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نحو نظام تعليمي منفتح على العامل

�آفــــاق

حممد  املهند�س  العظيم  الراحل  قام  وقد 
التعليم  دار  �شركة  بتاأ�شي�س  علي  حممود 
الدولية  بلزاك  لي�شيه  )مدر�شة  الراقي 
�شركات  جمموعة  من  كواحدة  الفرن�شية( 
وفًقا   1998 عام  نوفمرب   12 يف  ميدكوم 

براأ�شمال   1981 ل�شنة   159 القانون  لأحكام 
م�شدد  م�شري  جنيه  مليون   17 اإىل  و�شل 
بالكامل، وهي مدرجة على القائمة الر�شمية 
تن�شرها  التي  املعتمدة  الفرن�شية  للمدار�س 
عام،  كل  الفرن�شي  القومي  التعليم  وزارة 

اإن �صناعة مواطن معا�صر قادر على مواكبة الغد عن طريق 
املعرفة، عرب نظام  نواحي  الثقافات يف خمتلف  التقارب بني 
تعليمي متقدم ومنفتح على العامل، كان دوًما هو جوهر ر�صالة 
لي�صيه  التي كانت مدر�صة  املوؤ�ص�صة  الراقي، تلك  التعليم  دار 

بلزاك باكورة اأبنائها.

لي�سيه بلزاك
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العلمانية  للبعثة  ا  اأي�شً من�شمة  واملدر�شة 
وجدير  موقعة.  اتفاقية  مبوحب  الفرن�شية 
اإن�شاء  وراء  الرئي�شي من  الهدف  اأن  بالذكر 
الإ�شهام  هو  كان  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  تلك 
قادرة على  تعليمية مميزة  بناء �شخ�شية  يف 
الن�سء،  ومهارات  مواهب  وتنمية  اكت�شاف 

والرقي بها.
لي�شيه  مبدر�شة  الدرا�شة  بداأت  وقد  هذا 

بلزاك يف �شبتمرب 2001 بعدد 62 طالًبا، اإىل 
 )2015-2014( العام  هذا  العدد  و�شل  اأن 
من  كافة،  املراحل  يف  طالًبا   640 نحو  اإىل 
عدد  يبلغ  بينما  الثانوية،  حتى  احل�شانة 
بني  ما  فرًدا،   180 نحو  باملدر�شة  العاملني 
مدر�شني اأجانب وم�شريني واإداريني وعمال 

خدمات و�شائقني واأمن.

املوؤ�ص�س
مهند�س/ حممدحممود علي ح�صن  
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التعليم  اإىل  يهدف  ممتع  اإطار  خلق    -
درا�شي  جلدول  طبًقا  املعرفة،  واكت�شاب 
يحرتم التوازن احليوي للطفل حتت اإ�شراف 

اإدارة فرن�شية.
وزارة  و�شعته  التي  باملنهاج  اللتزام   -
الفرن�شي مع احلفاظ على  القومي  التعليم 
القيم والعادات والتقاليد العريقة ملجتمعنا 

امل�شري.
وموؤهل  حمرتف  تربوي  فريق  تكوين   -
التعليم  وزارة  من  اأو  فرن�شية  جامعات  من 

القومي الفرن�شي.
- تر�شيخ اللغة العربية )اللغة الأم( يف اإطار 

املناهج الفرن�شية.
- تدري�س مادة الدين اختيارًيا.

واملهارات  القيم  تر�شيخ  على  احلر�س   -
الأ�شا�شية يف الطالب مثل: التفتح والندماج 
وحتمل  النف�س  على  العتماد   - املحيط  مع 
على  والقدرة  املنطقي  التفكري   - امل�شئولية 

احلكم ال�شليم على الأمور.

املحددات الأ�صا�صية لل�صيا�صة الرتبوية والتعليمية باملدر�صة:

اأحد معامل الكمبيوتر
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الو�صف العام للمدر�صة

تقع املدر�شة ب�شارع الت�شعني ال�شمايل باأرقى 
تبلغ  التجمع اخلام�س على م�شاحة  مناطق 

24 األف مرت مربع وتتكون من الآتي:
اأوًل: مبنى الإدارة 

من  ويتكون  ال�شتقبال،  بهو  على  ويحتوي 
ثالثة طوابق.

ثانًيا: مرحلة احل�صانة
وتتكون من مبنيني يحتويان على 11 ف�شاًل، 
طفاًل،   120 ي�شع  خا�س  مطعم  جانب  اإىل 
على  جمهزة  لالألعاب  �شاحة  اإىل  بالإ�شافة 

اأعلى م�شتوى.
ثالًثا: املرحلة البتدائية

وحتتوى على مبنى مكون من ثالثة طوابق، 
بكل طابق منها 7 غرف، بالإ�شافة اإىل مكتبة 

ومعمل كمبيوتر ومعمل لالأحياء.
رابًعا: املرحلة الإعدادية والثانوية

وحتتوي على مبنى يتكون من ثالثة طوابق، 
بكل طابق منها 7 غرف، بالإ�شافة اإىل معمل 

كومبيوتر ومعمل فيزياء ومعمل كيمياء.
والريا�شية  الثقافية  الأن�شطة  خام�ًشا: 

والرتفيهية
وخالًفا ملا �شبق، فقد حر�شت الإدارة على اأن  
الالزمة  املرافق  كافة  على  املدر�شة  حتتوي 

ملمار�شة الأن�شطة املختلفة مثل:
اأحدهم �شغري جماور  عدد 2 حمام �شباحة، 
وجمهز  ومغطى  كبري  والآخر  للح�شانة، 

وملحق به غرف خلع مالب�س.
ب�شعة  الفنية  للعرو�س  جمهز  كبري  م�شرح 

350 مقعد.
وال�شلة  القدم  لكرة  جمهزة  مالعب   4 عدد 
بالكامل  واملالعب  والتن�س،  واليد  والطائرة 

مغطاة بالنجيل ال�شناعي.
وجدير بالذكر الإ�شارة اإىل امتالك املدر�شة 
لعدد 40 �شيارة )ميني با�س- ميكروبا�س - 
مالكي( لنقل الطالب وهيئة التدري�س اإىل 

جميع �شواحي القاهرة.

قاعة امل�صرحمعامل حديثة
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حمام ال�صباحة

مطعم

مالعب
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م�شروع �لعدد

املالك:                                                  احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية
ال�صت�صاري:                                         مكتب هويدي لال�صت�صارات الهند�صية

مدير امل�صروع:                                      م/ م�صطفى امل�صلمي
مدير الأعمال الكهروميكانيكية:        م/ حممد ح�صني

القيمة الإجمالية لالإن�صاءات:            43 مليون جنيه م�صري

مبنى احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية
مبدينة 6 اأكتوبر

اأن�شئ هذا امل�شروع املتميز على نفقة �شمو ال�شيخ 
حاكم   .. القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
�شموه  من  ا  حر�شً اهلل-  –حفظه  ال�شارقة  اإمارة 

على دعم وتر�شيخ اللغة العربية وعلومها.
العربية  للعمارة  رفيًعا  منوذًجا  يعد  واملبنى 
ت�شميمات  تعك�شه  مبا  احلديثة  الإ�شالمية 
حلول  من  وواجهاته  م�شاقطه  يف  امل�شروع 

معمارية مبتكرة.
هذا وتبلغ امل�شاحة الإجمالية لالأر�س املقام عليها 

البناء نحو 6000 مرًتا مربًعا، بينما تبلغ امل�شاحة 
على  مربًعا  مرًتا   11245 الإجمالية  البنائية 
– اأول(، وحتتوي  – اأر�شي  اأدوار )بدروم  ثالثة 

هذه الأدوار على الآتي:
دور البدروم

�شالة   – مبلحقاته  )م�شجد  على:  يحتوي 
– كافيترييا ومطبخ  اإدارية  – مكاتب  الباحثني 
به غرفة  اأر�شي ملحق  مياه  – خزان  – خمازن 

طلمبات – غرف مرافق – انتظار �شيارات(.
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الدور الأر�صي
املوؤمترات  قاعة   – املدخل  )بهو  على:  يحتوي 
مبلحقاتها  الحتاد  رئي�س  غرفة   – املكتبة   –
غرف   – اأمن  غرف   – واأوفي�س  كافيترييا   –

مرافق(.
الدور الأول

 – مبلحقاته  العام  املدير  )مكتب  على:  يحتوي 
رئي�س  – مكتب  الأمناء وملحقاته  رئي�س  مكتب 
 12 عدد   – �شالونات   – التاريخي  املعجم  هيئة 
مكاتب الأمناء – عدد 10غرف اإقامة بحماماتها 
اأوفي�س   – بحماميهما  اإقامة  جناح   2 عدد   –

وغرفة غ�شيل – �شالونات – غرف مرافق(.
دور ال�صطح

 – امل�شاعد  ماكينات  )غرف  على:  يحتوي 
خمازن(.
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مهار�ت �إد�رية

ما  معنى اإدارة الوقت؟
هي الطرق والو�شائل التي تعني املرء على ال�شتفادة 
الق�شوى من وقته يف حتقيق اأهدافه وخلق التوازن 

يف حياته ما بني الواجبات والرغبات والأهداف.
ما  الفارق  حتدد  التي  هي  الوقت  من  وال�شتفادة 
اأن  اإذ  احلياة،  هذه  يف  والفا�شلني  الناجحني  بني 
ال�شمة امل�شرتكة بني كل الناجحني هو قدرتهم على 
يرغبون يف حتقيقها  التي  الأهداف  ما بني  املوازنة 
والواجبات الالزمة عليهم جتاه عدة عالقات، وهذه 
وهذه  لذواتهم،  اإدارتهم  خالل  من  تاأتي  املوازنة 
الإدارة للذات حتتاج قبل كل �شيء اإىل اأهداف ور�شالة 
ت�شري على هداها، اإذ ل حاجة اإىل تنظيم الوقت اأو 
لأن  املرء حلياته،  ي�شعها  اأهداف  بدون  الذات  اإدارة 
حياته �شت�شري يف كل الجتاهات مما يجعل من حياة 
الإن�شان حياة م�شتتة ل حتقق �شيًئا واإن حققت �شيًئا 
الرتكيز  عدم  نتيجة  �شعيًفا  الإجناز  ذلك  ف�شيكون 

على اأهداف معينة.
اأن  اأن تبداأ يف تنفيذ عملك،  اإذن املطلوب منك قبل 
يف  حتقيقه  تريد  الذي  ما  حلياتك،  اأهداًفا  ت�شع 
هذه احلياة؟ ما الذي تريد اإجنازه لتبقى كعالمات 
بارزة حلياتك بعد اأن ترحل عن هذه احلياة؟ ما هو 
الذي �شتتخ�ش�س فيه؟ ل يعقل يف هذا  التخ�ش�س 
لذلك  اجتاه،  من  اأكرث  يف  ذهنك  ت�شتت  اأن  الزمان 
الإجابات  وتوجد  الأ�شئلة،  هذه  يف  تفكر  اأن  عليك 
لها، وتقوم بالتخطيط حلياتك وبعدها تاأتي م�شاألة 

تنظيم الوقت.
 اأمور ت�صاعدك على تنظيم وقتك:

هذه بع�س النقاط التي من املمكن اأن ت�شاعدك على 

اإدارة الوقت
يف  �شروعك  قبل  تطبقها  اأن  فحاول  وقتك،  تنظيم 

تنظيم وقتك:
م�شبًقا،  حلياتك  تخطط  فعندما  خطة،  وجود   .1
وت�شع لها الأهداف الوا�شحة ي�شبح تنظيم الوقت 
تخطط  مل  اإذا  �شحيح،  والعك�س  ومي�شًرا،  �شهاًل 

حلياتك فت�شبح مهمتك يف تنظيم الوقت �شعبة.
واأهدافك  وخططك  اأفكارك،  تدوين  من  بد  ل   .2
عابرة  اأفكار  جمرد  يعترب  ذلك  وغري  الورق،  على 
�شتن�شاها ب�شرعة، اإل اإذا كنت �شاحب ذاكرة خارقة، 
واإ�شافات  تعديالت  اإدخال  على  �شي�شاعدك  وذلك 

وحذف بع�س الأمور من خطتك.
�شتحتاج  اأنك  توقع  اخلطة  من  النتهاء  بعد   .3
ترم  ول  تقلق  ل  عليها،  كثرية  تعديالت  اإدخال  اإىل 

باخلطة فذلك �شيء طبيعي.
ل  حياتنا،  يف  طبيعي  �شيء  الإخفاق  اأو  الف�شل   .4
تياأ�س، وكما قيل: اأتعلم من اأخطائي اأكرث مما اأتعلم 

من جناحي.
5. يجب اأن تعود نف�شك على املقارنة بني الأولويات، 
الوقت،  نف�س  تاأتيك يف  قد  والواجبات  الفر�س  لأن 

فاأيهما �شتختار؟
باخت�شار اخرت ما تراه مفيد لك يف م�شتقبلك ويف 

نف�س الوقت غري م�شر لغريك.
    معوقات تنظيم الوقت:

عليك  فلذلك  كثرية،  الوقت  لتنظيم  املعوقات 
تنجنبها ما ا�شتطعت ومن اأهم هذه املعوقات ما يلي:

1. عدم وجود اأهداف اأو خطط.
تنظيم  معوقات  اأ�شد  وهذا  والتاأجيل،  التكا�شل   .2

الوقت، فتجنبه.
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3. الن�شيان، وهذا يحدث لأن ال�شخ�س ل يدون ما 
يريد اإجنازه، في�شيع بذلك الكثري من الواجبات.

4. مقاطعات الآخرين، واأ�شغالهم، والتي قد ل تكون 
مهمة اأو ملحة، اعتذر منهم بكل لباقة، لذا عليك اأن 

تتعلم قول )ل( لبع�س المور.
5. عدم اإكمال الأعمال، اأو عدم ال�شتمرار يف التنظيم 

نتيجة الك�شل اأو التفكري ال�شلبي جتاه التنظيم.
اإىل  يوؤدي  الذي قد  الأمر  الغري، وهو  �شوء فهم   .6

م�شاكل تلتهم وقتك.
 خطوات تنظيم الوقت:

تطبقها  ل  اأو  تغريها  اأن  باإمكانك  اخلطوات  هذه 
الوقت  تنظيم  يف  طريقته  �شخ�س  لكل  لأن  بتاًتا، 
لكن  الوقت،  لتنظيم  العامة  الأ�ش�س  يتبع  اأن  املهم 
تبقى هذه اخلطوات هي ال�شورة العامة لأي طريقة 

لتنظيم الوقت.
فكر يف اأهدافك، وانظر يف ر�شالتك يف هذه احلياة.

اأنظر اإىل اأدوارك يف هذه احلياة، فاأنت قد تكون اأب اأو 
اأم اأو اأخ اأو ابن، وقد تكون موظف اأو عامل اأو مدير 
من  جمموعة  اإىل  بحاجة  دور  فكل  ذلك،  غري  اأو 
الأعمال جتاهه، فالأ�شرة بحاجة اإىل رعاية وبحاجة 
اإىل اأن جتل�س معهم جل�شات عائلية، واإذا كنت مديًرا 
وتخطيط  تقدم  اإىل  بحاجة  فاملوؤ�ش�شة  ملوؤ�ش�شة، 

واتخاذ قرارات وعمل منتج.
حدد اأهداًفا لكل دور، ولي�س من امللزم اأن ت�شع لكل 
دور هدًفا معيًنا، فبع�س الأدوار قد ل متار�شها ملدة، 

كدور املدير اإذا كنت يف اإجازة.
اأ�شبوعًيا  جدوًل  ت�شع  اأن  هو  التنظيم  وهنا  نظم: 
كاأهداف  فيه،  اأوًل  ال�شرورية  الأهداف  وت�شع 
اأو  القراءة،  اأو  دورات  خالل  من  النف�س  تطوير 
يف  اجللو�س  اأو  رحلة  يف  كاخلروج  عائلية،  اأهداف 
العمل  اأهداف  اأو  والتحدث،  للنقا�س  عائلية  جل�شة 
اأهداًفا لعالقاتك  اأو  للت�شويق مثاًل،  كاعمل خطط 

مع الأ�شدقاء.

نفذ: وهنا حاول اأن تلتزم مبا و�شعت من اأهداف يف 
اأ�شبوعك، وكن مرًنا اأثناء التنفيذ، فقد جتد فر�س 
ول  فا�شتغلها  التخطيط،  اأثناء  ببالك  تخطر  مل 

تخ�شى من اأن جدولك مل ينفذ ب�شكل كامل.
جوانب  اإىل  وانظر  نف�شك،  قيم  الأ�شبوع  نهاية  يف 

التق�شري فتداركها.
    كيف ت�صتغل وقتك بفعالية؟

1. حاول اأن ت�شتمتع بكل عمل تقوم به.
2. تفائل وكن اإيجابًيا.

3. ل ت�شيع وقتك ندًما على ف�شلك.
4. حاول اإيجاد طرق جديدة لتوفري وقتك كل يوم.

5. اأنظر لعاداتك القدمية وتخلى عن ما هو م�شيع 
لوقتك.

6. �شع مفكرة �شغرية وقلما يف جيبك دائًما لتدون 
الأفكار واملالحظات.

من  اأو  ت�شبقه  التي  الليلة  من  ليومك  خطط   .7
ال�شباح الباكر، و�شع الأولويات ح�شب اأهميتها واأبداأ 

بالأهم.
8. ركز على عملك وانتهي منه ول ت�شتت ذهنك يف 

اأكرث من عمل.
9. توقف عن اأي ن�شاط غري منتج.

10. رتب نف�شك وكل �شيء من حولك �شواء الغرفة 
اأو املنزل، اأو ال�شيارة اأو مكتبك.

11. اأقراأ اأهدافك وخططك يف كل فر�شة يومًيا.
ب�شكل  خططك  تنفيذ  ت�شتطع  مل  اإن  تقلق  ل   .12

كامل.
اجعلها  بل  13. ل جتعل من اجلداول قيد يقيدك، 

يف خدمتك.
14. يف بع�س الأوقات عليك اأن تتخلى عن التنظيم 
اأثناء  ول�شيما  الراحة  من  ق�شًطا  لتاأخذ  قلياًل 

الرحالت والإجازات.



العدد الثالث - ابريل 122015

تلعب الدراية مبعدلت اأداء الأفراد واملعدات يف اأعمال الإن�شاءات دوًرا اأ�شا�شًيا يف عمليات الت�شعري اأثناء درا�شة 
العطاءات بو�شفها جزًءا اأ�شياًل من التكلفة املبا�شرة لأي بند من بنود الأعمال املختلفة، وعلينا اأن نت�شور 
حجم امل�شكالت التي ميكن اأن تعرت�س اأي م�شروع من ناحيتي التكلفة والوقت اإذا مل تكن الدرا�شة املبدئية 

لهذا امل�شروع مبنية على معلومات دقيقة فيما يتعلق مبعدلت الأداء.
ول تتوقف اأهمية الدراية بهذه املعدلت على مرحلة درا�شة العطاءات فح�شب، بل اإنها مطلوبة يف كل مراحل 
العمل بامل�شروع، فتقريًبا ل يكاد يخلو م�شروع اأثناء تنفيذه من اأوامر تغيري ت�شدر عن ال�شت�شاري اأو رب 
العمل، وهذه الأوامر قد تتطلب تنفيذ بنود غري واردة بالعقد الأ�شلي، الأمر الذي قد يفر�س على املقاول 
تقدمي حتليل �شعري لهذه البنود امل�شتجدة، ومن ثم ي�شطر اإىل اللجوء اإىل خرباته ال�شابقة يف معدلت 

الأداء باعتبارها متثل جانًبا موؤثًرا على تكلفة العمل.
ت�شمنت  قد  واملوا�شفات  بالكميات  اخلا�شة  والأبحاث  املتخ�ش�شة  املو�شوعات  من  كثرًيا  اأن  املعروف  ومن 
خال�شة خربات املهند�شني واملقاولني فيما يتعلق مبعدلت الأداء، اإل اأنها تظل غري نهائية وغري تامة الدقة، 
لأن تلك املعدلت تظل مرهونة بالظروف املحيطة بالعمل، مثل طبيعة املوقع وحالة الطق�س ومهارة العامل 

اأو قائد املعدة وغري ذلك من ظروف.
من هنا فقد وجدنا اأنه من املفيد للمهند�س ب�شكل عام، الطالع على اآخر الأبحاث يف هذا ال�شاأن، اآخذين 
يف العتبار اأن تلك املعدلت تظل ا�شرت�شادية للمهند�س ولي�شت نهائية كما اأو�شحنا �شلًفا، بل له اأن ي�شحح 

بع�شها بحكم خرباته وممار�شاته العملية.

معدلت الأداء للأفراد واملعدات
يف حقل الإن�شاءات

ركن �لهند�شة
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فكر وثقافة

ولد الدكتور علي م�شطفى م�شرفة يف يوليو من عام 
1898م يف حمافظة دمياط بجمهورية م�شر العربية 
لأب كان يعمل تاجراً، هو ال�شيخ م�شطفى م�شرفة، 
و�شلته  اخللق  وح�شن  بالطيبة  ا�شتهر  والذي 
لطالبي  ورعايته  املحتاجني،  على  واإنفاقه  لرحمه، 
العلم وحمبيه.. كان ال�شيخ م�شطفى م�شرفة تاجراً 
على  �شلباً  اأثرت  مالية  لهزة  تعر�س  لكنه  ثروة،  ذا 
لكنه  للمحتاجني،  ورعايته  الجتماعي،  م�شتواه 

اأ�شر على تعليم ابنه علي واإخوته.
�شغره  منذ  يتميز  م�شرفة  م�شطفى  على  كان 
غري  والقدرة  البديهة  و�شرعة  احلاد،  بالذكاء 
وا�شتنتاج  املتغريات،  بني  الربط  على  العادية 
احلقائق، وو�شع الفرو�س واختبار �شحتها، واحلكم 
بتاأن على الأمور، والهدوء الذي ل ي�شوبه توتر. لذا 
كان والده يتنباأ له مب�شتقبل مرموق، وغد م�شرق، 
يحقق فيه طموحه الكبري وتربز عقليته الفذة التي 
تفوق �شنه مبراحل. ول عجب فاأهل دمياط الذين 
ينحتون من اخل�شب اأروع ما �شنع الفكر الب�شري يف 
فن املوبيليا قادرون اأي�شاً على اأن يحققوا ذاتهم يف 
رحاب العلم، وهذا ما كان يدور بخلد على م�شطفى 

م�شرفة يف �شغره.
البتدائي،  تعليمه  م�شرفة  م�شطفى  علي  اأكمل 
ثم تخرج  امل�شري،  القطر  الأول على  ترتيبه  وكان 
جامعة  ثم  بالقاهرة،  العليا  املعلمني  مدر�شة  يف 
بلندن عام  امللكية  الكلية  ثم  اإجنلرتا،  نوتنجهام يف 
اأن ح�شل على درجتي  بعد  اإىل م�شر  1923م، وعاد 

الدكتور 
علي م�شطفى م�شرَّفة 

اأين�شتاين العرب 

دكتوراه يف الريا�شيات وفل�شفة العلوم.
)ملحقة  مبدر�شة  مدر�شاً  م�شرفة  الدكتور  ُعنينِّ 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  �شمن  اختري  ثم  املعلمني(، 
امل�شرية عام 1925م، حتى  العلوم يف اجلامعة  بكلية 
اأ�شبح اأ�شتاذاً للريا�شيات التطبيقية بها. ومت تعيينه 
كاأول عميد م�شري لكلية العلوم بجامعة فوؤاد الأول 
ـ 1945م( ثم اختري وكياًل جلامعة فوؤاد  من )1930 

الأول، ثم قام باأعمال اإدارة اجلامعة بالإنابة.
وجمالتها،  الفيزياء  يع�شق  م�شرفة  الدكتور  كان 
كانت  ولذلك  وتطبيقاتها،  واأبحاثها  والريا�شيات 
له اأبحاثه القيمة حول نق�س كتلة العن�شر، وازدواج 
ال�شادر  الإ�شعاع  املادة، ونظريته اخلا�شة يف تف�شري 

من ال�شم�س.
وكان للدكتور م�شرفة روؤيته الوا�شحة حول ن�شبية 
اأين�شتني  الفذ  ال�شهري  العامل  ا�شتفاد  وقد  الأ�شياء، 
من روؤية الدكتور علي م�شطفى م�شرفة يف تطوير 

نظريته عن الن�شبية.
ذلك  وبخا�شة  املادة،  باإ�شعاع  م�شرفة  الدكتور  اهتم 
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�شلبياته  من  يحمل  الذي  وال�شار  املفيد  الإ�شعاع 
ا�شتخدمه  اإذا  اإيجابياته مبراحل فيما  ما قد يفوق 

الإن�شان ا�شتخداماً �شيئاً.
وقد قال اين�شتني عن الدكتور م�شرفة:

حوت  ب�شرية،  مو�شوعة  م�شرفة  الدكتور  كان  "لقد 
العامل  يف  م�شابهته  قلَّ  الذي  النبوغ  من  الكثري 

باأ�شره".
كما قال عنه يف حديث اآخر:

الذرة،  اأ�شرار  من  كثرياً  يحوي  م�شرفة  عقل  "كان 
لكن القدر �شاء له األ يبوح بها".

بقي  ولكن  1950م،  �شنة  يف  م�شرفة  الدكتور  ورحل 
ال�شرق،  اأعالم م�شر وح�شارة  بارزاً من  ا�شمه علماً 
كما ترك من بعده تالمذته الذين اأكملوا م�شريته 
والتي  مو�شى،  �شمرية  الدكتورة  ومنهم:  البحثية، 
لكنها  النووي،  الإ�شعاع  حول  مهمة  اأبحاث  لها  كان 
يف  وجودها  اأثناء  غام�س  حادث  يف  م�شرعها  لقيت 

الوليات املتحدة الأمريكية.
ا�شمه  باإطالق  م�شرفة  الدكتور  م�شر  كرمت  وقد 
القاهرة،  بجامعة  العلوم  كلية  مدرجات  اأحد  على 
ا�شمه  اأطلقت  كما  الفيزياء،  معامل  اأحد  وعلى 
ومنها  امل�شرية،  املدن  يف  ال�شوارع  من  العديد  على 

العا�شمة )القاهرة(.
ويف عام 1998م منحت كلية العلوم بجامعة القاهرة 
و�شام  م�شرفة  م�شطفى  علي  الدكتور  املرحوم  ا�شم 
وقد  ميالده،  على  عام  مائة  مرور  ملنا�شبة  الكلية 
ح�شر هذا الحتفال الدكتور عادل م�شرفة وهو ابن 
اأ�شتاذاً  ويعمل  م�شرفة،  م�شطفى  على  للدكتور  اأخ 
العديد  ح�شره  كما  القاهرة،  بجامعة  العلوم  بكلية 
من اأفراد اأ�شر العامل الكبري الدكتور م�شرفة. ويبدو 
اأ�شرة الدكتور م�شرفة مل تخرج لنا النابغة علي  اأن 
الدكتورة  لنا  اأخرجت  بل  فقط،  م�شرفة  م�شطفى 
�شلوى علي م�شطفى م�شرفة ابنه الدكتور م�شرفة، 
باملركز  النباتية  الكيمياء  جمال  يف  تعمل  والتي 
جمال  يف  عديدة  اأبحاث  ولها  للبحوث،  القومي 
م�شرفة  عادل  الدكتور  لنا  اأخرجت  كما  تخ�ش�شها، 

يف  مهمة  اأبحاث  له  والذي  العلوم،  بكلية  الأ�شتاذ 
جمال تخ�ش�شه.

مدر�شة  تكوين  م�شرفة  الدكتور  طموح  كان  لقد 
الفيزيائية،  الريا�شيات  حقل  يف  م�شرية  بحثية 
تهتم باإدخال احل�شابات الريا�شية النظرية يف جمال 
الظواهر الطبيعية، كما كان يحرتم التعاون الدويل 

واملزج احل�شاري يف جمال العلوم، وكان يقول: 
اإل من  العلمية  لن حتقق طموحاتها  الب�شرية  "اإن 

خالل التعاون الدويل العلمي غري احلذر".
اأن  املتقدمة  الدول  على  "يجب  اأي�شاً:  اأقواله  ومن 
النف�شي  ال�شتعداد  لديها  النامية  الدول  اأن  توقن 
للتعاون اجلاد يف حقل العلم والتقنية، لكنها تفتقد 
فعلى  ثم  ومن  ذلك،  لتحقيق  ال�شحيحة  الروؤية 

الدول املتقدمة اأن تاأخذ بيدها نحو ذلك".
كان الدكتور م�شرفة يع�شق البحث العلمي والفكر، 

وكان يقول: 
فكر" بدون  وجود  لها  اأمة  اأت�شور  "ل 

بناء  ب�شرورة  يوؤمن  م�شرفة  الدكتور  كان  لقد 
ح�شارات  ا�شتمرار  يف  لذلك  املهم  والأثر  الأجيال 

ال�شعوب، ويظهر ذلك من قوله: 
عديدة  ح�شارات  ن�شاأة  الب�شرية  �شهدت  "لقد 
تلك  من  قلياًل  لكن  الأر�س،  �شطح  على  وازدهارها 
ثم فال  ومن  وبقيت،  ا�شتمرت  التي  احل�شارات هي 
فكرت  لقد  ذلك.  �شبب  عن  اأنف�شنا  ن�شاأل  اأن  بد 
كبرية  جمموعة  نبوغ  اأن  ووجدت  كثرياً  ذلك  يف 
مع  ح�شارة  بقيام  كفيل  ما  جمتمع  مواطني  من 
امل�شاعدة يف قيام احل�شارة،  العوامل الأخرى  وجود 
ببناء جيل يكمل بعدها  املجموعة  اهتمام هذه  لكن 
ال�شعوب، لكن  تلك  با�شتمرار ح�شارة  امل�شرية كفيل 
اإن مل تهتم هذه املجموعة ببناء جيل جديد، �شوف 
مبرور  وتزول  تندثر  و�شوف  احل�شارة،  تلك  تنتهي 
يف  يدور  �شوؤال  عن  اأجبت  الآن  اأنني  اأعتقد  الأيام.. 
عقل الكثريين: ملاذا بقيت احل�شارة امل�شرية �شاخمة 

حتى الآن؟ واندثرت غريها من احل�شارات؟".
عن مقال للدكتور عبد البا�شط اجلمل
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�أ�شرة ميدكوم
تهنئة

-اأن اجل�شم الب�شري يتكون من 206 قطعة عظم     
- اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�شع دقائق و لي�شت على مرة واحدة 

اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق     
- اأن احلوت ي�شتطيع البقاء �شاعة حتت املياه بدون تنف�س     

-اأن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل     
- اأن الطفل الطبيعي يبداأ يف تركيز عينيه على الأ�شياء املتحركة وحتريك اأطرافه يف الأ�شبوع 

ال�شاد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�شتجيب لالأ�شوات املفاجئة     
- اأن اأكرب حميطات العامل هو املحيط الهادي و م�شاحته 64 مليون مياًل و اأكرب عمق فيه 36201 

قدماً     

زفاف  مت  بهيج  عائلي  حفل  فى   -
ابو  �شامي  يا�شني  املحا�شب  الزميل 
ال�شادات  مدينة  مب�شروع   الفتوح 
وذلك بتاريخ 5 مار�س 2015 متنياتنا 
للعرو�شني بال�شعادة والرفاء والبنني.

لم
تع

هل 
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اإثر حدث اليم تويف ايل رحمة اهلل املهند�س اأحمد ك�شاب مب�شروع )تاج �شلطان(  -
وذلك يف 15  ابريل 2015 للفقيد الرحمة ولأ�شرته ال�شرب وال�شلوان .

�شركة  م�شنع  يف  التواب  عبد  كمال  حممود  املحا�شب  تعاىل  اهلل  رحمة  ايل  تويف   -
ولأ�شرته  الرحمة  للفقيد    2015 مار�س   14 فى  وذلك  لالأ�شمنت  اأ�شوان  ميديكوم 

ال�شرب وال�شلوان .
- تويف ايل رحمة اهلل تعاىل عم الزميل حممد عطية حممد ) �شائق بالركز الرئي�شي 

( وذلك يف 4 ابريل 2015  تعازينا للزميل .
باملركز  م�شطفي)�شائق  كامل  حممد  الزميل  عم  تعاىل  اهلل  رحمة  ايل  تويف   -

الرئي�شي( 19 ابريل 2015 وللفقيد الرحمة .
- تعر�شت ال�شيارة امليكروبا�س اخلا�شة مب�شنع ميديكوم اأ�شوان لالأ�شمنت حلادث 
األيم اأدي اإىل وفاة اأحد العمال واإ�شابة بع�س الزمالء بتاريخ 16 ابريل 2015 . للفقيد 

الرحمة ومتنياتنا للزمالء امل�شابني بال�شفاء العاجل

البقاء للـه

رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

اأخبار 
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دار التعليم الراقى 
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