
 مركز بحوث البیئة والتكنولوجیا الذكیة
  د

إنطالقاً من الرسالة العامة التى من أجلھا أنشئ المركز والتى تھدف إلى تحقیق التمیز في مجال 
  البحث

العلمي وتطویر العملیة التعلیمیة من خالل عمل أبحاث والحصول على بر اءات اختراع وتعاون 
  علمي مع
المؤسسات األكادیمیة والصناعیة والمجتمع المدني في الداخل والخارج واعداد كوادر 
  متخصصة في العدید

دة و تكنولوجیا تنقیة من المجاالت العلمیة التطبیقیة الحدیثة فى مجاالت الطاقة الجدیدة والمتجد
  وتحلیة

  .المیاه و تكنولوجیا النانو وتطبیقاتیا المختلفة

حصل الباحثون العاملون بالمركز على عدة مشاریع ممولة من جھات محلیة كصندوق العلوم 
 ASRT (6وأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا ) مشاریع ٧(   STDFوالتنمیة التكنولوجیة

ومن األكادیمیة ) مشروعان)  PMUلمشروعات بوزارة التعلیم العالىووحدة إدارة ا) مشاریع
 ١٤تمویالً لعدد من المشروعات وورش العمل بلغ عددھا AGYAالعربیة األلمانیة للشباب 

مشروعات تخرج لطالب البكالوریوس  ٦كذلك عدد . مشروع ودورة تدریبیة وورشة عمل
  .بتمویل من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ً على عدد من المشروعات البحثیة من برامج   Erasmus+  EUحصل المركز أیضا
TEMPUS  والھیئة األلمانیة للتبادل العلمى)DAAD ( مشروعاً  ١١بلغ عددا.  

ملیون  ٨٥بلغت قیمة إجمالى التمویالت من الجھات السالف ذكرھا للمشاریع ما یزید عن 
ً ساھمت فى تجھیز البنیة الت ً مصریا حتیة لمعامل المركز وتجھیزیھا بأجھزة بحثیة جنیھا

فى عمل عدة دورات  AGYAكما ساھمت األكادیمیة العربیة األلمانیة للشباب . متطورة
تدریبیة وورش عمل لطالب الجامعات المصریة وكذلك طالب من الجامعات من الدول العربیة 

  .فى مجاالت الطاقة الشمسیة وتتنقیة وتحلیة المیاه

)egypt.com/estg/funding-https://www.estg/(  

وفى إطار التطویر المستمر یجرى اآلن تجھیز معملین بتمویل من وحدة ادارة المشروعات 
ملیون  ٢.٤من جامعة الفیوم للتقدم لالعتماد الدولى للمعملین بقیمة % ٤٠ومساھمة بنسبة 

  .جنیھ

ورقة بحثیة من تلك المشاریع ساھم فیھا عدد  ٥٥على الجانب البحثى تم نشر ما یزید على 
   .كبیر من الباحثین والطالب المشاركون فى أنشطة المركز فى السنوات الخمس الماضیة

)ublicationsegypt.com/estg/p-https://www.estg/(  

على الصعید الدولى والمحلى ونتیجة لتلك المشروعات توجد عدد من الشراكات البحثیة مع 
  عدد من الجامعات المرموقة محلیاً ودولیاًز

egypt.com/estg/collaborators-https://www.estg/  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ٢٠٢١حىت  ٢٠١٦ملشروعات احمللية والدولية خالل الفرتة من ا .١

اسم المشروع 
 باللغة العربیة

اسم المشروع باللغة 
 اإلنجلیزیة

الباحث 
 الرئیسى

بدایة 
 المشروع

نھایة 
 المشروع

الشركاء 
جھة  قیمة التمویل بالمشروع

 التمویل

الجزیئات 
المغناطیسیة 

: النانونیة
تمھید 

الطریق إلى 
اإللكترونیات 

 الجزیئیة

Molecular 
nanomagnets: 

paving the road 
to molecular 
spintronics 

ھانى / د
دمحم على 
 الشرقاوى

١,٢١٩,٨٨٠  ٢٠٢٣ ٢٠٢١ STDF 

تطویر معمل 
األغشیة 
الرقیقة 
لتنقیة 

وتحلیة المیاه 
وتأھیلھ 
 لإلعتماد

International 
Accreditation 

film -of thin
membranes for 

water 
purification 

and 
desalination 
laboratory 

دمحم / د
 PMU ٢,٤٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٢ ٢٠٢٠ على أغا

أفالم جدیدة 
مدمجة مع 
مواد نانویھ 

ثنائیھ 
للتطبیقات 
اإللكترونیة 

 المرنھ

Novel mixed 
matrix Films 
incorporated 

-with dual
nanofillers for 

flexible 
electronic 

applications 

عزة / د
محرم 

حسن أبو 
 الفضل

٩٢,٧٤٥  ٢٠٢٢ ٢٠٢٠ ASRT 

تصنیع جھاز 
مختبر علي 

رقاقة 
منخفض 
التكلفة 
بواسطة 
الطباعة 

ثالثیة االبعاد 
الزالة 
 الزیوت

Manufacturing 
cost 3D -of low

-on-printed lab
chip (LOC) 

device for oil 
removal 

ھانى / د
دمحم على 
 الشرقاوى

٩٦,٨٠٠  ٢٠٢٢ ٢٠٢٠ ASRT 

تحسین اداء 
المكثف فائق 

التخرین 
المعتمد على 

انابیب 

High 
performance 

supercapacitor 
based on 
decorated 

سوزان / د
صابر 
السید 

 دمحم

٩٧,٨٠٠  ٢٠٢٢ ٢٠٢٠ ASRT 



الكربون 
النانویة 
 المعدلة

carbon 
nanotubes. 

تطویر 
الفلزات 
اإلنتقالیة 

ثنائیة 
الكالوجین 

النانومیتریة 
إلنتاج 

الھیدروجین 
من التحفیز 
الضوئي و 
 الكھروضوئى

Development 
of 2D TMDCs 
Nanomaterials 

for 
Photocatalytic 

and 
Electrocatalytic 

Hydrogen 
Production 

سمیة / د
السید 
جودة 
 على

٩٨,١٧٥  ٢٠٢٢ ٢٠٢٠ ASRT 

تطعیم سیلكا 
  نانونیة على

اغشیة رقیقة 
إلزالة المواد 
المشعة من 

 المیاه

Silica 
Nanoparticle 
Incorporated 

Thin Film 
Nanocomposite 

filtration  -Nano
Membrane for 
Removal of Ra 

یاسر / د.أ
یوسف 
 عبید دمحم

٩٨,١٧٥  ٢٠٢٢ ٢٠٢٠ ASRT 

 

Environmental 
and Supply 

Chain 
Management 

for the Energy, 
Water and Food 

Nexus – the 
basis for 

Sustainable 
Development 

د أحمد 
سعد 
جمعة 
 خلیل

١٥٠,٠٠٠€  ٢٠١٨ ٢٠١٧ Erasmus+ 

 

Efficient Lead-
Free Perovskite 

Solar Cells 

د جمعة 
محمود 
 خبیرى

٢٠٠,٠٠٠   ٢٠٢٠ ٢٠١٩ STDF   

 

Cancer Cells 
Targeting and 
Therapeutics 

Using Carbon-
based 

Nanomaterials 

د سھا .أ
دمحم 
 حمدى

٢٠٠,٠٠٠   ٢٠٢١ ٢٠٢٠ STDF   

 

Printable Ion 
Electronics and 

Solar Cells 

د أحمد 
سعد 
جمعة 
 خلیل

٥٥,٠٠٠€  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ -DAAD
STDF 

 

Laser-Induced 
Graphene 

Heterostructure 
for Energy 

Storage 

د عبد 
الوھاب 
حمدى 
عبد 

 الوھاب

٢٠٠,٠٠٠   ٢٠٢٠ ٢٠١٩ STDF   



Applications 

 

Optimization of 
Ultrafiltration 

Membranes for 
the Treatment 

of Oil Containing 
Wastewater 

د زینب 
رمضان 

 فرج
٢٠٠,٠٠٠€  ٢٠٢١ ٢٠١٨ -BMBF

STDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بروتوكوالت التعاون .٢
 تاریخ التوقیع الدولة المحلى/ الشریك الدولى اسم البروتوكول

 ٢٠٢١أغسطس  ٣١ مصر الجامعة المصریة الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا اتفاقیة تعاون علمى وتقنى
 


