






 نتائج مذخوعات التخخج لمعام السالى 
0202/0202 

عجد الصمبة  السضدانية جية التشفضح اسع الصالب مسثل السذخوع اسع السذخوع 
 بالسذخوع

 تحدضغ كفاءة ومجي مخكبة كيخبائية مدودة بشطام مكابح كيخومغشاشيدية  .2
 الجيغ ايياب  جسال

 حدغاحسج
 5 73063 جامعة القاىخة

 لمكذف السبكخ عغ مخضي الكبج باستخجام شخائط الغسذتقشيو ججيجه   .0
 مرصفى مخيع أحسج

 
 جامعة القاىخة

70000 6 

 امالئيو(اليضجروجل)تصبضق اليالسيات  .3
 السػز السعجلقذخا مغ السدتخمرة 

 كسسترات شبيعيو بسػاد نانػمتخيو
 الرخف  مياه لسعالجة

 5 75000 جامعة القاىخة احسج عدت عبجالعال

 لتصبيقات الخقسى والتحقق لترسيعا  .4
 الديارات وخرػصا الديارات فى الحخجةاالمان 

 الكيادة ذاتية
 دمحم جسال تػفضق

 جامعة القاىخة

71000 5 

 6 2300 جامعة القاىخة احسج دمحم عبج الفتاح تشخيص اعطال السيارات الذكية عن بعد  .5

القاىخةجامعة  ىذام شارق احسج سيارة كيخبائية تعسل بالصاقة الذسدية  .6  75000 16 

اختبار البرخ لسخضى الجمػكػما باستخجام نطارة الػاقع االفتخاضي و   .7
 الحكاء االصصشاعي

 سشجس دمحم
 جامعة القاىخة

30000 4 

 14 75000 جامعة القاىخة بضتخ وجيو رشجىترسيع وترشيع شائخه بجون شيار تعسل بالصاقو الذسديو ومرشعو مغ   .8



 السػاد السخكبو

 4 25707 جامعة القاىخة مخوه عبج هللا دمحم الرػر السعتسج عمى السحتػى لتذخيز أمخاض الجمجاستخجاع   .9

 7 75000 جامعة القاىخة احسج محسػد دمحم إنتاج بجائل البالستظ مغ السخمفات الدراعية  .22

القاىخةجامعة  دمحم الدضج سضج التعخف عمى االضصخابات الجضشية باستخجام صػر الػجو والتعمع العسضق  .22  60000 4 

 لقسخ صشاعي والتػجيو التحكع تصػيخكسبضػتخونطام  .20
 احسج دمحم زكى (كضػبدات  )صغضخ مكعب

 جامعة القاىخة
34150 5 

الاليجار الدائف السحدغ الكتذاف الكائشات ثالثية األبعاد القائع عمى   .23
 الرػر

 عبج الخحسغ اكخم ابخاليع
 جامعة القاىخة

70000 6 

في صشاعة الغحاء بإستخجام الحكاء اإلصصشاعي و إنتخنت التحكع الحكي   .24
 األشياء

 احسج عبج الخحيع محسػد
 جامعة القاىخة

38000 7 

 بيانات جضشيةلتػلضج  التدييف العسضق استخجام نيج  .25
 خاصة بالدخشانو بيانات ترػيخ شبي

 الدىخاء عضج عبج الفتاح
 جامعة القاىخة

60000 4 

 6 75000 جامعة القاىخة دمحم حدغ حدشى ذاتية الكيادةترسيع وترشيع شائخة ذكية   .26

 6 75000 جامعة القاىخة عبج الحسضج سعضج عبج الحسضج ترسيع وتشفضح شيار آلي لمصائخات السخنة  .27

 4 12500 جامعة القاىخة فادى تادرس سجل الصبي اإللكتخوني مع التفاعالت الجوائية كشطام لجعع القخار الصبي  .28

سمدمو الكتل في حل مذكمة أمغ الذبكات لمديارات القائسة  استخجام تقشية  .29
 عمي نطام الكتمة

 احسج دمحم عصية
 جامعة القاىخة

53500 6 

 صجيقة نانػيةججيجة تصػيخمتخاكبات  .02
 لفعالة المسعالجةشبيعيا   متػاججة لمبضئة

 الرشاعي الرخفلسياه 
 بدشت ايياب دمحم

 جامعة القاىخة

75000 6 



 لمكيخباء لفعالا الكيخوكيسيائي التخديغ  .02
 عشج الحاجةستخجامياالستججدة ال الصاقة مرادر عغ الستػلجة

 حدام دمحم عادل
 جامعة القاىخة

75000 5 

إعادة تجويخ صجيقة لمبضئة لسياه الرخف: مػاد مدامية نانػمتخية لمسعالجة   .00
 الفعالة والسدتسخة لسياه الرخف

 دمحم حدام دمحم
 جامعة القاىخة

75000 5 

 6 4000 جامعة القاىخة اسالم وائل رضا عسػد إنارة شػارع ذكى متكامل   .03

إنارة مرابيح الذػارع بالصاقة الذسدية باستخجام أجيدة فائقة الدعة ذات   .04
 كفاءة وصجيقة لمبضئة

 ديشا جسعة دمحم
 جامعة القاىخة

75000 5 

نفايات زيت فايات إلى وقػد: تحدضغ إنتاج وقػد الجيدل الحضػي مغ ن  .05
 الصيي باستخجام متبكيات صشاعة زراعية كع

 عبج هللا محسػد عبج الو
 جامعة القاىخة

75000 5 

نيج اقترادي صجيق لمبضئة: ابتكار مديج وقػد متججد ومحفدات نانػية   .06
 إلنتاج الكيخباء بكفاءة عالية

 وائل دمحم سضج
 جامعة القاىخة

75000 5 

البشتػنضت صجيقة لمبضئة كسادة ماصة جديسات نانػمتخية عمي شسي   .07
 اقترادية لإلزالة الفعالة لألصباغ مغ مياه

 تدبيح محسػد حسادة
 جامعة القاىخة

75000 5 

 10 75000 جامعة القاىخة احسج ايسغ احسج تحمية مياه البحخ باستخجام الصاقة الحخارية الذسدية  .08

مع وحجة تحمية مياه تحمية مياه البحخ بالتشاضج العكدي بالصاقة الذسدية   .09
 بشطام التقصضخ متعجد السخاحل

 مشو هللا ايخادعبج الشبى
 جامعة القاىخة

33000 10 

تحمضل االحجاث الدمبية ألجيدة شبية داعسة لمحياة )جياز التشفذ )  .32
 الرشاعي وجياز مديل الخجفان

 جامعة القاىخة نيفضغ فتحى
5000 4 

 4 23200 جامعة القاىخة عبج الخحسغ سسضخ عبج الغفار أداة سسعية ذكية باستخجام التعمع العسضق  .32

جياز تشفذ صشاعي باستخجام دمج السدتذعخات في ضل وجػد تقشية   .30
 التعمع الستعسق باستخجام تكشػلػجيا الذبكات

 دمحم محسػد عبج السصمب
 جامعة القاىخة

30000 6 



 جامعة القاىخة احسج عادل العسضق أداة لتحدضغ الشسػذج العربي البضػلػجي باستخجام التعمع السعدز  .33
10000 4 

 جامعة القاىخة دمحم عسخ محسػد األشعة بإستخجام الحكاء االصصشاعى وتعمع االلة تػلضج تقاريخ آليا  .34
15200 4 

 جامعة القاىخة يدخا سيف الذسدية الصاقة باستخجام مياه تحمية وحجة ومخاقبة وتحكع ترسيع  .35
50000 7 

 تخبضشة تعسل كسحخك لديارةترسيع و ترشيع   .36
 مرصفي
 أحسج عمي

 عضغ شسذ
75000 8 

 6 75000 عضغ شسذ يػسف دمحم بجوى  رياح صغضخةفي مخخجات وقياسات تخبضشة التحكع الكيخبي  .37

 7 75000 عضغ شسذ يػسف وججى عبج ربو ترسيع وترشيع تخبضشة رياح صغضخة  .38

 7 42925 عضغ شسذ دمحم ايسغ صالح ترسيع و تشفضح حامل و ناقل لالشارات اوتػماتيكي  .39

 10 25200 عضغ شسذ مخيع حدضغ عمى ترسيع و تشفضح ركبة شخف صشاعي ىضجروليكي تعسل بالسعالج الجقضق  .42

 5 20617 عضغ شسذ احسج يدخى حدغ روبػت التصيضخ الجاخمى ذاتى التحكع  .42

 5 13088 عضغ شسذ دمحم جسال فييع لكتخونيةقجم صشاعيةا  .40

 ACTN3دراسة اثشضغ مغ الستغضخات الجضشية السختبصة بالتحسل   .43
rs1815739, AMPD1 rs17602729 ىاميذ وائل فخيج و تأثضخىا عمى أ 

 عضغ شسذ
25000 2 

ترسيع و تشفضح نطام تحكع مبتكخ لسخكبة بجون ركاب تقػم بسيام تحت   .44
 الساء

 عسخ خالج سضج
 عضغ شسذ

75000 5 

 8 32630 عضغ شسذ دمحم عبج الفتاح يذ تعاونةسلا بػاسصةالخوبػتاتبعاد اال الصباعة ثالثية  .45

 5 27300 عضغ شسذ احسج دمحم عبج الحفيظ كخسى متحخك عمى حخكة العضغ  .46

 18 75000 عضغ شسذ باسع أسامة فاروق  أوتػزار )اإلصجار الثالث(  .47



 6 75000 عضغ شسذ إسساعضلعسخ سامح  ترسيع وتحكع في مفاعل تغػيد سفمى يعسل بعجد مغ السرادر  .48

 6 75000 عضغ شسذ أحسج صفػت حسادة إنتساء  .49

 7 75000 عضغ شسذ بضتخ أمجج روبػت التقاط ووضع عالي الدخعو، ذو اربع درجات حخيو  .52

 6 75000 عضغ شسذ يػسف شاىخ عفيفي ذراع آلية لمتفكيظ غضخ السجمخ لسشتجات الشفايات اإللكتخونية  .52

 5 75000 عضغ شسذ مرصفى عمي عضج عمي ثشائية العجالت ذاتية االتدانمخَكبة كيخبائية   .50

 7 75000 عضغ شسذ بضضخ عادل كخسي متحخك ذكي ذو تحكع  بإشارات السخ  .53

تحدضغ اداء محخك مغ خالل الذحغ التخبضشي وضبط حقغ الػقػد   .54
 FSUKااللكتخوني لديارة 

 فضمضب عساد غبخيال
 عضغ شسذ

75000 6 

ذراع ألى لمعسل كصابعة ثالثية االبعاد الستخجامات التذضج  ترسيع وتشفضح  .55
 دمحم حدضغ كسال والبشاء

 عضغ شسذ
75000 5 

 1 14950 عضغ شسذ مشى سسضخ قخنى الجمػتضغ اغحيةخاليةمغالنتاج  نباتية مرادر استخجام  .56

 8 75000 عضغ شسذ خالج دمحم سضج رضػان PLCفحز الجػدة باستخجام   .57

 8 43000 حمػان دمحم ذكى احسج السصاشي طالالب عسل ماكضشة  .58

 11 63250 حمػان بػال سعج لػيد تحدضغ أداء تخبضشات اليػاء ذات السحػر األفقي  .59

 6 25435 حمػان دمحم حازم فايق انتخنت االشياء. بشطام تحكع ذكي لسرشع نسػذج مرغخ  .62

 محػري السبػاسصةالحارق  الرضخة في تػلضج الصاقة استخجام التخبضبةالغازية  .62
 العزػية خمفاتالسمغ  الستػلج الحي يعسل باستخجام الغاز

 10 75000 حمػان نجى اشخف عبج الشبى

 10 70000 حمػان دمحم اشخف حشفى تػلضج شاقة كيخبية مغ حخارة العادم السفقػدة في الديارات الكيخبية اليجضغ  .60



 3 45000 حمػان بالل احسج عبج الجمضل واألغخاض الجساليةتصبيقات االشخشة السشدػجة في مجال االقسذة الحكية   .63

 6 11520 حمػان باسع جالل مخكبة نقل كيخبائية ذاتية الكيادة  .64

 5 75000 حمػان نػر الجيغ ماىخ عبج القادر ترسيع و تصػيخ نسػذج سيارة كيخبائية مػفخة الستيالك الصاقة  .65

الصخق الغضخ مسيجة شبقا ترسيع وترشيع سيارة لمتجخالت الدخيعة في   .66
 لقػاعج االتحاد الجولي لمديارات

 يػسف دمحم عبج القادر
 حمػان

60000 4 

 11 50000 حمػان محسػد احسج دمحم انتاج اليضجروجضغ مغ مياة الرخف الرحي   .67

العالسية  )إس أ إي(بسدابقة شيع سيارة لمصخق الػعخة لمسذاركةترسيع وتر  .68
 4 60000 حمػان ابخاليع عسخ ابخاليع مخيكيةالا يات الستحجةالبالػ 

 4 60000 حمػان دمحم حدام الجيغ حدغ  االداء وتحدضغ التبخيج حجع أنطسة الشانػ لتقمضل جديئات إستخجام  .69

 1 15000 حمػان شادى ابخاليع الدضج مادة بشاء خزخاء: أسسشت البمضت  .72

الداحمية وحجة تحمية مياه بالصاقة الذسدية قائسة بحاتيا لمسجتسعات   .72
 الججيجة

 ميا دمحم عبج العديد
 حمػان

75000 9 

بشاء نطام امشي لتػقع الحػادث االجخامية قبل حجوثيا باستخجام الكامضخات   .70
 الخارجية و الجاخمية

 دمحم احسج دمحم
 حمػان

39100 5 

 10 40750 حمػان عاصع شارق الدضج التحمضل التقشي و االقترادي لشطام تحمية السياه بالصاقة الذسدية  .73

 8 14465 حمػان دمحم مختار نػرالجيغ اعادة تجويخ البالستيظ  .74

 8 75000 حمػان صالح الجيغ عبج هللا دمحم مخكبة كيخبائية خفيفة الػزن   .75

 5 2800 حمػان يػسف دمحم مرصفى نطام الخعاية الرحية عغ بعج  .76

 1 14850 حمػان حدغنيى عرام  29انتاج اقسذة أقشعة ذكية لمحساية مغ فضخوس كػفضج   .77



تػسيع نصاق تصبضق الصباعة ثالثية األبعاد السعتسجة عمى تقشية تكشػلػجيا   .78
 الشسحجة بالتخسضب السشريخ

 جياد عباس عبج الخالق
 حمػان

38750 8 

استخخاج السياه الج وفية والخي الحكي باستخجام الصاقتان الكيخومائية   .79
 والذسدية ونطام التحكع

 انجرو عادل انػر
 حمػان

34145 6 

 8 54500 حمػان احسج عادل دمحم ترسيع وترشيع مشطػمة القصع في ماكضشة سكخ البشجخ.  .82

 6 32452 حمػان عبج الخحسغ عفيفى بالل نطام نقل آمغ وذكي لمتحػل الي مجيشة ذكية مدتجامة  .82

 9 50000 حمػان عسخ حخبى انتاج اليضجروجضغ باستخجام الصاقة الستججدة  .80

 5 7000 حمػان عبج الخحسغ خالج انػر استقاللية مخيس الرخع  .83

 7 40000 حمػان احسج عرام احسج بجلة اعادة تأىضل  .84

 القابمة السشصكية البػابات مرفػفة باستخجام الُسثمى الحاسػب رؤية تصبضق  .85
 العسل بحقل لمبخمجة

 6 15704 حمػان العطيع عبج احسج اسالم

 4 25000 حمػان شخيح فخج حامج العضغ في السمتحسة الجمج سخشان عغ التمقائي الكذف  .86

دف اختبار ھيجروليكية تحاكي الجورة الجمػية بھترسيع وترشيع دائخة   .87
 وتحدضغ اداء األجيدة السداعجة لمقمب

 10 75000 االسكشجرية دمحم مسجوح عثسان

 12 19200 االسكشجرية تػفضق دمحم إبخاليع أحسج لمسخكبات امان ذكي نطام  .88

 5 35000 االسكشجرية ىذام ناصخ دمحم الدقا صجيقة لمبضئة لشدان والكيخباءاال عخبة تعسل بصاقة  .89

 10 61650 االسكشجرية دمحم حدام احسج الحكية السجيشة  .92

التحكع في الجضل القادم مغ الكخاسي الكيخبية الستحخكة عغ شخيق الػاجية   .92
 الحاسػبية لمجماغ

 دمحم ضياء الجيغ الدضج
 االسكشجرية

38695 11 



 9 75000 االسكشجرية دمحم خالج محى مذخوع ترسيع وترشيع سيارة سباق فػرميال لمصالب  .90

 6 75000 االسكشجرية اسساء سضج عبج السقرػد مكياس كامل-سيارة كيخبائية ذات كفاءة عالية وذاتية الكيادة  .93

 9 70000 االسكشجرية ياسسضغ اشخف نرخ يالعكد بالتشاضحتعسل  تحمية مياه ضغط ممحصة وترشيع مبادل ترسيع  .94

 7 44935 االسكشجرية عبج الخحسغ دمحم تحمية السياه باستخجام الصاقة الستججدة  .95

 10 13325 االسكشجرية مرصفى دمحم سساط تكشػلػجيا السرانع الحكية  .96

 6 57978 االسكشجرية حسدة دمحم خمضل تخديغ اليضجروجضغ داخل خدانات البتخول السدتشفحة  .97

مخكبات أرضية الستكذاف ا لساكغ السجيػلة والرحخاء ولشقل البزائع   .98
 والسعجات داخل السرانع

 عبج الخحسغ رفعت سعضج
 االسكشجرية

53870 6 

 4 56660 االسكشجرية احسج بياء دمحم وحجة تحمية مياه باستخجام االغذية الحخارية الميفية السجػفة  .99

 3 ,45000 االسكشجرية امضخة ناجى انصػن  إلى كخيات الكتمة الحضػيةتحػيل السخمفات الدراعية   .222

مامي في تحمية السياه السالحة بأبتكار غذاء صشاعي و االالتشاضح   .222
 محمػل ساحب

 مضخنا عيجى
 االسكشجرية

35000 3 

 4 40660 االسكشجرية عسخ اسامة معاز وحجة تحمية مياه باستخجام األغذية ذات الشفاذية الحمدونية  .220

 12 75000 االسكشجرية محسػد إبخاليع خسيذ تحجيث وحجات التحكع بالديارات عغ شخيق االنتخنت  .223

 12 75000 االسكشجرية محسػد عادل حدغ انتخنت السخكبات و تػاصل السخكبو مع البضئة السحيصة بيا  .224

 5 75000 االسكشجرية عبج الخحسغ ايياب عمى يتع التحكع بيا عغ بعج 29 -شائخة مداعجات كػفضج  .225

 22 75000 االسكشجرية يػسف الخيذ االلية اكػافػتػن  غػاصة  .226

 ابانوب اشرف عزت صػرة الى العخبي الشز تحػيل  .227
 5 9997 االسكشجرية



 المكارم أبو أحمد الحكي البضتدا شعام صانع  .228
 10 75000 االسكشجرية

 احمد حسن محمود بعج فضياعغ التحكع يتع آلية غػاصة  .229
 5 75000 االسكشجرية

 4 28980 االكاديسية العخبية احسج دمحم احسج االفتخاضى الػاقع باستخجامعغ بعج  لمتعمع ذكى نطام  .222

 4 49000 االكادٌمٌة العربٌة نػر اشخف مرصفى نطام الخى الحجيث السجعع بالصاقة الذسدية  .222

العربٌةاالكادٌمٌة  امجج ايياب دمحم (آلي/ذكي)ىجضشةالتحكع غػاصة  .220  75000 5 

 الدراعة استخجامو في اتػماتيكي يسكغ ذكينطام ري آلي   .223
السدتخجم  شاشة واجية التحكع فيو بػاسصة راضي ، يتعاال واسترالح

 (HMI).الخسػمية
 5 30746 االكادٌمٌة العربٌة احسج شارق 

الخوبػت االجتساعي الجاعع لالشفال ذوى اإلحتياجات الخاصة ) أشفال   .224
 ماجج عالء عبج البارى  التػحج (

 االكادٌمٌة العربٌة

60000 4 

 4 60000 االكادٌمٌة العربٌة رزان يػسف نطام ذكى إلدا رة و تجويخ السخمفات بإستخجام الصاقة الستججدة  .225

 4 57535 االكادٌمٌة العربٌة بدام محخوس ربيع تحكع كامل في التتبع لسجسع شسذ ي ذو قصع مكافئ لتحمية السياه  .226

 4 24000 االكادٌمٌة العربٌة مرصفى مججى عبج الفتاح ترسيع وترشيع مشطػمة إشفاء آلية  .227

 4 58900 االكادٌمٌة العربٌة محسػد وائل محسػد ترسيع وتشفضح ذراع آلي شبي باستخجام إنتخنت األشياء والػاقع االفتخاضي  .228

 4 52500 االكادٌمٌة العربٌة الحبضبي دمحم حاتع ضحى الذسديةمعجة يسكغ اضافتيا لمكخاسي الستحخكة الضجوية تعسل بالصاقة   .229

 4 60000 االكادٌمٌة العربٌة احسج دمحم احسج سيارة كيخبائية  .202

 5 58200 االكادٌمٌة العربٌة عسخ احسج عبج هللا تصبضق الحكاء االصتشاعي في الدراعة  .202

العربٌةاالكادٌمٌة  زياد احسج الذيخ الجيشامػمتخ السحخكات و التحكع  .200  44573 4 



استخجام اجيدة االستذعار و االنطسة الخاصة بانتخنت االشياء لتحجيج   .203
 السػقع داخل السبشي

 اياد يدخى 
 االكادٌمٌة العربٌة

20000 4 

 4 23000 االكادٌمٌة العربٌة احسج دمحم احسج مفرل صشاعى نذط لمكاحل  .204

لألعسجة الخخسانية االحاشة الدابقة لال نفعال والغضخ سابقة لالنفعال   .205
 السدمحة باستخجام الدبائظ الحكية

 دمحم خالج حدغ
 االكادٌمٌة العربٌة

45000 4 

 6 71000 االكادٌمٌة العربٌة رامى احسج جسعة تصبضق "نججد" لمياتف السحسػل لخجمات إعادة تجويخ الػرق وشباعتو  .206

مغ  ترسيع وتشفضح نسػذج أولي لشطام انتخنت األشياءالرشاعي لتصبضق  .207
 الجضل الرشاعي الخابع

 ابخاليع دمحم جابخ
 االكادٌمٌة العربٌة

60000 4 

 لتػليفة والسػرفػلػجية الفضديقػميكانيكية الخػاص الشانػنية عمى أثضخ السػادت  .208
 بػتاديغ / مصاط الدتايخيغ سصاطمغ ال الثالثية السكػنة السصاط

 السعاد تجويخه  البػتاديغ /قفازات الشتخيل

 دمحم دمحم عرام دمحم
 

 

 6 31645 بنها

 تقشية التخثضخ باستخجام العادمةالسياه  معالجة   .209
 مرشعة محمي والفمتخة بسػاد الكيخبي

 الػىاب عبج لبو خالج
 

 بنها
30000 2 

 والقجرة الكيخبية نطام الييكل وتحمضل وترشيع لترسيعتحدضغ ا  .232
 لجامعة بشيا فئة البيكػ لمقسخ الرشاعى

 احسج دمحم عابج
 بنها

75000 6 

 5 28270 بنها عالء صابخ عػض متعجد الػضائفشائخ  روبػت  .232

 5 26060 بنها محسػد فتحى عبج الدتار روبػت جسع القسامة العائسة ذاتي الكيادة  .230

 6 65000 بنها اكخم ابخاليع ايسغ تعطيع الصاقة الكيخبائية السػلجة مغ الخاليا الذسدية ثشائية الػجة  .233

 6 24600 بنها ميخائضل غالب اسعج شسدى مخكد و مبتكخ لتحمية السياهترسيع و تشفضح مقصخ   .234

نطام ُمسيكغ لسدتذفى، ُمجعع بأندان آلي ذكي ُمَػَجو الجخاء فحز دورى   .235
 لمسخضى

 دمحم ىانى دمحم
 بنها

57135 6 



لبحث التجخيبي والعجدي لتاثضخ استخجام السػلجات الجوامية في أداء   .236
 تػربضشات الخياح

 ابخاليع احسج صالح
 بنها

75000 8 

 4 60000 بنها اسالم دمحم الدضج استخجاع وتخديغ الصاقة مغ رافعة شػكية ىضجروليكية  .237

 6 75000 بنها احسج عرام الجيغ فتحى نطام شحغ الديارات الكيخبائية باستخجام الصاقة الذسدية  .238

 6 75000 بنها احسجوسام نجع الجيغ  تغحيو وادارة الصاقو الذسديو بسباني السجن الحكيو  .239

ترسيع روبػتات "التػاجج عغ بعج" الحكية لمخعاية الرحية والتحكع في   .242
 تفذي فضخوس الكػرونا

 صالح الجيغ احسج صالح
 بنها

30000 5 

 5 73600 بنها دمحم كسال حدغ ترسيع والتحكع في مخكد تذغضل رقسي متعجد السيام "سي ان سي  .242

روبػت دلتا ذات أذرع متػازية لتصبيقات الترسيع و الشسحجة و التحكع فى   .240
 العسميات الجخاحية

 احسج عادل متػلى
 بنها

75000 5 

حصة تحمية مياه بالصاقة الذسدية بالتحكع اآللى بتقشية الحكاء االصصشاعى   .243
 )خػارزمية استسثال عشاصخ الدخب(

 دمحم اشخف دمحم
 بنها

46000 13 

 6 75000 بنها احسج حدغ عبج الباقى السجن الستكاممة الحكية وحمػل ألمثمضتيا  .244

 6 18564 بنها عسخ ىذام رمزان روبػت مزاد لمترحخ  .245

 6 75000 بنها دمحم بياد تحدضغ اداء مقصخ شسدي  .246

 6 69430 بنها ايو سسضخ خضخى  مججول تصبيقات الحػسبة عالية االداء عمي الدحابة الدحابية  .247

اإلجتثاث الترادمي بالبالزما تصػيخ البػليسخات السػصمة باستخجام تقشية   .248
 السسغشصة

 بنها مخوة دمحم ابػ الحجيج

30000 2 

 بالجامعات الحكي الديارات ركغ نطام و داخميو مالحو نطام  .249
 احسج ايسغ رضػى 

 بنها
11802 6 



ترسيع وإنذاء وحجة مبتكخة إلدالة بعس السعادن الثقضمة مغ مياه الرخف   .252
 الرشاعي

 سعج الدضج عبج الحسضج
 االزهر

74000 5 

االستخاتيجيات البجيمة الحجيثة باستخجام تقشية الشانػتكشػلػجى لسكافحة   .252
 مقاومة السزادات الحضػية

 5 75000 االزهر فتػج احسج ابػ الفشػح

 5 75000 االزهر احسج عبج هللا احسج الحضػي  تاج الغازاالن وحجة محسػلة نذاءترسيع وإ  .250

ترسيع ىضجروجضل ذكي مغ مخمف قذخ البصيخ وجديئات الشانػ بصخيقة    .253
 صجيقة لمبضئة لتحدضغ رّي األراضي الدراعية

 احسج رشاد سالمة
 االزهر

75000 5 

مجى االستفادة الحضػية مغ قر الخز في إنتاج الػقػد الحضػي باستخجام   .254
 خسضخة الخباز

 عبج الخحسغ خالج عبج الماله
 االزهر

60000 4 

 5 73500 االزهر شعبان مرصفى شعبان انتاج اليالستيظ الحضػى مغ االعذاب البحخية  .255

إنتاج وترسيع كبدػالت دقيقة تحػي مخكبات ذات نذاط حضػي لمقزاء   .256
 عمي فضخوس كػرونا السدتجج

 دمحم ثخوت دمحم
 االزهر

73000 5 

ميكشة تخفيس مشاسضب السياه الجػفية تحت ضغػط التخبة بالسشاشق   .257
 التخاثية ونسػذج فضديائي

 احسج سامى عبج العديد
 االزهر

45000 3 

ترسيع جياز الستخالص السعادن الثسضشة مغ السخمفات االلكتخونية   .258
 بػاسصة تقشية الفرل الكيخبي

 جدضغ احسج كسال
 االزهر

30000 3 

 8 75000 االزهر عبج هللا حدضغ احسج الذسديةة بالصاق السدػدة إدارة الصاق معKNX نطام  .259

تػفضخ الصاقة لسحصة تحمية مياه )تقشية التشاضح العكدي( باستخجام نطام   .262
 احسج حسجى احسج تحكع تفاعمي

 االزهر
75000 5 

تعجيل الكضتػزان كيسيائيا وتقضيع خرائرو كسخكبات صجيقة لمبضئة في   .262
 معالجة الساء السمػث بتقشيةاإلمتداز

 رحسة عمى دمحم
 االزهر

35000 4 



نسػذج مغ السدتذعخات الشانػية لمكذف عغ السمػثات وإزالتيا مغ ترسيع   .260
 مياه الرخف

 اسالم سالمة رجب
 االزهر

15000 1 

إستخالص الكضتػزان مغ مخمفات القذخيات لتقضيسو كعامل مداعج   .263
 يدخا فخج دمحم لمرباغة صجيقة لمبضئة

 االزهر

35000 5 

مديج البػليسخ لتحمية ( بػاسصة صب ROتصػيخ غذاء التشاضح العكدي )  .264
 السياه باستخجام بشية نانػية مغ الجخاف

 اسساء رضا دمحم
 االزهر

45000 3 

استغالل قذخ السػز السشذط بضػلػجيا في اإلزالة الحضػية لبعس الربغات   .265
  والسعادن الثقضمة في مياه الرخف

 دمحم صبحى الدضج
 االزهر

45000 3 

 5 75000 االزهر فارس عخبى دمحم الشباتي مقاومةالسخض السحتسمةلتحدضغ لمبضئةوآثارىا صجيقة مدتحثات  .266

ترسيع وحجة السفاعالت الحضػية إلنتاج اإليثانػل الحضػي الشاتج عغ   .267
 تكدضخ الشفايات الدراعية لقذػر الخز با

 يػسف اشخف عبج الحى
اكتػبخ لمعمػم  6جامعة 

 2 30000 الحجيثة واالداب

مزادة لمسيكخوبات ومزادات األكدجة ومزادة إنتاج مػاد نانػية   .268
 لمدخشان مرشعو بصخيقو أمشو وصجيقو لمبضئو

 فاشسة عمى عبج الفتاح
اكتػبخ لمعمػم  6جامعة 

 2 30000 الحجيثة واالداب

 حساد شارق  ابخاليع االشياء إنتخنت عمى بالعتساد الدراعية السحاصضل لحرج ذكي نطام  .269
اكتػبخ لمعمػم  6جامعة 

واالداب الحجيثة  30000 2 

ترسيع و تشفضح نطام ىجضغ ججيج لتكضيف اليػاء و تحمية السياه معزجد   .272
 بالصاقة الذسدية

 احسج دمحم نجضب
 طنطا

56685 8 

 8 75000 طنطا دمحم سامى احسج ترسيع وترشيع روبػت ذاتي الحخكة لعسميات التعكيع والتصيضخ  .272

 11 73900 طنطا دمحم عاشف دمحم ستيكيالبال رزاال قر نتاج اخذابال صجيقو البضئة اكضشة البثقم  .270

ماكضشة تكدية ألياف السػز بالسػاد البػليسخية الُسعاد تجويخىا لترشيع   .273
 أخذاب األرضيات السقاومة لمسياة

 ادىع ابخاليع ابخاليع
 طنطا

70100 9 



 9 53825 طنطا احسج سميسان ايسغ ترسيع و تشفضح مكضيف ىػاء مشدلى يعسل بالصاقة الذسدية  .274

 8 17190 طنطا احسج عصية كداب تدويج بخجػالت بخاليا شاقة شسدية لذحغ أجيدة إلكتخونية  .275

 مع شبكة شاقة الخياح محصات تحدضغ دمج  .276
 بشطام الخاليا غحيلسفعالة ا لمقجرة الغضخ الداكغ عػضالس شخيق عغالقجرة 

 الذسدية 
 مرصفى نبضل عبج الفتاح

 طنطا

24000 8 

 10 75000 طنطا مرصفى راجح عبج الخحيع الدراعة الحكية لحرج الكتان السرخي باستخجام الحداساتماكضشة   .277

 8 75000 طنطا دمحم ابخاليع عبج اليادى ماكضشة عرخ بحرة الكتان باستخجام الحداسات والتكشػلػجيا الحجيثة  .278

ترسيع وتشفضح نطام مجمج لمتحكع اآللي في السحخكات داخل العجالت   .279
 والسدتخجمة في الديارات الكيخبائية

 احسج رضا سالع
 طنطا

75000 9 

 الػششية والذبكة الرغخ متشالية الذبكات بضغ السػزعة الصاقة إدارة  .282
 شياءاال إنتخنت تكشػلػجيا باستخجام

 نادر اشخف الخفاعى
 طنطا

71000 9 

ترسيع وتشفضح ماكضشة إلنتاج بكخات أسالك البالستيظ السدتخجم في    .282
 الصباعة ثالثية األبعاد

 دمحم صابخ دمحم
 طنطا

56500 8 

 5 75000 طنطا كخيع دمحم الدضج إنتاج وقػد الجيدل الحضػي كصاقة متججدة مغ الصحالب الجقيقة   .280

مغ زيت الصعام  ترشيع نسػذج أولى لػحجة إنتاج البضػديدل العالى الجػدة  .283
 السدتيمظ

 دمحم جابخ غسخى 
 طنطا

30000 2 

 نسػذج وبشاء ترسيع: تقشيةاليػاءالسزغػط وتخديشياباستخجام حرادالصاقة  .284
 إسالة نطام مىع مجمجع مرغخ معسمي

 سعججسعة عبجالخحسغ 
 طنطا

75000 8 

 8 4750 المنصورة جػن سامى جخجذ نطام دفع تحاكخ مػاصالت عامة الكتخوني  .285

 3 43325 المنصورة دمحم عرام دمحم مخكد شسدي مغمق مصّػر  .286



 6 66315 المنصورة مرصفى دمحم دمحم سيارة كيخبية تعسل بالسحخك الحثي  .287

تحمية مياه البحخ باستخجام تكشػلػجيا التقصضخ بالغذاء بػاسصة نطام الصاقة   .288
 الذسدية

 يػسف عبج الحى الدعضج
 المنصورة

67000 5 

 5 10400 المنصورة عبج الخحسغ احسج حدضغ ااٍليخوديشاميكية لتػربضشات الخياح مغ أجل تػلضج الكيخباءتعديد الكفاءة   .289

ترسيع وحجات إنتاجية مرغخة إلنتاج األسساك بتقشية إعادة تجويخ السياه   .292
 )إنتاج مكثف( بخامات محمية الرشع

 احسج ىانى دمحم
 المنصورة

75000 5 

 12 33175 المنصورة حدام احسج دمحم لمبالستيظ بتفخيغ اليػاء )أتػماتيظ(ماكضشة تذكضل حخاري   .292

 13 50000 المنصورة عبج الخحسغ سضج دمحم الترسيع والتحكع في السباني الحكية التي تغحي بأنطسة الصاقة الذسدية  .290

 7 12000 المنصورة خميفة دمحم لمجرج ومتدمق متحخك كيخبائي كخسي  .293

 7 75000 الفٌوم مرصفى عمػانى عمى تػربضشات الخياح ذات جشيحات التحكع الحكيةترسيع وترشيع   .294

 8 75000 الفٌوم احسج دمحم شعبان دراسو اداء محخكات الجيدل التى تعسل بالجيدل الحضػى مع اضافات الشانػ  .295

تحزضخ وتػصيف االسفشج السعجل بالسػاد الشانػمتخية الستخجام في   .296
 السختمصة بالساءتصبقات فرل الديػت 

 رنا دمحم نرخ
 الفٌوم

75000 10 

تصػيخ مػاد ثشائية األبعاد كاضافات لتحدضغ خػاص االغذيو الخقيقة "  .297
 عبج الخحسغ محسػد عمى "البػليسخية ألزالة الديػت مغ السياه

 الفٌوم
75000 7 

 انتاج اليضجروجضغ كػكػد صجيق لمبضئة عمى اقصاب   .298
Fe-Cr-Ni (4-8-10-  فى السحالضل السائية السختمفة 

 
 سسضخة عبج الدسيع سضج

 الفٌوم

75000 5 

( CuO @ Cuترسيع بصاريات المضثضػم يعتسج قصب األنػد فضيا عمي )  .299
 لمسخكبات الكيخبائية

 احسج محسػد فػزى 
 الفٌوم

75000 5 



 5 62000 الفٌوم رمزانغادة صالح  تصبضق رقسي مبتكخ لمتشبؤ بالحالة الغحائية والسخضية لمسحاصضل  .022

 السددوجو NiSn (OH)2تصػيخ مػاد نانػ متخيو ومػاد نانػ مخمقة مغ   .022
 ثالثية االبعاد واستخجاميا كقصب كيخبائي

 مشو هللا دمحم عصية
 الفٌوم

75000 5 

تصػيخ األسسشت السخمػط عغ شخيق الشفايات والكائشات الفعالة الجقيقة   .020
 والسػاد الشانػية لمبضئة الخزخاء

 رباب احسج رجب
 الفٌوم

75000 5 

 4 60000 الفٌوم اسامة محدغ دمحم ترسيع وإنذاء بخج رأسي لمدراعات السائية  .023

السدامية لتحدضغ  TiO2( لصبقة مغ anatase/rutileتصػيخ تقاشع)  .024
 غادة دمحم خمف كفاءة الخمية الذسدية الربغية

 الفٌوم

75000 5 

الرخف الرشاعي إلعادة نسػذج أولي لفمتخ عزػي لتشكية مياه   .025
 احسج دمحم عبج التػاب استخجاميا في الدراعة

 الفٌوم

51250 5 

 الصبية الشباتات لديػت الشانػمتخية السدتحمبات استخجام فاعمية  .026
 احسج الدضج احسج مذتالتر لوالحبػ  الجحور اعفان إصابةفصخياتالوقجرة  حضػية والعصخيةعمى

 الفٌوم

75000 5 

 مكافحة في االكدجة ومزادات السزادة الحية الكائشاتالاستخجامالفاعمية  .027
 كخيساحسجحدغ الخزخي  السجسػع أمخاض

 الفٌوم

75000 5 

 اسٌوط كضخلذ شحاتة فييع ترسيع وتشفضح مخكبة تعسل تحت الساء بالتحكع عغ بعج  .028
51300 9 

 اسٌوط نضخة دمحم دمحم ترسيع وتحدضغ مشطػمة السزخات الذسدية لمخي في مرخ  .029
29700 15 

ترسيع جياز الستخالص السعادن الثسضشة مغ السخمفات االلكتخونية   .022
 بػاسصة تقشية الفرل الكيخبي

 جدضغ احسج كسال
 اسٌوط

30000 3 

نطام لتذخيس امخاض االذن الجاخمية ومذاكل االتدان باستخجام الياتف   .022
 الحكى و نطارات الػاقع االفتخاضي

 احسج حدضغ فػزى 
 اسٌوط

43000 3 

 اسٌوط ىابلػ دمحم الدضج عبج ادراسة تأثضخ التبخيج الشذط عمى أداء بصاريات المضثضػم السذغمة لمديارات   .020
71218 12 



 الكيخبائية

 اسٌوط البجرى حدغ البجرى  كذف التدخب في خصػط األنابضب باستخجام شخيقة الرػتيات الشذصة  .023
73288 5 

 اسٌوط ىضثع محسػد حدغ التحكع فى كخسي متحخك بإستخجام إشارات السخ   .024
26500 4 

 اسٌوط سعضج دمحم محسػد ترسيع و ترشيع روبػت حخاسة ومخاقبة يعسل بذكل آلى  .025
66350 7 

 اسٌوط الاله عبج احسج دمحم السحسػل الياتف تصبضق أساس عمى السباني إدارة نطام  .026
10000 6 

 الجػفية بالسياه تعسل اليػاء وتبخيج لتكضيف ىجضشة مشطػمة أداء قياس  .027
 الذسدية والصاقة

 نرخ الجيغ عالء محسػد
 اسٌوط

75000 11 

اال الحكاء  الفضجيػ باستخجام التعميسية و تحخيخ مشرة لخجمة السػاد  .028
 (مػنتاج-تي) صصشاعي

 نيى مججى عمى
 النٌل

51051 4 

 النٌل دمحم شارق كذظ الترسيع و التحكع االمثل لدخب مغ الخوبػتات الرشاعية ذاتيةالحخكة  .029
44651 3 

درجات حخية يعسل بالكابالت  6ترسيع والتحكع في روبػت متػازي ذو   .002
 لسحاكاة الػ اقع االفتخاض ي لمخحالت والع

 دمحم احسج ابخاليع
 النٌل

65600 5 

 النٌل دمحم سالمة الحدضشى الترسيع و التحكع فى روبػت التعكيع الستحخك   .002
20577 5 

 اليػائية التػربضشات وفخش لذفخات ججيجة مػادنانػية حزضخوتػصيفت  .000
 مرخ مشصقة ضخوف بسع بسايتشاس

 محسػد احسج محسػد
 للهندسة الحدٌثة االكادٌمٌة

 10 30000 والتكنولوجٌا

003.  

 ايسان عرام الجيغ حدغ التكمفة مشخفزة كيخبائية سيارة

 االكاديسية
 السرخية
 لميشجسة

 والتكشػلػجيا
االنتاج الحخبى -الستقجمة  

75000 8 



004.  

 الترسيع والتحكع في جياز تشفذ صشاعي محسػل

 رويشا دمحم عبج العديد

 االكاديسية
 السرخية
 لميشجسة

 والتكشػلػجيا
االنتاج الحخبى -الستقجمة  

47525 8 

005.  

 محسػد رمزان الذشاوى  روبػت زراعى يعسل بالصاقة الذسدية

 االكاديسية
 السرخية
 لميشجسة

 والتكشػلػجيا
االنتاج الحخبى -الستقجمة  

21500 8 

 الجامعة البرٌطانٌة عسخ اشخف الجػى  بالزغط يعسل مشدلى مرعج  .006
70000 5 

ترسيع و تشفضح مػلج مياه جػي معتسج عمي الصاقة الذسدية ل الستخجام   .007
 في نطام الدراعة السائية

 عبجالشبي رأفت مرصفى
 

 الجامعة الرضشية
65500 5 

الرضشيةالجامعة  عسخ سسضخ مخعى روبػت الشقل الحكى  .008  30000 2 

 ابخاليع احسج ابخاليع غػاصة آلية يتع التحكع بيا عغ بعج  .009
 السعيجالتكشػلػجى

العاشخ مغ رمزان العالى  
35000 5 

 نسػذج لديارة ذاتية الكيادة وتعسل بالكيخباء  .032
 كضخلذ جسضل ابخاليع

 السعيجالتكشػلػجى
العاشخ مغ رمزان العالى  

20220 7 

 ىضجروجضغ نسػذج مرغخ لسحصة انتاج  .032
 

 دمحم مػسى سالع
 جامعة بجر

60000 4 

تحقضق تجخيبي لترسيع مبتكخ لػحجة تحمية السياه اليجضشة التي تعسل   .030
 بالصاقة الذسدية

 خالج عبج القادر غخبية
 بورسعٌد

36000 5 



 4 40000 بورسعٌد دمحم الدضج عبج المصيف ترشيع واختبار أغذية التقصضخ باستخجام تكشػلػجيا الشانػ  .033

دمحة الس الخخسانية البالصات ةالحجيج عمى كفاء استخجام خبث دراسةتأثضخ  .034
 الخصف الرمب لمصخق الخزخاء فى

 مرصفى احسج عصية
 بورسعٌد

25000 9 

ترسيع مبتكخ لسشطػمة مغ الخاليا الذسدية العائسة والستكامل مع نطام   .035
 ذكى لتتبع الذسذ: دراسة تجخيبية

 دمحم اسامة ناصف
 بورسعٌد

68000 5 

تحدضغ أداء األلػاح الكيخوضػئية باستخجام مادة متغضخة الصػر مع انابضب    .036
 مبتكخة شانػية مغمفة في عمب نشرف كخويةالكخبػن ال

 احسج ىذام محجػب
 بورسعٌد

69500 5 

 5 65000 بورسعٌد محسػد ابخاليع ابخاليع نطام تيػية شسدي مبتكخ لتحدضغ جػدة اليػاء الجاخمى  .037

وترشيع و اختبار جياز تكضيف تجفيفي يعسل كميا بالصاقة ترسيع   .038
 حدام دمحم غخيب الذسدية.

 بورسعٌد

41500 5 

تبخيج ألػاح الخاليا الكيخوضػئية باستخجام السػلجات الكيخوحخارية   .039
 الستكاممة مع زعانف التبخيج

 عبج الخحسغ الدعضج بجوى 
 بورسعٌد

60000 4 

والسياه العحبة الستدامشة مجارة بالخاليا  نطام ىجضغ مبتكخ إلنتاج الكيخباء  .042
 عسخ شارق دمحم الكيخوضػئية السخكدة مع مػاد

 بورسعٌد

31000 5 

ترسيع وتشفضح واختبار نسػذج لشطام السباني الحكية مع نطام الصػارئ   .042
 الذسدية الشطيفة في السشاشق الحارة

 اسامة جسال محسػد
 جنوب الوادى

75000 13 

 جنوب الوادى شارق دمحم احسج واختبار نسػذج لشطام كيخوضػئى متكاملترسيع وتشفضح   .040
75000 10 

 جنوب الوادى احسج انػر عبادى الخي الدراعي السحػري الحكي باستخجام الصاقو الذسديو  .043
75000 8 

 جنوب الوادى اسالم سامى غخيب (BIPV/Tتحمضل أنطسة البشاء الكيخوضػئية/الحخارية الستكاممة )  .044
45000 3 

مقتخح ابتكارى لتحقضق نطام السباني الخزخاء السرخي بأقل استيالك   .045
 لمصاقة في وحجات تكضيف اليػاء السشفرمة

 عصا هللا سضج عصاهللا
 جنوب الوادى

62000 6 



 جنوب الوادى احسج عبج الحسضج احسج ترسيع مشدل ذكي صغضخ يعتسج عمي شاقة الستججدة الحاتية  .046
58000 10 

 جنوب الوادى عبج اليادى عادل عبج اليادى متعجدة السيام CNCماكضشة   .047
74810 11 

 جنوب الوادى احسج حذست حدغ نسػذج محصة شاقة شسدية مخكدة  .048
74600 12 

 جنوب الوادى مرصفى محسػد حفشى KNXبتقشية ال  باني الحكيةم  .049
74805 12 

 جامعة زوٌل مرصفى المبػدى التػجضيي ميكشة ترسيع الجوائخ التشاضخية لسا بعج الشدق مغ خالل التعميع  .052
45000 3 

 لشطسةاال يعتسج عمى مفاتيح عادة التذكضلال قابل 5Gىػائي   .052
 الجقيقةالكيخوميكانيكية

 دمحم خالج خمف
 جامعة زوٌل

60000 4 

التأثضخ السزاد لألكدجة لسدتخمز الذاي األخزخ عمى الخاليا الجحعية   .050
 البالغة لإلندان

 شيساء عدت دمحم
 جامعة زوٌل

15000 1 

 جامعة زوٌل ادىع دمحم اسانة دراجة كيخبية بخاصية دعع شبكة الكيخباء  .053
45000 3 

لخابط بضغ ديشاميكيات السضتػكػنجريا ومػرفػلػجيا السضتػكػنجريا في خاليا   .054
 الكبج الصبيعية والدخشانية

 شسذ مػفق سعج
 جامعة زوٌل

15000 1 

إفخازات السدتخمرة مغ الخاليا الجحعية الشذاط السزاد لمبكتضخيا مغ   .055
 مضخنا ناجى الشخاعية البذخية السذتقة مغ الشخاع

 جامعة زوٌل

30000 2 

اإلدارة الستكاممة لسػارد السياه وتخفيف الدضػل مغ أجل الدراعة الستججدة   .056
 ادىع دمحم كخيسة في حػض وادي ووتخ

 جامعة زوٌل

45000 3 

 4 9490 جامعة فاروس سيف الجيغ شارق جسعة استجامة الرػب الدراعيةالتحكع عبخ االنتخنت في   .057

تحسضل السضثػتخيكدات والخايضغ عمى جديسات الشانػ الجىشية الرمبة   .058
 لتخفيف اعخاض التياب السفاصل الخومتػيجي

 محسػد دمحم احسج
 جامعة فاروس

75000 
5 

الشٌخكفر  اسساعضل مشرػر اسساعضل  نطام استدراع مائي ذكى  .059  
75000 6 



 3ترسيع و ترشيع و التحكع في فخن حث عجيع الشػاة لريخ الحجيج بقجره   .062
 كضمػ وات

 الدضج كسال احسج
 كفر الشٌخ

58750 5 

روبػت ذاتي الحخكو لسكافحة الحخائق متعجد درجات الحخية متدمق   .062
 السشحجرات والداللع

 كخيع خالج الدضج
 كفر الشٌخ

11915.28 4 

الحضػية لمعشاصخ الثقضمو باستخجام البكتضخيا السثبتة السعدولو مغ السعالجة   .060
 مياة الرخف

 فاشسة عبج الػىاب مرصفى
 كفر الشٌخ

61000 11 

 كفر الشٌخ دمحم عادل دمحم ترسيع وتشفضح سيارة كيخبائية متقجمة  .063
75000 11 

ترسيع و تشفضح وحجة تحمية السياه بإستخجام شخيقو التبخضخ الستكخر   .064
 السحدغ بالسػاد الشانػمتخية مجارة بان

 عسخو الدضج عبج الحسضج
 كفر الشٌخ

72582 7 

 كفر الشٌخ محسػد دمحم عبج القادر تصػيخالسقصخالذسدصالعادى  .065
32600 7 

 جامعة مصر الدولٌة شحاتة عبجالعديددمحم نطامكذفالغخقباستخجامالحكاءاالصصشاعضػانتخنتاالشياء  .066
35500 4 

 بذخائح مخكبة صشاعى نانػ مصعع وإختبار ليكل قسخ ترسيع وترشيع  .067
 الجيشاميكية لمييكل. ودراسةالخػاص

 اسالم دمحم احسج
 الزلازٌك

60000 4 

 الزلازٌك دمحم كسال ابخاليع صػبة زراعية ذكية باستخجام تكشػلػجيا إنتخنت األشياء  .068
40000 8 

وتصبيقاتيا فى األقسار ترسيع وتحمضل الشطع الحخارية لمسخكبات الفزائية   .069
 الرشاعية الرغضخة

 مخيع رمزان الجيبة
 الزلازٌك

45000 3 

 الزلازٌك رفعت عبج القادر عدت لذياءاال باستخجام إنتخنت مياه الرخف عالجةلسنطام ذكي   .072
30000 4 

 الزلازٌك الدضج دمحم دمحم دمحم ترسيع حػائط وجيا لػجيو صجيقة لمبضئة لسقاومة االحسال الجيشاميكية  .072
44000 8 

مذخوع استخجام الػاح خاليا شسدية)فػتػفػلصية( لتذغضل وحجة معسمية   .070
 ( RO)الازلة السمػحة بتقشية التشاضح العكذ

 ولضج صبحى دمحم
 الزلازٌك

66005 8 



اختدال مادة األكخيالمضج السدخششة الستكػنة في األشعسة بأستخجام أنديع   .073
 ػنيةاألسبخاجضشد السحسل عمي مػاد نان

 ىالو نرخ الجيغ عبج الفتاح
 الزلازٌك

15000 1 

 الزلازٌك محسػد احسج دمحم ترسيع وترشيع ماكضشة حقغ بالستيظ مرغخة  .074
49631 4 

ترسيع وبشاء شائخة بجون شيار مع نطام رؤية حاسػبية ألتستة الفحز   .075
 البرخي لدصح الصائخات

 يحى خالج عبج الفتاح
 الزلازٌك

41440 7 

 الزلازٌك رامى ناصخ ترشيع روبػت بذخي الذكل لسدابقو داربا العالسيترسيع و   .076
70000 5 

ترسيع وترشيع وحجة تحمية بشطام التخشضب والتجفيف تعسل باستخجام   .077
 مربح ميسػ شػقى الصاقة الذسدية

 الزلازٌك

47000 7 

 ابخاليع مجحت نخمضغ السسخضة والفصخيات البكتضخيا ضج وتأثضخىا نباتية مدتخمرات  .078
 العرٌش

20000 3 

 نطام الرحة كتخوني:االل الحجخ الرحي  .079
 بعج.عش 29-كػفضج مخضى فضخوس متابعةلسالحكي 

 امضخة عادل صالح
 المنٌا

7300 6 

 8 17850 المنٌا بيذػى عجضب ويرا روبػت تاىضل لالشخاف الدفمية  .082

 6 60000 المنٌا العطيع مرصفى قياتىعبج  مغ داخل الدياراتااللشطام انتخنت االذياء صصشاعيالالحكاء ا  .082

 4 38000 المنٌا دمحم دمحم فتحى جػرب ذكي مجمج السمكي لسخضى الدكخ  .080

 5 69250 المنٌا اسالم احسج رجب 29-تصبضق الحكاء االصصشاعي الكتذاف عقار فعال لتثبيط نذاط كػفضج  .083

كيخبى اكتذاف وتحدضغ كفاءة صشاعة شبقة لتحمية السياة بتصبضق مجال   .084
 عمى مادة اقترادية

 دمحم ناصخ ابخاليع
 المنٌا

69750 5 

ترشيع وتػصيف األغذية الكيخبائية السغدولة مشخفزة التكمفة لتصبيقات   .085
 خاليا الػقػد

 دمحم احسج دمحم
 المنٌا

74000 5 

 11 75000 المنٌا احسج ناصخ ىالل سيارة ذاتية الكيادة  .086



 دمحمعبجالحسضج عبجالخحسغ بالسدافخيغ خاص كػرونا لػباء ذكى مخكدحجخصحى  .087
 المنٌا

35000 7 

 الدمػكية االضصخابات وعالج السبكخ االتػماتيكي اآللي التذخيز  .088
 مخط وإشارات الجماغ كسبضػتخ واجية باستخجام

 عمى الجيغ صالح دمحم
 المنٌا

45000 3 

إستخدام مخلفات الذره الشامٌه المطوره فى المعالجه الثالثٌه لمٌاه    .089
 الصرف الصحى

 ايه ناجح
 بنى سوٌف

45000 
3 

لتصنٌع الحٌوي للطحالب المزٌنه بطبمات الهٌدروكسٌل المزدوجه   .092
 الستخدامه فً تطبٌمات مختلفه:

 نرمٌن خالد دمحم
 بنى سوٌف

75000 
5 

 دمٌاط الخيارى  عبجه يػنذ زيشب الرحي الرخف ياهلس التكمفة ومشخفزة آمشة نانػية معالجة  .092
30000 2 

( وتغحيتيا عمى مخمفات األسساك Aquaponicإنتاج األسساك والشباتات )  .090
 في محافطة أسػان

 سمػى اسامة عبج العديد
 اسػان

30000 2 

 3 00222 اسػان عاصععبج السمظ احسج  وحجة إلنارة شقة سكشية مغ الغاز الصبيعي السشتج مغ السخمفات  .093

سخان مياه بالصاقة الذسدية بعاكذ اسصػاني رأسي لتخكضد االشعة   .094
 الذسدية عمي انبػب مفخغ مع نطام تػجيو ذاتي

 ايياب مدعج حدغ
 اسػان

56300 6 

ججوى استخجام تقشية الفحع الحضػى لمسعالجة الستقجمة لسياه الرخف   .095
 الرحي وإعادة استخجاميا في الخي 

 فادى شسعػن لبضب 
 اسػان

25500 2 

بعذسدي باالردويشػ متت  .096  11 900 السشػفية أبػ عخيان كامل شمبي حسجي احسج  

 الرحة جياز مخاقبة  .097
 محسػلالس

 عساد رمزان الدرقانى
 السشػفية

8130 3 

 7 20000 السشػفية محسػد ىانى عبج السمظ روبػت اعادة تاىضل  .098

اكتوبر 6جامعة  سسضخ عساد كضخلذ .الذسدية الصاقة عمى السعتسجة رانكضغ دائخة باستخجام السياه معالجة  .099  
75000 5 

 اكادٌمٌة الشروق عسخ مشرػر العضغ بحخكات متحخك كخسي  .322
30000 5 



 

 ترسيع وترشيع مخكبة ذاتية الكيادة عسػدية اإلقالع واليبػط  .322
 دمحم قسخ عدالجيغ دمحم 

 الجولة

 

 وتكشػلػجيا معيج ىشجسة
 بإمبابة الصضخان

77800 10 

 ديفضج جخجذ مدعػد ترسيع وترشيع سيارة شائخة  .320
 وتكشػلػجيا معيج ىشجسة
 9 25000 بإمبابة الصضخان

 دمحم حدغ حدشى ترسيع وترشيع شائخة ذكية ذاتية الكيادة  .323
 وتكشػلػجيا معيج ىشجسة
 75000 بإمبابة الصضخان

6 

 7 20000 قشاة الدػيذ دمحم جسضلمحسػد  البالعات أغصية مشفحة لعسل نتاج خخسانةا  .324

 5 17650 قشاة الدػيذ دمحم قجرى الدضج الجضل األكثخ كفاءة مغ الخافعات الذػكية اليجضشة  .325

 18 28500 سػىاج صسػئضل عساد شػقى نطام إنتخنت األشياء الحكي لسخاقبة نطام الصاقة الذسدية الكيخوضػئية  .326

 4 57960 سػىاج اسخاء حفطى مخسى الجخوح السدمشةترشيع وحجة بالزما لعالج حخوق الجمج و   .327

 8 55000 جامعة ىمضػبػليذ سعضج احسج السياه لتحمية التكالف مشخفس مدتجام نطام  .328

 8 6725 جامعة التعميع االلكتخونى عثسان محسػد مرصفى السخكبات حػادث مشع نطام  .329
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