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ا يتولى وكيل الكلية لشئئئئئلوع التوليط وال.د/ بدالنااالزايئئئئئ   اي    

متااوة ملف بنمال تحت إش اف سيااة الومـئئيا بدالسالط الرى   

 ال.داى االانط مااشئئئئئئئ  اشئئئئئئئكل ي تا. والذ التوليط وال.د/ 
 الق.اع اهذا رايئئئئئئا اهتماما يولى فسئئئئئئياات  ةال.داي والقيااات
 زسئئئئئاة بنلى لتحقيق لل.د/ المقامة الرامات تزويع نلى ويومل

 جواة لىماع الموىونية الموايي  ىوء فى  ىالهط

 .واالنتماا التوليط

 قطاع التعليم والطالب 

 ماتم إنجازه خالل هذا الشهر

 بشككككككى يومى على مدار اليوم ع  متابعة اإلمتحانات

طريق إنشككككان لجنة  متابعة سككككير عملية اإلمتحانات 

 والتى يترأسكككككها الدكتور د أحمد دنتى تحت إشكككككرا 

 أ.د د سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر  عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة  

يم أ.دد عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئو  التعل 

 والطالب 

 جامعة النهضكككة  ى –إعال  النتيجة لكلية الهندسكككة 

  2022-2-7الموعد المحدد يوم 

 متابعة أعماى الكنتروى م  حيث تواجد أعضككان ئيئة

التدريس و تسكككليم اإلمتحانات م  قبى أعضكككان ئيئة 

 التدريس قبى بداية االمتحانات 

ليم رؤسكككان األقسكككام الجداوى الدراسكككية لل صكككى تسككك

الجداوى  و إد اى 2022-2021الدراسككى النانى لعام 

لجميع األقسككككككام على السككككككيسككككككتم ال ا  بالجامعة 

 جى.لإلستعداد لبداية الترم النانى بمشيئة هللا عزو
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بعكة أعضككككككككان ئيئكة التكدريس بتسكككككككليم درجات متكا

سليمها  ى حد أقصى سريعا وت  المتررات و االنتهان 

 نالث ايام م  إنعتاد إمتحا  المترر

ة مناقشة مشاريع الت رج لطالب قسم الهندسة المدني

 و طالب قسم الهندسة المعمارية. 



 

  

 

مناقشة مشاريع قسم 

 الهندسة المدنية
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 تحت إشرا 

  طارق السيد داألستاذ الدكتور 
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  إدارة المشروعات والر  أستاذ 
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  إدارة المشروعاتمشروع 
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  طارق السيد داألستاذ الدكتور 
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  لر  إدارة المشروعات واأستاذ 
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  (1رقم )مشروع 

 تحت إشرا 
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 قطاع الجودة وتطوير التعليم

 
ة يش ف السيا االستاذ الاكتو ل سالط الرى   نميا كلية الهزاس

ذ امواوزة السئئئيا ااسئئئتاازفسئئئ   الجواة وت.وي  التوليطنلى ملف 

الاكتو  ل محما سئئئئئوا نجي س  لية وحاة الجواة الذ  يسئئئئئوى 

 واةليدً وزها اً مع بجل حيول كلية الهزاسة نلى االنتماا والج

تاذ الاكتو  ل سالط الرى ىولى غ ة قيط و ويح ص السيا االس

 مااائ الجواس فى زفوة بنىئئئاء هيلة التا ية والهيلة المواوزة

تهاف إلى  بزها تلك الوملية التي إيمازاً مز  اـأع الجواة فى التوليط

ايق اال تقاء االوملية التوليمية وتحقيق زقلة زونية مع ردل ت.

يئئئئة وتوليق للا ام  ح مئئئئة مع اءج اءات واازامئئئئة التوليم

قاء في الو هذا اال ت لذك  بع  اا فة، وجاي   ية الُمرتل ية التوليم مل

/، التوليمية يتكوع مع ردل  فع المستويات الُمرتلفة لا  ال.د

سواء كازت هذس المستويات نلى اليويا الجسمي بو الزفسي بو 

حتى االجتماني والوقلي مما يؤاي إلى تحسئئئئئئئيع المسئئئئئئئتويات 

وليمية ياط االومليات التهؤالء ال.د/ وقا تهط نلى القالتوليمية ل

 ةدالمرتلف
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 تجميع مل  المترر للمتررات الدراسكككية للتسكككمتم 

 -٢٠٢١لل صككككككى الدراسكككككك  االوى للعام الجامع  

 وئ  كالتالى: ٢٠٢٢

 . توصي  المترر ١

 يئة التدريس للمترر . السيرة الذاتية لعضو ئ٢

. السكككككككيرة الذاتية لعضكككككككو الهيئة المعاونة    ٣

 المترر 

 . المرجع )نموذج م  المحاضرة( ٤

 . امتحا  نهاية ال صى الدراس  ٥

. االجككابككة النموذجيككة المتحككا  نهككايككة ال صككككككككى ٦

 الدراس  

 . تترير باعماى مميزة للطالب ٧

 . تترير المترر٨

 

 

 

 

02 

 تم ارسككاى اسككتبيانات المترر للعام الدراسكك 

يكككككوم الكككككجكككككمكككككعكككككة  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩

 . ٢٤د١٢د٢٠٢١

الرد على االسكككككككتبيكانكات و طكة  وتم طلكب 

 -٢٠١٩لمتررات العام الدراسككك   التحسكككي 

٢٠٢٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
ياض الستا    تحكيم شارك الدكتور رجب ر

 مل ات الجودة لتسم العلوم األساسية لكلية

الهندسة بجامعة بورسعيد حيث حصلت 

الكلية على اإلعتماد األكاديم     شهر 

م  الهيئة التومية لضما   2021أكتوبر 

 جودة التعليم.

 

 

 

 

 



  

02 

است اتيجيات التا ية إزوقاا او ة 

فى مازى كلية  لمؤسسات التوليط الوالى

يااحا لمزاقشة  10ال./ السان  

المسترامة  التا ية بسالي/ تزويع

لتحقيق ااهااف الم جوةد تشجيع 

ال.د/ نلى استرااط بسلو/ الويف 

و  مفتوحةمزاقشة ااسللة الللالذهزي 

التواوزي ل يااة القا ة  التولط التحليل

لا  ال.د/ نلى اءتياع احلول 

متزونة وجاياة وإياا  ااحكاط 

وإن.اء الما  ات حول الويول لهذس 

 .الحلول

 قطاع الجودة وتطوير التعليم
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إنعتاد دورتى استراتيجيات التدريس 

لمؤسسات التعليم العالى و دورة نظم 

 اإلمتحانات لمؤسسات التعليم العالى

01 

او ة زئئائئط اءمئئتئئحئئئئازئئئئات إزئئوئئقئئئئاا 

وكازت بهط  لمؤسئئئسئئئات التوليط الوالى

ها   هااف ية ب تحسئئئئئئئيع مر جات الومل

 التوليمية وتحقيق الواالة والشفافية في

لزسئئئئئئئئائئئئة  يق ا حق ل.د/ وت يط ا ي ق ت

المويا ية الرايئئئئئئئئة اتوميط وت.ايق 

ازوك ااسللة وت.وي  واستحااث زُاط 

وبسئئئئئئئئئاليئئ/ االرتائئا ات التح ي يئئة 

شفهية والت.ايقية، راية  والوملية وال

رايئئئئئئئئ جات ال يا ًقا لذوي االحت ة، وف

 .للزاط الحايلة للقياة والتقويط



 

 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 

 
كي ة بساسية مع  هى توتا  المشا كة المجتموية 

 كئئئال  تحقيق ااهئئئااف التزمويئئئة للمجتموئئئات، 

وتقاة مؤش ات زجاح الر.. التزموية نلى ما  

راذ الق ا ، اع  إشئئئئئئئ اك المجتمع المحلي في ات

جميع الر.. والمشئئا يع التزموية تسئئتهاف بف اا 

  .المجتمع اكل ش الح 

فأف اا المجتمع إع لط يشئئت كوا في وىئئع الر.. 

زموية سئئئئئئييئئئئئئ.اط المر..وع اولط والا ام  الت

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
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قاط السيا الاكتو   ج/  ياض السقا بستاذ 
اساسية الكيمياء والايلة اقسط الولوط ا

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 

سة زهىة ازي نواة الماي  التزفيذي امؤس
سويف وذلك ا يا ة ج ي ة الزيل از.اق 

وذلك  2021ل12ل6مايزة ااا في تا يخ 

 دءيجاا حلول جذ ية للمرلفات ال  انية
 

01 



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 

 

 زيارة جزيرة النيى بنطاق مدينة ببا
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  ركة المجتمعية المشاقطاع 
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هندسة على إطار حر  السيد االستاذ الدكتورد سالم ال ضر  عميد كلية ال ىو 

لعالى بالتائرة االتعليم وزارة ن يذ ميدا  ت تم دمة قضايا المجتمع المدنى أئمية 

لهندسة اامعة النهضة و باشرا  و تصميم  ريق م  قسم بتمويى م  ج الجديده

 المعمارية

02 



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 
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ية كلية جتأ  إسترا عميد كلية الهندسة سالم ال ضر  دالدكتور ستاذأكد االكما 

قام  اوم  ئن ى مجاى  دمة المجتمع المدنى وتنميته  الهندسة بجامعة النهضة

ام عإعداد م طط ب مركز االستشارات و الدراسات الهندسية    جامعة النهضة

ة   بالمدين دا 147العطرية بمساحة لمشروع المدينة الصناعية للنباتات الطبية و

 .الصناعية بمحا ظة بن  سوي 

03 



  

  المشاركة المجتمعية قطاع 
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40  
سة لهنداأ  كلية  عميد كلية الهندسة سالم ال ضر  دالدكتور ستاذاال شارأكما 

 شورنيكم م  الك 2منذ اللحظه األولى إلسناد المحا ظه لمشروع تطوير بادرت 

ع مب دمة المجت م  مسئولية سعادتهإنطالقا  -بمحا ظة بنى سوي   الشرقى

مركز  تام وي  سو  والمساعده لمحا ظة بنى بتتديم كا ة أشكاى الع -المدنى 

لتن يذية ااالستشارات و الدراسات الهندسية    جامعة النهضة باعداد الرسومات 

 - TERMINAL RIVERمنطتة مينان الوصوى النهري  )-الت  تشتمى على: 

 -التر يه  التجاري والكا تريات والمطاعم.  منطتة الموى -الممشى السياح  

الطرق  -ات والمرا ق منطتة ال دم -يسات محطة األتوب -طتة الصيد التر يه  من

منطتة  -لمشاة وممرات ال دمة والطوارئ واإلسعا  والمطا ئ وممرات ا

 (الرياضات المائية 



 

 

 

 

 

 

  

   

  قطاع التدريب والزيارات العلمية

 

   محمود ـحس دذ الدكتوراــاألست

 رئككككيككككس لككككجككككنككككة الككككتككككدريككككب 

 والزيارات العلمية        

و ى إطار حر  السكككيد االسكككتاذ الدكتور د سكككالم 

ال ضر  عميد كلية الهندسة على تنمية ش صية 

 و مواكبة الطالب لمعايير وطالب كلية الهندسكككككككة 

 دمتطلبات سككوق العمى تم تكلي  االسككتاذ الدكتور 

حسكككك  محمود برئاسككككة لجنة التدريب و الزيارات 

العلمية ومنذ تولى أ.دد حس  محمود يسعى بشكى 

م ية اي يارات العلم يد م  الز عد نا دائم الى عتد ال ا

 يتوم عمل ، تعليم  نشكككككككاطبا  ئذا التطاع  منه 

 معي  مكككا  لزيككارة الهككاد  المنظم الت طيط على

 تحت ،المحاضكككككككرة او السكككككككيكشككككككك  غر ة  ارج

 ،أعضان ئيئة التدريس و الهيئة المعاونه اشرا 

 يصكككككككعب تربوية و برات تعليمية أئدا  لتحتيق

 طرائ   الى م  عليهككا الحصكككككككوى الطككالكب على

  المعتادة التدريس
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ود  تد قام أ.دد حسككك  محم 2019وكانت البداية منذ عام 

سالم ال ضر  عمي سيد االستاذ الدكتور  د تحت رعاية ال

 كلية الهندسة بعض الزيارات العلمية الى  

 زيارة مزارع الرياح بالزعفرانة 01

 ات ببنى سويفزيارة مجمع محطة كهرباء بالكريم 02

 



 

 التدريب والزيارات العلميةاع قط

 

زيارة مجمع محطة كهرباء 

  2019 بالكريمات ببنى سويف
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 

يد م  بتنظيم العد االستاذ الدكتور حس  محمودقام  2020و ى عام 

 لنحو االتى ارؤسان االقسام و كانت على الزيارات العلمية بالتنيسق مع 

رحلة علمية لزيارة ميدانية  01

الى محطة توليد شبرا 

 .2020ديسمبر  22الخيمة 

 

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى  02

لقياس الطاقة مصنع اسكرا ميتر 

)السويدى ( بالعاشر من رمضان 

 .2020ديسمبر  22

 

حلة علمية لزيارة ميدانية الى ر 03

مصنع اسكرا ميتر لقياس الطاقة 

)السويدى ( بالعاشر من 

 .2020ديسمبر  31رمضان 

رحلة علمية لزيارة ميدانية الى  04

 31محطة توليد شبرا الخيمة 

 .2020ديسمبر 

 

 

االستاذ  االستاذ الدكتور حس  محمود بالتنسيق معقام  2021و ى عام 

 و االتى   ى زيارتا  على النحالدكتور محمد سعد رئيس قسم الطاقة لعم

01 
رحلة علمية لزيارة ميدانية الى 

موزعات كهربية بشركة شمال 

 27القاهرة لتوزيع الكهرباء. 

 2021مارس 

02 
رحلة علمية لزيارة ميدانية الى 

محطة توليد الكهرباء بالطاقة 

ة والحرارية بالكريمات الشمسي

 .2021أغسطس  18
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 

نسيق بالت االستاذ الدكتور حس  محمودقام  2021عامأيضا  ى ن س و

لعمى  ستاذ الدكتور طارق السيد رئيس قسم الهندسة المدنيةمع اال

 زيارتا  على النحو االتى   

01 
رحلة علمية لزيارة ميدانية الى 

بمترو االنفاق  محطة الكيت كات

 .2021سبتمبر  8

 

02 
رحلة علمية لزيارة ميدانية الى 

 8بمترو االنفاق  محطة الكيت كات

 .2021سبتمبر 
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 2021اكتوبر  12رحلة علمية لزيارة ميدانية الى العاصمة االدارية  01

االستاذ  االستاذ الدكتور حس  محمود بالتنسيق معقام  2021و ى عام 

رة على الدكتور إيما  شتور رئيس قسم الهندسة المعمارية لعمى زيا

 النحو االتى   
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 



 

  

 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 
حمود االستاذ الدكتور حس  مقام  2022و ى عام  الى شهر  براير 

طاقة بالتنسيق مع االستاذ الدكتور محمد سعد رئيس قسم ئندسة ال

 المتجدده لعمى زيارة على النحو االتى   

 ٢٠٢٢فبراير  ١٤الى ٣لمائية اسوان من رحلة تدريب بشركة المحطات ا 01
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 
 الزيارة   مرفق بعض من صور التكريم التى حصل عليها الطالب لكفائتهم فى التدريب خالل هذه
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 
حمود االستاذ الدكتور حس  مقام   الى شهر  براير 2022و ى عام 

تصاالت مع األستاذ الدكتورعلى جماى رئيس قسم ئندسة اإلبالتنسيق 

 لعمى زيارة على النحو االتى   

فبراير  ٧اء زيارة ميدانية علمية لمركز التحكم القومى التابع للشركة المصرية لنقل الكهرب 01

٢٠٢٢ 
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 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

تنسيق االستاذ الدكتور حس  محمود بالقام  الى شهر  براير  2022و ى عام  

وكذلك مع  محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية ببن  سوي األستذا الدكتور مع 

عة النهضة جامقسم ميكاترونيكس بكلية الهندسة  تاذ الدكتور أيم  ندا رئيساالس

ا رئيس االستاذ الدكتور محمد ند لعمى زيارة لشركة النصر لصناعة المحوالت

 قسم ئندسة الميكاترونكس لعمى زيارة على النحو االتى   

01 
يوم لفلقد تم ا جامعة النهضة وجامعة بنى سويف التكنولوجيةباكورة التعاون المثمر بين 

ات والمنتجالقيام بزيارة علمية عملية لشركة النصر لصناعة المحوالت  ٢٠٢٢فبراير  ١٣

 لطالب الميكاترونيك بين الجامعتين الكهربائية "الماكو" بمدينة بدر



    

و ى إطار حر  السككككيد االسككككتاذ الدكتور د سككككالم 

ال ضر  عميد كلية الهندسة على تنمية ش صية 

حث الطالب الى  طالب كلية الهندسكككككككة ع  طريق

إشكككككككغكككاى أوقكككات  راغهم  ى تعلم المهكككارات و 

 الككككككككريككككككككاضككككككككككككككات الككككككككمكككككككك ككككككككتككككككككلكككككككك ككككككككة 

الطالب عبد الرحم  نصككر سككنة رابعة قسككم حصككى 

الهنككدسكككككككككة المعمككاريككة على المركز النككان  على 

   مهرجككا  العككاب جككامعككات  جككامعككات الصكككككككعيككد

 .مشارك باسم جامعة النهضةالجنوب و

  قطاع األنشطه الطالبية

 طات الطالبية الميدا  الرحبتعد النشا

ياتهم ،  يه الطالب ئوا الذي يمارس  

ية  وئو مجموعكة م  البرام  اإليجكاب

ئدا  محددة  عى صكككككككوب أ الت  تت ا

بغية تحتيتها لتنم  شكك صككية الطالب 

وتصعد قدرته وتشغى أوقات  راغه ، 

 كككالطكككالكككب ئو محورئكككا وئكككد هكككا ، 

ئام  ته أمر  ية    حيا  تحتيق اإليجاب

جككككانككككب دراسكككككككتكككه ومتصكككككككود إلى 

 . األكاديمية
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  قطاع األنشطه الطالبية
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و ى إطار حر  السككككككيد االسككككككتاذ الدكتور د سككككككالم 

ال ضكككر  عميد كلية الهندسكككة على تنمية شككك صكككية 

 وتنمية مهارته العلمية طالب كلية الهندسة 

 األتصاالتقسم  قام طالب 

حدينه باست دام  حضانه اط اى ذكيهبمشروع  

 ابليكش 

 

   نيرة السيد و ياسمي  محس قام بالمشروع 

عمى كمنبه تحضككككانة أط اى  الهد  م  المشككككروع ئو

ت    حاالت ارت اع او ان  اض التياسات ع  المعدال

 بإست دام ابليكيش  موبايى الطبييعه



   

    ى البحث العلمقطاع 

 
ديم الدعم على اهتمام القيادة السااياسااية بالبحع العلمى وتقعمبد كلية الهندسااة  سااالم الخضاارىد. أ.أكد 

البتكار المبادرات التى تحفز وتدعم ا على دعم كافةلجامعة للمبتكرين والمخترعين، الفتا إلى حرص ا

 .وربطه بخطط الدولة للتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى
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01 
لنهضاااه ندساااة جامعة ار / عبدالناصااار زايد وكيل كلية الهوفى هذا اإلطار قام االساااتال الدكتو

من  ساااتير المقدمةولواء بحرى ساااابقا بكلية الفنية العساااكرية ساااابقا بمناقشاااة رساااالة الماج

 الرائاااد مهنااادس / محماااد هشااااااااام الجوهرى من اكلياااة الفنياااة العسااااااكرياااة تحااات عنوان 

 "تكنولجياااا وتطبيقاااات المواد المركباااة فى إنتااااا أجساااااااااام محركاااات الصاااااااواري  "

 2022فبراير  3يوم الخميس  

 



 
02 

الة وقام أيضااا االسااتال الدكتور أيمن ندا رئيس قساام هندسااة الميكاترونكس بمناقشااة رساا

 نوان عكلية الهندسة جامعة المنوفية تحت الماجستير للمهندس / محمد بدر عبد البارى ب

 "Fault diagnosis in rotating systems based on vibration analysis 

  2022فبراير  3" يوم الخميس 
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ىالبحث العلمقطاع   

 



  

  
03 

مدرس وتمت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المهندس / محمد حسن بركات ال

 وان فى كلية الهندسة جامعة المنيا تحت عن المساعد بكلية الهندسة جامعة النهضة

 "  " التحكيم األمثل فى الطاقة المتجدده الهجينية بأسااااااتخدام الذكاء اإلصااااااطناعى

 يوم من أسااتذة جامعة حلوان و جامعة المنيا و جامعة النهضاة تحت إشارا  كوكبة

  28/12/2021 الثالثاء الموافق

 

  البحث العلمى   قطاع 
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  البحث العلمى   قطاع 

 

 وتمت مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من المهندس / بيشوى سميح إسحاق حنا

ة فى كلية الهندساااا المعيد بقساااام الهندسااااة المدنية بكلية الهندسااااة جامعة النهضااااة

 تدعيم الكمرات الخرساااانية المسااالحة من الخرساااانة" جامعة القاهرة تحت عنوان 

 "  الااااااعاااااااديااااااة الاااااامااااااقاااااااومااااااة لاتاااااايااااااة الاااااادمااااااك فاااااا  الااااااقاااااا 

 خميسيوم الوجامعة المنوفية   لقاهرةتحت إشاااااارا  كوكبة من أساااااااتذة جامعة ا

  30/12/2021الموافق 

 

04 
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  البحث العلمى   قطاع 

 

مد وتمت مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من المهندس / عبدالرحمن أحمد ياسر أح 05

كلية  حسانين الشريف المعيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة النهضة فى

 الاااااااهااااااانااااااادساااااااااااااة جااااااااماااااااعاااااااة الاااااااماااااااناااااااياااااااا تاااااااحااااااات عاااااااناااااااوان 

  "لفة دراسة سلوك اللبشة المسلحة المحملة على الخوازيق تحت تأثير أحمال مخت" 

جامعة بنى ساااويف  و جامعة أسااايوطجامعة المنيا وتحت إشااارا  كوكبة من أسااااتذة 

    26/1/2022يوم األربعاء الموافق 

 



 

v;jznlkvfnlckmklsnfcl 

 

 

 متمي ة ن اياً و إف يقياً و بع تتسط ااءاااع و اءاتكا  في تقايط الرامات  بع تكوع كلية الهزاسة :لرؤية ا

 دالتوليمية والاحث الولمي اموايي  اولية لرامة المجتمع اما يحقق ر.. التزمية المستاامة

 

والمها ية  تلت ط كلية الهزاسة اتقايط ا ام  بكاايمية مواي ة تزمي الجواز/ المو فية :الرسالة 

و الو اي و  والسلوكية للمهزاسيع واما يؤهلهط ويك ة فك   يااة اانمال لايهط نلى المستو  المحلي

 الوالمي، وبع ت.اق موايي  الجواة في كافة بزش.تها ااكاايمية و الراميةد

 

 CONTACT االتصال

+2 010 0176 0939 

salem.elkhodary@nub.edu.eg 

 

 Nahda University NUB 

 

 تور االستاذ الدكمكتب 

 كلية الهندسة عميد 

 جامعة النهضة

 

 



 

  

 

 تقريــــــــر
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Report 

 شهرى
 

 إعداد

 مكتب  االستاذ الدكتور 

 عميد كلية الهندسة 

 

ىمحمود لم ـــــاس أ.د/   الخضر

 عميد كلية الهندسة

 األستاذ الدكتور  مكتب 

 كلية الهندسة عميد

 جامعة النهضة
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01 

02 

03 

 بروتوكوالت التعاون

 قطاع المشاركة المجتمعية

 قائمة المحتويات

Contents:  

 قطاع التدريب والزيارت العلمية  

  قطاع األنشطه الطالبية 04

 األستاذ الدكتور  مكتب 

 كلية الهندسة عميد

 جامعة النهضة



 

 

 

 

 

 

 

  

 البروتوكوالتقطاع 

 

01 
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 معمل في تتم لتىا والتجارب باإلمكانيات لطالبا لتعريف عدس محمد / لدكتورا الولىا لمحاضرةا لقاءا تم

 باإلمكانيات الطالب لتعريف رجب حمدم / للمهندس لثانيةا المحاضرة لهات مث لكهربائية,ا المحوالتو االالت

 الطالب لتعريف سعد حمدم / لدكتورل ثالثةال المحاضرة هاتل ثم القدرة لكترونياتا بمعمل تمت التى والتجارب

لالستفادة بتبادل المعامل والورش بين  وذلك بالكلية آللىا التحكم معمل يف تتم لتىا والتجارب باإلمكانيات

 .الجامعتين لثقل مهارات الطالب العلمية والعملية والذهنية والمعرفية

 

 

 

 

 

  إدارة المشروعاتمشروع 

 تحت إشراف

 رئيس قسم الهندسة المدنية 

  إدارة المشروعات والرى أستاذ 

 

 سويف ببني جيةالتكنولو معةالجا طالب

 النهضة جامعةب الهندسة بكلية

الجامعة جامعة النهضة برئاسة االستاذ الدكتور / حسام المالحي واطار التعاون المشترك بين  يف

المادية  التكنولوجية ببني سويف برئاسة االستاذ الدكتور / محمد ندا لالستفادة من االمكانيات

بجامعة  والمعامل والورش بين الجامعتين واستكمال للدور المجتمعي الذي تقوم به كلية الهندسة

ستقبال يمات وتوجيهات االستاذ الدكتور / سالم الخضري عميد الكلية باالنهضة وبناءا على تعل

الكهربائية  طالب قسم الطاقة المتجددة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف بمعامل قسم هندسة الطاقة

 والمتجددة بكلية الهندسة بجامعة النهضة.

حمد رجب تجددة والمهندس / متم استقبال الدكتور / محمد سعد رئيس قسم الطاقة الكهربائية والم

عامل بم 2022مارس  15( طالب يوم الثالثاء 30المدرس المساعد بقسم الطاقة المتجددة لعدد )

 .القسم بالكلية

 



 قطاع البروتوكوالت
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 التكنولوجية الجامعة طالبل الكهربائية والمحوالت االالت عملم في سعد حمدم للدكتور/ محاضرة

 

 

 

 

 

 

 

 طالبل الكهربائية المحوالتو الالتا معمل و نياتالكترو معمل في جبر محمد / للمهندس محاضرة
 لتكنولوجيةا الجامعة لطالب لقدرةا التكنولوجية الجامعة

 

 

 

 ويفس بنيب التكنولوجية الجامعة طالب

 النهضة جامعةب الهندسة بكلية



 ء

 

  

 قطاع البروتوكوالت
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قل الخبرات االستفادة والتنوع ونفى اطار حرص قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة النهضة على 

تاذ الدكتور/ من احدث ما توصل اليه العلم فى الجامعات العالمية تم التوقيع على اتفاق تعاون مع االس

لخرسانة هانى النجار عميد الدراسات العليا فى جامعة دالهوسى بكندا على تدريس مقرر تكنولوجيا ا

 2022-2021 بالفصل الدراسى الثانى

ل الخبرات فى اطار حرص قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة النهضة على االستفادة والتنوع ونق

اذ الدكتور/ هانى من احدث ما توصل اليه العلم فى الجامعات العالمية تم التوقيع على اتفاق تعاون مع االست

ة بالفصل هوسى بكندا على تدريس مقرر تكنولوجيا الخرسانالنجار عميد الدراسات العليا فى جامعة دال

 2022-2021 الدراسى الثانى

02 

03 

 ياتالبالو يرسىج نيو تىجامع مع تعاون

 كنداب  دالهوسى و مريكيةاأل المتحدة



 

 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 

 
ركيزة أساسية من هى تعتبر المشاركة المجتمعية 

ركاااائز تحقيأل ااهاااداف التنموياااة للمجتمعاااات  

وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية على مدى 

خاذ القرار  ان إشاااااااراك المجتم   المحلي في ات

جمي  الخطط والمشاااري  التنموية تسااتهدف أفراد 

  .المجتم  بكل شرائحه

فأفراد المجتم  إن لم يشااتركوا في وضاا  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيرو - لغفارا عبد الدخ لدكتور/ا ألستاذا رارق ليع بناء

 تاريخب 745 قمر لعلميا البحثو لعاليا التعليم

 حمودم سالم لدكتور/ا ألستاذا تكليفب 05/03/2022

 السفرب النهضة امعةج – الهندسة كلية ميدع - الخضري

 ترميم نفيذت أعمال متابعةل رسمية همةم يف نواشنط إلي

 ن/بواشنط لمصريا الثقافي لمكتبا نيمب لتأهي وإعادة

 األستاذ امق قد انك والذي – ألمريكيةا لمتحدةا الواليات

 سابقا التأهيل عادةإ أعمال صميمبت لخضريا المس الدكتور/

  عام. حوالي منذ

 : السادة من لك سيادته قابلةم في وكان

 الثقافي المستشار – مسعود علي الدكتور/ األستاذ -

  ن.شنطبوا المصري

 وزير مساعد – إسماعيل أنور الدكتور/ األستاذ -

 للمشروعات لعلميا والبحث لعاليا التعليم

 القومية.

 الثقافي الملحق – عزت شاهندة الدكتورة/ األستاذة -

 ن.بواشنط المصري

. 
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  المشاركة المجتمعية قطاع 

 

 أهيلت وإعادة ترميم تنفيذ عمالأ متابعة

 نواشنطب المصري لثقافيا المكتب نيمب

 ألمريكيةا المتحدة الواليات

 لمصريا الثقافي لمكتبا نيمب الصورة في ويظهر

 أرضيو بدروم ورد نم تكوني لمبنيا وهذا – نبواشنط

 مربع. متر 506 واليح مساحةب تكررينم ودورين

 لطلبةا أبنائنا ميعج المصري لثقافيا لمكتبا ويخدم

 كذلكو ألمريكية،ا لمتحدةا الواليات في المصريين

 المكتب مويقو أمريكا.ب لمصريةا لجاليةا بناءأ جميع

 الجالية أبناء القةع علي لحفاظل ندواتو نشطةأ بعقد

 صر.م وطنهم بأرض المصرية

. 
 

 عمالأ أستشاري مع إلجتماعاتا من ديدع قدع مت وهناك

 "Firm Consultant Studio" التنفيذ علي اإلشراف

 "Company onstructionC MonArc" التنفيذ ومقاول

 مطابق تنفيذه مت ما نأ نم وللتأكد - نفيذهت مت ام مراجعةل –

 التركيباتو الصناعة صولأل مطابقو ابقا،س صميمةت مت لم

 من ركيبهت تم ما نأ من للتأكدو ألمريكي.ا لكودل طبقاو -

 داتمهي وذلك ألنواع.ا أجود نم ومعدات توآالال أجهزة

 وإعادة ترميمال أعمال يمةق وتقدر لمبني.ل إلبتدائيا لإلستالم

 3.2 مبلغب نواشنط في لمصريا الثقافي للمكتب التأهيل

 أمريكي. دوالر مليون

 ليع الدكتور/ ذاألستا أنب الذكرب جدير : هامة ملحوظة

 كان – نبواشنط لمصريا الثقافي المستشار – مسعود

 - لمالحيا سامح لدكتور/ا ألستاذا لسيدا ستشارم يعمل

 الدراسي لعاما اللخ لجودةل لنهضةا امعةج رئيس

 قبل أي – 0212 وفمبرن هرش حتيو 2020/2021

 شرة.مبا الرفيع لمنصبا هذا يف سيادته تنصيب

 

. 
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  المشاركة المجتمعية قطاع 
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 رميمت نفيذت أعمال متابعة

 لمكتبا نيمب تأهيل وإعادة

 نواشنطب المصري الثقافي

 األمريكية دةالمتح الواليات
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  الخضرى سالم لدكتورا األستاذ إجتماع

  الهندسة كلية عميد
  التنفيذ ليع اإلشراف عمالأ أستشاري مع

"Firm Consultant Studio" 

  التنفيذ ومقاول 

"ompanyC Construction MonArc" 
 



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 
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20  

مخطط عام لمشروع المدينة الصناعية 

 للنباتات الطبية والعطرية

ديد جابتكم للعفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة بني سويف وجامعة النهضة ، وإست

في إطار من مطالب المحافظة في كافة المجاالت التي تخدم قطاع عريض من المواطنين ، و

ئاسة األستاذ دور الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة ، فقد قام الفريق المكلف من سيادتكم بر

رئيس قسم العمارة بجامعة النهضة ، وكل من الدكتور / أيمن حسني  –الدكتور / إيمان شقور 

لصناعية اال والدكتور / رشوان تحسين المشهور بإعداد مخطط عام لمشروع المدينة أبوالع

سويف ،  فدان بالمدينة الصناعية بمحافظة بني 147للنباتات الطبية والعطرية بمساحة  

 طولي متر 400وأعمال التصميمات التنفيذية والتفصيلية لجزء الكورنيش الشرقي بطول 

ظهر ذا وقد أتم فريق العمل المكلف من سيادتكم كافة األعمال على الوجه األكمل حيث أه -

  لمحافظة وتوجهاتها للتطوير والتنمية المستدامةالعمل تعاون بالغ مع ا



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 
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 بجامعة المعمارية الهندسة قسم بين طالبي لقاء

 ندسةاله بكلية المستدامة العمارة برنامج و النهضة

 المنصورة جامعة

نظيم لقاء تحت رعاية االستاذ الدكتور سالم الخضري و بدعوة كريمة من سيادته تم ت

لهندسة جامعة طالبي بين قسم الهندسة المعمارية و برنامج العمارة المستدامة بكلية ا

خاصة لمشاريع التخرج للطلبة و معرض لالعمال الفنية الالمنصورة تخلله معرض 

المجتمع و  بطلبة المستوى االول و تم ايضا اطالع الطلبة على دور الجامعة في خدمة

 .سويف البيئة و تنظيم زيارة الى الكورنيش الغربي بتنسيق و رعاية محافظة بني

 من سالدري هيئة اعضاء لكافة بالشكر ونتقدموكافة أعضاء قسم هندسة العمارة ي

 كلية يارةز فعاليات النجاح اهتمام بكل اللقاء في شاركوا الذين الكلية اقسام كافة

 نوعها من ىاألول تعد والتي النهضة بجامعة الهندسة لكلية المنصورة بجامعة الهندسة

 .ةالهندس كلية الداره جديد عهد  في النهضة بجامعة الهندسة كلية تاريخ في

 

اذ الدكتورة منى سعادة األستحضور أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه والطالب بقسم الهندسة المعمارية أثتاء كلمة 

 الوزيري رئيس قسم هندسة العمارة المستدامة بجامعة المنصورة

 



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 

 

|page 11 of 22 

الهندسة  وهندسة النهضة في صورة تذكارية أمام مبنى كلية طالب وطالبات كلية الهندسة بجامعة المنصورة

 .سويف بني محافظةبجامعة النهضة في 

 

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

 

 بجامعة المعمارية الهندسة قسم بين طالبي لقاء

 ندسةاله بكلية المستدامة العمارة برنامج و النهضة

 المنصورة جامعة



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 
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على  وحرصافي اطار اهتمام الدولة برعاية المتفوقين والمبتكرين من الطالب 

كنولوجيا مصلحة اوالدنا العلمية ودعما لطالب مدرسة المتفوقين في العلوم والت

النهضة وبناءا  بالفيوم واستكمال للدور المجتمعي الذي تقوم به كلية الهندسة بجامعة

( 60ل عدد )على توجيهات سيادة العميد االستاذ الدكتور / سالم الخضري تم استقبا

انية ثانوي المتفوقين بالفيوم من طالب الفرقة االولى والث طالب ومشرف من مدرسة

لك وذ 2022مارس  15بكلية الهندسة بجامعة النهضة يوم الثالثاء الموافق 

هم في العطائهم محاضرات لثقل مهارتهم الذهنية والعملية والمعرفية ومساعدت

 مشاريعهم البحثية والتعرف على امكانيات المعامل بالكلية.

03 

 الطاقة قسم ئيسر سعد محمد / الدتور عم بالفيوم لمتفوقينا مدرسة مشرفيو طالبل ذكاريةت صورة

 المتجددة

 كليةب الفيومب لمتفوقينا درسةم طالب

 ةالنهض بجامعة الهندسة



 

  

  المشاركة المجتمعية قطاع 
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 والمتجددة الكهربائية الطاقة ندسةه قسم رئيس عدس محمد / الدكتور الطالب استقبال يف كان

 عن بالكلية المساعد االستاذ ابرص محمد / الدكتور الستاذا االولى لمحاضرةا لقاءا وتم

 استاذ السقا جبر / لدكتورا الستاذل لثانيةا لمحاضرةا وتلها الحراري( االحتباس غازات)

 قسم رئيس سعد محمد / للدكتور الثالثة حاضرةالم وتلها لتدوير(ا )اعادة نع الكليةب الكيمياء

 عريفت ثم المتجددة بالطاقة لتدويرا اعادة قةعال نع المتجددةو لكهربائيةا لطاقةا هندسة

 معمل بتفقد الزيارة ختام تمو منها الطالب ستفادةا وكيفية لكليةا عاملم امكانياتب الطالب

 .بالكلية االلى التحكم

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

 

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

 مدرسة المتفوقين بالفيوم

 كليةب الفيومب لمتفوقينا درسةم طالب

 ةالنهض بجامعة الهندسة



  

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

 سعد محمد د. و لسقاا رجب أ.د. م  الفيومب المتفوقين درسةم ومشرفين بلطال ذكاريةت لورة

 كليةب الفيومب لمتفوقينا مدرسة طالب

 ةالنهض بجامعة الهندسة



 

 

 

 

 

 

  

   

  قطاع التدريب والزيارات العلمية

 

 ن محمود ـحس /الدكتورذ اــاألست

 رئيييييييييس لييييجيييينيييية الييييتييييدريييييب 

 والزيارات العلمية        

وفى إطار حرص السييييد االسيييتاذ الدكتور / سيييالم 

الخضرى عميد كلية الهندسة على تنمية شخصية 

 و مواكبة الطالب لمعايير وطالب كلية الهندسييييييية 

 /متطلبات سييوا العمل تم تكليف االسييتاذ الدكتور 

حسيييين محمود برئاسيييية لجنة التدريب و الزيارات 

العلمية ومنذ تولى أ.د/ حسن محمود يسعى بشكل 

م ية اي يارات العلم يد من الز عد نا دائم الى عقد ال ا

 يقوم عملي، تعليمي نشييييييياطبان هذا القطاع  منه 

 معين مكييان لزيييارة الهييادف المنظم التخطيط على

 تحت ،المحاضيييييييرة او السييييييييكشييييييين غرفة خارج

 ،أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه اشراف

 يصيييييييعب تربوية وخبرات تعليمية أهداف لتحقيق

 طرائف خالل من عليهييا الحصيييييييول الطيياليب على

  المعتادة التدريس
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 للعاصمة ميدانية علمية زيارة تمت

 الهندسة المدنية قسم لطالب اإلدارية

 وبمرافقة النهضة الهندسة جامعة بكلية

 واالستاذ السيد طارا الدكتور األستاذ

 صالح محمد والمهندس  ماهر الدكتور

 والمهندس منصور عمرو والمهندس

 كيرلس

 مارس١٠ الماضى الخميس يوم وذلك

٢٠٢٢ 

01 



 

 

 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 

 ةاإلداري للعاصمة ميدانية علمية زيارة

 كليةب المدنية الهندسة قسم لطالب

 الهندسة
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الجانب  جامعة النهضةةة علي رب كلية الهندسةةة بنطالقاً من حرص ا

الب، العلمي بالجانب العملي والتطبيقي، ولتحقيق أعلى اسةةتفادة للط

وتخريج مهندسةةةةةةين بمهارات علمية وعملية تواكب تطور سةةةةةةوق 

رئيس  –ذ الدكتور / حسةةةةةام المالحي االسةةةةةتا وتحت رعاية العمل،

سةةةةةةالم  / الدكتور األسةةةةةةتاذ ليماتالجامعة وبناءا على توجيهات وتع

بالمنافسةةةةة في جميع المسةةةةابقات  ميد كلية الهندسةةةةةع –الخضةةةةري 

دة بكلية قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجد فاز، المحلية والدولية

وباشةةةراف ئيس القسةةةم، ر –حمد سةةةعد م الهندسةةةة برئاسةةةة الدكتور

تاذ الدكتور / محمد احمد ابراهيم  تاذ بقسةةةةةةم الط –االسةةةةةة اقة اسةةةةةة

المتجددة والمهندس / محمد رجب مدرس مسةةاعد بقسةةم الكهربائية و

 المتجةةددة بةةدعم من أكةةاديميةةة البحةة  العلميالكهربةةائيةةة والطةةاقةةة 

( جنية مصري لمشروع تخرج طالب 75000والتكنولوجيا بمبلغ )

ة قسةةةم الطاقة تحت مسةةةمي "مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية والطاق

د ن القسةةم وهم )عبد س سةةلومة و زيا( طالب م5الشةةمسةةية" لعدد )

حمدي و اشةةةةةرقت كمال و االء حسةةةةةن و توريد عيد( وسةةةةةوف يتم 

 .2022االنتهاء من المشروع خالل عام 

  قطاع األنشطه الطالبية

 تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب

ياتهم ،  يه الطالب هوا الذي يمارس ف

ية  وهو مجموعية من البرامج اإليجياب

عل  فا هداف محددة التي تت صيييييييوب أ

بغية تحقيقها لتنمي شييخصييية الطالب 

وتصعد قدرته وتشغل أوقات فراغه ، 

فيييالطييياليييب هو محورهيييا وهيييدفهيييا ، 

هام  ته أمر  ية في حيا فتحقيق اإليجاب

ومقصيييييييود إلى جييييانييييب دراسيييييييتيييه 

 . األكاديمية
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 فكرة المشروع

 خزنوت كهربائي محرك خالل من الشمسية والطاقة بالطاقة الكهربائية تعمل سيارة

 امنظ على السيارة تعتمد. البطاريات في الشمسية الطاقة من المولدة الكهرباء

 لمتناو في وسعرها وزنها خفة على الحفاظ مع قوية وبطارية الكهربائي التحكم

 في ثالتلو نسبة تقليل على تعمل حيث للبيئة صديقة السيارة هذه تعتبر. المشتري

  الوقود سيارات تحاكي التي والجودة التكلفة بقلة تتميز أنها حيث الهواء

 

 ئيةالكهربا لطاقةا ندسةه سمق البط فوز

 شروعم بدعم لهندسةا بكلية والمتجددة

 العلمي لبحثا أكاديميةب التخرج

 والتكنولوجيا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  األنشطه الطالبيةقطاع 

 أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدحيث 

نتائج برنامج دعم  2022مارس  12يوم السبت الموافق  الغفار،

 برنامج"مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

(، مشيرا إلى أن 2022/ 2021للعام المالي ) "مشروعي بدايتي

هذا مشروعا للتخرج ل 594اللجان الفنية باألكاديمية وافقت على دعم 

مقترح مطابق للشروط تقدمت للحصول على  1300العام من حوالي 

الدعم، ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره األكاديمية للمشروعات 

 .جنيهمليون  26المقبولة نحو 

 وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود

أن عدد الجامعات  2022مارس  12السبت  يومله  في بيان -صقر

ن مجامعة وكلية  46والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 

د مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، حيث بلغ عد

جامعة  23الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 

 .جامعة خاصة ومعهًدا عاليًا 23حكومية، باإلضافة إلى 

 

 الدكتور/ محمد سعد 

 رئيس قسم الطاقة الكهربائية والمتجددة

 المهندس/محمد رجب

 المدرس المساعد بقسم الطاقة الكهربائية والمتجددة

 االستاذ الدكتور/محمد ابراهيم

 استاذ بقسم الطاقة الكهربائية والمتجددة

 لكهربائيةا الطاقة ندسةه قسم البط فوز

 شروعم بدعم لهندسةا بكلية والمتجددة

 العلمي لبحثا أكاديميةب التخرج

 والتكنولوجيا
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  قطاع األنشطه الطالبية

شارك فريق عها تجربة جديدة وفريدة من نوعمل األستاذ الدكتور سالم بك الخضري تم  دتحت رعاية السي 

عبدالرحمن  -)احمد جمال طه عبدالمجيد ف الفريق الدكتور مصطفى السيد طالب ومشرمكون من خمسة 

 هيلة عبدالرحيم (س -حمود حسن عبدالجواد م -زالدين مكاوى صابر ع -ايهاب رمضان 

رات العلمية والهندسية فى المسابقة الدولية لإلبتكا المقيدين بقسم ميكاترونكس كلية الهندسة جامعة النهضة

 بكلية الدفاع الجوى 

The 2022 International Science and Engineering Innovations Competition, 

ISEIC'202 

 Solar Collector Ovenبمشروع 

حتفالية مسابقة االحربى،  الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاجبحضور 

قوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ال واالبتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوى، 

ساء الجامعات وقادة األفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤ

 والشخصيات العامة.

لشمس دون لمشروع فرن شمسى متتبع عبارة عن وهو لهندسة بجامعة النهضة: أتى مشروع طالب كلية اي

 2030رؤية مصر مع  تنفيذ الخطة البحثية للجامعة والتى تتوافق االعتماد على اى مستشعر للشمس ويأتى فى

 .للتنمية المستدامة

زميات فلكية لتحديد موقع طباًخا شمسيًا آليًا قائم على وحدة التحكم الدقيقة مع استخدام خوارقترح المشروع ي

ـ تحديد موقع لتجمع خوارزمية التتبع الشمسي بين كل من الموقع الفلكى  والنماذج الرياضية  .الشمس

فظ اللوحة دائًما على تحا الشمس بدقة ، وبالتالي تسخير الطاقة الشمسية المثلى لجميع الظروف الجوية. بحيث

لنموذج في ايساهم تطوير هذا   .عمودية الجهاز مع  اشعة الشمس بسبب التغذية المستدامة للمحركات

 .وتلخص منهجية الطاقة المتجددة والموارد .االستخدام األمثل للشمس
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 فرن بالمجمع الشمسي

 



 

  

  قطاع األنشطه الطالبية
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 فرن بالمجمع الشمسي
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  قطاع األنشطه الطالبية
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قام عدد من طلبة من جامعة النهضة ب التقدم 

لمسابقة هاكاثون وهي مسابقة مصرية شارك 

فريق يمثلون جامعات مصرية  478فيها عدد 

 بين حكومية وخاصة وأهلية.

فريق فقط للمشاركة  40وتأهل فقط عدد من 

 في المرحلة النهائية للمسابقة 

مسارات من  10والمسابقة تضم عدد من 

ق كية، والمرافق الذكية، والحدائ)المباني الذ

الذكية، والنقل/المرور الذكي، والمستشفيات 

 الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية،

والطاقة الذكية، واإلدارة الذكية، 

 والمدارس/الجامعات الذكية(

قام فريق من كلية هندسة جامعة النهضة 

والجامعات الذكية  \باختيار مسار المدارس 

لمنافسة على المرحلة األولى في وقام با

 63فرا فقط من ضمن  4المسابقة وفازت 

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 

لمي؛ ، وزير التعليم العالي والبحث الععبدالغفار

 وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث

و  Amazon Web Serviceالعلمي وشركة 

و شركة  ElSewedy Digitalشركة 

National Bank of Egypt  و شركة

Orange 

طالب كلية الهندسة جامعة النهضه  فوز

المتأهلين للمرحلة فرا األربعة  ضمن 

 هاكاثونفى مسابقة  النهائية
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 متميزة عربياً و إفريقياً و أن تتسم باإلبداع و اإلبتكار في تقديم الخدمات  الهندسةأن تكون كلية  :لرؤية ا

 .التعليمية والبحث العلمي بمعايير دولية لخدمة المجتم  بما يحقأل خطط التنمية المستدامة

 

والمهارية  تلتزم كلية الهندسة بتقديم برامج أكاديمية معالرة تنمي الجوانب المعرفية الرسالة :

و العربي و  والسلوكية للمهندسين وبما يؤهلهم ويكرس فكر ريادة ااعمال لديهم على المستوى المحلي

 العالمي  وأن تطبأل معايير الجودة في كافة أنشطتها ااكاديمية و الخدمية.

 

 CONTACT االتصال

+2 010 0176 0939 

salem.elkhodary@nub.edu.eg 

 

 Nahda University NUB 

 

 االستاذ الدكتور مكتب 

 كلية الهندسة عميد 

 جامعة النهضة
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 مادة يف محاضراته لسلةس ضمن محاضرة

  اإللكترونية النبائط

 هاروئيتشي ورالدكت األستاذ بواسطة

ر سالم تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور حسام المالحي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتو

الخضري عميد كلية الهندسة جامعة النهضة تم بفضل مجهودات سيادة العميد سالم الخضرى 

قام  ثحي االتصاالت والحاسبات بجامعة النهضة وجامعة كيوشو باليابانالتعاون بين قسم هندسة 

ئط األستاذ الدكتور هاروئيتشي كانايا بإعطاء محاضرة ضمن سلسلة محاضراته في مادة النبا

بده عاإللكترونية وذلك في حضور األستاذ الدكتور علي جمال رئيس القسم والدكتورة ناريمان 

 خليل أستاذة المادة.

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

 



  

 قطاع البروتوكوالت
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 مادة يف حاضراتهم لسلةس منض محاضرة

  اإللكترونية النبائط

 هاروئيتشي ورالدكت األستاذ بواسطة

 

 جامعة التهضة 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
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 قطاع التعليم والطالب 

ا يتولى وكيل الكلية لشئئئئئلوع التوليط وال.د/ بدالنااالزايئئئئئ   اي

تحت إش اف سيااة الومـئئيا بدالسالط الرى م متااوة ملف بنمال 

 ال.داى االانط مااشئئئئئئئ  اشئئئئئئئكل ي تا. والذمالتوليط وال.د/ 
 الق.اع اهذا رايئئئئئئا اهتماما يولى فسئئئئئئياات  ال.داية والقيااات

 زسئئئئئاة بنلى لتحقيق لل.د/ المقامة الرامات تزويع نلى ويومل
 جواة لىماع الموىونية الموايي  ىوء فى  ىالهط

 .واالنتماا التوليط

 ماتم إنجازه خالل هذا الشهر

 متابعة اإلمتحانات بشككككككى يوم  عل  مدار اليوم عن

طريق إنشككككان لجنة  متابعة سككككير عملية اإلمتحانات 

 رافوالت  يترأسكككككها الدكتور د أحمد دنتى تحت إشككككك

 أ.د د سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر  عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة  

يم أ.دد عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئون التعل 

 والطالب 

لدكتورة  تم عمى بالتعاون بين ا نات   دجدوى االمتحا

 رافتحت إشككك إيمان شكككتور و رءسكككان األقسكككام تحت

 أ.د د سككككككككككالكككم الككك ضكككككككككر  عكككمكككيككككد الكككككككلكككيككككة  

يم أ.دد عبد الناصكككككر زايد وكيى الكلية لشكككككئون التعل 

 والطالب 

   

متكابعكة أعضككككككككان هيئكة التكدريا بتسكككككككليم درجات 

سليمها ف  حد أقص  سريعا وت  المتررات و االنتهان 

 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 



 

 

 

 

  

   

  قطاع التدريب والزيارات العلمية

 
 ن محمود ـحس دذ الدكتوراــاألست

 رئككككيككككا لككككجككككنككككة الككككتككككدريككككب 

 والزيارات العلمية        

وف  إطار حرص السكككيد االسكككتاذ الدكتور د سكككالم 

ال ضر  عميد كلية الهندسة عل  تنمية ش صية 

 و مواكبة الطالب لمعايير وطالب كلية الهندسكككككككة 

 دمتطلبات سككوا العمى تم تكليف االسككتاذ الدكتور 

حسككككن محمود برئاسككككة لجنة التدريب و الزيارات 

العلمية ومنذ تول  أ.دد حسن محمود يسع  بشكى 

م ية اي يارات العلم يد من الز عد نا دائم ال  عتد ال ا

 يتوم عملي، تعليمي نشكككككككاطبان هذا التطاع  منه 

 معين مكككان لزيككارة الهككادف المنظم الت طيط عل 

 تحت ،المحاضكككككككرة او السكككككككيكشكككككككن غرفة  ارج

 ،أعضان هيئة التدريا و الهيئة المعاونه اشراف

 يصكككككككعب تربوية و برات تعليمية أهداف لتحتيق

 طرائف  الى من عليهككا الحصكككككككوى الطككالكب عل 

  المعتادة التدريا

تحت رعاية األستاذ الدكتور سالم 

عميد كلية الهندسة جامعة  ال ضر  

واالستاذ الدكتور عبدالناصر زايد وكيى 

 الكلية لشئون الطالب والتعليم قام قسم 

الهندسة المعمارية و المدنية بتنظيم 

رحلة علمية لطلبة التسمين للعاصمة 

 2022د3د24اإلدارية الجديدة ال ميا 

بصحبة أ.ددإيمان شتور رئيا قسم 

من السادة الهندسة المعمارية وبعضا 

الزمالن  و بدعوه كريمة من سيادته تم 

تنظيم لتان طالب  بين قسم الهندسة 

المعمارية و بعضا من السادة الزمالن 

 أعضان الهيئة المعاونه بالتسمين .

01 
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 ةاإلداري للعاصمة ميدانية علمية زيارة

 و المعمارية ةالهندس  قسم لطالب

 سةالهند بكلية المدنية الهندسة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 

 ةاإلداري للعاصمة ميدانية علمية زيارة

 و المعمارية ةالهندس  قسم لطالب

 سةالهند بكلية المدنية الهندسة

|page 7 of 11  

لهيئة كان في إستتباى وفد الرحلة السيد اللوان أركان حرب دمحمد سعد زغلوى با

قصية بالعاصمة الهندسية بالتوات المسلحة حيث قام سيادته بإستتبالنا بالكتدرائية المر

 التذكارية  والتجوى بها واالستماع لشرح سيادته عن نشأة الكتدرائية وأ ذ بعض الصور

الجهاز  النا رئيابمدينة العاصمة اإلدارية وكان في إستتومن ثم التوجه الي جهاز 

ح وافي ونائبه والسيد المهندا أحمد العربي معاون رئيا الجهاز حيث قام بعرض شر

ان اإلدارية او أحيائها الم تلفة سوان االحيان السكنية أو االحيوعن العاصمة اإلدارية 

 .صمة توني وعمى جولة بالعامن ثم قام بإصطحابنا الي البرج االيو حي الحكومي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب والزيارات العلميةقطاع 

 

 زيارة ميدانية للحماية المدنية وحدة

متترحات و  اإلطفان ببن  سويف

 لوحدة اإلطفانتطوير
 

 في إطار مساهمة جامعة و تحت رعاية األستاذ الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة

وحدة )  النهضة لخدمة المجتمع والبيئة نظم قسم عمارة زيارة ميدانية لمركز الحماية المدنية

عبد  ر المغريى وأعضاء الهيئة المعاونة م.م بسمةبواسطة الدكتور ياس ( ببنى سويفاإلطفاء

بد السالم عالحكيم عمر وم. دينا البنا و م. اسراء رمضان وتم استقبالهم من قبل العقيد / اشرف 

حمود رئيس قسم اإلطفاء النقيب / مصطفي مو المقدم / محمد أحمد قاعود مدير الحمايه و علي

لوحدة اوامين شرطه / خلف صالح زكى وتم معاينة تصميم  عبدهللا والنقيب / خالد جوده المهدي

ارات الدور االرضى واألول وتم االطالع على بعض المشاكل في تصميم الدور االرضى وحركة سي

يمية اإلطفاء وسيقوم قسم الهندسة المعمارية بتقدريم مقترحات للتصميم وحل المشاكل التصم

 وتقديمها لوحدة االطفاء

رحات متتو  ببن  سويف (وحدة اإلطفان)زيارة ميدانية للحماية المدنية 

 لوحدة اإلطفانتطوير
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  تصميم الدور االرضى وحركة سيارات اإلطفاءجولة تفقدية لالطالع على 

 ية محاضرة تعريفية بمهام الحماية المدنية لطالب قسم الهندسة المعمار

 زيارة ميدانية للحماية المدنية وحدة

متترحات و  اإلطفان ببن  سويف

 لوحدة اإلطفانتطوير
 



    

 

  قطاع األنشطه الطالبية

الرحب  تعد النشاطات الطالبية الميدان

ياتهم ،  يه الطالب هوا الذي يمارا ف

ية  وهو مجموعكة من البرام  اإليجكاب

هداف محددة  عى صكككككككوب أ فا التي تت

بغية تحتيتها لتنمي شكك صككية الطالب 

وتصعد قدرته وتشغى أوقات فراغه ، 

فكككالطكككالكككب هو محورهكككا وهكككدفهكككا ، 

هام  ته أمر  ية في حيا فتحتيق اإليجاب

ومتصكككككككود إل  جككككانككككب دراسكككككككتكككه 

 . يةاألكاديم
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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  

م المهكككارات و إشكككككككغكككاى أوقكككات فراغهم ف  تعل

شكككككككارب الطالب عبدالرحمن الرياضكككككككات الم تلفة 

نصكككككككر الدين في بطولة الجمهورية الدرجة األول  

متر عدو سكككري   ١٠٠في العاب التوي في سكككباا 

في المركز األولمبي في المعادي وتم حصوله علي 

الككمككركككز الككرابكك  فككي الككتصكككككككككفككيككككه فككي تككككاريكك  

 ٢٠٢٢د٣د٢٧
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 متمي ة ن اياً و إف يقياً و بع تتسط ااإلاااع و اإلاتكا  في تقايط الرامات  بع تكوع كلية الهزاسة :لرءية ا

 دالتوليمية والاحث الولمي اموايي  اولية لرامة المجتمع اما يحقق ر.. التزمية المستاامة

 

والمها ية  مواي ة تزمي الجواز/ المو فيةتلت ط كلية الهزاسة اتقايط ا امج بكاايمية  الرسالة :

و الو اي و  والسلوكية للمهزاسيع واما يؤهلهط ويك س فك   يااة األنمال لايهط نلى المستوم المحلي

 الوالمي، وبع ت.اق موايي  الجواة في كافة بزش.تها األكاايمية و الراميةد

 

 CONTACT االتصال

+2 010 0176 0939 

salem.elkhodary@nub.edu.eg 

 

 Nahda University NUB 

 

 االستاذ الدكتور مكتب 

 كلية الهندسة عميد 
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 بروتوكوالت التعاون

عميس سلية سيهنسدررة يشرر ا سيدرريس سذدرردكت سيسسدل   درركي  سي  رر    

كت ل سيزيررك ست سيعلميررة هنادرررررررره سيمرركنررك  منرره هرر   قررعلى ملا سيعال

ى سيثقرركةيررة لسيعلميررة  ى سئررس  سرركتز دملي سيدعلي  سي رركمعسيعالقرركت 

 ل سيمالب ئيث دعمل على سإل دقكء همدرررردل  ع ررررل  يتة سيدس ي 

قكةى لسيدزلس هكي ه ة سيعلمية لسي هكسل سيعلمى لسيث ية م   الل سيد عمل

لتيررم م   الل ئ رررررررل  سيمودم ستع لل و سيعمررلع لسيررسل ست 

. ل ية مص  سيع هية أل ك  هكمهسيدس يهية دلسء سيدى دعقس هسس ل  

دعقس  م ح سيه سمج سيدنايتية يإلداكقيكت سيثقكةية سيدى هكإل ررررررركةة سيى

ة  ية سيهنسديلسلية سيهنسدة  كمعة سينه ة ل سيموددكت سيدسنليهي  

 سيعسيس م  سلل سيعكي ع ك  هك ةى سس ل  مهل ية مص  سيع هية سل 

 سليةأقدررررررك  سيعلى  ه سمج ته سي زيعلدقل  ي نة سيعالقكت سيثقكةية هدل

 سليةكيهملي  سيعملية سيدعليمية لدعده   ته سذداكقيكت م  أ    سكتز د

أع ررررركء  يتة سيدس ي  كيمالب ل لدعمل  ميعهك م  أ ل سإل دقكء ه

 .لسيعمل على دس يههك لصقلهك لأي ك   سليةهكي

 

 
01 

سيغاك  لزي  سيدعلي   سيسسدل   كيس عهس سألددكت سددع ض

س ئلل دلقيع ه لدلسلل دعك ل  سيعكيي لسيهئث سيعلميع دق ي  

. هنى دليا سيدسنليل ية ل كمعة  كمعة سينه ة هي 

ق لأل ح سيدق ي  ه نه ديد  همل ب  تس سيه لدلسللع سيدندي

لسيدعكل  هي   كمعة هني دليا سيدسنليل ية ل كمعة 

هئكث سيعلمية سينه ة؛ يالدداكسة سيدمهيقية م  سأل

 لسذهدسك ست سيدي يقل  ههك سيمالب لأع كء  يتة سيدس ي 

هكي كمعدي ع ئيث ديد  إدكئة سيا ص أمك    كل سيصنكعة 

لسيش سكت سيصنكعية لسي هكت لسيموددكت سيسسعمة 

 لسيدمليليةع يدهنى  ته سذهدسك ست لس ليهك ئيز سيدنايت

  قة لسألةسكسيعمليع لسذدداكسة م  سيمكقكت لسيعقلل سي ال

 .سي ستعة يلشهكب
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02 

لأ رررررررررركا سيدق ي  أ  سيه لدلسلل يهرررسا إيى دعزيز 

دس يب لسيدمهيقك ت سيدعكل  هي  سي كمعدي  ةي م كذت سي

سيانيررة لسيعمليررة يلمالبع لتيررم يالدررررررردارركسة م  سيل و 

دلة ة ةي سي ررركمعدي ع لعقرررس سيمودم ست  لسيمعررركمرررل سيم 

سيمشررررررد سة ةي م كذت سيدنمية سيصررررررنكعية لسيدسنليل ية 

لسيدس يب لسيدشرررغيلع ة رررال  ع  سدررردئسسث ه سمج  سيسة 

شرررررررد سررة هي  سيم ةي  يدنميررة سيهيتررة سيمئيمررة لدرر  يررل  م 

ق سيعملع لسيدعكل  ةي م كل سيس سدررررركت سي  ي ي  يدرررررل

سيعليك لسيهئث سيعلميع لإنشررررررركء ه سمج مهنية لس سدرررررررية 

قد ئرركت يلررسع  سياني  مشرررررررد سررة هي  سيم ةي ع لدقررسي  م 

لسيدسنليل ي لسإلسس ي ةي م ررركذتل سيدنميرررة سيمئليرررةع 

سيدملي  سذسس يع سيدس يبع دنشرررررريم سيدرررررريكئةع سي عكية 

سيعم سني؛ يلمدررركعسة ةي سيصرررئيةع لسيدصرررمي  لسيدملي  

 دملي  سيمئكةظة صنكعي ك ل مكيي ك لد ميمي ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بروتوكوالت التعاون

 
سألددكت سيسسدل    لقع ه لدلسلل سيدعكل 

ئدك  سيمالئي  تي   كمعة سينه ةع 

مئمس شس  نسس  تي  لسألددكت سيسسدل   

 كمعة هني دليا سيدسنليل ية لهئ ل  

ئكةظ سألددكت سيسسدل    مئمس  كنئ غني  م 

هئ ل  سألددكت سيسسدل   هنى دليا ل

عميس سلية  –دكي  مئملس سي   ي 

عسس م  ل -سيهنسدة  كمعة سينه ة 

 .سيقيكسست هكيمئكةظة
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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة 

 بنى سويف التكنولوجية النهضة وجامعة

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  

عميس سلية سيهنسدة  –مئملس سي   ي 

 –لهمعكلنة سألددكتة سيسسدل ة  إيمك  شقل  

 تي  قد  سيهنسدة سيمعمك ية علي إعسسس 

ل ك ي س سدده م   –سلل سيدعكل  ه لدل

سينكئية سيقكنلنية يلدئ ي  إلدمكمه لإعدمكسه 

 ق يهك إ  شكء هللا.  

 

 

 

 

 س سدة سيمق  ست سيس سدية ه كمعة  03

Rutgers ةيهك  سيد صصكت سيمدلة ةل

لمسي إمسكنية سيش سسة هي  مالب 

 سألقدك  سيمنكظ ة.



 

 

 

  

يدليى لسيررررل سيسليررررة يشرررررررتل  سيدعلي  

لسيمالب أ.س عهررسسينرركصررررررر  زسيررس دئررت 

 إش سا ديكسة سيعمـيس أ.س دكي  سي     

مدررركهعرررة ملا أعمررركل سيدعلي  لسيمالب 

 هكيسع  مهكشررررررر  هشرررررررسل ي دهم لسيت 

 ةدررررررريكسده سيمالهية لسيقيكسست سيمالهى
 ليعمل سيقمكع ههتس  كصررك س دمكمك يليى

 يلمالب سيمقررسمررة سي ررسمرركت دنليع على
  ررلء ةى   رركته  ندررهة أعلى يدئقيق
  لسة ي مك  سيمل لعية سيمعكيي 

 .لسذعدمكس سيدعلي 

 قطاع التعليم والطالب 

 ماتم إنجازه خالل هذا الشهر

تم  بالتعاون مع القيادات الطالبية و رؤسااااال االقساااام

عمل جدول امتحانات نهاية الفصاااال الدراساااا  األول 

بحيث يكون مناساااااااب  2021/2022مع  اللعام الج

للحصاااول على ركبر قساااط من الراحة لجميع الطالب 

 بين اوقات االمتحانات

تم عمل جدول المراقبات المتحانات نهاية الفصااااااال 

ع م  2021/2022مع  االادراسااااااا  األول للعاام الجا

 االخاذ ىى االعتباار ارجراالات االحترازياة بتنساااااااي 

ي  رعااداد الطالب داخاال قاااعااات االمتحااانااات و تعل

كشاااااااوىات مجمعه و ىردية للجان ىى مدخل الكلية 

وعلى ربواب اللجان لتيساااير ساااير االمتحانات بشاااكل 

  منظم .
قساااام تم االنتهاال من رداال امتحانات العمل  لجميع األ

  واعالن درجاتها للطالب . العلمية
بل قو اعالنها للطالب  تم تسليم درجات رعمال السنة 

 بداية إمتحاناتهم النهائية للفصااااااال الدراساااااااى األول

2021 /2022  
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تحااديااث توصااااااايف برناااما الميكاااترونيااات طبقااا ل  

NARS 2018  وتحديث توصيف مقررات القسم 



 

 

  

 قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية 

 
 كمعة سعدمست مشررررررك يع مالب سلية سيهنسدررررررة ه

ةي مصررر ع على إدررردئسسث جييكت  سيسة  سينه ررره

لمدمل ة يلق ررررركء على سيمشرررررسالت سيدي دلس ه 

سيم دمعع ييهدس لس مشررك يع م  شرر دهك سع  عملية 

سيدنمية سيمدرردسسمة سيدي ددرردهسا سيسلية سيلصررلل 

دررررركي  ل  دسيسس سألدررررردكت إييهكع لي دى تيم ه عكية

سيسسدل ه إيمك  شقل   تي   سي     ل إش سا

 سيمعمك ية ل سيسسدل  أيم  نسس  تي  قد  سيهنسدة

 قد  سيميسكد لنس .
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مشروع تطوير 

                                                                                          ميدان المديرية         

 

مشروع تطوير ترعة 

 البوصة ببنى سويف 

 

استخدام المعامل 

واتاحة االمكانات 

 لمقررات ميكاترونكس
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 قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية 

 

مشروع تطوير ميدان 

 المديرية



 

 

  

مشروع تطوير ترعة 

 البوصة ببنى سويف
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 قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية 
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واتاحة استخدام المعامل 

 االمكانات لمقررات ميكاترونكس
 قطاع مشاريع الطالب والمعامل الهندسية 

 



 

 

 

 

 

  

   

  قطاع األنشطه الطالبية
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 تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب

ياتهم ،  الذي يه الطالب هوا يمارس ى

ية  وهو مجموعاة من البراما اريجااب

هداف محدد   عل صاااااااوب ر فا الت  تت

بغية تحقيقها لتنم  شااخصااية الطالب 

وتصعد قدرته وتشغل روقات ىراغه ، 

ىاااالطاااالاااب هو محورهاااا وهااادىهاااا ، 

هام  ته رمر  ية ى  حيا ىتحقي  اريجاب

ومقصاااااااود إلى جااااانااااب دراساااااااتاااه 

 . األكاديمية

وىى إطار حرص الساااااايد االسااااااتاذ الدكتور / سااااااالم 

الخضااارم عميد كلية الهندساااة على تنمية شاااخصاااية 

 وتنمية مهارته العلمية سة طالب كلية الهند

 Drawing on airقام طالب ميكاترونكس بمشروع 

)air canvas( 

 رسماال الطالب 

 روان عبد الجواد 

الهدف من المشاااااااروع هو تحويل حركة المؤشااااااار 

)مؤشااااار رزر ا ى  الهواال إلى رسااااام و كتابة و ذل  

 من خالل تتبع اللون االزر  ى  المؤشر.



 

  قطاع األنشطه الطالبية
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 م المشروعرس

 

rol mechanism by hand detectionCont 

 

 رسماال الطالب 

 سهيلة عبد الرحيم
 شهاب حاتم

 د حسينمحم

 رومان  عادل

 حسن حسين

 كالر  ركرم
 

وتور تحديد حركة اليد عن طري  الكامير  حتى نتمكن من تحري  مالهدف من المشاااااااروع هو 

سااتخدامه ى  االساايرىو لنتمكن من تحري  الميكانزم و كل ذل  عن طري  كود الباينون ، و يمكن 

 العمليات الجراحية و المصانع و العديد من االستخدامات.
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  قطاع األنشطه الطالبية

 م المشروعرس

 

 خط إنتاج روتوماتيك 

 



 

  قطاع األنشطه الطالبية
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 م المشروعرس

 

 خط إنتاج روتوماتيك 



 

  قطاع األنشطه الطالبية
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 رسم المشروع

Invisibility Cloak and invisibility background 

 

 رسماال الطالب : 

 رنا عصام

 

 الهدف من المشروع

  

التعليمات  عندما ال تكون ساحًرا ولكن ال يزال بإمكان  القيام بالسحر ببعض رسطر

 البرمجة". 

لخفية و او ااري بوتر سنقوم بعمل السحر من خالل كتابة الكود لقد سمعت عن عباال  ه 

 اطاقية االخفاال وهذا ما سوف نفعله هو عباال  خفية تقوم باخفاال ما تحته



 

  قطاع األنشطه الطالبية

 مشاريع قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة

 2021/20222للمقررات الدراسية للفصل الدراسي االول 

 

قام األستاذ الدكتور سالم الخضري 

بمراىقة  عميد كلية الهندسة

الدكتور محمد سعد رئيس قسم 

الطاقة الكهريائية والمتجدد  بجولة 

تفقدية لمشاريع طالب قسم الطاقة 

لفصل المتجدد  الت  تمت خالل ا

لعام الدراس  الدراس  االول ل

حيث قاموا الطالب   2021/2022

كهربية   ماذج توليد طاقةنبتصميم 

النار  الشوارع  من طاقة الرياح

كهربية   ماذج توليد طاقةوكذل  ن

 الشمسية لري االراض طاقة المن 

ماذج توليد ن وراعية زال

من طاقة ختلط مكهربية   طاقة

الشمسية النار   والطاقة الرياح

وقد ربدم سعاد  المنازل والمساجد 

الذي  عملىالوي ستمالبالعميد 

 طالب القسم وهم مازال وصلوا اليه

للتخرج وتم مناقشة  امامهم عام

كان الطالب لطالب ى  المشاريع وا

سعداال بهذه الجولة التفقدية من 

وطالبوا بتكرارها لما عميد الكلية 

تعطيهم دىعة تشجيعية لمواصلة 

االستمرار لتطوير مستواهم العلم  

وقد لوحظ إلتزام الجميع والعملى 

 .بالقواعد ارحترازية

. 
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توليد  الطالب في مشروعمناقشة فى العميد والسادة االساتذة  معالى

 ةالطاقة الكهربائية المختلط من طاقة الرياح والطاقة الشمسي

 

شرح الدكتور محمد سعد رئيس قسم الطاقة المتجددة لالستاذ 

طاقة الدكتور سالم الخضري عميد الكلية لمشروع انارة الشوارع ب

 الرياح



 

 

  قطاع األنشطه الطالبية
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ي فالسادة االساتذة لمناقشة الطالب  معالى االستاذ الدكتور برفقة

 المشاريع

 مشروع ري االراضى الزراعية والصحراوية بالطاقة المتجددة
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مشروعات مقررات قسم 

 ميكاترونكس

  قطاع األنشطه الطالبية



 

  

  قطاع األنشطه الطالبية
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مشروعات مقررات قسم 

 ميكاترونكس



 

 

  

  قطاع األنشطه الطالبية

 

مشروعات مقررات قسم 

 ميكاترونكس
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تاذ  يد االسااااااا وىى إطار حرص السااااااا

الدكتور / ساااالم الخضااارم عميد كلية 

الهندساااة على تنمية شاااخصاااية طالب 

ساااة عن طري  حث الطالب كلية الهند

غال ر وقات ىراغهم ىى تعلم الى إشااااااا

 المهااارات و الرياااضاااااااااات المختلفااة 

وصل الى المبار  النهائية ىريقين من 

ناىسااان على المركز تكلية الهندسااة لي

والناانى لادورم الجاامعاة للكر  االول 

الخماااسااااااايااة حيااث تفو  طالب كليااة 

ساااااااااة على جميع ىر  كلياااات الهناااد

النهضااااة وصااااوال الى المبار  جامعة 

 النهائية.

  قطاع األنشطه الطالبية

  دورى الجامعة للكرة الخماسية 
 تعد النشاطات الطالبية الميدان الرحب

ياتهم ،  الذي يه الطالب هوا يمارس ى

ية  وهو مجموعاة من البراما اريجااب

هداف محدد   عل صاااااااوب ر فا الت  تت

بغية تحقيقها لتنم  شااخصااية الطالب 

وتصعد قدرته وتشغل روقات ىراغه ، 

ىاااالطاااالاااب هو محورهاااا وهااادىهاااا ، 

هام  ته رمر  ية ى  حيا ىتحقي  اريجاب

ومقصاااااااود إلى جااااانااااب دراساااااااتاااه 

 . األكاديمية
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  قطاع األنشطه الطالبية
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تكريم طالب كلية الهندسة 

لحصولهم على المركز األول 

 والنانى لدورم 



 

 

  

  التدريبالزيارات العلمية و قطاع 
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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 

 زيار  ميدانيةكلية الطب جامعة النهضة على عمل 

طب الجامع  لطالب قسم ال كلية لموقع مستشفى

ئل ه  إحدم وساالهندسة المدنية إيماناَ من سيادته 

االتصال الت  تسمح للطالب اكتساب الخبرات 

ع والمعارف المختلفة وذل  من خالل مشاهدته للواق

ومعرىة كاىة الحقائ  على الطبيعة مما يجعل 

    .اكتساب تل  الخبرات دائمة طوال الوقت

01 



 

 

  

 االحتياجات من الجامعة الفتره المدينه المعيارمسئول  م

تدريب الطالب بشركة المحطات المائية  1

 النتاج الكهرباء
 11فبراير الى  5من  أسوان

 2022فبراير 

 ال احتاج باص

براير ف  12السبت  أسوان زيارة محطة الطاقة الشمسية ببنبان 2

2022 

 ال احتاج باص

من العاشر  زيارة مصنع للمصاعد 3

 رمضان
فبراير  15الثالثاء 

2022 

محتاج باص سعة 

 ( راكب50)

وزارة الكهرباء  –زيارة التحكم القومى  4

 والطاقة المتجددة

فبراير  7االثنين  الجيزة

2022 

محتاج باص سعة 

 ( راكب50)

 

خالل إجاز  منتصف العام، للتدريب  –زيارات طلبة كلية الهندسة 

   طبقا للجدول المقترح المرىوع.

 

 

 

02 

03 
ر مشروع عميد كلية الهندسة إل  مق –وساىر األستاذ الدكتور/ سالم محمود الخضري 

يتكون )بأسوان )ركبر محطة طاقة شمسية ى  العالم  –محطة الطاقة الشمسية بنبان 

اا ميجاوات 1460إجمالية  قدر ب نتاج الطاقة الشمسيةر محطة 32من  "بنبان" مجمع

 جامعة النهضة.  –للتجهيز لزيار  طالب كلية الهندسة 
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  الزيارات العلمية و التدريبقطاع 
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 المشاركة المجتمعيةقطاع 

قل   تي  أش ا سألددكت سيسسدل   دكي  سي     عميس سلية سيهنسدة همعكلنة سيديسه سيسسدل ة إيمك  ش

لمئكةظة  ه لدلسلل دعكل  هي  م سز سذددشك ست سيهنسدية ه كمعة سينه ةقد  سيهنسدة سيمعمك ية على 

هعض  لد  سدنكس -عسسس سيه لدلسلل ل ك   سيعمل على سدمكمه إد   - هنى دليا ةى سكةة سيد صصكت

ك مك لسي ةسس  ةى مسينة دمد 147دصمي  لسعسسس مسينة صنكعية  عم ية على مدكئة سيمهك  لسكنت 

لى سنشكء ل  سيلز سء عملسةقة م يدنايتية يمنمقة سيم دى يلسل نيو سيش قى هعس سي دلمكت سد  سعسسس 

 .    سينيللسيمقكصس سيديكئية هملل نهئيث دي س  سيم دى سي ئالت سينيليةع لسيمنكمق سألث ية سيم دى 
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 ةي دقسي  سي سمكتمدميزة ع هيك  ل إة يقيك  ل أ  ددد  هكإلهسسع ل سإلهدسك    أ  دسل  سلية سيهنسدة :لرؤية ا

 .سيدعليمية لسيهئث سيعلمي همعكيي  سليية ي سمة سيم دمع همك يئقق  مم سيدنمية سيمددسسمة

 

لسيمهك ية  دلدز  سلية سيهنسدة هدقسي  ه سمج أسكسيمية معكص ة دنمي سي لسنب سيمع ةية الرسالة :

ل سيع هي ل  ية يلمهنسدي  لهمك يو له  ليس   ةس   يكسة سألعمكل يسيه  على سيمددل  سيمئليلسيدللس

 سيعكيميع لأ  دمهق معكيي  سي لسة ةي سكةة أنشمدهك سألسكسيمية ل سي سمية.

 

 CONTACT االتصال

+2 010 0176 0939 

salem.elkhodary@nub.edu.eg 

 

 Nahda University NUB 

 

 عميدال الدكتور معالى االستاذمكتب 

 امعة النهضةج –الهندسة كلية 

 

 


