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١

جائزة امیمة عبد الجواد القاضي على ./ م.ب.فوز أ
فوزي حماد في مجال علوم وتكنولوجیا /.د.أ

٢٠١٨لعام النوویةالمواد والتكنولوجیا 

أسامة /.د.أجائزة سعید الشیخ على ./ د.فوز أ
٢٠١٨لعام الخولي لألبحاث والدراسات البیئیة  

للجنة سایمقررا للجنة تعمیق التصنیع المحلى ورئمحمد محمد رشاد ./ د.أ
الوطنیة لتكنولوجیا المواد المتقدمة

األستاذ الباحث أمیمة عبد الجواد القاضي/.دحصلت 
المساعد والقائم بأعمال رئیس قسم تكنولوجیا 

علي جائزة شعبة تكنولوجیا التصنیع،–المساحیق 
في مجال علوم وتكنولوجیا األستاذ الدكتور فوزي حماد

وذلك عن٢٠١٨لعام  النوویةالمواد والتكنولوجیا 
تصنیع لأبحاث في مجال تكنولوجیا المساحیق مجموعة 

المیاه ودخول یخفى على أحد مشكلة حیث ال و.الصناعيرفــصـــاللاجمقطع غیار من متراكبات النحاس أو الجرافین أو أنابیب
من المشاكل مصرفيالصناعيالصرف مصر حیز الندرة وتعتبر مشكلة 

الكبرى وثبات الملوثات المختلفة مثل الطحالب الخضراء والزرقاء 
في میاه البرتقاليصبغة المیثیل ومتبقیات األدویة وملوثات الصبغات مثل 

ویتحول إلى الصرف ضد طرق المعالجة التقلیدیةومیاه النیلشربال
لذا .رفھا للصرف الصحيالصحي لیضیف إلیھ أعباء البد من حلھا قبل ص

اتجھنا إلى معالجة ھذه المخلفات بطرق األكسدة الحدیثة  ومنھا التي تعتمد 
محفزات تعمل على استخدام ضوء الشمس على الحفز الضوئي مع تحضیر 

اإلنتاج العلمي المقدم من قبل ویعتبر. المرئي للتخلص من تلك الملوثات
ن في كیفیة استنباط تكنولوجیات الباحث یمثل نظرة مستقبلیة لتنمیة الوط

التخلص من ومجال المواد النانومتریةوسھلة التنفیذ فياقتصادیةرخیصة 
مخلفات الصرف الصناعي والصحي لمخلفات الناشئة عنلالمشاكل البیئیة 

وكذلك الصحيتنتقل للصرف والتياألدویةمتبقیات ومثل الطحالب السامة 
.لة السامةالصبغات العضویة والمواد الثقی

بتكلیف ٢٠١٩نوفمبر ٩بتاریخ ١٧٤محمود صقر رئیس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا القرار رقم . د.أصدر أ
تم كما لجنة تعمیق التصنیع المحلى باألكادیمیة لمدة عام لمحمد محمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة كمقرر /.د.أ

إحدى اللجان الوطنیة وھيالمتقدمة لمدة ثالث سنواتالموادللجنة الوطنیة لتكنولوجیارئیس سیادتھ كاختیار
مختلف مجاالت فيتھدف إلى الربط بین الجامعات والمراكز البحثیة العاملة والتيوالتكنولوجیا العلميالبحث ألكادیمیة

.النانوتكنولوجىلاجمعلوم المواد وبصفة خاصة

األستاذ الباحث الشیخمعوض سعید ./د.احصل
شعبة المواد –ورئیس قسم تكنولوجیا النانو 

أسامة الخولي من /.د.أالمتقدمة على جائزة 
من إسھاما٢٠١٨أكادیمیة البحث العلمي لعام 

البحوث العلمیة والتطبیقیة والتي في إثراء الباحث
المشاكل البیئیة یمكن أن تساھم في حل بعض

فيةــادیـتصــــسیطة واقـھلة وبــسبطرق الخطیرة 

اإللكترونیةالكربون النانومتریھ أو نیترید البورون السداسي للتطبیقات 
مع تتواءمإیجاد تقنیات جدیدة حیث استھدفت األبحاث إلى. والمیكانیكیة

سد لاحتیاجات الدولة وتھدف إلى توفیر بدائل محلیة بتكلفة منخفضة 
من  وتصنع متراكبات النحاس . من قطع الغیاراحتیاجات السوق المصري

بطریقة التذریة المائیة وتحویلھ إلي مساحیق فائقة إعادة تدویر مخلفاتھ
النعومة تستخدم في تصنیع قطع الغیار المختلفة مثل جلب التزییت ولقم 

أیضا تستھدف . اإللكترونیةالفرامل والمواد الماصة للحرارة في األجھزة 
أدوات القطع الكربیدیة ولقم الكسارة وخرز سحب األسالك األبحاث تصنیع 

في تحسین اإلنتاج العلمي المقدمساھمیو. من كربید التنجستینالمصنعة
تصنیع قطع الغیار بطریقة عن طریق امتالك القدرات فياالقتصاد

. الصعبةالعملة استنزافتكنولوجیا المساحیق لمنع االستیراد و توفیر 
قابل للتطبیق على المستوى األعمالمخرج ھذه أن والجدیر بالذكر

.الصناعي

امیمة القاضي/ م.ب.أ

سعید الشیخ./ د.أ

٢٠١٨لعام لألفرادالمركز یحصل على جائزتین من جوائز الدولة 

لوزراء المسئولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في وزیر التعلیم العالي یفتتح فعالیات مؤتمر ا
الوطن العربي

عماد محمد /.د.برعایة السید الرئیس عبد الفتاح السیسى رئیس الجمھوریة شارك ا
فعالیات  المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولین المركزرئیس –محمد عویس 

االصطناعيالذكاء (عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان 
خالد عبد الغفار وزیر /.د.أقام بافتتاح المؤتمر )  التحدیات والرھانات: والتعلیم
، ٢٠١٩دیسمبر٢٤الموافق ظھر الیوم الثالثاء العلميوالبحث العاليالتعلیم 

محمد ولد أعمر المدیر العام للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم /.بحضور دو
بالوطن العلميوالبحث العالي، والسادة الوزراء والمسئولین عن التعلیم )األلكسو(

.دیسمبر، وذلك بأحد فنادق القاھرة٢٥، ٢٤یوميستمر على مدار اوالذي، العربي
أن المؤتمر یھدف إلى تبادل الخبرات العربیة في مجال التعلیم العالي جدیر بالذكر 

والبحث العلمي، ودراسة بعض قضایا التعلیم العالي ومشكالتھ، ووضع الحلول 
المناسبة لھا، وكذلك وضع تصورات مستقبلیة لبعض مسارات التعلیم العالي 

.واتجاھاتھ
١
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فوزي حماد في مجال علوم وتكنولوجیا /.د.أ

٢٠١٨لعام النوویةالمواد والتكنولوجیا 

أسامة /.د.أجائزة سعید الشیخ على ./ د.فوز أ
٢٠١٨لعام الخولي لألبحاث والدراسات البیئیة  

للجنة سایمقررا للجنة تعمیق التصنیع المحلى ورئمحمد محمد رشاد ./ د.أ
الوطنیة لتكنولوجیا المواد المتقدمة

األستاذ الباحث أمیمة عبد الجواد القاضي/.دحصلت 
المساعد والقائم بأعمال رئیس قسم تكنولوجیا 

علي جائزة شعبة تكنولوجیا التصنیع،–المساحیق 
في مجال علوم وتكنولوجیا األستاذ الدكتور فوزي حماد

وذلك عن٢٠١٨لعام  النوویةالمواد والتكنولوجیا 
تصنیع لأبحاث في مجال تكنولوجیا المساحیق مجموعة 

المیاه ودخول یخفى على أحد مشكلة حیث ال و.الصناعيرفــصـــاللاجمقطع غیار من متراكبات النحاس أو الجرافین أو أنابیب
من المشاكل مصرفيالصناعيالصرف مصر حیز الندرة وتعتبر مشكلة 

الكبرى وثبات الملوثات المختلفة مثل الطحالب الخضراء والزرقاء 
في میاه البرتقاليصبغة المیثیل ومتبقیات األدویة وملوثات الصبغات مثل 

ویتحول إلى الصرف ضد طرق المعالجة التقلیدیةومیاه النیلشربال
لذا .رفھا للصرف الصحيالصحي لیضیف إلیھ أعباء البد من حلھا قبل ص

اتجھنا إلى معالجة ھذه المخلفات بطرق األكسدة الحدیثة  ومنھا التي تعتمد 
محفزات تعمل على استخدام ضوء الشمس على الحفز الضوئي مع تحضیر 

اإلنتاج العلمي المقدم من قبل ویعتبر. المرئي للتخلص من تلك الملوثات
ن في كیفیة استنباط تكنولوجیات الباحث یمثل نظرة مستقبلیة لتنمیة الوط

التخلص من ومجال المواد النانومتریةوسھلة التنفیذ فياقتصادیةرخیصة 
مخلفات الصرف الصناعي والصحي لمخلفات الناشئة عنلالمشاكل البیئیة 

وكذلك الصحيتنتقل للصرف والتياألدویةمتبقیات ومثل الطحالب السامة 
.لة السامةالصبغات العضویة والمواد الثقی

بتكلیف ٢٠١٩نوفمبر ٩بتاریخ ١٧٤محمود صقر رئیس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا القرار رقم . د.أصدر أ
تم كما لجنة تعمیق التصنیع المحلى باألكادیمیة لمدة عام لمحمد محمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة كمقرر /.د.أ

إحدى اللجان الوطنیة وھيالمتقدمة لمدة ثالث سنواتالموادللجنة الوطنیة لتكنولوجیارئیس سیادتھ كاختیار
مختلف مجاالت فيتھدف إلى الربط بین الجامعات والمراكز البحثیة العاملة والتيوالتكنولوجیا العلميالبحث ألكادیمیة

.النانوتكنولوجىلاجمعلوم المواد وبصفة خاصة

األستاذ الباحث الشیخمعوض سعید ./د.احصل
شعبة المواد –ورئیس قسم تكنولوجیا النانو 

أسامة الخولي من /.د.أالمتقدمة على جائزة 
من إسھاما٢٠١٨أكادیمیة البحث العلمي لعام 

البحوث العلمیة والتطبیقیة والتي في إثراء الباحث
المشاكل البیئیة یمكن أن تساھم في حل بعض

فيةــادیـتصــــسیطة واقـھلة وبــسبطرق الخطیرة 

اإللكترونیةالكربون النانومتریھ أو نیترید البورون السداسي للتطبیقات 
مع تتواءمإیجاد تقنیات جدیدة حیث استھدفت األبحاث إلى. والمیكانیكیة

سد لاحتیاجات الدولة وتھدف إلى توفیر بدائل محلیة بتكلفة منخفضة 
من  وتصنع متراكبات النحاس . من قطع الغیاراحتیاجات السوق المصري

بطریقة التذریة المائیة وتحویلھ إلي مساحیق فائقة إعادة تدویر مخلفاتھ
النعومة تستخدم في تصنیع قطع الغیار المختلفة مثل جلب التزییت ولقم 

أیضا تستھدف . اإللكترونیةالفرامل والمواد الماصة للحرارة في األجھزة 
أدوات القطع الكربیدیة ولقم الكسارة وخرز سحب األسالك األبحاث تصنیع 

في تحسین اإلنتاج العلمي المقدمساھمیو. من كربید التنجستینالمصنعة
تصنیع قطع الغیار بطریقة عن طریق امتالك القدرات فياالقتصاد

. الصعبةالعملة استنزافتكنولوجیا المساحیق لمنع االستیراد و توفیر 
قابل للتطبیق على المستوى األعمالمخرج ھذه أن والجدیر بالذكر

.الصناعي

امیمة القاضي/ م.ب.أ

سعید الشیخ./ د.أ

٢٠١٨لعام لألفرادالمركز یحصل على جائزتین من جوائز الدولة 

لوزراء المسئولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في وزیر التعلیم العالي یفتتح فعالیات مؤتمر ا
الوطن العربي

عماد محمد /.د.برعایة السید الرئیس عبد الفتاح السیسى رئیس الجمھوریة شارك ا
فعالیات  المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولین المركزرئیس –محمد عویس 

االصطناعيالذكاء (عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان 
خالد عبد الغفار وزیر /.د.أقام بافتتاح المؤتمر )  التحدیات والرھانات: والتعلیم
، ٢٠١٩دیسمبر٢٤الموافق ظھر الیوم الثالثاء العلميوالبحث العاليالتعلیم 

محمد ولد أعمر المدیر العام للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم /.بحضور دو
بالوطن العلميوالبحث العالي، والسادة الوزراء والمسئولین عن التعلیم )األلكسو(

.دیسمبر، وذلك بأحد فنادق القاھرة٢٥، ٢٤یوميستمر على مدار اوالذي، العربي
أن المؤتمر یھدف إلى تبادل الخبرات العربیة في مجال التعلیم العالي جدیر بالذكر 

والبحث العلمي، ودراسة بعض قضایا التعلیم العالي ومشكالتھ، ووضع الحلول 
المناسبة لھا، وكذلك وضع تصورات مستقبلیة لبعض مسارات التعلیم العالي 

.واتجاھاتھ
١

جائزة امیمة عبد الجواد القاضي على ./ م.ب.فوز أ
فوزي حماد في مجال علوم وتكنولوجیا /.د.أ

٢٠١٨لعام النوویةالمواد والتكنولوجیا 

أسامة /.د.أجائزة سعید الشیخ على ./ د.فوز أ
٢٠١٨لعام الخولي لألبحاث والدراسات البیئیة  

للجنة سایمقررا للجنة تعمیق التصنیع المحلى ورئمحمد محمد رشاد ./ د.أ
الوطنیة لتكنولوجیا المواد المتقدمة

األستاذ الباحث أمیمة عبد الجواد القاضي/.دحصلت 
المساعد والقائم بأعمال رئیس قسم تكنولوجیا 

علي جائزة شعبة تكنولوجیا التصنیع،–المساحیق 
في مجال علوم وتكنولوجیا األستاذ الدكتور فوزي حماد

وذلك عن٢٠١٨لعام  النوویةالمواد والتكنولوجیا 
تصنیع لأبحاث في مجال تكنولوجیا المساحیق مجموعة 

المیاه ودخول یخفى على أحد مشكلة حیث ال و.الصناعيرفــصـــاللاجمقطع غیار من متراكبات النحاس أو الجرافین أو أنابیب
من المشاكل مصرفيالصناعيالصرف مصر حیز الندرة وتعتبر مشكلة 

الكبرى وثبات الملوثات المختلفة مثل الطحالب الخضراء والزرقاء 
في میاه البرتقاليصبغة المیثیل ومتبقیات األدویة وملوثات الصبغات مثل 

ویتحول إلى الصرف ضد طرق المعالجة التقلیدیةومیاه النیلشربال
لذا .رفھا للصرف الصحيالصحي لیضیف إلیھ أعباء البد من حلھا قبل ص

اتجھنا إلى معالجة ھذه المخلفات بطرق األكسدة الحدیثة  ومنھا التي تعتمد 
محفزات تعمل على استخدام ضوء الشمس على الحفز الضوئي مع تحضیر 

اإلنتاج العلمي المقدم من قبل ویعتبر. المرئي للتخلص من تلك الملوثات
ن في كیفیة استنباط تكنولوجیات الباحث یمثل نظرة مستقبلیة لتنمیة الوط

التخلص من ومجال المواد النانومتریةوسھلة التنفیذ فياقتصادیةرخیصة 
مخلفات الصرف الصناعي والصحي لمخلفات الناشئة عنلالمشاكل البیئیة 

وكذلك الصحيتنتقل للصرف والتياألدویةمتبقیات ومثل الطحالب السامة 
.لة السامةالصبغات العضویة والمواد الثقی

بتكلیف ٢٠١٩نوفمبر ٩بتاریخ ١٧٤محمود صقر رئیس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا القرار رقم . د.أصدر أ
تم كما لجنة تعمیق التصنیع المحلى باألكادیمیة لمدة عام لمحمد محمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة كمقرر /.د.أ

إحدى اللجان الوطنیة وھيالمتقدمة لمدة ثالث سنواتالموادللجنة الوطنیة لتكنولوجیارئیس سیادتھ كاختیار
مختلف مجاالت فيتھدف إلى الربط بین الجامعات والمراكز البحثیة العاملة والتيوالتكنولوجیا العلميالبحث ألكادیمیة

.النانوتكنولوجىلاجمعلوم المواد وبصفة خاصة

األستاذ الباحث الشیخمعوض سعید ./د.احصل
شعبة المواد –ورئیس قسم تكنولوجیا النانو 

أسامة الخولي من /.د.أالمتقدمة على جائزة 
من إسھاما٢٠١٨أكادیمیة البحث العلمي لعام 

البحوث العلمیة والتطبیقیة والتي في إثراء الباحث
المشاكل البیئیة یمكن أن تساھم في حل بعض

فيةــادیـتصــــسیطة واقـھلة وبــسبطرق الخطیرة 

اإللكترونیةالكربون النانومتریھ أو نیترید البورون السداسي للتطبیقات 
مع تتواءمإیجاد تقنیات جدیدة حیث استھدفت األبحاث إلى. والمیكانیكیة

سد لاحتیاجات الدولة وتھدف إلى توفیر بدائل محلیة بتكلفة منخفضة 
من  وتصنع متراكبات النحاس . من قطع الغیاراحتیاجات السوق المصري

بطریقة التذریة المائیة وتحویلھ إلي مساحیق فائقة إعادة تدویر مخلفاتھ
النعومة تستخدم في تصنیع قطع الغیار المختلفة مثل جلب التزییت ولقم 

أیضا تستھدف . اإللكترونیةالفرامل والمواد الماصة للحرارة في األجھزة 
أدوات القطع الكربیدیة ولقم الكسارة وخرز سحب األسالك األبحاث تصنیع 

في تحسین اإلنتاج العلمي المقدمساھمیو. من كربید التنجستینالمصنعة
تصنیع قطع الغیار بطریقة عن طریق امتالك القدرات فياالقتصاد

. الصعبةالعملة استنزافتكنولوجیا المساحیق لمنع االستیراد و توفیر 
قابل للتطبیق على المستوى األعمالمخرج ھذه أن والجدیر بالذكر

.الصناعي

امیمة القاضي/ م.ب.أ

سعید الشیخ./ د.أ

٢٠١٨لعام لألفرادالمركز یحصل على جائزتین من جوائز الدولة 

لوزراء المسئولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في وزیر التعلیم العالي یفتتح فعالیات مؤتمر ا
الوطن العربي

عماد محمد /.د.برعایة السید الرئیس عبد الفتاح السیسى رئیس الجمھوریة شارك ا
فعالیات  المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولین المركزرئیس –محمد عویس 

االصطناعيالذكاء (عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان 
خالد عبد الغفار وزیر /.د.أقام بافتتاح المؤتمر )  التحدیات والرھانات: والتعلیم
، ٢٠١٩دیسمبر٢٤الموافق ظھر الیوم الثالثاء العلميوالبحث العاليالتعلیم 

محمد ولد أعمر المدیر العام للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم /.بحضور دو
بالوطن العلميوالبحث العالي، والسادة الوزراء والمسئولین عن التعلیم )األلكسو(

.دیسمبر، وذلك بأحد فنادق القاھرة٢٥، ٢٤یوميستمر على مدار اوالذي، العربي
أن المؤتمر یھدف إلى تبادل الخبرات العربیة في مجال التعلیم العالي جدیر بالذكر 

والبحث العلمي، ودراسة بعض قضایا التعلیم العالي ومشكالتھ، ووضع الحلول 
المناسبة لھا، وكذلك وضع تصورات مستقبلیة لبعض مسارات التعلیم العالي 

.واتجاھاتھ



٢

في المعرض الدولي السادس لالبتكارعدة جوائز مركز یحصد ال
بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولیة

٢٠١٩أكتوبر ٢٥- ٢٤في الفترة من 
عقد بمركز مصر الذيشارك مركز بحوث و تطویر الفلزات في معرض القاھرة الدولي السادس لالبتكار 

وذلك بتقدیم معروضات في ثالث . ٢٠١٩أكتوبر ٢٥-٢٤في الفترة من للمؤتمرات والمعارض الدولیة 
بثالث حیث شارك المركز ) التایكو(جناح خاص بمعروضات مكتب نقل وتسویق التكنولوجیا : أجنحة

تحویل خبث أفران الصناعات : بعنوان٢٥٢٦٥برقم عارتخاةبراء:ولالموضوع األ–موضوعات
عماد محمد /.د.تقدم بھ أ–رغویات سیرامیكیة كوسیط لتطبیقات صناعیة كثیرة إلى" الحدیدیة"الفلزیة

- ٢٠٦٥/٢٠١٧برقم عارتخابراءة :الموضوع الثاني. رئیس مركز بحوث وتطویر الفلزات–عویس 
سبائك (تصنیع المزروعات الطبیة من مواد حیویة متدرجة الخواص : بعنوانتحت التقییم

األستاذ–شیماء الحداد /.م.ب.تقدم بھ أ–المركزيبسباكة الطرد ) مركبات الكالسیوم فوسفات/التیتانیوم
ت لحام كربیدیة إلكترودا:نموذج نھائي:الموضوع الثالثأما. تكنولوجیا السباكةبقسمالمساعدالباحث

كما شارك المركز  . المساحیقتكنولوجیاقسمرئیس القائم بأعمال –أمیمة القاضي /.م.ب.أتقدم بھ–
البحث العلمي والتكنولوجیا في إطار البرنامج أكادیمیةبجناحین في التحالفات التكنولوجیة والتي تمولھا 

التحالف القومي "تحت عنوان األولمركز بالتحالف یشارك الالقومي للتحالفات التكنولوجیة حیث 
" للمعرفة والتكنولوجیا في مجال تعمیق التصنیع المحلي في المنتجات المعدنیة في الصناعة المصریة

ون التحالف من ستة مسارات حیث یتك.ناجي علي عبد الخالق/ ذ الدكتورللباحث  الرئیسي األستا
: كالتالي، وقد تم استعراض معروضات المسارات متوازیة

إنتاجالجودة ومخلفاتھا، حیث تم منخفضةرخیصة من خامات الفوسفات المصریة أسمدةإنتاج ]١[
زراعة بعض فيبنجاح اختبارھاتم والتي مختلفة من األسمدة التقلیدیة واألسمدة الحیویة أنواع

.المحاصیل
.من كربید التنجستین بتكنولوجیا المساحیق بأقطار مختلفةالمعدنیةاألسالكخرز سحب تصنیع ]٢[
نتاج مواسیر احیث تم النقاوةعاليحدید زھر مرن إلىتحویل مخلفات صناعة الصلب ]٣[

.المصانعأحد وقطاعات بأقطار وأطوال مختلفة ب
اعیة صلب مخصوص لعدد وشفرات وسكاكین قطع وتشكیل للصناعات النسیجیة والزراإنتاج]٤[

.والمعدنیة والھندسیة
مصانع بالخارج لاتفقوتيتلاوأبدیل للمستورد تصنیع قطع غیار من مسبوكات عالیة الجودة]٥[

.العدید من قطع الغیار لعدد كبیر من المصانعإنتاجحیث تم إنتاجھاعن 
التحالف التكنولوجي "مشروع التحالف الثاني  بعنوان المركز بمعرض لمنتجات ومعروضاتكما شارك

للباحث الرئیسي األستاذ " سیناء لتطویر الصناعات الكیماویةلتعمیق التصنیع المحلي للخامات التعدینیة ل
:كالتالياتم عرض مسارین وھم، حیث ممدوح محمود عیسى/ الدكتور
یتم والتيمنجنیز من خامات المنجنیز المحلیة منخفضة الدرجة إنتاج سبیكة السلیكون]١[

عنصريعلى الحتوائھااستیرادھا بالكامل من الخارج لجمیع شركات الصلب المصریة وذلك 
. الصلبإلنتاجالمنجنیز والسیلكون المطلوبة 

اویة تحسین مواصفات ورفع جودة خامات الكاولین والرمال البیضاء لتطویر الصناعات الكیم]٢[
وذلك بغرض تطویر الصناعات الكیماویة مثل السیرامیك والبورسیلین والبویات والبالستیك 

.والورق والزجاج والكریستال والصناعات االلكترونیة وغیرھا من الصناعات

في جوائز أفضل مكتب نقل األولبالمركز ) تایكو الفلزات(وقد فاز مكتب نقل وتسویق التكنولوجیا ھذا 
كما فاز احد االبتكارات المقدمة من مكتب . وحصولھ على میدالیة وشھادة تقدیروتسویق التكنولوجیا

بجائزة –عماد عویس / الدكتوراألستاذالمقدم من بتكار االوھوجنیھألف١٥بجائزة مالیة قدرھا التایكو 
كما حصل . والتكنولوجیان أكادیمیة البحث العلمي والمقدمة مالمعرض لنقل وتوطین التكنولوجیا

دراسة تحویل ثاني أكسید "في البحث المقدم بعنوان األولعلى المركز محمد حجازيإسالم/ الكیمیائي
من ثنائي كبریتید داألبعایة ئوقود أحادي وثنائي الكربون باستخدام صفائح ثناإلىالكربون 

تأثیر "في البحث المقدم بعنوان الثانيعلى المركز إسماعیلإبراھیمأمل/ المھندسة، و"المولیبدینوم
الكحول االثیلي في ألكسدةالتیار المتقطع ثنائي الجھد على الترسیب الكھربي لجزیئات الفضة النانومتریة 

ضمن برنامج علماء الجیل القادم في الماجستیرعلى درجة مركز لاالحاصلین بنموھما " خالیا الوقود
.جنیھآالفوالطاقة مع تسلیم  میدالیة وشھادة تقدیر وخمسة ةالھندسمجال 



٣

لتعمیق التصنیع المحلى للخامات التعدینیة التكنولوجيمشروع التحالف إطارفي
من معمل الصلب والسبائك الحدیدیة برئاسةبحثيقام فریق -ءبسینا

الشركة المصریة للسبائك الحدیدیة بمدینة ادفو إلىممدوح عیسى بالسفر / .د.أ
سبیكة جإنتالتطبیق نتائج كلذوونوفمبرسبتمبرشھريبمحافظة أسوان خالل 

.المغمورالكھربيباستخدام فرن القوس الصناعيالسلیكومنجنیز على المستوى 
تم استخدام خلیط من خامات ٢٠١٩الفترة األولى خالل شھر سبتمبرفيف

وفى . سبیكة السلیكومنجنیزإنتاجفيالمنجنیز المحلیة مع لبید خام المنجنیز 
سبیكة باستخدام خلیط من خامات الإنتاجتم ٢٠١٩الفترة الثانیة شھر نوفمبر 

المنجنیز وكذا خلیط من خامات المنجنیز المحلیة عاليالمنجنیز المحلیة وخبث 
وأوضحت نتائج التحالیل الكیمیائیة .المنجنیز ولبید خام المنجنیزعاليوخبث 

تحقق متطلبات المواصفات أنھاللسبائك الناتجة من استخدام الخلطات المختلفة 
وتجدر اإلشارة . FeMn68Si16عالمیة لسبیكة السلیكومنجنیز رتبة القیاسیة ال

سبیكة السلیكومنجنیز بالشركة المصریة للسبائك الحدیدیة تم إنتاجأن عملیة إلى
وبناءا على .أجریت بالمركزالتيبناءا على نتائج الصبات النصف صناعیة 

إعدادفان شركة سیناء للمنجنیز بصدد البحثيالفریق إلیھاتوصل التيالنتائج 
حالیا بابو زنیمة والذي یستخدم المغمور المتواجد بالشركة الكھربيفرن القوس 

حیث . لیكون مناسبا إلنتاج سبیكة السلیكومنجنیزالفیرومنجنیز سبیكة إنتاجفي
ة تعدیالت على عملیة التبرید والتعاقد على تبطین الفرن بحراریات مالئمإجراءتم 

الفیرومنجنیز والسیلكون منجنیز كما تم توفیر األجھزة سبیكتيإنتاجبحیث یمكن 
وذلك لتلبیة احتیاجات مصانع -الالزمة للتحلیل السریع لسبیكة السیلكون منجنیز

تم یالوالتيتزاید الطلب علیھا التيالصلب المصریة من سبیكة السیلكون منجنیز 
.یتم استیرادھا من الخارجوالحاليالوقت فيمحلیا إنتاجھا

١٧الملــتقى الرابع للتحدیات الحالیة والمستقبلیة لصناعة الصلب والسبائك الحدیدیة وذلك یوم الخمیس الموافق نظم مركز بحوث وتطویر الفلزات 
من ولاألر الصناعي في مجال صناعة الصلب ویعتباألكادیميویعد ھذا اللقاء النسخة الرابعة من الملتقى . زا بالقاھرةدبفندق بیرامی٢٠١٩أكتوبر 
الثقیلة على مستوى اإلستراتیجیةالصناعات إلحدىالصناعة ویستعرضون فیھ لمجتمع البحث العلمي التحدیات الحقیقیة یتحدث فیھ رجالالذينوعھ 

من ھذا الملتقى في األولىالنسخة وإطالقھتم تأسیسبأنھال والجدیر بالذكر العالم للمساھمة في رسم الخارطة المستقبلیة للبحث العلمي في ھذا المج
أوقد تؤثر على ھذه الصناعة التيوقد ناقش الملتقى دراسة مكونات صناعة الصلب واستقراء التحدیات المستقبلیة .بنفس المكان٢٠١٥یونیو ٧

البیئي وتعظیم األثر، الصناعةالطاقة ومستقبل ، تحدیات صناعة الصلب:تعوقھا والتخطیط لمواجھة ھذه التحدیات وذلك من خالل المحاور التالیة
حلول وخطوات مواجھھ ، تحدیات صناعة السبائك الحدیدیة، )السوق–األنواع(منتجات الصلب المخصوص ، االستفادة من مخلفات صناعة الصلب

صناعات الصلب والسبائك دور تحالفات المعرفة والتكنولوجیا لتعمیق التصنیع المحلي في مواجھة تحدیات ، تحدیات صناعة السبائك الحدیدیة
الحربياإلنتاجحضر الندوة  ممثلین من وزارة الصناعة وغرفة الصناعات المعدنیة وصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة وھیئة وقد .الحدیدیة

الشركات المستخدمة شركات مستلزمات ومدخالت صناعة الصلب وممثليمصر وكذلك فيشركات أنتاج الصلب وممثليوالھیئة العربیة للتصنیع 
یمین دمع الباحثین واالكاھذه اللقاءات أن، حیث واإلقلیميصلب على المستوى المحلى وكذلك عدد من  خبراء صناعة ال-لألنواع الصلب المختلفة 

.واالقتصادلخبراء الصناعة استخراجھاسیتم التيیتیح تشكیل فرق متكاملة لدراسة التحدیات 

الملــتقى الرابع للتحدیات الحالیة والمستقبلیة لصناعة الصلب والسبائك الحدیدیة

كون منجنیزالسیلإلنتاج سبیكة الصناعيالتطبیق 



٤

ورشة عمل التطبیقات المتطورة للنانوتكنولوجي

تحضیر بلورات دراسة عن 
أحادیة من أشباه الموصالت 
ذات نطاق الطاقة الضیق 

لألشعةكحساسات الستخدامھا
تحت الحمراء ذات الطول 

الموجى القصیر
رئیس –عماد محمد محمد عویس / األستاذ الدكتورإشرافنظم مركز بحوث وتطویر الفلزات تحت 

واحد یوم وتم عقدھا لمدة " ةانویة الناشئة للتطبیقات المتقدمالمواد الن"المركز ورشة عمل بعنوان 
بمقر المركز بالتبین بالتعاون مع رابطة النانو وعلوم المواد بجامعة الدول العربیة وبمشاركة جامعة 

جھة مختلفة من الجامعات الحكومیة ١٩وباحثا منمھندسا ٩٠وقد شارك فیھا . ةسینسناتى األمریكی
ورشة   وقد ھدفت فعالیات. والمعاھد البحثیة والجامعات الخاصة وشركات متخصصة في ھذا المجال

نقل وتبادل خبرات المحاضرین والباحثین من داخل مصر وخارجھا  وتقویة التواصل العلمي إلىالعمل 
.في الجھات المختلفةن باحثي المركز وشباب الباحثینبی

محاضرة عن  أنشطة ألقىثم الضیوف بالسادةعماد عویس / رحب األستاذ الدكتوروفى بدایة الورشة 
محاضرة بإلقاءمحمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة  / ثم قام  األستاذ الدكتور. المركز المختلفة

مجاالت الطاقة فيمجال النانوتكنولوجى وبصفة خاصة فيعن أھم التطبیقات العلمیة داخل الشعبة 
الدوليالخبیر ألقاھاكما شملت فعالیات الورشة محاضرات .والمیاه والبیئة وااللكترونیات

ة البیئیة، جامعة دایونیسیوس األستاذ المشارك في الیونسكو وأستاذ الھندس/ والبروفیسور األمریكي
أدوار عملیات األكسدة المتقدمة في "محاضرتین بعنوان ، األمریكیةالوالیات المتحدة بسینسیناتي 

ومحاضرة أخرى بعنوان " القضاء على الملوثات ذات االھتمام الناشئ في المیاه ومیاه الصرف
محاضرات   بإلقاءمل كما شملت فعالیات ورشة الع". الدوليوجھة نظر المحرر في عملیة النشر"

.المعمل بالمركز وباحثينخبة من أساتذة 
اإلطالع على االتجاھات الحدیثة للبحث العلمي وتحدیدا في أھمھابالتوصیات وانتھت فعالیات الورشة 

االعتبارات الالزم توافرھا والدوليق الفعالة للنشر العلمي والتعرف على الطر.النانوتكنولوجىمجال 
.التقدم ببحث جدیدعند 

أحمد أحمد محمد / ث المساعدقام السید الباح
األمیر بقسم المواد السیرامیكیة السید

شعبة المواد المتقدمة بمناقشة –والحراریة 
وتم منحھ الدرجة . رسالة الدكتوراه الخاصة بھ

كلیة الدراسات –من قسم ھندسة وعلوم النانو 
جامعة –العلیا للھندسة و العلوم المتقدمة 

الیابان عن الرسالة –كیو طو–واسیدا 
تحضیر بلورات أحادیة من أشباه " المعنونة 

الموصالت ذات نطاق الطاقة الضیق 
تحت الحمراء لألشعةكحساسات الستخدامھا

ومن خالل ھذه ". القصیرىالموجذات الطول 
أحادیةإنتاج بلورات كن الباحث منتمالدراسة

من أشباه موصالت السیلیسیدات السالبة ذات 
، وتم تقطیع ھذه البلورات نطاق الطاقة الضیق
تم تطعیم جزء منھا والتيإلى رقائق صغیرة،

، وذلك لعمل الفضةبشحنات موجبھ من أیونات 
تحت لألشعةكحساس الستخدامھاوصلھ ثنائیة 

ولقد حقق ھذا الحساس كفاءة مقاربة . الحمراء
من مواد المصنعةالحساسات الحالیة من كفاءة 

نواة لبناء الرسالةتعتبر ھذه وبالتالي. سامھ
تحت الحمراء ذات كفاءة عالیة لألشعةحساس 

من مواد مصاحبة للبیئة، رخیصة الثمن، 
كما یمكن استخدام . الطبیعةفيبكثرة ومتوفرة

الھامةالعدید من التطبیقات فيھذه الحساسات 
عن بعد، تتبع الصواریخ، االتصالمثل وسائل 

كامیرات الرؤیة اللیلیة، المركبات ذاتیة القیادة، 
والصناعیةوغیرھا من التطبیقات الحربیة 

.الھامة

المركزأنشطةمحاضرتھ عن أثناء رئیس المركز–عماد عویس ./ د.أ

احمد احمد االمیر/.د

قصیرة األجل مقدمة من صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیةمھمة 
شعبة –الباحث بقسم تكنولوجیا المساحیق أیمن حماده عبد الھادي./ عاد د

أربعة شھور بجامعة أوساكا لمدةتكنولوجیا التصنیع من المھمة العلمیة
تصنیع متراكبات ذكیة مقواة "بالیابان للعمل على مشروع بحثي بعنوان 

حیث تمت دراسة تصنیع سبائك ذاكرة الشكل" بأنابیب الكربون النانومتریة
“Shape memory alloys” ،المكونة باألساس من النیكل و التیتانیوم

التلبید بشرارة البالزماواعتمد تصنیعھا على استخدام أسلوب 
“Spark plasma sintering”ثق الساخن والمعالجة الحراریةبو ال
تمت أیضاً دراسة . المیكانیكیة المطلوبةللوصول إلى الخواص الفیزیائیة و

تدعیم تلك السبائك بواسطة أنابیب الكربون النانومتریة مما أعطى خواص 
السبائك عالیة اإلنتروبیا المكونة من تم أیضاً العمل على. میكانیكیة أعلى

خلیط متجانس من خمسة مكونات و تم تصنیعھا أیضاً باستخدام أسلوب 
.التلبید بشرارة البالزما مما أعطى خواص میكانیكیة عالیة

حمادةأیمن/.د

٤

ورشة عمل التطبیقات المتطورة للنانوتكنولوجي

تحضیر بلورات دراسة عن 
أحادیة من أشباه الموصالت 
ذات نطاق الطاقة الضیق 

لألشعةكحساسات الستخدامھا
تحت الحمراء ذات الطول 

الموجى القصیر
رئیس –عماد محمد محمد عویس / األستاذ الدكتورإشرافنظم مركز بحوث وتطویر الفلزات تحت 

واحد یوم وتم عقدھا لمدة " ةانویة الناشئة للتطبیقات المتقدمالمواد الن"المركز ورشة عمل بعنوان 
بمقر المركز بالتبین بالتعاون مع رابطة النانو وعلوم المواد بجامعة الدول العربیة وبمشاركة جامعة 

جھة مختلفة من الجامعات الحكومیة ١٩وباحثا منمھندسا ٩٠وقد شارك فیھا . ةسینسناتى األمریكی
ورشة   وقد ھدفت فعالیات. والمعاھد البحثیة والجامعات الخاصة وشركات متخصصة في ھذا المجال

نقل وتبادل خبرات المحاضرین والباحثین من داخل مصر وخارجھا  وتقویة التواصل العلمي إلىالعمل 
.في الجھات المختلفةن باحثي المركز وشباب الباحثینبی

محاضرة عن  أنشطة ألقىثم الضیوف بالسادةعماد عویس / رحب األستاذ الدكتوروفى بدایة الورشة 
محاضرة بإلقاءمحمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة  / ثم قام  األستاذ الدكتور. المركز المختلفة

مجاالت الطاقة فيمجال النانوتكنولوجى وبصفة خاصة فيعن أھم التطبیقات العلمیة داخل الشعبة 
الدوليالخبیر ألقاھاكما شملت فعالیات الورشة محاضرات .والمیاه والبیئة وااللكترونیات

ة البیئیة، جامعة دایونیسیوس األستاذ المشارك في الیونسكو وأستاذ الھندس/ والبروفیسور األمریكي
أدوار عملیات األكسدة المتقدمة في "محاضرتین بعنوان ، األمریكیةالوالیات المتحدة بسینسیناتي 

ومحاضرة أخرى بعنوان " القضاء على الملوثات ذات االھتمام الناشئ في المیاه ومیاه الصرف
محاضرات   بإلقاءمل كما شملت فعالیات ورشة الع". الدوليوجھة نظر المحرر في عملیة النشر"

.المعمل بالمركز وباحثينخبة من أساتذة 
اإلطالع على االتجاھات الحدیثة للبحث العلمي وتحدیدا في أھمھابالتوصیات وانتھت فعالیات الورشة 

االعتبارات الالزم توافرھا والدوليق الفعالة للنشر العلمي والتعرف على الطر.النانوتكنولوجىمجال 
.التقدم ببحث جدیدعند 

أحمد أحمد محمد / ث المساعدقام السید الباح
األمیر بقسم المواد السیرامیكیة السید

شعبة المواد المتقدمة بمناقشة –والحراریة 
وتم منحھ الدرجة . رسالة الدكتوراه الخاصة بھ

كلیة الدراسات –من قسم ھندسة وعلوم النانو 
جامعة –العلیا للھندسة و العلوم المتقدمة 

الیابان عن الرسالة –كیو طو–واسیدا 
تحضیر بلورات أحادیة من أشباه " المعنونة 

الموصالت ذات نطاق الطاقة الضیق 
تحت الحمراء لألشعةكحساسات الستخدامھا

ومن خالل ھذه ". القصیرىالموجذات الطول 
أحادیةإنتاج بلورات كن الباحث منتمالدراسة

من أشباه موصالت السیلیسیدات السالبة ذات 
، وتم تقطیع ھذه البلورات نطاق الطاقة الضیق
تم تطعیم جزء منھا والتيإلى رقائق صغیرة،

، وذلك لعمل الفضةبشحنات موجبھ من أیونات 
تحت لألشعةكحساس الستخدامھاوصلھ ثنائیة 

ولقد حقق ھذا الحساس كفاءة مقاربة . الحمراء
من مواد المصنعةالحساسات الحالیة من كفاءة 

نواة لبناء الرسالةتعتبر ھذه وبالتالي. سامھ
تحت الحمراء ذات كفاءة عالیة لألشعةحساس 

من مواد مصاحبة للبیئة، رخیصة الثمن، 
كما یمكن استخدام . الطبیعةفيبكثرة ومتوفرة

الھامةالعدید من التطبیقات فيھذه الحساسات 
عن بعد، تتبع الصواریخ، االتصالمثل وسائل 

كامیرات الرؤیة اللیلیة، المركبات ذاتیة القیادة، 
والصناعیةوغیرھا من التطبیقات الحربیة 

.الھامة

المركزأنشطةمحاضرتھ عن أثناء رئیس المركز–عماد عویس ./ د.أ

احمد احمد االمیر/.د

قصیرة األجل مقدمة من صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیةمھمة 
شعبة –الباحث بقسم تكنولوجیا المساحیق أیمن حماده عبد الھادي./ عاد د

أربعة شھور بجامعة أوساكا لمدةتكنولوجیا التصنیع من المھمة العلمیة
تصنیع متراكبات ذكیة مقواة "بالیابان للعمل على مشروع بحثي بعنوان 

حیث تمت دراسة تصنیع سبائك ذاكرة الشكل" بأنابیب الكربون النانومتریة
“Shape memory alloys” ،المكونة باألساس من النیكل و التیتانیوم

التلبید بشرارة البالزماواعتمد تصنیعھا على استخدام أسلوب 
“Spark plasma sintering”ثق الساخن والمعالجة الحراریةبو ال
تمت أیضاً دراسة . المیكانیكیة المطلوبةللوصول إلى الخواص الفیزیائیة و

تدعیم تلك السبائك بواسطة أنابیب الكربون النانومتریة مما أعطى خواص 
السبائك عالیة اإلنتروبیا المكونة من تم أیضاً العمل على. میكانیكیة أعلى

خلیط متجانس من خمسة مكونات و تم تصنیعھا أیضاً باستخدام أسلوب 
.التلبید بشرارة البالزما مما أعطى خواص میكانیكیة عالیة

حمادةأیمن/.د

٤

ورشة عمل التطبیقات المتطورة للنانوتكنولوجي

تحضیر بلورات دراسة عن 
أحادیة من أشباه الموصالت 
ذات نطاق الطاقة الضیق 

لألشعةكحساسات الستخدامھا
تحت الحمراء ذات الطول 

الموجى القصیر
رئیس –عماد محمد محمد عویس / األستاذ الدكتورإشرافنظم مركز بحوث وتطویر الفلزات تحت 

واحد یوم وتم عقدھا لمدة " ةانویة الناشئة للتطبیقات المتقدمالمواد الن"المركز ورشة عمل بعنوان 
بمقر المركز بالتبین بالتعاون مع رابطة النانو وعلوم المواد بجامعة الدول العربیة وبمشاركة جامعة 

جھة مختلفة من الجامعات الحكومیة ١٩وباحثا منمھندسا ٩٠وقد شارك فیھا . ةسینسناتى األمریكی
ورشة   وقد ھدفت فعالیات. والمعاھد البحثیة والجامعات الخاصة وشركات متخصصة في ھذا المجال

نقل وتبادل خبرات المحاضرین والباحثین من داخل مصر وخارجھا  وتقویة التواصل العلمي إلىالعمل 
.في الجھات المختلفةن باحثي المركز وشباب الباحثینبی

محاضرة عن  أنشطة ألقىثم الضیوف بالسادةعماد عویس / رحب األستاذ الدكتوروفى بدایة الورشة 
محاضرة بإلقاءمحمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة  / ثم قام  األستاذ الدكتور. المركز المختلفة

مجاالت الطاقة فيمجال النانوتكنولوجى وبصفة خاصة فيعن أھم التطبیقات العلمیة داخل الشعبة 
الدوليالخبیر ألقاھاكما شملت فعالیات الورشة محاضرات .والمیاه والبیئة وااللكترونیات

ة البیئیة، جامعة دایونیسیوس األستاذ المشارك في الیونسكو وأستاذ الھندس/ والبروفیسور األمریكي
أدوار عملیات األكسدة المتقدمة في "محاضرتین بعنوان ، األمریكیةالوالیات المتحدة بسینسیناتي 

ومحاضرة أخرى بعنوان " القضاء على الملوثات ذات االھتمام الناشئ في المیاه ومیاه الصرف
محاضرات   بإلقاءمل كما شملت فعالیات ورشة الع". الدوليوجھة نظر المحرر في عملیة النشر"

.المعمل بالمركز وباحثينخبة من أساتذة 
اإلطالع على االتجاھات الحدیثة للبحث العلمي وتحدیدا في أھمھابالتوصیات وانتھت فعالیات الورشة 

االعتبارات الالزم توافرھا والدوليق الفعالة للنشر العلمي والتعرف على الطر.النانوتكنولوجىمجال 
.التقدم ببحث جدیدعند 

أحمد أحمد محمد / ث المساعدقام السید الباح
األمیر بقسم المواد السیرامیكیة السید

شعبة المواد المتقدمة بمناقشة –والحراریة 
وتم منحھ الدرجة . رسالة الدكتوراه الخاصة بھ

كلیة الدراسات –من قسم ھندسة وعلوم النانو 
جامعة –العلیا للھندسة و العلوم المتقدمة 

الیابان عن الرسالة –كیو طو–واسیدا 
تحضیر بلورات أحادیة من أشباه " المعنونة 

الموصالت ذات نطاق الطاقة الضیق 
تحت الحمراء لألشعةكحساسات الستخدامھا

ومن خالل ھذه ". القصیرىالموجذات الطول 
أحادیةإنتاج بلورات كن الباحث منتمالدراسة

من أشباه موصالت السیلیسیدات السالبة ذات 
، وتم تقطیع ھذه البلورات نطاق الطاقة الضیق
تم تطعیم جزء منھا والتيإلى رقائق صغیرة،

، وذلك لعمل الفضةبشحنات موجبھ من أیونات 
تحت لألشعةكحساس الستخدامھاوصلھ ثنائیة 

ولقد حقق ھذا الحساس كفاءة مقاربة . الحمراء
من مواد المصنعةالحساسات الحالیة من كفاءة 

نواة لبناء الرسالةتعتبر ھذه وبالتالي. سامھ
تحت الحمراء ذات كفاءة عالیة لألشعةحساس 

من مواد مصاحبة للبیئة، رخیصة الثمن، 
كما یمكن استخدام . الطبیعةفيبكثرة ومتوفرة

الھامةالعدید من التطبیقات فيھذه الحساسات 
عن بعد، تتبع الصواریخ، االتصالمثل وسائل 

كامیرات الرؤیة اللیلیة، المركبات ذاتیة القیادة، 
والصناعیةوغیرھا من التطبیقات الحربیة 

.الھامة
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٥

الدوليالمصريالجمعیة المصریة لسباكة المعادن المؤتمر نظمت
١١- ٨(خالل الفترة من(EGYCAST 2019)لسباكة المعادن 

حیث شارك كل .بفندق ھاواى لوجاردن بمدینة الغردقة) ٢٠١٩نوفمبر 
والرئیس الشرفي رئیس المركز–عماد محمد محمد عویس ./ د.من أ

عادل نوفل أستاذ السباكة بالمركز في اللجنة العلیا ./ د.وأللمؤتمر
.للمؤتمر

مجال سباكة المعادن فيویھدف المؤتمر إلى متابعة التطورات الحدیثة 
والصناعات المغذیة لھا ویناقش المؤتمر البحوث المقدمة من السادة 

ھذا المجال للتعرف على احدث فياألساتذة والخبراء المتخصصین 
:التقنیات العلمیة بھا وتشمل المجاالت التالیة

.صھر وسباكة المعادنفياحدث التكنولوجیات المتقدمة .١
.التشكیل والقولبةفياحدث التكنولوجیات المتقدمة .٢
.الخواصفيالمعالجات الحراریة وعملیات التحكم .٣
.السباكةفيالتطبیقات الحدیثة .٤
.المتقدمةلالستخداماتتطویر سبائك الصلب .٥
.طرق تحسین ومراقبة جودة المسبوكات.٦

(EGYCAST 2019)لسباكة المعادنالدوليالمصريالمؤتمر 

سبرینجر في ندوة بالمركزخبراء من ھیئة 
رئیس  مركز –عماد محمد محمد عویس / الدكتوراألستاذاستقبل  

الموافق االثنینبحوث وتطویر الفلزات بمقر المركز بالتبین یوم 
والتي تعتبر من أھم Springerخبراء من ھیئة١٨/١١/٢٠١٩

نشر والمتخصصة في١٨٤٢المؤسسات الدولیة والتي تم تأسیسھا عام 
وإصدار العدید من الدوریات العلمیة والتي تغطي معظم التخصصات 

عند تحالفھا Springerالعلمیة المختلفة كما تم زیادة أھمیة مؤسسة
العالمیةلتصبح من أكبر دور النشر ٢٠١٥عام Natureمع ھیئة

قد و. وحضرھا جمیع الباحثین بالمركزSpringer Natureأسمتحت 
من دوریات علمیة تحتویھقام الخبراء بإعطاء نبذة عن دار النشر وما 

كما تم التركیز علي شرح قواعد البیانات .في مختلف التخصصات
لدار النشر والتي تفید الباحثین وتعمل االلكترونيالمثبتة علي الموقع 

. عملیات البحث عن المعلومات المطلوبةفيعلي تقلیل الوقت المستنفذ 
/ ما تم شرح قواعد البیانات الخاصة بعلم تكنولوجیا النانو مثلك

Springer material-Nano والتي تعطي الباحث المعلومات
وقد . المطلوبة من حیث طرق التحضیر والتطبیقات المختلفة لمواد النانو

.كبیرا من الباحثین بالمركزاھتماماالقت الندوة 

بحثي مشتركبیالروسي- زیارة وفد بیالروسیا للمركز في إطار مشروع تعاون مصري 
الباحث (في إطار مشروع بحثي مشترك للتعاون الدولي بین مركز بحوث و تطویر الفلزات بمصر 

معھد و) ادي بمعمل تكنولوجیا المساحیقأیمن حماده عبد الھ/.الرئیسي من الجانب المصري د
المساحیق بدولة بیالروسیا في مجال تصنیع منتجات ذات قیمة مضافة لتطویر الخامات میتالورجیا
لكربیدیة بطریقتي بثق تصنیع أدوات القطع ابصاخلاراسملابالصناعات المیتالورجیةالمعدنیة و

ممول من أكادیمیة البحث العلمي، قام وفد علمي من دولة بیالروسیا لاوالحقن المعدني المساحیق و
Prof. Alexander“تكون الوفد من كال من . طویر الفلزات لمدة ثالثة أیامبزیارة مركز بحوث وت

Ilyushchenko”رئیس جمعیة رئیس معھد میتالورجیا المساحیق التابع لألكادیمیة الوطنیة للعلوم و
رئیس قسم المواد السیرامیكیة ”Dr. Sergey Baray“میتالورجیا المساحیق بدولة بیالروسیا، و

قام الوفد بزیارة أقسام مركز الفلزات مع التركیز على قسم تكنولوجیا . رجیا المساحیقبمعھد میتالو
المساحیق، ثم قام أعضاء الوفد بعمل محاضرة عامة عن معھد میتالورجیا المساحیق وعن فرص 

عماد عویس رئیس المركز بعرض أنشطة مركز الفلزات، ثم تبادل /.د.التعاون المشتركة، كما قام أ
تبادل الطرفان أیضاً عرض نتائج دقو. مناقشة توسیع مجاالت التعاون المشتركة بین الجھتینالطرفان

المشروع البحثي التي حصل علیھا كال الطرفان وتمت مناقشة تلك النتائج واستعراض خطط العمل 
.بالمراحل التالیة من المشروع
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٦

وإفریقیانقل التكنولوجیا وتبادل الخبرات بین مصر 
تكنولوجیا اللحام غیر دورتین ھامتین في مجالالمركز رئیس –عماد محمد محمد عویس /.د.اإشرافنظم مركز بحوث وتطویر الفلزات تحت 

مركز لاجاء ذلك في إطار التعاون المستمر بین .ودولة كینیاأوغندافي كل من دولة  -اللحام بأشعة اللیزر واالحتكاك التقلیبي الدوار-التقلیدیة 
اللحام بمعمل تكنولوجیا اللحام أستاذ–عبدالمنعم البطاحجى /.د.اإلقاءاألولىشملت فعالیات الدورة . والصندوق العربي للمعونة الفنیة للدول اإلفریقیة

-بكمباال) Uganda Industrial Research Institute-UIRI(حاضرات بالمعھد األوغندي للبحوث الصناعیة م،بشعبة تكنولوجیا التصنیع بالمركز
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٧

من الجھاتبروتوكالت تعاون بین المركز والعدید 

شعبة تكنولوجیا –الدكتور بقسم تكنولوجیا الصلب األستاذطھ محمد مطر ./ د.شارك أ
واإلقلیمیةرئیس المركز السابق في العدید من الفعالیات الدولیة بأعمالالفلزات والقائم 

:كالتالي
 والتطبیقات األكادیمیةالربط البناء والھادف بین العلوم "عناإلقلیميالمنتدى

دولة الكویت في" الصناعیة واالجتماعیة المختلفة لبناء مجتمع التقنیات المتالقیة
وكیفیة آلیاتدراسة إلىیھدف ھذا المنتدى و، ٢٠١٩نوفمبر ١٤-١٢الفترة في

مواجھة التحدیات المختلفة التي تواجھ االكادیمین والصناعة وتلبیة االحتیاجات 
. وتكنولوجیات جدیدةابتكاراتإلىالمتنامیة 

 ٢٨- ٢٧الفترة من فيللحدید والصلب العربيالمنظم من االتحاد السنويالمؤتمر
تحت البحثيطر بالموضوع مطھ . د.الجمھوریة التونسیة و لقد شارك افينوفمبر 
) الجودة(تكنولوجیا مبتكرة الستخدام خامات المنجنیز منخفضة الدرجة "عنوان 

"كون منجنیز والحدید الغفلیلسبیكة السإنتاجفي 
 یز ممركز تإنشاءمشروعUSAID عضوا ضمن اختیروقد اإلسكندریةبجامعة

Policy and research committeeفيعضوا وأیضاExchange
scholarship transfer committee . المشروع من مصر فيویشارك

وأسوان وبني سویف والزقازیق ومن الوالیات اإلسكندریةوجامعات عین شمس 
األمریكیةوالجامعة األمریكیةیفورنیا وتمبل لالمتحدة األمریكیة جامعة یوتا وكا

.بالقاھرة

قام مركز بحوث وتطویر الفلزات بتوقیع بروتوكول تعاون لمدة ثالثة أعوام مع شركة درشال لصناعة السیارات 
مركز والمتخصصة في تصنیع وتسویق شواحن وبطاریات وقطع غیار السیارات الكھربائیة حیث سیقوم المركز بتجھیز

لكوادر البشریة من مھندسین وعلمیین وفنیین على تكنولوجیا بطاریات تدریب متخصص بحاضنة المركز لتدریب وتأھیل ا
وكذلك تقدیم الدعم الفني واإلداري للشركة في مجال تطویر .السیارات الكھربائیة بالتعاون مع شركة درشال للصناعة

تنفیذ بعض الھیاكل وكذلك المشاركة في تصمیم و. صناعة وتجمیع البطاریات واإلشراف على تشغیل خط اإلنتاج بالشركة
البحوث والمشاریع بأجراءدر البحثیة المتخصصة في المركز كما ستساھم الكوا.الخاصة بتابلوه السیارات الكھربائیة

.بغرض توفیر وإنتاج المواد الخام الخاصة بتكنولوجیا تصنیع بطاریات اللیثیوم متعددة الشحن

عدد من البروتوكالت مع العدید معالجة وحمایة السطوح بعقد المركز متمثال في قسمقام كما 
:من الجھات كالتالي

روتكول تعاون مع شركة كریستال عصفور الستخراج الذھب من محالیل الطالء ب.١
استخدام إعادةالمستھلكة ومن أحواض الغسیل بعد الطالء بالذھب بطریقة تمكن من 

تكونوی.مسبوكاتإلىتحویلھا إلىدون الحاجة األحواضمن تلك أخرىالذھب مرة 
رئیس قسم معالجة وحمایة - زینب عبد الحمید /.د.من االبرتوكوللھذا البحثيالفریق 

لى جانب وا.یحي مخلوف/فنيوعبد الحمید مأمون/ .ابراھیم غیاض ود/.د.وأالسطوح 
وتطبیقھا األحواضالجة ھذه جیا معونقل تكنولالعمل البحثي المعملي فقد تم االتفاق على 

.الصناعياإلنتاجعلى 
طالء إلعادةتعاون مع شركة النصر للكیماویات الوسیطة برتوكولبعقد القسم قام كما .٢

تحلیللاانودات تأھیلإعادةیتم سالكلور، حیث إنتاجخالیا يفنیوم المستخدمة االتیتأقطاب
العمر إطالةمواد تساعد على بإضافةوالكفاءة األداءبمصنع الكلور مع تحسین يبالكھر

الفریق تكونالمصنع ویإلىالتكنولوجیاكلتونقل تةئكفاتحسین لالنود واالفتراضي
رئیس قسم معالجة وحمایة السطوح -زینب عبد الحمید /.د.من االبرتوكوللھذا البحثي

.یحي مخلوف/فنيوعبد الحمید مأمون/ .ابراھیم غیاض ود/.د.وأ
٣.

زینب عبد لحمید. د.أ

مأمون عبد الحمید. د

ابراھیم غیاض. د.أ

یحي مخلوف/ فني

مركز تمیزوإنشاءفي عدد من المنتدیات والمؤتمرات طھ محمد مطر./ د.أمشاركة 
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٨

أنتاج نماذج بطاریات لیثیوم تماثل البطاریات التجاریة

دة بقسم تكنولوجیا السباكةأجھزة جدی

استخالص بعض المعادن من 
المخلفات اإللكترونیة

بمعمل - دینا مجدي عبده / قامت الباحث المساعد 
شعبة تكنولوجیا -المعالجة الكیمیائیة والكھربیة

ھا بمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة ب، الخامات
القاھرة جامعة -الھندسة ومنح الدرجة من كلیة 

استخالص بعض المعادن " عن الرسالة المعنونة 
وذلك تحت إشراف ، "من المخلفات اإللكترونیة

باحث لاستاذألاصباح محمد عبد البصیر / م.ب.أ
- شاكیناز طھ الشلتاوى /.د.أو، بالمعمل مساعد 
.جامعة القاھرة-بكلیة الھندسة متفرغ أستاذ 

استرجاع بعض المعادن تم خالل ھذه الدراسة 
لكترونیة في مخلفات الدوائر االالموجودة

مات نانومتریة لھا قیمة المطبوعة علي ھیئة جسی
ذلك باستخدام طریقة بسیطة و،اقتصادیة عالیة

حیث تم  .ھا وصداقاتھا للبیئةفعالة من حیث تكلفت
عند درجة % ٩٩٫٩استخالص القصدیر بنسبة 

ساعات، ٣زمن إذابة درجة مئویة و٨٠حرارة 
الرصاص باإلضافة إلى انھ تم استخالص عنصر

كما تم  باستخدام نفس العملیة% ٩٧بنسبة 
اإلذابةاسترجاع النحاس من بقایا عملیة أیضا

لترسیب االنتقائي وكذلك تم إجراء ا.٪٩٣بنسبة 
لفلز القصدیر كجسیمات أكسید القصدیر 

مع النانومتریة باستخدام ھیدروكسید الصودیوم  
فحص النشاط الضوئي لھا نحو تحلل صبغة 
المیثیلین األزرق تحت تأثیر الضوء فوق 
البنفسجي الختبارھا في معالجة میاه الصرف 

كما تم .الصناعي المحتوي على صبغات عضویة
لنحاس علي ھیئة أكسید نحاسوز ترسیب ا

نانومتري باستخدام سكر الفركتوز كعامل مختزل 
خصائص الجسیمات الضوئیة وحساب وتم فحص

٢٫٢١التي وجد أنھا تساوي طاقة الفجوة 
فولت مما یؤھلھا لالستخدام في عدة إلكترون

أجھزةتطبیقات منھا استخدامھ كمادة حساسة في 
اختتمت ھذه الدراسة بإجراء دقو.االستشعار

باإلضافة إلي عمل مؤشرات توازن للكتلة العملیة 
اقتصادیة الستخالص المركبات بحجم النانومتر 
من لوحات الدوائر االلكترونیة المطبوعة 
المستھلكة إلثبات فعالیة تكلفة العملیة وإمكانیة 

.تطبیقھا على النطاق الصناعي

دینا مجدي.د

٣٠٠تستورد مصر ما یزید عن 
طن سنویا من بطاریات اللیثیوم 
والمكثفات والمستخدمة في 
تطبیقات أجھزة الموبایل والالب

توب والتابلت والسماعات 
الالسلكیة والساعات الدیجیتال 

راتــــــیـامــكـوالالــــولعب األطف

وتجمیع بطاریات اللیثیوم 
جمیع إجراءوالمكثفات وكذلك 

االختبارات القیاسیة الالزمة 
وفي ھذا الصدد فقد نجح. لھا

إنتاجالباحثون بالمركز على 
نماذج أولیة تماثل البطاریات 

ریة ـیا مصــتكنولوجـــبالتجاریة
. والشواحن الكھربیةواألجھزة الطبیة المختلفة

طن سنویا ٢٠٠٠٠كما تستورد مصر أكثر من 
المستخدمة في الحمضیةمن بطاریات الرصاص 

وتقدر .السیارات والتطبیقات الصناعیة المختلفة
١٠٠یزید عن قیمة سوق البطاریات في مصر ما

یتضاعف ھذا الرقم ملیون دوالر سنویا ویتوقع أن
مع دخول خالل الخمس سنوات القادمة وخصوصا

صر التحول الرقمي والذكاء مصر في ع
االصطناعي والتطبیقات االلكترونیة وانتشار 
مشروع التابلت المدرسي ودخول مصر السیارات

والقطارات الكھربائیة فضال عن واألتوبیسات
وحدات ضخمة إلنشاءاالحتیاج الضروري 

یمتلك و.یة وطاقة الریاحسلتخزین الطاقة الشم
عـــیــصنـــال تــــمركز فریق من الخبراء في مجال

في %  ٥٠وبنسبة مكون محلي یتجاوز ال 
ھذا المجال وعلى سبیل المثال ال الحصر

التي تشتھر بھا CR2032بطاریات ال 
شركات سامسونج وباناسونیك وماكسویل 
بقدرات مختلفة حسب التطبیق المستخدم لھا 
ولھا فرق جھد كھربي مختلف حسب التطبیق 

ومن . عامینإلىالمستخدم وفترة عمر تصل 
ھذا المنطلق فان مركز بحوث وتطویر 

وحدة متخصصة بتجھیزالفلزات یقوم اآلن 
وتصنیع البطاریات في مجال تجمیع 

والمكثفات وأنظمة تخزین الطاقة لتصبح 
الحتضان الشركات مركز تدریب متخصص 

في مجال لھم تقدیم الدعم الفني الناشئة و
.صناعة وتجمیع البطاریاتتكنولوجیاتطویر

في وجود الرمال الجافةالمیكانیكيالبرى اختبارجھاز 

قد ورد بأنھشعبة تكنولوجیا التصنیع –یس قسم تكنولوجیا السباكة رئإبراھیمخالد ./ د.صرح أ
:القسم جھازین جدیدین بیانھما كالتاليإلى

عند درجات الحرارة العالیةالمیكانیكيالبرى اختبارجھاز 

البرى لتقییم خصائص الجھاز تم تصمیم 
اتدرجالمیكانیكي للمواد التي تعمل عند

جھاز بتحدید كل من الیسمح .عالیةالحرارة ال
المقاومة للحركة ومقاومة التآكل لعینات 

درجة الحرارة وسرعة على اعتمادااالختبار 
یتم إجراء اختبارات التشغیل .والحملاالنزالق

تحت ظروف االحتكاك الجاف

البرى المیكانیكي في اختبار جھازتم تصمیم 
الجافة لتحدید مقاومة المواد وجود الرمال 

نفس تحتیتم إجراء االختبارات .لتآكلل
، ثم تتم مقارنة ) السرعة والحمل(الظروف 

، ویتم التآكل للمواد التي تم اختبارھاقیم
طریقة .ة للتآكلحساب المقاومة النسبی

یتوافق الجھازعلى ھذا تجرىاالختبار التي 
-GOST-23.208المعیار الروسيمع
عن كشط عینة عبارةاالختبار ھذا .79

من المواد المختبرة مع االختبار المصنوعة
التي یتم تقدیمھا بین ) الرمل(المادة الكاشطة

یتم الضغط ومطاطیةوعجلة ذات حافة العینة
ضد)الوزن(القوة المحددةبالعینةعلى 

.تدور بسرعة محددةالمطاطیة فعجلة ال
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نفس تحتیتم إجراء االختبارات .لتآكلل
، ثم تتم مقارنة ) السرعة والحمل(الظروف 
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أنتاج نماذج بطاریات لیثیوم تماثل البطاریات التجاریة
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المخلفات اإللكترونیة
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شعبة تكنولوجیا -المعالجة الكیمیائیة والكھربیة
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استخالص بعض المعادن " عن الرسالة المعنونة 
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دینا مجدي.د
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طن سنویا من بطاریات اللیثیوم 
والمكثفات والمستخدمة في 
تطبیقات أجھزة الموبایل والالب

توب والتابلت والسماعات 
الالسلكیة والساعات الدیجیتال 

راتــــــیـامــكـوالالــــولعب األطف

وتجمیع بطاریات اللیثیوم 
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