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س

قطاع المشاركة المجتمعية

ر
الخضى
تكليف سعادة األستاذ الدكتور  /سالم
ر
بالسفر ف مهمة رسمية إل باريس

تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس و بناء عل قرار األستاذ الدكتور /خالد عبد الغفار  -وزير التعليم العال
ر
الخضي  -عميد كلية الهندسة
والبحث العلم رقم  1953بتاريـ ــخ  2022/06/19بتكليف األستاذ الدكتور /سالم محمود
ر
ر
اإلشاف عل تنفيذ ر
مشوع بيت مض – بالمدينة
– جامعة النهضة بالسفر إل باريس ف مهمة رسمية لمتابعة أعمال
ر
بالمشوع.
الجامعية بباريس وللوقوف عل آخر ما تم إنجازه
اللجنة الفنية مكونة من كل من السادة :
 األستاذ الدكتور /أيمن عاشور – نائب وزير التعليم العال والبحث العلم – وإستشاري األعمال المعمارية.ر
العالمي الدولية – وإستشاري األعمال المدنية.
 األستاذ الدكتور /عصام الكردي – رئيس جامعةر
الخضي – عميد كلية الهندسة – جامعة النهضة (األستاذ بكلية الهندسة – جامعة ر
عي
 األستاذ الدكتور /سالم محمودشمس – وإستشاري أعمال الكهروميكانيكية)
ر
وكان ف مقابلة أعضاء اللجنة الفنية
ر
 األستاذ الدكتور /نور السبىك  -المستشار الثقاف المضى بباريسالمبن يتكون من دور ر
ارض و ثمانية أدورار متكررة بعدد م ى
ر
ويظهر رف الصورة ر
ائن غرفة إلقامة
مبن بيت مض بباريس و هذا
ر
المضيي بباريس .
أبنائنا الطالب

ر
مشوع بيت مض
بباريس

صورة جماعية بالموقع العام
ببيت مض بباريس

ر
ر
الخضى بصحبة أعضاء اللجنة الفنية و المستشار الثفاف المضى بباريس
األستاذ الدكتور/سالم
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قطاع التعليم والطالب

مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المدنية

قسم الهندسة
المدنية
مشاريع التخرج

السبت  25 ,يونيو
][2022

ر
الخضي عميد كلية
تحت رعاية األستاذ الدكتور /سالم

 11صباحا
مشح الكلية
كلية الهندسة جامعة النهضة

الهندسة  ،أحتفلت كلية الهندسة جامعة النهضة بتخريـ ــج
دفعات جديدة من قسم الهندسة المدنية تحت رئاسة
السيد األستاذ الدكتور /طارق السيد و بحضور األستاذ
الدكتور /سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولجية السابق
ر
ببن سويف و السيد االستاذ الدكتور /يحن عبد العظيم
أستاذ اإلنشاءات بجامعة أسيوط ومحافظ سوهاج السابق
و السيد االستاذ الدكتور /حسن يونس أحمد أستاذ الطرق
والمرور بهندسة أسيوط و وكيل كلية الهندسة جامعة
أسيوط السابق.
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قطاع التعليم والطالب

مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المدنية

قسم الهندسة
المدنية
مشروع إدارة
المشروعات

السبت  25 ,يونيو
][2022

ر
ر
ر
وف هذا اإلطار أبدع طالب ر
المشوعات ف
مشوع إدارة
إخراج مشاريعهم بصورة ممتازة وكانت من أهم أهدافها زيادة

 11صباحا
مشح الكلية

اإلنتاجية و الحد من التكاليف و تقليل المصاريف و إنجاز
ر
المشوع بالوقت المحدد و إنجاز ال ر
ر
بالميانية المقررة
مشوع
و تنفيذ كل المتطلبات مثل الجوده.
وخالل المناقشات أعرب السيد االستاذ الدكتور /طارق

كلية الهندسة جامعة النهضة

السيد رئيس قسم الهندسة المدنية عن سعادته لما شاهده
ر
متمي لتلك المشاريـ ــع الهندسية األمر الذي
من مستوى علم
ر
يعكس مدي إبداع ومهارة الخري ر
جي الذين نجحوا ف إثبات
تفوقهم.
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مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المدنية

قسم الهندسة
المدنية
السبت  25 ,يونيو
][2022

مشروع هندسة
الطرق
وشهد االستاذ الدكتور /حسن يونس أحمد أستاذ الطرق

 11صباحا
مشح الكلية
كلية الهندسة جامعة النهضة

والمرور بهندسة أسيوط و وكيل كلية الهندسة جامعة أسيوط
السابق مناقشة ر
مشوع هندسة الطرق لطالب قسم الهندسة
المدنية و أبدى سعادته إعجابه بمستوى الطالب العمل .ر
وأثن
ر
ر
مصطف ديب والدكتور/
سعادته عل األستاذ الدكتور/
مصطف
ر
ياسي اساتذة الطرق الذين ساعدوا الطالب بأن يمتلكوا القدرات
ر
والخيات ى
مباشة ،وأتضح بعد
الن تؤهلهم لسوق العمل
ر
مناقشة الطالب أن لديهم أفكار ومشاري ــع مبتكرة تقوم عل
مشوعات ى
ال ر
الن تحتاجها الدولة.
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مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المدنية

قسم الهندسة
المدنية
السبت  25 ,يونيو
][2022

مشروع هندسة
اإلنشاءات
ناقش السيد االستاذ الدكتور /يحن عبد العظيم أستاذ

 12ظهرا
مشح الكلية
كلية الهندسة جامعة النهضة

اإلنشاءات بجامعة أسيوط ومحافظ سوهاج السابق
الن ر
مجموعة من مشاريـ ــع التخرج ى
تميت بتنوعها وتغطيتها
ر
للمجاالت المعرفية لتخصص الهندسة المدنية ف مجال
ر
وأثن سيادته عل األستاذة الدكتورة/
هندسة اإلنشاءات.
ر
ر
باإلشاف
القائمي
ليل عبدالحافظ و الدكتورة /نجالء فهم
ر
المتميه ى
الن تدعم خطط التنمية
عل هذه المشاريـ ــع
ى
خية ومهارات
المستدامة ورؤية مض ،٢٠٣٠
والن تعزز من ر
ر
الطلبة ف الجوانب العملية ومتطلبات السوق المهنية
الهندسية .
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مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المعمارية

قسم الهندسة
المعمارية
السبت  25 ,يونيو
][2022

مشروع ()1

 12ظهرا

ر
ف إطار إستعداد كلية الهندسة لتخريـ ــج دفعة جديدة من
ر
متمي قادر عل
أبنائها الطالب وحرصا عل إعداد خريـ ــج

مراسم الكلية

المنافسة عالميا ،تم مناقشة مشاريـ ــع التخرج ( )1الخاصة
بطالب قسم الهندسة المعمارية تحت راشاف األستاذ
الدكتور /ايمان شقور رئيس قسم الهندسة المعمارية .وذلك

كلية الهندسة جامعة النهضة

بوجود لجنة تحكيم ممثلة من أساتذة قسم الهندسة
ر
المعمارية بالكلية ولجنة خارجية متمثلة ف الدكتور رشيف
صيى عميد كلية الهندسة جامعة الفيوم والدكتور هشام
ر
عارف رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة الفيوم سابقا.
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مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المعمارية

قسم الهندسة
المعمارية
السبت  25 ,يونيو
][2022
 12ظهرا
مراسم الكلية

مشروع ()1

وقد ر
حض المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة وطالب قسم الهندسة المعمارية .وقدمت مشاريـ ــع
التخرج ا ىلن تعكس مدى الجهد المبذول من كافة أعضاء
ر
متمي قادر عل
هيئة التدريس وإدارة الكلية للوصول بخري ــج

كلية الهندسة جامعة النهضة

االبداع واالبتكار والمنافسة والريادة بسوق العمل وكانت
ر
المناقشة تضم مشاريـ ــع مثل ر
مستشف ومتحف.
مشوع
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مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المعمارية

قسم الهندسة
المعمارية
السبت  25 ,يونيو
][2022
 12ظهرا
مراسم الكلية
كلية الهندسة جامعة النهضة

مشروع ()2

تم مناقشة مشاريـ ــع التخرج ( )2الخاصة بطالب قسم
الهندسة المعمارية الفرقة الخامسة تحت رعاية األستاذ
الدكتور /إيمان نبيه شقور رئيس قسم الهندسة المعمارية.
وذلك بوجود لجنة تحكيم ممثلة من أساتذة قسم
ر
الهندسة المعمارية بالكلية ولجنة خارجية متمثلة ف
دكتور رشيف ص ريى عميد كلية الهندسة جامعة الفيوم
ودكتور هشام عارف رئيس قسم الهندسة المعمارية
بجامعة الفيوم سابقا.
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قطاع التعليم والطالب

مشاريـ ــع تخرج قسم الهندسة المعمارية

قسم الهندسة
المعمارية
السبت  25 ,يونيو
][2022

مشروع ()2
وقد ر
حض المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة

 12ظهرا

المعاونة وطالب قسم الهندسة المعمارية .وقدمت مشاريـ ــع
التخرج ى
الن تعكس مدى الجهد المبذول من كافة أعضاء هيئة

مراسم الكلية

ر
متمي قادر عل
التدريس وإدارة الكلية للوصول بخريـ ــج
االبداع واالبتكار والمنافسة والريادة بسوق العمل وكانت
المناقشة تضم مشاريـ ــع مثل ر
مشوع مركز البحاث الطاقة

كلية الهندسة جامعة النهضة

ر
ثقاف ر
المتجددة ر
مشوع متحف تحت المياه
ومشوع مجمع
ر
ر
ر
العالمي الجديدة
ومشوع ميناء بحرى ف
لالثار التاريخية
ومحطة قطار رف العاصمة االدارية الجديدة ر
مشوع منتجع
ى
بين صحراوى .
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مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

قسم هندسة
الطاقة الكهربائية
والمتجددة
األحد  26 ,يونيو
][2022

مشاريع التخرج
انطالقا من حرص كلية الهندسة بجامعة النهضة عل ربط
ى
التطبيف ،ولتحقيق أعل
الجانب العلم بالجانب
ر
مهندسي بمهارات
إستفادة للطالب ،والعمل عل إخراج

 12ظهرا
مشح الكلية

علمية وعملية تواكب تطور سوق العمل ،وتحت رعاية
االستاذ الدكتور /حسام المالح – رئيس الجامعة وبناءا
ر
الخضي
عل توجيهات وتعليمات األستاذ الدكتور /سالم
– عميد كلية الهندسة بربط مشاريـ ــع التخرج لطالب قسم
هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة بكلية الهندسة

كلية الهندسة جامعة النهضة

بالتطبيقات العملية القابلة للتنفيذ لخدمة الكلية
ر
ر
والجامعة والمجتمع المدن وايضا المنافسة ف جميع
المسابقات المحلية والدولية.
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قطاع التعليم والطالب

مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

قسم هندسة
الطاقة الكهربائية
والمتجددة
األحد  26 ,يونيو
][2022

مشاريع التخرج
فقد نفذ قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة بكلية
الهندسة برئاسة الدكتور محمد سعد رئيس القسم ،ر
وباشاف
االستاذ الدكتور /محمد احمد ابراهيم واالستاذ الدكتور/
محمد مختار والمهندس /محمد رجب مدرس مساعد بقسم

 12ظهرا

الطاقة الكهربائية والمتجددة عل تنفيذ عدد ( )4مشاريـ ــع

مشح الكلية

تخرج للطالب وكانت لجنة المناقشة والحكم عل المشاري ــع
ر
الخضي عميد الكلية
تتكون من االستاذ الدكتور /سالم

كلية الهندسة جامعة النهضة

واالستاذ الدكتور /سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية
ر
ببن سويف سابقا والدكتور /حسن محمود وكيل اول وزارة
الكهرباء سابقا والدكتور /محمد سعد رئيس قسم هندسة
ر
الطاقة الكهربائية والمتجددة بالكلية المنافسة ف جميع

المسابقات المحلية والدولية.
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مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

قسم هندسة
الطاقة الكهربائية
والمتجددة
األحد  26 ,يونيو
][2022

"مركبة تعمل بالطاقة
الكهربية و الطاقة
الشمسية"
فاز ر
مشوع التخرج لطالب بقسم الطاقة الكهربائية والمتجددة
بدعم من أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا بمبلغ ()75000
جنية مضي تحت مسم "مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة

 2ظهرا

الشمسية" لعدد ( )5طالب من القسم وهم (عبد هللا سلومة و زياد
حمدي و راشقت كمال و االء حسن و تغريد عيد) وسوف يتم االنتهاء
من ر
المشوع نهاية الفصل الدراس االول يناير 2023

أمام كلية الهندسة
كلية الهندسة جامعة النهضة

ر
المشوع :سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية
فكرة
ى
من خالل محرك كهربان وتخزن الكهرباء المولدة من الطاقة
ر
ى
الشمسية ف البطاريات .و تعتمد السيارة عل نظام التحكم الكهربان
وبطارية قوية مع الحفاظ عل خفة وزنها وسعرها رف المتناول.
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فكرة ر
المشوع
الس ي ي ي ي ي ي ة م ي ي ي ي ي ي ل ي ي ي ي ي ي
الكهرب ئ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي وال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
الشمسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ح ي ي ي ي يير هربي ي ي ي ي ي و ي ي ي ي ي ي
الكهرب ي ي ي ي ي ي ي الم ل ي ي ي ي ي ي ي ة ي ي ي ي ي ي ي
ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي الشمس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
الب ي ي ي ي ال رم ي ي ي الس ي ي ي ة
ي ي ي ي ي ي ي ي ي الي ي ي ي ي ي ي ي ييرح
عي ي ي ي ي ي ي ي ي
الكهرب ي ي ي ي ي وب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ييييي
ي ي ي ييف الح ي ي ي ي ي عي ي ي ي ي
وز ه وس ره المرن و

مركبة تعمل بالطاقة الكهربية
و الطاقة الشمسية برعاية
ر
الخضى
معال أ.د /سالم
عميد كلية الهندسة
الهندسة

مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة
رئيس القسم /محمد سعد
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األحد  26 ,يونيو
][2022
 2ظهرا
أمام كلية الهندسة
كلية الهندسة جامعة النهضة

مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

ر
مشوع تخرج للطالب من قسم الطاقة تحت مسم "تنظيف
الخاليا الشمسيه بواسطه طائرة (درون)" لعدد ( )4طالب من
ر
(مصطف نعمان و عبد الرحمن خليل و ايه سميح
القسم وهم
ر
المشوع نهاية الفصل
و ندا سيد) وسوف يتم االنتهاء من
الدراس االول يناير . 2023
ر
فكرة ر
المشوع :نظرا الن مض تقع ف منطقه جغرافيه صحراويه
تتسم بهبوب الرياح الشديد وتراكم الكثي من االتربه عل
ر
االسطح وباالخص عل الخاليا الشمسيه ف محطات توليد
الكهرباء بالطاقة الشمسية فقام طالب قسم الطاقة بتصميم
ى
وتنفيذ طائره تقوم بدورها بفحص ذان للخاليا الشمسيه
ر
تقنيتي للتصوير
والتعرف عل اماكن تراكم االتربه باستخدام
وهما (التصوير باستخدام االشعه تحت الحمراء او االشعه فوق
البنفسجيه) للتعرف عل اماكن تراكم االتربه عل الخاليا ثم
يقوم المتحكم بالطائره باعطاء االمر وبدء عمليه توجه الطائره
نحو الخاليا ى
المياكم عليها اتربه ثم تقوم شيعا بعمليه التنظيف
باستخدام فرش عاليه الجوده مصنوعه من ماده كربونيه عاليه
الكفاءه للتنظيف وازاله االتربه من الخاليا الشمسية بالمحطة
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مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

قسم هندسة
الطاقة الكهربائية
والمتجددة
األحد  26 ,يونيو
][2022

تنظيف الخاليا الشمسية
بواسطة طائرة الدون
ر
وذلك للحد من الفقد ف كفاءه الخاليا الشمسيه وبالتبعيه نقص كبي
ر
ف خرج الخاليا مما تؤثر بالسلب عل خرج المحطه ككل وتسبب رضر
كبي للمستهلك ,باستخدام هذه الطائره المخصصه لذلك نستطيع

 1ظهرا
مشح الكلية

ان نخافظ عل كفاءه وخرج الخاليا ومعالجه الهم المشاكل المواجهه
للطاقه المتجدده وباالخص الطاقه الشمسيه وه نقص الكفاءه.
منهجيه عمل ر
المشوع :باستخدام الخريطه يتم تحديد المواقع ى
الن
سوف تتحرك فيها الطائره عن طريق تحديد نقطه بدايه ونقطه نهايه
لمسار الحركه الخاص بها وعند ى
االقياب لسطح الخاليا يقوم الماتور

كلية الهندسة جامعة النهضة

ر
بتحريك الفرش ثم تقوم بدورها ف تنظيف الخاليا الشميسه وعند
االنتهاء من عمليه التنظيف تعود مره اخري ال محطه شحن للطائره
لتقوم بعمليه تنظيف اخري.
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قطاع التعليم والطالب

مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

قسم هندسة
الطاقة الكهربائية
والمتجددة
األحد  26 ,يونيو
][2022
 1ظهرا

محطة شحن للسيارات
الكهربائية
ر
مشوع تخرج للطالب من قسم الطاقة تحت مسم " محطة
شحن للسيارات الكهربائية " لعدد ( )4طالب من القسم وهم
ر
(مصطف طه و محمد عبد الحكيم و مجدي احمد و فؤاد محمد)
وسوف يتم االنتهاء من ر
المشوع نهاية الفصل الدراس االول يناير
. 2023

مشح الكلية
كلية الهندسة جامعة النهضة

ر
ر
المشوع :نظرا لتوجه الدولة المضية ف االعتماد عل
فكرة
الن تعمل ر ر
السيارات الكهربائية وتقليل استخدام السيارات ى
بالبيين
فقام طالب قسم الطاقة بالتفكي والعمل عل تنفيذ محطة شحن
للسيارات الكهربائية قدرتها  100كيلو وات وبشعة شحن تصل ال
ر
 40امبي ويمكن استخدام محطة شحن للسيارات الكهربائية ف
المدن الجديدة مثل العاصمة اإلدارية
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قطاع التعليم والطالب

مشاريـ ــع تخرج قسم هندسة الطاقة
الكهربائية والمتجددة

قسم هندسة
الطاقة الكهربائية
والمتجددة
األحد  26 ,يونيو
][2022
 1ظهرا
مشح الكلية

التوزيع الكهربائى في
مبنى أكاديمى ذكى
ى ر
ر
مشوع تخرج للطالب من قسم الطاقة تحت مسم " التوزيـ ــع الكهربان ف
ر
مبن أكاديم ذىك " لعدد ( )5طالب من القسم وهم (طه عبد الجيد و محمود
احمد وزيري و رشيف عبد العظيم و حسام عبده و عبد الرحمن عرفه) وسوف
يتم االنتهاء من ر
المشوع نهاية الفصل الدراس االول يناير . 2023
ر
ر
ر
فكرة ر
المشوع  :نظرا لتوجه الدولة المضية ف التوسع ف إنشاء المبان الذكية
ر
ف المدن الجديدة فقام طالب قسم الطاقة بالتفكي والعمل عل تصميم
ى
الكهربان رف ر
مبن أكاديم ذىك وذلك بتصميم نظام االضاءه ونظام
التوزيـ ــع
السكوتس وتوزي ــع الباور ومعرفه أحمال التكييفات وتوزيعها ومعرفه الكابالت
ر
المبن ومعرفه الدوائر الكهربائيه وتوزيعها عل اللوحات
المستخدمه داخل

كلية الهندسة جامعة النهضة

ر
ووضع المفاتيح المناسبه لها و تصميم استخدام التيار الخفيف ف التليفونات
ى
ر
المبن
واالنينت وانذارات الحريق وايضا سوف يتم تصميم النظام الذىك لدى
و موقف للسيارات يعمل بالطاقه الشمسيه و اعمده اناره تعمل بالطاقه
ر
الشمسيه ويمكن استخدام ر
المشوع ف المدن الجديدة مثل العاصمة اإلدارية
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قطاع العالقات اإلجتماعية

وفاة األخ و الصديق والمعلم
الدكتور /أحمد عبد العظيم

بس هللا الرحم الرح
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
َ
ْ
"ي أيره الن س الم م ِئن ا ِج ِع ِإَل
َ ِّ َ َ ً َ ْ َّ ً َ ْ ُ
ب ِك ِ
اض ر ِ ُض ف د ِ ِ
َ َّ
َ ْ
ِع َب ِدي واد ِ جن ِت"
ص ق هللا ال
ي دا و ل ب ش اض قض
هللا و ه ،ينع الس األسر ذ ال ر /
س ل ال ضى عم كل الهن س أرسة
ل
ال ر  /أحم عب ال
الصب والسل ا
س ئلي هللا ألرسة ال ق
ر
وللمرح الرحم والمغ رة٠

قطاع البحث العلمى

إهتمام قسم الهندسة المدنية بالبحث
العلم

ر
ق ـ ـ ـ ــام قس ـ ـ ـ ــم الهندس ـ ـ ـ ــة المدني ـ ـ ـ ــة بجامع ـ ـ ـ ــة النهض ـ ـ ـ ــة بالمش ـ ـ ـ ــاركة ف فاعلي ـ ـ ـ ــات الم ـ ـ ـ ــؤتمر ال ـ ـ ـ ــدول للهندس ـ ـ ـ ــة
والبيئ ـ ـ ــة والمنعق ـ ـ ــد رف مدين ـ ـ ــة الغردق ـ ـ ــة بفن ـ ـ ــدق جـ ـ ـ ـر ى
افن س ـ ـ ــهل حش ـ ـ ــيش  / 17-14يولي ـ ـ ــو 2022/وتح ـ ـ ــت
ر
رعاي ـ ــة كلي ـ ــة الهندس ـ ــة جامع ـ ــة النهض ـ ــة وال ـ ــذي ض ـ ــم كوكب ـ ــة عدي ـ ــدة م ـ ــن العلم ـ ــاء ح ـ ــول الع ـ ــالم ف جمي ـ ــع
مجاالت الهندسة
ر
وق ـ ـ ـ ــام الس ـ ـ ـ ــيد االس ـ ـ ـ ــتاذ ال ـ ـ ـ ــدكتور  /مص ـ ـ ـ ــطف ال ـ ـ ـ ــديب هاش ـ ـ ـ ــم برئاس ـ ـ ـ ــة جلس ـ ـ ـ ــة نقاش ـ ـ ـ ــية لع ـ ـ ـ ــر بعـ ـ ـ ـ ـ
الورقات البحثية المقدمة من السادة اعضاء هيئة التدريس والمشار ر
كي بالمؤتمر
وقـ ـ ـ ــام سـ ـ ـ ــيادته بالمشـ ـ ـ ــاركة بورقـ ـ ـ ــة بحثيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــدكتور  /مصـ ـ ـ ـ ر
ـطف محمـ ـ ـ ــود ياسـ ـ ـ ـ ر
ـي والـ ـ ـ ــدكتور  /ايمـ ـ ـ ــن
رش ـ ـ ــيد وال ـ ـ ـ ىـن تتح ـ ـ ــدث ع ـ ـ ــن الح ـ ـ ــد م ـ ـ ــن االنبعاث ـ ـ ــات الكربوني ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق اع ـ ـ ــادة تخط ـ ـ ــيط الط ـ ـ ــرق م ـ ـ ــرة
اخري واخذ طريق بوابات حلوان نموزج لهذا.
كم ـ ــا ق ـ ــام الس ـ ــيد المهنـ ــدس  /محم ـ ــد ص ـ ــالح محم ـ ــد ص ـ ــالح الم ـ ــدرس المس ـ ــاعد بقسـ ــم الهندس ـ ــة المدني ـ ــة
بالمش ـ ـ ـ ـ ــاركة بع ـ ـ ـ ـ ــر ورقـ ـ ـ ـ ــة بحثيـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــلوك المنشـ ـ ـ ـ ــاءات الخرسـ ـ ـ ـ ــانية عنـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام الكذمـ ـ ـ ـ ـ ـرات
ى
التحويلية كنظام انشان وتاثيه عل المنشا ككل عنده تعرضه لحاالت مختلفة من االحمال
وقـ ـ ــد اوض المـ ـ ــؤتمر عنـ ـ ــد ختـ ـ ــام فاعلياتـ ـ ــه بالعديـ ـ ــد مـ ـ ــن الوصـ ـ ــايا نحـ ـ ــو التنميـ ـ ــة المسـ ـ ــتدامة واثرهـ ـ ــا عـ ـ ــل
تنمية مض خالل االيام القادمة بإذن هللا تعال

ر
األستاذ الدكتور /
مصطف ديب و المهندس محمد صالح خالل فعاليات المؤتمر
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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 المجتمع بما يحقق خطط التنمية المستدامة.
الرسالة  :تلتزم كلية الهندسة بتقديم برامج أكاديمية معاصرة تنمي الجوانب المعرفية والمهارية
والسلوكية للمهندسين وبما يؤهلهم ويكرس فكر ريادة األعمال لديهم على المستوى المحلي و العربي و
العالمي ،وأن تطبق معايير الجودة في كافة أنشطتها األكاديمية 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

تقريــــــــر
MONTHLY
شهرى

Report

4

20-6-2022

ر
الخضى
أ.د /س ـ ــالم محمود
عميد كلية الهندسة

إعداد
مكتب االستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة

مكتب األستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة
جامعة النهضة
4
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

س

قطاع الجودة وتطوير التعليم

فعاليات ورشة العمل الخاصة
توصيف البرامج والمقررات الدراسية

البامج والمقررات
توصيف ر
الدراسية طبقا لـ

" NARS2018

"

ورش عمل الجودة بكلية الهندسة
جامعة النهضة
26/05/2022
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

فعاليات ورشة العمل األولى الخاصة
توصيف البرامج والمقررات الدراسية

ورشة العمل
االولى
الثالثاء  24 ,مايو
][2022

توصيف البرامج
والمقررات
الدراسية
ر
الخضي عميد كلية
تحت رعاية الستاذ الدكتور /سالم

 11صباحا
مكتب سعادة العميد

الهندسة  ،عقدت كلية الهندسة جامعة النهضة ورشة عمل
لعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية تحت
البامج و المقررات الدراسية بحضور
عنوان "توصيف ر
سمب أستاذ الهندسة المعمارية بكلية
االستاذ الدكتور  /تامر ر
الهندسة جامعة ر ر
عي شمس وعضو وحدة التطوير المستمر

كلية الهندسة جامعة النهضة

وتوكيد الجودة بهندسة ر ر
عي شمس والستاذ الدكتور محمد
ى ر
سع كلية
إطار
ف
سعد مدير وحدة الجودة ،و ذلك يأت
ي
الهندسة جامعة النهضة للتقدم لالعتماد من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل عام .2022
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

فعاليات ورشة العمل الثانية الخاصة
توصيف البرامج والمقررات الدراسية

ورشة العمل
الثانية
األحد  29 ,مايو
][2022

توصيف البرامج
والمقررات
الدراسية
ُ
ر
الخضي عميد كلية
حرصا عىل إهتمام االستاذ الدكتور /سالم

 10صباحا

الهندسة بجودة العملية التعليمة  ،عقدت كلية الهندسة جامعة
النهضة ورشة العمل الثانية لعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة
البامج والمقررات الدراسية
المعاونة بالكلية تحت عنوان "توصيف ر

قاعة F018
كلية الهندسة جامعة النهضة

بحضور االستاذ الدكتور /جمال هاشم أستاذ الهندسة الكهربائية
ومدير وحدة التطوير المستمر وتوكيد الجودة بهندسة ر ر
عي شمس
ر
ذهن استاذ الهندسة المدنية وعضو وحدة
واالستاذ الدكتو /هيثم
ي
التطوير المستمر وتوكيد الجودة بهندسة ر ر
عي شمس والستاذ
ى ر
سع
الدكتور /محمد سعد مدير وحدة الجودة ،و ذلك يأت ف إطار ي
كلية الهندسة جامعة النهضة للتقدم لالعتماد من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل عام .2022
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

فعاليات ورشة العمل الثالثة الخاصة
توصيف البرامج والمقررات الدراسية

ورشة العمل
الثالثة
الثالثاء  14 ,يونيو
][2022
 10صباحا
مكتب سعادة العميد

توصيف البرامج
والمقررات
الدراسية
ر
سع كلية الهندسة جامعة النهضة للتقدم لالعتماد من
وف إطار ي
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل عام ،2022
ر
الخضي عميد كلية الهندسة
وتحت رعاية الستاذ الدكتور /سالم
جامعة النهضة تم عمل الورشة الثالثة للستاذ الدكتور /تامر
سمب استاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة ر ر
عي شمس
ر
وعضو وحدة التطوير المستمر وتوكيد الجودة بهندسة ر ر
عي

كلية الهندسة جامعة النهضة

شمس والستاذ الدكتور /محمد سعد مدير وحدة الجودة حيث
تم عمل الورشة العضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة المعاونة
البامج والمقررات الدراسية".
بالكلية تحت عنوان "توصيف ر
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

فعاليات ورشة العمل الرابعة الخاصة
توصيف البرامج والمقررات الدراسية

ورشة العمل
الرابعة
الثالثاء  14 ,يونيو
][2022

 1ظهرا
مكتب سعادة العميد

توصيف البرامج
والمقررات
الدراسية
ر
سع كلية الهندسة جامعة النهضة للتقدم لالعتماد من
وف إطار ي
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل عام ,2022
ر
الخضي عميد كلية الهندسة
وتحت رعاية االستاذ الدكتور /سالم
جامعة النهضة تم عمل الورشة الرابعة بحضور الستاذ الدكتور/
جمال هاشم االستاذ بكلية الهندسة جامعة ر ر
عي شمس ومدير
إدارة التطوير المستمر وتوكيد الجودة بهندسة ر ر
عي شمس

كلية الهندسة جامعة النهضة

والستاذ الدكتور /محمد سعد مدير وحدة الجودة حيث تم عمل
الورشة العضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة المعاونة بالكلية
البامج والمقررات الدراسية.
تحت عنوان "توصيف ر
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قطاع التعليم والطالب

مجلس الكلية المنعقد يوم االحد الموافق
2022/6/12

يتولى وكيللللك يلكليللللا لعلللللللطوب يلت لي ويل
أ.د/عبديلنا صر زييد تحت إعريف سيادة يل مـلللللللليد
أ.د/سلللللللال يلابلللللللرع متاب ا ملف أعماك يلت لي
وي لذع يرتب بعلللللللكك مباعلللللللر با لدع
ويل
يل بى ويلقياديت يل بيا فسلللليادت يولى يهتماما
ااصلللللللا بهذي يلق اع وي مك على تنويع يلادمات
لتحقيق أعلى نسللللبا ربللللاطه فى
يلمقدما لل
بوء يلم ايير يلموبوعيا لبماب جودة
يلت لي ويالعتماد.

ماتم إنجازه خالل هذا الشهر
متابعة اإلمتحانات بشككككككى يومى على مدار اليوم ع
طريق إنشككككان لجنة متابعة سككككير عملية اإلمتحانات
والتى يترأسككككككها الدكتور أحمد دن ى تحت إشككككككرا
أ.د سككككككككككالكككم الككك ضككككككككككر عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة
أ.د عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئو التعليم
والطالب

تكلي رؤسكككككككان االقسكككككككام بتسكككككككليم م تر للجداوى
الدراسية موضحة بها المواد الدراسية التي سو يتم
تدريسها في الترم الصي ي بحد اقصي يوم 2022 7 2
لرئيس لجنة الجداوى الدكتور أحمد عبد الباسط دن ى.

متابعة أعماى الكنتروى م حيث تواجد أعضككان ئيئة
التدريس و تسكككليم اإلمتحانات م قبى أعضكككان ئيئة
التدريس قبى بداية االمتحانات.

تكلي رؤسككككككان االقسككككككام بارسككككككاى جميع متطلبات
االقسكككككككام للعام الدراسكككككككي الجديد م موارد مالية
وبشرية و ايضا متطلبات الجودة.

متكابعكة أعضككككككككان ئيئكة التكدريس بتسكككككككليم در جات
الم ررات و االنتهان سريعا وت سليمها فى حد أق صى
ثالث ايام م إنع اد إمتحا الم رر

سككيتم تدريب مجموعة م طلبة ارم مصككر بجامعة
كال م كيوشكككو و يونيماب .و دا ى مصكككر باكاديمية
البحككث العلمي -الهيئككة ال وميككة لالن ككا Scala – -
وكالة ال ضان المصرية.

تكلي كال م االستاذ الدكتور رجب الس ا والمهندس
أحمد عبد المعطي باضكككافة بعض بيانات الكلية علي
موقع الجامعة.

وتكلي م .احمكككد عبكككد المعطي بعمكككى اعال علي
موقع الكلية بهذة التدريبات.

تكلي الدكتور رشوا بعمى مل يضم اسمان الطلبة
الذي لهم مواد  self-studyحتي يتم اضككككافتها في
كشو الممتحني

مواف ة مجلس الكلية علي اضافة مادة ا تياري ل سم
عمارة على ا يتم مراجعتها م مراجع ارجي
وت ديم ت رير بذلك.
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قطاع المشاركة المجتمعية

تكليف سعادة األستاذ الدكتور  /سالم الخضرى
بالسفر فى مهمة رسمية إلى باريس

السيس –
تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح
ي
ورعاية الستاذ الدكتور /خالد عبد الغفار وزير
ر ر
تدشي
لم فقد تم
التعليم
ي
العال والبحث الع ي
ر
القوم المضي لبناء بيت مض بالمدينة
المشوع
ي
الجامعية الدولية بباريس .وبناء عليه وحرصا من
ر
أعىل
عىل
المشوع
عىل أن يكون
ي
القوم ي
ي
الدولة ي
مستوي  -فقد تم تشكيل لجنة فنية متخصصة
ر
المشوع وتصميمه وخطوات تنفيذه –-
لمتابعة
وذلك منذ ر
أكب من ثالث سنوات .واللجنة الفنية
مكونة من كل من السادة :
الستاذ الدكتور /أيمن عاشور – نائب وزيرالعلم – وإستشاري
العال والبحث
التعليم
ي
ي
العمال المعمارية.
الستاذ الدكتور /عصام الكردي – رئيس جامعةر ر
العالمي الدولية – وإستشاري العمال المدنية.
ر
الخضي – عميد
الستاذ الدكتور /سالم محمودكلية الهندسة – جامعة النهضة (والستاذ بكلية
الهندسة – جامعة ر ر
عي شمس) – وإستشاري
أعمال الكهروميكانيكية.
ر
وف إطار آلية متابعة أعمال بناء رشكة المقاوالت
ي
وآلية رصف المستحقات الخاصة ببيت مض
بالمدينة الجامعية الدولية بباريس – ولمتابعة
ر
ر
عىل آخر
عىل التنفيذ للمشوع وللوقوف ي
اإلشاف ي
ر
بالمشوع فقد صدر قرار وزاري رقم
ما تم إنجازه
 1953بتاريـ ــخ  2022/06/19بتكليف اللجنة
إل باريس لمتابعة هذه العمال
الفنية للسفر ي
ر
المشوع
ولحضور اجتماع مع كامل فريق تنفيذ
عىل
بباريس يوم  15يوليو  – 2022وذلك للوقوف ي
كافة الموضوعات الفنية بحضور رئيس اإلدارة
الهندسية لبلدية باريس ومدير المدينة الجامعية
الدولية بباريس.

السيد الستاذ الدكتور
ر
الخضى
سالم محمود
عميد كلية الهندسة جامعة النهضة

ر
مشوع بيت مض بباريس
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قطاع المشاركة المجتمعية
ىر
واإلعباز أنضم
لم تتوقف طموحات وابداعات أعضاء هيئة التدريس المعاونه  ،فبكل الفخر
ر
خباء رشكة جيت سوالر كمدرب معتمد ف مجال
المهندس  /محمد رجب أبو المجد إل ر
ر
الطاقة الشمسية  ،حيث ان مصنع جيت سوالر هو الفريد من نوعه يف إنتاج الواح الطاقة
ر
ر
ال  50ميجا وات يف السنة  .وبذلك أصبح أول مصنع
تصل
تاجية
إن
بقدرة
مض
ف
ي
الشمسية ي
ر
ف مض سيم أوتوماتيك (. )Semi-Automatic
كما أن رشكة جيت سوالر معتمدة من ِقبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،كما ان لها
ر
عىل الشبكة والمنعزله عنها.
متصلة
أنظمة
من
مض
محافظات
معظم
ف
ي
مشاريـ ــع ي

م.م /محمد رجب
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قطاع المشاركة المجتمعية

مبااااااااااااارك لكلية الهندسة جامعة النهضة
الستاذ الدكتور  /حسن محمود
ر ر
ر ر
الكهربائيي
المهندسي
عضو مجلس إدارة بجمعية

 8يونيه
2022
2022

تم انتخاب الستاذ الدكتور حسن محمود بقسم
الطاقة الكهربية والمتجددة بأغلبية ساحقة كعضو
ر ر
ر ر
الكهربائيي التابعة
المهندسي
مجلس إدارة بجمعية
ر ر
المهندسي المضية وذلك لمدة أربــع
لجمعية
سنوات ى
حن  .٢٠٢٦الف مبارك دكتور وال االمام
ر
بإذن هللا يف تحقيق المصلحة العامة و الخدمة
العامة و نحو مستقبل ر
مشق نتطلع اليه ان يكون
ر ر
هندسي.
واقعا ملموسا يعيشه جميع الم
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قطاع العالقات اإلجتماعية

حفل تكريم
معال الستاذ الدكتور  /عبدالنارص زايد
وكيل كلية الهندسة
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تكريم معالى األستاذ الدكتور /عبدالناصر زايد
وكيل كلية الهندسة

قطاع العالقات اإلجتماعية
ىف يوم الوفا و لالفافا ل ما لامتاال ةا ا
ف النه ا ا ا ا ا باع ي سا ا ا ا ااف
الهندس ا ا ا ا ا
ى
الخضى بإة حفل
االست ذ الدكتور /س لم
تكريم ل س ا ا ا ااتد ا س ا ا ا اات ذ الدكتور /عبدالن رص
عبااداليمتااد ايااد لكتاال ت ا الهناادسا ا ا ا ا ا عىل
ر
الفت ر
الت ة ا ا ا ا ئ كوكتل لم ا ا ا ا ول التف تم ل
الطالب ل عىل الماهو ات الطيبا ا ر
الت ةا ا م
ض ا ا اليفل ا سا اات ذ الدكتور/
به سا اات ته لح ى ا
الا ا ا ف ا ا
اا اادى عبا اادالر ا ا ر ع ا ا ا ا ر
لما ا ا ا ول التف تم لالطالب لالسا ا ا ااتد االسا ا ا اات ذ
ى
الخضا ا ا اى عمتد ال ت راى
الدكتور /س ا ا ا لم
اليفل ) لالستد ا ست ذ الدكتور /عبد الن رص
ايد لكتل ال ت لما ا ا ا ا ول التف تم لالطالب ل
الس ا ا ا ااتد ا س ا ا ا اات ذ الدكتور /س ا ا ا ااتد عبد الر ر
ى
ببت
الا ا ا ف ا ا التكنولات ا ا السا ا ا ا ا ا ا ب
ر
سويف
تا

لالس ا ا ا ا ا اتا ا ااد ال ام اه انا ا ااد
اي اما ا ااد ااالت ع ار اتا ا ا
المهندس ا ا ا ا ا ى ل السا ا ا ا ااتد
ا س ا ا ا ا ات ا ذ /يمااد ع ام
ااديا الموار اليةا ا ا ا ا اي ا
ما ااا ا ا ا افا ا ا الا ان ااه ا ا ا ا ا ا ا ا
لالسا ا ا ا ع ا ا ا ا و ئي
التدري ل ع ا و ئي
الا اتا ا اادريا ا الا اما افا ا ا لعا ا ا
لالطالب.
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قطاع العالقات اإلجتماعية

تكريم ف ىل
ا ست ذ الدكتور/
عبدالن رص ايد
لكتل ت الهندس

تحت رعاية
معال العميد
ر
الخضى
أ.د/سالم
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قطاع العالقات اإلجتماعية
ا ااديا م لا ااهكا ا ا ة ا ا م ما ااه
سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف ا سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ذ
الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادكتور /س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لم
الخضا ا ا ا ااى عمت ا ا ا ا اد ت ا ا ا ا ا
ى ا
الهندس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت تا ا ا ا ااد
عا ا ا ااىل ال ئا ا ا ااها ا حتف ا ا ا ا
ا اام الفافا ا ا ل
يا ا ا رم ا ا ا
م لامت ا ا ا ا ا اال لماه ا ا ا ا ا ااو ات
ا سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ذ الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادكتور
عبدالن رص ايد

حفل تكريم معال الوكيل
أ.د/عبدالنارص زايد برعاية
ر
الخضى
معال أ.د /سالم
عميد كلية الهندسة
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قطاع العالقات اإلجتماعية

قام السـ ــتاذ الدكتور /مجدى عبد
القادر نائب رئيس جامعة النهضــة
ر
الخضى
و الستاذ الدكتور /سالم
عمي ـ ــد كلي ـ ــة الهن ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بتكريم
السـ ـ ـ ـ ــتاذ الدكتور عبدالنارص زايد
عىل مجهوداته خالل ى
فبة واليته

يوم الثالثاء
2022/6/21
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قطاع التدريب والزيارات العلمية

زيارة لمحطة طاقة الرياح بالزعفرانة

طالب كلية الهندسة جامعة النهضة
في زيارة لمحطة طاقة الرياح
بالزعفرانة
26/05/2022
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زيارة لمحطة طاقة الرياح بالزعفرانة

تحت رعاية الســتاذ الدكتور حســام المال ي – رئيس جامعة النهضــة ،والســتاذ الدكتور مجدي عبد القادر
ت
ض ـ ـي -
وبناء عىل توجيهات الس ـ ــتاذ الدكتور س ـ ــالم الخ ر ـ
– نائب رئيس الجامعة لش ـ ــئون التعليم والطالب،
ى
العمىل والتطبي ي لتحقيق أعىل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة
العلم بالجانب
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـورة ربم الجانب
عميد كلية الهندس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ر ـ
ي
ي
ر ر
مهندسي بمهارات علمية وعملية تواكب تطور سوق العمل.
للطالب لتخريـ ــج
قام قس ـ ــم هندس ـ ــة الطاقة الكهربائية والمتجددة برئاس ـ ــة الدكتور محمد س ـ ــعد وبت س ـ ــيق الدكتور حس ـ ــن
محمود رئيس لجنة الزيارات العلمية والتدريب بالكلية ر
واشاف المهندس محمد رجب المدرس المسـ ـ ـ ــاعد
بالقس ـ ـ ــم برحلة علمية لطالب القسـ ـ ـ ــم إل محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بالزعفرانة يوم الخميس 26
مايو  2022لعدد ( )30طالب من قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة.
ر
كــان يف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبــال الطالب المهنــدس احمــد ف اد  -مــدير المحطــة ،والمهنــدس محمــد حيــدر  -مــدير إدارة
التشغيل والصانة بالمحطة.

صورة جماعية بالموقع العام
قسم هندسة الطاقة
المتجدده

بمحطة طاقة الرياح بالزعفرانة

رئيس القسم
الدكتور /محمد سعد

رئيس لجنة الزيارات العلمية والتدريب بالكلية الدكتور حسن محمود
الدكتور  /محمد سعد
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زيارة لمحطة طاقة الرياح بالزعفرانة

ر
بمحارصة تعريفية عن محطة طاقة الرياح وإنتاجها ومكوناتها ،حيث أن مزرعة رياح
بدأت فعاليات الزيارة
ر
ه محطة إنتاج كهرباء من الرياح وتقع يف مدينة رأس غارب والتابعة لمحافظة البحر الحمر
الزعفرانة ي
الن تم إنشاؤها إلنتاج الطاقة من الرياح رف مض ،وتبلغ مساحتها  120كيلو ى
ى
مب
ي
وتعد من أوائل المزارع ي
مربــع ،وت تج ثلث ما ي تجه السد العال ،وأنشأت عىل  8مراحل بداية من عام  2000ى
حن  ،2010وتعد
ر
أكب مزرعه رف رشق إفريقيا بعد مزرعة رياح جبل الزيت ى
الن ت تج  580ميجا وات.
ثات
ر
ي
ي
مزرعة الزعفرانة إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بها  700توربينة ،وت تج طاقة بكميات مختلفة.
و تم تمويل إنشاء محطة الزعفرانة بقروض ميشة من الدنمارك وإسبانيا واليابان وألمانيا ،وتم إنشاؤها
ر ر
ماليي يورو ،كما أن المحطة تتبع بالكامل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
بتكلفة 110
قام الطالب بزيارة مركز التحكم بالمحطة ،ومشاهدة الريش الثابتة والمتحركة لتوربينات الرياح ثم زيارة
الورشة بما تحتويه من محوالت ومولدات كهربائية ،وصندوق ى
البوس ،واختتمت الزيارة بمعاينة ورؤية
ر
موقع التشغيل وكيفية التحكم بها
ف
ي
المحطة الثابتة
الريش
بمحطة الرياح
بالزعفرانة

مركز التحكم بمحطة
الرياح بالزعفرانة
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مناقشة مشاريع الم ررات الدراسية

قسم هندسة الطاقة المتجددة
بن ـ ــاءا ع ـ ــىل تعليم ـ ــات وتوجيه ـ ــات
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذالدكتور /سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
الخض ـ ـ ــي عميـ ـ ـ ــد الكليـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــربم
ر ـ
الجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري بالجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
مش ـ ـ ــوع
العمـ ـ ـ ــىل وذلـ ـ ـ ــك بعمـ ـ ـ ــل ر ـ
لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر درا ي بكليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الهندسـ ـ ـ ـ ـ ــة فقـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــام السـ ـ ـ ـ ـ ــيد
الـ ـ ــدكتور  /محمـ ـ ــد سـ ـ ــعد رئـ ـ ــيس
قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هندسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكهربائي ـ ـ ـ ــة والمتج ـ ـ ـ ــددة بعم ـ ـ ـ ــل
مناقشـ ـ ـ ـ ــة لمشـ ـ ـ ـ ــاري ــع المقـ ـ ـ ـ ــررات
الدراسـ ـ ــية الـ ـ ـ ىـن يقـ ـ ــوم بتدريسـ ـ ــها
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة وقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاترونكس وقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
االتص ـ ـ ــاالت والحاس ـ ـ ــبات خ ـ ـ ــالل
امتحانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىل للفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ر
ـات للعـ ـ ـ ـ رـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا ي
الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
 2022/2021يف الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ىـبة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ت  28م ـ ـ ـ ـ ــايو ال الثالث ـ ـ ـ ـ ــاء
 31مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو  2022لمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحكم ا ل والنمذج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والمحاك ـ ـ ـ ـ ــاه لل ـ ـ ـ ـ ــنظم الهندس ـ ـ ـ ـ ــية

واال ت والمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
الكهربائية.

رئيس القسم
الدكتور /محمد سعد
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قطاع األنشطه الطالبية

مناقشة مشاريع الم ررات الدراسية

مناقشة مشاريـ ــع
المقررات الدراسية
قسم هندسة الطاقة
المتجددة

تحت رعاية
معال العميد
ر
الخضى
أ.د/سالم
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قطاع البحث العلمى
أكككككد أ.د .سككككالم ال ضككككر عمبككككد كليككككة الهندسككككة علككككى ائتمككككام ال يككككادة السياسككككية بالبحككككث
العلمكككى وت كككديم الكككدعم للمبتككككري والم تكككرعي ا الفتكككا إلكككى حكككر الجامعكككة علكككى دعكككم كافكككة
المبككككادرات التككككى تح ككككز وتككككدعم االبتكككككار وربطكككك ب طككككط الدولككككة للتنميككككة المسككككتدامة ودعككككم
المشروعات ال ومية الكبر .
تككككم اليككككوم االثنككككي الموافككككق  2022-5-30ب اعككككة المناقشككككات بكليككككة العلككككوم جامعككككة عككككي
شكككمس بمناقشكككة رسكككالة الكككدكتوراة الم دمكككة مككك الطالكككب رائكككد السكككيد ابكككرائيم احمكككد تحكككت
عنوا اسككككت دام م ل ككككات الكتلككككة الحيويككككة لتحضككككير بعككككض مككككواد النككككانو الزالككككة العناصككككر
السامة م المحاليى المائية تحت اشرا لجنة الحكم المكونة م
 -١ا .د محمكككد محمكككود أبكككوعلي اسكككتاذ الكيميكككان كيكككر العضكككوية كليكككة العلكككوم جامعكككة عكككي
شمس
. ٢ا.د رجككككب ريككككاض امككككي السكككك ا اسككككتاذ الكيميككككان كيككككر العضككككوية جامعككككة النهضككككة بنككككي
سوي
.٣ا.د احمد محمود السيد ضائر أستاذ الكيميان كير العضوية ئيئة المواد النووية
و قد اثنت لجنة الحكم على محتو الرسالة و الجهد المبذوى
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قطاع البحث العلمى
ر
الماجيستب ف الرياضيات البحتة بقسم
قامت المعيدة /علياء عىل عبد المعىط فتح الباب  -بتسجيل رسالة
ر
الرياضيات (كلية العلوم – جامعة حلوان) تحت رإشاف كل من:
 -1الستاذ الدكتور عادل عبد الفتاح درويش

أستاذ الرياضيات البحتة كلية العلوم ،جامعة حلوان

 -2الستاذ الدكتور نارص حسن سويلم

أستاذ الرياضيات البحتة كلية العلوم ،جامعة القاهرة

 -3الدكتورة دعاء جمال

مدرس الرياضيات البحتة كلية العلوم ،جامعة حلوان

 -4الدكتور ماهر عبد القادر سليم

مدرس الرياضيات البحتة كلية الهندسة ،جامعة النهضة

كبلس مجدى رش ـ ـ ــيد المعيد
ـتب المقدمة من المهندس /ر
تمت مناقشـ ـ ـ ــة رسـ ـ ـ ــالة الماجس ـ ـ ـ ر
ر
بقسـ ــم الهندسـ ــة المدنية بكلية الهندسـ ــة جامعة النهضـ ــة ف كلية الهندسـ ــة جامعة القاهرة
تحــت عنوان "زيــادة عزم اإلنحنــاء للكمرات الخرسـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة عــاديــة المقــاومــة ذانيــة الــدمــك "
تحــت ر
ر ر
الثني الموافق
إشاف كوكبــة من أس ـ ـ ـ ـ ــاتــذة جــامعــة القــاهرة وجــامعــة المنوفيــة يوم
2022/5/30
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الرؤية  :أب تكوب كليا يلهندسا متميزة عربيا ً و إفريقيا ً و أب تتس باإلبديع و يإلبتكار في تقدي يلادمات
يلت ليميا ويلبحث يل لمي بم ايير دوليا لادما يلمجتمع بما يحقق ا يلتنميا يلمستديما.
الرسالة  :تلتز كليا يلهندسا بتقدي بريمج أكاديميا م اصرة تنمي يلجوين يلم رفيا ويلمهاريا
ويلسلوكيا للمهندسيب وبما يؤهله ويكرس فكر ريادة يألعماك لديه على يلمستوع يلمحلي و يل ربي و
يل المي ،وأب ت بق م ايير يلجودة في كافا أنع تها يألكاديميا و يلادميا.

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

تقريــــــــر
MONTHLY
شهرى

Report

20-8-2022

ر
الخضى
أ.د /س ـ ــالم محمود
عميد كلية الهندسة

إعداد
مكتب االستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة

مكتب األستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة
جامعة النهضة
4

قائمة المحتويات
Contents:

02

قطاع الجودة وتطوير التعليم

03

قطاع التعليم والطالب

04

قطاع األنشطة الطالبية

05

قطاع البحث العلمى

المحتويات

01

قطاع المشاركة المجتمعية

س

قطاع المشاركة المجتمعية

تكليف االستاذ الدكتور  /سالم محمود الخضرى
عميد كلية الهندسة جامعة النهضة بمنصب وكيل
اللجنة العليا للقيد والمعادالت

تحت قيادة السيد المهندس
النباوى نقيب
الفاضل /طارق
ر
ر
المهندسي بجمهورية مض العربية
وبناء عىل قرار هيئة المكتب رقم
( )159بتاري ــخ  2022/6/12تم
تكليف االستاذ الدكتور  /سالم
ر
الخضى عميد كلية
محمود
الهندسة جامعة النهضة بمنصب
وكيل اللجنة العليا للقيد
ر
المهندسي
والمعادالت بنقابة
المضية .
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قطاع الجوده وتطوير التعليم

إنجازات قطاع الجوده وتطوير
التعليم بكلية الهندسة جامعة
النهضة خالل شهر يوليو
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

إنجازات قطاع الجوده وتطوير التعليم بكلية
الهندسة جامعة النهضة

نظرا لسـ ـ كلية الهندس ــة جامعة النهض ــة للتقدد لنعتماد م الهيئة القومية لض ــما جودة
التعليم واالعتماد خنل عاد  2022فقد تم إنجاز العديد م الملفات الهامه الت كانت سوف
ر
يتم رفعه ــا عىل موقه الهيئ ــة  11/08/2022ولكن ــه لت ــرخب االجراءات ب ــالهيئ ــة القومي ــة
لضما الجوده واالعتماد فقد تم ترجيل رفه ملفات الجوده ليود  01/09/2022و كانت عىل
النحو االت :
 -1تجميه البيانات م أقســاد و إدارات اليلية والجامعة دعداد الدراســة الةاتية ليل قســم
عىل حدة.
 -2ادنتهاء م الدراس ــة الةاتية ومراجعتها م قجل لجنة المراجعة الداخلية و إرس ــالها اى
لجنة المراجعة الخارجية.
 -3عمل إجتماعات أس ـ ــبوعية منتظمة لجميه االقس ـ ــاد برااس ـ ــة االس ـ ــتاذ الدكتور /س ـ ــالم
ض ـ ـى عميد كلية الهندس ــة لمناقم ــة جميه الموض ــوعات الخا ــة بعملية
محمود الخ ر ـ
ضما الجوده والوقوف عىل اخر المستجدات.
 -4إدراج موضوعات الجوده والتطوير ضم مجالس اليلية ومناقمتها بصورة دورية.
ر
 -5التح ــدي ــر ال ــدورى للموقه االلكبوت لليلي ــة وتهوي ــده بك ــل م ــاهو ج ــدي ــد م بي ــان ــات
وتقارير خا ة باليلية.
ر
ر
وتجهبه ــا لرفعه ــا عىل الموقه االلكبوت الخ ــا
 -6االنته ــاء م جميه تق ــارير المقررات
بهيئة ضما الجوده.
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

إنجازات قطاع الجوده وتطوير التعليم بكلية
الهندسة جامعة النهضة

ر
للخريجي لتنفية الخطة التصحيحة
قاد برنامج الهندسة المعمارية بعقد ورشة عمل
ر
للمحاض كريم سعد المدرس بقسم
لسد الفجوة بعنوا Parametric Design
الهندسة المعمارية بكلية الهندسة  -جامعة الفيود و ذلك بناءا عىل دراسة الفجوة ر
بي
ر
الاحة  ٢٠١٢و متطلجات  NARS 2018و بناءا عليه تم عمل خطة لتن النقص و ذلك
ر
للطلجة الةي تخرجوا الفصل الدراىس الثات للعاد االكاديم  ٢٠٢٢-٢٠٢١و المتوقه
ر
الصيف لنفس العاد
تخرجهم البد
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

إنجازات قطاع الجوده وتطوير التعليم بكلية
الهندسة جامعة النهضة

ر
م ضم مجموعات ورش العمل المخطط لها خنل الصيف لتن الفجوة بناحة `٢٠١٢
ر
للخريجي لتنفية الخطة
قاد برنامج الهندسة المعمارية بعقد ورشة العمل الثانية
التصحيحة لسد الفجوة بعنوا  Building Information Modelingو قاد بعقد
ر
المعيدتي بقسم
الندوة المهندسة اسماء عثما بمساعدة المهندسة ارساء رمضا
الهندسة المعمارية  -و ذلك بناءا عىل دراسة الفجوة ر
بي الاحة  ٢٠١٢و متطلجات NARS
ر
 2018و بناءا عليه تم عمل خطة لتن النقص و ذلك للطلجة الةي تخرجوا الفصل
ر
ر
الصيف لنفس العاد
الدراىس الثات للعاد االكاديم  ٢٠٢٢-٢٠٢١و المتوقه تخرجهم البد
و تم ررسح برنامج  Revitو عمل تطبيقات عليه بواسطة الطلجة
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ر
أهم ما تم إنجازه ملف قطاع التعليم
والطنب

قطاع التعليم والطالب

ئئئئي
يتولى وكيل الكلية لشئئئئاوت الت ليل والتحت تشر فشئئئئةا
لل الخ ضةى مت ب ة مل عم ل الت ليل والتحت
ال مـئئئئئئئئي
والذى يةتبت بشئئئئئكل مب شئئئئئة ب ل عل التحبى والقي ار التحبية
ف ئئئئئئئي ت يولى اهتم م خ صئئئئئئئ بهذا القت ع وي مل على تنويع
الخ م ر المق مة للتحت لتشقيق على ن ئئئبة ةضئئئ اهل فى ضئئئو
الم يية الموضوعية لضم ت جو
الت ليل واالعتم .

ماتم إنجازه خالل هذا الشهر
متابعة إمتحانات الميد ترم بشككككككككع يومى على مدار
اليوم عن طريق إنشككككككا لجنة متابعة سككككككير عملية
اإلمتحانات والتى يترأ سها الدكتور  /أحمد دنقع تحت
إشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا
أ.د  /سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة
متابعة أعماع الكنتروع من حيث تواجد أعضككا ئيئة
ال تدريس و تسكككككككليم إمت حا نات ن ها ية ال عام من ق بع
أعضا ئيئة التدريس قبع بداية االمتحانات.

تكلي رؤسككككككا االقسككككككام بارسككككككاع جميع متطلبات
االقسكككككككام للعام الدراسكككككككي الجديد من موارد مالية
وبشرية و ايضا متطلبات الجودة.

تكلي كال من االستاذ الدكتور رجب السقا والمهندس
أحمد عبد المعطي باضكككافة بعض بيانات الكلية علي
موقع الجامعة.

تكلي رؤسككا االقسككام بتسككليم مقتر للجداوع الدراسككية موضككحة بها المواد الدراسككية التي
سو يتم تدريسها في الترم األوع لرئيس لجنة الجداوع الدكتور  /أحمد عبد الباسط دنقع.

|page 8 of 19

قطاع التعليم والطالب

ر
أهم ما تم إنجازه ملف قطاع التعليم
والطنب

طنب كلية الهندسة جامعة النهضة أثناء أداء امتحانات منتصف الفصل
ر
الصيف 2022-2021
الدراىس
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قطاع التعليم والطالب

ر
أهم ما تم إنجازه ملف قطاع التعليم
والطنب

تحت رعاية االستاذ الدكتور  /حساد المنح – رايس الجامعة وبناءا عىل توجيهات األستاذ
ر
الخضي – عميد كلية الهندسة قاد الدكتور /طارق السيد رايس قسم
الدكتور  /سالم
ر
الهندسة المدنية بالتوا ل مه أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية المختلفة وعىل
رأسهم األستاذ الدكتور /أحمد فتىح إبراهيم زيدا أستاذ هندسة الببة واالساسات و وكيل
شئو التعليم والطنب بجامعة ر
بت سويف و الدكتور /ابراهيم طلعت عجد الجديه عرفة
المدرس بكلية الهندسة – جامعة الهقازيق و الدكتور /عمرو عىل حس فرج البنا المدرس
بكلية الهندسة – جامعة ر
بت سويف اللتحاقهم بقسم الهندسة المدنية ع طريق نظاد
ر
ر
الصيف لعاد 2022-2021
الفصل الدراىس
االنتداب بالساعه واالعارة لمدة يوما
خباتهم العلمية والعملية لنقلها لطنب قسم الهندسة المدنية جامعة النهضة
الستفاده م
ر

االستاذ الدكتور /أحمد فتىح إبراهيم زيدا

الدكتور /عمرو عىل حس البنا

أستاذ ميكانيكا الببة واالساسات

المدرس بكلية الهندسة
جامعة ر
بت سويف

وكيل شئو التعليم والطنب بكلية الهندسة
جامعة ر
بت سويف
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قطاع التعليم والطالب

ر
أهم ما تم إنجازه ملف قطاع التعليم
والطنب

قاد برنامج الهندسة المعمارية بعقد لقاء ارشادي ليافة طلجة القسم لتعريفهم بالتدريب
ر
ر
ر
الناحتي (الاحة  ٢٠١٢و الاحة  )٢٠٢٠و ذلك
الميدات و اهميته و ررسوطه و متطلجاته
يود  ١اغسطس او الي عىل تطبيق  teamsو خنل الندوة تم تعريف الطلجة باماك
التدريب المعتمدة و ررسوط قبول التدريب و كةلك اطنعهم عىل نوعية التدريب المقبول
و تم عرض النماذج الت يجب ا يستوفيها الطالب خنل فبة التدريب م جهة التدريب و
ر
الت لها نصيب تقييم الطالب و تم االجابة عىل كافة تساؤالت الطلجة بهةا الخصو .
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قطاع األنشطه الطالبية

اشتراك طالب قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة
باليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

تحت رعاية االستاذ الدكتور  /حساد المنح – رايس الجامعة وبناءا عىل توجيهات
ر
ر
الخضي – عميد كلية الهندسة بالمنافسة المسابقات
األستاذ الدكتور  /سالم
المحلية والدولية ،اشبك قسم هندسة الطاقة الكهربااية والمتجددة بكلية الهندسة
ر
برااسة الدكتور محمد سعد – رايس القسم ر
بمشوع تخرج طنب القسم اليود العلم
ر
والمشوع باسم (مركجة
سبتمب 2022
لليلية الفنية العسكرية المنعقد يود الخميس 8
ر
تعمل بالطاقة الكهربااية والطاقة الممسية) تحت إ ررساف االستاذ الدكتور  /محمد
ابراهيم والدكتور  /محمد سعد والدكتور  /محمد مختار والمهندس  /محمد رجب و
ر
المشوع بدعم م أكاديمية الجحر العلم والتكنولوجيا بمجلغ ()75000
قد فاز هةا
جنية مضي لعدد ( )5طنب م القسم وهم (عجد هللا سلومة و زياد حمدي و رارسقت
كمال و االء حس و تغريد عيد)
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قطاع األنشطه الطالبية

تدريب طالب قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة
بمحطات توليد الكهرباء بالكريمات

انطنقا م حر كلية الهندسة بجامعة النهضة عىل ربط الجانب العلم بالجانب العمىل
ر
مهندسي بمهارات علمية وعملية
والتطبيف ،ولتحقيق أعىل استفادة للطنب ،وتخريـ ــج
تواكب تطور سوق العمل ،وتحت رعاية االستاذ الدكتور  /حساد المنح – رايس الجامعة
ر
الخضي – عميد كلية الهندسة ،نظم قسم
وبناءا عىل توجيهات األستاذ الدكتور  /سالم
هندسة الطاقة الكهربااية والمتجددة بكلية الهندسة برااسة الدكتور محمد سعد – رايس
القسم ،وبتنسيق الدكتور  /حس محمود – رايس لجنة الزيارات العلمية والتدريب باليلية
دورة تدريبية لطنب القسم بمحطات توليد الكهرباء بالكريمات لمدة ثنث اسابيه خنل
الفبة م الثنثاء  19يوليو اى االربعاء  10اغسطس  2022بمعدل  6اياد نظري و  12يود
عمىل باربــه محطات لتوليد الكهرباء بالكريمات وهم (محطة كهرباء الكريمات  – 1محطة
كهرباء الكريمات المركجة  – 2محطة كهرباء جنوب حلوا – محطة الطاقة الممسية).
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قطاع األنشطه الطالبية

ترشيح أ.د.م .محمود سامي سليمان ممثال عن قسم
الهندسة المدنية للمشاركة بالتحكيم بمسابقة نقابة
المهندسين ببني سويف

`

ر
الخضي عميد اليلية ببشيح أستاذ م القسم
بناء عىل تكليف السيد األستاذ الدكتور سالم
ر
المهندسي الفرعية ر
ر
مشوعات
ببت سويف وترشيح نماذج م
بالتحكيم بمسابقة نقابة
المهندسي ر
ر
ببت سويف.
التخرج للمماركة بنقابة
فقد تم ترشيح أ.د.د .محمود سام سليما
بالمسابقة وتقييم المماريـ ــه
وتم ترشيح ر
ر
المش ر
األتيي:
وعي

ممثن ع

القسم للمماركة بالتحكيم

الفريق األول

Attendance System based on Face Recognition
01004014619

1.Hossam Elian
2.Reem Elgiddawy
3.Norhan Adel
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قطاع األنشطه الطالبية

ترشيح أ.د.م .محمود سامي سليمان ممثال عن قسم
الهندسة المدنية للمشاركة بالتحكيم بمسابقة نقابة
المهندسين ببني سويف

الفريق ر
الثات
E-Learning Management System
0116282493

1. Adham Mostafa Hussien
2. Omar Hussien Ali
3. Mohamed Mohamed Haddad
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قطاع البحث العلمى

تحكيم االستاذ الدكتور /رجب السقا لرسالة دكتوراه
ر العلود ر مجال الكيمياء برروقة جامعة ر
عي شمس

حكم االس ـ ـ ــتاذ الدكتور /رجب الس ـ ـ ــقا أس ـ ـ ــتاذ الكيمياء بكلية الهندس ـ ـ ــة جامعة النهض ـ ـ ــة
رســالة دكتوراه ر مجال الكيمياء برروقة كلية العلود جامعة ر
عي شــمس للجاحر  /واال
محمد عجد الجواد تحت عنوا
"تحضب وتو يف بعض المباكجات والصجغات غب العضوية الجديدة ودراسة
ر
ناعة األحجار"
تطبيقاتها
والت تمتمل بإختصار عىل االت:
 تحض ـ ـ ـ ـ ــب بعض المخض ـ ـ ـ ـ ــجات م خنل تفاعل ـ ـ ـ ـ ــجغة ((Lithol Rubineمه أمنحر
ر
والمنجنب والكوبلــت دنتــاج مخض ـ ـ ـ ـ ـ ـجــات جــديــدة تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدد مجــال
الكبيــت والهنــك
ر
ناعة االحجار م خنل طرق بسيطة ديقة للبيئة وموفرة للوقت وللعملة الصعجة.
ر
ناعة
 تحضببعض المخضجات الغب عضوية النانومبية الت لها أهمية اقتصاديةاالحجار والبويات.

األستاذ الدكتور /رجب السقا

ر

ورة جماعية مه االساتةة الهمنء م جامعة ر
عي شمس والجاحر بعد إتماد المناقمة
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قطاع البحث العلمى

مناقمة رسالة الدكتوراه المقدمة م المهندسه/
ر
حسي قطب المدرس المساعد
ريــهاد ماجد
بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة

تمت مناقم ـ ـ ــة رس ـ ـ ــالة الدكتوراه المقدمة م المهندس ـ ـ ـه /ريــهاد ماجد حس ـ ـ ـ ر
ـي قطب
ر
المدرس المسـ ـ ــاعد بقسـ ـ ــم الهندسـ ـ ــة المدنية بكلية الهندسـ ـ ــة جامعة النهضـ ـ ــة كلية
الهندســة جامعة المنيا تحت عنوا "دراســة ترثب إســتخداد مســحوق مخلفات بعض
المواد كجديل لألس ـ ـ ـ ـ ــمنت عىل خص ـ ـ ـ ـ ــااص الخرس ـ ـ ـ ـ ــانه ذاتية الدمك ذاتية المعالجة "
تحــت رإرساف كوكجــة م أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـةة جـامعــة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوط وجـامعــة الفيود و جـامعـة المنيــا
ر
االثني الموافق2022/07/25
وجامعة النهضة يود
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قطاع البحث العلمى

مناقمة رسالة الماجستب المقدمة م المهندس/
عمرو منصور محمد رشاد المعيد بقسم الهندسة
المدنية بكلية الهندسة

تمت مناقمـ ــة رسـ ــالة الماجسـ ــتب المقدمة م المهندس /عمرو منصـ ــور محمد رشـ ــاد
ر
المعيد بقسـ ـ ـ ــم الهندسـ ـ ـ ــة المدنية بكلية الهندسـ ـ ـ ــة جامعة النهضـ ـ ـ ــة كلية الهندس ـ ـ ــة
جامعة المنيا تحت عنوا "التطبيق األمثل للنماذج العددية دتها الميول الجانبية
لــجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـطــرق ال ـم ـجـ ـ ــاورة ل ـل ـق ـنــوات ال ـمـ ـ ــاا ـيـ ـ ــة ت ـحـ ـ ــت تـ ـ ــرثــب أح ـمـ ـ ــال ال ـمــرور "
تحــت رإرساف كوكجــة م أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــةة جــامعــة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوط وجــامعــة حلو و جــامعــة المنيــا
وجامعة النهضة يود الثنثاء الموافق 2022/08/23
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الرؤية  :ت تكوت كلية الهن ة متميز عةبي ً و ففةيقي ً و ت تت ل ب إلب اع و اإلبتك ة في تق يل الخ م ر
الت ليمية والبشث ال لمي بم يية ولية لخ مة المجتمع بم يشقق ختت التنمية الم ت امة
الرسالة  :تلتزل كلية الهن ة بتق يل بةامج ك يمية م صة تنمي الجوانت الم ةفية والمه ةية
وال لوكية للمهن يت وبم يؤهلهل ويكةس فكة ةي األعم ل ل يهل على الم توى المشلي و ال ةبي و
ال لمي ،و ت تتبق م يية الجو في ك فة نشتته األك يمية و الخ مية

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

تقريــــــــر
MONTHLY
شهرى

Report

20-5-2022

ر
الخضى
أ.د /س ـ ــالم محمود
عميد كلية الهندسة

إعداد
مكتب االستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة

مكتب األستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة
جامعة النهضة
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قطاع المشاركة المجتمعية

س

فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع

قطاع المشاركة المجتمعية

"رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية"
بمقر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

انطلقت يوم االثنين الموافق  ٩مايو فعاليات ورشةةةة العمل
الخةةا ةةةةةةةةة بمشةةةةةةةروع رفل كمةةا ة الطةةاقةةة بةةالجةةامعةةات
الم رية بمقر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ،
وقد بدأت فعاليات ورشةةةةةةةة العمل بكلمة األسةةةةةةةتاذ الدكتور
محمد لطيف أمين المجلس األعلى للجامعات والتى رحب
خاللها بمعالى األسةةةةةتاذ الدكتور سةةةةةالم محمود الخضةةةةةر
عميد كلية الهندسةةة بجامعة النهضةةة و بالسةةادة األسةةاتذة
الخبرا فى الطاقة والممثلين للجامعات الم رية األعضا
فى المجلس األعلى للجامعات.
كذلك قام بالترحيب بالسةةةةةادة الممثلين لبنك التنمية وإعادة
اإلعمار األلمانى  KfWو مدير شركة Gopa Infra
 Mr. Mathias Luegو رئيس فريق العمل
 ، Mr.Karl Rechthalerو األسةةةةةةةتةةاذ الةةدكتور ةةانى
الغزالى نائب رئيس فريق العمل.
وأ كد سةةةةةةة يادتم أن المجلس األعلى لل جام عات و الداعم
بشةكل أسةاسةى لهذا المشةروع والذ سةيعود بالمائدة على
الجامعات التى سيتم تنميذ المشروع بها.
وخالل اللقاء ثمن األستاذ الدكتور محمد لطيف
دور األستاذ الدكتور سالم محمود الخضرى
عميد كلية الهندسة بجامعة النهضة و السادة
األساتذة أعضاء اللجنة الفنية لما بذلوه من جهد
دونما أى مقابل فى المراجعة الدقيقة لتقييم
المناقصة الدولية الختيار االستشارى.
كما قام األستاذ الدكتور محمد لطيف بتكريم
األستاذ الدكتور سالم محمود الخضرى واهداء
شهادة تقدير ودرع له من قبل المجلس األعلى
للجامعات.
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قطاع المشاركة المجتمعية

تكريم األستاذ الدكتور
محمد لطيف
أمين المجلس األعلى للجامعات
لألستاذ الدكتور سالم الخضرى
عميد كلية الهندسة جامعة النهضة
على المراجعة الدقيقة لتقييم
المناقصة الدولية الختياراالستشارى
فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع
"رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية"
بمقر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
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قطاع المشاركة المجتمعية

فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع
"رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية"
بمقر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
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قطاع المشاركة المجتمعية

تعاون مجتمعى بين كلية الهندسة جامعة النهضة
– قسم الهندسة المعمارية –
و محافظة بنى سويف

تحت رعاية االستاذ الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة و في إطار التعاون
المجتمعى بين كلية الهندسة و محافظة بني سويف و بعد تسليم قسم الهندسة
المعمارية لمشروعين للمحافظة ترتب علية ما يلى :
قامت محافظة بني سويف بالتقدم بطلب لكلية الهندسة  -قسم الهندسة المعمارية -
للقيام بأعمال تخطيط و تصميم و إعداد مخطط تفصيلي لمنظة إستخدام سياحى
مساحتها  487فدان تتضمن إستخدامات مراكز إستشفاء عالجى و جامعات
ومنتجعات سياحية لمنطقة الحيبة – مركز الفشن كما هو موضح بالخطاب المرفق
الصادر عن مكتب محافظ بنى سويف.
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قطاع المشاركة المجتمعية

طالب مدرسة المتموقين ببني سويف في
استضافة كلية الهندسة بجامعة النهضة

في إطار إ تمام الدولة برعاية المتموقين والمبتكرين من الطالب وحر ا على م لحة اوالدنا
العلمية ودعما لطالب مدرسة المتموقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف واستكمال للدور
المجتمعي الذي تقوم بم كلية الهندسة بجامعة النهضة وبنا ا على توجيهات سيادة العميد االستاذ
الدكتور /سالم الخضري تم استقبال عدد ( )55طالب ومشرف من مدرسة المتموقين ببني سويف
من طالب المرقة االولى والثانية ثانوي عام بقسم ندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة بكلية
الهندسة بجامعة النهضة يوم الثالثا الموافق  5ابريل  2022وذلك إلعطائهم محاضرات لثقل
مهاراتهم الذ نية والعملية والمعرفية ومساعدتهم في مشاريعهم البحثية والتعرف على امكانيات
المعامل بالكلية.
كان في استقبال الطالب الدكتور  /محمد سعد رئيس قسم ندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة
وقام بالترحيب بابنائنا الطالب والسادة المشرفين المرافقين معهم وتم القا المحاضرة االولى
االستاذ الدكتور  /محمد ابر االستاذ المساعد بالكلية عن (غازات االحتباس الحراري) وتلها
المحاضرة الثانية لالستاذ الدكتور /رجب السقا استاذ الكيميا بالكلية عن (اعادة التدوير) وتلها
المحاضرة الثالثة للدكتور  /محمد سعد رئيس قسم ندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة عن
عالقة اعادة التدوير بالطاقة المتجددة ثم تعريف الطالب بامكانيات معامل الكلية وكيمية استمادة
الطالب منها.

|page 7 of 25

قطاع المشاركة المجتمعية

الشكر والتقدير لألستاذ
الدكتور  /أحمد موسى
االستاذ بقسم الهندسة
المدنية

يتقدم األستاذ الدكتور  /سالم الخضر عميد كلية الهندسة جامعة النهضة بالشكر والتقدير
لألستاذ الدكتور  /أحمد موسى االستاذ بقسم الهندسة المدنية على الجهد المبذول المتميز ألبنا ه
الطالب و الكلية طوال المترة التى عمل بها بالكلية كما يتقدم بالتهنئة إلختيار و إنضمام سيادتم
إلى أعضا يئة التدريس بجامعة  Nottinghamبالمملكة المتحدة البريطانية لجهوده
المتميزه و المثمره فى مجال الهندسة المدنية تخ ص الهندسة الجيوتقنية ،وكعادة كلية
الهندسة جامعة النهضة و دابها على التوا ل الدائم مل القامات األكاديمية وسعيها الدائم على
رفل كما ة العملية التعليمية والنهوض بالتعليم الجامعى فإن التوا ل مستمر مل األستاذ الدكتور
 /أحمد موسى لإلستمادة من خبراتم العلمية واالطالع على ما و جديد والى ما أنتهى لم العلم
فى تخ ص الهندسة المدنية ورغم أن الكلية ستمتقد وجود أحد أعضا يئة التدريس إال أن
او ر التوا ل اإلجتماعى التنقطل ومن ذا المنطلق فإن كلية الهندسة جامعة النهضة ترحب
دائما بزيارة األستاذ الدكتور  /احمد موسى إلى أسرتم بالكلية وقتما عاد إلى أرض الوطن.

|page 8 of 25

قطاع الجودة وتطوير التعليم

زيارة وفد رفيل المستو من كلية الهندسة
جامعة النهضة ألستاذ الدكتور  /جمال اشم
األستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس و
مدير إدارة التطوير المستمر و توكيد الجوده

نظرا لسةةعي كلية الهندسةةة جامعة النهضةةة للتقدم
لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتمةةةاد خالل عةةةام  ,2022قةةةام وفةةةد رفيل
المسةةةةتو من كلية الهندسةةةةة برئاسةةةةة االسةةةةتاذ
الدكتور  /سةةةةالم الخضةةةةر عميد كلية الهندسةةةةة
جامعة النهضةةةة واالسةةةتاذ الدكتور  /محمد سةةةعد
مدير وحدة الجودة بكلية الهندسةةةةةةة و األسةةةةةةتاذه
الدكتوره  /إيمان شةةةةةةةقور رئيس معيار البرام
األكةةاديميةةة و الةةدكتور  /أحمةةد دنقةةل نةةائةةب مةةدير
وحدة الجوده بزيارة االسةةةةةةةتاذ الدكتور  /جمال
ا شم األ ستاذ بكلية الهند سة جامعة عين شمس
و مدير إدارة التطوير المسةةةةةتمر و توكيد الجوده
لمناقشةةةة خطة كلية الهندسةةةة للتقدم لإلعتماد من
الهيئة القومية لجودة التعليم واإلعتماد وذلك يوم
الثالثا الموافق  10مايو . 2022
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قطاع الجودة وتطوير التعليم

مشاركة كلية الهندسة فى ندوة علمية
بعنوان التحول للجامعات الدولية من
خالل التعليم المؤسسي

تحت رعاية االستاذ الدكتور  /حسام المالحي رئيس جامعة النهضة وبناء على توجيهات االستاذ
الدكتور  /سالم الخضري عميد الكلية شارك فريق الجودة للمعايير الدولية بكلية الهندسة بجامعة
النهضة برئاسة الدكتور  /محمد سعد رئيس فريق الجودة للمعايير الدولية بالكلية في الندوة العلمية
التي نظمتها الجامعة يوم االثنين  16مايو  2022بقاعة  107الدور االول بكلية الطب البشري
بالجامعة والتى حاضر فيها الخبير الدولى للجودة الدكتور  /عالء جراد وقد تم افتتاح الندوة بكلمة
ترحيب من االستاذ الدكتور /مجدي عبد القادر وشارك في التدوة االستاذ الدكتور  /سالم الخضري
عميد كلية الهندسة وجميع االساتذة االفاضل عمداء كليات جامعة النهضة وجميع السادة اعضاء
هيئة التدريس واعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة وضم وفد كلية الهندسة بجانب االستاذ الدكتور
 /سالم الخضري عميد الكلية والدكتور  /محمد سعد رئيس فريق الجودة للمعايير الدولية كال من
الدكتور  /مصطفي محمود نائب رئيس فريق الجودة للمعايير الدولية والسادة االفاضل رؤساء
المعايير الدولية وعلى راسهم االستاذ الدكتور  /رجب السقا والدكتور  /محمد حسن والدكتور /
احمد دنقل والدكتور  /احمد عبد العظيم والدكتور /رشوان المشهور والدكتورة /اسماء سليم .

السادة اعضاء هيئة التدريس مع الخبير الدولى للجودة الدكتور  /عالء جراد

|page 10 of 25

قطاع الجودة وتطوير التعليم

ندوة علمية بكلية الهندسة جامعة النهضة
تحت عنوان تو يف البرام والمقررات
الدراسية طبقا لـ " NARS2018

نظرا لسعي كلية الهندسة جامعة النهضة للتقدم لالعتماد من الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد خالل عام  ,2022وتحت رعاية االستاذ الدكتور  /سالم
الخضري عميد الكلية تم دعوة االستاذ الدكتور  /جمال هاشم االستاذ بكلية الهندسة
جامعة عين شمس ومدير إدارة التطوير المستمر وتوكيد الجودة بكلية الهندسة عين
شمس لعقد ندوة علمية ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية تحت
عنوان "توصيف البرامج والمقررات الدراسية طبقا لـ  " NARS2018يوم االربعاء
الموافق  18مايو  2022بمسرح الكلية بالقرية الذكية ببني سويف.
كان في استقبال االستاذ الدكتور  /جمال هاشم مدير إدارة التطوير المستمر وتوكيد
الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس االستاذ الدكتور  /سالم الخضري عميد
الكلية واالستاذ الدكتور  /عبد الناصر زايد وكيل الكلية والدكتور  /محمد سعد مدير
وحدة ضمان الجودة بالكلية وحضر الندوة جميع رؤساء االقسام العلمية ورؤساء
المعايير االكاديمية وجميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة
المتواجدين فى ذلك اليوم.

االستاذ الدكتور  /جمال هاشم يلقى محاضرة بعنوان تو يف البرام والمقررات الدراسية طبقا لـ  " NARS2018على السادة الحضور
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اجتماع وحدة ضمان الجودة بالكلية مل
األستاذ الدكتور  /وائل حزين مستشار
رئيس الجامعة للجودة

قطاع الجودة وتطوير التعليم

نظرا لسةةةةعي كلية الهندسةةةةة جامعة النهضةةةةة للتقدم لالعتماد من الهيئة القومية لضةةةةمان جودة
التعليم واالعتماد خالل عام  ,2022وتحت رعاية األسةةتاذ الدكتور  /سةةالم الخضةةري عميد الكلية
تم عقد اجتماع وحدة ضةةةمان الجودة بالكلية مل األسةةةتاذ الدكتور  /وائل حزين مسةةةتشةةةار رئيس
الجامعة للجودة يوم الثالثا الموافق  17مايو  2022بمكتب االسةةتاذ الدكتور  /سةةالم الخضةةري
عميد الكلية وبحضةةةور االسةةةتاذ الدكتور  /عبد النا ةةةر زايد وكيل الكلية والدكتور  /محمد سةةةعد
مدير وحدة ضةةةمان الجودة بالكلية والسةةةادة رؤسةةةا االقسةةةام العلمية والسةةةادة رؤسةةةا المعايير
االكاديمية بالكلية لمناقشةةةةةةةة خطة التقدم لالعتماد من الهيئة القومية لضةةةةةةةمان جودة التعليم
واالعتماد.

أثناء حديث األستاذ الدكتور  /وائل حزين مستشار رئيس الجامعة مع األستاذ الدكتور /عبد الناصر زايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و
السادة أعضاء هيئة التدريس رؤساء المعايير االكاديمية بالكلية

ا
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قطاع التعليم والطالب

يتولى وكيل الكلية لشئئئئئون التعليم والطالب أ.د/عبد الناصئئئئر زايد
تحت إشراف سيادة العمـئئئيد أ.د/سالم الخضرى متابعة ملف أعمال
التعليم والطالب والذى يرتبط بشئئئئئئئكل مباشئئئئئئئر بالدعم الطالبى
والقيادات الطالبية فسيادته يولى اهتماما خاصا بهذا القطاع ويعمل
على تنويع الخدمات المقدمة للطالب لتحقيق أعلى نسئئبة رضئئائهم
فى ضوء المعايير الموضوعية لضمان جودة
التعليم واالعتماد.

ماتم إنجازه خالل هذا الشهر
تم عمل جدول االمتحانات بالتعاون بين الدكتورة /
إيمان شةةةةةةقور و رؤسةةةةةةا األقسةةةةةةام تحت إشةةةةةةراف
أ.د  /سةةةةةةةةةةالةةةم الةةةخضةةةةةةةةةر عةةةمةةةيةةةةد الةةةكةةةلةةةيةةةةة
أ.د /عبد النا ةةةةةر زايد وكيل الكلية لشةةةةةئون التعليم
والطالب
متابعة اإلمتحانات بشةةةةةكل يومى على مدار اليوم عن
طريق إنشةةةةا لجنة متابعة سةةةةير عملية اإلمتحانات
والتى يترأسةةةةةها الدكتور  /أحمد دنقل تحت إشةةةةةراف
أ.د  /سةةةةةةةةةةالةةةم الةةةخضةةةةةةةةةر عةةةمةةةيةةةةد الةةةكةةةلةةةيةةةةة
أ.د /عبد النا ةةةةةر زايد وكيل الكلية لشةةةةةئون التعليم
والطالب

متةابعةة أعضةةةةةةةةا يئةة التةدريس بتسةةةةةةةليم در جات
المقررات و االنتها سريعا وت سليمها فى حد أق ى
ثالث ايام من إنعقاد إمتحان المقرر

متابعة أعمال الكنترول من حيث تواجد أعضةةا
التدريس و تسةةةليم اإلمتحانات من قبل أعضةةةا
التدريس قبل بداية االمتحانات

يئة
يئة
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قطاع المشاركات الدولية

مشروع دولي ممول من قبل البرنامج
الدولي ERASMUS MUNDUS

تحت رعاية االستاذ الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة ،وبتوجيه من سيادته قام سيادته
بإتاحة فرصة عظيمة لقسم الهندسة المعمارية بالتقدم للحصول على منحة مشروع دولى ممول
من البرنامج الدولي للتبادل الطالبي  ERASMUS MUNDUSبمشاركة مع جامعة محلية
وهي االكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و كذلك ثالث جامعات من تونس و
جامعة في ايطاليا و جامعة في أسبانيا ،و ذلك ضمن اطار تصميم تدريب بموضوع صيانة مواقع
التراث و تأهيلها بهدف الترويج السياحي و من المقترح ان تكون مواقع التراث في مدينة بني
سويف هي الحاالت التطبيقية.
و تتضمن المنحة تصميم البرنامج التدريبي و عمل لقاء في احدى دول اإلتحاد األوروبي لعرضه
 ،والعودة لتطبيقه على مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تعنى بشؤون التراث المعماري
و تأتي اهمية هذه المنحة في التبادل و المشاركة مع جامعات محلية و اقليمية و دولية ضمن
منطقة اإلتحاد اال وروبي و لما لها من اهمية في دعم مواقع التراث لتأهيلها سياحيا بما يتماشى
مع رؤية الدولة في ذلك و كذلك يخدم المجتمع المحلي و اإلرث المعماري في المدينة المصرية.
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قطاع المشاركات الدولية

مشروع دولي ممول من قبل البرنامج
الدولي ERASMUS MUNDUS

مشاركة كلية الهندسة جامعة النهضة في مشروع دولي ممول من قبل البرنامج الدولي
 ERASMUSبعنوان " تأهيل مواقع التراث بهدف الترويج السياحي
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قطاع البحث العلمى

اإلستعداد لملتقى طالب جامعة
النهضة و جامعة القا رة تحت عنوان
م ر المستقبل

تحت رعاية و إشةةراف األسةةتاذ الدكتور  /سةةالم الخضةةر عميد كلية الهندسةةة و إشةةراف األسةةتاذ
الدكتور  /رجب رياض السقا استاذ الكيميا وعلوم البيئة  -قسم العلوم االساسية
تقدم الطالب  :علي عبدالعال علي عبدالعال ببحث تحت عنوان االقت ةةاد االخضةةر نشةاتم وفرص
الجمهورية الجديدة نحو تحقيقم واالستماده منم ،
وكذلك تقدمت الطالبة  :روان عبدالجواد محمد ببحث تحت عنوان االقت ةةةةةةاد االخضةةةةةةر /كيمية
االستمادة من التكنولوجيا الحديثة لتنمية الموارد الزراعية و ال ناعات الغذائية
وذلك جا فى ضةةةو توجيهات األسةةةتاذ الدكتور  /سةةةالم الخضةةةر عميد كلية الهندسةةةة على حث
أعضةةةةا يئة التدريس و الطالب لإلسةةةةتعداد لملتقى طالب جامعة النهضةةةةة و جامعة القا رة تحت
عنوان م ر المستقبل – المرص والتحديات والتغيرات المناخية بم ر 2022
الهدف من البحث:
مناقشة ممهوم االقت اد االخضر ونشاتم
والحاجم العالميم الملحم اليم التي ظهرت
في األونم االخيرة خا ة مل التغيرات
المناخيم التي بات اثر ا واضح في المتره
االخيره علي العالم كلم وأ بحت تشكل
خطر واضح يهدد المجتمل العالمي.

الهدف من البحث:
مناقشة أثر التطور التكنولوجي
واالقت اد االخضر في التنمية
المستدامة والتطور في مجال الزراعة
وال ناعة .
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022

قام فريق من كلية الهندسة ب قسم االتصاالت وهندسة الحاسب تحت
اشراف دكتور محمود سامي سليمان بالمشاركة بالمسابقة المصرية
حافز االبتكار  Innovation Catalyst – 2022و كان فريق كلية
الهندسة من ضمن افضل  40فريق شاركوا على مستوى تلك المسابقة،
ليحصلوا على اكثر من  48ساعة تدريب في  6برامج مختلفة تساعدهم
على تنفيذ مشروعهم على ارض الواقع ،و حصلوا على الدعم المالي
المقدم من هيئة المسابقة لمساعدتهم في تنفيذ مشروعهم ،ف اصبح
فريق كلية الهندسة يتنافس مع باقي الفرق على جائزة الكبرى ،و

تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب
الذي يمارس فيم الطالب واياتهم ،
و و مجموعةة من البرام اإليجةاب ية
التي تت ما عل ةةةةةةةوب أ داف م حددة
بغية تحقيقها لتنمي شةةخ ةةية الطالب
وت عد قدرتم وت شغل أوقات فراغم ،
فةةةالطةةةالةةةب و محور ةةةا و ةةةدفهةةةا ،
فتحقيق اإليجاب ية في ح يا تم أمر ام
ومق ةةةةةةةود إلى جةةةةانةةةةب دراسةةةةةةةتةةةم
األكاديمية.

حصل فريق كلية الهندسة على فرصة ل ترويج لمشروعهم و كسب
عالقات جديدة بمستثمرين في سوق العمل ،فساعدهم ذلك على ترويج
لفكرتهم بصورة أوسع و اشمل

األستاذ الدكتور محمود سامي
األستاذ بقسم هندسة اإلتصاالت
بكلية الهندسة جامعة النهضة

أس
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022

تحت رعاية االستاذ الدكتور سالم الخضرى عميد كلية الهندسة جامعة النهضة شارك قسم هندسة
الميكاترونيات برئاسة األستاذ الدكتور /أيمن ندا وتحت إشراف الدكتور  /مصطفى السيد فى فعاليات
” “Upper Egypt in Action 6th editionفى نسخته السادسة والمقام بفندق تيوليب بمحافظة
اسوان فى الفترة من  ١٢مايو إلى  ١٤مايو ،وذلك فى الثالث تحديات التالية :
1. Graduation Projects
2. ARC
3. Green Energy Hackathon
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022

وتأتى المشاركة فى اطار  4فرق فى مسابقة
)ARC (Aswan Robotics Competition Phase 6

فريق  ARACHNEوالمكون من
 -1محمد خالد بدو
 -2نورا انورا ابرا يم
 -3محمود حسن عبدالجواد
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022

فريق  ANUBISوالمكون من
ابر
 -1عزالدين مكاو
 -2عبدالرحمن ايهاب رمضان
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022
`

فريق  EGYTRONGوالمكون من
 -1حازم عال الدين عبداللطيف
 -2احمد ناجح عويس
 -3محمد عيد عبدالعزيز
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022

وبالتعاون مل جامعة بنى سويف تشكل فريق  VIOوالذ ح د
المركز الثانى
 -1احمد جمال طم
 -2زياد اشراف النوبى
 -3انس عيد جودة
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قطاع األنشطه الطالبية

المشاركة بالمسابقة المصرية حافز االبتكار
Innovation Catalyst – 2022

وبالمشاركة فى  Graduation Projectsبمشروع
Geothermal footstep power generator
ابر
 -1عزالدين مكاو
 -2خالد فهمى احمد
 -3عبدهللا اسماعيل يوسف
 -4شهاب حاتم احمد
 -5رنا ع ام الدين محمد
 -6سهيلم عبدالرحيم حسين
وقام الطالب احمد جمال طم باالشتراك Green Energy
 Hackathonوالتدرب على كيمية عمل دراسة جدو للمشاريل
الطاقة الخضرا والتنمية المستدامم للطاقة
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قطاع األنشطه الطالبية

الطالب عبدالرحمن ن ر الدين في
سباق  ١٠٠متر عدو سريل في
المركز األولمبي

تحت رعاية اال ستاذ الدكتور  /سالم الخ ضر عميد كلية الهندسة شارك الطالب عبدالرحمن ن ر
الدين من قسةم الهندسةة المعمارية في بطولة الجمهورية تحت سةن  ٢٣سةنم في العاب القوي في
سةةباق  ١٠٠متر عدو سةةريل في المركز األولمبي في المعادي وتم كسةةر رقمم القياسةةي في ١٠٠
متر بزمن(  ١١.٤٨ثانيم) في يوم االربعا الموافق بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١
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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 المجتمع بما يحقق خطط التنمية المستدامة.
الرسالة  :تلتزم كلية الهندسة بتقديم برامج أكاديمية معاصرة تنمي الجوانب المعرفية والمهارية
والسلوكية للمهندسين وبما يؤهلهم ويكرس فكر ريادة األعمال لديهم على المستوى المحلي و العربي و
العالمي ،وأن تطبق معايير الجودة في كافة أنشطتها األكاديمية و الخدمية.

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

مكتب االستاذ الدكتور
عميد كلية الهندسة

Nahda University NUB

جامعة النهضة

