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قطاع التعليم والطالب

يتولى وكيل الكلية لشئئئئئلوع التوليط وال.د /بدالنااالزايئئئئئ ايا
تحت إش اف سيااة الومـئئيا بدالسالط الرى متااوة ملف بنمال
التوليط وال.د /والذ ي تا .اشئئئئئئئكل مااشئئئئئئئ االانط ال.داى
والقيااات ال.داية فسئئئئئئياات يولى اهتماما رايئئئئئئا اهذا الق.اع
ويومل نلى تزويع الرامات المقامة لل.د /لتحقيق بنلى زسئئئئئاة
ىالهط فى ىوء الموايي الموىونية لىماع جواة
التوليط واالنتماا.

ماتم إنجازه خالل هذا الشهر
متابعة اإلمتحانات بشككككككى يومى على مدار اليوم ع
طريق إنشككككان لجنة متابعة سككككير عملية اإلمتحانات
والتى يترأسكككككها الدكتور د أحمد دنتى تحت إشكككككرا
أ.د د سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة
أ.دد عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئو التعليم
والطالب
متابعة أعماى الكنتروى م حيث تواجد أعضككان ئيئة
التدريس و تسكككليم اإلمتحانات م قبى أعضكككان ئيئة
التدريس قبى بداية االمتحانات
متكابعكة أعضككككككككان ئيئكة التكدريس بتسكككككككليم در جات
المتررات و االنتهان سريعا وت سليمها ى حد أق صى
نالث ايام م إنعتاد إمتحا المترر

إعال النتيجة لكلية الهندسكككة – جامعة النهضكككة ى
الموعد المحدد يوم 2022-2-7

تسكككليم رؤسكككان األقسكككام الجداوى الدراسكككية لل صكككى
الدراسككى النانى لعام  2022-2021و إد اى الجداوى
لجميع األقسككككككام على السككككككيسككككككتم ال ا بالجامعة
لإلستعداد لبداية الترم النانى بمشيئة هللا عزوجى.

مناقشة مشاريع الت رج لطالب قسم الهندسة المدنية
و طالب قسم الهندسة المعمارية.
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الهندسة المدنية
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مناقشة مشاريع قسم
الهندسة المدنية
الشروعات
مشروعإدارة
مشروع
أشغاى عامة
إشرا
تحت إشرا
تحت
طارقىالسيد
ديب
الدكتوردمصط
األستاذالدكتورد
األستاذ
الهندسةو المدنية
رئيس
المطارات
قسم الطرق
ئندسة
أستاذ
محمودوالر
المشروعات
إدارة
أستاذ
ياسي
مصط ى
الدكتور د
مدرس ئندسة الطرق والمطارات
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قطاع الجودة وتطوير التعليم
يش ف السيا االستاذ الاكتو ل سالط الرى نميا كلية الهزاسة
نلى ملف الجواة وت.وي التوليط ازفسئئئ امواوزة السئئئيا ااسئئئتاذ
الاكتو ل محما سئئئئئوا نجي س لية وحاة الجواة الذ يسئئئئئوى
ليدً وزها ا ً مع بجل حيول كلية الهزاسة نلى االنتماا والجواة
ويح ص السيا االستاذ الاكتو ل سالط الرى ىولى غ ة قيط و
مااائ الجواس فى زفوة بنىئئئاء هيلة التا ية والهيلة المواوزة
إيمازا ً مز اـأع الجواة فى التوليط بزها تلك الوملية التي تهاف إلى
اال تقاء االوملية التوليمية وتحقيق زقلة زونية مع ردل ت.ايق
ح مئئئئة مع اءج اءات واازامئئئئة التوليميئئئئة وتوليق للا ام
التوليم ية ال ُمرتل فة ،و جاي اا لذك بع هذا اال ت قاء في الومل ية
التوليمية يتكوع مع ردل فع المستويات ال ُمرتلفة لا ال.د،/
سواء كازت هذس المستويات نلى اليويا الجسمي بو الزفسي بو
حتى االجتماني والوقلي مما يؤاي إلى تحسئئئئئئئيع المسئئئئئئئتويات
التوليمية لهؤالء ال.د /وقا تهط نلى الق ياط االومليات التوليمية
المرتلفةد

01

تم تجميع مل المترر للمتررات الدراسكككية للتسكككم
لل صككككككى الدراسكككككك االوى للعام الجامع -٢٠٢١
 ٢٠٢٢وئ كالتالى:
 .١توصي

02

المترر

وتم طلكب الرد على االسكككككككتبيكانكات و طكة
التحسكككي لمتررات العام الدراسككك -٢٠١٩
٢٠٢٠

 .٢السيرة الذاتية لعضو ئيئة التدريس للمترر
 . ٣السكككككككيرة الذاتية لعضكككككككو الهيئة المعاونة
المترر
 .٤المرجع (نموذج م المحاضرة)
 .٥امتحا نهاية ال صى الدراس
 . ٦االجككابككة النموذجيككة المتحككا نهككايككة ال صككككككككى
الدراس
 .٧تترير باعماى مميزة للطالب

تم ارسككاى اسككتبيانات المترر للعام الدراس ك
 ٢٠٢٠ - ٢٠١٩يكككككوم الكككككجكككككمكككككعكككككة
٢٠٢١د١٢د.٢٤

03

شارك الدكتور رجب رياض الستا تحكيم
مل ات الجودة لتسم العلوم األساسية لكلية
الهندسة بجامعة بورسعيد حيث حصلت
شهر
الكلية على اإلعتماد األكاديم
أكتوبر  2021م الهيئة التومية لضما
جودة التعليم.

 .٨تترير المترر
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قطاع الجودة وتطوير التعليم
01

إنعتاد دورتى استراتيجيات التدريس
لمؤسسات التعليم العالى و دورة نظم
اإلمتحانات لمؤسسات التعليم العالى

إزوقاا او ة است اتيجيات التا ية
لمؤسسات التوليط الوالى فى مازى كلية
ال /.السان  10يااحا لمزاقشة
تزويع بسالي /التا ية المسترامة
لتحقيق ااهااف الم جوةد تشجيع
ال.د /نلى استرااط بسلو /الويف
الذهزي للمزاقشة ااسللة المفتوحة و
التحليل التولط التواوزي ل يااة القا ة
لا ال.د /نلى اءتياع احلول
متزونة وجاياة وإياا ااحكاط
وإن.اء الما ات حول الويول لهذس
الحلول.

02
إزئئوئئقئئئئاا او ة زئئائئط اءمئئتئئحئئئئازئئئئات
لمؤسئئئسئئئات التوليط الوالى وكازت بهط
بهاافها تحسئئئئئئئيع مر جات الوملية
التوليمية وتحقيق الواالة والشفافية في
ت ق ي يط ال.د /و ت ح ق يق ا لزسئئئئئئئئائئئئة
المويا ية الرايئئئئئئئئة اتوميط وت.ايق
ازوك ااسللة وت.وي واستحااث زُاط
وبسئئئئئئئئئاليئئ /االرتائئا ات التح ي يئئة
والوملية وال شفهية والت.ايقية ،راية
لذوي االحت يا جات ال رايئئئئئئئئة ،وف ًقا
للزاط الحايلة للقياة والتقويط.
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قطاع المشاركة المجتمعية
توتا المشا كة المجتموية هى كي ة بساسية مع
كئئئال تحقيق ااهئئئااف التزمويئئئة للمجتموئئئات،
وتقاة مؤش ات زجاح الر ..التزموية نلى ما
إشئئئئئئئ اك المجتمع المحلي في ات راذ الق ا  ،اع
جميع الر ..والمشئئا يع التزموية تسئئتهاف بف اا
المجتمع اكل ش الح .
فأف اا المجتمع إع لط يشئئت كوا في وىئئع الر..
والا ام التزموية سئئئئئئييئئئئئئ.اط المر..وع اولط
تجئئاو /وتفئئانئئل المجتمع مع هئئذس المشئئئئئئئئئا يع
اسئئئئئئئائئا /متوئئااة ،ومزهئئا بع بف اا المجتمع لط
يكوزوا شئئئ كاء في تحايا هذس المشئئئا يع ،بو بزها
ال تلاي حاجاتهط وبولوياتهط .
01

قاط السيا الاكتو ج /ياض السقا بستاذ
الكيمياء والايلة اقسط الولوط ااساسية
ومسؤول زقل وتو.يع التكزولوجيا اجاموة
الزهىة االتواوع مع ف يق الومل ا لاسة
الاكتو ة بسماء سامي شك ي ماي اءاا ة
الوامة لشؤوع الايلة امحافاة ازي سويف
وا فقة ااستاذ وليا كامل زال /لية
المجلة المحلي لمايزة ااا والمهزاة محما
نواة الماي التزفيذي امؤسسة زهىة ازي
سويف وذلك ا يا ة ج ي ة الزيل از.اق
مايزة ااا في تا يخ 6ل12ل 2021وذلك
ءيجاا حلول جذ ية للمرلفات ال انيةد
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قطاع المشاركة المجتمعية

زيارة جزيرة النيى بنطاق مدينة ببا
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قطاع المشاركة المجتمعية
02

و ى إطار حر السيد االستاذ الدكتورد سالم ال ضر عميد كلية الهندسة على
أئمية دمة قضايا المجتمع المدنى تم تن يذ ميدا وزارة التعليم العالى بالتائرة
الجديده بتمويى م جامعة النهضة و باشرا و تصميم ريق م قسم الهندسة
المعمارية
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قطاع المشاركة المجتمعية
03

كما أكد االستاذ الدكتورد سالم ال ضر عميد كلية الهندسة أ إستراتجية كلية
الهندسة بجامعة النهضة ى مجاى دمة المجتمع المدنى وتنميته وم ئنا قام
جامعة النهضة بإعداد م طط عام
مركز االستشارات و الدراسات الهندسية
لمشروع المدينة الصناعية للنباتات الطبية والعطرية بمساحة  147دا بالمدينة
الصناعية بمحا ظة بن سوي .
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قطاع المشاركة المجتمعية
04

كما أشار االستاذ الدكتورد سالم ال ضر عميد كلية الهندسة أ كلية الهندسة
بادرت منذ اللحظه األولى إلسناد المحا ظه لمشروع تطوير  2كم م الكورنيش
الشرقى بمحا ظة بنى سوي  -إنطالقا م مسئولية سعادته ب دمة المجتمع
المدنى  -بتتديم كا ة أشكاى العو والمساعده لمحا ظة بنى سوي تام مركز
االستشارات و الدراسات الهندسية جامعة النهضة باعداد الرسومات التن يذية
الت تشتمى على (- :منطتة مينان الوصوى النهري TERMINAL RIVER -
الممشى السياح  -منطتة الموى التر يه التجاري والكا تريات والمطاعم- .
منطتة الصيد التر يه  -محطة األتوبيسات  -منطتة ال دمات والمرا ق  -الطرق
وممرات ال دمة والطوارئ واإلسعا والمطا ئ وممرات المشاة  -منطتة
الرياضات المائية )
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
و ى إطار حر السكككيد االسكككتاذ الدكتور د سكككالم
ال ضر عميد كلية الهندسة على تنمية ش صية
طالب كلية الهندسكككككككة و مواكبة الطالب لمعايير و
متطلبات سككوق العمى تم تكلي االسككتاذ الدكتور د
حسكككك محمود برئاسككككة لجنة التدريب و الزيارات
العلمية ومنذ تولى أ.دد حس محمود يسعى بشكى
دائم الى ع تد ال عد يد م الز يارات العلم ية اي ما نا
منه با ئذا التطاع نشكككككككاط تعليم عمل  ،يتوم
على الت طيط المنظم الهككاد لزيككارة مكككا معي
ارج غر ة المحاضكككككككرة او السكككككككيكشككككككك  ،تحت
اشرا أعضان ئيئة التدريس و الهيئة المعاونه،
لتحتيق أئدا تعليمية و برات تربوية يصكككككككعب
على الطككالكب الحصكككككككوى عليهككا م الى طرائ
التدريس المعتادة

األستــاذ الدكتورد حسـ محمود
رئككككيككككس لككككجككككنككككة الككككتككككدريككككب
والزيارات العلمية

وكانت البداية منذ عام  2019تد قام أ.دد حسككك محمود
تحت رعاية ال سيد اال ستاذ الدكتور سالم ال ضر عميد
كلية الهندسة بعض الزيارات العلمية الى

01

زيارة مزارع الرياح بالزعفرانة

02

زيارة مجمع محطة كهرباء بالكريمات ببنى سويف
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قطاع التدريب والزيارات العلمية

زيارة مجمع محطة كهرباء
بالكريمات ببنى سويف 2019
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
و ى عام  2020قام االستاذ الدكتور حس محمود بتنظيم العديد م
الزيارات العلمية بالتنيسق مع رؤسان االقسام و كانت على النحو االتى

01

رحلة علمية لزيارة ميدانية

02

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى

الى محطة توليد شبرا

مصنع اسكرا ميتر لقياس الطاقة

الخيمة  22ديسمبر .2020

(السويدى ) بالعاشر من رمضان
 22ديسمبر .2020

03

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى

04

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى

مصنع اسكرا ميتر لقياس الطاقة

محطة توليد شبرا الخيمة 31

(السويدى ) بالعاشر من

ديسمبر .2020

رمضان  31ديسمبر .2020

و ى عام  2021قام االستاذ الدكتور حس محمود بالتنسيق مع االستاذ
الدكتور محمد سعد رئيس قسم الطاقة لعمى زيارتا على النحو االتى

01

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى
موزعات كهربية بشركة شمال

02

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى
محطة توليد الكهرباء بالطاقة

القاهرة لتوزيع الكهرباء27 .

الشمسية والحرارية بالكريمات

مارس 2021

 18أغسطس .2021
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
وأيضا ى ن س عام 2021قام االستاذ الدكتور حس محمود بالتنسيق
مع االستاذ الدكتور طارق السيد رئيس قسم الهندسة المدنية لعمى
زيارتا على النحو االتى

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى
01

محطة الكيت كات بمترو االنفاق
 8سبتمبر .2021

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى
02

محطة الكيت كات بمترو االنفاق 8
سبتمبر .2021
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
و ى عام  2021قام االستاذ الدكتور حس محمود بالتنسيق مع االستاذ
الدكتور إيما شتور رئيس قسم الهندسة المعمارية لعمى زيارة على
النحو االتى
01

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى العاصمة االدارية  12اكتوبر 2021
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
و ى عام الى شهر براير  2022قام االستاذ الدكتور حس محمود
بالتنسيق مع االستاذ الدكتور محمد سعد رئيس قسم ئندسة الطاقة
المتجدده لعمى زيارة على النحو االتى
01

رحلة تدريب بشركة المحطات المائية اسوان من  ٣الى ١٤فبراير ٢٠٢٢
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
مرفق بعض من صور التكريم التى حصل عليها الطالب لكفائتهم فى التدريب خالل هذه الزيارة
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
و ى عام  2022الى شهر براير قام االستاذ الدكتور حس محمود
بالتنسيق مع األستاذ الدكتورعلى جماى رئيس قسم ئندسة اإلتصاالت
لعمى زيارة على النحو االتى
01

زيارة ميدانية علمية لمركز التحكم القومى التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء  ٧فبراير
٢٠٢٢
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
و ى عام  2022الى شهر براير قام االستاذ الدكتور حس محمود بالتنسيق
مع األستذا الدكتور محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية ببن سوي وكذلك مع
االستاذ الدكتور أيم ندا رئيس قسم ميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة النهضة
لعمى زيارة لشركة النصر لصناعة المحوالت االستاذ الدكتور محمد ندا رئيس
قسم ئندسة الميكاترونكس لعمى زيارة على النحو االتى
01

باكورة التعاون المثمر بين جامعة النهضة وجامعة بنى سويف التكنولوجية فلقد تم اليوم
 ١٣فبراير  ٢٠٢٢القيام بزيارة علمية عملية لشركة النصر لصناعة المحوالت والمنتجات
الكهربائية "الماكو" بمدينة بدر لطالب الميكاترونيك بين الجامعتين
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قطاع األنشطه الطالبية

و ى إطار حر السككككيد االسككككتاذ الدكتور د سككككالم
ال ضر عميد كلية الهندسة على تنمية ش صية
طالب كلية الهندسكككككككة ع طريق حث الطالب الى
إشكككككككغكككاى أوقكككات راغهم ى تعلم المهكككارات و
الككككككككريككككككككاضككككككككككككككات الككككككككمكككككككك ككككككككتككككككككلكككككككك ككككككككة
حصككى الطالب عبد الرحم نصككر سككنة رابعة قسككم
الهنككدسكككككككككة المعمككاريككة على المركز النككان على
مهرجككا العككاب جككامعككات
جككامعككات الصكككككككعيككد
الجنوب ومشارك باسم جامعة النهضة.

تعد النشاطات الطالبية الميدا الرحب
الذي يمارس يه الطالب ئواياتهم ،
وئو مجموعكة م البرام اإليجكاب ية
الت تت ا عى صكككككككوب أ ئدا م حددة
بغية تحتيتها لتنم شكك صككية الطالب
وتصعد قدرته وت شغى أوقات راغه ،
كككالطكككالكككب ئو محورئكككا وئكككد هكككا ،
تحتيق اإليجاب ية ح يا ته أمر ئام
ومتصكككككككود إلى جككككانككككب دراسكككككككتكككه
األكاديمية.
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قطاع األنشطه الطالبية
و ى إطار حر السككككككيد االسككككككتاذ الدكتور د سككككككالم
ال ضكككر عميد كلية الهندسكككة على تنمية شككك صكككية
طالب كلية الهندسة وتنمية مهارته العلمية
قام طالب قسم األتصاالت
بمشروع حضانه اط اى ذكيه حدينه باست دام
ابليكش
قام بالمشروع نيرة السيد و ياسمي محس
الهد م المشككككروع ئو حضككككانة أط اى تعمى كمنبه
حاالت ارت اع او ان اض التياسات ع المعدالت
الطبييعه بإست دام ابليكيش موبايى
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قطاع البحث العلمى
أكد أ.د .سااالم الخضاارى عمبد كلية الهندسااة على اهتمام القيادة السااياسااية بالبحع العلمى وتقديم الدعم
للمبتكرين والمخترعين ،الفتا إلى حرص الجامعة على دعم كافة المبادرات التى تحفز وتدعم االبتكار
وربطه بخطط الدولة للتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى.

01

وفى هذا اإلطار قام االساااتال الدكتور  /عبدالناصااار زايد وكيل كلية الهندساااة جامعة النهضاااه
ولواء بحرى ساااابقا بكلية الفنية العساااكرية ساااابقا بمناقشاااة رساااالة الماجساااتير المقدمة من
الرائاااد مهنااادس  /محماااد هشااااااااام الجوهرى من اكلياااة الفنياااة العسااااااكرياااة تحااات عنوان
"تكنولجياااا وتطبيقاااات المواد المركباااة فى إنتااااا أجساااااااااام محركاااات الصاااااااواري "
يوم الخميس  3فبراير 2022
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قطاع البحث العلمى
02

وقام أيضااا االسااتال الدكتور أيمن ندا رئيس قساام هندسااة الميكاترونكس بمناقشااة رس االة
الماجستير للمهندس  /محمد بدر عبد البارى بكلية الهندسة جامعة المنوفية تحت عنوان
" Fault diagnosis in rotating systems based on vibration analysis
" يوم الخميس  3فبراير 2022
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قطاع البحث العلمى
 03وتمت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المهندس  /محمد حسن بركات المدرس
الم ساعد بكلية الهند سة جامعة النه ضة فى كلية الهند سة جامعة المنيا تحت عنوان
" التحكيم األمثل فى الطاقة المتجدده الهجينية بأسااااااتخدام الذكاء اإلصااااااطناعى "
تحت إشارا كوكبة من أسااتذة جامعة حلوان و جامعة المنيا و جامعة النهضاة يوم
الثالثاء الموافق 2021/12/28
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قطاع البحث العلمى

04

وتمت مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من المهندس  /بيشوى سميح إسحاق حنا
المعيد بقساااام الهندسااااة المدنية بكلية الهندسااااة جامعة النهضااااة فى كلية الهندسااااة
جامعة القاهرة تحت عنوان "تدعيم الكمرات الخرساااانية المسااالحة من الخرساااانة
"
الااااااعاااااااديااااااة الاااااامااااااقاااااااومااااااة لاتاااااايااااااة الاااااادمااااااك فاااااا الااااااقاااااا
تحت إشاااااارا كوكبة من أساااااااتذة جامعة القاهرة وجامعة المنوفية يوم الخميس
الموافق 2021/12/30
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قطاع البحث العلمى
 05وتمت مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من المهندس  /عبدالرحمن أحمد ياسر أحمد
حسانين الشريف المعيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة النهضة فى كلية
الاااااااهااااااانااااااادساااااااااااااة جااااااااماااااااعاااااااة الاااااااماااااااناااااااياااااااا تاااااااحااااااات عاااااااناااااااوان
" دراسة سلوك اللبشة المسلحة المحملة على الخوازيق تحت تأثير أحمال مختلفة "
تحت إشااارا كوكبة من أسااااتذة جامعة المنيا وجامعة أسااايوط و جامعة بنى ساااويف
يوم األربعاء الموافق 26/1/2022
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الرؤية  :بع تكوع كلية الهزاسة متمي ة ن ايا ً و إف يقيا ً و بع تتسط ااءاااع و اءاتكا في تقايط الرامات
التوليمية والاحث الولمي اموايي اولية لرامة المجتمع اما يحقق ر ..التزمية المستاامةد
الرسالة  :تلت ط كلية الهزاسة اتقايط ا ام بكاايمية مواي ة تزمي الجواز /المو فية والمها ية
والسلوكية للمهزاسيع واما يؤهلهط ويك ة فك يااة اانمال لايهط نلى المستو المحلي و الو اي و
الوالمي ،وبع ت.اق موايي الجواة في كافة بزش.تها ااكاايمية و الراميةد

االتصال CONTACT
+2 010 0176 0939
salem.elkhodary@nub.edu.eg

مكتب االستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة

Nahda University NUB

جامعة النهضة

مكتب األستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة
جامعة النهضة
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المحتويات

01

بروتوكوالت التعاون

قطاع البروتوكوالت

01

طالب الجامعة التكنولوجية ببني سويف
بكلية الهندسة بجامعة النهضة

في اطار التعاون المشترك بين جامعة النهضة برئاسة االستاذ الدكتور  /حسام المالحي والجامعة
التكنولوجية ببني سويف برئاسة االستاذ الدكتور  /محمد ندا لالستفادة من االمكانيات المادية
والمعامل والورش بين الجامعتين واستكمال للدور المجتمعي الذي تقوم به كلية الهندسة بجامعة
النهضة وبناءا على تعليمات وتوجيهات االستاذ الدكتور  /سالم الخضري عميد الكلية باستقبال
طالب قسم الطاقة المتجددة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف بمعامل قسم هندسة الطاقة الكهربائية
والمتجددة بكلية الهندسة بجامعة النهضة.
تم استقبال الدكتور  /محمد سعد رئيس قسم الطاقة الكهربائية والمتجددة والمهندس  /محمد رجب
المدرس المساعد بقسم الطاقة المتجددة لعدد ( )30طالب يوم الثالثاء  15مارس  2022بمعامل
القسم بالكلية.

تم القاء المحاضرة االولى الدكتور  /محمد سعد لتعريف الطالب باإلمكانيات والتجارب التى تتم في معمل
االالت والمحوالت الكهربائية ,ثم تلها المحاضرة الثانية للمهندس  /محمد رجب لتعريف الطالب باإلمكانيات

المشروعات
مشروع إدارة
ها المحاضرة الثالثة للدكتور  /محمد سعد لتعريف الطالب
لكترونيات القدرة ثم تل
والتجارب التى تتم بمعمل ا
تحت إشراف
رئيس قسم الهندسة المدنية
والذهنية والمعرفية.
الطالب العلمية
الجامعتين لثقل مهارات
والعمليةوالرى
المشروعات
أستاذ إدارة

باإلمكانيات والتجارب التى تتم في معمل التحكم اآللى بالكلية وذلك لالستفادة بتبادل المعامل والورش بين
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قطاع البروتوكوالت

طالب الجامعة التكنولوجية ببني سويف
بكلية الهندسة بجامعة النهضة

محاضرة للدكتور /محمد سعد في معمل االالت والمحوالت الكهربائية لطالب الجامعة التكنولوجية

محاضرة للمهندس  /محمد رجب في معمل الكترونيات و معمل االالت والمحوالت الكهربائية لطالب
الجامعة التكنولوجية القدرة لطالب الجامعة التكنولوجية
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قطاع البروتوكوالت

تعاون مع جامعتى نيو جيرسى بالواليات
المتحدة األمريكية و دالهوسى بكندا
ء

02

فى اطار حرص قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة النهضة على االستفادة والتنوع ونقل الخبرات
من احدث ما توصل اليه العلم فى الجامعات العالمية تم التوقيع على اتفاق تعاون مع االستاذ الدكتور/
هانى النجار عميد الدراسات العليا فى جامعة دالهوسى بكندا على تدريس مقرر تكنولوجيا الخرسانة
بالفصل الدراسى الثانى 2022-2021

03

فى اطار حرص قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة النهضة على االستفادة والتنوع ونقل الخبرات
من احدث ما توصل اليه العلم فى الجامعات العالمية تم التوقيع على اتفاق تعاون مع االستاذ الدكتور /هانى
النجار عميد الدراسات العليا فى جامعة دالهوسى بكندا على تدريس مقرر تكنولوجيا الخرسانة بالفصل
الدراسى الثانى 2022-2021
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قطاع المشاركة المجتمعية
تعتبر المشاركة المجتمعية هى ركيزة أساسية من
ركاااائز تحقيأل ااهاااداف التنموياااة للمجتمعاااات
وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية على مدى
إشاااااااراك المجتم المحلي في ات خاذ القرار ان
جمي الخطط والمشاااري التنموية تسااتهدف أفراد
المجتم بكل شرائحه .
فأفراد المجتم إن لم يشااتركوا في وض ا الخطط
والبرامج التنموية ساااااايلااااااطدم المخططون بعلم
تجاااوب وتفاااعاال المجتم م هااذي المشااااااااااري
اساااااااباااب متعااددة ومنهااا أن أفراد المجتم لم
يكونوا شاااركاء في تحديد هذي المشااااري أو أنها
ال تلبي حاجاتهم وأولوياتهم .
01

بناء علي قرار األستاذ الدكتور /خالد عبد الغفار  -وزير
التعليم العالي والبحث العلمي رقم  745بتاريخ
 2022/03/05بتكليف األستاذ الدكتور /سالم محمود
الخضري  -عميد كلية الهندسة – جامعة النهضة بالسفر
إلي واشنطن في مهمة رسمية لمتابعة أعمال تنفيذ ترميم
وإعادة تأهيل مبني المكتب الثقافي المصري بواشنطن/
الواليات المتحدة األمريكية – والذي كان قد قام األستاذ
الدكتور /سالم الخضري بتصميم أعمال إعادة التأهيل سابقا
منذ حوالي عام.
وكان في مقابلة سيادته كل من السادة :
 األستاذ الدكتور /علي مسعود – المستشار الثقافيالمصري بواشنطن.
 األستاذ الدكتور /أنور إسماعيل – مساعد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات
القومية.
 األستاذة الدكتورة /شاهندة عزت – الملحق الثقافيالمصري بواشنطن.

.
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قطاع المشاركة المجتمعية

متابعة أعمال تنفيذ ترميم وإعادة تأهيل
مبني المكتب الثقافي المصري بواشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

ويظهر في الصورة مبني المكتب الثقافي المصري
بواشنطن – وهذا المبني يتكون من دور بدروم وأرضي
ودورين متكررين بمساحة حوالي  650متر مربع.
ويخدم المكتب الثقافي المصري جميع أبنائنا الطلبة
المصريين في الواليات المتحدة األمريكية ،وكذلك
جميع أبناء الجالية المصرية بأمريكا .ويقوم المكتب
بعقد أنشطة وندوات للحفاظ علي عالقة أبناء الجالية
المصرية بأرض وطنهم مصر.

.
وهناك تم عقد عديد من اإلجتماعات مع أستشاري أعمال
اإلشراف علي التنفيذ ""Studio Consultant Firm
ومقاول التنفيذ ""MonArc Construction Company
– لمراجعة ما تم تنفيذه  -وللتأكد من أن ما تم تنفيذه مطابق
لم تم تصميمة سابقا ،ومطابق ألصول الصناعة والتركيبات
 وطبقا للكود األمريكي .وللتأكد من أن ما تم تركيبه منأجهزة وآالالت ومعدات من أجود األنواع .وذلك تمهيدا
لإلستالم اإلبتدائي للمبني .وتقدر قيمة أعمال الترميم وإعادة
التأهيل للمكتب الثقافي المصري في واشنطن بمبلغ 3.2
مليون دوالر أمريكي.
ملحوظة هامة  :جدير بالذكر بأن األستاذ الدكتور /علي
مسعود – المستشار الثقافي المصري بواشنطن – كان
يعمل مستشار السيد األستاذ الدكتور /حسام المالحي -
رئيس جامعة النهضة للجودة خالل العام الدراسي
 2021/2020وحتي شهر نوفمبر  – 2021أي قبل
تنصيب سيادته في هذا المنصب الرفيع مباشرة.

.
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متابعة أعمال تنفيذ ترميم
وإعادة تأهيل مبني المكتب
الثقافي المصري بواشنطن
الواليات المتحدة األمريكية
إجتماع األستاذ الدكتور سالم الخضرى
عميد كلية الهندسة
مع أستشاري أعمال اإلشراف علي التنفيذ
""Studio Consultant Firm
ومقاول التنفيذ
""MonArc Construction Company
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قطاع المشاركة المجتمعية
02

مخطط عام لمشروع المدينة الصناعية
للنباتات الطبية والعطرية

في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة بني سويف وجامعة النهضة  ،وإستجابتكم للعديد
من مطالب المحافظة في كافة المجاالت التي تخدم قطاع عريض من المواطنين  ،وفي إطار
دور الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة  ،فقد قام الفريق المكلف من سيادتكم برئاسة األستاذ
الدكتور  /إيمان شقور – رئيس قسم العمارة بجامعة النهضة  ،وكل من الدكتور  /أيمن حسني
أبوالع ال والدكتور  /رشوان تحسين المشهور بإعداد مخطط عام لمشروع المدينة الصناعية
للنباتات الطبية والعطرية بمساحة  147فدان بالمدينة الصناعية بمحافظة بني سويف ،
وأعمال التصميمات التنفيذية والتفصيلية لجزء الكورنيش الشرقي بطول  400متر طولي

 هذا وقد أتم فريق العمل المكلف من سيادتكم كافة األعمال على الوجه األكمل حيث أظهرالعمل تعاون بالغ مع المحافظة وتوجهاتها للتطوير والتنمية المستدامة
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لقاء طالبي بين قسم الهندسة المعمارية بجامعة
النهضة و برنامج العمارة المستدامة بكلية الهندسة
جامعة المنصورة

تحت رعاية االستاذ الدكتور سالم الخضري و بدعوة كريمة من سيادته تم تنظيم لقاء
طالبي بين قسم الهندسة المعمارية و برنامج العمارة المستدامة بكلية الهندسة جامعة
المنصورة تخلله معرض لمشاريع التخرج للطلبة و معرض لالعمال الفنية الخاصة
بطلبة المستوى االول و تم ايضا اطالع الطلبة على دور الجامعة في خدمة المجتمع و
البيئة و تنظيم زيارة الى الكورنيش الغربي بتنسيق و رعاية محافظة بني سويف.
وكافة أعضاء قسم هندسة العمارة يتقدمون بالشكر لكافة اعضاء هيئة الدريس من
كافة اقسام الكلية الذين شاركوا في اللقاء بكل اهتمام النجاح فعاليات زيارة كلية
الهندسة بجامعة المنصورة لكلية الهندسة بجامعة النهضة والتي تعد األولى من نوعها
في تاريخ كلية الهندسة بجامعة النهضة في عهد جديد الداره كلية الهندسة.

حضور أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه والطالب بقسم الهندسة المعمارية أثتاء كلمة سعادة األستاذ الدكتورة منى
الوزيري رئيس قسم هندسة العمارة المستدامة بجامعة المنصورة
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لقاء طالبي بين قسم الهندسة المعمارية بجامعة
النهضة و برنامج العمارة المستدامة بكلية الهندسة
جامعة المنصورة

طالب وطالبات كلية الهندسة بجامعة المنصورة وهندسة النهضة في صورة تذكارية أمام مبنى كلية الهندسة
بجامعة النهضة في محافظة بني سويف.

طالب وطالبات كلية الهندسة بجامعة المنصورة في زيارة الى الكورنيش الغربي بتنسيق و رعاية معالي محافظة بني سويف.
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03

طالب مدرسة المتفوقين بالفيوم بكلية
الهندسة بجامعة النهضة

في اطار اهتمام الدولة برعاية المتفوقين والمبتكرين من الطالب وحرصا على
مصلحة اوالدنا العلمية ودعما لطالب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
بالفيوم واستكمال للدور المجتمعي الذي تقوم به كلية الهندسة بجامعة النهضة وبناءا
على توجيهات سيادة العميد االستاذ الدكتور  /سالم الخضري تم استقبال عدد ()60
طالب ومشرف من مدرسة المتفوقين بالفيوم من طالب الفرقة االولى والثانية ثانوي
بكلية الهندسة بجامعة النهضة يوم الثالثاء الموافق  15مارس  2022وذلك
العطائهم محاضرات لثقل مهارتهم الذهنية والعملية والمعرفية ومساعدتهم في
مشاريعهم البحثية والتعرف على امكانيات المعامل بالكلية.

صورة تذكارية لطالب ومشرفي مدرسة المتفوقين بالفيوم مع الدتور  /محمد سعد رئيس قسم الطاقة
المتجددة
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طالب مدرسة المتفوقين بالفيوم بكلية
الهندسة بجامعة النهضة

كان في استقبال الطالب الدكتور  /محمد سعد رئيس قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة
وتم القاء المحاضرة االولى االستاذ الدكتور  /محمد صابر االستاذ المساعد بالكلية عن
(غازات االحتباس الحراري) وتلها المحاضرة الثانية لالستاذ الدكتور  /رجب السقا استاذ
الكيمياء بالكلية عن (اعادة التدوير) وتلها المحاضرة الثالثة للدكتور  /محمد سعد رئيس قسم
هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة عن عالقة اعادة التدوير بالطاقة المتجددة ثم تعريف
الطالب بامكانيات معامل الكلية وكيفية استفادة الطالب منها وتم ختام الزيارة بتفقد معمل
التحكم االلى بالكلية.

محاضرة لالستاذ الدكتور /رجب السقا استاذ
الكيمياء بالكلية عن اعادة التدوير لطالب
مدرسة المتفوقين بالفيوم

محاضرة لالستاذ الدكتور /محمد لابر عن غازات
االحتباس الحراري لطالب مدرسة المتفوقين بالفيوم

|page 13 of 22

قطاع المشاركة المجتمعية

طالب مدرسة المتفوقين بالفيوم بكلية
الهندسة بجامعة النهضة

محاضرة للدكتور /محمد سعد رئيس قسم الطاقة المتجددة عن اعادة التدويروارتباطها بالطاقة المتجددة

لورة تذكارية لطالب ومشرفين مدرسة المتفوقين بالفيوم م أ.د .رجب السقا و د .محمد سعد

|page 14 of 22

قطاع التدريب والزيارات العلمية

وفى إطار حرص السييييد االسيييتاذ الدكتور  /سيييالم
الخضرى عميد كلية الهندسة على تنمية شخصية
طالب كلية الهندسييييييية و مواكبة الطالب لمعايير و
متطلبات سييوا العمل تم تكليف االسييتاذ الدكتور /
حسيييين محمود برئاسيييية لجنة التدريب و الزيارات
العلمية ومنذ تولى أ.د /حسن محمود يسعى بشكل
دائم الى ع قد ال عد يد من الز يارات العلم ية اي ما نا
منه بان هذا القطاع نشييييييياط تعليمي عملي ،يقوم
على التخطيط المنظم الهييادف لزيييارة مكييان معين
خارج غرفة المحاضيييييييرة او السييييييييكشييييييين ،تحت
اشراف أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه،
لتحقيق أهداف تعليمية وخبرات تربوية يصيييييييعب
على الطيياليب الحصيييييييول عليهييا من خالل طرائف
التدريس المعتادة

01

األستــاذ الدكتور /حسـن محمود
رئيييييييييس لييييجيييينيييية الييييتييييدريييييب
والزيارات العلمية

تمت زيارة علمية ميدانية للعاصمة
اإلدارية لطالب قسم الهندسة المدنية
بكلية الهندسة جامعة النهضة وبمرافقة
األستاذ الدكتور طارا السيد واالستاذ
الدكتور ماهر والمهندس محمد صالح
والمهندس عمرو منصور والمهندس
كيرلس
وذلك يوم الخميس الماضى ١٠مارس
٢٠٢٢
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زيارة علمية ميدانية للعاصمة اإلدارية
لطالب قسم الهندسة المدنية بكلية
الهندسة
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قطاع األنشطه الطالبية
انطالقا ً من حرص كلية الهندسةةة بجامعة النهضةةة علي رب الجانب
العلمي بالجانب العملي والتطبيقي ،ولتحقيق أعلى اسةةتفادة للطالب،
وتخريج مهندسةةةةةةين بمهارات علمية وعملية تواكب تطور سةةةةةةوق
العمل ،وتحت رعاية االسةةةةةتاذ الدكتور  /حسةةةةةام المالحي – رئيس
الجامعة وبناءا على توجيهات وتعليمات األسةةةةةةتاذ الدكتور  /سةةةةةةالم
الخضةةةةري – عميد كلية الهندسةةةةة بالمنافسةةةةة في جميع المسةةةةابقات
المحلية والدولية ،فاز قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة بكلية
الهندسةةةة برئاسةةةة الدكتور محمد سةةةعد – رئيس القسةةةم ،وباشةةةراف
االسةةةةةةتاذ الدكتور  /محمد احمد ابراهيم – اسةةةةةةتاذ بقسةةةةةةم الطاقة
الكهربائية والمتجددة والمهندس  /محمد رجب مدرس مسةةاعد بقسةةم
الطةةاقةةة الكهربةةائيةةة والمتجةةددة بةةدعم من أكةةاديميةةة البح ة العلمي
والتكنولوجيا بمبلغ ( )75000جنية مصري لمشروع تخرج طالب
قسةةةم الطاقة تحت مسةةةمي "مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة
الشةةمسةةية" لعدد ( )5طالب من القسةةم وهم (عبد س سةةلومة و زياد
حمدي و اشةةةةةرقت كمال و االء حسةةةةةن و توريد عيد) وسةةةةةوف يتم

فوز طالب قسم هندسة الطاقة الكهربائية
والمتجددة بكلية الهندسة بدعم مشروع
التخرج بأكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا
تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب
الذي يمارس فيه الطالب هواياتهم ،
وهو مجموعية من البرامج اإليجياب ية
التي تت فا عل صيييييييوب أ هداف م حددة
بغية تحقيقها لتنمي شييخصييية الطالب
وتصعد قدرته وت شغل أوقات فراغه ،
فيييالطييياليييب هو محورهيييا وهيييدفهيييا ،
فتحقيق اإليجاب ية في ح يا ته أمر هام
ومقصيييييييود إلى جييييانييييب دراسيييييييتيييه
األكاديمية.

االنتهاء من المشروع خالل عام .2022
فكرة المشروع
سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية من خالل محرك كهربائي وتخزن
الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في البطاريات .تعتمد السيارة على نظام
التحكم الكهربائي وبطارية قوية مع الحفاظ على خفة وزنها وسعرها في متناول
المشتري .تعتبر هذه السيارة صديقة للبيئة حيث تعمل على تقليل نسبة التلوث في
الهواء حيث أنها تتميز بقلة التكلفة والجودة التي تحاكي سيارات الوقود
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فوز طالب قسم هندسة الطاقة الكهربائية
والمتجددة بكلية الهندسة بدعم مشروع
التخرج بأكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا

قطاع األنشطه الطالبية
حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد
الغفار ،يوم السبت الموافق  12مارس  2022نتائج برنامج دعم
مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا "برنامج
مشروعي بدايتي" للعام المالي ( ،)2022/ 2021مشيرا إلى أن
اللجان الفنية باألكاديمية وافقت على دعم  594مشروعا للتخرج لهذا
العام من حوالي  1300مقترح مطابق للشروط تقدمت للحصول على
الدعم ،ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره األكاديمية للمشروعات
المقبولة نحو  26مليون جنيه.
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود
صقر -في بيان له يوم السبت  12مارس  2022أن عدد الجامعات
والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ  46جامعة وكلية من
مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا ،حيث بلغ عدد

الدكتور /محمد سعد
رئيس قسم الطاقة الكهربائية والمتجددة

الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام  23جامعة
حكومية ،باإلضافة إلى  23جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا.

االستاذ الدكتور/محمد ابراهيم

المهندس/محمد رجب

استاذ بقسم الطاقة الكهربائية والمتجددة

المدرس المساعد بقسم الطاقة الكهربائية والمتجددة
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فرن بالمجمع الشمسي

تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور سالم بك الخضري تم عمل تجربة جديدة وفريدة من نوعها شارك فريق
مكون من خمسة طالب ومشرف الفريق الدكتور مصطفى السيد (احمد جمال طه عبدالمجيد  -عبدالرحمن
ايهاب رمضان  -عزالدين مكاوى صابر  -محمود حسن عبدالجواد  -سهيلة عبدالرحيم )
المقيدين بقسم ميكاترونكس كلية الهندسة جامعة النهضة فى المسابقة الدولية لإلبتكارات العلمية والهندسية
بكلية الدفاع الجوى
The 2022 International Science and Engineering Innovations Competition,
ISEIC'202
بمشروع Solar Collector Oven
بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ،احتفالية مسابقة
االبتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوى ،و بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
وقادة األفرع الرئيسية ،وعدد من قادة القوات المسلحة ،وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات
والشخصيات العامة.
يأتى مشروع طالب كلية الهندسة بجامعة النهضة :وهو عبارة عن مشروع فرن شمسى متتبع للشمس دون
االعتماد على اى مستشعر للشمس ويأتى فى تنفيذ الخطة البحثية للجامعة والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030
للتنمية المستدامة.
يقترح المشروع طبا ًخا شمسيًا آليًا قائم على وحدة التحكم الدقيقة مع استخدام خوارزميات فلكية لتحديد موقع
الشمس .تجمع خوارزمية التتبع الشمسي بين كل من الموقع الفلكى والنماذج الرياضية لـ تحديد موقع
الشمس بدقة  ،وبالتالي تسخير الطاقة الشمسية المثلى لجميع الظروف الجوية .بحيث تحافظ اللوحة دائ ًما على
عمودية الجهاز مع اشعة الشمس بسبب التغذية المستدامة للمحركات .يساهم تطوير هذا النموذج في
االستخدام األمثل للشمس .وتلخص منهجية الطاقة المتجددة والموارد.
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فرن بالمجمع الشمسي
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فوز طالب كلية الهندسة جامعة النهضه
ضمن األربعة فرا المتأهلين للمرحلة
النهائية فى مسابقة هاكاثون

قام عدد من طلبة من جامعة النهضة ب التقدم
لمسابقة هاكاثون وهي مسابقة مصرية شارك
فيها عدد  478فريق يمثلون جامعات مصرية
بين حكومية وخاصة وأهلية.
وتأهل فقط عدد من  40فريق فقط للمشاركة
في المرحلة النهائية للمسابقة
والمسابقة تضم عدد من  10مسارات من
(المباني الذكية ،والمرافق الذكية ،والحدائق
الذكية ،والنقل/المرور الذكي ،والمستشفيات
الذكية ،والتدوير الذكي ،والمراقبة الذكية،
الذكية،
واإلدارة
الذكية،
والطاقة
والمدارس/الجامعات الذكية)
قام فريق من كلية هندسة جامعة النهضة
باختيار مسار المدارس \ والجامعات الذكية
وقام بالمنافسة على المرحلة األولى في
المسابقة وفازت  4فرا فقط من ضمن 63
فريق شارك في مسار المدارس والجامعات
الذكية وتأهلوا للمرحلة النهائية
وكان فريق جامعة النهضة من ضمن تلك ال
فرا األربعة المتأهلين للمرحلة النهائية
يشار ان المسابقة برعاية الدكتور خالد
عبدالغفار ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وشركة  Amazon Web Serviceو
شركة  ElSewedy Digitalو شركة
 National Bank of Egyptو شركة
Orange
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الرؤية  :أن تكون كلية الهندسة متميزة عربيا ً و إفريقيا ً و أن تتسم باإلبداع و اإلبتكار في تقديم الخدمات
التعليمية والبحث العلمي بمعايير دولية لخدمة المجتم بما يحقأل خطط التنمية المستدامة.
الرسالة  :تلتزم كلية الهندسة بتقديم برامج أكاديمية معالرة تنمي الجوانب المعرفية والمهارية
والسلوكية للمهندسين وبما يؤهلهم ويكرس فكر ريادة ااعمال لديهم على المستوى المحلي و العربي و
العالمي وأن تطبأل معايير الجودة في كافة أنشطتها ااكاديمية و الخدمية.

االتصال CONTACT
+2 010 0176 0939
salem.elkhodary@nub.edu.eg

مكتب االستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة

Nahda University NUB

جامعة النهضة

مكتب األستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة
جامعة النهضة
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01

بروتوكوالت التعاون

قطاع البروتوكوالت

01

محاضرة ضمن سلسلة محاضراته في مادة
النبائط اإللكترونية
بواسطة األستاذ الدكتور هاروئيتشي

تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور حسام المالحي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور سالم
الخضري عميد كلية الهندسة جامعة النهضة تم بفضل مجهودات سيادة العميد سالم الخضرى
التعاون بين قسم هندسة االتصاالت والحاسبات بجامعة النهضة وجامعة كيوشو باليابان حيث قام
األستاذ الدكتور هاروئيتشي كانايا بإعطاء محاضرة ضمن سلسلة محاضراته في مادة النبائط
اإللكترونية وذلك في حضور األستاذ الدكتور علي جمال رئيس القسم والدكتورة ناريمان عبده
خليل أستاذة المادة.

أثناء إلقاء المحاضرة األون الين عبر منصة ميكروسوفت تيمز لطالب قسم هندسة اإلتصاالت كلية الهندسة جامعة التهضة
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قطاع البروتوكوالت

محاضرة ضمن سلسلة محاضراته في مادة
النبائط اإللكترونية
بواسطة األستاذ الدكتور هاروئيتشي

أثناء إلقاء المحاضرة األون الين عبر منصة ميكروسوفت تيمز لطالب قسم هندسة اإلتصاالت كلية الهندسة جامعة التهضة

أثناء إلقاء المحاضرة األون الين عبر منصة ميكروسوفت تيمز لطالب قسم هندسة اإلتصاالت كلية الهندسة جامعة التهضة
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قطاع التعليم والطالب

يتولى وكيل الكلية لشئئئئئلوع التوليط وال.د /بدالنااالزايئئئئئ ايا
تحت إش اف سيااة الومـئئيا بدالسالط الرى م متااوة ملف بنمال
التوليط وال.د /والذم ي تا .اشئئئئئئئكل مااشئئئئئئئ االانط ال.داى
والقيااات ال.داية فسئئئئئئياات يولى اهتماما رايئئئئئئا اهذا الق.اع
ويومل نلى تزويع الرامات المقامة لل.د /لتحقيق بنلى زسئئئئئاة
ىالهط فى ىوء الموايي الموىونية لىماع جواة
التوليط واالنتماا.

ماتم إنجازه خالل هذا الشهر
تم عمى جدوى االمتحانات بالتعاون بين الدكتورة د
إيمان شكككتور و رءسكككان األقسكككام تحت تحت إشكككراف
أ.د د سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة
أ.دد عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئون التعليم
والطالب
متابعة اإلمتحانات بشككككككى يوم عل مدار اليوم عن
طريق إنشككككان لجنة متابعة سككككير عملية اإلمتحانات
والت يترأسكككككها الدكتور د أحمد دنتى تحت إشكككككراف
أ.د د سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة
أ.دد عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئون التعليم
والطالب

متكابعكة أعضككككككككان هيئكة التكدريا بتسكككككككليم در جات
المتررات و االنتهان سريعا وت سليمها ف حد أق ص
ثالث ايام من إنعتاد إمتحان المترر

متابعة أعماى الكنتروى من حيث تواجد أعضككان هيئة
التدريا و تسكككليم اإلمتحانات من قبى أعضكككان هيئة
التدريا قبى بداية االمتحانات
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قطاع التدريب والزيارات العلمية
وف إطار حرص السكككيد االسكككتاذ الدكتور د سكككالم
ال ضر عميد كلية الهندسة عل تنمية ش صية
طالب كلية الهندسكككككككة و مواكبة الطالب لمعايير و
متطلبات سككوا العمى تم تكليف االسككتاذ الدكتور د
حسككككن محمود برئاسككككة لجنة التدريب و الزيارات
العلمية ومنذ تول أ.دد حسن محمود يسع بشكى
دائم ال ع تد ال عد يد من الز يارات العلم ية اي ما نا
منه بان هذا التطاع نشكككككككاط تعليمي عملي ،يتوم
عل الت طيط المنظم الهككادف لزيككارة مكككان معين
ارج غرفة المحاضكككككككرة او السكككككككيكشكككككككن ،تحت
اشراف أعضان هيئة التدريا و الهيئة المعاونه،
لتحتيق أهداف تعليمية و برات تربوية يصكككككككعب
عل الطككالكب الحصكككككككوى عليهككا من الى طرائف
التدريا المعتادة
01

زيارة علمية ميدانية للعاصمة اإلدارية
لطالب قسم الهندسة المعمارية و
الهندسة المدنية بكلية الهندسة

األستــاذ الدكتورد حسـن محمود
رئككككيككككا لككككجككككنككككة الككككتككككدريككككب
والزيارات العلمية

تحت رعاية األستاذ الدكتور سالم
ال ضر عميد كلية الهندسة جامعة
واالستاذ الدكتور عبدالناصر زايد وكيى
الكلية لشئون الطالب والتعليم قام قسم
الهندسة المعمارية و المدنية بتنظيم
رحلة علمية لطلبة التسمين للعاصمة
اإلدارية الجديدة ال ميا 24د3د2022
بصحبة أ.ددإيمان شتور رئيا قسم
الهندسة المعمارية وبعضا من السادة
الزمالن و بدعوه كريمة من سيادته تم
تنظيم لتان طالب بين قسم الهندسة
المعمارية و بعضا من السادة الزمالن
أعضان الهيئة المعاونه بالتسمين .

11
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قطاع التدريب والزيارات العلمية

زيارة علمية ميدانية للعاصمة اإلدارية
لطالب قسم الهندسة المعمارية و
الهندسة المدنية بكلية الهندسة

كان في إستتباى وفد الرحلة السيد اللوان أركان حرب دمحمد سعد زغلوى بالهيئة
الهندسية بالتوات المسلحة حيث قام سيادته بإستتبالنا بالكتدرائية المرقصية بالعاصمة
والتجوى بها واالستماع لشرح سيادته عن نشأة الكتدرائية وأ ذ بعض الصور التذكارية
ومن ثم التوجه الي جهاز مدينة العاصمة اإلدارية وكان في إستتبالنا رئيا الجهاز
ونائبه والسيد المهندا أحمد العربي معاون رئيا الجهاز حيث قام بعرض شرح وافي
عن العاصمة اإلدارية وأحيائها الم تلفة سوان االحيان السكنية أو االحيان اإلدارية او
حي الحكومي و من ثم قام بإصطحابنا الي البرج االيتوني وعمى جولة بالعاصمة .
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قطاع التدريب والزيارات العلمية

زيارة ميدانية للحماية المدنية وحدة
اإلطفان ببن سويف و متترحات
تطويرلوحدة اإلطفان

زيارة ميدانية للحماية المدنية (وحدة اإلطفان) ببن سويف و متترحات
تطويرلوحدة اإلطفان
تحت رعاية األستاذ الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة و في إطار مساهمة جامعة
النهضة لخدمة المجتمع والبيئة نظم قسم عمارة زيارة ميدانية لمركز الحماية المدنية (وحدة
اإلطفاء) ببنى سويف بواسطة الدكتور ياسر المغريى وأعضاء الهيئة المعاونة م.م بسمة عبد
الحكيم عمر وم .دينا البنا و م .اسراء رمضان وتم استقبالهم من قبل العقيد  /اشرف عبد السالم
علي ومدير الحمايه المقدم  /محمد أحمد قاعود و رئيس قسم اإلطفاء النقيب  /مصطفي محمود
المهدي والنقيب  /خالد جوده عبدهللا وامين شرطه  /خلف صالح زكى وتم معاينة تصميم الوحدة
الدور االرضى واألول وتم االطالع على بعض المشاكل في تصميم الدور االرضى وحركة سيارات
اإلطفاء وسيقوم قسم الهندسة المعمارية بتقدريم مقترحات للتصميم وحل المشاكل التصميمية
وتقديمها لوحدة االطفاء
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زيارة ميدانية للحماية المدنية وحدة
اإلطفان ببن سويف و متترحات
تطويرلوحدة اإلطفان

جولة تفقدية لالطالع على تصميم الدور االرضى وحركة سيارات اإلطفاء

محاضرة تعريفية بمهام الحماية المدنية لطالب قسم الهندسة المعمارية
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قطاع األنشطه الطالبية
وف إطار حرص السككككيد االسككككتاذ الدكتور د سككككالم
ال ضر عميد كلية الهندسة عل تنمية ش صية
طالب كلية الهندسكككككككة عن طريق حث الطالب ال
إشكككككككغكككاى أوقكككات فراغهم ف تعلم المهكككارات و
الرياضكككككككات الم تلفة شكككككككارب الطالب عبدالرحمن
نصكككككككر الدين في بطولة الجمهورية الدرجة األول
في العاب التوي في سكككباا  ١٠٠متر عدو سكككري
في المركز األولمبي في المعادي وتم حصوله علي
الككمككركككز الككراب ك فككي الككتصكككككككككفككيككككه فككي تككككاري ك
٢٧د٣د٢٠٢٢

تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب
الذي يمارا فيه الطالب هواياتهم ،
وهو مجموعكة من البرام اإليجكاب ية
التي تت فا عى صكككككككوب أ هداف م حددة
بغية تحتيتها لتنمي شكك صككية الطالب
وتصعد قدرته وت شغى أوقات فراغه ،
فكككالطكككالكككب هو محورهكككا وهكككدفهكككا ،
فتحتيق اإليجاب ية في ح يا ته أمر هام
ومتصكككككككود إل جككككانككككب دراسكككككككتكككه
األكاديمية.
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الرءية  :بع تكوع كلية الهزاسة متمي ة ن ايا ً و إف يقيا ً و بع تتسط ااإلاااع و اإلاتكا في تقايط الرامات
التوليمية والاحث الولمي اموايي اولية لرامة المجتمع اما يحقق ر ..التزمية المستاامةد
الرسالة  :تلت ط كلية الهزاسة اتقايط ا امج بكاايمية مواي ة تزمي الجواز /المو فية والمها ية
والسلوكية للمهزاسيع واما يؤهلهط ويك س فك يااة األنمال لايهط نلى المستوم المحلي و الو اي و
الوالمي ،وبع ت.اق موايي الجواة في كافة بزش.تها األكاايمية و الراميةد
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المحتويات

01

بروتوكوالت التعاون

بروتوكوالت التعاون
يش ر ا سيدرريس سذدرردكت سيسسدل درركي سي ر عميس سلية سيهنسدررة
على ملا سيعالق ركت ل سيزيررك ست سيعلميررة هنادرررررررره سيمرركنررك منرره ه ر
سيعالقرركت سيثقرركةيررة لسيعلميررة ى سئررس سرركتز دملي سيدعلي سي رركمعى
ئيث دعمل على سإل دقكء همدرررردل ع ررررل يتة سيدس ي ل سيمالب
م الل سيدهكسل سيعلمى لسيثقكةى لسيدزلس هكي ه ة سيعلمية لسيعملية
لتيررم م الل ئ رررررررل سيمودم ستع لل و سيعمررلع لسيررسل ست
سيدس يهية دلسء سيدى دعقس هسس ل مهل ية مص سيع هية أل ك هك.
هكإل ررررررركةة سيى م ح سيه سمج سيدنايتية يإلداكقيكت سيثقكةية سيدى دعقس
هي سلية سيهنسدة كمعة سينه ة ل سيموددكت سيدسنليل ية سيهنسدية
سس ل مهل ية م ص سيع هية سل ك هك ةى سيعسيس م سلل سيعكي ع
لدقل ي نة سيعالقكت سيثقكةية هدلزيع ته سيه سمج على أقدررررررك سيسلية
سكتز دملي سيعملية سيدعليمية هكيسلية
لدعده ته سذداكقيكت م أ
لدعمل ميعهك م أ ل سإل دقكء هكيمالب ل أع ررررركء يتة سيدس ي
هكيسلية لسيعمل على دس يههك لصقلهك لأي ك.

01

سددع ض سألددكت سيسسدل كيس عهس سيغاك لزي سيدعلي
سيعكيي لسيهئث سيعلميع دق ي س ئلل دلقيع ه لدلسلل دعكل
كمعة سينه ة ل كمعة هنى دليا سيدسنليل ية.
هي
لأل ح سيدق ي ه نه ديد همل ب تس سيه لدلسللع سيدنديق
كمعة هني دليا سيدسنليل ية ل كمعة
لسيدعكل هي
سينه ة؛ يالدداكسة سيدمهيقية م سألهئكث سيعلمية
لسذهدسك ست سيدي يقل ههك سيمالب لأع كء يتة سيدس ي
كل سيصنكعة
هكي كمعدي ع ئيث ديد إدكئة سيا ص أمك
لسيش سكت سيصنكعية لسي هكت لسيموددكت سيسسعمة
لسيدمليليةع يدهنى ته سذهدسك ست لس ليهك ئيز سيدنايت
سيعمليع لسذدداكسة م سيمكقكت لسيعقلل سي القة لسألةسك
سي ستعة يلشهكب.
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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة
النهضة وجامعة بنى سويف التكنولوجية

بروتوكوالت التعاون
لأ رررررررررركا سيدق ي أ سيه لدلسلل يهرررسا إيى دعزيز
سيدعكل هي سي كمعدي ةي م كذت سيدس يب لسيدمهيقكت
سيانيررة لسيعمليررة يلمالبع لتيررم يالدررررررردارركسة م سيل و
لسيمعررركمرررل سيمدلة ة ةي سي ررركمعدي ع لعقرررس سيمودم ست
سيمشررررررد سة ةي م كذت سيدنمية سيصررررررنكعية لسيدسنليل ية
لسيدس يب لسيدشرررغيلع ة رررال ع سدررردئسسث ه سمج سيسة
مشرررررررد سررة هي سيم ةي يدنميررة سيهيتررة سيمئيمررة لدر يررل
سي ي ي يدرررررلق سيعملع لسيدعكل ةي م كل سيس سدررررركت
سيعليك لسيهئث سيعلميع لإنشررررررركء ه سمج مهنية لس سدرررررررية
مشرررررررد سررة هي سيم ةي ع لدقررسي مقد ئرركت يلررسع سياني
لسيدسنليل ي لسإلسس ي ةي م ررركذتل سيدنميرررة سيمئليرررةع
سيدملي سذسس يع سيدس يبع دنشرررررريم سيدرررررريكئةع سي عكية
سيصرررئيةع لسيدصرررمي لسيدملي سيعم سني؛ يلمدررركعسة ةي
دملي سيمئكةظة صنكعيك ل مكييك لد ميميك

02

د إقد سح ه لدلسلل دعكل هي م سز
سيس سدكت لسإلددشك ست سيهنسدية كمعة
سينه ة لمئكةظة هني دليا ةي سكةة
سيد صصكت .لأش ا سألددكت سيسسدل دكي
ي – عميس سلية سيهنسدة
مئملس سي
لهمعكلنة سألددكتة سيسسدل ة إيمك شقل –
تي قد سيهنسدة سيمعمك ية علي إعسسس
ه لدلسلل سيدعكل – ل ك ي س سدده م
سينكئية سيقكنلنية يلدئ ي إلدمكمه لإعدمكسه
ق يهك إ شكء هللا.

لقع ه لدلسلل سيدعكل سألددكت سيسسدل
كمعة سينه ةع
ئدك سيمالئي تي
لسألددكت سيسسدل مئمس شس نسس تي
كمعة هني دليا سيدسنليل ية لهئ ل
سألددكت سيسسدل مئمس كنئ غني مئكةظ
هنى دليا لهئ ل سألددكت سيسسدل
ي – عميس سلية
دكي مئملس سي
سيهنسدة كمعة سينه ة  -لعسس م
سيقيكسست هكيمئكةظة.

03

س سدة سيمق ست سيس سدية ه كمعة
 Rutgersلسيد صصكت سيمدلة ة ةيهك
لمسي إمسكنية سيش سسة هي مالب
سألقدك سيمنكظ ة.
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قطاع التعليم والطالب

يدليى لسيررررل سيسليررررة يشرررررررتل سيدعلي
لسيمالب أ.س عهررسسينرركصررررررر زسيررس دئررت
إش سا ديكسة سيعمـيس أ.س دكي سي
مدررركهعرررة ملا أعمررركل سيدعلي لسيمالب
لسيت ي دهم هشرررررررسل مهكشررررررر هكيسع
سيمالهى لسيقيكسست سيمالهية ةدررررررريكسده
يليى س دمكمك كصررك ههتس سيقمكع ليعمل
على دنليع سي ررسمرركت سيمقررسمررة يلمالب
رركته ةى ررلء
يدئقيق أعلى ندررهة
سيمعكيي سيمل لعية ي مك لسة
سيدعلي لسذعدمكس.

ماتم إنجازه خالل هذا الشهر
بالتعاون مع القيادات الطالبية و رؤسااااال االقساااام تم
عمل جدول امتحانات نهاية الفصاااال الدراساااا األول
للعام الجامع  2022/2021بحيث يكون مناساااااااب
لجميع الطالب للحصاااول على ركبر قساااط من الراحة
بين اوقات االمتحانات
تم االنتهاال من رداال امتحانات العمل لجميع األقساااام
العلمية واعالن درجاتها للطالب .
تحااديااث توصااااااايف برناااما الميكاااترونيااات طبقااا ل
 NARS 2018وتحديث توصيف مقررات القسم

تم عمل جدول المراقبات المتحانات نهاية الفصااااااال
الادراسااااااا األول للعاام الجاامع  2022/2021مع
االخاذ ىى االعتباار ارجراالات االحترازياة بتنساااااااي
رعااداد الطالب داخاال قاااعااات االمتحااانااات و تعلي
كشاااااااوىات مجمعه و ىردية للجان ىى مدخل الكلية
وعلى ربواب اللجان لتيساااير ساااير االمتحانات بشاااكل
منظم .
تم تسليم درجات رعمال السنة و اعالنها للطالب قبل
بداية إمتحاناتهم النهائية للفصااااااال الدراساااااااى األول
2022/ 2021
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قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية
سعدمست مشررررررك يع مالب سلية سيهنسدررررررة ه كمعة
سينه ررره ةي مصررر ع على إدررردئسسث جييكت سيسة
لمدمل ة يلق ررررركء على سيمشرررررسالت سيدي دلس ه
سيم دمعع ييهدس لس مشررك يع م ش ر دهك سع عملية
سيدنمية سيمدرردسسمة سيدي ددرردهسا سيسلية سيلصررلل
إييهكع لي دى تيم ه عكية سألدررررردكت سيسسدل دررررركي
ل إش سا سيسسدل ه إيمك شقل تي
سي
قد سيهنسدة سيمعمك ية ل سيسسدل أيم نسس تي
قد سيميسكد لنس .

مشروع تطوير
ميدان المديرية

مشروع تطوير ترعة
البوصة ببنى سويف

استخدام المعامل
واتاحة االمكانات
لمقررات ميكاترونكس

|page 6 of 25

قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية

مشروع تطوير ميدان
المديرية
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قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية

مشروع تطوير ترعة
البوصة ببنى سويف
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قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية

استخدام المعامل واتاحة
االمكانات لمقررات ميكاترونكس
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قطاع األنشطه الطالبية
وىى إطار حرص الساااااايد االسااااااتاذ الدكتور  /سااااااالم
الخضااارم عميد كلية الهندساااة على تنمية شاااخصاااية
طالب كلية الهندسة وتنمية مهارته العلمية
قام طالب ميكاترونكس بمشروع Drawing on air
)(air canvas
رسماال الطالب
روان عبد الجواد
ال هدف من المشاااااااروع هو تحويل حركة المؤشااااااار
(مؤشااااار رزر ا ى الهواال إلى رسااااام و كتابة و ذل
من خالل تتبع اللون االزر ى المؤشر.

تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب
الذي يمارس ىيه الطالب هواياتهم ،
وهو مجموعاة من البراما اريجااب ية
الت تت فا عل صاااااااوب ر هداف م حدد
بغية تحقيقها لتنم شااخصااية الطالب
وتصعد قدرته وت شغل روقات ىراغه ،
ىاااالطاااالاااب هو محورهاااا وهااادىهاااا ،
ىتحقي اريجاب ية ى ح يا ته رمر هام
ومقصاااااااود إلى جااااانااااب دراساااااااتاااه
األكاديمية.
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قطاع األنشطه الطالبية
رسم المشروع
Control mechanism by hand detection
رسماال الطالب
سهيلة عبد الرحيم
شهاب حاتم
محمد حسين
رومان عادل
حسن حسين
كالر ركرم
الهدف من المشاااااااروع هو تحديد حركة اليد عن طري الكامير حتى نتمكن من تحري موتور
الساايرىو لنتمكن من تحري الميكانزم و كل ذل عن طري كود الباينون  ،و يمكن اسااتخدامه ى
العمليات الجراحية و المصانع و العديد من االستخدامات.
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قطاع األنشطه الطالبية
رسم المشروع
خط إنتاج روتوماتيك

|page 12 of 25

قطاع األنشطه الطالبية
رسم المشروع
خط إنتاج روتوماتيك
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قطاع األنشطه الطالبية
رسم المشروع
Invisibility Cloak and invisibility background
رسماال الطالب :
رنا عصام
الهدف من المشروع
ساحرا ولكن ال يزال بإمكان القيام بالسحر ببعض رسطر التعليمات
عندما ال تكون
ً
البرمجة".
سنقوم بعمل السحر من خالل كتابة الكود لقد سمعت عن عباال هاري بوتر الخفية و او
طاقية االخفاال وهذا ما سوف نفعله هو عباال خفية تقوم باخفاال ما تحتها
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قطاع األنشطه الطالبية
مشاريع قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة
للمقررات الدراسية للفصل الدراسي االول 20222/2021

قام األستاذ الدكتور سالم الخضري
عميد

الهندسة

كلية

بمراىقة

الدكتور محمد سعد رئيس قسم
الطاقة الكهريائية والمتجدد بجولة
تفقدية لمشاريع طالب قسم الطاقة
المتجدد الت
الدراس

تمت خالل الفصل

االول للعام الدراس

 2022/2021حيث قاموا الطالب
بتصميم نماذج توليد طاقة كهربية
من طاقة الرياح النار الشوارع
وكذل نماذج توليد طاقة كهربية
من الطاقة الشمسية لري االراض
الزراعية

معالى العميد والسادة االساتذة فى مناقشة الطالب في مشروع توليد
الطاقة الكهربائية المختلط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية

و

نماذج

توليد

طاقة كهربية مختلط من طاقة
الرياح والطاقة الشمسية النار
المنازل والمساجد وقد ربدم سعاد
العميد بالمستوي العملى الذي
وصلوا اليه طالب القسم وهم مازال
امامهم عام للتخرج وتم مناقشة
الطالب ى المشاريع وكان الطالب
سعداال بهذه الجولة التفقدية من
عميد الكلية وطالبوا بتكرارها لما
تعطيهم دىعة تشجيعية لمواصلة
االستمرار لتطوير مستواهم العلم
والعملى وقد لوحظ إلتزام الجميع
بالقواعد ارحترازية.

شرح الدكتور محمد سعد رئيس قسم الطاقة المتجددة لالستاذ
الدكتور سالم الخضري عميد الكلية لمشروع انارة الشوارع بطاقة
الرياح

.
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قطاع األنشطه الطالبية

معالى االستاذ الدكتور برفقة السادة االساتذة لمناقشة الطالب في
المشاريع

مشروع ري االراضى الزراعية والصحراوية بالطاقة المتجددة
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قطاع األنشطه الطالبية

مشروعات مقررات قسم
ميكاترونكس
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قطاع األنشطه الطالبية

مشروعات مقررات قسم
ميكاترونكس

|page 18 of 25

قطاع األنشطه الطالبية

مشروعات مقررات قسم
ميكاترونكس
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قطاع األنشطه الطالبية

دورى الجامعة للكرة الخماسية
وىى إطار حرص السااااااايد االساااااااتاذ
الدكتور  /ساااالم الخضااارم عميد كلية
الهندساااة على تنمية شاااخصاااية طالب
كلية الهندساااة عن طري حث الطالب
الى إشااااااا غال رو قات ىراغهم ىى تعلم
المهااارات و الرياااضاااااااااات المختلفااة
وصل الى المبار النهائية ىريقين من
كلية الهندسااة ليتناىسااان على المركز
االول والناانى لادورم الجاامعاة للكر
الخماااسااااااايااة حيااث تفو طالب كليااة
الهنااادساااااااااة على جميع ىر كلياااات
جامعة النهضااااة وصااااوال الى المبار
النهائية.

تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب
الذي يمارس ىيه الطالب هواياتهم ،
وهو مجموعاة من البراما اريجااب ية
الت تت فا عل صاااااااوب ر هداف م حدد
بغية تحقيقها لتنم شااخصااية الطالب
وتصعد قدرته وت شغل روقات ىراغه ،
ىاااالطاااالاااب هو محورهاااا وهااادىهاااا ،
ىتحقي اريجاب ية ى ح يا ته رمر هام
ومقصاااااااود إلى جااااانااااب دراساااااااتاااه
األكاديمية.
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قطاع األنشطه الطالبية

تكريم طالب كلية الهندسة
لحصولهم على المركز األول
والنانى لدورم
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قطاع الزيارات العلمية و التدريب
01

قام االستاذ الدكتور /سالم الخضرم عميد كلية
الهندسة برىقة السيد الدكتور طار السيد رئيس
قسم الهندسة المدنية بالتنسي مع الشركة
الهندسية المسئولة عن تنفيذ مشروع مستشفى
كلية الطب جامعة النهضة على عمل زيار ميدانية
لموقع مستشفى كلية الطب الجامع لطالب قسم
الهندسة المدنية إيمانا َ من سيادته ه إحدم وسائل
االتصال الت تسمح للطالب اكتساب الخبرات
والمعارف المختلفة وذل من خالل مشاهدته للواقع
ومعرىة كاىة الحقائ على الطبيعة مما يجعل
اكتساب تل الخبرات دائمة طوال الوقت.
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قطاع الزيارات العلمية و التدريب

02

م

زيارات طلبة كلية الهندسة – خالل إجاز منتصف العام ،للتدريب
طبقا للجدول المقترح المرىوع.
مسئول المعيار

المدينه

الفتره

االحتياجات من الجامعة

1

تدريب الطالب بشركة المحطات المائية
النتاج الكهرباء

أسوان

من  5فبراير الى 11
فبراير 2022

ال احتاج باص

2

زيارة محطة الطاقة الشمسية ببنبان

أسوان

السبت  12فبراير
2022

ال احتاج باص

3

زيارة مصنع للمصاعد

العاشر من
رمضان

الثالثاء  15فبراير
2022

محتاج باص سعة
( )50راكب

4

زيارة التحكم القومى – وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة

الجيزة

االثنين  7فبراير
2022

محتاج باص سعة
( )50راكب

03

وساىر األستاذ الدكتور /سالم محمود الخضري – عميد كلية الهندسة إل مقر مشروع
محطة الطاقة الشمسية بنبان – بأسوان (ركبر محطة طاقة شمسية ى العالم (يتكون
مجمع" بنبان "من  32محطة رنتاج الطاقة الشمسية بقدر إجمالية  1460ميجاواتاا
للتجهيز لزيار طالب كلية الهندسة – جامعة النهضة.
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قطاع المشاركة المجتمعية
01

عميس سلية سيهنسدة همعكلنة سيديسه سيسسدل ة إيمك شقل تي
أش ا سألددكت سيسسدل دكي سي
قد سيهنسدة سيمعمك ية على ه لدلسلل دعكل هي م سز سذددشك ست سيهنسدية ه كمعة سينه ة لمئكةظة
هنى دليا ةى سكةة سيد صصكت  -د إعسسس سيه لدلسلل ل ك سيعمل على سدمكمه  -لد سدنكس هعض
سيمهك لسكنت دصمي لسعسسس مسينة صنكعية عم ية على مدكئة  147ةسس ةى مسينة دمدمك لسي ك
د سعسسس سي دلمكت سيدنايتية يمنمقة سيم دى يلسل نيو سيش قى هعس ملسةقة م ل سيلز سء على سنشكء
سيم دى ئيث دي س سيم دى سي ئالت سينيليةع لسيمنكمق سألث ية لسيمقكصس سيديكئية هملل نه سينيل.
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الرؤية  :أ دسل سلية سيهنسدة مدميزة ع هيك ل إة يقيك ل أ ددد هكإلهسسع ل سإلهدسك ةي دقسي سي سمكت
سيدعليمية لسيهئث سيعلمي همعكيي سليية ي سمة سيم دمع همك يئقق مم سيدنمية سيمددسسمة.
الرسالة  :دلدز سلية سيهنسدة هدقسي ه سمج أسكسيمية معكص ة دنمي سي لسنب سيمع ةية لسيمهك ية
ةس يكسة سألعمكل يسيه على سيمددل سيمئلي ل سيع هي ل
لسيدللسية يلمهنسدي لهمك يو له ليس
سيعكيميع لأ دمهق معكيي سي لسة ةي سكةة أنشمدهك سألسكسيمية ل سي سمية.

االتصال CONTACT
+2 010 0176 0939
salem.elkhodary@nub.edu.eg

مكتب معالى االستاذ الدكتور العميد
كلية الهندسة – جامعة النهضة

Nahda University NUB

