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كلمة رئيس المعهـد

وقــد شــهد هــذا العــام 2021 صــدور قــرار معالــي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 6 لعــام 2021 بإنشــاء مدينــة العلــوم 
ــة  ــي والصناع ــث العلم ــن البح ــي بي ــط األساس ــون الراب ــد، ولتك ــي المعه ــل مبان ــات بداخ ــة اإللكتروني ــاث وصناع ــا ألبح والتكنولوجي
ــة  ــالل آلي ــن خ ــكار م ــى اإلبت ــة عل ــركات القائم ــو الش ــاء ونم ــهيل إنش ــة ، وتس ــى المعرف ــي عل ــاد المبن ــر اإلقتص ــى مؤش ــر عل والتأثي

ــال. ــادة األعم ــة وري ــات التكنولوجي الحاضن

وجديــر بالذكــر أنــه تــم اعتمــاد مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات كمشــروع قومــي بقــرار رئيــس مجلــس 
الــوزراء رقــم 2 لســنة 2020 وتنفــذ أعمالــه الهيئــة الهندســية بــوزارة الدفــاع ، وتعتبــر المدينــة األولــى علــى مســتوى الجمهوريــة 
متخصصــة فــي أبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات ، والتــي بدورهــا تســاهم فــي تنميــة وتعميــق وتطويــر الصناعــات المحليــة مــن خــالل 
ــة الرابعــة ،  ــورة الصناعي ــي الث ــول ف ــة والدخ ــة الحالي ــوة التكنولوجي ــور الفج ــى عب ــة عل ــاعدة الصناع ــى ومس ــع المحل ــق التصني تعمي

وذلــك مــن خــالل اإلعتمــاد علــى القــدرات اإلبداعيــة واإلبتكاريــة .

ــد  ــر الجدي ــاء المق ــررة إلنش ــة المق ــاوزت الميزاني ــد تج ــر فق ــي مص ــات ف ــة اإللكتروني ــة صناع ــية بأهمي ــادة السياس ــن القي ــا م وإيمان
للمعهــد والــذي يضــم المدينــة العلميــة )مليــار ونصــف جنيــه مصــري(  إلنهــاء األعمــال وإنشــاء المعامــل المتميــزة ، والتــي تضــم 
المعمــل المركــزي للدوائــر المطبوعــة واإلختبــارات، المعمــل المركــزى للنمذجــة والقياســات، معمــل الموجــات المليمتريــة وقيــاس 
ــل  ــك معم ــان، وكذل ــم اإلنس ــى جس ــة عل ــاالت الحديث ــزة االتص ــول واجه ــن المحم ــادرة م ــية الص ــعة الكهرومغناطيس ــر األش تأثي
للبطاريــات للدخــول فــي تعميــق صناعــة الســيارات الكهربيــة ذاتيــة القيــادة ، وكذلــك معمــل للتصميمــات الهندســية الصناعيــة إلخراج 

المنتــج مــن الشــكل األولــي البحثــي إلــى الشــكل الصناعــي.

هــذا وتضــم المدينــة العلميــة ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات مبنــى الغرفــة النظيفــة والــذي يعتبــر األكبــر بمصــر فــي مجــال 
اإللكترونيــات علــى مســاحة ) 3000م2 (،  وأول غرفــة نظيفــة متخصصــة فــى مجــال البحــث العلمــى وجميــع مراحــل التصنيــع 

المختلفــة  والتــي تعتبــر متفــردة فــي صناعــة المستشــعرات فــي حيــز الميكــرو والنانوتكنولوجــي. 

كمــا يوجــد معمــل متخصــص فــي الحاســبات فائقــة األداء والحوســبة الســحابية والمتخصــص فــي تجميــع وتحليــل البيانــات الضخمــة 
)Big Data( باســتخدام الــذكاء االصطناعــي ومعالجــة اللغــات الحيــة.

أصبــح الحلــم حقيقــة بعــد ثالثيــن عامــا مــن صــدور 

بإنشــاء   1989 لعــام  الجمهوريــة  رئيــس  قــرار 

المؤقــت  بالمقــر  اإللكترونيــات  بحــوث  معهــد 

داخــل مبانــي المركــز القومــي للبحــوث بالدقــي، 

مســاحة   بإجمالــي  دائمــا  مقــرا  للمعهــد  أصبــح 

ــة  ــل مركزي ــع معام ــع، م ــر مرب ــف مت ــي 55 أل مبان

ومتخصصــة علــى أعلــى مســتوى.
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ــية  ــة  الشمس ــة الطاق ــن محط ــى م ــة االول ــغيل المرحل ــب و تش ــم  تركي ــد ت ــددة فق ــدة والمتج ــة الجدي ــال الطاق ــبة لمج ــا بالنس أم
أعلــى مبانــى المعهــد بالنزهــة، و قــد تــم اختيــار ألــواح الخاليــا الضوئيــة مــن األنــواع الحديثــة ذات الكفــاءة العاليــة ممــا يزيــد مــن 
كفــاءة اســتخدام المســاحات المتاحــة، بلغــت قــدرة المحطــة الشمســية 30 كيلــو وات و قــد تــم توصيلهــا علــى شــبكة الكهربــاء 
بالمعهــد لتســاهم فــى تخفيــض اإلســتهالك مــن شــركة الكهربــاء و بالتالــى التوفيــر فــى تكاليــف اســتهالك الكهربــاء بالمعهــد، 

والتــي تســتخدم أيضــا فــي األغــراض البحثيــة.

ــي  ــة ف ــة متخصص ــة قومي ــة تكنولوجي ــر أول حاضن ــي تعتب ــق"  والت ــة " طري ــة الحاضن ــل المدين ــة داخ ــاريع القومي ــم المش ــن أه وم
صناعــة اإللكترونيــات لدعــم أصحــاب اإلبتــكارات والمشــاريع الناشــئة فــي مختلــف مجــاالت اإللكترونيــات وتطبيقاتهــا ، والتــي حصــدت 
علــى مــدار االربــع ســنوات الماضيــة العديــد مــن الجوائــز العلميــة محليــا وعالميــا وقامــت بتخريــج شــركات فــي مجــال ريــادة األعمــال .
ومــن أهــم المشــاريع القوميــة أيضــا  بالمدينــة  "التحالــف القومــي لتعميــق  المكــون والناتــج المحلــي فــي صناعــة اإللكترونيــات " 
ــات  ــن الجامع ــل م ــرق العم ــع ف ــاون م ــتجد بالتع ــا المس ــروس كورون ــة في ــاف ومعالج ــادرات إلكتش ــن المب ــد م ــدم العدي ــذي ق وال

والمراكــز البحثيــة و مــن الجهــات الصناعيــة  أيضــا وخــروج منتجــات صناعيــة لهــذا الغــرض.

وكان مــن أهــم دعائــم  التطويــر بمدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات  هــو اإلتفاقيــات العلميــة الدوليــة 
مــع المؤسســات والجامعــات والمراكــز العلميــة الدوليــة المرموقــة مثــل: 

“Surrey Science Park” بانجلترا ، المدينة العلمية “UCI” بجامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكية ،
 معهد “SIMIC” بالصين ، جامعة "هانبات" بكوريا وغيرها.

وكذلك اإلشتراك فى منظمات عالمية  " IASP" للمدن العلمية،  ومنظمة " HIPEAC " األوروبية للحاسبات فائقة اآلداء.

ومــن أهــم نقــاط التطويــر بالمعهــد توفيــر جوائــز للجــودة والنشــر العلمــى ممــا نتــج عنــه ارتفــاع معــدالت النشــر وكذلــك ارتفــاع 
عــدد الطلبــات وبــراءات اإلختــراع الممنوحــة .

ويهتــم المعهــد اأيضــا بتطبيــق التحــول الرقمــى مــن خــالل تطويــر نظــام إدارة المــوارد البشــرية حيــث يعــد احــد األنظمــة الحيويــة 
بالمعهــد ويقــوم بربــط وميكنــة الخدمــات مــن بدايــة بصمــة الموظــف بالوجــه ليتــم حســاب الحضــور وعــدد ســاعات الســهر ليؤثــر 
علــى المرتــب بشــكل مباشــر وفــورى ، وكذلــك تطويــر أنظمــة الشــئون العلميــة وقواعــد بيانــات الباحثين وتطويــر الموقــع اإللكترونى 

للمعهــد بأحــدث تقنيــات العــرض والتأميــن. 

وقد شهد المعهد فى الفترة من 2012 حتي 2021 العديد من اإلنجازات التى سيتم عرض بعضها فى هذا العدد من المجلة.

ــاعدتهم  ــدون مس ــاص وب ــام والخ ــكادر الع ــن ال ــد م ــي بالمعه ــكر زمالئ ــعني إال أن أش ــي ال يس ــة  كلمت ــي نهاي وف

كان مــن الصعــب تحقيــق هــذا الحلــم الكبيــر، وهنــاك العديــد مــن التحديــات التــي أؤكــد أن فــرق العمــل بالمعهــد 

قــادرة علــى مواجهتهــا واســتكمال التطويــر ليكــون معهــد بحــوث اإللكترونيــات ومدينــة العلــوم ألبحــاث وصناعــة  

ــا الحبيــب مصــر. اإللكترونيــات قاطــرة للتنميــة والتقــدم لبلدن
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التشكيل الجديد لمجلس إدارة معهد بحوث اإللكترونيات

رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ الدكتور/ هشام عزت الديب

ونائب رئيس المعهد ورؤساء األقسام العلمية

ومن الخارج
أ.د.محمود صقر                                                                     رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أ.د محمد محمود هاشم                                                               رئيس المركز القومي للبحوث

أ.د. جمال حلمى السعيد                                                    رئيس جامعة بنها وممثاًل للجامعات

السيد العميد/ أحمد عمر الفاروق                                             ممثال عن وزارة الدفاع                 

أ.د. أحمد عبد النظير                                                                    رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى 

د. إيمان عاشور                                                                                    مدير المعهد القومى لإلتصاالت ) وزارة اإلتصاالت(

م. أسامة فهمى عبد الحميد                      رئيــس قطــاع نظــم المعلومــات والتحــول الرقمــى )وزارة الصناعــة(

م. حسام الجمل                                                                       الرئيــس التنفيــذى لجهــاز تنظيــم اإلتصــاالت 

م/ جابر الدسوقى                                                                    رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

م/محمد السيد فاضل الزالط                                                    رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعيه

أ.د شريف صدقى                                                                    جامعة مدينة زويل

# رئيس اإلدارة المركزية بالمعهد ويتولى األمانة الفنية للمجلس
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األهداف اإلستراتيجية لمعهد بحوث اإللكترونيات

تعزيــز مكانــة مصــر علــى الخريطــة العالميــة فــى مجــال صناعــة اإللكترونيــات وتعزيــز اإلقتصــاد القومــي لهــا 
مــن خــالل تحقيــق أعلــى معــدالت للتنميــة إعتمــادًا علــى اإلقتصــاد القائــم علــى المعرفــة مــن خــالل :

-  بنــاء صناعــة إلكترونيــة قوميــة متخصصــة ترفــع معــدالت التصديــر وتزيــد فــرص العمــل للشــباب، وتســاعد فــي تحســين مســتوى 
وجــودة الخدمــات والمنتجــات المختلفــة المقدمــة للمواطــن.

خلــق البيئــة المالئمــة لإلبــداع التكنولوجــي وريــادة األعمــال وتحفيــز البحــث والتطويــر واإلبتــكار فــي مجــال 
صناعــة اإللكترونيــات مــن خــالل:

-  تحديد أولويات البحث واإلبتكار التي تمس الظروف المحلية وتعالج إشكاليات موجودة بالفعل. 
-  تعظيم استخدام تطبيقات اإلبداع التكنولوجي لمواجهة التحديات التنموية.

-  جذب مزيد من اإلستثمارات المحلية واألجنبية في مجال اإلبداع وريادة األعمال.

تطوير وتنمية الصناعات اإللكترونية من خالل:

-  إعداد برامج لتنمية صادرات الصناعات اإللكترونية.
-  إعداد برامج لتنمية مناطق المدن العلمية والتكنولوجية لتحويل األبحاث إلي منتجات اقتصادية.

-  إعداد برامج للتدريب والتأهيل في مجال الصناعات اإللكترونية
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المسارات الرئيسية إلستراتيجية المعهد خالل السنوات العشر القادمة

ــن  ــة م ــر القادم ــنوات العش ــالل الس ــد خ ــيتبناها المعه ــي س ــية الت ــارات الرئيس ــات والمس ــع التكنولوجي تنب
ــة: ــات التالي المنطلق

ــر  ــة مص ــة "رؤي ــا وثيق ــي تضمنته ــة والت ــر القادم ــنوات العش ــالل الس ــتراتيجية خ ــر اإلس ــات مص          احتياج
"2030 باإلضافــة إلــى "اإلســتراتيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار 2030"

والتي تتمثل أهميتها في المحاور التالية:
المحور األول: التنمية االقتصادية.

المحور الثاني: الطاقة
المحور الثالث: المعرفة واإلبتكار والبحث العلمي

المحور الرابع: الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
المحور الخامس: العدالة االجتماعية

المحور السادس: الصحة
المحور السابع: التعليم والتدريب

المحور الثامن: الثقافة
المحور التاسع: البيئة

المحور العاشر: التنمية العمرانية

أهم برامج ومشروعات  التنمية اإلقتصادية حتى عام 2030:
•  ترشــيد اســتهالك الميــاه وتنميــة المــوارد المائيــة و تحســين نوعيــة الميــاه والتوســع فــي برامــج التنميــة المســتدامة لخــزان الحجــر 

الرملــي النوبــي الجوفــي والميــاه المســوس.و تنميــة الميــاه الجوفيــة ومواجهــة التعديــات عليهــا. 
•  تحسين الخدمات الصحية.

•  زيادة الرقعة الزراعية وإنتاجية الفدان وضمان وتنمية مصادر الغذاء للشعب بما في ذلك زيادة الثروة الحيوانية والزراعية. 
•  تنمية مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد في الشبكة،  وتطوير البنية األساسية لقطاع الكهرباء.

•  تطوير الحوسبة السحابية واستخدام تطبيقات البيانات الضخمة، وقواعد البيانات القومية.
•  اإلهتمام العالى بالتصدير و التسويق و خاصة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

•  تطوير الصناعات اإللكترونية والتصميم.
•  التحول إلى االقتصاد الرقمى وبناء المناطق التكنولوجية والمدن العلمية.

•  تطويــر وإعــادة هيكلــة منظومــة المعرفــة واالبتــكار، وتبنــي برنامــج شــامل لغــرس ثقافــة االبتــكار والمعرفــة فــي المجتمــع، 
وتطويــر برنامــج شــامل لتحفيــز الشــركات المتوســطة والصغيــرة علــى االبتــكار، وتفعيــل الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص فــي 

دعــم وتحفيــز االبتــكار.
•  إنشــاء شــبكة بنيــة معلوماتيــة متكاملــة للعمــل الثقافــي فــي مصــر، ورفــع كفــاءة إدارة البنيــة األساســية للخدمــات الثقافيــة 

وتوســيع نطاقهــا، وحمايــة وتطويــر الحــرف التراثيــة، ودعــم وتمكيــن الصناعــات الثقافيــة، وحمايــة وصيانــة التــراث.
•  تطوير التعليم وتأهيل المدارس لإلعتماد واإلصالح الشامل للمنظومة التعليمية، ودعم المتفوقين والموهوبين.

وبالتالــي فــإن األهــداف اإلســتراتيجية لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات يجــب أن تتماشــى مــع أهــداف الدولــة وتتماشــى مــع مــا 
ــة  ــدول المتقدم ــاف ال ــن مص ــر ضم ــح مص ــادم وأن تصب ــد الق ــالل العق ــتدامة خ ــة المس ــق التنمي ــن تحقي ــر م ــه مص ــو إلي تصب

بنهايــة هــذا العقــد.
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          أهداف إستراتيجية معهد بحوث اإللكترونيات 2030
• دعم اإلبتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي من خالل مبادرات التحالفات القومية

•  بناء القدرات العلمية فى مجال اإللكترونيات و تكنولوجيا المعلومات

•  رفع مؤشر البحث العلمى 

•  المساهمة فى نمو اإلقتصاد القومى القائم على المعرفة.

•  دعــم برامــج ومشــروعات  التنميــة اإلقتصاديــة للدولــة خــالل العقــد الحالــي وحتــى عــام 2030 وفقــً لألولويــات التــي وضعتهــا الدولــة ضمــن وثيقــة رؤيــة 

مصــر 2030

          محاور و مبادرات  معهد بحوث اإللكترونيات و التكنولوجيات التى تتطلبها هذه المبادرات:
تعتمــد منهجيــة اإلســتراتيجية علــى محــاور تكنولوجيــة تنبثــق منهــا مبــادرات و تضــم كل مبــادرة مجموعــة مــن المشــروعات. تضــم هــذه المبــادرات 
مجموعــة مــن المشــروعات التــي يشــترك فيهــا فــرق مــن أقســام المعهــد المختلفــة تتكامــل فيمــا بينهــا لتحقيــق األهــداف التــي تنشــدها المبــادرة 

وصــواًل إلــى الهــدف األســمى وهــو دفــع خطــة التنميــة بالبــالد وتحقيــق التنميــة المســتدامة بحيــث تنهــض مصــر وتصبــح فــي مصــاف الــدول األقــوى 

إقتصاديــً علــى المســتوى العالمــى.

          المحاور التكنولوجية األساسية إلستراتيجية المعهد خالل السنوات العشر القادمة:
ويضم هذا الجزء مجموعة من المحاور التكنولوجية التى يقترحها معهد بحوث اإللكترونيات

أوآًل: انترنت األشياء والمستشعرات.                                                                                              ثانيً: الطاقة الجديدة والمتجددة.

ثالثا: هندسة الموجات الميكروئية والقياسات والشبكات  الالسلكية.                       رابعً: األمن السبرانى.

خامسً: نظم المركبات ذاتية الحركة والطائرات بدون طيار والروبوتات.                     سادسً: الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وقواعد البيانات القومية.  

سابعً: الذكاء اإلصطناعى.                                                                                                                  ثامنً: هندسة اللغة والحاسبات فى التعليم

تاسعً: الغرف النظيفة والنانوتكنولوجى.                                                                                 عاشرًا: الواقع االفتراضى والمعزز ومعالجة الصور والفيديو.

الحادى عشر: الهندسة الطبية الحيوية.

          المبادرات المقترحة:
المبادرة األولى: ترشيد استهالك المياه وتنمية المياه الجوفية .

المبادرة الثانية: تعظيم وضع مصر على الخريطة السياحية الدولية وحفظ التراث
المبادرة الثالثة: تحسين جودة العملية الزراعية .

المبادرة الرابعة: تعميق تصنيع اإللكترونيات الدقيقة
المبادرة الخامسة: تطوير الخدمات الصحية

المبادرة السادسة : تطوير التعليم
المبادرة السابعة: تعظيم تطبيق تكنولوجيا الروبوت 

المبادرة الثامنة: تنمية مصادرالطاقة الجديدة والمتجددة 
المبادرة  التاسعة: الحفاظ على البيئة و تحديد مصادر التلوث

المبادرة العاشرة: الفضاء واألمن القومى 
المبادرة الحادية عشر:  تعميق تطبيقات الذكاء اإلصطناعى
المبادرة الثانية عشر:  تشغيل وسائل النقل بمصدر كهربى

المبادرة الثالثة عشر:  التوسع فى تطبيقات االتصاالت الالسلكية
المبادرة الرابعة عشر:  تعميق تطيبقات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة

المبادرة الخامسة عشر:  تعميق تطبيقات معالجة الصوت والصور
المبادرة السادسة عشر: تعميق التصنيع المحلي من خالل إنشاء التحالفات القومية بين الجهات.

المبادرة السابعة عشر:  تعميق ونشر فكر الحاضنات التكنولوجية لتشجيع الشباب للتحول إلي ريادة األعمال في مجال صناعة اإللكترونيات.

8
www.eri.sci.eg



إنجازات المعهد في الفترة ) 2018م - 2021م(

ــز  ــي المرك ــل مبان ــت بداخ ــر المؤق ــا بالمق ــن عام ــرور ثالثي ــد م ــدة بع ــة الجدي ــم بالنزه ــر الدائ ــل للمق ــد بالكام ــال المعه            إنتق
القومــي للبحــوث.

           صــدور قراررئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2 لســنة 2020 باعتبــار مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات 
مشــروعا قوميــا.

ــر 2021  ــخ 20 يناي ــم 6 بتاري ــار رق ــد الغف ــد عب ــور / خال ــتاذ الدكت ــي  األس ــث العلم ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــي وزي            صدورقرارمعال
بالموافقــة علــى إنشــاء وادي العلــوم والتكنولوجيــا تحــت مســمى " مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات " 

التابــع  لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات.

           خروج منتجات فعلية من المخرجات البحثية بالتعاون مع الحلفاء من الجامعات والمراكز  البحثية والصناعة. 

           إطــالق أول حاضنــة أعمــال متخصصــة فــي مجــال اإللكترونيــات طريــق ” TARIEIC ” وهــى تابعــة لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات 
وبدعــم مــن أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا " برنامــج انطــالق" علــى مــدار ثــالث دورات والحصــول علــى جوائــز عالميــة.

           ينفــذ بالمعهــد حاليــا مشــروع واعــد عــن المكتبــات الرقميــة للفيديــو وهــو الــذى يمثــل أهميــة قوميــة لمــا فيــه مــن حفــظ 
للتــراث القومــى المســموع والمرئــى ، وكذلــك مشــروع الحقيقــة االفتراضيــة للســياحة بمدينــة  األقصــر.

           إنشــاء المعامــل المركزيــة والتــي تســهم فــي التحــول مــن النظريــة إلــى التطبيــق وإعــداد نمــاذج أوليــة وشــبه صناعيــة   مثــل 
معامــل للكــروت المطبوعــة، المعمــل المركــزى للنمذجــة والقياســات ، المعمــل المركــزى لبطاريــات الليثيــوم للســيارات الكهربيــة 

وغيرهــا  .

ــر المعمــل المتخصــص للحاســبات فائقــة اآلداء ليكــون مركــزا إلســتخدامات الــذكاء اإلصطناعــي والتطبيقــات             تحديــث وتطوي
األخــرى.

ــي  ــاعد ف ــي تس ــة والت ــات المطلوب ــر واإلحصائي ــاج التقاري ــد إلنت ــد للمعه ــر الجدي ــات Datacenter بالمق ــز معلوم ــر مرك            تطوي
ــة. ــة آمن ــي بيئ ــة ف ــات الحكومي ــتضافة التطبيق ــك اس ــرار وكذل ــاذ الق ــة اتخ صناع

           العمل على تطوير مكاتب ال TICO  للتعاون مع الصناعة وحفظ الملكية الفكرية وزيادة عدد براءات اإلختراع الممنوحة.

ــة  ــر 2019 بمدين ــي نوفمب ــا ف ــرة منهم ــدورة األخي ــدت ال ــد عق ــن ، وق ــن كل عامي ــن دوليي ــن علميي ــد مؤتمري ــم المعه            ينظ
ــة. الغردق

           ميكنــة أنظمــة المعهــد لألعمــال البحثيــة، و اإلداريــة ، والماليــة و تحديــث وتطويــر وانشــاء انظمــة المــوارد البشــرية – الشــئون 
العلميــة – ادارة المشــروعات - قاعــدة بيانــات الباحثيــن ممــا يســهم فــى إصــدار التقاريــر واإلحصائيــات بســرعة و جــودة عاليــة.
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             توقيــع اتفاقيــات مــع بعــض الجهــات المحليــة والعالميــة لزيــادة التواصــل مــع المجتمــع العلمــي والدولــي ، و اإلشــتراك فــى 
ــبات فائقــة االداء. ــة للحاس ــة  " HIPEAC " األوروبي ــة، ومنظم ــدن العلمي ــة  " IASP" للم ــات عالمي منظم

             تحديث البنية التحتية للمعهد من شبكات ممايسهم فى تطوير وتحسين اآلداء والتواصل مع العالم الخارجي.

ــى  ــر ف ــات التطوي ــام عملي ــذ مه ــة لتنفي ــركات متخصص ــل لش ــغيل المعام ــة و تش ــة و الصيان ــن و النظاف ــال  األم ــناد أعم              إس
ــر. ــتمرارية التطوي ــى اس ــاظ عل ــد والحف المعه

             تدريــب الســادة العامليــن فــى الــكادر العــام بالمعهــد علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة آلداء األعمــال اإلداريــة والماليــة التــي 
يكلفــون بهــا ممــا يؤثــر إيجابيــا فــى بنــاء قــدرات العامليــن بالمعهــد وإكســابهم المهــارات المطلوبــة للتعامــل مــع النظــم الجديــدة 

التــى يتبناهــا المعهــد.

             تطوير منظومة المشاريع الخارجية وزيادة أعدادها إلى ما يقرب من 40 مشروع لخدمة البحث العلمي وقطاع الصناعة. 

             التعاقــد علــى إســتكمال إنهــاء أعمــال مقــر المدينــة العلميــة بعــدد 6 مبانــي هــي:  E,G,H,I,K,M واســتكمال البنيــة األساســية 
مثــل الكهربــاء والمــاء وأنظمــة الحريــق والصــرف الصحى.

             إنشاء و إستحداث قاعات للتدريب المتخصص فى مختلف مجاالت اإللكترونيات بالمقر الجديد.

             زيــادة ميزانيــة المعهــد مــن حوالــي 4 مليــون جنيــه فــي عــام )2012-2013(( لتصــل إلــى 440 مليــون جنيــه  فــي العــام المالــي 
)2021-2020(

             إجــراء مســابقة ســنوية  وتقديــم جوائــز معتمــدة علــى مؤشــرات تقييــم اآلداء للســادة أعضــاء هيئــة البحــوث ومعاونيهــم  
حيــث تــم حســاب النتيجــة -واســتخراج البيانــات الخاصــة بــكل متقــدم مــن خــالل قاعــدة بيانــات المشــروع القومــي لتطويــر مؤشــرات 

اآلداء )E-Science(.وكذلــك تكريــم  الســادة المتميزيــن مــن الــكادر العــام وفقــا لمعاييــر محــددة.

             توثيــق تطــور المعهــد علــى مــدار ثالثيــن عامــا واإلنتقــال إلــى المقــر الجديــد إعالميــا وذلــك بإنتــاج عــدد مــن األفــالم الوثائقيــة 
عــن المعهــد باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وكذلــك إصــدار عــدد 4 مجــالت خاصــة عــن تطويــر المعهــد باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة 

والتواجــد اإلعالمــي فــي الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة.
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القوى البشرية للمعهد

األنشطة البحثية بالمعهد

تدرج معدالت الزيادة للخطة االستثمارية ) 2012 - 2021 (
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استقدم الخبراء حتى 2020

عدد الطلبات لتسجيل براءات االختراع / منح براءات اإلختراع

المشروعات الخارجية من 2011 حتى 2020
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أول هيكل تنظيمي للمعهد رقم 341  لعام 1993

ثاني هيكل تنظيمي للمعهد  لعام 2013

تطور الهيكل التنظيمي لمعهد بحوث اإللكترونيات
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الهيكل التنظيمي المقترح لمعهد بحوث اإللكترونيات
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)ما بين الماضي والحاضر...... رحلة معهد بحوث اإللكترونيات في ثالثين عاما(

معهد بحوث اإللكترونيات )2021-1989(

تــم إنشــاء معهــد بحــوث اإللكترونيــات بموجــب القــرار الرئاســي رقــم 38 لعــام 1989 م, وهــو يعتبــر واحــدًا مــن المعاهــد البحثيــة 

والتطبيقيــة المتخصصــة فــي مجــال صناعــة اإللكترونيــات والتابعــة لــوزارة البحــث العلمــي. حيــث يضــم أكثــر مــن 270 باحثــً وعالمــً 

ممــا يجعلــه واحــدًا مــن أكبــر المعاهــد البحثيــة فــي مصــر فــي مجــال هندســة اإللكترونيــات.

ــراوي  ــماعيلية الصح ــرة اإلس ــق القاه ــأول طري ــد ب ــد للمعه ــر الجدي ــاء المق ــً إلنش ــرًا مربع ــا 17000 مت ــاحة قدره ــص مس ــم تخصي ت

ــً. ــرًا مربع ــف مت ــي 55 أل ــي حوال ــي المبان ــة ف ــات المختلف ــل والخدم ــات المعام ــى متطلب ــغ إجمال ــدة(، وبل ــة الجدي ــة النزه )منطق

المقر الدائم بالنزهةالمقر المؤقت بالدقي                                                  
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األقسام واإلدارات والشبكات بالمقر القديم بالدقي )2019-1989(

تم االنتقال الجزئي لالقسام واإلدارت في 2018
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           وقامــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  بالمتابعــة المســتمرة لكافــة مراحــل التجهيــزات بالمقــر الجديــد  بفضــل 

توجيهــات معالــي  االســتاذ الدكتــور/ خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

            وتــم االنتقــال للمقــر الجديــد بشــكل كامــل فــي عــام 

 2020

             يتميــز الموقــع الجديــد  لمعهد بحوث اإللكترونيات 
بالقــرب مــن مطــار القاهــرة الدولــي ومجموعــة كبيــرة 

مــن المناطــق الصناعيــة فــي مصر.
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           ويتضمــن المقــر الجديــد مبنــى لغرفــة نظيفــة تكــون بمثابــة نــواة للمركــز القومــى لتصميــم وتطويــر وتســويق النظــم 
ــات  ــاالت اهتمام ــي مج ــة ف ــل التخصصي ــن المعام ــددًا م ــو، و ع ــات النان ــا إلكتروني ــة وتكنولوجي ــة الدقيق الكهروميكانيكي

ــل:  ــة مث ــد المختلف المعه

اوال : المعامل المتخصصة :

                       المعمل المتخصص للنانو تكنولوجى                                                  المعمل المتخصص للحوسبة السحابية

ثانيا : المعامل المركزية :

-   المعمل المركزي للدوائر المطبوعة واإلختبارات
-   المعمل المركزى للنمذجة والقياسات.

-   المعمل المركزى لألنظمة في النطاق المليمترى
-   المعمل المركزي  ألبحاث وقياسات اإلمتصاص النوعى

-   المعمل المركزى لبطاريات الليثيوم للسيارات الكهربية.
-   المعمل المركزى إلختبار وقياسات الهوائيات 

-   المعمل المركزى اإلنسان اآللي واألنظمة الذكية.
-   المعمل المركزى ألجهزة الطاقة العالية واإللكترونيات الدقيقة.

-   المعمل المركزى للمستشعرات وإنترنت األشياء.
-   المعمل المركزى للطاقة الجديدة والمتجددة.

-   المعمل المركزى لنظم المحاكاة وتطبيقاتها.
-   المعمل المركزى للهندسة الطبية الحيوية

-   المعمل المركزى للميكانيكا الدقيقة
-   المعمل المركزى لنظم تأمين الحاسبات والشبكات الالسلكية

-   المعمل المركزى لألنظمة المدمجة
-   المعمل المركزى للقياسات الكهربية والمستشعرات

-   المعمل المركزى للمركبات ذاتية الحركة
)E-Waste(المعمل المركزى للتعامل مع المخلفات اإللكترونية   -
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المعمل المركزي للدوائر المطبوعة:

يعتبــر مــن المعامــل الهامــة لخدمــة أقســام البحــث والتطويــر بالمعهــد، وكذلــك الجامعــات والجهــات الصناعيــة  ويتميــز بتصنيــع 
ــى 150  ــل إل ــوط تص ــة خط ــع وبدق ــنتيمتر مرب ــى 40x30 س ــل إل ــع تص ــاحة تصني ــددة ، بمس ــات المتع ــة ذات الطبق ــر المطبوع الدوائ
ميكـرومتــــر وبجــودة عاليــة، حيــــث تمــر مراحــــل التصنيــــع باختبــارات متعــددة باستخــــدام أحـــدث االجهــزة والبــرامــــج فــي العالــــم 

) Scancad( هذاباإلضافة إلى خط تجميع المكونات اإللكترونية السطحية آليا .

المعمل المركزي للنمذجة والقياسات:

ــة  ــة والصناعي ــف صناعي ــات النص ــة والمنتج ــام البحثي ــا باألقس ــم تطويره ــي يت ــة الت ــاذج المعملي ــن النم ــوة بي ــد الفج ــم س ــث يت حي
ــد. ــات المعه ــويق منتج ــة لتس المطلوب
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المعمل المركزي لتصنيع الدوائر فى النطاق الراديوي:
ــن  ــة م ــة عريض ــدم فئ ــا وتخ ــر حجمه ــاز بصغ ــي تمت ــزر والت ــة اللي ــل بتقني ــي تعم ــع الت ــات التصني ــدث ماكين ــل بأح ــز المعم ــم تجهي ت

ــه. ــد وخارج ــل المعه ــن داخ الباحثي

المعمل المركزي لقياس اإلمتصاص النوعي:
ــاالت  ــن أجهــز الإلتص ــا رأس وجســم االنســان للطاقــة الكهرومغناطيســية الصــادرة م يهــدف الــي قيــاس معــدل امتصــاص خالي
الحديثــة، ويختــص بقيــاس األمتصــاص النوعــي للهوائيــات بشــكل عــام وأجهــزة اإلتصــاالت والهواتــف الخلويــة حتــي تكنولوجيــا ال 

  5G
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معمل بطاريات الليثيوم
تعــد بطاريــات الليثيــوم هــي المفتــاح الرئيســي لصناعــة المركبــات الكهربائيــة ومــن أهــم عوامــل نجــاح اســتخدام الطاقــة الشمســية 
جنبــً إلــي جنــب مــع صناعــة األلــواح الشمســية. ولصناعــة بطاريــات الليثيــوم عــدة مراحــل: المرحلــة األولــي وهــي مرحلــة تحضيــر المــواد 
والمرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة قيــاس خصائــص المــواد التــي تــم تحضيرهــا والمرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة تجميــع الخليــة األوليــة 
ســواء علــي شــكل العملــة أو الشــكل األســطواني أو شــكل بطاريــات المحمــول. والمرحلــة الرابعــة وهــي مرحلــة اختبــار تلــك الخاليــا 
والمرحلــة الخامســة وهــي مرحلــة تجميــع الخاليــا لعمــل بطاريــات للمركبــات الكهربائيــة أو للخاليــا الشمســية و أخيــرًا مرحلــة اختبــار 

البطاريــة النهائيــة.

المعمل المركزي للموجات المليمترية

المعمل المركزى لإلنسان اآللى
وســيضم المعمــل مجموعــة مــن الروبــوت الصناعيــة باإلضافــة لروبــوت متنقــل Mobile Robot ومجموعــة مــن الروبــوت التــي 
تتعــاون لتــؤدى مهــام معينــة فــي نظــم العمــالء الذكيــة Intelligent Agents وباســتخدام أســاليب الــذكاء اإلصطناعــى فضــاًل 

عــن نظــم الرؤيــة بالحاســب

المعمل المركزى للمستشعرات وإنترنت األشياء
مــن المقــرر انشــاء هــذا المعمــل بغــرض تصميــم وتصنيــع مجموعــة مــن المستشــعرات للتطبيقــات المختلفــة وخاصــة فــي مجــال 

انترنــت األشــياء، متضمنــة األمــان الصناعــى.
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المعمل المركزى لنظم المحاكاة وتطبيقاتها

يتضمــن هــذا المعمــل مجموعــة مــن الحاســبات القويــة )محطــات التشــغيل( المربوطــة بشــبكة محليــة ومجموعــة مــن حــزم 
البرمجيــات الخاصــة بنظــم المحــاكاة فــي التطبيقــات المختلفــة:

...،Simcad Pro، Simulink ،Simul8 لغات برمجة للمحاكاة مثل  •
...،MATLAB، MATHEMATICA، ANSYS حزم برمجيات رياضية مثل  •

•  مجموعة مكتبات Libraries ألدوات المحاكاة.
.Finite Elements حزم برمجيات  •

.ACSL، Facsimile مثل ،Discrete event simulation، Continuous simulation  حزم برمجيات للغات  •
وتتضمن وظائف هذا المعمل تقديم الخدمات واجراء البحوث والتطوير في هذا المجال. 

المعمل المركزى للميكانيكا الدقيقة
يعتبــر هــذا المعمــل معمــأل خدميــً فقــط بخــالف المعامــل األخــرى التــي قــد تضمــن وظائــف بحثيــة وتطويــر باإلضافــة إلــى الوظائــف 
ــات  ــع المكون ــة لتصني ــة عالي ــة وآالت CNC ذات دق ــزة الميكانيكي ــن األجه ــة م ــى مجموع ــل عل ــذا المعم ــتمل ه ــة.  ويش الخدمي

الميكانيكيــة الدقيقــة وتشــغيلها بدقــة

المعمل المركزى لألنظمة المدمجة
تعتبــر األنظمــة المدمجــة أهــم نظــم البرمجيــات فــي األنظمــة الحديثــة وخاصــة فــي أنظمــة الفضــاء واألقمــار الصناعيــة وأنظمــة 
التحكــم بصفــة عامــة. ويضــم هــذا المعمــل أهم نظم التشــغيل فــي الوقت الحقيقــى ومترجمــات األنظمــة المدمجــة وتطبيقاتها.

المعمل المركزى للقياسات الكهربية والمستشعرات
ويشــتمل هــذا المعمــل علــى مجموعــة مــن أجهــزة القيــاس الكهربيــة واإللكترونيــة ذات دقــة عاليــة والتــي يصعــب تكرارهــا فــي 
أكثــر مــن قســم إلرتفــاع ســعرها. كمــا يقــوم هــذا المعمــل بتطويــر وتصنيــع مجموعــات مــن المستشــعرات التــي يتــم اســتخدامها 

فــي التطبيقــات المختلفــة بكافــة أقســام المعهــد.

المعمل المركزى لقياس الهوائيات
يتضمــن هــذا المعمــل غرفــة معزولــة كهرومغناطيســيً لقيــاس أداء الهوائيــات وتحديــد نمــط اإلشــعاعات الكهرومغناطيســية 
ــاع  ــرًا )بارتف ــزى x 8,8 14,8x 7,2 مت ــل المرك ــذا المعم ــاد ه ــغ أبع ــا. وتبل ــكل منه ــب  ل ــاس الكس ــات وقي ــذه الهوائي ــاءة ه وكف

ــز الداخلــى للمعمــل عــن ماهــو خارجــه. دوريــن( ويحتــل الــدور األرضــى مــن المبنــى E. وســتيم ادخــال كبســولة لعــزل الحي

المعمل المركزى للطاقة الجديدة والمتجددة
يهــدف إلــى زيــادة التنافســية للصناعــة المصريــة وتوفيــر مصــادر "نظيفــة" للطاقــة بمصــر تعتمــد علــى الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، 

وبخاصــة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.
ــة  ــا الضوئي ــم الخالي ــة  وقس ــل الطاق ــة وتحوي ــة العالي ــات الطاق ــم الكتروني ــة لقس ــوة البحثي ــى الق ــزى عل ــل المرك ــد المعم ويعتم

ــل. ــذا المعم ــتمرة له ــة ومس ــة قوي ــاء دفع ــى إلعط ــة أول ــة كمرحل ــزة المعملي ــات واألجه ــد واإلمكاني بالمعه
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ثالثا: معامل األقسام البحثية:

معمل تصنيع واختبار الدوائر الشريطية
ــر الشــريطية حيــث تــم انشــاء أول معمــل بجمهوريــة مصــر  ــار الدوائ لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات خبــرة طويــل فــي تصنيــع واختب
ــة  ــدة بالدول ــات عدي ــة جه ــتخدامه لخدم ــل واس ــذا المعم ــر ه ــم تطوي ــى ويت ــرن الماض ــن الق ــات م ــذ الثماني ــد من ــة بالمعه العربي

ــلحة. ــوات المس ــا الق ومنه

معمل شبكات الطاقة الذكية 
تمثــل شــبكات نقــل الطاقــة الكهربيــة الذكيــة أحــدث اإلتجاهــات العالميــة لتوفيــر هــذه الطاقــة بصــورة تتيــح لمتخــذ القــرار بيانــات 

محدثــة وتمكنــه مــن اتخــاذ القــرار لضمــان اإلســتخدام األمثــل لمصــادر الطاقــة المتاحــة.

معمل تصنيع واختبار الخاليا الشمسية
تعتبــر الطاقــة الشمســية مــن أهــم مصــادر الطاقــة النظيفــة وتعتبــر جمهوريــة مصــر العربيــة مــن أعلــى المناطــق التــي تتوافــر فيهــا 

مصــادر هــذه الطاقــة علــى مســتوى العالــم. ويمثــل هــذا المعمــل أحــد أهــم محــاور اإلســتراتيجية للمعهــد فــي مجــال الطاقــة.
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معمل وسائل الدفع ومولدات ومحركات الطاقة العالية
يتضمــن هــذا المعمــل مجموعــة مــن مولــدات ومحــركات الطاقــة العاليــة ومعــدات اختبارهــا بمــا يخــدم قطــاع توليــد الكهربــاء 

بكفــاءة عاليــة وتقليــل الفاقــد فيهــا 

معمل الوسائط المتعددة والفيديو والواقع التخيلى
يتضمــن هــذا المعمــل أحــدث التقنيــات لتوليــد أنظمــة الواقــع التخيلــى وتطبيقاتهــا فــي مجــاالت الســياحة واآلثــار والتجــوال التخيلــى 

فــي المعالــم األثريــة  بمــا يخــدم قطــاع الســياحة واآلثــار والتعليــم الفنــي والعــام.

معمل األنظمة الذكية والذكاء اإلصطناعى
يمثــل هــذا المعمــل واحــدًا مــن أهــم محــاور إســتراتيجية المعهــد والدولــة فــي مجــال اســتخدام الــذكاء اإلصطناعــى وتطبيقاتــه 
والثــورة الصناعيــة الرابعــة، خاصــة مــع انتشــار تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــى وشــيوع اســتخدامه فــي كافــة مناحــى الحيــاة. ويضــم 

هــذا المعمــل مجموعــة مــن محطــات التشــغيل القويــة وحــزم برمجيــات متخصصــة فــي الــذكاء اإلصطناعــى وتعلــم اآللــة.

معمل اللغات الطبيعية والترجمة اآللية
يبحــث هــذا المعمــل فــي أنظمــة التعريــب واســتخدام اللغــات الطبيعيــة وخاصــة اللغــة العربيــة فــي أنظمــة التعليــم والتدريــب ورفــع 

كفــاءة األفــراد.

معمل تصميم واختبارات األجهزة  الميكروئية وتحديد خواصها
ــن  ــاًل ع ــا فض ــد خواصه ــة وتحدي ــة الميكروئي ــزة اإللكتروني ــم األج ــة لتصمي ــات المتخصص ــن المحط ــة م ــل مجموع ــن المعم يتضم

ــا. ــد خواصه ــة وتحدي ــر الميكروئي ــم الدوائ ــة لتصمي ــات المتخصص ــزم البرمجي ــن ح ــة م مجموع

معمل أنظمة الصوتيات
يضــم هــذا المعمــل مجموعــة مــن األجهــزة المتخصصــة فــي معالجــة اإلشــارات والصــور وتمييــز األنمــاط والكينونــات علــى أســاس 

مجموعــة مــن الخصائــص ويتعامــل مــع صــور األقمــار الصناعيــة ومجموعــات أخــرى مــن الصــور.
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أنهــى معهــد بحــوث االلكترونيــات تركيــب و تشــغيل المرحلــة األولــى مــن محطــة الطاقــة الشمســية أعلــى مبانــى المعهــد بالنزهــة، 
ــاحات  ــتخدام المس ــاءة اس ــن كف ــد م ــا يزي ــة مم ــاءة العالي ــة ذات الكف ــواع الحديث ــن األن ــة م ــا الضوئي ــواح الخالي ــار أل ــم اختي ــد ت و ق
المتاحــة، بلغــت قــدرة المحطــة الشمســية 30 كيلــو وات و قــد تــم توصيلهــا علــى شــبكة الكهربــاء بالمعهــد لتســاهم فــى تخفيض 
االســتهالك مــن شــركة الكهربــاء و بالتالــى التوفيــر فــى تكاليــف اســتهالك الكهربــاء بالمعهــد، و مــن المتوقــع أن يبلــغ اإلنتــاج 
الســنوى للمحطــة خمســون ألــف كيلــو وات ســاعة بقيمــة تقريبيــة اثنــان و ســبعون الــف جنيــه ســنويا، و أيضــا مــن المزايــا الهامــة 
لهــذا المشــروع إمكانيــة اســتخدام المحطــة لألغــراض البحثيــة، حيــث تــم توفيــر نقــاط لتوصيــل المحطــة بمعامــل المعهــد لفتــرات 
مؤقتــة بغــرض إجــراء أبحــاث خاصــة بمجالــى الطاقــة المتجــددة و الشــبكات الذكيــة، كذلــك تــم تركيــب محطــة أرصــاد و ربطهــا مــع 
مجمــع بيانــات )data logger( حيــث يتــم تســجيل بيانــات المحطــة مثــل شــدة الســطوع الشمســى و ســرعة الريــاح و درجــة الحــرارة 
وكذلــك الطاقــة المنتجــة مــن المحطــة و مــن ثــم حفظهــا و اتاحتهــا للباحثيــن مــن كافــة أقســام المعهــد عــن طريــق بــث هــذه 

البيانــات عبــر شــبكة المعهــد المحليــة.
و مــن المخطــط اســتخدام جــزء مــن أســطح باقــى مبانــى المعهــد للوصــول بالقــدرة الكليــة للمحطــة إلــى مــا بيــن 250 الــى 300 كيلــو 

وات خــالل األعــوام المقبلــة

محطة الطاقة الشمسية بمعهد بحوث االلكترونيات
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•   تعتبر الغرفة النظيفة لمعهد بحوث اإللكترونيات هي األكبر بمصر في مجال اإللكترونيات ) 3000م2 ( 

•   أول غرفة نظيفة متخصصة فى مجال البحث العلمى وجميع مراحل التصنيع المختلفة. 

•   تم التخطيط إلنشاء الغرفة النظيفة بالمعهد في خططه الخمسية السابقة 

•  تم إنشاء مكان مخصص للغرفة النظيفة بالمبني الجديد للمعهد 

 

الغرفة النظيفة
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الهدف من إنشاء الغرفة النظيفة
          تنفيــذ إنشــاء الغرفــة النظيفــة للتفــرد فــى صناعــة المستشــعرات فــى حيــز الميكــرو ، النانــو تكنولوجــى علــى مســتوى المنطقــة 

العربيــة واألفريقيــة.

ــتوى  ــى المس ــا عل ــة له ــة الالزم ــوادر الفني ــب الك ــة وتدري ــرف النظيف ــغيل وإدارة الغ ــة وتش ــرد لصناع ــب متف ــز تدري ــاء مرك          إنش

التقنــى.

          كمــا تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن معهــد بحــوث اإللكترونيــات والكليــة الفنيــة العســكرية عــام  2019  "عقــد استشــاري" 

إلنشــاء غرفــة نظيفــة لصناعــة اإللكترونيــات لتكــون نــواة للنهــوض بصناعــة االلكترونيــات فــي مصر.

المشروعات القومية لتوطين صناعة اإللكترونيات

أوال: التحالف القومي لتعميق المكون والناتج المحلي في صناعة اإللكترونيات.
ثانيا: الحاضنات التكنولوجية في صناعة اإللكترونيات.
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المشروعات القومية لتوطين صناعة اإللكترونيات

            وحدة انتاج الطاقة الشمسية

            عدادات الكهرباء الذكية

            دائرة المولد الحرارى المتناهية الصغر

            المستشعر الحيوى للكشف عن الفيروسات و البكتيريا فى العينات البيولوجية

            مستشعر الغازات

            األقطاب الكهربية للمخ

            تأمين المتاحف

أوال: التحالف القومي لتعميق المكون والناتج المحلي في صناعة اإللكترونيات.

يهــدف التحالــف لرفــع شــعار "صمــم وصنــع فــي مصــر" لتقليــل األســتيراد فــي صناعــة اإللكترونيــات ممــا ســيكون لــه مــردود كبيــر 
علــى األقتصــاد المصــري وزيــادة تغطيــة الســوق المحلــى والتصديــر للخــارج.

 كمــا أن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي فــي المجتمــع مــن حيــث توفيــر فــرص عمــل جديــدة متاحــة بصــورة مباشــرة للفنييــن 
والمهندســين والعامليــن فــي مجــاالت التصميــم والتصنيــع المحلــي، وكــذا بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــالل القطاعــات والمؤسســات 

ــة.  ــة والبتروكيماوي ــة واألمنب ــاالت الطبي ــي المج ــعرات ف ــة والمستش ــاء والطاق ــى الكهرب ــة بقطاع ــة المرتبط الصناعي

أمثلة لبعض منتجات التحالف 
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1.  عداد كهربي  رقمي ذكي أحادي الوجه

يقــدم هــذا المشــروع خبــرة فريــق العمــل فــي تطويــر النظــم اإللكترونيــة وإجــراء اإلختبــارات الميدانيــة لمنظومــة العــدادات الذكية، 
والــذي قــام فريــق العمــل بتطويرهــا بالتعــاون مــع "التحالــف القومــي للمعرفــة والتكنولوجيــا فــي مجــال تعميــق المكــون والتاتــج 
المحلــي فــي مجــال صناعــة اإللكترونيــات" )DLMEI( ، برئاســة معهــد بحــوث اإللكترونيــات )ERI( ، وبرعايــة أكاديميــة البحــث 

العلمــي والتكنولوجيــا )ASRT( ، وعضويــة مركــز التميــز العلمــي والتكنولوجــي )STCE( التابــع لــوزارة اإلنتــاج الحربــي.
تــم توقيــع عقــد اتفــاق فــي مجــال تطويــر العــدادات اإللكترونيــة باســتخدام التقنيــات المتولــدة مــن خــالل أنشــطة التحالــف بيــن 
الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ومركــز التميــز العلمــي والتكنولوجــي لترقيــة عــدد 106 عــداد إلكترونــي إلــى عــداد ذكــي بمدينــة 
ــتاذ  ــيد األس ــي والس ــث العلم ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــار –  وزي ــد الغف ــد عب ــور / خال ــتاذ الدكت ــيد األس ــي الس ــور معال ــد بحض ــيخ زاي الش
الدكتــور / محمــود صقــر – رئيــس أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا والســيد األســتاذ الدكتــور / هشــام عــزت الديــب – رئيــس 
معهــد بحــوث اإللكترونيــات والســيد األســتاذ الدكتــور / محمــد ريــاض الغنيمــي – مديــر معمــل التصميمــات ألنظمــة اإللكترونيــات 

واالتصــاالت – قســم هندســة اإللكترونيــات واالتصــاالت الكهربيــة - كليــة الهندســة – جامعــة القاهــرة..

إنجازات التحالف تطبيق ونزول المخرجات النهائية للسوق

محاور التعاقد:

            ترقيــة العــدادات إلــى عــدادات ذكيــة / دفــع مقــدم وتصنيــع واإلشــراف علــى التركيــب واختبــار وتشــغيل الوحــدات اإللكترونيــة 
والبرمجيــات الخاصــة بعمليــة الترقــي لتنفيــذ المشــروع التجريبــي للعــدادات بمدينــة الشــيخ زايــد. 

            توريد الوحدات اإللكترونية ووحدات األتصال والوحدات البرمجية الالزمة لترقية العدادات.
            تصميم وتنفيذ وتشغيل برمجيات الحاسب اآللى ونظم المعلومات المتكاملة. 

            تصميم وتنفيذ وتشغيل وحدات البرمجيات المدمجة للعدادات.
            تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفنى. 
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مميزات المشروع
وتتميــز منظومــة التطويــر المحليــة عــن غيرهــا والمطبقــة فــي عــدد مــن الــدول فــي عــدة جوانــب تكامليــة. ويأتــى مــن بيــن 

أهــم هــذه المميــزات مايلــى:

           سرعة وسهولة الحساب اآلني للفاقد الفني والتعرف على حاالت السرقات والتالعب.

Remote Controlling Capabilities إمكانية التحكم في عمليات الفصل والتوصيل عن بعد           

 )Connect and Dis-Connect( 

           إمكانية استخدام العدادات المجاورة كنقطة إلعادة إرسال قراءات العدادات.

 Cloud Computing ســهولة الربــط مــع عناصــر المــدن الذكيــة فــي ظــل اســتخدام التقنيــات الحديثة مثل الحوســبة الســحابية            

.Big Data Analysis وتحليل البيانات الضخمة Internet of Things )IoT( ومنظومة إنترنت األشــياء

ــد  ــي تعتم ــة الت ــن الحديث ــاليب التأمي ــتخدام أس ــن اس ــن م ــياء)Internet of Things )IoT  يمك ــت األش ــة إنترن ــود منظوم            وج

علــي االتصــال بيــن أطــراف المنظومــة.

           ترشيد االستهالك وتقليل الحاجة إلى إنشاء محطات توزيع إضافية.

           عدم الحاجة إلى وجود مجمع للقراءات مما يسهم في تقليل التكلفة.

ــبابها  ــى أس ــوف عل ــة والوق ــكالت المختلف ــة المش ــل لمعرف ــرق التواص ــهيل ط ــتركين وتس ــة للمش ــات المقدم ــر الخدم            تطوي

والعمــل علــى حلهــا فــي أســرع وقــت ممكــن.

ــة  ــر التوعي ــتهالك ونش ــيد االس ــراض ترش ــي أغ ــتركين ف ــة بالمش ــات الخاص ــن البيان ــل م ــم الهائ ــن الك ــتفادة م ــهولة االس             س

المجتمعيــة والحمــالت الدعائيــة واإلعالنيــة.

           اســتخدام لوحــة القيــادة المجمعــة Dashboard فــي المراقبــة والمتابعــة لجميــع عناصــر المنظومــة مــع إظهــار القــراءات 

والبيانــات المصاحبــة. 

           يتــم تجهيــز البيانــات عــن طريــق االتصــال بنظــام إدارة بيانــات العــدادات Meter Data Management )MDM( والــذي يعتبــر 

النظــام الرئيســي والتــي تعتمــد عليــه شــركات التوزيــع فــي قطاعــات الكهربــاء والميــاه والغــاز فــي إدارة وتشــغيل ومراقبــة كافــة 

Head-End System )HES ( عناصــر منظومــة العــدادات الذكيــة. ويتــم تجميــع البيانــات األوليــة مــن نظــام الواجهــة لجلــب البيانــات

ــى  ــزم األمــر وصــوال إل ــات والتعديــل والتصحيــح إذا ل ــات مــع التحقــق مــن صحــة البيان ــى البيان  وتســجيل تاريــخ وتوقيــت الحصــول عل

ــى أنظمــة اصــدار المطالبــات والفوتــرة اآلليــة. إرســال البيانــات التــي تــم التحقــق منهــا إل
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الموجــات  بإســتخدام  المتاحــف  لتأميــن  نظــام   .2
طيســية  مغنا و لكهر ا

ــار –  ــع وزارة األث ــاون م ــة بالتع ــة الراداري ــام البصم ــق نظ ــم تطبي ت
ــف  ــات والتح ــى المعروض ــق عل ــر- للتطبي ــرى - التحري ــف المص المتح
تــوت عنــخ  الملــك  المتنقــل  لتماثيــل  المعــرض  المشــاركة فــي 
ــاون  ــاري التع ــا ج ــم وايض ــم دول العال ــيجوب معظ ــذي س ــون ال أم
للمتحــف  والخارجيــة  الداخليــة  البوابــات  تأميــن  فــي  للمشــاركة 

المصــري الكبيــر بالهــرم.

3.  تصنيــع أقطــاب يتــم زراعتهــا فــى المــخ لعالج 
أمــراض الصــرع و الشــلل الرعاش

التعاقــد مــع شــركة IP valley  الكنديــة وبيــع عــدد1000 أقطــاب 
كهربيــة للمــخ ألســتخدامها فــي األغــراض التعليميــة

4.  محوالت الطاقة الشمسية 

تــم األنتهــاء مــن التصميــم الصناعي وتجربتــه بالجامعــة األمريكية 
بالتجمــع الخامــس ومدينة زويــل للعلــوم والتكنولوجيا.

إنجازات التحالف تطبيق ونزول المخرجات النهائية للسوق
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5.  محـوالت الطاقة الحـرارية المتناهية الصغـر

يهــدف هــذا المشــروع الــى األســتفادة مــن الطاقــة الحراريــة الناتجــة مــن األنظمــة األلكترونيــة )الميكروالكترونيــك( وتحويلهــا إلــى 
طاقــة كهربائيــة )ميكــرو-وات( يمكــن اإلســتفادة منهــا. فــي هــذا المشــروع تــم عمــل تصميمــات جديــدة )التصميمــات والحســابات 
هــي العامــل األساســي ومصريــة 100% ( وعمــل الحســابات الالزمــة واســتخدام برامــج المحــاكاة التــي تســاعد علــى أكتشــاف اداء 

المولــد الحــراري المقتــرح بتكنولوجيــا النانــو )130 نانــو ميتــر(.

6. حساسات الغاز المعتمدة على األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة

يهــدف المشــروع إلــي تقديــم حســاس غــاز معتمــد علــى األنظمــة الكهروميانيكيــة الدقيقــة والــذي يمكنــه بســهولة استشــعار 
وجــود الغــازات الســامة فــي المعامــل، المصانــع وخطــوط البتــرول. فخبــراء البيئــة يقومــون باســتخدام مثــل تلــك الحساســات 
إلستشــعار اي تســرب فــي الغــاز ومراقبــة االنبعاثــات الصناعيــة الضــارة. الحســاس المقتــرح يتكــون مــن المــادة الحساســة للغــاز 
ودائــرة الكترونيــة تقــوم بتحديــد تركيــز الغــاز المســرب. وبمقارنــة هــذا الحســاس بالحساســات االخــرى التــي ال تعتمــد علــى األنظمــة 
الكهروميانيكيــة الدقيقــة نجــد ان هــذا الحســاس اقتصــادي بدرجــة أكبــر ألنــه يمكــن تصنيــع األالف مــن تلــك الحساســات فــي نفــس 
التوقيــت وهــذا مــا يقلــل التكلفــة النهائيــة للحســاس مقارنــة باألنــواع األخــرى. علمــا بــأن الجهــاز المقتــرح ســيوفر فــارق ســعر كبيــر 

بالنســبة لألجهــزة المماثلــة المســتوردة حيــث أن تكلفــة الواحــد منهــا حوالــى 150$ ويتــم إســتخدامه مــره واحــدة.

7.  مستشــعر الفجــوه الرنانــه للكشــف عــن وجــود الفيروســات والمــواد الميكروبيــه فــى 
العينــات البيولوجيــه

ــود  ــد وج ــه لتحدي ــيه الدقيق ــات الكهرومغناطيس ــتخدام الموج ــى باس ــعر بيولوج ــاز مستش ــاج جه ــى إنت ــروع إل ــذا المش ــدف ه يه
الكائنــات الميكروبيــة الدقيقــة كالبكتريــا والفيروســات فــى العينــات البيولوجيــة ذات االهميــه الطبيــة فــى مصــر مثــل الفيروســات 
ــر الحجــم ســهل التنقــل ودقيــق  ــز بأنــه معمــل تحاليــل صغي ــدرن والســالمونيال. وهــذا الجهــاز يتمي المعويــه وشــلل االطفــال وال
ــه  ــه المتنقل ــدات الطبي ــة والوح ــه والنائي ــق الريفي ــى المناط ــة ف ــه وخاص ــادات الطبي ــى العي ــد ف ــاز مفي ــر الجه ــك يعتب ــج ولذل النتائ

والحجــر الصحــى.
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الحاضنات التكنولوجية في صناعة اإللكترونيات »طريق«

ــاريع  ــكارات والمش ــاب االبت ــم أصح ــات لدع ــة اإللكتروني ــي صناع ــة ف ــة متخصص ــة قومي ــة تكنولوجي            أول حاضن
الناشــئة فــي مختلــف مجــاالت اإللكترونيــات وتطبيقاتها.تحــت إشــراف معهــد بحــوث اإللكترونيــات وبدعــم وتمويل 

مــن البرنامــج القومــى للحاضنــات التكنولوجيــه » إنطــالق« بأكاديميــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا.

الهدف من المشروع
الهــدف مــن الحاضنــة هــو تشــجيع ودعــم الشــركات الناشــئة وتوطيــن صناعــة اإللكترونيــات فــي مصــر وبنــاء القــدرات العلميــة  

وتشــجيع األبتــكار فــى مجــال اإللكترونيــات و تكنولوجيــا المعلومــات وأيضــً المســاهمة فــى نمــو االقتصــاد القومــى القائــم 

ــات  ــاألدوات واإلمكاني ــال ب ــن ورواد األعم ــباب المبتكري ــم ش ــالل دع ــن خ ــك م ــدة وذل ــل جدي ــرص عم ــق ف ــة وخل ــى المعرف عل

التاليــة:

1.  دعم مادى يصل الى 200 ألف جنيه لكل مشروع.

2.  مساحات عمل مجهزة  و معامل ومختبرات مجهزة بأحدث أدوات التكنولوجيا و القياس المتطورة.

3.  دورات تدريبية وورش عمل في مجال إدارة األعمال والتسويق.

4.  دعم فنى وتوجيه من األساتذة والباحثين بمعهد بحوث اإللكترونيات

5.  دعم وتوجيه في مجال ريادة األعمال من خالل الخبراء المتخصصين.

6.  توفير شبكة من الخبراء المحليين والدوليين  من رواد صناعة اإللكترونيات والتسويق واإلدارة .

7.  المساعدة  في جميع مراحل تطوير المشروع وصواًل به إلى نموذج صناعى. 

8.  المساعدة  في  الحصول على براءات االختراع و الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

9.  المساعدة في جميع النواحى اإلدارية والمالية والقانونية بمراحل  إنشاء الشركة الناشئة.

10.  المشاركة بالمعارض والمؤتمرات ذات الصلة إلتاحة الحصول على فرص استثمارية والتعاون مع جهات ذات صلة.
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مـا تـم انجـــازه علي مدار التالث أعوام السابقة

مؤشرات األداء العالمية:  
أســتطاعت الحاضنــة األقتــراب مــن المتوســط العالمــي 
لبرامــج  العالميــة  األداء  مؤشــرات  وقيــاس  بمعاييــر 

التكنولوجيــة. الحاضنــات 

تأسيس الشركات الناشئة:
ســاهمت الحاضنــة مــن خــالل دعمهــا لألبتــكار وريــادة األعمــال فــي تأســيس 13 شــركة ناشــئة  مســجلة بــوزارة اإلســتثمار، يقــدر 

عــدد العامليــن بهــذة الشــركات حوالــى 40 فــرد. 

التمويل واألستثمار: 
حصلــت الشــركات المتخرجــة مــن الحاضنــة علــى عــدد مــن الفــرص األســتثمارية والمنــح التمويليــة مــا يقــدر بحوالــى 10 مليــون جنيــه 

مصــري.

المخرجات والعوائد: 
نجحــت معظــم الشــركات المتخرجــة فــي النــزول للســوق والمنافســة بــه وتحقيــق اإليــرادات كمــا أســتطاع بعضهــا بتصديــر مخرجاتــه 

ــارج مصر.  خ

الجوائز الدولية والمحلية:  
حصــدت الشــركات المتخرجــة علــى عــدد 7 جوائــز محليــة و جائــزة دوليــة وذلــك خــالل مشــاركتهم بالعديد مــن المعــارض والمؤتمرات 

الدوليــة والمحليــة وأيضــا حصــد المراكــز المتقدمة بالمســابقات المحليــة والدولية.

التعاون الدولى والمحلى:   
ــن  ــا م ــدد أيض ــع ع ــم توقي ــا ت ــة. كم ــويقية و ذات الصل ــة والتس ــات الصناعي ــع الجه ــة م ــات المحلي ــن األتفاقي ــد م ــع العدي ــم توقي ت

ــال. ــادة األعم ــان وري ــال اإلحتض ــي مج ــرات ف ــة والخب ــادل المعرف ــدف تب ــك به ــة وذل ــات دولي ــات ومنظم ــع جه ــات م األتفاقي
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نماذج من الشركات المتخرجة من الحاضنة

A3D  شركة

شــركة ناشــئة متخصصــة فــي تكنولوجيــا ثالثــي األبعــاد، تهــدف إلــى 

توفيــر نظــام متكامــل إلنتــاج مجســمات ثالثيــة االبعــاد وصناعــة ماكينــات 

الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ، وكذلــك عمــل مســح ثالثــي األبعــاد للنمــاذج 

المعماريــة والنمــاذج ثالثيــة األبعــاد لجســم اإلنســان والوجــوه، كمــا 

تقــدم الشــركة أنواعــا مختلفــة مــن ماكينــات الطباعــة ثالثيــة األبعــاد 

المناســبة للصناعــات الصغيــرة والمتوســطة والتعليميــة والترفيهيــة .
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نماذج من الشركات المتخرجة من الحاضنة

شركة فروتفل سليوشن 

شــركة ناشــئة تقــوم بتطويــر األنظمــة األليــة الذكيــة لتصنيــف الفاكهــة، 

فهــو خــط فــرز ذكــى لتصنيــف الفاكهــة أو الخضــراوات باســتخدام تقنيــات 

معالجــة الصــور بالــذكاء اإلصطناعــى، خــط الفــرز مــزود بأحــدث الكاميــرات 

لتحركــة  تســتخدم  ميكانيكيــة  ســير  وخطــوط  للتحكــم  وشاشــات 

الفاكهــة مــع إســتخدام األنظمــة المدمجــة وأنظمــة تحليــل البيانــات. 

قامــت الشــركة بتصديــر أول منتجاتهــا )خــط لفــرز التمــور(  لمصنــع تصديــر 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــور بالمملك تم
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نماذج من الشركات المتخرجة من الحاضنة

شركة هيكسيل الب

شــركة ناشــئة متخصصــة بمجــال األنظمــة الذكيــة والبرمجيــات، فالشــركة تقــدم  نظــام متكامــل فــى مجــال انترنــت 

األشــياء بعــدة تطبيقــات مثــل المنــازل الذكيــة وأنظمــة الــري الذكيــة. قامــت الشــركة بتطويــر وتوريــد وحداتهــا فــي 

عــدد مــن المنتجعــات الســكنية و كذلــك التوريــد والتعــاون مــع شــركات النــد ســكيب التــى تقــوم بتنفيــذ وحــدات الــري 

الذكيــة.
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نماذج من الشركات المتخرجة من الحاضنة

Medusa Cytogentics شركة ميدوسا

 تقــوم الشــركة بتطويــر برنامــج  يســاعد فــي تحليــل الوراثــة الخلويــة يعتمــد علــى إســتخدام معالجــة الصــور بالــذكاء 

اإلصطناعــى لتتــم عمليــة تحليــل ومعالجــة الصــور لتســاعد فــي تحديــد الطفــرات أو التغيــرات الجينيــة التــى ينتــج عنهــا 

اإلصابــة باإلمــراض الوراثيــة. والبرنامــج مســتخدم حاليــً بمستشــفى المنصــورة الجامعــي قســم الوراثــة . فــازت الشــركة 

عــن هــذا البرنامــج بجائــزة أفضــل شــركة ناشــئة بمعــرض القاهــرة الدولــى لإلبتــكار الــدورة الخامســة نوفمبــر 2018، 

ــا للمشــاركة بمعــرض جنيــف  ــاء عليــه تــم إعطاءهــا منحــة مقدمــة مــن أكاديميــة البحــث العلمــى والتكنولوجي وبن

ــكارات  ــى لإلبت ــف الدول ــرض جني ــاركتها بمع ــاء مش ــة أثن ــة الذهبي ــى الميدالي ــركة عل ــت الش ــى لإلبتكارات.فحصل الدول

الــدورة 47 بأبريــل 2019 وحــازت أيضــا  بنفــس المعــرض علــى تكريــم وميداليــة مــن جمعيــة المخترعيــن ورجــال األعمــال 

الكوريــة.
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جهود معهد بحوث االلكترونيات في مجال مكافحة الفيروسات واالوبئة

مشروع الكشف السريع عن فيروس كورونا

جهاز نصف صناعي لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد باستخدام تقنية االشعة تحت الحمراء

 SOLVAGRI  تــم تصميــم وتنفيــذ اول نمــوذج بالتعــاون مــع شــركة
المتخصصــة فــي تصميــم وتصنيــع األجهــزة الذكيــة، وقــد تمــت معايرة 
الجهــاز فــي معامــل معهــد المعايــرة. وقــد تــم أيضــا عــرض الجهــاز فــي 
المعــرض الدائــم لمنتجــات المراكــز البحثيــة بالمركــز القومــي للبحــوث 
ــي  ــتاذ الدكتــور خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم العال وقــد أصــدر االس
العمــل  لفريــق  توجيهاتــه  للمعــرض  زيارتــه  خــالل  العلمــي  والبحــث 
علــي  لتوزيعــه  الكمــي  االنتــاج  مرحلــه  فــي  للبــدء  الفــوري  بالتحــرك 
الجهــات الحكوميــة. وقــد تــم التعــاون مــع الهيئــة العربيــة للتصنيــع 

ــج.  ــويق المنت ــع وتس ــل  تصني ــن أج ــات  م ــع اإللكتروني ومصن

هــو منتــج بحثــي قــام علــي العمــل بــه فريــق بحثــي مــن معهــد بحــوث االلكترونيــات عــن الجانــب اإللكترونــي والشــركة القابضــة لألمصــال واللقاحــات - 

فاكســيرا وذلــك منــذ عــام 2013 حيــث اســفر البحــث عــن التســجيل لبراءتيــن اختــراع وعــدد مــن المقــاالت البحثيــة تــم نشــرها فــي مؤتمــرات دوليــة . قــام 

الفريــق البحثــي علــي مــدي الســنوات الســابقة مــن تنفيــذ 3 مشــروعات بحثيــة ممولــة مــن جهــات عــدة وصــوال الــي المنتــج االولــي للجهــاز وحاليــا جــاري 

العمــل علــي إنتــاج النســخة الذهبيــة شــبه الصناعيــة مــن الجهــاز مــع عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة والســوقية لتســويق الجهــاز علــي المســتوي 

ــي  ــة ف ــات الميكروئي ــرددات الموج ــز ت ــي حي ــل ف ــذي بعم ــة ال ــوة الرنان ــعر الفج ــتخدم مستش ــة. ويس ــدول االفريقي ــي ال ــة ف ــي خاص ــي واإلقليم المحل

االكتشــاف الســريع لمختلــف الفيروســات والبكتيريــا فــي العينــات البيولوجيــة. ويعتبــر المستشــعر الحيــوي كوســيلة للتشــخيص حــل جــذاب لالكتشــاف 

ــتقال دون  ــل مس ــهولة ويعم ــه بس ــن نقل ــوي يمك ــعر الحي ــاز المستش ــا. وجه ــل فوري ــة التحلي ــور نتيج ــك ظه ــاطته وكذل ــبب بس ــك بس ــريع وذل الس

ــل  ــكان العم ــي م ــا ف ــات والبكتيري ــن الفيروس ــر ع ــف المبك ــتخدامه للكش ــن اس ــباب يمك ــذه االس ــتعمال وله ــهل االس ــك س ــاعدة وكذل ادوات مس

وفــى المناطــق النائيــة بحساســية ودقــة متناهيــة بنــاء علــى تفاعــل الكائنــات الدقيقــة المســببة لألمــراض مــع االجســام المضــادة علــى ســطح هوائــي 

مكــون مــن رقعــة صغيــرة مطليــة بطبقــة رقيقــة مــن الذهــب. ويتــم قيــاس التغيــرات فــي الخــواص الكهربيــة نتيجــة لتفاعــل الجراثيــم مــع االجســام 

المضــادة المرســبة علــى ســطح المستشــعر المطلــى بطبقــة الذهــب الرقيقــة وقــد تــم تصميــم هوائــي مســطح علــى شــكل قــرص بجــوار ارض علــى شــكل 

مســتطيل ومطلــي بطبقــة رقيقــة مــن الذهــب واالبقــاء علــى ســطح الهوائــي فــي حالــة نظافــة شــديدة تمهيــدا لترســيب طبقــة االجســام المضــادة. 

وطــالء المستشــعر بطبقــة رقيقــة مــن الذهــب يتــم بغــرض عــزل ســطح الهوائــي عــن العوامــل الخارجيــة وحــذف اى معامــالت غيــر مرغــوب فيهــا 

والتــي مــن الممكــن ان تؤثــر علــى دقــة القــراءات.
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جهود معهد بحوث االلكترونيات في مجال مكافحة الفيروسات واالوبئة

مشــروع نمــوذج صناعــي إقتصــادي التكلفــة لجهــاز تنفس 
ميكانيكــي غيــر متداخل

وهــو مشــروع بحثــي بالتعــاون بيــن كال مــن  معهــد بحــوث االلكترونيــات 

و شــركة بنهــا لاللكترونيــات ومصنــع 999. حيــث يهــدف إلــى تصميــم 

التكلفــة ليكــون  وتنفيــذ واختبــار جهــاز تنفــس ميكانيكــي منخفــض 

ــمًا،  ــرًا حاس ــط أم ــم مبس ــى تصمي ــول إل ــد الوص ــاول الجميع.ويع ــي متن ف

أيضًــا إلمكانيــة  ، ولكــن  التعديــالت والتحســينات  ليــس فقــط إلجــراء 

اإلتاحــة للعديــد مــن الكيانــات التصنيعيــة لإلنتــاج الكمــي. ومــن المتوقــع 

ــاز  ــذا الجه ــن ه ــع م ــب المتوق ــة الطل ــي تلبي ــروع ف ــذا المش ــاهم ه أن يس

الــذي يعــد مــن األجهــزة المتطــورة للغايــة التــي يمكــن اســتخدامها إلنقــاذ 

حيــاة المرضــى فــي وحــدات العنايــة المركــزة. وســوف تركــز المرحلــة األولى 

علــى وضــع التشــغيل Non-Invasive. ومــع ذلــك ســيتم تصميــم جميــع 

ــع  ــى الوض ــا إل ــن ترقيته ــث يمك ــزة بحي ــج واألجه ــم والبرام ــة التحك أنظم

 .Invasive

والفوائــد المتوســطة والطويلــة األجــل التــي ســيحققها ذلــك المنتــج 

المصريــة  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا  اإللكترونيــات  لصناعــة 

هائلــة مــن حيــث وقــف اســتيراد المنتجــات مــن الخــارج ووقــف نزيــف 

العملــة الصعبــة. وســيمثل هــذا إضافــة لبيئــة البحــث والتطويــر واالبتــكار 

تعزيــز  فــي  المقتــرح  المشــروع  أنشــطة  ستســاهم  كمــا  مصــر،  فــي 

قــدرات فريــق البحــث وموقعــه للتفاعــل مــع آليــات ومحــددات صناعــة 

اإللكترونيــات مــع استكشــاف حلــول األجهــزة الجديــدة لتعزيــز القــدرة 

علــى إنتــاج منتجــات فعالــة مــن حيــث الجــودة والتكلفــة مناســبة لألســواق 

واإلقليميــة. المصريــة 
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إسهامات الحاضنة والشركات الناشئة المحتضنة  في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد

1-  فــازت 3 شــركات محتضنــة بمنــح تمويليــة فــي برنامــج »طبــق فكرتــك« بأكاديميــة البحــث 
ــروس  ــة في ــة أزم ــه لمجابه ــذي كان موج ــل 2020 وال ــي أبري ــك ف ــا وذل ــى والتكنولوجي العلم

كورونــا. فــازت الثــالث شــركات علــى ثــالث حلــول مقترحــة وهــي كالتالــى: 

           تتبع أعراض فيروس كورونا وتحليلها بإستخدام تقنيات إنترنت األشياء. 

           كاميرا حرارية ثنائية العدسات لفحص وإكتشاف العلمات الحيوية عن بعد.

           جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد.

إجمالى المنح التمويلية عن الثالث مقترحات هو مليون ومائه وسبعون الف جنيه مصري.

)2( حصــدت فكــرة » كاميــرا حراريــة ثنائيــة العدســات لفحــص وإكتشــاف العلمــات الحيويــة عــن 
بعــد » عــدة جوائــز ومراكــز متقدمــة بمســابقات محليــة ودوليــة:

ــو  ــي ماي ــت ف ــى نظم ــابقة »HACK THE VIRUS« الت ــن مس ــة 2000 دوالر م ــة مالي ــرة ومنح ــل فك ــز األول كأفض              المرك

UNESCO &  UNDP ــل ــة مث ــة دولي ــن منظم ــر م ــع أكث ــتراك م ــة TIEC& Dell  باإلش 2020 برعاي

             اختيارهــا مــن ضمــن أفضــل 9 أفــكار فــي الهاكثــون اإلفتراضــي » Pandemic TechHack » الــذي نظمتــه أكاديميــة البحــث 

العلمــى والتكنولوجيــا مــع العديــد مــن الشــركاء بهــدف إيجــاد ودعــم الحلــول  التقنيــة التــي تكافــح جائحــة فيــروس كورونــا.

                تم أختيارها من ضمن أفضل 100 فكرة بأفريقيا وذلك من خالل المشاركة بالمسابقة األفريقية 
»  AfricanVsVirus Challenge#»  والتى شارك بها أكثر من 25 الف مشترك من 54 دولة أفريقية.
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إسهامات الحاضنة والشركات الناشئة المحتضنة  في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد

)3(  ساهمت بعض الشركات المحتضنة في إنتاج بعض المنتجات وحلول الوقاية مثل:

ــة  ــع خاصي ــرارة م ــة الح ــاس درج ــزودة بحس ــم الم ــات التعقي        بواب
ــذار اإلن

          قناع الوجه بإستخدام الطابعة ثالثية األبعاد

          عدسة مزدوجة لفحص العديد من العالمات الحيوية عن بعد
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التطوير اإلداري بالمعهد 

         نظام ميكنة الموارد البشرية
فــي إطــار التطويــر اإلداري  بمعهــد بحــوث االلكترونيــات، وتعــاون المعهــد مــع العديــد مــن الشــركات  وذلــك لميكنــة الخدمــات  
واألنشــطة بــإدارات المعهــد المختلفــة، قــام المعهــد بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات المتخصصــة فــي  البرمجيــات  بتطويــر نظــام 
إدارة المــوارد البشــرية   حيــث يعــد النظــام أحــد األنظمــة الحيويــة بالمعهــد  ويقــوم بربــط وميكنــة الخدمــات التــي يقدمهــا   مــن 

خــالل الشاشــات االتيــة وهــي :
شاشــة التطويــر المؤسســي -  شاشــة شــئون التوظــف -  شاشــة مكتــب الوقــت – شاشــة االجــازات –شاشــة االجــازات 

العلميــة – شاشــة وثائــق الخدمــة - شاشــة االســتحقاقات ومزايــاه.

ــات  ــة البيان ــك دق ــود وكذل ــت والمجه ــر الوق ــا لتوفي ــا الكتروني ــج  وإدارة خدماته ــى البرنام ــول عل ــكل ادارة الدخ ــام ل ــح النظ ويتي
ــكل  ادارة. ــة ب ــر الخاص ــتخراج  التقاري واس

             ومــن الخدمــات اللــي يقدمهــا النظــام إتاحــة تســجيل بيانــات الموظفيــن علــى النظــام وتســكينهم بالدرجــات الوظيفيــة 
ــم واالدارة  ــرية والتنظي ــوارد البش ــالل ادارة الم ــن خ ــك م ــم واإلدارة وذل ــن التنظي ــد م ــي المعتم ــكل التنظيم ــى الهي ــة  عل والعلمي

بالمعهــد.

              ومــن الخدمــات إيضــا التــي يقدمهــا النظــام ربــط البرنامــج بماكينــة البصمــة ممــا يتيــح التســجيل االتوماتيكــي لحضــور وانصــراف 
الموظفيــن لتســهيل متابعــة انتظــام الموظفين.

            وكذلك يمكن استخراج تقارير خاصة بعدد الساعات االضافية  خالل الشهر إلكترونيا.
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التطوير اإلداري بالمعهد 

              كمــا يمكــن تســجيل  جميــع أنــواع االجــازات الخاصــة بالموظفيــن   خــالل فتــرة معينــة )عارضــة - اعتيــادي -مرضــي- رعايــة طفــل 
– بعثــة خارجيــة- بعثــة داخليــة - مهمــات علميــة -إجــازة بــدون أجــر... ( وذلــك عــن طريــق مســتخدم ادارة االجــازات  او ادارة الشــئون 

العلميــة او ادارة وثائــق الخدمــة ويمكــن اســتخراج تقاريــر بهــا عــن الموظفيــن بشــكل ســهل وبســيط.

             كمــا  يتيــح البرنامــج  اســتخراج  المرتبــات مــن النظــام  بنــاءا علــى المتغيــرات والمؤثــرات مثــل  )الترقيــات - االجــازات الدراســية - 
المهمــات العلميــة -الغيابــات...( وذلــك مــن خــالل موظــف ادارة االســتحقاقات 

             كمــا يمكــن اســتخراج تقاريــر مفصلــة عــن كل موظــف ببياناتــه الشــخصية والعلميــة مــن خــالل النظــام ،ومــن اهــم التقاريــر 
الموجــودة تقريــر  بيــان الحالــة للموظــف و تقريــر الرقابــة االداريــة وغيرهــا.

ــف  ــرية ومختل ــوارد البش ــا ادارة الم ــوم به ــي تق ــات الت ــطة والخدم ــع االنش ــة لجمي ــل ميكن ــم عم ــد ت ــك فق وبذل
االدارات، بشــكل يســاهم فــي تطويــر اداء العمــل بشــكل دقيــق وســريع ممــا يضمــن حســن ســير العمــل بــكل إدارات  

ــد المعه
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 )جوائز التميز ومكافآت النشر العلمي(
         بنــاء علــي الخطــة االســتراتيجية للدولــة 2030 ومســاراتها المختلفــة ومنهــا المســار الخامــس والخــاص بتهيئــة بيئــة محفــزة 
داعمــة للتميــز واإلبتــكار وإنتــاج المعرفــة ونقــل وتوطيــن التكنولوجيــا وكذلــك البرنامــج الفرعــي الخامــس منهــا والخــاص بتحســين 
جــودة النظــام البحثــي والتكنولوجــي وإيمانــا  بــدور المعهــد فــي تحقيــق أهــداف تلــك الخطــة والســعي الــدؤوب للنهــوض بالبحــث 
ــك  ــام 2015م وذل ــذ ع ــنوية من ــة س ــزة مالي ــات جائ ــوث اإللكتروني ــد بح ــص معه ــاعديهم – خص ــن ومس ــجيع الباحثي ــي وتش العلم
ألفضــل آداء بحثــي لباحثــي المعهــد ومســاعديهم لتشــجيع الباحثيــن وخلــق جــو مــن التنافــس الــذي يرقي بــآداء المعهــد البحثي ومن 
ثــم ينعكــس علــي منظومــة البحــث العلمــي المصريــة – ويتــم تنظيــم حفــل ســنوي يتــم اإلعــالن فيــه عــن المتميزيــن وتكريمهــم 
ماديــا ومعنويــا – ومــن أجــل الشــفافية والحياديــة تــم وضــع عــدة معاييــر مــن قبــل لجنــة تــم اختيــار أعضائهــا بموجــب قــرار مــن 
رئيــس المعهــد مــن األســاتذة العامليــن والمتفرغيــن ذوي الخبــرة والكفــاءة ويشــهد لهــم بالنزاهــة والجديــة واإللتــزام وتنحصــر 

مهــام اللجنــة فــي اآلتــي:

              وضع ومراجعة المعايير الالزمة الختيار المتميزين

              تعديل أوحذف أو إضافة ماتراه اللجنة من معايير جديدة ترقي بالجائزة وبالتالي يرقي اآلداء البحثي للمعهد 

              اإلعالن عن تلك المعايير بلوحة اإلعالنات وإرسالها للجميع من خالل البريد اإللكتروني ووسائل التواصل اإلجتماعي 

»E-Science فتح باب التقدم للجائزة من خالل برنامج »قاعدة بيانات العلماء المصريين              

              تجميع البيانات وتنقيحها ومراجعتها 

              اختيار المتميزين من السادة الباحثين ومعاونيهم 

              اإلعالن عن النتائج النهائية 

ولقــد تــم تخصيــص خمــس جوائــز للمنافســة عليهــا بيــن األســاتذة واألســاتذة المســاعدين ومثلهــا للباحثيــن 
حيــث إن عددهــم يقتــرب مــن عــدد األســاتذة واألســاتذة المســاعدين كمــا تــم تخصيــص ســتة جوائــز للهيئــة 
المعاونــة مــن الباحثيــن المســاعدين وجائزتيــن لمســاعدي الباحثيــن للمنافســة عليهــا حيــث إن عددهــم اقــل 

بكثيــر مــن الباحثيــن المســاعدين.
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ويصــل إجمالــي قيمــة تلــك الجوائــز إلــي حوالــي مائــة وثالثــة وعشــرون ألــف جنيــه. وقــد قامــت اللجنــة بوضــع 

المعاييــر والضوابــط التــي تحــدد مؤشــرات اآلداء والتميــز للباحثيــن ويتــم تلخيصهــا فــي تلــك البنــود:

          المعيار األول : النشر العلمى / المعيار الثانى : المؤلفات العلمية 

          المعيار الثالث : براءات االختراع / المعيار الرابع:  الجوائز

          المعيار الخامس : المشروعات البحثية / المعيار السادس:  الدورات التدريبية

          المعيارالسابع :  خدمة المجتمع والصناعة / المعيار الثامن: التحكيم العلمي )للمجالت / المشاريع /الرسائل/....ألخ(

          المعيار التاسع: اإلشراف على الرسائل العلمية / المعيار العاشر: المهمات العلمية

          المعيار الحادي عشر: عضوية اللجان / المعيار الثانى عشر: عضوية الجمعيات العلمية

          المعيار الثالث عشر : المؤتمرات العلمية

          المعيار الرابع عشر: عضوية المجالت العلمية

          المعيار الخامس عشر: األنشطة اإلدارية داخل المعهد

بعــد اإلعــالن عــن تلــك المعاييــر مــن خــالل البريــد اإللكترونــي للباحثيــن ومســاعديهم ومــن خــالل اللوحــات 

اإلعالنيــة بالمعهــد ووســائل التواصــل اإلجتماعــي يتــم فتــح بــاب التقــدم للجائــزة مــن خــالل التســجيل علــي 

ــع  ــم تجمي ــا يت ــهرين بعده ــدة ش ــام ولم ــة الع ــن بداي ــن  e- science م ــاء المصريي ــات العلم ــدة بيان قاع

ــات  ــر للدرج ــة تقدي ــي عملي ــدء ف ــات والب ــدة البيان ــالل قاع ــن خ ــاعديهم م ــن ومس ــة بالباحثي ــات الخاص البيان

ــم األوراق  ــم لتقدي ــل معه ــاعديهم والتواص ــن ومس ــن الباحثي ــات م ــي الدرج ــار أعل ــا واختي ــن عليه الحاصلي

ــي  ــن بأعل ــار الفائزي ــم اختي ــا يت ــا وبعده ــا وتدقيقه ــة ومراجعته ــطتهم العلمي ــي أنش ــة عل ــة الدال الثبوتي

الدرجــات لــكل الدرجــات العلميــة التــي تــم ذكرهــا ســابقا واإلعــالن عــن الفائزيــن.

وأخيــرا تــم تحقيــق حلــم كبيــر لجميــع الباحثيــن ومســاعديهم ليكــون دافعــا وحافــزا لهــم علــى االســتمرار 

فــي النشــر العلمــي الدولــي المتميــز بالمجــالت والدوريــات العلميــة العالميــة لرفــع رتبــة المعهــد ومصــر دوليا 

فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة وهــذا يشــجع المســتثمرين األجانــب علــي االســتثمار بمصــر ممــا يفتــح فرص 

عمــل للشــباب والمســاهمة فــي بنــاء اقتصــاد قــوي وهــو مــا يحقــق المســارات األخــري مــن خطــة الدولــة 

2030 للنهــوض باإلنســان المصــري.
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التطوير اإلعالمي بالمعهد
            تــم إنتــاج مجموعــة مــن األفــالم التســجيلية للمعهــد تتنــاول عــرض تاريخــي للمعهــد علــي مــدار الثالثيــن عامــا الماضيــة ، وكذلك 

عــرض للمشــروع القومــي ) مدينــة العلــوم والتكنولوجيا البحــاث وصناعــة  اللكترونيات(

            فــي عــام 2104 تــم إنتــاج االفيلــم االول باللغــة العربيــة عــن المعهــد تنــاول أقســام المعهــد وأهــم المشــاريع التــي كانــت 

موجــودة فــي تلــك الفتــرة وكيفيــة اإلســتفادة منهــا والتعــاون مــع القطــاع الصناعــي بالدولــة .

ــاع  ــد لقط ــا المعه ــي أخرجه ــة الت ــات الصناعي ــم المنتج ــاول أه ــذي تن ــد وال ــي للمعه ــم الثان ــاج الفيل ــم انت ــام 2018 ت ــي ع             وف

ــا  ــم ايض ــاول الفيل ــا تن ــم ‘ كم ــان افكاره ــباب واحتض ــد للش ــجيع المعه ــة وتش ــات االلكتروني ــروع الحاضن ــف بمش ــة والتعري الصناع

ــة . ــة بالنزه ــي الحديث ــم للمبان ــد القدي ــي المعه ــن مبان ــال م ــرض لالنتق ع

ــة  ــدول االجنبي ــركاء بال ــي وللش ــور الخارج ــه للجمه ــد موج ــن المعه ــة ع ــة االنجليزي ــم باللغ ــاج فيل ــم انت ــام 2019 ت ــي ع             وف

ــد  ــا المعه ــم له ــي ينض ــة الت ــات الدولي والمنظم

            فــي عــام 2020 تــم أنتــاج فيلــم تســجيلي عــن أول هاكاثــون نظمــه المعهــد للســيارات الكهربيــة ذاتيــة  القيــادة, تنــاول الفيلــم 

تعريــف بأهــم الفــرق المشــاركة مــن الشــباب مــن مختلــف الجامعــات المصريــة وكذلــك طــالب مــدارس STEM ، كمــا تضمــن الفيلــم 

تغطيــة كاملــة للفــرق أثنــاء عملهــا وفــرق التحكيــم حتــى خــروج المنتجــات النهائيــة وإعــالن الفائزين.

ويمكن مشاهدة جميع تلك االفالم علي قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد 

Electronics research institute

كذلك تم إصدار عدد 4 مجالت خاصة بالمعهد باللغة العربية وباللغة اإلنجليزية 

والتي تم تبادلها دوليا مع شركاء المعهد الدوليين في مختلف دول العالم 
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بعض النماذج من تغطية الصحف ألحداث المعهد 
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دعم ابتكارات الشباب

أوال : منظومة التدريب التحويلى:

»نحو التوظيف الشامل للشباب والقضاء على البطالة«
ــة  ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــات الجه ــل ، وإحصائي ــن العم ــي س ــباب ف ــة الش ــري خاص ــر البش ــة العنص ــي قيم ــن ف ــر تكم ــوة مص إن ق

ــة  ــى نســبة فــي البطال ــك فــإن أعل ــة خــالل الربــع األول مــن العــام ولكــن بالرغــم مــن ذل ــى تحســن معــدل البطال واإلحصــاء تشــير إل

هــي 17% تقــع بيــن الشــباب فــي ســن العمــل مــن حملــة المؤهــالت العليــا خاصــة النظريــة منهــا وكذلــك المؤهــالت المتوســطة ، 

يســاهم معهــد بحــوث االلكترونيــات كأحــد مؤسســات البحــث العلمــى والتكنولوجيــا فــى تطويــر صناعــة اإللكترونيــات فــى مصــر، 

ومــن منطلــق رســالة المعهــد للتنميــة المجتمعيــة العمليــة بمــا يناســب حاجــة ســوق العمــل فــى الصناعــة واالنتــاج للحصــول علــى 

وظيفــة متطــورة بيــن وظائــف صناعــة تكنولوجيــا المســتقبل. 

يؤهــل المعهــد مــن خــالل برنامــج التدريــب التحويلــي فــى تنميــة مهــارات صناعــة اإللكترونيــات وادارة المشــروعات وفنــون   

التســويق والمبيعــات وذلــك بهــدف بنــاء مواطــن مصــرى لديــه الخبــرات الضروريــة للعمــل فــى تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

فى مجاالت اإللكترونيات واإلتصاالت ، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.  

ــى  ــلبية الت ــا الس ــة و أثاره ــكلة البطال ــى مش ــاء عل ــي القض ــة ف ــداف الدول ــق أه ــعى لتحقي ــى يس ــب التحويل ــد للتدري ــج المعه إن برنام

طالمــا كانــت و مازالــت مــن أهــم التحديــات، و ذلــك بالتغلــب علــى أهــم أســبابها و هــو: عــدم وجــود عمالــة مؤهلــة لشــغل الوظائف 

التــى يحتاجهــا ســوق العمــل وذلــك تحــت شــعار

»كل شباب مصر الزم يشتغل«

أهداف منظومة التدريب التحويلى:
            إكساب المتدربين معارف و مهارات علمية و عملية فى مجال أو تطبيق ما ربما ال يكون لديهم معرفة مسبقة به.

           تمهيد الطريق لسوق العمل و التنافس فيه و كذلك الترقى فى الوظائف أو بدء مشروع خاص.

           تأهيل المتدربين فنيا مع تنمية مهاراتهم الشخصية لدعم التحويل و النمو الوظيفى.

            مواكبــة التطــور التكنولوجــى المرتقــب فــى مجتمعنــا الــذى ســيؤدى إلــى انقــراض بعــض الوظائــف و ظهــور أنــواع جديــدة مــن 

الوظائــف »وظائــف المســتقبل« ممــا يجعــل مــن مثــل هــذا التدريــب أمــرا حتميــا.

ــا  ــى تواجهه ــات الت ــم التحدي ــن أه ــت م ــت و مازال ــا كان ــى طالم ــلبية الت ــا الس ــة و أثاره ــكلة البطال ــة مش ــى محارب ــاركة ف            المش

ــة. الدول
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يضــم برنامــج التدريــب التحويلــى لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات عــددا مــن برامــج تغييــر المســار الوظيفــي 

فــى مجــاالت يتطلبهــا ســوق العمــل و تطبيقــات تكنولوجيــا اإللكترونيــات المتعلقــة بمجــاالت الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة مثــل:

دورة تجميع وصيانة كشافات الليد.

الطاقة الجديدة والمتجددة.

دورة تجميع و تشغيل محطة طاقة شمسيةصغيرة. 

دورة أساسيات علم أنترنت األشياء وتطبيقاته.

األنظمة المدمجة والميكاترونكس والروبوتكس

دورة في لغة البايثون وربطها باألنظمة المدمجة.

دورة في اعداد تطبيقات الموبايل بلغة األندرويد.

دورة في اعداد المواقع االلكترونية بلغةالجافا. 

دورة في أساسيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته  في البرمجة.

"غير مسارك لتضمن مكانك في وظائف المستقبل "
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ثانيا: الهاكاثون األول للسيارات الكهربية ذاتية القيادة:

الهدف من الهاكاثون:
ايجــاد حلــول لتحديــات ومشــاكل الســيارات الكهربائيــة ذاتيــة القيــادة.  ومــن أجــل دعــم وتفعيــل الــدور المجتمعــى للبحــث العلمــى 

فــى تطويــر جيــل مــن الشــباب قادرعلــى اإلبتــكار واإلبــداع فــى مجــاالت وتطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة .

والهاكاثــون  هــو آليــة للعصــف الذهنــي لعــدة أيــام متتاليــة يجتمــع فيــه المبتكــرون وأصحــاب األفــكار مــن الشــباب  مــع الخبــراء 
والمتخصصيــن حيــث يتشــاركون بشــكل مكّثــف فــي  تنفيــذ وتطويــر مشــروعات أو تطبيقــات جديــدة فــي مجــال معيــن كمــا فــي 
تصنيــع الســيارة الكهربيــة ذاتيــة القيــادة. ويخاطــب الهاكاثــون الشــباب مــن ســن 15 الــي 25 ســنة مقســمين الــي ثــالث شــرائح مــن 
ــات  ــبات والمعلوم ــة والحاس ــات الهندس ــي كلي ــن ف ــالب الجامعيي ــريحة الط ــة وش ــدارس الثانوي ــالب الم ــريحة ط ــم ش ــالب وه الط

وشــريحة حديثــي التخــرج. 
ــام  ــدة 4 أي ــل لم ــزام بالعم ــة ، االلت ــة العمري ــا المرحل ــابقين ومنه ــول للمتس ــروط القب ــدث ش ــة للح ــة المنظم ــت اللجن ــد وضع وق
متواصلــة "فتــرة الهاكاثــون" ، اإللتــزام بحضــور أي ورش عمــل تحضيريــة تســبق الهاكاثــون  وأهــم مــن ذلــك وجــود فكــرة مبتكــرة 

تقــدم حــال فــي تصنيــع وقيــادة الســيارة الكهربائيــة. 
تــم فتــح بــاب التقــدم الكترونيــا وتــم عمــل عــدة تصفيــات للفــرق واألفــكار المقدمــة. وصــل الــى المرحلــة النهائيــة عــدد 9 فــرق 
منهــا 3 مــن طلبــة مــدارس المتفوقيــن ومــدارس ســتيم وعــدد 6 فــرق مــن الطلبــة الجامعييــن. يشــرف علــى هــذه المجموعــات 
خــالل األعمــال التحضيريــة وخــالل الهاكثــون مجموعــة مــن المتخصصيــن مــن الجامعــات والشــركات ذات الصلــة مثــل جامعــة النيــل 

  IEEE young professionals .ــة ــا ومنظم ــل للتكنولوجي ــركة دي ــرة وش ــة بالقاه ــة االلماني والجامع

المخرجات البحثية : 

عمــل نمــاذج أوليــة لســيارات كهربيــة ذاتيــة القيــادة فــى مجــاالت وتطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وذلــك ليشــتمل علــى حلــول 
للتحديــات االتيــة: أنترنــت األشــياء – حساســات تفــادي التصــادم – التحكــم بالســرعة – تتبــع الســيارات واألمــن - متابعــة حركــة المــرور 
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ما تم إنجازه:

إيجــاد أفــكار ونمــاذج آليــة أوليــة قابلــة للتطبيــق الصناعــي وحلــول لتحديــات الســيارات الكهربيــة ذاتيــة القيــادة. وإيجــاد جيــل مــن 

الشــباب المبــدع والمبتكــر قــادر علــى مواجهــة تحديــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

الجوائز  التي تم الحصول عليها :

#  ثالثة أجهزة الب توب للفائز األول من فئة المدارس والفائز األول والثاني من فئة الجامعات.

#  دورات مجانية في األنظمة المدمجة للفائز الثاني والثالث من المدارس والفائز الثالث من الجامعات.

الفائزون  في الهاكاثون :

ــن  ــن م ــث فريقي ــي والثال ــز الثان ــويف والفائ ــي س ــتيم( ببن ــن )س ــة المتفوقي ــق مدرس ــز األول فري ــدارس الفائ ــة الم ــن  فئ ــاز م # ف

ــور.  ــة بالعب ــل الدولي ــة الني مدرس

# أمــا مــن فئــة الجامعــات الفائــز األول فريــق مــن جامعــة الدلتــا والفائــز الثانــي مــن جامعــة 6 أكتوبــر والفائــز الثالــث مــن المعهــد 

العالــى للهندســة وتكنولوجيــا الطيــران بامبابــة كمــا حصــل فريــق مــن جامعــة عيــن شــمس علــى جائــزة أحســن تصميــم ميكانيكــي 

وفريــق مــن جامعــة 6 أكتوبــر علــى جائــزة أحســن فكــرة تطبيقيــة.
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ثالثا: جامعة الطفل:

الهدف من المشروع:
هــو مشــروع قومــي تتبنــاه أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا، فــي مجــال التعليــم اإلبداعــي غيــر الرســمي للعلــوم واكتشــاف 
واحتضــان األطفــال المميزيــن فــي مراحــل مبكــرة مــن التعليــم، وهــو واحــد مــن برامــج التعليــم اإلبداعــي التــي تنتجهــا األكاديميــة 
لجميــع الطــالب بالمجــان وبشــراكة ناجحــة مــع الجامعــات المصريــة الحكوميــة واألهليــة والخاصــة  ومراكــز االبحــاث مثــل معهــد 

بحــوث االلكترونيــات.

ما تم إنجازه:
تم توفير عدد 3 قاعات ) قاعة للمحاضرات وقاعة لورش العمل وقاعة لإلدارة وانتظار المحاضرين وأولياء األمور (

- مقترح برنامج الرحالت الخارجية
         وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة االدارية الجديدة

         معهد بحوث البترول 
         مركز الطفل للحضارة واالبداع 

         بانوراما حرب اكتوبر 
         متحف القوات الجوية 

أهم المجاالت: 
Innovative thinking  

Introduction to Electric Circuits Applications

Solar Cells as Renewable Energy

Robotics Technology

Introduction to Artificial Intelligence 

3D Printer Applications 

Home Automation (Embedded Electronics systems applications)  IOT Electronic marketing 

fundamentals
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طلبات تسجيل براءات اإلختراع في الفترة) 2021-2018(
أوال: براءات االختراع الممنوحة:

)1( مصفوفة هوائى متعدد النطاق الترددى و مزدوج االستقطاب لمحطات الهواتف المحمولة
المخترعون: - أ.د./ عصمت عبد الفتاح - أ.د.م/ هيثم حسين -د/ محمد شاكر 

رقم براءة اإلختراع: 29791
تاريخ المنح: /6/2020

ــدد  ــل تع ــول مث ــف المحم ــات الهات ــة لمحط ــات الكهربائي ــق كل المواصف ــز بتحقي ــات تتمي ــة هوائي ــد لمصفوف ــم جدي ــراع تصمي ــل االخت يمث
ــتقطاب  ــب و االس ــل الكس ــعاع و معام ــط األش ــف لنم ــى الخل ــام ال ــبة األم ــتقبال ونس ــال واالس ــى اإلرس ــن طرف ــزل بي ــغيل والع ــات التش نطاق
للشــعاع وزاويــا االشــعاع عنــد نصــف القــدرة فــى المســتويين االفقــى والعمــودى. وتتكــون المصفوفــه مــن خمســة عشــر عنصــر مــن 
ــة  ــط المجموع ــي وس ــات UMTS2100 / PCS1900 / DCS1800  ف ــة النطاق ــتخدم لتغطي ــى تس ــر هوائ ــرة عناص ــة. عش ــات المتماثل الهوائي
و عشــرة عناصــر أخــرى تســتخدم لتغطيــة النطــاق GSM900  ومتداخلــه مــع المجموعــة التــي تدعــم التــرددات العاليــة علــى طــول المصفوفــة. 
الهوائــى المســتخدم فــى النطــاق التــرددى المنخفــض هــو نفســه المســتخدم فــي النطاقــات العليــا. والهوائــى المســتخدم متعــدد النطاقــات 
مثــل UMTS2100 / PCS1900 / DCS1800  GSM900. وهــذة النطاقــات تســتخدم للعمــل فــى الجيــل الثانــى والجيــل الثالــث مــن أنظمــة 

ــة.  ــة المتنقل ــاالت الهاتفي االتص

ثانيا: طلبات براءة اإلختراع المقبولة
)1(طريقة لتحديد زاوية و تردد الشبكة الكهربية باستخدام القدرة اآلفتراضية

المخترعون: د/ أسامه محمد - د/ غادة أحمد - م/ محمد السيد 
رقم الطلب: 2017/507

تاريخ المنح: 2/2021

هــذا االختــراع )PBGAD( يمثــل طريقــة لتحديــد زاويــة و تــردد الشــبكة الكهربيــة مــن خــالل القــدرة األفتراضيــة. تعتمــد هــذه الطريقــة علــى 
اســتخدام منظومتــان مختلفتــان لثالثــة أطــوار مــن الجهــود. المنظومــة األولــى تتبــع الشــكل المثالــى والجيبــى لثالثــة أطــوار مــن الجهــود يتــم 
توليدهــا مــن خــالل معالــج إشــارات رقمــى )DSP(، المنظومــة الثانيــة للجهــود الثالثيــة االطــوار هــى جهــود األوجــه الثالثــة التــى يتــم قياســها 
بيــن جهــد الخــط ونقطــة التعــادل للشــبكة الكهربيــة وبنفــس تتابــع الجهــود المولــدة مــن المنظومــة األولــى، وتوصيلهــا بمعالــج اإلشــارات 
ــردد  ــة و ت ــد زاوي ــة لتحدي ــريعة ودقيق ــة س ــذه الطريق ــه. ه ــة في ــة والمدمج ــى رقمي ــة إل ــارات التناظري ــول اإلش ــالل مح ــن خ ــى )DSP( م الرقم
الشــبكة الكهربيــة حيــث أنهــا تقــدم تحديــد ســريع ودقيــق لتــردد الشــبكة بنســبة خطــأ قليلــة جــدا فــى حالــة حــدوث أعطــال للشــبكة الكهربيــة. 
وأيضــا لهــا جــودة عاليــة فــى أثنــاء حــاالت االســتقرار والحــاالت العابــرة للشــبكة الكهربيــة وأيضــا تطرد تأثيــر التوافقيــات بعــد دورة قــدرة واحدة. 
 )synchronizing( ســواء فــى الحالــة المســتقرة أو أحــوال الخطــأ أختيــارا مثاليــا لعمــل تزميــن PBGAD يعــد األداء الدقيــق والســريع لطريقــة

للمناوبــات مــع الشــبكة الكهربيــة الموحــدة وكذلــك الشــبكات الصغيــرة والضعيفــة.

ثالثا: طلبات براءة اإلختراع المودعة

)1(نظام مراقبة و تقييم بيئى
المخترعون: أ.د./ شيرين محمد عبد القادر - د/ أنار سيد - د/ بسمة ممدوح

رقم الطلب: 2018/1579
تاريخ إيداع الطلب : 2018

)2(كاشف زاويه الطور والتردد قائم علي المقاومه ذات الذاكره و نظام تثبيت حلقه الطور قائم علي المقاومه ذات الذاكره
المخترعون: د. نهله العزب- د. غادة حمدي

رقم الطلب: 2019/1026
تاريخ إيداع الطلب :2019

)3(نظام الهوائي ذو المقوم الشفاف لحصاد الطاقه الكهرومغناطيسيه
المخترعون: أ.د./ عصمت عبد الفتاح - أ.د.م/ داليا محمد - م. نرمين أحمد 

رقم الطلب: 2019/1180
تاريخ إيداع الطلب :2019

)4(جهاز محمول متنقل للكشف عن البكتيريا والفيروسات فى العينات البيولوجية
المخترعون: أ.د./ عصمت عبد الفتاح - أ.د./ هاله عبد المنعم الصادق - أ.د.م/ داليا محمد - د/ محمد اسماعيل 

رقم الطلب: 2019/1213
تاريخ إيداع الطلب :2019
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مدينة العلوم والتكنولوجيا ألبحاث وصناعة اإللكترونيات
مــن منطلــق مواكبــة التقــدم العالمــي فــإن مصــر بحاجــة لوجــود مدينــة متخصصــة فــي مجــال بحــوث وصناعــة اإللكترونيــات حيــث أن صناعــة اإللكترونيــات 

فــي مصــر فــي وقتنــا الحالــي تعتمــد علــى التجميــع فقــط ممــا لــه عائــد ضعيــف ال يذكــر علــى اإلقتصــاد القومــي، حيــث تســاهم مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا 

ألبحــاث و صناعــة اإللكترونيــات )منطقــة بحثيــة لصناعــة اإللكترونيــات تابعــة لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات( والتــى أنشــئت بقــرار مجلــس إدارة رقــم 2 بتاريــخ 

ــة  ــة العالمي ــى الخريط ــر عل ــع مص ــي وض ــاهمة ف ــنة 2018( بالمس ــم 23 لس ــادر برق ــكار الص ــا واإلبت ــوم والتكنولوجي ــز العل ــون حواف ــا لقان 2018/6/4 طبق

ــة  ــة نقل ــذه الصناع ــل ه ــا ينق ــا عمالق ــح صرح ــه لتصب ــارات جني ــى 4 ملي ــا حوال ــتثمارات قدره ــة باس ــا الرقمي ــاالت والتكنولوجي ــات واإلتص ــات اإللكتروني لخدم

حضاريــة متطــورة ليضــع مصــر فــى مصــاف الــدول الكبــرى فــى صناعــة االلكترونيــات وتطبيقاتهــا والصــادر لهــا قــرار رئيــس الــوزراء كمشــروع قومــى رقــم 2 

ــخ 2020/1/6 ــنة 2020 بتاري لس

ــة  ــع اإللكترونيات،وصناع ــات تصني ــي: خدم ــية وه ــاور رئيس ــالث مح ــى ث ــرك عل ــى التح ــدف إل ــي ته ــر ، والت ــي مص ــات ف ــة اإللكتروني ــتراتيجية صناع ــل اس ــي ظ ف

النظــم، وتطويــر الدوائــر المتكاملــة. وتســتهدف الخطــة توفيــر 30 ألــف فرصــة عمــل إضافيــة فــي مجــال خدمــات التصنيــع حتــى عــام 2020، وكذلــك دعــم 

إنشــاء 50 شــركة  فــي مجــال تصميــم النظــم والنظــم الكهروميكانيكيــة الدقيقــة "MEMS"  والدوائــر المتكاملــة والتــى تســتخدم فــى صناعــة هامــة وهــى 

 ،)IoT( وكذلــك  أنظمــة انترنــت االشــياء )sensors( صناعــة المستشــعرات

ومــع حلــول عــام 2030 ســيمكن توفيــر 300 ألــف فرصــة عمــل وذلــك للمســاهمة فــي الحــد مــن البطالــة باإلضافــة إلــى تحقيــق العوائــد المرتفعــة والتــي 

تســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة ومــن المتوقــع أن يتــم اإلنتهــاء مــن عمليــات التعاقــد والتســكين للشــركات فــي المدينــة فــى الربــع الثانــي أو الثالــث مــن عــام 

2022 ومــع حلــول عــام 2030 ســيمكن زيــادة نصيــب صناعــة اإللكترونيــات مــن إجمالــي الناتــج القومــى إلــى حوالــي 500 مليــار جنيــة.

والتكنولوجيــا  العلــوم  ومدينــة  ومــوارد  إمكانيــات 
ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات للعمــل بفلــك الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة

القطاعــات المســتهدفة مــن خــالل مجــال إنتــاج المستشــعرات الذكيــة وتحليل 
البيانات
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رؤية مدينة العلوم والتكنولوجيا ألبحاث وصناعة اإللكترونيات 
تهــدف إلــى أن تكــون أول مدينــة علــوم فــى مصــر متخصصــة فــى صناعــة اإللكترونيــات وأحــد الحدائــق العلميــة الفريــدة مــن نوعهــا 
فــي أفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط بهــدف التوســع فــى األســواق المحليــة واإلقليميــة فــى مجــال التصميــم والتصنيــع لصناعــة 

اإللكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت.

رسالة مدينة العلوم والتكنولوجيا ألبحاث وصناعة اإللكترونيات 
        المســاهمة فــى النمــو االقتصــادي مــن خــالل االهتمــام بالبحــث والتطويــر واالبتــكار لتوليــد وتصميــم وتصنيــع صناعــة 

اإللكترونيــات.
        نقــل التكنولوجيــا الحديثــة مــن خــالل الشــراكة مــع معاهــد البحــوث الدوليــة المتخصصــة والجامعــات وحدائــق العلــوم 

العالميــة. والتكنولوجيــا 
         عمل شراكات مع القطاع الخاص لتفعيل خدمات نقل وتبادل المعلومات وتكنولوجيا المعلومات.

         التأثير على اإلقتصاد الوطنى من خالل الجمع بين الصناعة والبحث العلمى فى مكان واحد مشترك.

أثر إنشاء المدينة على اإلقتصاد القومى
          المساعدة فى تحويل البحوث العلمية إلى منتجات صناعية.

          خلق آليات للربط بين القطاع الصناعى والجهات البحثية.
          إقامة تجمعات عنقودية/تحالفات متكاملة فى مجال صناعة اإللكترونيات.

          مساعدة جهات اإلنتاج والخدمات على تطبيق وإستخدام التكنولوجيا المتطورة.
          اإلعتماد على سياسة التصميم والتصنيع بداًل من اإلعتماد على سياسات التجميع فقط.

          التوسع فى دخول األسواق الدولية بالمنتج المصرى بداًل من األسواق المحلية واإلقليمية فقط.
          تطوير المنتج المحلى وتعزيز تنافسيته أمام المنتجات األجنبية المشابهة.

قــرار رئاســة الــوزراء بإعتبــار وادى " مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات " كأحــد 
المشــروعات القوميــة فــي ينايــر 2020
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الرئيــس السيســى خــالل عــرض ماكيــت عن عــرض وادى العلــوم والتكنولوجيــا " مدينــة العلــوم والتكنولوجيا 
ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات " خــالل مؤتمــر طاقــات المصريين فى مــارس 2018

خطوات عمل وتشغيل األنشطة المزمع إقامتها داخل وادى العلوم والتكنولوجيا   
 )مدينة العلوم والتكنولوجيا ألبحاث وصناعة اإللكترونيات(

”Innovation Cenetr“ مركز اإلبداع واإلبتكار
ســيتم عمــل ممارســة عامــة بيــن الشــركات المتخصصــة فــى هــذا المجــال إلختيــار أفضــل الشــركات إلدارة وتســويق مركــز اإلبــداع 
ــة  ــا )مدين ــوم والتكنولوجي ــس إدارة وادى العل ــا مجل ــى يضعه ــروط الت ــط والش ــً للضواب ــكار “Innovation Center” وفق واالبت

ــات(. ــة اإللكتروني ــاث وصناع ــا ألبح ــوم والتكنولوجي العل
مركز التدريب

ــم  ــد خص ــد بع ــن العائ ــبة م ــل نس ــغيله مقاب ــه وتش ــة إلدارت ــركات المتخصص ــى الش ــه عل ــيتم عرض ــب س ــز التدري ــطيب مرك ــور تش ف
ــبة  ــى النس ــدة عل ــتكون المزاي ــخ( وس ــاالت - ..... إل ــاه – اإلتص ــال – المي ــور العم ــاء – أج ــل )الكهرب ــات مث ــاملة الخدم ــات ش المصروف

المحــددة مقابــل اإلدارة و التشــغيل .
شركات تصميم الدوائر اإللكترونية

ــال  ــذا المج ــى ه ــة ف ــركات العامل ــل الش ــار أفض ــة إلختي ــركات المتخصص ــن الش ــة بي ــدة عام ــق مزاي ــن طري ــركات ع ــار الش ــيتم إختي س
وفقــً للضوابــط والشــروط التــى يضعهــا مجلــس إدارة وادى العلــوم والتكنولوجيــا )مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة 

ــات(. اإللكتروني
الغرفة النظيفة

ــال  ــس المج ــى نف ــة ف ــة العامل ــة و العالمي ــركات المحلي ــدى الش ــع إح ــراكة م ــة للش ــة العام ــق الممارس ــن طري ــغيلها ع ــيتم تش س
وفقــً للضوابــط والشــروط التــى يضعهــا مجلــس إدارة وادى العلــوم والتكنولوجيــا )مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث و صناعــة  

ــات(. اإللكتروني
مركز المؤتمرات

ــوادي ســوف يتــم طــرح مزايــدة عامــة إلســتكمال التشــطيب وأعمــال التجهيــزات والديكــورات والتشــغيل واإلدارة  فــور إشــهار ال
ــل  ــات مث ــاملة الخدم ــات ش ــم المصروف ــد خص ــد بع ــى العائ ــن إجمال ــبة م ــك بنس ــة و ذل ــركات المتخصص ــى الش ــرات عل ــز المؤتم لمرك
)الكهربــاء – أجــور العمــال – الميــاه – اإلتصــاالت - ..... إلــخ( وســتكون المناقصــة علــى النســبة المحــددة مقابــل اإلدارة و التشــغيل .

شركات إستشارية صناعية فى مجال اإللكترونيات وبيوت خبرة
ســيتم عمــل مزايــدة عامــة بيــن الشــركات المتخصصــة للحصــول علــى مواقــع بالــوادي بحــق اإلنتفــاع لمــدد تتــراوح بيــن 10- 20 عامــً 

بالضوابــط والشــروط التــى يضعهــا مجلــس إدارة الــوادي )مدينــة العلــوم و التكنولوجيــا ألبحــاث و صناعــة اإللكترونيــات(.
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ــر  ــخ 20 يناي ــم 6 بتاري ــي رق ــث العلم ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــار وزي ــد الغف ــد عب ــور / خال ــتاذ الدكت ــرار األس ــدر  ق ــد ص ــذا وق ه
ــة  ــاث وصناع ــا ألبح ــوم والتكنولوجي ــة العل ــمي مدين ــت مس ــا تح ــوم والتكنولوجي ــاء وادي العل ــى انش ــة عل 2021 بالموافق
اإللكتروِنيــات " التابــع لمعهــد بحــوث اإللكترونيــات علــى أن يكــون مقــره بمبانــي معهــد بحــوث اإللكترونيــات بالنزهــه 
الجديــدة وذلــك فــي ضــوء موافقــة مجلــس إدارة معهــد بحــوث اإللكترونيــات ومــا انتهــت اليــه لجنــه شــئون أوديــة العلــوم 

ــوزارة  ــركات بال ــة والش ــات التكنولوجي ــا والحاضن والتكنولوجي
ليكــون وادي العلــوم والتكنولوجيــا " مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا ألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات " بمعهــد بحــوث 
االلكترونيــات مناطــق تنشــأ فيهــا حاضنــات تكنولوجيــة وشــركات تهــدف إلــى تعزيــز اإلبتــكار وتطويــر التكنولوجيــا، ونقلهــا، 
وتســويقها بالتعــاون بيــن الجهــات المعنيــة المحليــة والدوليــة، وذلــك لدعــم اإلقتصــاد المبنــي علــى  المعرفــة، وللوصــول إلــى 

منتجــات محليــة الصنــع والــواردة ببنــد )ه( بمــادة )1( بقانــون حوافــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار.

ــة  ــاث وصناع ــا ألبح ــوم والتكنلوجي ــة العل ــل وادى " مدين ــا داخ ــرح إقامته ــطة المقت ــي لألنش ــكل توضيح ش
ــات " اإللكتروني

الحاضنات التكنولوجية

مركز المؤتمرات

الغرفة النظيفة

شركات استثمارية

شركات تصميم
دوائر الكترونية

المعامل واألقسام
البحثية بالمعهد
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النشأة القانونية لمدينة العلوم والتكنولوجيا ألبحاث وصناعة اإللكترونيات 
بمعهد بحوث االلكترونيات

ــر  ــن أكث ــم م ــد كان والزال التعلي ــكار، فلق ــم واالبت ــعوب بالعل ــم والش ــدم االم ــدها وتتق ــانية رش ــغ االنس ــول وتبل ــتنير العق تس
المهــام خطــرا وأعمقهــا اتصــاال بأمــال المواطنيــن وطموحاتهــم وأوثقهــا ارتباطهــا بمصالــح الجماعــة ومقاييــس تقدمهــا 
باعتبــاره وســيلة لتحقيــق الســيادة الوطنيــة وبنــاء اقتصــاد المعرفــة،  والــذي يمكــن مصــر مــن احتــالل موقــع متميــز علــى الخريطــة 
الدوليــة. وكان علــى الدولــة بالتالــي أن تهيمــن علــى عناصــره الرئيســية وتشــجع الباحثيــن والمخترعيــن وتلتــزم بحمايــة ابتكاراتهــم 

ــا .  ــى تطبيقه ــل عل والعم

وتقديــرًا ألهميــة التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي، وكونهمــا يشــكالن معــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز التقــدم والتطــور، نــص 
ــى  ــراف عل ــة اإلش ــزم الدول ــع، وأل ــية للمجتم ــات األساس ــد المقوم ــم كأح ــي التعلي ــق ف ــى الح ــة عل ــر العربي ــة مص ــتور جمهوري الدس
ــات التــي  ــا لحريــة البحــث العلمــي كإحــدى الحري ــا خاصً ــة اســتقالل الجامعــات والبحــث العلمــي، كمــا أفــرد نصً ــه، وكفال التعليــم كل
ــية  ــات األساس ــن المقوم ــي م ــث العلم ــي والبح ــم الجامع ــدَّ التعلي ــك، فع ــد ذل ــي بتأكي ــتور الحال ــي الدس ــد عُن ــة، وق ــا الدول تكفله
ــع  ــات والمجام ــتقالل الجامع ــة اس ــا كفال ــى عاتقه ــى عل ــال ، فألق ــذا المج ــي ه ــة ف ــس دور الدول ــى تكري ــرص عل ــا ح ــع، كم للمجتم
العلميــة، وتوفيــر التعليــم الجامعــي وفًقــا لمعاييــر الجــودة العالميــة، وتطويــره، فضــاًل عــن العمــل علــى تشــجيع إنشــاء الجامعــات 
األهليــة التــي ال تســتهدف الربــح، كمــا ألــزم الدســتور الدولــة بضمــان جــودة التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة واألهليــة والتزامهــا 
ــا  ــن عوائده ــة م ــبة كافي ــص نس ــن، وتخصي ــس والباحثي ــات التدري ــاء هيئ ــن أعض ــا م ــداد كوادره ــة، وإع ــودة العالمي ــر الج بمعايي
لتطويــر العمليــة التعليميــة والبحثيــة. وأكــد الدســتور أيضًــا علــى كفالــة الدولــة حريــة البحــث العلمــي وتشــجيع مؤسســاته، فضــاًل 
عــن كفالــة ســبل المســاهمة الفعالــة للقطاعيــن الخــاص واألهلــي ومســاهمة المصرييــن فــي الخــارج فــي نهضــة البحــث العلمــي.

وفــي إطــار االلتــزام باألحــكام الدســتورية، ومواكبــًة الزديــاد نســبة التعليــم، وتلبيــة الحتياجــات المجتمــع مــن التخصصــات العلميــة 
الحديثــة؛ أجــاز المشــرع فــي قانــون الجامعــات الخاصــة واألهليــة الصــادر بالقانــون رقــم )12( لســنة 2009 إنشــاء جامعــات خاصــة 
تكــون لهــا شــخصية اعتباريــة خاصــة، علــى أن تكــون أغلبيــة األمــوال المشــاركة فــي رأســمال هــذه الجامعــات مملوكــة لمصرييــن، 
وال يكــون غرضهــا األساســي تحقيــق الربــح، ويصــدر بإنشــائها وتحديــد نظامهــا قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بنــاء علــى طلــب جماعــة 
المؤسســين وعــرض وزيــر التعليــم وموافقــة مجلــس الــوزراء. و بعــد صــدور قانــون الجامعــات الخاصــة واألهليــة المشــار إليــه أصبــح 
التعليــم الجامعــي يتــم مــن خــالل الجامعــات الحكوميــة التــي تخضــع ألحــكام قانــون تنظيــم الجامعــات الصــادر بالقانــون رقــم )49( 
لســنة 1972، والجامعــات الخاصــة, والجامعــات األهليــة التــي يحكــم كالًّ منهــم قانــون الجامعــات الخاصــة واألهليــة ســالف الذكــر، 
ــبل  ــا وس ــاق عمله ــدّد لنط ــتقل المُح ــي المس ــا القانون ــة ونظامه ــا القانوني ــات طبيعته ــذه الجامع ــن ه ــكل م ــن كان ل ــه ولئ وأن
ــات  ــا جه ــن كونه ــا م ــا انطالًق ــا وأهدافه ــط أغراضه ــد يضب ــام واح ــار ع ــا إط ــا يضمه ــا جميعه ــا، إال أنه ــى أدائه ــة عل ــة الدول رقاب
علميــة تعليميــة غايتهــا األساســية وغرضهــا الرئيــس نشــر التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي، وتطويرهمــا، بمــا يحقــق المنفعــة 
العامــة والمصلحــة العامــة للمجتمــع. وهــو مــا بــدا جليًــا ممــا أورده المشــرع فــي المادتيــن )1(، و)7( مــن قانــون تنظيــم الجامعــات 
مــن أن الجامعــات هيئــات عامــة ذات طابــع علمــي وثقافــي، وأنهــا تعــدَّ معقــاًل للفكــر اإلنســاني فــي أرفــع مســتوياته، ومصــدرًا 

الســتثمار وتنميــة أهــم ثــروات المجتمــع وأغالهــا وهــى الثــروة البشــرية.

ــيادة  ــق الس ــيلة لتحقي ــاره وس ــاته باعتب ــجيع مؤسس ــي وتش ــث العلم ــة البح ــت حري ــم كفل ــي التعلي ــق ف ــة الح ــت الدول ــا كفل وكم
الوطنيــة وبنــاء اقتصــاد المعرفــة فصــدر القانــون رقــم 69 لســنة 1973 فــي شــأن نظــام الباحثيــن العلمييــن فــي المؤسســات 
ــى  ــات، عل ــم الجامع ــأن تنظي ــنة 1972 بش ــم 49 لس ــون رق ــكام القان ــري أح ــي ان :- تس ــه عل ــي من ــه االول ــي مادت ــص ف ــة ون العلمي
المؤسســات العلميــة المحــددة بالجــدول المرفــق وذلــك فــي حــدود وطبقــا للقواعــد الــواردة فــي المــواد التاليــة ويجــوز بقــرار مــن 
رئيــس الجمهوريــة بعــد العــرض علــى مجلــس الــوزراء إضافــة جهــات أخــرى إلــى هــذه المؤسســات العلميــة بشــرط أن تكــون الجهــات 
ــذه  ــي ه ــن ف ــة العاملي ــون أنظم ــي، وأن تك ــث العلم ــال البح ــات أو مج ــه الجامع ــص ب ــذي تخت ــال ال ــي المج ــة ف ــن العامل ــة م المضاف
الجهــات متفقــة مــع القواعــد األساســية المقــررة لوظائــف أعضــاء هيئــة التدريــس والوظائــف المعاونــة لهــا المنصــوص عليهــا 

ــه". ــار إلي ــنة 1972 المش ــم 49 لس ــون رق ــي القان ف
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ــو  ــي ه ــث العلم ــجيع البح ــكار وتش ــدم وإن االبت ــرة التق ــكل قاط ــة تش ــات البحثي ــد والهيئ ــز والمعاه ــات والمراك ــث ان الجامع وحي
ــي  ــث العلم ــق البح ــة لتعمي ــة والمتين ــد الثابت ــاء للقواع ــو ارس ــي ه ــا وبالتال ــي اداء مهامه ــة ف ــاعد الدول ــي تس ــات الت ــد المقوم اح
ــا الحديثــة كونهــا وســيلة  فــي المجــاالت كافــة وال يتأتــي هــذا اال بالعلــم والمعرفــة وتشــجيع البحــوث واالســتعانة بالتكنولوجي

ــة . ــذة المعرف ــق له التطبي
اال ان الواقــع العملــي اثبــت ان التشــريعات القانونيــة الموجــودة قبــل صــدور قانــون حوافــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار كانــت 
ال تســمح للجامعــات وال المراكــز والمعاهــد والهيئــات البحثيــة ان تكــون احــد مصــادر الدخــل القومــي وكانــت تقــف عنــد حــد اعــداد 
ابحــاث ورســائل ماجســتير ودكتــوراة دون ان تترجــم الــي مخــرج بحثــي قابــل للصنيــع بمعرفــة الجامعــة او الجهــة البحثيــة ليحقــق 
ــث  ــات البح ــل لمخرج ــتخدام االمث ــتمرارية االس ــن اس ــليمة تتضم ــة س ــن لبني ــاس متي ــع اس ــالل وض ــن خ ــة م ــة مجتمعي ــة نوعي نقل

العلمــي ونتائجــه.
وبالبنــاء علــي مــا تقــدم ظهــرت الحاجــة نحــو ايجــاد تشــريع يســاهم فــي وضــع مخرجــات البحــث العلمــي موضــع التطبيــق العملــي 
بمــا يســاهم فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه وال ســيما زيــادة الناتــج القومــي وذلــك مــن خــالل عــدة وســائل ابرزهــا تمكيــن هيئــات 
ــع  ــتراك م ــا او باالش ــركات بمفرده ــيس ش ــالل تأس ــن خ ــات م ــك المخرج ــن تل ــتفاءة م ــن االس ــي م ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
ــاء  ــي انش ــون عل ــذا القان ــرص ه ــد ح ــدم فق ــا تق ــي م ــة ال ــي ، باإلضاف ــث العلم ــات البح ــتغالل مخرج ــا واس ــتغالل موارده ــر واس الغي
اوديــة العلــوم والتكنولوجيــا كوســيلة فعالــة لتشــجيع االبتــكار وتحفيــزه واالســتفادة مــن مخرجاتــه وكذلــك انشــاء الحاضنــات 
التكنولوجيــا بغــرض تقديــم تســهيالت فنيــة وعلميــة لمشــروعات البحــث العلمــي او التطويــر بهــدف الوصــول الــي نمــوذج اولــي 
ــتورده  ــا تس ــاء م ــي اعف ــص عل ــي الن ــي عل ــث العلم ــز البح ــار تحفي ــي اط ــون ف ــذا القان ــرص ه ــد ح ــك فق ــن ذل ــال ع ــع ، فض ــل للتصني قاب
هيئــات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ، مــن أدوات واجهــزة ومهمــات علميــة مــن كافــة انــواع الضرائــب والرســوم وفقــا للضوابط 
المحــددة فــي القانــون ، كمــا غنــي هــذا المشــروع بوضــع حوافــز لالفــراد والشــركات مــن اجــل دعــم مشــروعات البحــث العلمــي وذلــك 
عــن طريــق خصــم مــا ينفقونــه فــي تمويــل المشــروعات البحثيــة مــن الوعــاء الضريبــي بالنســبة لضريبــة االربــاح الصناعيــة والتجاريــة 
وصافــي الدخــل الخاضــع للضريبــة علــي الدخــل ، باإلضافــة الــي مــا تقــرر مــن اعفــاء لمكافــأة الفريــق البحثــي مــن كافــة انــواع الضرائــب 

وفقــا للضوابــط الــواردة بالقانــون .
ونفــاذا لمــا تقــدم فقــد كان لمعهــد بحــوث االلكترونيــات الســبق واعمــال صحيــح القانــون والئحتــه التنفيذيــة وخطــوة جدية 
نحــو مســتقبل افضــل للبحــث العلمــي بصــدور قــرار األســتاذ الدكتــور / خالــد عبدالغفــار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
رقــم 6 بتاريــخ 2021/1/20 بأنشــاء وادي العلــوم والتكنولوجيــا تحــت مســمي مدينــة العلــوم والتكنولوجيــا البحــاث وصناعــة 

االلكترونيــات يتبــع معهــد بحــوث االلكترونيــات .
وانــة ليحدونــي االمــل فــي ان يكــون هــذا العمــل مفيــدا ويؤتــي القانــون ثمــارة ويســتنهض الســادة اعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــة قابل ــاذج اولي ــة ولنم ــات بحثي ــوال لمخرج ــة وص ــم البحثي ــم ملكاته ــوث ومعاونيه ــة البح ــاء هيئ ــادة اعض ــم والس ومعاونيه
للتصنيــع تحقيقــا للرؤيــة المســتقبلية للبحــث العلمــي وللســيادة الوطنيــة وبنــاء االقتصــاد العصــري واالســتخدام االمثــل لتلــك 

ــة . ــة الدولي ــي الخريط ــز عل ــز متمي ــوء مرك ــن تب ــي م ــز الغال ــا العزي ــن وطنن ــذي يمك ــا وال ــا وتصنيعه ــات وتطويره المخرج

المستشار/ اسالم توفيق
المستشار القانوني لمعهد بحوث اإللكترونيات
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منظومة المشروعات الداخلية
تــم تطويــر منظومــة المشــاريع الداخليــة و تشــكيل لجنــة المشــروعات والتــى تضــع التعليمــات واإلجــراءات 
الخاصــه بالتحكيــم و التمويــل و المتابعــة و التــي مــن خاللهــا  تــم عقــد عــدد مــن الــدورات للتمويــل و التــى 

تمــت بنجــاح.

نماذج لبعض المشاريع الداخلية
مشــروع تصميــم وتنفيــذ محاكــى لتوربينــة ريــاح: قســم إلكترونيــات الطاقــة 

العاليــة
ــاح  ــن الري ــاء م ــد الكهرب ــات تولي ــل توربين ــة عم ــص وطبيع ــة خصائ ــروع بدراس ــذا المش ــم ه يهت

وتمثيــل توربينــة معمليــا باســتخدام محــرك تيــار مســتمر ودائــرة تحريــك مناســبة لتعطــى نفــس 

خصائــص التوربينــة الحقيقيــة مــن ســرعة وعــزم دوران ممــا ســاعد علــى تشــغيل أنــواع مختلفــة 

مــن المولــدات تحــت ظــروف تشــغيل متغيــرة. و تكمــن أهميــة هــذا المشــروع فــى إتاحــة الفرصة 

للباحــث - فــى مجــال توليــد الطاقــة الكهربيــة مــن الريــاح - مــن إجــراء البحــث فــى ظــروف أقــرب مــا 

تكــون لظــروف التشــغيل الفعليــة، وهــذا يســاهم فــى زيــادة كفــاءة المخرجــات البحثيــة.

ــة  ــات الطبيعي ــع اللغ ــة م ــاعدات الذكي ــا المس ــتخدام تكنولوجي ــروع اس مش
ــة" ــوث المعلوماتي ــم بح ــى التعليم:"قس ف

يهــدف المشــروع المقتــرح لبنــاء وتطويــر البرمجيــات التعليميــة للتغلــب علــى بعــض المشــكالت 

ــق  ــام يحق ــا أن النظ ــث القــدرات والمهــارات كم ــن حي ــة م ــاة الفــروق الفردي ــة مثــل مراع التربوي

ركنــً أساســيً مــن أركان التربيــة ال يســتطيع الكثيــر مــن المعلميــن تطبيقــه فــي فصولهــم التــي 

يتزايــد عــدد الطــالب فيهــا، كمــا أن خشــية ارتــكاب األخطــاء والتعــرض للتوبيــخ أمــر ال وجــود لــه 

فــي التعامــل مــع الكمبيوتــر فــي مجــال التعلــم والتعليــم فضــال عــن إن  النظــام المقتــرح لديــه 

ميــزة مــن التفاعــل اإليجابــي بيــن الحاســب والطالــب.

الصوتيــة  والمؤثــرات  بالصــور  ومدعمــة  ســهلة  بطريقــة  الموضــوع  عــرض  يراعــى  وســوف 

واألمثلــة. كمــا يتــم تنويــع األســئلة بهــدف تحديــد مســتوى الطالــب ومــدى اســتيعابه للموضــوع 

ــه  ــا بتوجي ــج أتوماتكي ــوم البرنام ــف يق ــك التصني ــى ذل ــاء عل ــاز( وبن ــط – ممت ــف – متوس )ضعي

ــتقر  ــده، واس ــى ح ــة عل ــع كل نوعي ــل م ــلوب التعام ــف أس ــث يختل ــدد حي ــق مح ــى طري ــب ف الطال

ــن  ــه يمك ــا أن ــة كم ــة العربي ــد اللغ ــادئ قواع ــو مب ــام ه ــذا النظ ــال ه ــون مج ــى أن يك ــر عل األم

ــا كان. ــب أينم ــا ألى طال ــح متاح ــب ليصب ــى الوي ــع عل ــى موق ــع عل ــام أن يوض للنظ
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مشروع تصميم مستشعر الجيرسكوب بتقنية الميمس: 
قسم اإللكترونيات الدقيقة 

ــكوب(  ــعرات )الجيرس ــدى المستش ــم إلح ــاء تصمي ــروع بن ــذا المش ــالل ه ــم خ يت
ــد  ــه. بع ــم في ــة التحك ــم وإمكاني ــد دوران الجس ــه تحدي ــن طريق ــم ع ــذى يت وال
تصميــم المستشــعر يتــم عمــل التحليــالت الرياضيــة وعمــل محــاكاه للمستشــعر 
علــى برنامــج COMSOL  لمعرفــة أداءه. وإذا كان هنــاك امكانيــة للتصنيــع 
ســيتم تصنيــع نمــوذج أولــى لمقارنــة النتائــج العمليــة باألخــرى التــى حصلنــا عليهــا 

مــن البرنامــج.

مشــروع بنــاء نمــوذج مصغــر لشــبكة مجســات الســلكية لزراعــة أفضــل: 
"قســم الحاســبات و النظــم"

يســعى هــذا المشــروع لتطويــر الزراعــة فى مصر وحــل مشــاكلها وزيــادة إيراداتها 
مــن خــالل إســتثمار التكنولوجيــا الحديثــة فى تحســين األســاليب الزراعيــة بتصميم 
و تطبيــق نظامــا للزراعــة الدقيقــة بإســتخدام شــبكة المجســات الالســلكية. تعنى 
الزراعــة الدقيقــة بزيــادة إنتاجيــة األرض الزراعيــة وتقليــل الفاقــد وحمايــة البيئــة 
والجمــع المميكــن للمعلومــات عــن األرض الزراعيــة وعرضهــا لمعاونــة المــزارع/

المهنــدس الزراعي/متخــذ القــرار على اتخــاذ القــرارات المالئمة.
يتقــدم هــذا المشــروح بمقتــرح إنشــاء نمــوذج أولــي لشــبكة مجســات الســلكية 
لمجــال الزراعــة الدقيقــة وســيتم التعامــل مــع معظــم تحديــات هذا المجــال مثل 
ــتخدام  ــق اس ــن طري ــة ع ــتهالك الطاق ــل اس ــبكات وتقلي ــي للش ــر الزمن ــد العم م
بروتوكــول  MACوبروتوكــول تحديــد المســارمالئم. و بالتالــي ســيتم عمــل 
نظــام متكامــل لتطبيــق الزراعــة الدقيقــة علــى األرض الزراعيــة لزيــادة اإلنتاجيــة. 

كمــا ســيتم عمــل موقــع إلكترونــي لعــرض البيانــات المســتخلصة.

ــام  ــوى لنظ ــة القص ــع الطاق ــي لتتب ــق الضباب ــم بالمنط ــاء متحك ــروع  بن مش
الطاقــة الشمســية باســتخدامFPGA: " قســم الحاســبات و النظــم "

ــم  ــم التحك ــق نظ ــى تطبي ــي  عل ــروع البحث ــذا المش ــالل ه ــي خ ــام ف ــز االهتم نرك
الذكيــة والمدمجــة مــن خــالل بنــاء النمــوذج األولــي لوحــدة خاليــا شمســية 
يتــم التحكــم فيهــا باســتخدام المنطــق الضبابــي لتحســين وتتبــع نقــاط الطاقــة 
القصــوى) MPPT ( للطاقــة الضوئيــة. وســيتم تنفيــذ وحــدة تحكــم باســتخدام 

.))FPGA  ــة ــاب للبرمج ــل ب ــف حق صفي

مشروع تخليق مواد نانووتطبيقاتها في مجال الهندسة الكهربية: 
" معمل النانو تكنولوجى"

لتطبيقــات  تصلــح  مختلفــة  نانــو  مــواد  تصنيــع  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 
دراســة  المختلفــة،  بالطــرق  اإللكترونيــات  وهندســة  الكهربيــة  الهندســة 
المصنعــة  الرقيقــة  للطبقــات  والكهرومغناطيســية  الكهربيــة  الخصائــص 
وتصميــم وتصنيــع عينــات مختلفــة فــى التطبيقــات الكهربيــة واإللكترونيــة 
الموصلــة  األلــواح  الضوئيــة،  الخاليــا  مثــل:  المصنعــة  المــواد  مــن  المختلفــة 

المرنــة. الكهربيــة  الدوائــر  الشــفافة،  الهوائيــات  الشــفافة، 
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مشروع نموذج أولى  للنظام الضوئي الذكي للمحاكي الشمسي : 
"قسم   الخاليا الضوئيةٍ"

ــي  ــي الشمس ــاص بجهازالمحاك ــى خ ــام ضوئ ــذ نظ ــم وتنفي ــى تصمي ــروع إل ــذا المش ــدف ه يه
والــذى يمكــن إســتخدامه فــي إختبــار الخاليــا الكهروضوئيــة. والنظــام الضوئــي المقتــرح 
للمحاكــي الشمســي يتكــون مــن  مصــدر ضوئــى )وحــدة المصابيــح( والمرشــحات لعمــل تقــارب 
مــع طيــف الضــوء المنبعــث مــن الشــمس ووحــدة المصابيــح المقترحــة تســمح بعمــل أشــعة 
ضوئيــة متوازيــة ومنتظمــة، ويتــم إختبارالنظــام الضوئــي فــي ظــروف حقيقيــة لتقييــم مــدى 

أداء مهامــه بكفــاءة. وســوف يتــم إســتخدام برنامــج لرصــد ومراقبــة النظــام المقتــرح.

الخاليــا  مــن  مهجنــة  شمســية  طاقــة  لنظــام  نموذجيــة  محطــة  مشــروع 
الضوئيــة" الخاليــا  قســم   " والبطاريــات:  الديــزل  مولــد  و  الكهروضوئيــة 

و  الكهربيــة  والبطاريــات  الشمســية  الطاقــة  مــن  المهجنــة  الجديــدة  الطاقــة  مصــادر  إن 
مولــدات الديــزل توفــر مصــدر جيــدا للطاقــة خصوصــا فــي األماكــن المعزولــة عــن الشــبكة أو 
األماكــن التــي يســتحيل مــد الشــبكة العموميــة إليهــا. يتكــون مصــدر الطاقــة المهجــن مــن 
ــدات الديــزل لتوليــد الطاقــة الكهربيــة و بطاريــات لتخزيــن الطاقــة  اللوحــات الشمســية و مول
وكذلــك وحــدات للتحكــم فــي ســريان الطاقــة بيــن الوحــدات المختلفــة للنظــام والحمــل. 
ــددة بالنمــوذج  ــة الجديــدة و المتج ــتخدم الطاق ــد مس ــى تزوي ــا إل ــدف أيض هــذا المشــروع يه

ــزل. ــدات الدي ــية و مول ــة الشمس ــن الطاق ــن م ــام هجي ــي لنظ الحقيق

مشــروع تصميــم وتنفيــذ منظومــة خاليــا شمســية مربوطــة علــى شــبكة أحاديــة 
ــة  ــة العالي ــات الطاق ــة  و الكتروني ــا الضوئي ــمي : "الخالي ــن قس ــاون بي ــه )تع الوج

وتحويــل الطاقــة"(
يقتــرح هــذا المشــروع تصميــم وتنفيــذ نظــام لربــط مجموعــة خاليــا شمســية بالشــبكة 
ــوات  ــى 10 كيل ــدرة حت ــدود ق ــي ح ــي ف ــتخدام المنزل ــب االس ــه تناس ــة الوج ــة أحادي الكهربائي
ــد  ــر العدي ــدي يوف ــر تقلي ــدرة غي ــدر ق ــن مص ــر م ــي مص ــة ف ــبكة الكهربي ــم الش ــك لتدعي وذل
مــن المميــزات منهــا علــى ســبيل المثــال: توفيــر العملــة األجنبيــة المطلوبــة النشــاء محطــات 
ــر  ــغيل وتوف ــة تش ــاج لتكلف ــية ال تحت ــا الشمس ــدي، الخالي ــود التقلي ــتيراد الوق ــة واس تقليدي
طاقــة نظيفــة صديقــة للبيئــة وال ينتــج عنهاضوضــاء أو تلــوث بيئــي. ويشــمل النظــام الحالــى 
بنــاء عاكــس جهــد أحــادي الوجــه  متحكــم فيــه بتقنيــة PWM لتغذيــة الشــبكة الكهربائيــة 
بالتيــار الــالزم مــن مصــدر للطاقــة المتجــددة. وبمــا ان نظــم الخاليــا الشمســية تتميــز بخــواص 
غيــر خطيــة فانهــا تحتــاج الــى متحكــم للحصــول علــى أقصــى قــدرة منتجــة تحــت جميــع ظــروف 
التشــغيل وتحــت الظــروف الجويــة المختلفــة علــى مــدار العــام. وتعتبــر جــودة الطاقــة التــي 
تضــخ للشــبكة ذات اهميــة كبيــرة فــى هــذا المشــروع. ولذلــك يجــب التحكــم فــي نســبة 
التوافقيــات التــي تعمــل  بالتيــار إلــى أقــل قيمــة ممكنــة تســمح بهــا ادارة الشــبكة الكهربيــة. 
والمنتــج النهائــي مــن المشــروع بجانــب التقاريــر المرحليــة والنهائيــة و نمــوذج أولــي لعاكــس 
جهــد أحــادي الوجــه لربــط مجموعــة خاليــا شمســية بقــدرة حتــى 10 كيلــوات بالشــبكة 
ــة  ــل قيم ــردد بأق ــار مت ــاج تي ــى انت ــه عل ــس بقدرت ــذا العاك ــز ه ــة. ويتمي ــة العمومي الكهربائي
للتوافقيــات مســموح بالحصــول علــى أقصــى قــدرة للخاليــا تحــت ظــروف التشــغيل المختلفــة. 
ــي  ــبكة ف ــن الش ــام ع ــل النظ ــى فص ــادر عل ــتخدم ق ــة للمس ــام حماي ــود نظ ــز بوج ــا يتمي كم
حــاالت الطــوارئ. كمــا أن بــه  شاشــة تفاعليــة لعــرض المتغيــرات المختلفــة علــى شاشــة 
العــرض وقــادرة علــى التفاعــل مــع المســتخدم العــادي. ويتوقــع أثــر هــذا المنتــج عنــد تصميمه 
ــة  ــاج الطاق ــة انت ــص تكلف ــية ورخ ــة الشمس ــم الطاق ــتخدام نظ ــار اس ــا و انتش ــه محلي وانتاج
الكهربائيــة منهــا. كمــا يتيــح ذلــك توطيــن التكنولوجيــا المتقدمــة فــي هــذا المجــال محليــا 
ــا  ــة. وأيض ــرق التقليدي ــة بالط ــة الكهربائي ــاج الطاق ــة النت ــة الموجه ــة األجنبي ــر العمل وتوفي
تشــغيل العديــد مــن األيــدي العاملــة المدربــة علــى هــذه النظــم للتركيــب والصيانــة والتصنيــع
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مشــروع نمذجــة معلومــات الطالــب إلنتــاج برمجيــة تعليــم مشــخصنة التفاعــل فــي حــل مســائل اإلحتماليــات 
للمرحلــة اإلعدديــة: قســم  بحــوث المعلوماتيــة

يقــدم مقتــرح المشــروع تقنيــة جديــدة فــي توليــد األســئلة باســتخدام الحوســبة اللغويــة وتقديــم مــا يتناســب مــع قــدرات الطالــب 
للعمــل علــى تنميــة مهاراتــه مــع توجيهــه عنــد حــدوث أخطــاء أثنــاء عمليــة الحــل ، هــذا بعكــس مــا تقدمــه البرمجيــات التعليميــة 
المنتشــرة التــي تعتمــد علــى أســئلة وردود فعــل ســطحية ال تعتمــد علــى أداء الطالــب وال تقــوم بتصحيــح أخطــاءه. باإلضافــة إلــى 
ــر إمكانيــة إطــالع  ذلــك، فــإن النظــام ســيوفر واجهــة للمســتخدم لتســهيل تواصــل الطالــب مــع النظــام بشــكل جــذاب مــع توفي
الطالــب علــى تقريــر متابعــة لــه يوضــح  مــدى تقدمــه ودرجــة إســتيعابه ونقــاط ضعفــة فــي شــكل مبســط. ومــن ثــم يمكــن اســتثمار 
ذلــك فــي عمــل بروتوكــول تعــاون بيــن المعهــد ووزارة التربيــة والتعليــم لتعميــم تلــك التجربــة لتشــمل إنتــاج برمجيــات للمناهــج 
المقــررة فــي مراحــل التعليــم المختلفــة، وإتاحــة اســتخدام تلــك البرمجيــات وتجربتهــا علــى طلبــة المرحلــة اإلعداديــة مــن خــالل وزارة 

التربيــة والتعليــم.

  : FPGA مشروع نظام التعرف على البصمة متعدد الخواص باستخدام مصفوفة الدوائر المبرمجة
قسم الحاسبات و النظم

ــرة  ــة FPGA. الدائ ــر المبرمج ــة الدوائ ــتخدام مصفوف ــة باس ــى البصم ــرف عل ــى للتع ــام محل ــذ نظ ــى تنفي ــروع إل ــذا المش ــدف ه يه
مكونــة مــن شــريحة لمســح البصمــة ثــم دائــرة وصــل بيــن هــذه الشــريحة ومصفوفــة الدوائــر المبرمجــة التــى ســوف تحتــوى علــى 
مرحلــة التحضيــر للصــورة ثــم مرحلــة اســتخراج الخصائــص ثــم مرحلــة المقارنــة. مــع مالحظــة أن زمــن التشــغيل يجــب أال يتعــدى الثانيــة 

و دقــة النظــام ســتكون أعلــى مــن النظــم المتاحــة الســتخدام خصائــص متعــددة للتعــرف علــى البصمــة.
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ملخص المشروع: 
ــول  ــون المحم ــبكات التليف ــل ش ــات مث ــن التطبيق ــد م ــى العدي ــتخدمه ف ــلكيه و المس ــاالت الالس ــة االتص ــدث انظم ــن أح ــع م ــل الراب ــة LTE   للجي ــر تقني تعتب
ــز بقنــوات مختلفــة  ــز تــردد 0,7 -2,7 جيجاهرت و االنترنــت ووصــالت USB ألجهــزة الحاســوب و غيرهــا مــن التطبيقــات واســعة المــدى، حيــث تعمــل فــى حي

ــردد . ــيم الت ــة  تقس ــت أوتقني ــيم الوق ــة تقس ــز- بتقني ــى 20 ميجاهرت ــز و حت ــا هرت ــن 1,4 ميج ــاع  - م االتس
فــى هــذا المشــروع ســيتم تصميــم و تصنيــع مرســل/ مســتقبل يعمــل فــى الحيــز الثالــث مــن تقنيــة LTE و الــذى يعتمــد علــى تقنيــة تقســيم التــردد و ذلــك 
فــى مجــال 1710 - 1880  ميجاهرتــز- تــردد 1710 -1785 ميجاهرتــز لالرســال و تــردد 1805 -1880 لالســتقبال مــع وجــود فجــوه 20ميجاهرتــز- و ذلــك بتقنيــة 

تقســيم التــردد.
و يتكــون النمــوذج المقتــرح مــن اربعــة اجــزاء: دائــرة طــور مغلقــه لتوليــد التــرددات المختلفــه الالزمــه لالرســال و االســتقبال، دائــرة مرســل عبــاره عــن مــازج 

رافــع للتــرددات و مكبــر طاقــه، دائــرة مســتقبل عبــاره عــن مكبــر منخفــض الشوشــره و مــازج خافــض للتــرددات، و مجموعــه مــن مرشــحات التــردد. 

أهداف المقترح البحثي
         عمل دراسة كاملة عن الشبكات المتناهية الصغر

         عمل نموذج نظري لتصميم شبكة متناهية الصغر مطورة ومعدلة وتقديم حزمة جاهزة من البرامج المرنة تحتوي علي هذا النموذج
         عمل نموذج عملي أو محاكاة لشبكة متناهية الصغر )نانونية(

ملخص المشروع
يوفــر المشــروع المقتــرح نظــام إدارة ذكــي لمــوارد الميــاه الجوفيــة المتاحــة اعتمــادًا علــى نظــام إدارة إنترنــت األشــياء )IoT( حيــث يســتخدم هــذا النظــام 
إلدارة ومراقبــة أحــد المــوارد المائيــة التــي ال يتــم اســتغاللها بشــكل صحيــح وهــي الميــاه الجوفيــة. ســيتم تصميــم هــذا النظــام الذكــي مــن أجــل ضــخ الميــاه 
ومراقبتهــا مــن أجــل زيــادة اســتخدام الثــروة المائيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، ســيقوم هــذا المشــروع برصــد ومراقبــة عمليــة الــري بأكملهــا فــي أرض بجانــب هــذا 

المــورد مــن الميــاه الجوفيــة لمشــاهدة كميــة الميــاه الالزمــة للمحاصيــل عــن بعــد. 

. LTE المشروع : مرسل و مستقبل الجهزة الهاتف المحمول فى مجال تردد
القسم  :  االلكترونيات الدقيقه. 

الجهات المستفيدة : شركات التليفون المحمول، صناعة االلكترونيات
نوع المخرج العام المتوقع:   نموذج أولى .

المشروع : نظام شبكات كهربية بينية متناهية الصغر يعتمد أساسا علي توزيع الطاقة كتيار مستمر
DC-Based Energy Distribution System for Inter-connected Nano-Grids

القسم :  1- إلكترونات الطاقة العالية وتحويل الطاقة   2- قسم الخاليا الضوئية
الباحث الرئيسى : أ.د. م/عصام الدين علي إبراهيم 

الجهــات المســتفيدة : األماكــن  التــي ال توجــد بهــا شــبكة الكهربــاء الموحــدة مثــل األماكــن الصحراويــة وقــرى الظهيــر الصحــراوي والقــري 
االكثــر فقــرا بريــف وربــوع مصــر وخاصــة جنــوب الــوادي والصعيــد وكذلــك هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والمنتجعــات الســاحلية 

نوع المخرج العام المتوقع : األجزاء الرئيسية والمكونات الالزمة لتشييد شبكة كهربية متناهية الصغر 

المشروع : اإلدارة الذكية لمصادر المياه مبنية على استخدام الطاقة الخضراء و إنترنت األشياء"      
 Smart Water Resources Management )SWRM( Based on Green Energy and IoT: Case Study

الباحث الرئيسى : أ.د./ سامية مشالى 
األقسام المشاركة : المعلوماتية – الحاسبات و النظم – الخاليا الضوئية- الطاقة العالية

 الجهات المستفيدة : المستثمرين الزراعيين – مشاريع االستثمار فى المناطق النائية -  نظم الطاقة الخضراء 
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•  الدكتورة /بثينة فؤاد

•  األستاذة/ إيمان عبد السميع 
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