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 ٢٠٢٢/ ٢٠٢١  ریف اخل لكیة الهندسة لفصل    - تقر�ر جلنة ��شطة الطالبیة  
ال�ه���ة .١ الهندسة  قسم  ب  نظم  الطالب  لتع��ف  بالقسم  اال�اد��ي  االرشاد  عن  �سج�ل آ ندوة  برنامج  مع  التعامل  ل�ات 

اف و ) وذلك  Power Campus Systemالمقررات ( ف الم  -محمد عبدالرحمن    / الدكتور االستاذ  �حضور  تحت ا�ش   �ش
بحضور    –سة ال�ه���ة  دالمدرس بقسم الهن  -محمد عبدالوهاب    / دكتور الندوة ال  . أل�ق اال�اد��ي لقسم الهندسة ال�ه���ة  

والطالب   المعاونة  والهيئة  التدر�س  هيئة  أعضاء  من  الثالثاء  لف�ف  يوم     E414بمدرج    ٢٠٢١/ ١٠/ ١٢الموافق  وذلك 
 صباحا .  ١١الساعه 

 
ي إطار   - استقبلت كل�ة الهندسة   .٢

جامعة فاروس باألسكندر�ة عامها الدرا�ي الجد�د بفعال�ة ترحيب�ة لطالبها الجدد، وذلك �ف
ي الستقبال الطالب الجدد الذي عُ 

ف  اليوم التع���ف   رعا�ة بم�ح الفنار بالجامعة تحت    ٢٠٢١/ ١٠/ ١٨الموافق  قد يوم اإلثنني
مع    اال�شطه  ادارة و�التعاون  ت�م  ا�ة  الطالب�ة  الدكتور حضور  بخ�ي  االستاذ  ابو ع�ي    / الس�د  كل�ة  عم�د    -محمد جابر 

، و اعضاء هيئة التدر�س و    و الطالبوك�ل ال�ل�ة لشؤوون التعل�م    -محمد نع�م انور    / الس�د االستاذ الدكتور   الهندسة ،
 الهيئة المعاونة بالقسم. 
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ي دعم   .٣
نظمت لجنة اإلرشاد األ�اد��ي بالتعاون والتنسيق مع كَ�  لطالب الجدد للعام األ�اد��ي  العلوم االساس�ة ل قسم  �ف

ال منصة  عن  الجدد  للطالب  تع��ف�ة  ندوة  األساس�ة  العلوم  بقسم  اإلعالم  ولجنة  الطالب�ة  األ�شطة  لجنة   من 
(Blackboard)   برنامج المواف  (Power Campus)و  ف  اإلثنني يوم  ي كل�ة   (E112) بمدرج  ٢٠٢١/ ١٠/ ٢٥ق  وذلك  بمبيف

ي حضور الهندسة  
  -أحمد سع�د    / أ ألقاها    طالب ،وك�ل ال�ل�ة لشؤوون التعل�م وال   - محمد نع�م انور    / االستاذ الدكتور   �ف

حضور طالب الفرقة األو�ي بقسم العلوم األساس�ة وأعضاء هيئة التدر�س والهيئة  ، بمدرس مساعد بقسم العلوم األساس�ة  
البال�  ح�ثالمعاونه   منصة  ع�ي  الطالب  تع��ف  الندوة  حضور  بتناولت  ح�ث ك�ف�ة  من  معها  التعامل  وك�ف�ة  ورد 

ات األونالين ومتابعة المادة العلم�ة الخاصة بكل مقرر درا�ي وك�ف�ة رفع التكل�فات وحضور   (Assignment) المحا�ف
نامج ي    همع توضيح اهميت (Power Campus) اإلختبارات، كما تناولت الندوة تع��ف الطالب ب�ب

متابعة الطالب لال�شطة  �ف
ي �سج�ل الطالب  �وأهم  هالمختلفة بالمقررات المسجل بها من غ�اب الطالب ودرجات أعمال السنة الخاصة ب

نامج �ف ة ال�ب
و�ختتمت فاعل�ات الندوة بفتح باب األسئلة   .هالمرشد األ�اد��ي الخاص ببالتنسيق مع  ت   هة بللمقررات الدراس�ة الخاص

 . ت للطالب لإلجابة عن أي اإلستفسارا

 
الطالب�ة   .٤ اال�شطة  إدارة  رعا�ة  تحت  الجدد  بطالبه  ح�ب  لل�ق ال�ه���ة حفال  الهندسة  قسم  محمد    و نظم   / أ.د  اف  إ�ش

ف األ�اد�� لقسم الهندسة ال�ه���ة    -   عبدالرحمن عم�د    - و بحضور الس�د االستاذ الدكتور / محمد جابر ابو ع�  ،  الم�ش
المرشد    -  محمد عبد الوهاب  / و الدكتور ،  األ�شطة الطالب�ة بالقسم    لجنة  مقرر   - و الدكتور/ جمال محمود    - كل�ة الهندسة  

للقسم   العام  م،  األ�اد��  واإلدار�ة    نولف�ف  المعاونة  والهيئة  التدر�س  هيئة  الموافق  و  أعضاء  الثالثاء  يوم  ذلك 
ن  ح�ث  ٢٠٢١/ ١٠/ ٢٦ ي 

�ف الذي حدث  التط��ر  و  القسم  أهم�ة  الضوء ع�ي مدى  إلقاء  الحفل  و   تناول  به  الدراسة  ظام 
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Web Site: www.pua.edu.eg                                                                      Email Address :  engineering@pua.edu.eg  
 مصر –األسكندریة  -سیدى جابر  ۳۷: صندوق برید العنوان

  ۳۸۳۰۲٤۹ الفاكس:+ )۲۰۳(  ٥٥۳/۳۸۷۷٤٥۳التلیفون: 
)۲۰۳( + 

 

Address: P.O. Box 37. Sidi Gaber, Alexandria, Egypt  
Phone: +(203) 387 7453/553   Fax: +(203) 383 0249     
    

كما  منها  استعراض خطة اال�شطة الطالب�ة وأنواع األ�شطة المختلفة اليق �مكن للطالب المشاركة بها وك�ف�ة اإلستفادة  
اك والن�ش �ف المجالت العلم�ة. إتم   لقاء الضوء ع� قواعد اإلرشاد األ�اد�� والتدر�ب الم�داىف واإلش�ق

 

وك�ماو�ات  .٥ ح�ب بطالبه الجدد تحت رعا�ة إدارة اال�شطة الطالب�ة وذلك بحضور الس�د  نظم قسم هندسة الب�ق حفال لل�ق
رئ�س قسم هندسة    - االستاذ الدكتور/ عباس انور عزت    ، عم�د كل�ة الهندسة    - االستاذ الدكتور / محمد جابر ابو ع�  

وك�ماو�ات  ف باالسكندر�ة دبنقابة المهنرئ�س اللجنة االجتماع�ة والثقاف�ة   - و م/ك��م عزت  ،الب�ق ولف�ف من أعضاء  ،  سني
ف من القسم و ذلك يوم الثالثاء الموافق   اء من الصناعة وخ��جني ح�ث    ٢٠٢١/ ١٠/ ٢٦هيئة التدر�س والهيئة المعاونة وخ�ب

اء ال ي نظام الدراسة به وذلك بمشاركة خ�ب
صناعة تناول الحفل إلقاء الضوء ع�ي مدى أهم�ة القسم و التط��ر الذي حدث �ف

ات   ومدى ارتباطه �سوق العمل و فرص العمل المتاحة لخ���ب القسم.  ي   بعضكما تم االستماع لخ�ب القسم الذين    خ���ب
وك�ماو�ات ومدى استفادتهم من الدراسة بالقسم.  ول و الب�ق كات الب�ق ي �ش

 �عملون �ف
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ح�ب بانضمام   .٦ ا لل�ق و ذلك يوم الخم�س    واستقبال دفعة جد�دة من الطالبقام قسم هندسة الحاسب بتنظ�م حفال صغ�ي
ح�ث بدأ الحفل بكلمة افتتاح�ة ترحيب�ة للطالب بانضمامهم لعائلة قسم هندسة الحاسب، ودار   ٢٠٢١/ ١٠/ ٢٨الموافق  

ي �سعوا لتحق�قها خالل   سنوات من دراسة هندسة الحاسب. كما    ٤نقاش حول توقعات الطالب من القسم واحالمهم اليق
ي سوق العمل داخل القسم تم من

ي تعلم بعض االتجاهات التكنولوج�ة الحديثة الحال�ة �ف
اقشة أفكار الطالب حول الرغبة �ف

بالمقررات الدراس�ة   ي وعدم اال�تفاء 
التعل�م الذاىق ي 

الق�ام بذلك، كما تم �شجيع الطالب ع� استثمار اوقاتهم �ف وك�ف�ة 
ي التط��ر والتغي�ي بناءا�   لتنم�ة واصقال مهاراتهم خاصة وان تخصص هندسة

ع� تغ�ي    الحاسب من أ��� المجاالت �عة �ف
كات الناشئة ي ينعكس بدورە ع� سوق العمل وال�ش ف اليق كما دار نقاش حول ر�ادة االعمال ومجال   .احت�اجات المستخدمني

ي سوق العمل ا�شاء عمل خاص، خاصة وان تخصص هندسة الحاسب ُ�عد واحدا من أ��� مجاالت ر�ادة االعمال ان
تشارا �ف

 . ي السوق المح�ي
كات ناشئة ناجحة �ف ، ح�ث قام الطالب بعرض بعض األمثلة ل�ش  المح�ي الحا�ي
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ي ضوء ر�ط المحتوي اال�اد��ي �سوق العمل قامت مجموعة من طالب المرحلة الثان�ة و الثالثة و البكال .٧
ر�وس بقسم  و �ف

ف الجد�دة    إ�هندسة و ادارة التشي�د ب��ارة علم�ة   ح�ث تناولت    ٢٠٢١/ ١٠/ ٣١و ذلك يوم االحد الموافق  مدينة العلمني
الس�اح�ة شاهقة االرتفاع  التوجه إ�    ال��ارة ف ح�ث االبراج  العلمني لمدينة  الشما�ي  فيه�ة و  ،  الجزء  ال�ق المدينة  ثم ز�ارة 

down town     ،  تضمنتثم بعد ذلك  . ي اث�ة بالجانب الغرىب ي    ز�ارة المدينة ال�ق
ال��ارة مشار�ــــع ذات طابع خاص كالمباىف

ها   . شاهقة االرتفاع و ال�باري و محطات تحل�ة الم�اە و غ�ي
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ة توع�ة بعنوان " م� المكان والمكانة "  .٨ يوم الثالثاء الموافق    نظمت كل�ة الهندسة جامعة فاروس باألسكندر�ة محا�ف
اللواء الدكتور/ اسامة الجمال    ٢٠٢١/ ١١/ ٢ ي با�اد�م�ة نا� العسك��ة  -ألقاها الس�د  ناقش    -  زم�ل كل�ة الدفاع الوطيف

�ة و   ف وقوة اقتصاد�ة و��ش ي متم�ي
س�ادته اهم�ة مكانة م� وانها قادرة ع� مواجهة التحد�ات بما تمتل�ه من موقع جغرا�ف

كما اوضح س�ادته أن ما �شهدە م� اليوم ما هو إال توجهات صادقةو مساع جادة للعودة إ� مكانتها  عسك��ة هائلة ،  
تار�خها  مدار  بها ع�  حظ�ت  ي  اليق ة  ف المتم�ي ف   اإلقل�م�ة  المتم�ي موقعها  ات�ج�ة    نت�جة  اس�ق معط�ات  من  حباها هللا  وما   ،

وحضار�ة  التار�ــــخ  وتار�خ�ة  دراسة  ورة  �ف إ�  الجميع  ا  ا� أل   داع�� ف �مثل ك�ف الوح�د    نه  والسب�ل  الشعوب  وذا�رة  ات  للخ�ب
ة   الس�د    عم�د كل�ة الهندسة ، و   - محمد جابر ابو ع�ي    / الس�د االستاذ الدكتور   الستخالص الع�ب والدروس. ح�ف المحا�ف

الهيئة    و در�س  اعضاء هيئة التو لف�ف من  ،    الطالب  و   التعل�م  ك�ل ال�ل�ة لشئونو   -محمد نع�م انور    / االستاذ الدكتور 
 . من الطالب بجميع اقسام ال�ل�ةال�ث�ي  باالضافة إ� بكل�ة الهندسةالمعاونة 

 
ي لعبة الشطرنج تحت   .٩

و ذلك يوم الثالثاء  ة الطالب�ة  طادارة اال�ش   رعا�ةقام قسم هندسة وادارة التشي�د بتنظ�م دورة �ف
ف طالب القسم بعضهم البعض لتنم�ة روح    ٢٠٢١/ ١١/ ٢الموفق   حث    و   المنافسة والمشاركة و تنم�ة اواثر الروح  بينهمبني

ي تعتمد ع�ي الذكاء   ي اال�شطة الطالب�ة اليق
كما شارك بعض من اعضاء هيئة التدر�س والهيئة  ،  الطالب ع�ي المشاركة �ف

ف الطالب ومدرسيهم لتشجيعالمعاونة   .الطالب ع�ي المشاركة  لتوط�د عالقات االجتماع�ة بني
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  ٢٠٢١/ ١١/ ٢يوم الثالثاء الموافق    بتنظ�م ندوة علم�ة  تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة  الحاسب  قام قسم هندسة .١٠
ي تعلم    –مساعد بقسم هندسة الحاسب  المدرس  ال  -  ك��م سل�مان    / مالقاها  

عن تطب�قات ال��ب وتط��رها وك�ف�ة البدء �ف
واهم   ال��ب  برمجة  ال��ب    Frameworksلغات  تطب�قات  مجال  ي 

�ف الحال�ة  هذە    ،المستخدمة  ف  بني المقارنة  كذلك 
Frameworks    ف وشهرتهم ي التشغ�ل وكذلك عدد المستخدمني

التوع�ة بأهم�ة  باالضافة إ�  من ح�ث األداء والتكلفة �ف
ا�د  هذا المجال ف ف الم�ق ح احد اشهر    من ح�ث عدد المستخدمني  Integrated Developmentيوم�ا واهميته، كما تم �ش

Environment (IDE)  و هوIntelliJ idea ي عالم تطب�قات ال��ب
ح�ث �مكن استخدام �سخة رسم�ة   ومدى أهميته �ف

 
�
نامج والحصول ع� �سخة استخدام لمدة عام مجانا �باستخدام    من ال�ب ي الخاص  ال�ب

وىف الطالب دون الحاجة  ب  د اال��ق
اء أي رخصة الستخدامه، كما تم إعطاء امثلة ع� ك�ف�ة العمل ع� احد اشهر   ح    Laravelوهو    Frameworksل�ش و�ش

ي عالم ال��ب    MVCط��قة عمل  
ة �ف ات واالضافات داخل    ،الشه�ي ف ح العد�د من المم�ي تطرقت    . Laravelكما تم أ�ضا �ش

ف اشهر  Front-Endد ا� مجال الندوة ف�ما بع ح والمقارنة بني  ,React, VueJsو هم  Frameworks ثالثة انواع من و�ش
AngularJs    ي

�ف االخر  ع�  احدهم  استخدام  ُ�فضل  وميق  بهم  والعمل  استخدامهم  عن ك�ف�ة  �س�طة  امثلة  و�عطاء 
 . المشار�ــــع المختلفة

 
ق  قام وفد من قس�ي هندسة الحاسب و الهندسة ال�ه���ة  .١١ ي ز�ارة المعرض والمؤتمر الدو�ي للتكنولوج�ا لل�ش

بالمشاركة �ف
واف��ق�ا   الموافق      Cairo ICTاألوسط  الثالثاء  يوم  من  بمشاركة    ٢٠٢١/ ١١/ ٩المنعقد  ف  القسمني عدد كب�ي من طالب 

للتو   
�
ال�ه سوق العمل طبقا العمل واالطالع ع� أحدث ما توصل  ل��طهم �سوق  اال�اد�م�ة  المراحل  العام  مختلف  جه 

ي االستخدام ل�افة  
لجمهور�ة م� الع���ة نحو "الرقمنة" نظرا لما تقدمه التكنولوج�ا من �عة ودقة وسهولة وأ�ضا راحة �ف

الطالب   ، ح�ث شارك  المختلفة  الخدمات  تقد�م  ي 
�ف الوارد حدوثها  �ة  الب�ش االخطاء  ف والحد من  العمالء والمستخدمني

ات لموضوعات   كات  بحضور عدد من المحا�ف كات عمالقة وكذلك ز�ارة عدد من اجنحة ال�ش مختلفة وورش عمل ل�ش
داخل   المحمولة  الهواتف  خدمات  مزودي  مثل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا  ي 

�ف والمتخصصة  الرائدة  العمالقة 
الع���ة وهم   تكنولوج�ا   -  Orange – Vodafone – Etisalat We  –جمهور�ة م�  ي 

�ف رائدة  كات    وأ�ضا ضمت �ش
كة   نت والشبكات مثل �ش ي هندسة الحاسب مثل      Ciscoاالن�ق

كات متخصصة �ف  – IBM – DELL - Microsoftو�ش
Huawei  كة خزنة المعلومات مثل �ش ون�ة وامن  التجارة االل��ق ي 

المتخصصة �ف كات  ال�ش المعرض عدد من    – . كما ضم 
ون�ة   االل��ق للمدفوعات  الم��ة  كة  الدفع    – وال�ش ي 

�ف العالم�ة  كات  ال�ش من  عدد  ي 
االئتماىف لالستعالم  الم��ة  كة  وال�ش

كة   ي مثل �ش
وىف بنك التعم�ي واالسكان    –البنك األه�ي الم�ي   -  CIBة مثل  ، وكذلك عدد من البنوك الم��  VISAاالل��ق

والوفد   الطالب  المعلومات. حرص  تكنولوج�ا  إل�ه  توصلت  ما  أحدث  من  لديها  ما  كات  ال�ش هذە  استعرضت كل  ح�ث 
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كات وك�ف �مكن االستفادة من الخدمات المقدمة وك�ف�ة   المشارك ع� التعرف ع� أحدث ع� ما توصلت ال�ه هذە ال�ش
كات.  ف هذە ال�ش ف الح�اة اال�اد�م�ة و�ني  ال��ط بني
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ع بالدم �ساحة الجامعة .١٢ إدارة األ�شطة تحت رعا�ة    ٢٠٢١/ ١١/ ٩و ذلك يوم الثالثاء الموافق    نظمت كل�ة الهندسة حملة ت�ب
ف  الطالب�ة للمساهمة �ف توف�ي جزء من احت�اجات بنك الدم و�نقاذ ح�اة المر�ف ح�ث شارك عدد كب�ي من العام ف واإلدار�ني لني

ا �ف إنقاذ ح�اة المر�ف  وا عن سعادتهم بأن �كونوا سبب�  . و الطالب �ف الحملة، وع�ب

 

النتقاء    تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ةمسابقة التص��ر    جامعة فاروس  -كل�ة الهندسة  بنظم قسم العلوم االساس�ة   .١٣
ة ف لدعم وتبيف المواهب البارزة      ٢٠٢١/ ١١/ ٩يوم الثالثاء الموافق  و ذلك    للمحافظات الم��ة  مجموعة اللقطات المم�ي

ي هذا المجال و 
ات    كسب�ف ف بالتص��ر    باإلضافة لمنحو المهارات  الخ�ب ف الشغوفني ع�    عرض صور لفرصة  أولئك المبدعني

ز  اهم مستوى كل�ة الهندسة,   ي ت�ب ە اليق ف ي تم تص��رها    وقد تم اخت�ار افضل اللقطات المم�ي المعالم للمحافظات الم��ة اليق
تك��مهم   وتم  ف  المشاركني خالل  توز�ــــع  من  تقدير و  االستاذ    شهادات  الس�د  حضور  ي 

�ف وذلك  ف  المشاركني للطالب 
  التعل�م   وك�ل ال�ل�ة لشؤون  - محمد نع�م انور  ، الس�د االستاذ الدكتور/ كل�ة الهندسة  عم�د    -محمد جابر ابو ع�ي  الدكتور/ 

 القائم بأعمال رئ�س قسم العلوم االساس�ة.  –عالء خل�ل الب و االستاذ الدكتور/ الط و 
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�ف اطار حرص جامعة فاروس ع� الق�ام بدورها �ف خدمة المجتمع و ذلك اعتمادا ع� جهود ابنائها الطالب �ف ممارسة   .١٤
ي الذى يهدف ا� التواصل المجتم�ي ، نظمت كل�ة الهندسة   بالتعاون  تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة و  النشاط الطالىب

ف عن الطالب    ٢٠٢١/ ١١/ ١٤بكرموز و ذلك يوم األحد    جتماع�ةخ�ي ت�م ز�ارة ا� دار الرعا�ة اإل ا�ة  مع   ح�ث قدم مندو�ني
ف و كذلك األيتام الموجودين بالدار كما قاموا بالتقاط بعض الصور التذكار�ة �ف   الء الدار من المسنني ف بعض الهدا�ا الرم��ة ل�ف

از�ة  . جو من األلفة و المودة مع اتخاذ كافة اإلجراءات اإلح�ق

 
 

ا .١٥ إطار  ممارسة  �ف  الطالب ع�  �شجيع  من خالل  الشخص�ة  تنم�ة  ي 
�ف ودورها  ال��اض�ة  باأل�شطة  الهندسة  هتمام كل�ة 

ف الطالب وتنم�ة مبدأ العمل الجما�ي باإلضافة   األ�شطة ال��اض�ة ابط بني ي تهدف إ� تنم�ة روح الف��ق وز�ادة األلفة وال�ق اليق
الضغ للتخلص من  ي  إ�جاىب الطالب �شكل  اإل�جاب�ة، نظمت كل�ة  لتف��ــــغ طاقات  الطاقة  النشاط وا�تساب  وط وتجد�د 

ي خاص بكل�ة الهندسة بمالعب جامعة فاروس و ذلك يوم الثالثاء  تحت رعا�ة  الهندسة 
ادارة اال�شطة الطالب�ة يوم ر�ا�ف

العلم�ة  ٢٠٢١/ ١١/ ١٦الموافق   االقسام  و  الدراس�ة  الفرق  مختلف  �مثلون  الطالب  من  ة  مجموعات كب�ي ،  بمشاركة 
وتضمنت فاعل�ات اليوم مشاركة الطالب أل�شطة ر�اض�ة مختلفة من كرة السلة وكرة الطائرة باإلضافة ا� مسابقة كأس  

ي كرة القدم والذى �قام بنظام خروج المغلوب وقد فاز  
قسم هندسة و�دارة التشي�د بالمركز األول  ف��ق  كل�ة الهندسة �ف

�فة . بينما حصل ف��ق قسم الهندسة ال�ه���ة ع�   ي وذلك ضمن اجواء جم�لة �سودها روح المنافسة ال�ش
 المركز الثاىف
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 �اص� �ىل إالع�د من الهیئة القومية لضامن جودة التعلمي وإالع�د                                     

Web Site: www.pua.edu.eg                                                                      Email Address :  engineering@pua.edu.eg  
 مصر –األسكندریة  -سیدى جابر  ۳۷: صندوق برید العنوان

  ۳۸۳۰۲٤۹ الفاكس:+ )۲۰۳(  ٥٥۳/۳۸۷۷٤٥۳التلیفون: 
)۲۰۳( + 

 

Address: P.O. Box 37. Sidi Gaber, Alexandria, Egypt  
Phone: +(203) 387 7453/553   Fax: +(203) 383 0249     
    

 

 
رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة  تحت      ٢٠٢١/ ١١/ ٢٣جامعة فاروس باإلسكندر�ة يوم الثالثاء الموافق    -  ظمت كل�ة الهندسةن .١٦

بال�ل�مع  و�التعاون   البيئة  المجتمع وتنم�ة  ألقائها      "الشباب وخطر االدمان  ندوة توع��ة تحت عنوان "   ةلجنة خدمة 
ف رسالن   -   مستشار الصحة النفس�ة للقوات المسلحة واستاذ العلوم النفس�ة بال�ل�ات العسك��ة  -  االستاذ الدكتور/ شاهني

محمد نع�م    تور/ ، الس�د االستاذ الدككل�ة الهندسة  عم�د    - محمد جابر ابو ع�ي    حضور الس�د االستاذ الدكتور/ بوذلك  
  لف�ف من أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة وعدد من طالب ال�ل�ةو  ،  الطالب و  التعل�موك�ل ال�ل�ة لشؤون  -انور 

العلم�ة االقسام  قد   بمختلف  و  ها ع�    .  وتأث�ي المختلفة،  بأنواعها  والمخدرات  اإلدمان  مخاطر  مناقشة  الندوة  تناولت 
�ة والتأث�ي ع� العمل واإلنتاج،    المجتمع ومنظومة الق�م األخالق�ة مؤكدا� أن اإلدمان يؤدي إ� ض�اع و�هدار الموارد الب�ش

ي حما�ة المجتمع واألفراد م
 .ن هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عل�هوأن مكافحة اإلدمان والمخدرات �ساهم �ف
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اف أ.د / محمد عبدالرحمن  و تحت رعا�ة إدارة اال�شطة الطالب�ة  نظم قسم الهندسة ال�ه���ة ندوة ثقاف�ة .١٧ ف   -إ�ش الم�ش

ولف�ف من  ،  األ�شطة الطالب�ة بالقسم    مقرر لجنةو حضور الدكتور/ جمال محمود    -األ�اد�� لقسم الهندسة ال�ه���ة  
واإلدار�ة المعاونة  والهيئة  التدر�س  هيئة  الموافق    أعضاء  الثالثاء  يوم  عبد    / الدكتور ألقاها    ٢٠٢١/ ١١/ ٢٣ذلك  محمد 

التكنولو�ب   ح�ثالوهاب   التطور  وموا�بة  أهم�ة  مدى  ع�ي  الضوء  إلقاء  العالم�ة    تم  المستجدات  أحدث  واستعراض 
الصناع التط��ر وأثر ذلك ع�  استمرار�ة  �ف  لموا�بة هذا  المتسارعة  المستقبل  الحا� مهندس  الطالب  اعداد  ة وك�ف�ة 

 . التطور والمشاركة ف�ه وفهم و�عداد اسال�ب وأل�ات التنف�ذ العمل�ة لصالح الوطن

 

ي تط��ر و�نتاج المركبات الهجينة وال�ه��ائ�ة .١٨
ة ع� مستوى العالم �ف ي السنوات األخ�ي

ي ضوء التطور ال�ب�ي �ف
 (HEV / EV) �ف

ي تقن�ات البطار�ات عال�ة الجهد و�سبب المزا�ا البيئ�ة. عقدت كل�ة الهندسة بالتعاون مع  وذلك نظر� 
ا للتطورات المؤخرة �ف

قاوي    أ.د/  ال�ش ف�ات كرا�سلر  -عالء  س�ارات  الحرار�ة  ألنظمة  ي  الفيف والزم�ل  العال�ي  المتحدة   (FCA) الرائد  بالوال�ات 
ة تع��ف�ة لطالب كل�ة الهن  -األم��ك�ة  دسة تضمنت الجوانب التقن�ة المختلفة لتقن�ات المركبات المستقبل�ة وما  محا�ف

ف مختلف األقسام الهندس�ة   ف بالمهارات الالزمة والذي يتطلب التعاون بني ي كل�ة الهندسة والمهنيني يتطلبه من تزو�د خ���ب
ي ذلك الهندسة ال��م�ائ�ة والهندسة الم�كان�ك�ة والهندسة ال�ه��ائ�ة

ة ورشة عمل مع أعضاء الهيئة  عقب الم .بما �ف حا�ف
ە   ي تتيح فرص كب�ي ف بهذا المجال مع مناقشة فرص التدر�ب المتاحة لتنم�ة المهارات التقن�ة المطل��ة واليق المعاونة المهتمني

ي أورو�ا والوال�ات المتحدة األم��ك
ق األوسط ور�ما �ف ي م� وال�ش

   .�ةلدعم أو ق�ادة تط��ر الس�ارات الهجينة وال�ه��ائ�ة �ف
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 ة ـ دری� نـ ك ـ إالس ـاروس ب ـ ة فـ عـامـج
 ة ـ دسـ ن� ه ـ ــ ة ال ـ ي� ل ـ ك 
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وك�ماو�ات .١٩ الب�ق هندسة  قسم  الموافق    نظم  الثالثاء  بالي    ٢٠٢١/ ١٢/ ٧يوم  دورة  الطالب�ة  اال�شطة  إدارة  رعا�ة  تحت 
ي أجواء من الم�ح  

ف�ه عن الطالب، ح�ث قام مجموعة من الطالب بالتنافس س��ا ع�ب مجموعة من المبار�ات �ف ست�شن لل�ق
 .واأللفة

 

اف وحضور أ.د /   .٢٠  محمد عبدنظم قسم الهندسة ال�ه���ة ندوة ثقاف�ة تحت رعا�ة إدارة اال�شطة الطالب�ة وتحت إ�ش
ف األ�اد�� لقسم الهندسة ال�ه���ة    -   الرحمن  األ�شطة الطالب�ة بالقسم  مقرر لجنة  –  و الدكتور/ جمال محمود   - الم�ش

ولف�ف من أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة    -لقسم  باالعام    المرشد األ�اد��    -  محمد عبد الوهاب  / و الدكتور   -
وقد تم من خالل الندوة إلقاء الضوء ع�ي مدى أهم�ة الدولة الم��ة    ٢٠٢١/ ١٢/ ٧موافق  ذلك يوم الثالثاء الو واإلدار�ة  

الحكام    ،وعلم الدولة  ،    الجمهور�ة الثان�ة من ح�ث إسم الدولة  إ�   وتطورها ع�ب العصور بدا�ة من الع� الفرعوىف وصو�ً 
ة ال�� ب� الس�د الرئ�س عبدالفتاح الس� إ  وما حدث من تطور وتحد�ات وصو�ً   ، ات�ة لس�ادته  ذلقاء الضوء ع� الس�ي

 وسبعة أعوام من اإلنجازات �ف شيق المجاالت وأثر ذلك ع� الوطن الحب�ب م�. 
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Web Site: www.pua.edu.eg                                                                      Email Address :  engineering@pua.edu.eg  
 مصر –األسكندریة  -سیدى جابر  ۳۷: صندوق برید العنوان

  ۳۸۳۰۲٤۹ الفاكس:+ )۲۰۳(  ٥٥۳/۳۸۷۷٤٥۳التلیفون: 
)۲۰۳( + 

 

Address: P.O. Box 37. Sidi Gaber, Alexandria, Egypt  
Phone: +(203) 387 7453/553   Fax: +(203) 383 0249     
    

 

الهندسة   .٢١ كل�ة  الموافق    –استضافت  الجمعة  يوم  للرو�وتات  المفتوحة  م�  مسابقة  باإلسكندر�ة  فاروس  جامعة 
ي مجال علم الرو�وتات مثل مسابقة السومو ومسابقة   ٢٠٢١/ ١٢/ ١٠

 Ball ح�ث تضم المسابقة العد�د من المنافسات �ف
Collectors   وأ�ضا مسابقة Line Tracking ي المسابقة ع

متطور وكذلك �شارك    إ�دة مست��ات من مبتدئ  و�وجد �ف
ي المسابقة العد�د من الطالب ع� مستوى الجمهور�ة من ا�اد�م�ات مختلفة مهتمة بعلوم الرو�وتات وتعل�مها لألطفال  

�ف
ي سن مبكرة وكذلك الشباب ح�ث انه

ف��ق من مختلف انحاء    ١١٥شارك وتنافس    .أحد اهم علوم الع� الحا�ي   ُ�عد   �ف
ي التنظ�م ا��ق من    ور�ة من ا�اد�م�ات مختلفةالجمه 

طالب من ا�اد�م�ات الرو�وتات وكذلك كل�ة العلوم    ١٢٠كما شارك �ف
ي   وأ�ضا كل�ة الهندسة جامعة فاروس

ي تنظ�م هذا    ٢٠من قسم هندسة الحاسب بأ��� من   ACM ف��ق  ممثلة �ف
طالب �ف

ي مختلف المسابقات  شخص  ٣٠متسابق وأ��� من    ٩٠٠الحدث الضخم الذي ضم أ��� من  
أ�ضا   .من طاقم التحك�م �ف

  " وع  بم�ش للرو�وتات  المفتوحة  المنافسة  ي 
�ف فاروس  جامعة  الهندسة   OPTIMUS PRIME - 4 Axisشاركت كل�ة 

Robotic Arm based on 4 Wheeled Rover    هندسة من قس�ي  ف��ق من خمس طالب  بتنف�ذە  قام  " والذي 
 الحاسب والهندسة ال�ه���ة. 
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ي  .٢٢
مجال األ�شطة التعل�م�ة و�ف اطار تط��ر أسال�ب تعل�م تتوا�ب مع الثورة الصناع�ة الرابعة بحضور ورش عمل للتدر�ب    �ف

بتنظ�م ورشة عمل لطالب القسم ع�    IEEE-PUA- Student Branchقام قسم الهندسة ال�ه���ة بالتعاون مع ف��ق  
، للتدر�ب ع� تصم�م نماذج المحا�اة و تصم�م    ٢٠٢١/ ١٢/ ١١  الموافق   يوم السبت  و ذلك   MATLAB- Simulinkبرنامج  

�ن   ي تلك الورشة أن المحا�ف
ي مجال الهندسة ال�ه���ة. و الملفت و الجد�د �ف

وعات �ف مجموعة منتقاە من   عبارة عنالم�ش
 ألسلوب 

�
ف الطالب و إتباعا ي سنوات التخ�ج و ذلك بهدف ز�ادة الحماس بني

و   Peer to Peer Learningطالب القسم �ف
ف ع� الورشة و المادة العلم�ة المقدمة الدكتور/ محمد عبد ال��م أبو الحسن     بقسم الهندسة ال�ه���ة المدرس    – قد أ�ش

ف ع� ف��ق   بال�ل�ة.  IEEEو الم�ش
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ف الط .٢٣ ابط بني ي ضوء اهتمام قسم العلوم األساس�ة بكل�ة الهندسة بدعم العالقات االجتماع�ة وتنم�ة األلفة وال�ق
الب الجدد  �ف

من خالل األ�شطة ال��اض�ة المختلفة، نظم القسم تحت رعا�ة إدراة اال�شطة الطالب�ة دوري كرە الطاولة (البينج بونج)  
ف  ي يوم االثنني

 . وتمت التصف�ة للمرا�ز االو� طالب قسم العلوم االساس�ة  طالب من ٨بمشاركة   ٢٠٢١/ ١٢/ ١٣�ف
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بكل�ة  نظم   .٢٤ االساس�ة  العلوم  القدم    الهندسةقسم  دوري كرة  الطالب�ة  اال�شطة  إدراة  ف  بدا�ة من  تحت رعا�ة  االثنني يوم 
ف حصل من خاللها ع�ي    فرق من طالب القسم  ٦بمشاركة  اسابيع    ٣و لمد    ٢٠٢١/ ١٢/ ١٣ وتمت التصف�ة ع� مرحلتني

له  قد  و   Counter Attack  المركز االو� ف��ق  الدوري  الفائز و�سل�م كأس  الف��ق  ي حضور    تم تك��م 
الس�د  حضور    �ف

  وك�ل ال�ل�ة لشؤون  - محمد نع�م انور  ، الس�د االستاذ الدكتور/ كل�ة الهندسة  عم�د    - محمد جابر ابو ع�ي    االستاذ الدكتور/ 
 القائم بأعمال رئ�س قسم العلوم االساس�ة.  –عالء خل�ل الطالب و االستاذ الدكتور/  و  التعل�م

 
مسابقة    .٢٥ ي 

�ف البكالور�وس  طالب  من  ف  بف��قني اك  باالش�ق التشي�د  وادارة  هندسة  قسم      Egg protection deviceقام 
و ذلك    ACI AASTMT Student Chapter     النسجه الثالثه المعنعقدە باال�اد�م�ة الع���ة للعلوم و التكنلوج�ا بابوق�ي 

المسابقه عبارة عن محا�اة لتصم�م و تنف�ذ منشأ عسكري يتعرض لهجمات صوار�ــــخ  .    ٢٠٢١/ ١٢/ ١٥االر�عاء الموافق    يوم
 متكررة و المطلوب  المحافظه ع� المتفجرات ال�ي جواە من االنفجار. 
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ف   .٢٦ للخ��جني لقاء  بتنظ�م  الحاسب  هندسة  قسم  رعا�ة  قام  الطالب�ةادارة  تحت  الموافق    األ�شطة  الثالثاء  يوم  ذلك  و 
ف من قسم هندسة الحاسب من مختلف الدفعات منذ    ٨ح�ث استضاف القسم    ٢٠٢١/ ١٢/ ١٩ و حيق    ٢٠١٣خ��جني

ي دفعة  ٢٠٢١ ي و م / محمد سم�ي خ���ب ف القسم باستضافة م / حازم الحسييف ف  ٢٠١٣و ��ش ي برلني
المان�ا،   –و �عملون �ف

ة  كات و المؤسسات ، و كذلك م / محمد راشد  و م / محمد البنا  وكذلك م / خالد عالء الذي لد�ه خ�ب ي حلول إدارة ال�ش
�ف

نت و خدمات   ي مجال تط��ر مواقع االن�ق
ي و �عمل �ف ي تط��ر تطب�قات الهواتف الذك�ة، و م / محمد صهرجيق

و �عمالن �ف
اتهم المختلفة وت  قواعد الب�انات ي سوق العمل وكذلك  ح�ث قام الخ��جون بلقاء طالب القسم ومشاركتهم خ�ب

جار�ــهم �ف
نت    إل�همشاركتهم أحدث ما توصل   ي مختلف المجاالت من تط��ر مواقع االن�ق

ي سوق العمل �ف
تكنولوج�ا المعلومات �ف

ف الطالب والخ��جون عن سوق العمل  ون�ة. دار نقاش بني وكذلك تطب�قات الهاتف المحمول والخدمات البنك�ة االل��ق
ي اإلسكندر�ة والقا

كات وك�ف�ة اجت�از المقابلة الشخص�ة للعمل وك�ف�ة تط��ر  الحا�ي �ف ي المان�ا وما تقدمه ال�ش
هرة وكذلك �ف

ة دراستهم بال�ل�ة وعدم اال�تفاء بالمقررات الدراس�ة وكذلك ك�ف�ة اللحاق مع متطلبات سوق   الطالب لنفسهم خالل ف�ق
للغ مستمر و��ــــع  تطور  ي 

�ف المعلومات  تكنولوج�ا  ان سوق  ح�ث  اق�  ا�ة. العمل  الحصول ع�  الطالب ع�  حرص 
ي المستقبل ب�ذن هللا.   

ف ع� وعد بتكرار مثل هذە اللقاءات �ف  استفادة من زمالئهم الخ��جني
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�ف اطار اهتمام كل�ة الهندسة باال�شطة الثقاف�ة و دورها �ف تك��ن شخص�ة الطالب و غرس مبدأ العمل الجما�ي داخله و   .٢٧
ي ، نظمت   بالتعاون مع ادارة اال�شطة الطالب�ة "    قسم الهندسة الم�كان�ك�ةكذلك تف��ــــغ طاقات الطالب �شكل ا�جاىب

Online Quiz  اف م/ عمر سا�ي     ٢٠٢١/ ١٢/ ٢٥" خاص  بكل�ة الهندسة و ذلك يوم السبت الموافق مع�د    – تحت ا�ش
ي قسم الهندسة    -بقسم الهندسة الم�كان�ك�ة  

ة من الطالب �مثلون مختلف الفرق الدراس�ة �ف و�مشاركة مجموعات كب�ي
ي 

و    الفن ، ال��اضه وتم االعالن عن الفائ��نالم�كان�ك�ة ح�ث مارس الطالب حل بعض االسئلة المتنوعة ه�شمل أسئله �ف
 . تك��مهم
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ام بمسئوليتها اإلجتماع�ة نحو المجتمع وغرس الق�م اإل�سان�ة �ف نفوس طالبها    .٢٨ ف ي إطار حرص كل�ة الهندسة ع� اإلل�ق
�ف

بناء شخصيتهم ، نظمت كل�ة الهندسة   خ�ي ت�م  ة  ا� بالتعاون مع  تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة و  مما �ساعد �ف 
ي يوم   ي البدا�ة قام    . أمام مبيف كل�ة الهندسة    ٢٠٢١/ ١٢/ ٢٦الموافق    االحد سوق خ�ي

نائب    -رمضان أبو العال    من أ.د/   ك�ً �ف
  السوق   بأفتتاح  -كل�ة الهندسة  عم�د    - أ.د/ محمد جابر ابو ع�    ،  رئ�س الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنم�ة البيئة

وات والفوا�ه الطازجة والسلع التم��ن�ة الرئ�س�ة والمال�س باسعار   ال�ث�ي منتم عرض  ح�ث   السلع الغذائ�ة من الخ�ف
 . رم��ة

 

 

ي اطار الحرص ع�   .٢٩
دعم التواصل وتوط�د العالقات  و اخراج طاقاتهم الداخل�ة باالضافة إ�  طالب  لرفع الروح المعن��ة ل�ف

ف الطالب نظمت    �مناسبة قرب إنتهاء الفصل الدرا�ي و الهيئة المعاونة و و بعضهم  إ� جانب اعضاء هيئة التدر�س    بني
 ف��د من نوعه و ذلك يوم الثالثاء  

�
 ترفيه�ا

�
كل�ة الهندسة تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة و بالتعاون مع ا�ة خ�ي ت�م يوما

لجما�ي منها ما هو ترفي�ي و  ذات الطابع الفردي و العبة مختلفة    ٢٠تضمن اليوم ما ي��د عن    .   ٢٠٢١/ ١٢/ ٢٨الموافق  
آخرى ما �عتمد ع� المجهود و المهارة الذهن�ة و العمل�ة ح�ث شارك ال�ث�ي من طالب ال�ل�ة بمختلف االقسام وساد جو  

   من الم�ح و البهجة . 
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ة فصل درا�ي حافل بالعمل والعلم والجد، نظم قسم العلوم االساس�ة   .٣٠ كل�ة الهندسة جامعة فاروس حفل ختام ببعد مس�ي
بدا الحفل بأخذ صور تذكار�ة  ح�ث    ٢٠٢١/ ١٢/ ٢٨يوم الثالثاء الموافق  و ذلك    ٢٠٢٢-٢٠٢١الفصل الدرا�ي االول خ��ف  

ي تم اخت�ارها من قبل طالب الفرقة    (MASCOT)لطلبة القسم مع الشخص�ة اإلعتبار�ة جالبة الحظ   وذلك    اإلعداد�ةواليق
ي حضور  

  - عم�د كل�ة الهندسة ، الس�د االستاذ الدكتور/محمد نع�م انور    - الس�د االستاذ الدكتور/ محمد جابر ابو ع�ي  �ف
، و    م العلوم االساس�ةالقائم بأعمال رئ�س قس   –وك�ل ال�ل�ة لشؤون التعل�م و الطالب و االستاذ الدكتور/ عالء خل�ل  
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تخلل  ح�ث   (Pizza Gathering) بعد ذلك تم مشاركة الطالب حفل .بالقسمالمعاونة    والهيئة اعضاء هيئة التدر�س
وك�ل ال�ل�ة لشؤون التعل�م و الطالب و االستاذ الدكتور/    -الس�د االستاذ الدكتور/محمد نع�م انور    الحفل كلمة كَ� من

ف للطالب لتهيئتهم    -   مال رئ�س قسم العلوم االساس�ةالقائم بأع  – عالء خل�ل   ي تتضمن بعض كلمات الدعم والتحف�ي واليق
 . وحثهم ع�ي االجتهاد والمثابرة لتحقيق النجاح والتفوق  ٢٠٢٢-٢٠٢١المتحانات نها�ة الفصل الدرا�ي األول خ��ف 

 

 

كة غرب ا   محطة كه��اء س�دى ك��ر   إ�رحلة علم�ة من خالل ز�ارة  نظم قسم الهندسة ال�ه���ة   .٣١ لدلتا لتول�د  التابعة ل�ش
اف أ.د / محمد عبدالرحمن  تحت رعا�ة إدارة اال�شطة الطالب�ة    ال�ه��اء ف األ�اد�� لقسم الهندسة    - وتحت إ�ش الم�ش

  / الدكتور ،  ومدرس القوى والتحكم  األ�شطة الطالب�ة بالقسم  مقرر لجنة    –الدكتور/ جمال محمود    و�حضور   -ال�ه���ة  
نامج    -  م. ا�مان أبوالخ�ي ،  ل�ة الهندسة جامعة األسكندر�ة  بك القوى الم�كان�ك�ة  هندسة  مدرس    -  النق�بمحمد   المع�دة ب�ب

  األر�عاءذلك يوم او   وطالب السنة الخامسة تخصص القوى ال�ه���ة والتحكم  قسم الهندسة ال�ه���ة ، القوى والتحكم ب
تما�ش مع متطلبات سوق العمل من خالل  يرفع مستوى خ���ب القسم ل إ�تهدف ال��ارة  ح�ث    ٢٠٢١/ ١٢/ ٢٨الموافق  

ف   ر�ط الدراسة األ�اد�م�ة بالواقع العم� وذلك ف والفنيني من خالل اإلنتقال والتعا�ش الفع� �ف موقع العمل مع المهندسني
ف والتحرك �ف موقع المحطة ورؤ�ة وتأ��د ور�ط المعلومات النظ��ة مع العمل�ة من خالل رؤ�ة الدوائر الغاز�ة   والعاملني
المختلفة   بأنواعها  الغاز�ة  (التور�ينات  البخار�ة  الدورة  و   ( الغاز�ة  التور�ينات  و  الح��ق  وغرف  وال�باسات  (الضواغط 
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جاع الحرارى و مكثفات البخار ) وكث�ي من الطلم ات وكذا المولدات ال�ه���ة والمحوالت ال�ه���ة األساس�ة  بوغال�ات اإلس�ق
وائر ال��ط العمل�ة والتعرف ع� نظام العمل ال�امل من خالل مركز التحكم الرئ��  والمساعدة ومحوالت اإلثارة وجميع د

بالغ األثر �ف   للمحطة ومعرفة دورە كمهندس المستقبل �ف موقع العمل كمهندس �شغ�ل أو مهندس ص�انة وكان لذلك 
ة دراستهم حينما ت  . حققت لهم الرؤ�ة العمل�ة التطب�ق�ةا�مان الطالب ا�مانا كامال بما تم تدر�سه لهم أ�اد�م�ا خالل ف�ق
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قاوي   .٣٢ وك�ماو�ات بالتعاون مع ا.د/ عالء ال�ش ي لألنظمة الحرار�ة لس�ارات    - نظم قسم هندسة الب�ق الرائد العال�ي و الزم�ل الفيف
) المتحدة األم��ك�ة  FACف�ات كرا�سلر  بالوال�ات  الثالثاء   -)  يوم  تع��ف�ة  ة  تضمنت مدي    ٢٠٢٢/ ١/ ٤  الموافق   محا�ف

ي صناعة الس�ارات و ك�ف�ة استخدام 
وك�ماو�ات و ك�ف�ة اخت�ار المواد المناسبة �ف ارتباط صناعة الس�ارات بهندسة الب�ق

ي للس�ارة و ادخال بعض المحسنات ل��ادة العمر 
ا�ف ي معرفة العمر األف�ق

ي    المنحن�ات الخاصة لتدهور المواد �ف
ا�ف األف�ق

ي اخت�ار تلك المواد والظروف البيئ�ة وقد تضمنت الندوة فقرة لالجابة عن اسللمواد و العوامل الم
ة الطالب حول  ئلؤثرة �ف

وك�ماو�ات �ف   ي اظهرت مدى تجاوب الطالب مع المحا�ف وشغفهم لتعلم الم��د عن دور هندسة الب�ق موض�ع الندوة واليق
الس�ارات.  صناعة  األستا  تكنولوج�ا  �شكر  الندوة  فاعل�ات  الدكتور/  واختتمت  انور  ذ  هندسة رئ�س    -عباس  قسم 

زك�ماو�ات  قاوي ع�ي تلك الندوة الق�مة.  لألستاذ الدكتور/   -الب�ق    عالء ال�ش

 

http://www.pua.edu.eg/
mailto:engineering@pua.edu.eg


 Pharos University in Alexandria 
Faculty of Engineering 
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نظم قسم  تحت رعا�ة إدارة األ�شطة الطالب�ة  و  �ف إطار تفع�ل أهم�ة األ�شطة الطالب�ة العلم�ة بقسم الهندسة ال�ه���ة   .٣٣
نت األش�اء  الهندسة ال�ه���ة   اف و�حضور  ت  ٢٠٢٢/ ١/ ٥الموافق    األر�عاء يوم  و ذلك    (IOT)المسابقة العلم�ة أن�ق حت إ�ش

عبدالرحمن   محمد   / ال�ه���ة    -أ.د  الهندسة  لقسم  األ�اد��  ف  محمود   ،الم�ش جمال  ا  الدكتور/  لجنة  أل�شطة مقرر 
م. إ�مان أبوالخ�ي    ، مدرس اإلتصاالت عضو لجنة التحك�م    -إن�ب الن�ال    / دكتور ال  ،   وعضو لجنة التحك�م  الطالب�ة بالقسم

�ف المعامل الهندس�ة  أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة    نولف�ف م  -المدرس المساعد بالقسم    –بكر   وقد  ،  وم�ش
وع   م�ش األول  المركز  ع�  وحصل  مختلفة  وعات  م�ش المسابقة  موضوعات   Smart Face Recognition ) تناول 

System)     وع وع    (Vending Machine ) وحصل ع� المركز الثاىف م�ش  Smart )وحصل ع� المركذ الثالث  م�ش
Lighting System)     وع من خالل المسابقة الحرص وقد تم    (Automatic Traffic Light)وحصل ع� المركز الرابع م�ش

ومكافأة الطالب بما �عود عليهم بالنفع �ف مقرراتهم الدراس�ة عن هذا     (Project Based Learning)ع� إضافة مكون  
 الفصل الدرا�. 

 

 

الموافق   .٣٤ االر�عاء  يوم  المؤقتة  المنشآت  تصم�م  بمادة  خاصة  علم�ة  ندوة  بتنظ�م  التشي�د  و�دارة  هندسة  قسم  قام 
دكتور   ٢٠٢٢/ ١/ ٥ اف  ا�ش مرزوق    / تحت  المقرر    –مصط�ف  الطلبة  -أستاذ  قام  تقد��ب  ح�ث  عن   عرض  متخصص 
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ي نها�ة العرض وتوز�ــــع جوائز رم��ة  
الشدات المعدن�ة (من ح�ث التصم�م واالستخدام واالستالم) ثم قاموا بعمل مسابقة �ف

ي اال�شطة االضافة إ�  ب  وذلك لتنم�ة روح المنافسة والمشاركة و تنم�ة اواثر الروح  بينهم
حث الطالب ع�ي المشاركة �ف

ي تهدف   كما شارك بعض من اعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة  ،    رفع المحتوى العل�ي والتناف�ي بينهم  إ�الطالب�ة اليق
ف توط�د عالقات االجتماع�ة بينو  لحث الطالب ع�ي المشاركةبالقسم   الطالب.  هم و بني

 

والقاء الضوء ع� المهارات الفرد�ة لزمالئهم الطالب قدم قسم الهندسة ال�ه���ة   المستوى الثقا�ف للطالب�ف إطار رفع   .٣٥
اف أ.د / محمد عبدالرحمن   ف األ�اد�� لقسم الهندسة ال�ه���ة   -من خالل لجنة األ�شطة الطالب�ة وتحت إ�ش -الم�ش

  سعد أحمد ع� تفوقه وحصوله ع� المركز العا�ش �ف   الص التهنئة ودوام التفوق والتوفيق للطالب / أحمد مصط�ف خ
ي عيوننا مسابقة تص��ر برعا�ة محافظ اسكندر�ة بعنوان"

 .وتك��م الطالب من الس�د محافظ األسكندر�ة " اسكندر�ة �ف
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 ة ـ دری� نـ ك ـ إالس ـاروس ب ـ ة فـ عـامـج
 ة ـ دسـ ن� ه ـ ــ ة ال ـ ي� ل ـ ك 
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