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 تقرير عن فعاليات ورشة العمل

 أ . د السيد عباس زغلول 

     

في قاعة المؤتمرات بالهيئة القومية لالستشعار من  2019ديسمبر  23عقدت اليوم الموافق 

 : البعد وعلوم الفضاء فعاليات ورشة العمل الدولية السادسة تحت عنوان

6th  International Workshop of Egypt-Japan research projects in Egypt . 

Archaeology, Cultural heritage, Community and Water  Management 

23 December 2019 , Cairo 

وتهدف هذه الورشة الي القاء الضوء علي المشاريع البحثية المشتركة التي تتم في مصر 

باشتراك مجموعات من الخبراء واالساتذة من عدد من الجامعات في اليابان  جامعات واسيدا 

  وفي مصر

مشارك من الجامعات  60الي حوالي  باإلضافةمن الجانب الياباني  20وقد شارك في الندوة 

  ومراكز االبحاث في مصر والوزارات والهيئة المعنية بموضوعات الورشة

جلسات علمية شارك فيها اعضاء المجموعات المشتركة من الجانبين  5وتناولت الورشة عدد 

 اليات ورشة العمل الدولية المشتركة بين مصر واليابانعن فعتقرير -علي النحو التالي :

من االساتذة  15ورقات عمل والمناقشات التي جرت عدد  باللقاءوقد شارك في ورشة العمل 

الي الجامعة اليابانية في برج  باإلضافةوالخبراء من اليابان يمثلون جامعات صوفيا وواسيدا 

 .  JSPSالعلوم العرب وجايكا والجمعية اليابانية لتطوير 

وفي الجلسة االفتتاحية القي أ . د محمد زهران رئيس الهيئة القومية لالستشعار عن البعد 

وعلوم الفضاء كلمة نيابة عن ـ . د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رحب 

امعات اليابانية الهيئة والج ضيوف والمشاركين واثني علي التعاون العلمي بينفيها بالسادة ال

الي حصول عدد من الباحثين في الهيئة علي  باإلضافةعاما  20اكثر من  والذي يرجع الي

درجات الدكتوراه من اليابان والقيام بمهمات علمية مشتركة وال ننسي قمر الجامعات المصري 

لمصرية والذي تم اطالقه مؤخرا بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية وقد الشكر الجامعات ا
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 لألثار األعلىالتي شاركت في تنفيذ هذه الدراسات كما قدم الشكر الي وزارة االثار والمجلس 

 باألثارلتعاونهم ودعمهم للمشروعات المتعلقة 

ثم تحدث عن الجانب الياباني أ . د اوهوتشي االستاذ بجامعة واسيدا ورئيس الجمعية العلمية 

علي قيامها بتنظيم عقد ورشة العمل ثم استعرض  لدراسات الشرق االوسط حيث شكر الهيئة

مصر  عدد من المجاالت والمشروعات البحثية التي قامت بها الجامعات العلمية اليابانية في

 ي مجاالت االثار والنواحي االجتماعية عامل خاصة ف 20خالل اكثر من 

 وقد القيت في الجلسات العلمية االوراق االتية :

عن انشطة وكالة جايكا في مصر والمنح التي  ة نيشيزاكا ود  هاوكا ورقالقي كل من د  -1

تقدمها لتنفيذ العديد من المشروعات التي يتم التقدم بها ومجاالت ومواعيد التقدم 

 واالسلوب الذي يتم من خالل التقدم للحصول علي المنحة والمجاالت التي يتم طرحها 

تحدث أ . هيساوا االستاذ في جامعة واسيدا  ثارباألالخاصة العلمية االولي وفي الجلسة  -2

وعالم االثار المصرية عن اهمية محافظة البحيرة التي تزخر بالعديد من المواقع 

االثرية التي يرجع تاريخها الي العصور الفرعونية والرومانية واليونانية واهميته من 

ن خالل بحيرة ادكو الناحية الجغرافية حيث كانت تمثل مركزا تجاريا وبحريا هاما م

والفرع الكانوبي لدلتا نهر النيل والذ كان يصب مياهه في البحر المتوسط عند مدينة 

كانوب القديمة وهي ابو قير حاليا. كما تعرض الستخدام المرئيات الفضائية في 

 اكتشاف ورسم خريطة لما يوجد تحت السطح 

عن  والجيوفيزيائيةوتاله أ . د جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية 

استخدام تقنيات المسح الجيوفيزيقي والرادار االرضي في اكتشاف بقايا المناطق االثرية 

 المدفونة تحت سطح االرض 

والقي أ . د السيد زغلول االستاذ بهيئة االستشعار ومنسق ورشة العمل محاضرة عن 

وتطور التالل مناطق االثار في الدلتا وكذا عالقتها بالتطور  لنشأةالصل الجيولوجي ا

 الجيولوجي لنهر النيل وفروعه القديمة في الدلتا 

في الجلسة الخاصة بالدور الذي تقوم به الجامعة اليابانية في برج العرب حيث تحدث د  -3

الخريجين  لتأهيلمعة كيكوشي عن الدروات والمشاريع البحثية التي تقدمها الجا

الدارسين من الدول العربية  لتأهيلوتزويدهم بالجديد في علوم االثار وما تقدمه الجامعة 

 واالفريقية في مجال الحفاظ علي االثار 

ويجب  األخرىثم تحدث د عبد الرازق النجار ان علم االثار يرتبط بالعديد من العلوم 

واحي االجتماعية حيث أن الحفاظ علي مناطق االهتمام بالعالقة بين علم االثار والن
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االثار يجب ان يقوم به في المقام االول سكان المجتمع المحلي للحفاظ عليه اوال 

 واالهتمام بنظافته وعدم البناء العشوائي والزحف العمراني العشوائي

و في الجلسة العلمية الخاصة بالنواحي العمرانية والبشرية فقد تحدثت فيها أ . د نان -4

في مصر حيث القت الضوء عن اهمية الحفاظ علي   JSPSفوكامي مديرة مكتب 

التراث العمراني والتراث في القاهرة التاريخية ) االسالمية ( خاصة في احياء الدرب 

االحمر والجمالية والتي تزخر بالعديد من االثار االسالمية التي تحتاج الي ترميم 

 ن مرود اجتماعي واقتصادي علي سكان المنطقة واعمال صيانة لما يمكن ان تمثله م

والقت  د عال من جامعة المنوفية ورقة بحثية اهمية الحفاظ علي ما تبقي من االثار 

االسالمية من حيث الطراز المعماري والبيئي نظرا لما تتعرض له هذه االماكن من 

في طريقه الي  اهمال وبناء عشوائي وتلوث بيئي وان كثير منها قد تم ازالته واالخر

االزالة وضربت علي ذلك مثال بيت يكن كما سلطت الضوء علي اهمية رفع وزيادة 

 الوعي عند اطياف المجتمع المحيط بمنطقة االثر 

كانت هناك جلسة عن الدراسة المشتركة التي قامت بها جامعة صوفيا وجامعة شيبا  -5

داخلة حيث عرضت أ . د وهيئة االستشعار عن بعد عن منطقة الراشدة في الواحات ال

ايرينا ايواساكي ملخصا عن المشروع والمحاور التي تضمنتها الدراسة من حيث 

العالقة بين التطور في تقنيات الحفر ونظم توزيع وادارة المياه بين المزارعين منذ ما 

عاما . ثم قدمت د سلوي البيه عرضا عن استخدام المرئيات الفضائية  60يقرب من 

مات الجغرافية في تحديد التغيرات الحادثة في مساحات االراضي ونظم المعلو

 المنزرعة في فترات زمنية مختلفة 

وتناول أ . د عادل شلبي التغيرات الحادثة في نمط استخدامات االراضي في منطقة 

 الدراسة في توقيتات زمنية مختلفة 

خزان الحجر  ثم تناول كل من أ . د محمد البسطاويسي ود . ابوطالب زكي خصائص

الرملي النوبي الذي يشكل الخزان الرئيسي للمياه الجوفية في الصحراء الغربية وشمال 

السودان وليبيا وامكانات هذا الخزان لتوفير االحتياجات المائية المتزايدة نتيجة 

مشروعات التوسع الزراعي والصناعي والزيادة السكانية المضطردة وكذلك استخدام 

 في تحديد عمر المياه لمعرفة هل هو خزان متجدد ام ال العناصر المشعة 

       

وفي نهاية ورشة العمل كانت هناك جلسة مناقشات شارك فيها السادة المحاضرين       

والحضور حيث ادلي كل منهم بما يراه من تساؤالت او استفسارات في الموضوعات 
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التعاون  زه في سبيل تعميق وتعزيمناقشة ما يمكن اتخذالتي تناولتها الجلسات الختامية 

 العلمي بين الخبراء في كل من الدولتين لتنفيذ المشروعات المشتركة

      

  -وقد خلص المجتمعون في نهاية الجلسة الي التوصيات االتية :

التأكيد علي اهمية التعاون العلمي بين مؤسسات البحث العلمي والجامعات في مصر  -1

 واليابان 

نتائج االبحاث المشتركة ان تعقد ورشة العمل هذه دوريا كل عام حيث انها تظهر  -2

           في عدة مجاالت 

 واآليلةضرورة توثيق وتسجيل المناطق االثرية ذات الطرز المعمارية االسالمية  -3

بهدف الحفاظ عليها من الهدم واالزالة ويمكن استخدام اجهزة المسح للسقوط 

 ي عملية التوثيق االرضي بالليزر ف

االهالي في منطقة االثر للحفاظ عليه وحمايته لما له من اهمية رفع الوعي عند  -4

 مردود اجتماعي واقتصادي مباشر عليهم 

الحفاظ علي المخزون االستراتيجي من المياه الجوفية خاصة في مجتمع الوادي  -5

 موارد المياه الجديد مع اشراك وزارة الموارد المائية في الدراسات المتعلقة ب

االستفادة من االمكانات العلمية والتقنية من االجهزة والمعامل المتوفرة في الجامعة  -6

 اليابانية في برج العرب لتنفيذ الدراسات واالبحاث الجارية المشتركة 
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6th International Workshop for Enhancement of  

Egypt-Japan Joint Research Projects in Egypt 

          Archaeology, Heritage Sciences, Community and Water Management 

Date: December 23, 2019                             Venue: NARSS Conference Hall  

9.00 – 9.30 Registration 

9.30 – 9.45 Opening Session 

1-  Prof.  OHTOSHI T.                                             (Waseda University) 

   President of Japan Association for Middle East Studies  

2- Prof. ZAHRAN  M.                                             (NARSS Chairman)  

9.45 – 10.15 Keynote Presentation: JICA and SATREPS, Current GEM Project at Giza plateau  

1- Ms. HAOKA C.                                                  （JICA) 

2- Dr. NISHISAKA A.                                            （JICA) 

10.15 – 11.15 Session 1  Archaeological Research at West Delta 

1- Prof. HASEGAWA. S.                                             (Waseda University)  

           Recovering the Hellenistic village landscape: Archaeological survey at  

            Lake Idku 

2- Prof. EL-QADI G.                                                     (NRIAG) 

            Geophysical research and detection of the site plan 

3-  Prof. ZAGHLOUL E. A.                                          (NARSS) 

             Geological evolution of some archaeological sites in Nile Delta , Egypt  

 

11.15 – 12.15 Session 2   Heritage Sciences/ HS Course Project at E-JUST    

1- Dr. KIKUCHI T.                                                        (E-JUST)  

              Postgraduate program of heritage science at E-JUST: A report from the  

              view of a Japanese Egyptologist  

2- Prof. EL-NAGAR A.                                                 (E-JUST)  

              E-JUST heritage science: Interdisciplinary-oriented approach to meet  

                     the social needs 

12.15 – 12.30 Coffee Break 

12.30 – 13.30 Session 3  Community / Research at Islamic Cairo 

    1-  Prof. FUKAMI N.                                          (JSPS Cairo Research Station)  

2-  Prof. HABASHI A.                                       (Menufiya University) 

3- Dr.   KHALIL A.                                             (Menufiya University) 

13.30 – 14.30 Session 4  Water Management / Research at Dakhla Oasis     

1- Prof. IWASAKI E.                                                    (Sophia University)  

2- Dr. EL-BEIH  S.                                                        (NARSS) 

3- Prof. SHALABY A.                                                   (NARSS) 

4- Prof. BASTAWESY  M.                                            (NARSS) 

14.30 -15.00 Group Discussion ( 3rd th  Floor )  

Prof. Zahran , Prof. Fukami , Prof. Zaghloul 

      Coordinator:  Prof. Elsayed  A. Zaghloul 


