
نشرة البحوث و التطوير 

في مجال تكنولوجيا المعلومات



 .)ERI( يســعدنا تكريــس هــذه النشــرة للمشــاريع التــي يجريهــا ويدعمهــا معهــد بحــوث اإللكترونيــات

ــوث  ــد بح ــر معه ــي مق ــات ف ــة اإللكتروني ــاث وصناع ــا ألبح ــوم والتكنولوجي ــة العل ــاء مدين ــم انش ت

االلكترونيــات التابــع لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي انطالقــا مــن مــدى أهميــة ربــط مخرجــات 

ــدف  ــري. ته ــاد المص ــة االقتص ــز وتقوي ــع ولتعزي ــة المجتم ــي لخدم ــاع الصناع ــي بالقط ــث العلم البح

المدينــة إلــى أن تكــون أول وادي تكنولوجيــا فــي مصــر متخصص في صناعــة اإللكترونيــات وأحد مراكز 

االبتــكار المتميــزة فــي أفريقيــا ومنطقة الشــرق األوســط للتوســع فــي األســواق المحليــة واإلقليمية 

فــي مجــال التصميــم والتصنيــع لصناعــة اإللكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وتتلخــص 

ــر واالبتــكار  رســالتها فــي المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي مــن خــالل االهتمــام بالبحــث والتطوي

ــة مــن خــالل الشــراكة  ــا الحديث ــة باإلضافــة لنقــل التكنولوجي ــع المنتجــات اإللكتروني ــم وتصني لتصمي

مــع معاهــد البحــوث الدوليــة والجامعــات وحدائــق العلــوم والتكنولوجيــا العالميــة وعمــل شــراكات 

مــع القطــاع الخــاص لتفعيــل خدمــات نقــل وتبــادل التكنولوجيــا. وقــد صــدر قــرار رئيــس الــوزراء فــي 

عــام 2020 باعتبارهــا مشــروع مصــر القومــي فــي أبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات ممــا يعكــس اهتمــام 

القيــادة السياســية بالبحــث العلمــي ومخرجاتــه لتكــون القاطــرة للتقــدم ودعــم االقتصــاد الوطنــي

الرئيس عبد الفتاح  السيسي 
خالل تقديم مدينة العلوم والتكنولوجيا

ألبحاث وصناعة اإللكترونيات في مارس 2018



آلة تصنيف أوتوماتيكية في الوقت الحقيقي لثمار الحمضيات

فروتفل سوليوشنز ومعهد بحوث اإللكترونيات

بالتعــاون مــع معهــد بحــوث اإللكترونيــات، ومــن خــالل مشــروع ممــول مــنITAC، قامــت شــركة فروتفــل 

سوليوشــنز بتصنيــع أول ماكينــة لفــرز الموالــح أوتوماتيكيــا معتمــدة علــى أفضــل تقنيــات الثــورة 

ــعر  ــة وبس ــودة األوروبي ــق الج ــة تحق ــياء(. الماكين ــت األش ــة وإنترن ــم اآلل ــل تعلي ــة )مث ــة الرابع الصناعي

منافــس يعــادل ســعر الماكينــات الصينيــة. تــم تصنيــع كل أجــزاء الماكينــة محليــا وباســتخدام خامــات عاليــة 

الكفــاءة لضمــان أعلــى جــودة، كمــا تــم اســتخدام أفضــل اللغــات والبرمجيــات لضمــان عمــل اآللــة بشــكل 

دقيــق وبــدون أي تأخيــر. ينطبــق عمــل الماكينــة علــى فــرز الفاكهــة مــن حيــث اللــون، الشــكل، القطــر، 

الــوزن والعيــوب الداخليــة والخارجيــة. تــم اختيــار جميــع اجــزاء ومحتويــات الماكينــة لتقــدم اعلــى كفــاءة 

وفــي نفــس الوقــت علــى المســتوى المحلــي ممــا يوفــر للعمــالء دعمــا أفضــل مــن المنافســين األخرييــن. 

تــم اختيــار برنامــج الماكينــة والحــزم الخاصــة بهــا للوصــول الــى أســرع معالجــة ممكــن ان يتــم تقديمهــا. 

تــم إبــرام العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع جهــات مثــل هيئــة ســالمة الغــذاء المصريــة ومركــز تحديــث 

الصناعــة لضمــان توافــق خصائــص الماكينــة مــع اللوائــح المصريــة مــن الخوارزميــات التــي تضمــن تكيــف 

ــال  ــة. ق ــح المقابل ــات المس ــع تقني ــاذة م ــاالت الش ــن الح ــعة م ــة وواس ــة متنوع ــع مجموع ــالت م التحلي

ــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  »إن عمليــات االتفــاق بيــن  األســتاذ الدكتــور خالــد عبــد الغفــار – وزي

جهــات البحــث العلمــي والشــركات الصناعيــة مثــل االتفاقيــة 

التــي تمــت بيــن معهــد البحــوث وااللكترونيــات و شــركة 

فروتفــل سوليوشــنز يمكنهــا أن تــؤدي إلــى حلــول ومنتجــات 

بــارزة تضيــف إلــى الصناعــة المصريــة والدخــل فــي النهايــة.« 

قــال األســتاذ الدكتــور هشــام الديــب – رئيــس مجلــس إدارة 

ــي  ــات الت ــرز الحمضي ــة ف ــات »ان آل ــوث اإللكتروني ــد بح معه

ــج  ــنز منت ــل سوليوش ــركة فروتف ــل ش ــن قب ــا م ــم تصنيعه ت

رائــع ذو خصائــص قويــة ألحــداث ثــورة فــي الفــرز االلكترونــي 

للحمضيــات بدقــة عاليــة فــي الوقــت الفعلــي باســتخدام 

أحــدث التقنيــات والبرامــج المبتكــرة«.



MCRB ، هــو نظــام يعمــل بتقنيــة تجويــف الفجــوة الرنانــة لموجــات الميكروويــف. الغــرض مــن الجهــاز هــو 

الكشــف عــن العــدوى فــي العينــات البيولوجيــة. يعتمــد ذلــك علــى تثبيــت طبقــة مــن األجســام المضــادة 

للكائــن الدقيــق الــذي يجــب اكتشــافه علــى ســطح مستشــعر هوائــي micro strip.  دوائــر شــريطية دقيقــة. 

يعــد هيــكل النظــام ثالثــي األبعــاد تصميًمــا موثوًقا بــه لزيادة دقــة القياس وإمكانيــة نقل الجهاز بســهولة 

مــن مــكان ألخــر. يســتخدم جهــاز المحلــل الشــبكي االتجاهــي الجيبــي لصغــر حجمــه وذلــك لإلظهــار نتائــج 

القياســات فــي الوقــت الحقيقــي. يتــم إجــراء التحليــل اإلحصائــي الحيــوي باســتخدام طريقــة ROC )خصائــص 

مشــغل المســتقبل( لتحديــد مســتويات العــدوى. تعتمــد دقــة قياســات الجهــاز علــى الحساســية والنوعيــة 

وقيــم التنبــؤ اإليجابيــة وقيــم التنبــؤ الســلبية. تــم تطويــر برنامــج التحكــم فــي النظــام لألتمتــة مــع توفيــر 

األمــان علــى البيانــات حتــى ال يتــم التالعــب بهــا. تــم اختبــار النمــوذج األولــي للجهــاز بنجــاح للكشــف عــن 

عــدوى بكتيريــا الســالمونيال بدقــة تصــل الــي 95٪. هــذا الجهــاز محمــول بــوزن 1 كجــم. تشــغيله ســهل وال 

يحتــاج إلــى أي تدريــب تقنــي. ســجل فريــق المشــروع طلبيــن بــراءة اختراع لهــذا الجهــاز، طلب رقــم 1806 في 

2013 وطلــب رقــم 1180 فــي 2019. يعمــل جهــاز MCRB كأداة مهمــة يمكــن دمجهــا فــي مجموعــة متنوعــة 

مــن التطبيقــات فــي تخصصــات الســالمة. حيــث يمكــن اســتخدامه فــي الموانــئ ووحــدات الحجــر الصحــي 

والمستشــفيات والمــزارع البيطريــة ومــا إلــى ذلــك. فــرق البحــث للجهــاز مــن معهــد أبحــاث اإللكترونيــات 

للجــزء الهندســي بينمــا شــركة Vacsera Holding Company وكذلــك Nanotech Company )مجموعــة أحمــد 

بهجــت( لجــزء علــم األحيــاء. يتــم إجــراء تحليــل اإلحصــاء الحيــوي للنتائــج المقاســة بواســطة قســم اإلحصــاء 

الحيــوي، بالمعهــد القومــي لــألورام، جامعــة القاهــرة.

جهاز محمول متحرك للكشف عن الفيروسات والبكتيريا 
في العينات البيولوجية

Nanotech Company، Vacsera Holding Company ومعهد بحوث اإللكترونيات



أهميــة التصنيع الرقمي
A3D معهــد بحوث اإللكترونيات وشــركة

أصبــح اآلن كل شــيء يتخــذ مــن التصنيــع الرقمــي واآلالت طريًقــا فــي مجــال الصناعــة. علــى ســبيل المثــال 

وليــس الحصــر اســتخدام ماكينــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد والماســح الضوئــي ثالثــي األبعــاد بــداًل مــن الطرق 

التقليديــة مثــل: ال CNC، ومكينــات الفريــزة، والنحــت اليــدوي ... إلــخ. وقــد تأسســت شــركة )A3D( عــام 2016 

تحــت مجــال التصنيــع بتقنيــة ثالثــي األبعــاد، وهي تقــدم نظــام متكامل فــي اســتخدام تقنية ثالثــي األبعاد 

مــن خــالل طباعــة ثالثيــة األبعــاد والماســح الضوئي. وقــد تلقت الشــركة من معهــد بحــوث اإللكترونيات من 

خــالل حاضنــة »طريــق« دعمــا تمويليا ولوجســتيا وكذلــك أمدادهــم بشــبكات رواد الصناعة والمســتثمرين. 

وتعتبــر تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد صناعــة تمكينيــه، فهــي ال غنــي عنهــا فــي كثيــر مــن المجــاالت 

ــة، األســنان، التربيــة والتعليــم، صناعــة الُحلــي  فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر: الهندســة المعماري

ــار  ــخات اآلث ــال مستنس ــي مج ــر، فف ــى آخ ــال إل ــن مج ــف م ــات تختل ــخ. فاالحتياج ــار ... إل ــرات، اآلث والمجوه

المصريــة، يتطلــب نحــت القطعــة الواحــدة الكثيــر مــن الوقــت والمجهــود ولكــن إذا اســتخدمنا النمذجــة 

ثالثيــة األبعــاد والطباعــة ثالثيــة األبعــاد فســنحصل فــي النهايــة علــي منتــج عالــي الجــودة. ونكــون قــد 

وفرنــا الكثيــر مــن الوقــت واألمــوال. وبإيجــاز فــان مميــزات تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد تتمثل فــي االتي:

.CNC إنتاج منتجات من الصعب والمكلف تنفيذها عن طريق تقنية ال -       

       - تكنولوجيا في متناول اليد.

.CAD أسهل في االستخدام عند مسح منتج موجود بالفعل بداًل من استخدام برامج -       

       - االبتكار ال حدود له، فقط بكبسة زر واحدة يمكنك تحويل الخيال إلي واقع.

بعــد االنتهــاء مــن فتــرة االحتضــان، حصلــت الشــركة على مســاحة عمــل داخــل مدينــة العلــوم والتكنولوجيا 

لألبحــاث وصناعــة اإللكترونيــات لتقديــم جميــع خدماتهــا مــن مــكان واحــد. كما حصلت الشــركة علــى تمويل 

مــن مســتثمر لتأســيس خــط إنتــاج جديــد للطابعــات ثالثيــة األبعــاد فــي مدنيــة الســادس مــن أكتوبــر فــي 

المنطقــة الصناعية. 



تصميم وتصنيع عدادات المياههالذكية
معهد بحوث اإللكترونيات وشركة المكتب الهندسي لألعمال المتكاملة

  ITAC مــن خــالل مشــروع ممــول مــن EOIP  تعــاون باحثــون مــن معهــد بحــوث اإللكترونيــات مــع شــركة

لتطويــر حــل لعــدادات الميــاه الذكيــة القابلــة للتشــغيل البينــي. تشــهد شــبكات المرافــق حالًيــا انتقــااًل 

مــن الشــبكة »الكالســيكية« إلــى الجيــل التالــي، والــذي ُيعــرف بالشــبكات الذكيــة. لذلــك، يجــب أن تكــون 

شــبكة االتصــاالت ديناميكيــة وآمنــة وموثوقــة مثــل الشــبكة الذكيــة. الحــل المقتــرح قائــم علــى إنترنــت 

األشــياء الالســلكي القابــل للتشــغيل المتبــادل. مخرجــات هــذا المشــروع عبــارة عــن منصــة قيــاس ذكيــة 

فعالــة مــن حيــث التكلفــة وقابلــة للتكويــن قائمــة علــى إنترنــت األشــياء لتطويــر عــدادات ميــاه ذكيــة 

كاملــة وترقيــة العــدادات الحاليــة إلــى عــدادات ذكيــة. ســتلبي هــذه المنصــة النمــاذج والمتطلبــات األكثر 

ــه  ــادة أتمت ــا وزي ــع بأكمله ــبكة التوزي ــتقرار ش ــين اس ــاه لتحس ــق المي ــة إدارة مراف ــي أنظم ــًدا ف تعقي

ــر  ــإن تطوي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــل. باإلضاف ــكل أفض ــبكة بش ــذارات الش ــاعدة أدوات إدارة وإن ــات بمس العملي

مفهــوم جديــد لنظــام مراقبــة شــبكة توزيــع الميــاه يمثــل عنصــرا مهــم لتحقيــق األهــداف الطموحــة 

المتصــورة للشــبكات الذكيــة فــي المســتقبل وســيحقق بعــض الفوائــد المهمــة مثــل المدخــرات 

االقتصاديــة والبيئيــة. كمــا ســيكون لهــا أيًضــا تأثيــر اجتماعــي كبيــر. وســتعمل أنشــطة المشــروع 

المقترحــة علــى تعزيــز قــدرات فريــق البحــث وموقعــه للتفاعــل مــع صناعــة اإللكترونيــات. وســيمثل هــذا 

ــب؛  ــام الدي ــور هش ــتاذ الدكت ــول األس ــث يق ــر حي ــي مص ــكار ف ــة االبت ــر وبيئ ــث والتطوي ــى البح ــة إل إضاف

رئيــس المعهــد »القــدرات التــي تــم بناؤهــا خــالل المراحــل المختلفــة للمشــروع واســتراتيجية التســويق 

المعتمــدة ســتمّكن المشــروع مــن تطويــر أنظمــة وتطبيقــات مختلفــة وجــذب عقــود مــن مصــادر خارجيــة 

ــر مــن الشــركات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.«  لالســتعانة بالبحــث والتطوي
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We are glad to dedicate this issue to the projects conducted and supported by the Electron-

ics Research Institute )ERI). ERI established STPERI, first Science and Technology Park for 

Electronics Research and Industry in Egypt. It aims to be one of the unique specialized sci-

ence parks in Africa and MENA region that addresses the local and regional markets in the 

ever-growing electronics, communication and IT industries. In 2020, prime minster decree 

2 considered STPERI as Egypt National Project. 2021 witnessed Decree No. 6 by the min-

ister of higher education and scientific research to officially establish STPERI as the first 

science park according to the new law of science, technology and innovation motivation.

President El Sisi
during the presentation of STPERI’s Maket in  March 2018



An Automatic Real-Time Grading Machine for Citrus Fruits 
Fruitful Solutions and ERI

Motivated by “ITAC” fund and “ERI TARIEIC” initiative, manufacturers and researchers from both Fruitful Solu-

tions and “ERI” have developed an automatic real-time grading machine for citrus fruits. The machine achieves 

the same quality of similar European machines, while keeping the cost competitive and matched with the pric-

es of Chinese machines. The machine uses top Industry 4.0 technologies )e.g., Machine Vision and Internet of 

Things( to make the whole processes occurring in a timely manner and with the highest performance possible. 

The implemented machine grade fruits according to their color, shape, diameter, weight and internal and exter-

nal defects. All parts and components constituting the machine are selected such that it implies the maximum 

quality and also ensuring their availability in the local market. Hence, the provided customer support can com-

pete with others in the market. Machine software and related packages have been selected to approach the 

fastest potential processing. Many cooperation agreements have been established with entities such as the 

Egyptian Food Safety Authority and Industry Modernization Center to ensure that the machine features coincide 

with the Egyptian regulations. “The integration between the scientific research entities, industrial companies 

like the case happened between ERI and Fruitful Solutions could result in striking solutions and products which 

add to the Egyptian industry and income at the end”, says Prof. Khaled Abdel Ghaffar – minister of the higher 

education and scientific research.

“The automatic citrus grading machine manufactured by 

Fruitful Solutions is a brilliant product with powerful fea-

tures to revolutionize the electronic grading of citrus fruits 

and automatically with high accuracy in real-time using in-

novative machine vision technologies”, says Prof. Hesham El 

Deep, President of the ERI.



Portable Movable Device for Detecting Viruses and 
Bacteria in Biological Samples
Vacsera Holding Company, NanoTech Company and ERI

MCRB, Microwave Cavity Resonator Biosensor, system is to detect infections in biological samples. It 

depends on immobilizing layer of antibodies for the micro-organism that needs to be detected on the 

surface of a microstrip antenna sensor. The system 3D housing has a reliable design to increase the 

measurement accuracy and the device portability. Pocket VNA is used for real-time measurements. 

Biostatistics analysis is done by using ROC )receiver operator characteristics) method to determine the 

thresholds for infections. The accuracy depends on sensitivity, specificity, positive prediction values, 

and negative prediction values. System control software is developed for automation with security 

over the manipulated data. 

The device prototype was successfully tested for salmonella bacterial infection detection with 95% 

accuracy. This device is portable with a weight of 1Kg. Its operation is easy and doesn’t need any tech-

nical training. The project team registers two patent applications for this device, application number 

1806 in 2013 and as a patent application number 1180 in 2019. MCRB acts as an important tool that 

can be integrated with a variety of applications in a wide range of safety disciplines. It can be used at 

ports, quarantine units, hospitals, veterinary farms, etc. The research teams for the device are from the 

Electronics Research Institute, who are handling the engineering part, while the Vacsera Holding Com-

pany and NanoTech Company team are handling the biology part. The Biostatistics Department at the 

National Cancer Institute in Cairo University does the biostatistics analysis for the measured results.



The Importance of Digital Fabrication
A3D Company and ERI

Nowadays, everything is going to be digital fabrics and machines. 3D printer and 3D scanner replace 

the traditional way in industry like CNC, milling machine, manual sculpting, … etc.  A3D startup was 

established in the field of 3D production in 2016. It provides a complete solution for plastic fabric us-

ing the technology of 3D printing and scanning with the huge support from the Electronics Research 

Institute )ERI( and TARIEIC incubator program, which support in funding, logistics and networking with 

industries and investors. 3D printing, as an enabling industry, takes part in several fields, such as archi-

tecture, dentistry, education, jewelry, antiquities...etc. Needs differ in each field, e.g., in Egyptian antiq-

uities, it takes a lot of time and effort to sculpt statues.  However, when using 3D modeling and printing 

we get a high end product with lesser time and money. Accordingly, the advantage of 3D production are:

  - Executing a product that is difficult or very expensive to make it with CNC.

   - Affordable technology.

   - Easier to use when we scan a readymade product than reverse engineering using CAD )comput-

er-aided design( programs.

   - No limitation for creativity, just with one press you can convert your idea into reality.

After finishing the TARIEIC incubation, A3D took an office space inside the STPERI science Park and got 

a new fund from an investor to scale up the business in order to establishing a line production for 3D 

printers in Sixth of October industrial zone in Egypt.



A Novel IoT-based Smart Water Meter
Engineering Office for Integrated Project and ERI

Researchers from the ERI cooperated with EOIP to develop a highly interoperable smart water metering solu-

tion. The utility grids are currently experiencing a transition from the “classical” grid to the next generation, 

defined as Smart Grids. Therefore, the communication network must be as dynamic, secure and reliable as 

the smart grid. The proposed solution is an interoperable wireless IoT-based. The outcome of this project is a 

cost-effective and configurable IoT-based smart metering platform to develop complete smart water meters 

and upgrade the existing meters to smart ones. This platform will meet the most complex advanced models 

and requirements in water utility management systems to improve the stability of the whole distribution net-

work and increase processes automation with the help of better network alarms and management tools. In 

addition, the development of a new conception of water distribution network monitoring system is required 

to achieve the ambitious goals that are envisioned for the Smart Grids of the future. This will bring some im-

portant benefits like economic and environmental savings. It will also have a significant social impact.  The 

proposed project activities will enhance the research team capabilities and position to interact with electron-

ics industry. This will represent an addition to the R&D and innovation environment in Egypt. “The capacities 

built during the different phases of the project and the adopted marketing strategy shall enable the project to 

develop different systems and applications and attract contracts for outsourcing R&D from local, regional and 

international firms.” says Prof. Hesham El Deep, President of the ERI. These activities will enable self-sustain-

ability of the project. The proposed products are commercially competitive and already available in the market 

and ready for production.


