
 

 

 االٔسثٙ األرحبد يٍ يًٕل يششٔع ْٕ

 إٚطبنٛب، أعجبَٛب، ًْب دٔل 5 ٔٚضى

 يهٌٕٛ ٔيٛضاَٛخ االسدٌ رَٕظ، يصش،

 .ٕٚسٔ انف 200 يصش َٔصٛت ٕٚسٔ

 لجم يٍ انًششٔع ألش 2014 ُٚبٚش ٔفٙ

 انُٓذعخ كهٛخرمٕو ٔ االٔسثٙ االرحبد

 انجحضٙ ثبنذٔس االعكُذسٚخ جبيؼخ

 يغ ٌٔثبنزؼبنهًششٔع  ٔانزُفٛز٘

     .  ػًشٔ ػجذ انشاصق د. انزُفٛز٘ انًذٚشٔ، االعكُذسٚخ يحبفظخ

 انحهٕل خنًُبلش انًشزشكخ انذٔل فٙ إجزًبػبد 4 ٔألًٛذ

 5 ُْبننكٍ ٔ انحم فٙ خخصٕصٛ نٓب خدٔن كم اٌ نٗإ ٔرٕصهٕا

 :  ْٙ خسئٛغٛ حهٕل

    door to doorالمىبع مه الفصل .1 

 Veneering Box تالمجمع الصىبديق .2

                Public Waste Room الصىبديق العبمت .3
 Private Waste Room الصىبديق الخبصت .4
           Under Ground Waste Room الصىبديق المذفىوت .5

 :االَجبصادْى أ

 يبسط يُز يصش خَٓض خٔششك االعكُذسٚخ يحبفظخ يغ انزؼبٌٔ*

يٛذاٌ ٔ ٚزجب٘لب لهؼّ ثًًشٗ لًبيخ صُبدٚك زشكٛتن 2015

 . أثٕانؼجبط انًشعٙ جبيغ ثًٛذاٌ ٔعٛغزكًم انًُشٛخ

 . اثشٚم يُز رجشع ْٔى خانكهٛ ثٕعط نهمًبيخ صُذٔق 20 رشكٛت* 

 .2014 دٚغًجش فٙ  14Retbe ثًؤرًش ػًم خٔسش خالبي*

 نمبءإٔ 2015فجشاٚش فٙ خانكهٛ حت فٙ ٕٚو فٙ االشزشان*

 خٔانزٕػٛ جغانًُ يٍ انفصم ًّْٛأٔ انًششٔع ػٍ يحبضشح

 .انًخهفبد اداسح ثبًّْٛ

 خٕس٘ شفٛك. د.احضشْب َٕٕٚٛ 4 انخًٛظٕٚو  َذٔح خالبي*

 كغبة صبدق. د. ٔا انًجزًغ خٔخذيخ انجٛئرًُٛخ  شئٌٕ ٔكٛم

 .ٔد انشاصق ػجذ ػًشٔ.ٔد خانًٛكبَٛكٛ خانُٓذع لغى سئٛظ

 انجٛئٙ انشصذ خْٛئيٍ ٔ خثبالعكُذسٚ االحٛبء ٔسؤعبء انجْٕش٘

 . خانكهٛ اعبرزح ثؼض ئٍ

 

 
 

 
 جبيؼخثبنٔانٕحٛذ نُبَٕ ا بركُٕنٕجٛ فٙ يزخصص يؼًم ٔلأ ْٕ

     ششافأ رحذعُٕاد   9  حٕانٙ َشب يُز أ .شؼٛشادانمٛبعبد ن

    .انؼٕفٙ ػفبف. د

 ٔ ٚغزخذو يٍ لجم طالة انذساعبد انؼهٛب نشؼجزٙ انغضل ٔانُغٛج 

 خحش انؼهًٙ ٔخبصفٙ يجبل انج خٔاٚضب ٚزؼبٌٔ يغ كهٛبد انجبيؼ

 انًجبل انطجٙ .

ُْٔبن  يزشٚخانُبَٕمٛبعبد انفٙ يجبل ػهًٛخ ٔرى يُح ػذح سعبئم 

 كُٛٛب .يٍ ٔاد٘ انُٛم  خيُحخالل يٍ  خيغجه خسعبن

 

 

 

 

  CSNPٔانجصشٚبد  انزكٛخ انُبَٕ رمُٛبدنمٛبط يؼًم ْٕ 

   Nano Enriched autonomous & Trustworthy      

   Sensing Framework for Water Pollution 

 خششاف د. يحًذ سصق االعزبر انًغبػذ ثمغى انُٓذعرحذ أ

 ٛبدانشٚبض خلغى ُْذع خد. َبدس ػجذ انًُؼى شحبر ،خانكٓشثٛ

 ئٍانفٛضٚبء، د. ثبعى يحًٕد يخزبس . ٔحصم انًؼًم ػهٗ يُحّ 

 . انصٛف اللخ فززب ٔعٕف ٚزى اال ITEDA االرصبالد ٔصاسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 انـشاثغ انؼـذد

 2015 ٚـَٕـٕٛ

  المتىسط البحز مذن يف األستذامت مشزوع      والىبوىمتزيت المزكبت المىادمعمل         

   القـذيمت

 تقىيبث الىبوى الذكيت والبصزيبثمعمل   



 

 

 :يغزشبسا صمبفٛب ثكُذا ػصبو انكشد٘*

 انكشد٘ انذكزٕسػصبو عزبراأل ٍٛرؼٛ رجذٚذ

 انضمبفٛخ انؼاللبد نًكزت ٔيذٚشا صمبفٛب يغزشبسا

 ٚشغم ٔكبٌ، انضبَٙ نهؼبو ثكُذا ٔانزؼهًٛٛخ

 صُذٔق ٔأيٍٛ نهكهٛخ االعجك انؼًٛذيُصت 

 . عجكاأل انؼبنٙ انزؼهٛىٔصاسح  رطٕٚش

 نهضٕء يذٚشانًشكض انذٔنٙ خهٛم ٚبعش* 

 ثبالسدٌ انغُكشٔرشٌٔ

 انًذٚش خهٛم ٚبعش يحًذ انذكزٕس االعزبر ٍٛٛرؼ 

 انغُكشٔرشٌٔ نهضٕء انذٔنٙ نهًشكض اإلداس٘

 االٔعط انششق فٙ ٔرطجٛمبرٓب انزجشٚجٛخ نهؼهٕو

  .انٓبشًٛخ األسدَٛخ ثبنًًكهخ

 .األعجك ٔاالشؼبػٛخ انُٕٔٚخ عخانُٓذ لغى سئٛظ ٚشغم ٔكبٌ

 انُٓذعٙ انًشكض انؼظٛى يذٚش ػجذ ٔنٛذ *

 إثشاْٛى انؼظٛى ػجذ ٔنٛذ انذكزٕس االعزبرٍ ٛرؼٛ

 ْٕٔنهكهٛخ  انُٓذعٙ نهًشكض انزُفٛز٘ انًذٚش

               .انصحٛخ انُٓذعخ ثمغى أعزبر ٚؼًم

 انُٓذعخ نكهٛخ انًضبنٛخ يحًٕد األو سضب *

 انزؼهٛى شئٌٕ ٔكٛم عكشربسٚخ يحفٕظ يحًٕد سضب انغٛذحخزٛبسا

 .كهٛخهن انًضبنٛخ األو ،ٔانطالة

 خسئٛظ انجبيؼ صْشاٌ سشذ٘. د  يٍ ٔكشيذ

 ثبنجبيؼخ انؼبيهٍٛ َمبثخ ألبيزّانز٘  حفم خالل

 ثًغش  َٕٕٚٛ 4 انخًٛظ عٛذح 22 نزكشٚى

 .ػصشا انطالثٛخ االَشطخ يجًغ

 

 

 

 

 53 هًجهذن 3 انؼذد خانُٓذع خكهٛ صذسدأ

    َٕٕٚٛ نشٓش خانكهٛانؼهًٛخ  خًجهان يٍ

 ثحبساأل يٍ خيجًٕػ ٚضى ٔانز٘ 2015

 خُْذعٛ يٕضٕػبد فٙ خانًحكً خانؼهًٛ

 انجبيؼبد يخزهف يٍ نهجبحضٍٛ خيزُٕػ

االػهٗ  ًجهظانيٕلغ  ػجش ُٚشش ٔانز٘

 eulc.edu.eg:// http  نهجبيؼبد

 الشزشانرجذٚذ ا خانكهٛ يجهظ ٔاػزًذ

 خانُٓذع خنكهٛ خانؼهًٛ خنهًجه االنكزشَٔٙ انُشش ٛشَظ انغُٕ٘

  خػجش يٕلؼ 2015 يٍ ثزذاءأ Elsevier  انذٔنٙ ثبنُبشش

  http://ees.elsevier.com/aej    

    

                                 

 ُْذعخيٍ لغى انٕٓاسٖ  ػجذِ اثشاْٛىاالعزبر انذكزٕس شبسن*

         2015 نؼبو نهمطٍ نذٔنٗا انًؤرًش حضٕسِثٔانُغٛج  انغضل

 . االيشٚكٛخ انًزحذح ثبنٕالٚبد َطَٕٕٛأ عبٌ ثًذُٚخ ػمذ انزٖٔ

  اػجذ انفزب  دٕٚاٌ ػًٛذٍٛ االعزبر انذكزٕس يحًذ ٛ*رجذٚذ رؼ

   .ثذيُٕٓسٔانزكُٕنٕجٛب  خنهًؼٓذ انؼبنٙ نهُٓذع

 

 

 نٕظٛفخ انؼـهـًـٙ انهـمـت نًـُـحٓب فؤاد عبيخأ ٚبعًٍٛ انذكزٕسح 

 . انكًٛٛبئٛخ خانُٓذع ثمغى يغبػذ عزبرأ

 انذكزٕساح  خدسجػهٗ  خنحصٕن. يحًذ ػجذ انحًٛذ انشًٛٙ و

  خ .انكٓشثٛخ يذسط ثمغى انُٓذعٔرؼُّٛ 

 

                                                                              

     دكزٕساح دسجبد 4 انؼهٛب انذساعبد طالة انُٓذعخ كهٛخ ذـيُح

 .ثبنكهٛخ انؼهًٛخ االلغبو يخزهف يٍ يبجغزٛش خدسج 16 ٔ

  

 

احزفهذ أعشح سػبٚخ انشجبة ثكبثزٍ يحًٕد يضسٔػّ يذٚش ػبو 

ػجذ زمبػذ ٔششف انحفم د.سػبٚخ انشجبة نٕصٕنّ عٍ اناداسح 

خٕس٘، د. فبسٔق انجشلٙ، د. ػًشٔ ػجذ شفٛك د.  لُصِٕ،انؼضٚض 

 .خػشف، د. ػالء انؼضٚض

يحًٕد أ. خانشبة ثبنجبيؼ خكًب ششف انحفم يذٚش ػبو اداسح سػبٚ

نفٛف يٍ انضيالء ثكهٛبد طت حضش ٔاالداسح ٔلذو نّ دسع  جًبل

انصٛذنخ يٍ  خانٓذاٚب انززكبسٚلذو نّ عهًّ دسع كهٛزّ، ٔٔاالعُبٌ 

 خ .ٔانزجبسح ٔاالداة ٔااللزصبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛ

  .ٚش٘ االداساد ٔانضيالء يذثؼض ٔ خكًب حضش انحفم ايٍٛ انكهٛ

 

 

يٍ أػضبء ثشؼجزٛٓب كًب أحزفهذ أعشح لغى انُٓذعخ انكٓشثٛخ 

 ْٛئخ انزذسٚظ ٔانضيالء ثبنغٛذح عؼبد ػطٛخ عكشربسٚخ انمغى

شبكشٍٚ نٓب ػهٗ  ػبيب 40طٛهخ  ػًهذ ٔانزٙ ػبو يذٚش ثذسجّ

 يجٕٓدارٓب ٔرٕاجذْب ثبنؼًم .

  تيــلـكــتـهـىـئ أسـزة ال     

  ليبـالة دراسبث العـط 

 AEJ الـهىـذسـت كـليـتالعـلمـيت  مـجـلـتال

  تـكـليت الهىـذس سفـزاء     

 لمـسـيـزة عـطـبء واجـت تـكـزيـم 

 ي مـىـح اللـقـت العـلـمـتهـىئت ل     


