال لكي وأدوا  الجراحة وايرها الك ير )

ا  أيضةةةا  عن معرفة عن إنجازا  مسةةةلمين في القروح السةةةابقة( إال أنه كذلك منقطٌع تمام

والتي تدخل في أيياء ك ير  يستادمها العالم كله  إنجازات المستلمين في العصر الحديث

 .يعتر  العالم له بالجميلاليوم تقريبا ف والعالم الذ  معنا اآلح هو من هذا النوع الذ  

 

 ويريحة سكية لكشف حال أ  بطاهية. رشيد اليازميم للبروفيسوه 2112صوه  من 

بالم ربف  فاسم بمدينة 1221ولد في  م ربي مستتتتلمهو  رشتتتتيد اليازميروفيسةةةةوه الب

 يةةةهاد  الن ثم ب اسف إدريس مواليو رشتتتيد موالي ب انويتي ال انو  تعليمهتلقى  حيث

 محمد جامعة فيعاما  واحدا   وقد قضى. م1271 سنة الرياضية العلوم يعبة الباكالوريا

 يريةالتحضتتت األقستتتام بسةةةلك ليلتحق فرنستتتاإلى  يسةةةافر أح قبل الرباطبمدينة  الخامس
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 غرونوبتتل لمعهتتدالةةدخول  هنةةاكف ممةةا مكنةةه بعةةد سلةةك من الهنتتدستتتتتتتة متتدارس لكبرى

. م1271والتارج منةه عام  Grenoble Institute of Technology للتكنولوجيتا

 م في1212عام  للدكتورا  تهأرروح إنجاز زميارشتتيد اليوبذلك اسةةتطاع البروفيسةةوه 

 French National Centre العلمي للبحث الفرنستتتتي الوطني للمركز تابع ماتبر

for Scientific Research  علوم وهندستتة الموادتاصةةص  فيوسلك Materials 

Science and Engineeringوإقحام ذرات الجرافي  دمج حولوكاح موضةةةوعها  ف 

 Graphite intercalation compounds for lithium  بتبتطتتتاريتتتات التلتيتييوم

battery applicationsلألجستتام الكهربادي التحليل تقنية اسةةتادام وسلك من خ ل ف 

 ال حقة ألعماله مهمة قاعد  يةةةكل مما. وقتها سةةةائدا   كاح كما الستتتادلةبدال  من  الصتتتلبة

مدير ثم تقلد منصةةةب  (6١)للشتتتحن قابلة لتكون لليييوما بطاريات تطوير من همكنت التي

 م.1221عام  المركزلألبحاث في نفس 

 أول َمن تمكن من تطوير آنودفي مجاله بأنه  رشتتيد اليازميوبذلك ايةةتهر البروفيسةةوه 

)وهو ما عليه أالب األجهز   للشتتتتتتحن قابلة الليييوم أيون بطاريات لجعل الجرافيت 

اإللكترونيةة سا  البطةاهيةا  اليوم من المحمول وال بتوب وايرهمةا( وحةاز بةذلك على 

 Invention of the graphite anode used in lithium ion اختتراعبترا ت 

batteries يون بطاريات أالمسةةةةتادمة كذلك في  بتقنية كاثود الجرافي ف ثم لحقها كذلك

 .The graphite cathode used in Fluoride Ion Batteries الفلورايد

جدير بالذكر أح البروفيسةةةةوه 

وبقده ما مكث  رشيد اليازمي

إال أنةةه في عةةام  فرنستتتتتتتافي 

كتتأستتتتتتتتتاذ م بةةدأ عملةةه 2111

نتتتانتتيتتتانتتج بةةجةةةامةةعةةةة  زادتتر

 Nanyang لتلتتتكتنتولتوجيتتتا
Technological University 

(NTU )بسان افورت. 

 

 مجال الطاقةفي  أستتتتاذ كرستتتي تشتتتينج تستتتانج مانم منصةةةب 2112ثم تولى في عام 

Cheng Tsang Man Chair Professor in Energy  ستتتة مدربن   الجامعة في

 كمدير لبرامج البطاريات بمعهد أبحاث الطاقةف وهو اآلح يعمل علوم وهندستتتتتتة المواد

                                                           

 ع مذد اللبر   ل  إقحام أي نات الجرافيت السذذذذذذذال ل  الم ج ل  ين    ات البر  ن المخ للل  (25)

 الهحنل للحص ه  ل  ماد  مع د   م از   ا لي سا الهديد  لألبسد   للهحن  حلظ البسر ا . 
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Energy Research Institute كباحث رديستتتتي مستتتتاعد بشتتتتركةف وكذلك TUM-

CREATE Ltd بسن افورت. 

ي أ  ف بحالة بطاريت تابرك  بشريحة ذكية ا  ممسك رشيد اليازميصوه  للبروفيسوه 

 ( سان افوه .NTUمن إنتاج جامعة ) – كهربيةجهاز إلكتروني أو حتى سياه  

 

 م:2112عام  phys.orgعنواح وهابط الابر من موقع ال يزياء الشهير 

Smart chip tells you how healthy your battery is 

battery.html-healthy-chip-smart-11-http://phys.org/news/2015 

  

الحجم صةةةوه  من الابر توضةةةح 

لشةةةةةريحة البطاهية  الصتتتتت ير جدا  

 The smart batteryالةةةذكيةةةة 

chip  بحجم عملة معدنيةمقاهنة 

 سنتا . 11 من فئة ال 

للتركيب ممةا يجعلهةا م ئمة تماما  

مهما كاح حجمها من  بتأي بطريتة

 .السيارت الكهربيةإلى  الموبايل

http://phys.org/news/2015-11-smart-chip-healthy-battery.html
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 معهتتد كتتاليفورنيتتا للتكنولوجيتتافي  رشتتتتتتيتتد اليتتازميكمةةا عمةةل أيضةةةةةةةا  البروفيسةةةةةةوه 

California Institute of Technology  كتتالتيت أو (CALTECH ) كتتأستتتتتتتتتاذ

 مواد األقطا  الكهربيةمف وسلك في تاصةةةص 2111إلى  2111من عام  مستتتاعد زادر

 التمتواد ذات التتبتتنتتتا  التتنتتتانوبةمةةةا يشةةةةةةمةةةل  electrode materials داإللتكتتتروأو 

Nanostructured materials  يةالكربون النانو أنابيبم ل Carbon nanotubes 

-Nano-Silicon and Nano آنود النتتتانو جيرمتتتانيومو آنود النتتتانو ستتتتتتيليكونو

Germanium anodes. 

 امعهد كاليفورنيا للتكنولوجيعلى موقع  رشيد اليازميصوه  من ص حة البروفيسوه 

 هابط:

http://www.its.caltech.edu/~battery/RBP.html 

 

 كاليفورنياب CFX Batteryيركة  رشتيد اليازميالبروفيسةوه  أنشةأ م2117 عام فيو

 علقةالمت تلك خصوصا   فاختراعاته برا ات وتسويق تطوير في متاصةصةةوهي يةركة 

 .ايدورالفل أيون بطاريات بمجال

 م.2114ناله البروفيسوه فكاح قريبا  في  أكبر تكريموأما عن 

الستتتنوات مر لمجهوداته المتواصةةةلة على  المجتمع الدولي العلميوالذ  جاء باعتراف 

 . أال وهو:طاقة وشحن مختلف أنواع البطاريات الجديدتفي مجال  الماضية

http://www.its.caltech.edu/~battery/RBP.html
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 م:6173الفوز بجادزت تشارلز درابر عام 

في مجال  تشةةةةابه Charles Stark Draper Prize تشتتتتارلز ستتتتتارل درابروجائز  

 كاديمية الوطنية األمريكية للهندستتتةاألوتمنحها ف Nobel Prize جادزت نوبلالهندسةةةة 

National Academy of Engineering مؤسةةة   تشتتتارلز درابرف وهي على اسةةةم

 Inertial navigation system (INS.) (62)المالحة بالقصور الذاتينظام 

 

 ندسيةاله تشارلز درابروتظهر فيها ميدالية جائز   رشيد اليازميصوه  للبروفيسوه 

 فيها لألسةةف إلى أح استتما  عربيا  فلم نقرأ  م1212نط ق هذ  الجائز  منذ عام حيث مع ا

 نا يكود نجوبمشةةةةةاهكة كل من: م 2114عام  رشتتتتتيد اليازميفاز بها البروفيسةةةةةوه 

John Goodenough يوشتتتتيو نيشتتتتي وYoshio Nishi أكيرا يوشتتتتينو وAkira 

Yoshino ونأي الليييوم بطارية تطوير في الكبير ودوههم بأعمالهم اعترافا  ف وسلك 

 الهواتفك اإللكترونية األجهزت م يين فيكله  العالم عبر اليوم واسةةع بشةةكل ل سةةتادام

ف وأ  الطبية والسةةةماعا الماتل ة  التصةةةوير وأجهز  المحمولة الحواسةةةيبو المحمولة

 عموما . المشحونة بالبطارياترونية أو كهربية تعمل أجهز  إلكت

                                                           

نظام  يسم  في الخارج: أ   ريبيُ ه   الم  مسندس أم م(1897 -1811 هارلز درا ر ) (26)

موه ) الحربل اس هعار  أجسز  البم ي  ر  ل  اس خدام يُ  ه  نظام يع مد المالحل  ال صذ ر الاا
ن المبا حسام أجه من( موه الجير سب م) ال  ازن  الد ران اس هعار  أجسز ( ال سار  م اييس
 حر م  لباين( الحربل  سر ل ا جاه)  السر ل الم عع  ا  جاه   دير  ال    ر مس مرُ  هبه
  ال، اصذذات  ال ايرات السذذلن في يسذذ خدم  ه . خارجيل مراجع  ل  ا   ماد إل  الحاجل  د ن

 اللعاييل.  المرب ات الم جسل  الص اريخ
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 من أك رو فاختراع برا ت ١1 من أك ر رشتتتتيد اليازميجديٌر بالذكر أح للبروفيسةةةةوه 

في مج   عالمية ومؤتمرا ف حيث سةةةةةةاهمت الك ير من  ورقتة بحييتة وعلميتة 611

 ير .ك  أخرى وأجهز  الهواتف بطاريات حجم تص ير في الليييوم بطارياتأعماله على 

 

متضةمنا  أسئلة وأجوبةف ف ي الرابط التالي لقاء  لقا  علميا  كامال  لهولَمن أهاد أح يشةاهد 

)ال يديو مقسةةةةةم على أك ر من مقطع كلهم موجودين  لحديث عن بطاريات الليييوملفيديو 

 :-ال يديوها  باإلنجليزية اير مترجمة لألسف و –في الص حة مع تعريف بسيط به( 

http://alchetron.com/Rachid-Yazami-919700-W 

  

ؤخرا  م حفاوت وتكريمف وقد نال منهم أكبر أهلهابالم رب أبدا  وال  بلدتهكما أنه ال ينسى 

 .يالرداسو الحكوميف وكذلك التكريم بجادزت تشاراز درابرعند زياهته لهم بعد فوز  

 

http://alchetron.com/Rachid-Yazami-919700-W
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 !! في النانو تكنولوجيمسلمة أبرز عالمة  .. جاكي ين د. أ. (( 8

 Jackie Yi-Ru Ying 

 

  ف وأما هذولدوا جميعا  في اإلستتالمفي كل َمن مّروا بنا إلى اآلح من علماء وباح ين فقد 

أو  إنجازاتها سةةةةةنة وهي في  13في سةةةةةن أعلنت إسةةةةة مها  بروفيستتتتتورتالمر  فمعنا 

ادها ف وم ال تعارض بين اإلستتتتالم والعلملترسةةةةل لنا وللعالم كله هسةةةةالة م ادها:  العلمية

 فقد اختاه  اإلس م بمحط إهادتها. . ات على اإلسالم والمرأتال وجود لالفتراكذلك: 

في عام  تايوانعاصةةمة  تايبيهولد  في مدينة والتي  جاكي ييرو ين إنها البروفيسةةوه  

تقريبا  في السةةةةةةابعة من عمرهاف وهي م 1271عام  ستتتتتتن افورتثم انتقلت إلى مف 1233

مدرستتتتة لتلتحق هناك بمدهسةةةةة ثانوية خاصةةةةة من أبرز مداهس سةةةةن افوه  اليوم وهي 

وهي  نيويورلانتقلةت عائلتها إلى مدينة ف Raffles Girls' School رافليس للفتيتات

 باتحاد كوبر لتقدم العلوم والفنونسةةنةف لتتحصةةل هناك على منحة هندسةةية  12في سةةن 

The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. 

 

 جتتامعتتة برنستتتتتتتونم تةةابعةةت دهاسةةةةةةتهةةا األكةةاديميةةة في 1217وبعةةد تارجهةةا في عةةام 

Princeton University  الهنتتتدستتتتتتتتة الكيميتتتاديتتتةفي م 1211عةةةام Chemical 

engineering   سنة فقط 6١ سنم وهي في 1221منها عام  الدكتورا لتنال يةهاد  !!

  معهد ماستتتاشتتتوستتتتس للتكنولوجيافي  كبروفيستتتورتوفي العام التالي مبايةةةر  توجت 
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Massachusetts Institute of Technology (MIT)  قستتتتتتم م في 1222عةةةام

ف ثم حصةةلت على Department of Chemical Engineering الهندستتة الكيميادية

 سنة فقط 4١ سن م وهي في2111في عام  Full professorدهجة األسةتاسية الكاملة 

 .درجة األستاذية الكاملة بالمعهدالذين حصلوا على  أص ر العلما  سنا  لتصير بذلك من 

 :شوستسمعهد ماساهابط ص حتها على موقع 

http://web.mit.edu/nano/www/ying.html 

 

 اإلسالم:

قةد ت ل ةل إلى قلةةب  اإلستتتتتتالمكةاح ( أ  بعةد ال  ثين من عمرهةةا)في هةذا الوقةت تقريبةا  

كم ف حيث كانت بحمقتنعة به قناعة تامةف ولم يتركها إال وهي جاكي ين البروفيسةةةةةةوه  

ا  الحيةف في الكائن الدقيقة والمعجزت)أو البيولوجية(  األحيادية بالتفاصتتتيلعملها تحتك 

لك سف وإال الحقا   الحجا سةةةةةةبحانهف ولكنها لم ترتد   الواحد األحدوالتي كانت تدل على 

 تقول في سلك:حيث في مكةف  العمرتبعدما قامت بأداء 

(: هو واجب ديني  وما يرا  أو يقوله الناس اآلخرون في )أ  الحجاب بالنستتتتتبة لي  

   !!الحقيقة ال يهم 

To me, it’s a religious obligation, what other people see or say 

really doesn’t matter 

 وتقول كذلك:

أتتذكر عنتدمتا رآني بعض زمالدي القوقتازيين أرتتديه ألول مرت  لقد ظنوا أني ذاهبة   

إلى حفلة !! وقال رديسي ساخرا  أنه يحتا  لبصماتي ليتأكد أني أنا  ولكن لم يوجد أي 

     ردود فعل سلبية

I remember when some of my Caucasian colleagues first saw me 

in it, they thought I was going to a party! My boss joked that he 

needed my fingerprints to make sure it was me. There were no 

negative reactions. 

 

ف والتي تضمنها اآلستيوية Straits Times ستتريتس تايمزكانت هذ  كلماتها لصةحي ة 

 بعنواح: AsiaOne آسيا وانعنها في موقع  هذا المقال

http://web.mit.edu/nano/www/ying.html
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No fast track in research - it's a lifelong journey 

 الرابط:

http://www.asiaone.com/print/News/Latest%2BNews/Singapore/

Story/A1Story20130408-414305.html 

 

 العودت إلى سن افورت للنهضة اإلقليمية:

م قره  2111في أمريكا  معهد ماستتتتاشتتتتوستتتتتس للتكنولوجيابعد إنجازها الكبير في 

ة آخر هناك لنهضةةةة إقليميلتبدأ مشةةةواها   ستتتن افورتالعود  إلى  جاكي ين البروفيسةةةوه  

لمعرفة الب د وينشةةةر ا فيما ي يد النانوتكنولوجيعلمية كبرى في مجال دهاسةةةة وتطبيق 

 المدير التنفيذيم تولت منصةةةةةةب 2111آالف الشةةةةةةبةابف وبةال عةل: في عام بين مئةا  

Executive director لمعهد الهندستتتة البيولوجية والنانوتكنولوجي Institute of 

Bioengineering and Nanotechnology (IBN ) وكالة العلوم وهو أحد أفرع

 Agency for Science, Technology and Research للتكنولوجيتا واألبحاث

 .(A*STAR) والمعروفة باسم

 

 (IBNمن موقع معهد ) جاكي ين صوه  من ص حة البروفيسوه  

 الرابط: 

http://www.ibn.a-star.edu.sg/research_areas_7.php?id=1 

http://www.asiaone.com/print/News/Latest%2BNews/Singapore/Story/A1Story20130408-414305.html
http://www.asiaone.com/print/News/Latest%2BNews/Singapore/Story/A1Story20130408-414305.html
http://www.ibn.a-star.edu.sg/research_areas_7.php?id=1
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 ناتالمكوو الحيوية الطبية التطبيقاتمجال  فيوتعد معظم أبحاثها في سلك المعهد هي 

 من 721 من ك رأ بتوجيهةةاتهةةاحيةةث يعمةةل ف والمواد النتتانومتريتتة لألنظمتتة المحفزت

 لوجياتكنو تطبيق سةةةةةبل على الع وه يحاولوح كانوا الذين الطال الباحيين وو العلما 

 حأ نشةةةةاراته دفة في بوجودها المعهد اسةةةةتطاع حيث .والبيئة العلوممجاال   في النانو

 .لذل  مرشحة عمالأو اختراع برا ت ١1١ من ك رأ يحقق

ف  جديد يةةركا  لعد  االستتتشتتارية المجالس في ين جاكي البروفيسةةوه   يةةاهكت كما

 اليوم نانو مجلة تحرير رديستتتةو فعلمية مجلة 69 تحرير مجالس في عضةةةو  وهي

Nano Today. العصتتر في مهندستتا   711 أفضتتل قائمة في نستتا  ثماني أحد أنها كما 

 التي الشةةرف قائمة وهي List of 100 Engineers of the Modern Era الحديث

 The American Institute of الكيمياديين للمهندستتتتتتين األمريكي المعهد أعدها

Chemical Engineers. 

 Singapore Women'sبستتتتان افورت قاعة شتتتتهرت المرأتالمصةةةةده: صةةةة حة موقع 

Hall of Fame  والةذ  خصةةةةةةص مقاال  كام   عن البروفيسةةةةةةوه  نتيجة تكريمهم لها

 .م6173لشخصية عام واختياهها 

 الرابط:

http://www.swhf.sg/the-honourees/21-science-technology/167-

jackie-yi-ru-ying 

 

http://www.swhf.sg/the-honourees/21-science-technology/167-jackie-yi-ru-ying
http://www.swhf.sg/the-honourees/21-science-technology/167-jackie-yi-ru-ying
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 مجال في نظرائها بين كبير تقدير ولها فوستتتتتتمةاألو الجوادز من العةديد تلقةت كمةا

 العلوم كاديميةأ في كأصتتتتت ر عضتتتتتوتم 2112في عام  تم اختياههافقد  .تاصةةةةةصةةةةةها

 ,German National Academy of Sciencesلتتتيتتتوبتتتولتتتديتتتنتتتابتتت لتتتمتتتانتتتيتتتةاأل

Leopoldina مواد وأبحاثها في مجال  ألمانياوقد أتى سلك عن معرفة سةةةةةةابقة لها في ف

 Herbert هيربرت جليترمع البروفيسةةةةةوه  Nanocrystalline النانو الكريستتتتتتالية

Gleiter  يالسيراميك مريكياأل التجمع جادزتوآخرينف وهي حائز  علىAmerican 

Ceramic Society Ross C. Purdy Award ديفيد زمالة جائز مف و1221 عام 

 مكتب جادزتف وDavid and Lucile Packard Fellowship بتاكارد ولوستتتتتتيتل

 Office of Naval Research Young الشتتتتتتتتتا  للبتتتاحتتتث البحريتتتة بحتتتاثاأل

Investigator Award الملكية الهندسة كاديميةأ زمالة جادزت Royal Academy 

of Engineering ICI Faculty Fellowship الزمتتاالت مجتمع كليتتة جتتادزتوف 

 American Chemical Society Faculty Fellowship الكيميا  في ميركيةاأل

Award in Solid-State Chemistry خرىوالتكريما  األ الجوائز من الك يروف 

 :إلزيفيرعلى موقع  صفحتها الخاصةالتي يمكن مطالعتها من الرابط التالي من 

http://www.journals.elsevier.com/nano-energy/editorial-

board/jackie-yi-ru-ying/ 

 

امعة جم ل  صتتتينيةبجامعا   أستتتتاذ زادرهي  جاكي ين جدير بالذكر أح البروفيسةةةوه  

أستتتتتتاذ ف وSichuan Universityجامعة ستتتتتيشتتتتتوان و Jilin University جيلين

 National University of Singapore ستتتتن افورتفي  مستتتاعد بالجامعة الوطنية

 .Nanyang Technological University للتكنولوجيا جامعة نانيانجوكذلك 

 وتح يز هيةةةادوإ لرعاية Mendaki مينداكيفي مشةةةروع  االستتتتشتتتاريينكما أنها أحد 

 .موالعل مجاال  في ن سه تطوير على الحريص المسلم الشبا 

في كبريا   ورقة بحيية 431!! ونشةةةةر  قرابة  ستتتاعة في األستتتتبوع 91وهي تعمل 

 وأمنجز   برا ت اختراع 7١1الةدوهيةا  والمج   العلميةة المحليةة والعةالميةةف ولةديها 

العلمية  Mustafa Prize بجادزت المصتتطفىم 2112معلقةف كما فاز  مؤخرا  في عام 

ف والتي قةالةت أنهةا سةةةةةةتن ق أالبها على نصتتتتتتف مليون دوالروالتي تبلغ قيمتهةا  بتإيران

 الستتتتفر العلميف وكذلك على معاملهملط بها و ألجهزت الحدييةاويةةةةراء بعط  أبحاثها

 :ستريتس تايمزكما نقلته جريد   لمتابعة كل ما هو جديد على الساحة

http://www.straitstimes.com/singapore/she-wins-top-science-

award-for-muslims 

http://www.journals.elsevier.com/nano-energy/editorial-board/jackie-yi-ru-ying/
http://www.journals.elsevier.com/nano-energy/editorial-board/jackie-yi-ru-ying/
http://www.straitstimes.com/singapore/she-wins-top-science-award-for-muslims
http://www.straitstimes.com/singapore/she-wins-top-science-award-for-muslims
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 !! المهدي الخماس .. من أفضل جراحي زراعة األعضا د. أ. (( 77

 Elmahdi A. Elkhammas 

 

اليوم قد تقدم تقدما  كبيرا  نتيجة العديد من المماهسةةا   زراعة األعضتتا ال يةةك أح مجال 

كذلك و فالعملية واألبحاث التاصةةةصةةةية لت في مشةةةاكل تقبل الجسةةةم للعضةةةو المزهوع

ط وفي مراعا  حالة كل مري فمشةاكل تقنية تم تذليلها لتسةهيل عملية زهع العضةو ن سه

في  اليوموالعالم ا أشتتتتتهر جراحي أمريكف ولعله من من السةةةةةن أو دهجة المرل ونحو 

هدي المهو البروفيسةةةةةوه )وخصةةةةةوصةةةةةا  زهاعة الكبد والكلى والبنكرياس( هذا المجال 

دينة م أبي عيستتتتىمن مواليد سةةةةتينيا  القرح الماضةةةي بقرية  الليبي المستتتلمف الخماس

  ممرضةةةةةةا  في مركز ربي ال يبتعد ك يرا  عن منزلهف وبليبياف حيث كاح يعمل أب الزاوية

 عال  المرضتتىفي صةة ر  ليرى عمل الممرضةةين واألرباء في  لزيارته كييرا  مما دفعه 

 عندما يكبر. طبيبا  ف ومن وقتها وهو يتمنى أح يصبح وتخفيف آالمهم

 

ف المرحلة اليانويةالختبةاه الطلبةة بعةد  نهتايتة طتابور طويتلوبةال عةلف وبعةدمةا وقف في 

مقتتابلتتة وكةةأنةةه سةةةةةةيتبار حلمةةهف وافقوا على إجراء  بتتا  المقتتابالت إغالقوبعةةدمةةا تم 

له ف ثم تكتمل فرحته بابر قبوبعط األسةةةةةئلةليسةةةةةألو   إصتتتتترار معه نتيجة  استتتتتتينادية

. م1277 عامليتارج منها في بعد المقابلة بامسةةةةة أيام  ببن ازي الطبية العر  بجامعة

 Gar-Younis University يونس غار جامعةم جاءته المنحة من 1272عام  ثم في

 في الزمالة درجةعلى  م1212 عام ف وليتحصةةةل بعد سلك الحقا  فيالعامة الجراحة في

 .Robert M زولينجر روبرت باسةةةةةةم الجرا  األمريكي الشةةةةةةهير العامة الجراحتة

Zollinger بكلومب   بتجتتتامعتتتة واليتتتة أوهتتتايوف ثةم يةلةتةحةقThe Ohio State 
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University, Columbus (OSU ) قادمة مف وليتبوأ بعةد سلةك مكانه في 1221عةام

 في األعوام: أفضل األطبا  في أمريكا

 !!على التوالي م 2112 -م2111 -م2111 -م2112 في أعوام ثم فم2117 -م 2112

 

 الطبي الشهير healthgradesمن موقع  المهدي الخماسصوه  ص حة البروفيسوه 

 الرابط:

https://www.healthgrades.com/physician/dr-elmahdi-elkhammas-

3kj33 

أدهجوا من ضةةةةمن  جامعة أوهايومن  جراحا   78أفضتتتتل ولذلك تم اختياه  من ضةةةةمن 

 م.2113/ 2112لعامي  أفضل األطبا  في أمريكا

 

https://www.healthgrades.com/physician/dr-elmahdi-elkhammas-3kj33
https://www.healthgrades.com/physician/dr-elmahdi-elkhammas-3kj33
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 في ليبيا:

أبدا ف حيث كاح دائم عمله و خبراتهأبناء بلد  من  المهدي الخماسلم ين  البروفيسةةةةةوه 

ف وليتعلم منةةه األربةةاء عمليتتات زرع األعضتتتتتتتتا الزيةةاه  إلى ليبيةةا إلجراء الك ير من 

 جمعية من اإلنجاز جائز م 2111في عام  ف وقد نالاألصتتتت ر ستتتتنا  وخبرتوالجراحين 

 إلصتتتتالحات االستتتتتشتتتتارية اللجنة رديسمنصةةةةب  تقلد م2112 وفيف الليبيين األطبا 

 .والبيئة الصحة وزارتب الليبية الصحة

 Senior ليبياة األعضا  بزرعالوطنية ل برامجال مديرأول  مستشاركما تولى منصةب 

Advisor to the Director of the National Transplant Programs in 

Libya عضتتتتتتو مجلس إدارت المركز األفريقي للوقاية من ف وكةذلةك يةةةةةة ةل منصةةةةةةب

 Board Member, African Center for the األمراض المعدية بطرابلس ليبيا

Prevention of Infectious Diseases, Tripoli, Libya. 

 

 حبه لعمله:

لمهدي االتي برع فيها البروفيسةةةةةةوه  البنكرياسو الكلىو الكبدمن بين عمليا  زهاعة 

 : إال أنه أحبوآثاه ومتابعة وسةةةريرية ربية مسةةةائل من بهم يتعلق ما كلفي و الخماس

 التي يتطلبها في كل حالةللدقة الكبيرت و لخطورتهخصةةوصةةا  وسلك  الكبدعمليا  زهع 

ينقذ في كل مر   بالستتتتعادت ال امرتف وهو يشةةةةعر تبعا  لدرجة مرضتتتتهمريط على حد  

  .يعأسابأو  بأيامبعدما كانت أيامه في الدنيا يبه معدود   الله به حيات مريض من الموت

 صوه  من فيديو خا  حديث للبروفيسوه يتحدث فيه عن ن سه ومشواه  الطبي
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 Medical Center المركز الطبي –( OSU) جامعة والية أوهايووال يديو من إنتاج 

 )باإلنجليزية اير مترجم(: دقائق 2هابط ال يديو األقل من وهذا 

https://www.youtube.com/watch?v=c9dsRqQioPM 

 

مقاال  هامة ألبناء بلد  تم نشةةةرهاف منها مقال أخير في  المهدي الخماسوللبروفيسةةةوه 

عن ألهميته ) أخبار ليبيانشةةر  موقع ف وقد أعاد ليبيا المستتتقبلم لموقع 2113هذا العام 

ضةروه  تقصةي األخطاء الطبية في المنظومة الصحية والع جية والتي يرو  ضحيتها 

 ألف ضحية في العام( !! 11ألف و 44ما بين في أمريكا ن سها 

 

 المهدي الخماسللمقال المنقول للبروفيسوه  أخبار ليبياصوه  من موقع 

 

 الرابط:

news/84753.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 

 

اح هام في كل مك بالدهمو المسلمينعلى إفاد   للمسلمين العاملينفكل الشةكر والتقدير 

 .لسنواتالتي قد تبعدهم عن ب دهم وأورانهم مناصبهم و مشاغلهم الكبر 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9dsRqQioPM
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/84753.html

