
 الممولة من المعهد العالى للهندسةالتطبيقية بيان بالمشاريع البحثية 

 خدمة املجتمع  رئيس املشروع  اسم املشروع  م 
الجوائز الحاصل عليها 

 املشروع 

1 
Advertising & 

security Robot 

روبوت الحراسة والدعاية 

 واألعالن 

 د / أبوالعيون كامل الليس ى 

مجال الدعاية  روبوت يعمل فى 

واألعالن الى جانب الحماية  

فى مراكز التسوق   والحراسة

 الكبرى. 

حاصل على املركز األول فى  -

 .2014 املصرى  يوم الهندسة 

 فى األول   املركز  على حاصل  -

 .2014مسابقة جامعة األزهر 

 

2 

Load management in 

smart home with 

smart grid 

إدارة األحمال فى البيوت  

 الذكية للشبكة الذكية

 د / أبوالعيون كامل الليس ى 

تطبيق عملى للتحكم فى 

املنازل للتحكم فى االحمال  

 وتخفيض استهالك الكهرباء 

حاصل على املركز األول فى  -

 .2015املصرى  يوم الهندسة 

 

3 Smart electric vehicle 

 سيارة كهربية ذكية 
 د / أبوالعيون كامل الليس ى 

تعمل بالطاقة  سيارة ذكية  

النظيفة واملتجددة للحد من  

 تلوث البيئة 

حاصل على املركز األول فى يوم  

 .2016املصرى  الهندسة 

4 
Smart Human 

Follower cart 

 عربة تتبع ذكية لحمل األمتعة

 د / أبوالعيون كامل الليس ى 

عربة تسوق ذكية لحمل 

االمتعة تعمل بأنظمة 

متقدمة لتوفير الجهد 

 نقل البضائعوتكلفة 

حاصل على املركز األول فى يوم  ـ

ـ9201املصرى  الهندسة   

مسابقة هواوي لتكنولوجيا   5

 المعلومات 
 برمجيات  أ.د/ صالح العجوز 

  الحصول علي ميدالية برونزية

 شركة هواوي 

ميناء جديد فى ساحل مرسى  6

 مطروح 
 عمل ميناء عام للحاويات أ.د/ياسر محمد الساعى

املركز الثالث يوم الهندسة 

  2018 -املصرى 

7 Smart Prosthetic Knee 

 ركبة تعويضية ذكية 

د/ مصطفى سعيد 

 املهندس

يخدم معاقى الحركة ذوى البتر  

بالطرف السفلى من فوق  

 الركبة. 

جائزة معرض االبتكارات 

أكاديمية البحث  –األول 

 2015نوفمبر  –العلمى 



8 3-D Printer 

 ثالثية األبعاد طابعة  

د/ مصطفى سعيد 

 املهندس

تستخدم فى صناعة  

  –األحذية  – املجوهرات 

  – التصميم الصناعى 

  –ماكيتات العمارة والديكور 

طب األسنان والصناعات  

 الطبية 

جائزة معرض االبتكارات 

أكاديمية البحث  –األول 

 2015نوفمبر  –العلمى 

9 
Eye Movement 

Wheelchair 

بحركات كرسى متحرك 

 العين 

 ذوي الهمم  د/ محمد عبدالحميد

 30حصول املشروع علي دعم 

ألف جنية من أكاديمية البحث  

 العلمي

10 

Design & 

Development of Egypt 

University Satellite-3 

(EUS-3) On-Board 

Computer(OBC) 

Subsystem  

تطوير اللوحة اإللكترونية 

لنظام التحكم الرئيسى للقمر  

الصناعى )قمر الجامعات 

 ( 3المصرية 

 د/ محمد عبدالحميد

تسليمه لوكالة الفضاء 

إلستخدامه في إنشاء قمر  

صناعي تجريبي )قمر  

 الجامعات( 

املشاركة ضمن مشروعات  

التخرج التي تدعمها الهيئة  

 ماليا وفنيا 
 وكالة الفضاء المصرية 

11 

تصميم وتطوير النظام  

الفرعي لالتصاالت بالقمر  

الصناعي )قمر الجامعات 

( 2- المصرية  

Design and 

Development of Egypt 

University Satellite -2 

(EUS-2)  

Communication 

Subsystem 

(Hardware) 

 د/ محمد عبدالحميد

تسليمه لوكالة الفضاء 

إلستخدامه في إنشاء قمر  

صناعي تجريبي )قمر  

 الجامعات( 

املشاركة ضمن مشروعات  

التي تدعمها الهيئة  التخرج  

 ماليا وفنيا 
 وكالة الفضاء المصرية 

12 ACT Innovation 

Battle Program 
   جائزة أربعون ألف جنيه مجال البرمجيات  أ.د/ صالح العجوز 

ACT 



13 
Design and develop a 

smart interactive neck 

brace 

 أ.د / شريف أحمد سامى

تصميم دعامة ذكية 

للرقبة لتقييم وتفاعلية 

حالة املريض وتوفير 

وسائل العالج عن طريق 

 دعامة ثالثية

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

14 
رفع كفاءة التنمية العمرانية 

للمدن الجديدة)دراسة حالة 

 مدينة الشروق(
 أ.د/مصطفى عبدالحفيظ

دراسة متكاملة للمدن 

الجديدة )مدينة الشروق( 

كفاءة املبانى لرفع 

 واملناطق الحيوية

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

15 

 

Converting electrical 

energy of tourist 

village on the north 

coast 

 أ.د/ياسر محمد الساعى
توليد الطاقة الكهربية من 

 مصادر املد والجزر 
ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

16 
Modifying septic 

tanks for wastewater 

treatment rural areas. 

 أ.د/ خالد حسان 

وسيلة ملعالجة مياة الصرف  

الصحى بطريقة أمنة قليله 

التكلفة لخدمة القرى  

واملناطق الريفية لتوفير حل  

ملشاكل الصرف الصحى فى 

 املناطق هذة 

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

17 
تنقية املياده بإستخدام أشعة  

 امليكروويف
ـــــــــــــــ  معالجة املياة  د/ محمد املرس ي  ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

ـــــــــــــــ  وزارة الداخلية  د/ محمد املرس ي  إشارات عبور املشاه اإللكترونية 18 ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

ـــــــــــــــ  القوات املسلحة  د/ محمد املرس ي  املواد املاصة لألشعة الرادارية  19 ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

 

 


