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 ٢٠٢٢/ ٢٠٢١  الربیع لكیة الهندسة لفصل    - تقر�ر جلنة ��شطة الطالبیة  
تنظ�م   .١ المقررات   وتنف�ذ تم  �سج�ل  برنامج  مع  التعامل  بال�ات  الطالب  لتع��ف  بالقسم  اال�اد��ي  االرشاد  عن  ندوة 

)Power Campus System  اف و ) وذلك االستاذ  تحت ا�ش ال�ه���ة  الهندسة  لقسم  العام  اال�اد��ي  المرشد  �حضور 
ومنس�ق األ�شطة الهنسة ال�ه���ة  دكتور محمد عبدالوهاب المدرس بقسم  ومقدم الندوة الالدكتور محمد عبدالرحمن  
   .   E414بمدرج  ٢٠٢١/ ٢/ ٢٢الموافق  وذلك �ف االسب�ع االول يوم الثالثاء الطالب�ة بالقسم والطالب  

 
ف الطالب الجدد   .٢ ابط بني ي ضوء اهتمام قسم العلوم األساس�ة بكل�ة الهندسة بدعم العالقات االجتماع�ة وتنم�ة األلفة وال�ق

�ف
من خالل األ�شطة ال��اض�ة المختلفة، نظم قسم العلوم االساس�ة  تحت رعا�ة إدراة اال�شطة الطالب�ة دوري كرە القدم  

ف الموافق   ە من يوم االثنني ي الف�ق
ف الموافق    و حىق    ٢٠٢٢/ ٠٢/ ٢٨�ف طالب    فرق من  ٦بمشاركة    ٢٠٢٢/ ٠٣/ ١٤يوم  االثنني

العلوم االساس�ة ف   قسم  التصف�ه ع�ي مرحلتني وتم �سل�م    RED DEVILS   المركز االو� ف��قح�ث حصل ع�  وتمت 
رائد اال�شطة    - . فت�ي شكري  د ،    القائم بأعمال رئ�س قسم العلوم االساس�ة  - ا.م.د. عالء خل�ل    ال�أس للف��ق الفائز بحضور 

 االساس�ة. العلوم منسق لجنة اال�شطة الطالب�ه لقسم   -د. ها�دي شحاتة ، الطالب�ة ل�ل�ة الهندسة 

  

ل�رة القدم تحت رعا�ة ادارة اال�شطة   PlayStation – PES + FIFAقام قسم هندسة الحاسب بتنظ�م دورة أللعاب   .٣
ي الدورة  ٢٠٢٢/ ٣/ ٨الطالب�ة يوم الثالثاء الموافق 

طالب و تم لعب   ٢٢. تم تقس�م الطالب ا� مجموعات ح�ث شارك �ف
ف الطالب بط��قة   الخا� �خ�ج من المنافسة و ح�ف عدد من طالب القسم لتشجيع زمالئهم    –  Knock Outالمبار�ات بني

ي المبار�ات
ي جو �ملؤو   �ف

 الحماس.  ە�ف
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ي ضوء   .٤
ي  �ف ف كل�ة الهندسة جامعة فاروس و المعهد المل�ي الس��دي التكنولو�ب ك بني قام ثالث طالب    KTH التعاون المش�ق

ي   لمدة فصل درا�ي بالس��د وهو فصل     + Erasmus بالحصول ع�ي منحه دراس�ة من خالل برنامج المنح االتحاد االورويب
ة من اغسطس    ٢٠٢٢  - ٢٠٢١الخ��ف   ي الف�ق

ي يناير    ٢٠٢١�ف .قام الطالب بعرض تج��تهم دراس�ا و اجتماع�ا  ٢٠٢٢و حىق
ي عقدت يو  ە الىق ف االوراق ا�ي حصولهم ع�ي المنحه .    ٢٠٢٢/ ٣/ ٨م الثالثاء الموافق  و ثقاف�ا خالل المحا�ف بدا�ة من تجه�ي

هم و مقارنة ما   و اوضح الطالب مدي استفادتهم من النحه ح�ث تعرضو ا�ي مختلف من الجنس�ات و معرفة طرق تفك�ي
واء معن��ا او دراس�ا من السادە  �درس بالجامعه هنا و ما �درسه االخرون. كما اشاد الطالب بالتواصل و الدعم المستمر س 

التش�د و   ادارة  و  رئ�س قسم هندسة  ي 
الدكتور حمدي عف��ف االستاذ  المعاونه و خاصة  الهيئة  و  التدر�س  اعضاء هيئة 

الدكتور عصام فؤاد المرشد اال�اد��ي العام لقسم هندسة و ادارة التشي�د و الدكتور ض�اء حمدي منسق العالقات الدول�ه  
ادارة التشي�د .قام بحضور الندوە االستاذ الدكتور محمد النجار عم�د كل�ة هندسة دمنهور سابقا و استاذ   بقسم هندسة و 

كة ز�بكس.   متف�غ بكل�ة الهندسة جامعه االسكندر�ه و م/ عمرو سعد رئ�س مجلس ادارة �ش
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عبدالرحمن   .٥ محمد   / أ.د  اف  إ�ش تحت  الطالب�ة  اال�شطة  إدارة  رعا�ة  تحت  ثقاف�ة   ندوة  ال�ه���ة  الهندسة  قسم  نظم 

ف األ�اد�� لقسم الهندسة ال�ه���ة وذلك بحضور مقرر ومنسق األ�شطة الطالب�ة بالقسم الدكتور/ جمال محمود    الم�ش
ة د / جمال  محمود  ولف�ف من أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة واإلدار�ة    و م.م / ا�مان أبو الخ�ي و وقدم المحا�ف

ي واستعراض احدث   ٢٠٢٢/ ٣/ ٨ذلك يوم الثالثاء الموافق   وقد تم القاء الضوء ع� مدي اهم�ة وموا�بة التطور التكنولو�ب
العالم�ة المتسارعه �ف استمرارىة التط��ر واثر ذلك ع� الصناعه ومتطلبات الع�   وك�ف�ة اعداد الطالب المستجدات 
 . الحا� مهندس المستقبل لموا�بة  هذا التطور والمشاركة ف�ه وفهم واعداد اسال�ب وال�ات التنف�ذ 

 
العلوم االساس�ة   .٦ الهندسة  -نظم قسم  الطاوله  جامعة فاروس  - كل�ة  الموافق  و ذلك    (بينج بونج)  دوري كرە  ف  االثنني وم 

فاز الطالب ك��م محمد حسن بالمركز االول وتم    ح�ثالعلوم االساس�ة    طالب قسم  فرق من  ٤بمشاركة   ٢٠٢٢/ ٠٣/ ١٤
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رائد اال�شطة   -د. فت�ي شكري  ،    القائم بأعمال رئ�س قسم العلوم االساس�ة  -ا.م.د. عالء خل�ل      توز�ــــع الشهادات بحضور 
 الساس�ة. االعلوم منسق لجنة اال�شطة الطالب�ه لقسم   -د. ها�دي شحاتة ، الطالب�ة ل�ل�ة الهندسة 

 
�ف إطار إهتمام كل�ة الهندسة باأل�شطة الثقاف�ة ودورها �ف تك��ن شخص�ة الطالب. نظم قسم الهندسة الم�كان�ك�ة تحت   .٧

ف الموافق   مسابقة جد�دة من نوعها لإلحتفال باليوم العال�ي   ٢٠٢٢/ ٣/ ١٤رعا�ة إدارة األ�شطة الطالب�ة بال�ل�ة يوم اإلثنني
ة تفاح عن ط��ق حفظ ا��ب عدد من ارقاموفرصة   ( π ) لل ة من   .( π ) الفوز بفط�ي ي المسابقة مجموعات كب�ي

شارك �ف
ة   الطالب �مثلون مختلف الفرق الدراس�ة واالقسام العلم�ة. تم �سل�م الجوائز للطلبه المشاركة وحصل الفائ��ن ع�ي فط�ي

 .التفاح

 

داخله و    دورها �ف تك��ن شخص�ة الطالب و غرس مبدأ العمل الجما�ي   �ف اطار اهتمام كل�ة الهندسة باال�شطة ال��اض�ة و  .٨
ي  نظمت كل�ة الهندسة بالتعاون مع ادارة اال�شطة الطالب�ة يوم ر�ا�ف خاص    ،  كذلك تف��ــــغ طاقات الطالب �شكل ا�جايب
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ة من الطالب  بمشاركة مجموعات كب�ي ٢٠٢٢/ ٣/ ١٥يوم الثالثاء الموافق    ك بكل�ة الهندسة بمالعب جامعة فاروس و ذل
ح�ث مارس الطالب العاب كرة السلة و كرة الطائرة باإلضافة ا� مسابقة   �مثلون مختلف الفرق الدراس�ة و االقسام العلم�ة 

كأس كل�ة الهندسة �ف كرة القدم و الذى �قام بنظام خروج المغلوب و قد فاز قسم هندسة و إدارة التشي�د بالمركز األول  
�فة. بينما حصل ف��ق قسم ال   هندسة ال�ه���ة ع� المركز الثايف وسط اجواء جم�لة �سودها روح المنافسة ال�ش

  
 

 

ع بالدم تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة و بالتنسيق مع لجنة خدمة المجتمع   .٩ ي تنظ�م حملة ت�ب
شاركت كل�ة الهندسة �ف

ف  بال�ل�ة للمساهمة �ف توف�ي جزء من احت�اجات بنك الدم   ف واإلدار�ني و�نقاذ ح�اة المر�ف ح�ث شارك عدد كب�ي من العاملني
ا �ف إنقاذ ح�اة المر�ف .  وا عن سعادتهم بأن �كونوا سبب�  و الطالب �ف الحملة، وع�ب
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ي داخل القسم   .١٠
تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة يوم الثالثاء الموافق  نظم قسم هندسة الحاسب عرضا لف�لم سينمايئ

ي   ٢٠٢٢/ ٣/ ٢٢
بعنوان "  ح�ث تم   E612قاعة    �ف الذي كان  الف�لم  " ح�ث تم  Spiderman – No way homeعرض 

ف هذا الف�لم وعدة أفالم مختلفة وقام الطالب باخت�ار هذا الف�لم لمشاهد اع داخل القسم بني  ته. اخت�ار الف�لم بعد اجراء اق�ق
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ي خدمة المجتمع، نظمت لجنة خدمة المجتمع بكل�ة الهندسة بالتعاون  .١١
ي اطار حرص جامعة فاروس ع� الق�ام بدورها �ف

�ف
ف الصحة بالرأس السوداء وذلك يوم األحد   مع كل من لجنة اال�شطة الطالب�ة بال�ل�ة و ف��ق خ�ي ت�م ، ز�ارة ا� دار تحسني

اف إدارة األ�شطة    ٢٠٢٢مارس  27 ي ال��ارة عدد من طالب كل�ة الهندسة مع ف��ق خ�ي ت�م  ، تحت ا�ش
الطالب�ة. شارك �ف

اف م. عمرو ممدوح، المدرس مساعد بقسم الهندسة الم�كان�ك�ة بكل�ة الهندسة. قام الطالب باالحتفال  وذلك تحت ا�ش
ي اجواء من

االلفة والمودة مع اتخاذ كافة    مع االمهات الموجودات بالدار بمناسبة ع�د االم والتقاط الصور التذكار�ة معهن �ف
از�ة  .االجراءات االح�ق

 
ام بمسئوليتها اإلجتماع�ة نحو المجتمع وغرس الق�م اإل�سان�ة �ف نفوس طالبها مما   .١٢ ف ي إطار حرص كل�ة الهندسة ع� اإلل�ق

�ف
الموافق   الثالثاء  يوم  ي  خ�ي الهندسة سوق  نظمت كل�ة   ، شخصيتهم  بناء  �ف  ا  ٢٠٢٢/ ٣/ ٢٩�ساعد  إ�ش إدارة  تحت  ف 

ظهرا داخل احدى القاعات   ١٢٫٣٠األ�شطة الطالب�ة و بالتعاون مع ا�ة خ�ي ت�م. بدأت فعال�ات السوق �ف تمام الساعة  
ي صورة حقيبة رمضان�ة يتم ب�عها �سعر رمزي كن�ع من  

بمبىف كل�ة الهندسة ح�ث تم توف�ي ال�ث�ي من السلع االساس�ة �ف
ابطالدعم بمناسبة حلول شهر رمضان ال��   .�م ح�ث ساد جو من االلفة و ال�ق
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تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة يوم     ٢٠٢٢/    ٢٠٢١نظم قسم هندسة الحاسب جلسة لتص��ر دفعة التخ�ج ر�يع   .١٣
ت موحد للدفعة وتم ارتداؤە خالل اليوم وقام الطالب بقضاء وقت    ٢٠٢٢/ ٣/ ٣١الخم�س الموافق   ي ش�ي

ح�ث تم اخت�ار يق
أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة وتم التقاط الصور التذكار�ة ودار جانب من المناقشات حول مستقبل ممتع مع  

المستجدات  ضوء  ي 
�ف الحال�ة  العمل  سوق  واحوال  ة  مبا�ش التخ�ج  بعد  به  البدء  �جب  ما  واهم  التخ�ج  بعد  الطالب 

 التكنولوج�ة والتحد�ات المستقبل�ة. 
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ي اطار حرص   .١٤
الجما�ي �ف العمل  المشاركة و  الطالب وتنم�ة روح  ف�ه عن  ال�ق الهندسة ع�  بكل�ة  العلوم األساس�ة   قسم 

ف الطالب الجدد ، تم تنظ�م   ابط بني ف الموافق  مسابقة  وتنم�ة األلفة وال�ق ي يوم االثنني
ف المفقود و ذلك �ف   ٢٠٢٢/ ٠٤/ ١٨ال��ف

اف تحت   ي اللعب  شاركح�ث  ،    االساس�ةبقسم العلوم  المدرس    -  ها�دي محمود شحاتة  . د   ا�ش
من طالب    طالب   ١٤  �ف

ي  أ  ١٠كانت اللعبة عبارە عن    و قد   قسم العلوم االساس�ة
كانت  ح�ث  اما�ن داخل حرم الجامعة وكل�ة الهندسة    ١٠لغاز �ف

ە   تج��ة  استمتع الطالب بهذە ال .  القائم بأعمال رئ�س قسم العلوم االساس�ة - ا.م.د. عالء خل�ل   �ي مكتبالمحطه االخ�ي
ف الطالب و اساتذتهم    كما قام  كما اضافت اليهم روح الف��ق ولعمل الجما�ي و �شجيع روح التعاون و توط�د العالقة بني

ي اثناء حل االلغاز  ومع الف��ق الفائز وقد سلم  
القائم بأعمال    -ا.م.د. عالء خل�ل  الطالب بالتقاط صور جماع�ه وفرد�ه �ف

ف و د. ها�دي شحاتة  الجوا  رئ�س قسم العلوم االساس�ة ف والمشاركني منسق    - ئز للف��ق الفائز وتم التقاط الصور مع المنظمني
   -م.م. عمرو ممدوح  ، لجنة اال�شطة الطالب�ه لقسم االساس�ة 

�
   . عن رائد اال�شطة الطالب�ة بال�ل�ة  نائبا

  
  

 
ي اطار حرص قسم العلوم األساس�ة بكل�ة الهندسة ع� التوع�ة الثقاف�ة للطالب  ، تم تنظ�م ندوة ثقاف�ة توع��ة بعنوان   .١٥

�ف
ف زم�ل    م.   ألقاتها   ٢٠٢٢/ ٤/ ١٩  الثالثاء الموافق   يوم"  وك�ف�ة التعامل معها    -تحل�ل انماط الشخص�ات   "   مدرب    - اينق

ي والمدرس المساعد بقسم العلوم االساس�همعتمد من المركز ال�ندي للدكتور ابراه�
الندوة  فعال�ات دارت ، ح�ث  م الف�ق

ات�ج�ات التعامل مع كل شخص�ة منهم وا�تساب   حول التعرف ع� انماط الشخص�ات المختلفة وتحل�لها وتحد�د اس�ق
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ي  و ذلك    مهارات التحكم وادارة العالقات االجتماع�ة
ي مدرج   ٤٥: ١٢تمام الساعه  �ف

وقد ح�ف الندوة طلبة  .  E127 ظهرا �ف
ي   قسم العلوم االساس�ة ومجموعه من اعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة

ا.م.د. عالء    قدم  فعال�ات اليوم  نها�ة  و �ف
ف زم�ل تقديرا لها  القائم بأعمال رئ�س قسم العلوم االساس�ة - خل�ل   . شهادة تقدير  للمهندسة اينق

  
  

 
ي اطار حرص قسم العلوم األساس�ة بكل�ة الهندسة ع� التوع�ة الثقاف�ة للطالب  ، تم تنظ�م ندوة ثقاف�ة توع��ة بعنوان   .١٦

�ف
ي    د.   ألقاتها   ٢٠٢٢/ ٤/ ١٩ الثالثاء الموافق  يوم  "اخنار الهدف الصح"  

،  مدرب فن الح�اة وتط��ر الذات   -سحر السالمويف
الندوةح�ث   أسال�ب    دارت  ف حول  الطالب والخ��جني استهداف  العلم�ه والعمل�ه و  الح�اە  ي 

�ف األهداف  الخت�ار    اخت�ار 
الصحيح ي وذلك    الهدف 

الساعه    �ف مدرج    ٠٠: ١٢تمام  ي 
�ف االساس�ة    E127ظهرا  العلوم  قسم  طلبة  الندوة  ح�ف  وقد 

ي نها�ة فعال�ات اليومومجموعه من اعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة  
القائم بأعمال    -. عالء خل�ل  ا.م.د   قدم    و �ف

ي .   شهادة تقدير  رئ�س قسم العلوم االساس�ة
 للدكتورة سحر السالمويف
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ة ثقاف�ة يوم الثالثاء .١٧ اف    ٢٠٢٢/ ٤/ ٢٦  الموافق   نظم قسم الهندسة ال�ه���ة محا�ف تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة وا�ش

ف   اال�اد��ي لقسم الهندسة ال�ه���ة وذلك بحضور الدكتور جمال محمود مقرر أستاذ دكتور/محمد عبدالرحمن الم�ش
اال�شطة الطالب�ة بالقسم وم.م/إ�مان أبوالخ�ي بكر تم من خاللها القاء الضوء ع� مدي اهم�ة وموا�بة التطور �ف العمل�ة  

سارعه �ف استمرارىة التط��ر واثر  التعل�م�ة واثر ذلك ع� الجودة العلم�ة  واستعراض احدث المستجدات العالم�ة المت 
ف�ه وفهم واعداد   التطور والمشاركة  لموا�بة  هذا  المستقبل  الحا� مهندس  الطالب  اعداد  الصناعه وك�ف�ة  ذلك ع� 

 اسال�ب وال�ات التنف�ذ العمل�ة لصالح الطالب. 

 
ف�ه .١٨ ال�ق الهندسة ع�  بكل�ة  العلوم األساس�ة  ي اطار حرص قسم 

الطالب وتنم�ة  �ف الجما�ي   عن  العمل  المشاركة و   روح 
ف الطالب الجدد وتحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة ابط بني و     Minute to Win itتم تنظ�م لعبة  ،    وتنم�ة األلفة وال�ق

ي يوم الثالثاء الموافق  
اف كً� منتحت    ٢٠٢٢/ ٠٥/ ١٧ذلك �ف منسق لجنة اال�شطة الطالب�ة    - ها�دي محمود شحاتة    . د   ا�ش

ي قسم العلوم األساس�ة -منة هللا احمد وم االساس�ة ، و أ. بقسم العل
ي اللعب وقد  ، مع�د �ف

ف من طالب  ٨ شارك �ف مشاركني
ي المعلومات الفن�ة والعلوم والثالثة      ٤ح�ث كانت اللعبة عبارە  االساس�ة  قسم العلوم  

فقرات االو� أسئله عامه والثان�ه �ف
Race to the Top    ي دق�قه للفوز  والرابعه تحدي اال�ل

ي دق�قة والمطلوب من كل ف��ق انجاز التحدي وكل سؤال �ف
�ف
ي المسابقة  

استمتع  .    ز�اد اسامه عمرو و الطالب /    اسالم السمنوديمكون من الطالب/  بالمسابقه , وكان الف��ق الفائز �ف
ف الطالب.    الطالب بهذە التج��ة كما اضافت اليهم روح الف��ق ولعمل الجما�ي و �شجيع روح التعاون  و توط�د العالقة بني

ي اثناء المسابقةقد و 
  قام الطالب بالتقاط صور جماع�ه وفرد�ه �ف

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


 Pharos University in Alexandria 
Faculty of Engineering 
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ال�ه���ة   .١٩ الهندسة  قسم  علم�ةنظم  الطالب�ة    مسابقة  اال�شطة  إدارة  رعا�ة  محمد  تحت   / أ.د  وحضور  اف  إ�ش وتحت 

ف األ�اد�� لقسم الهندسة ال�ه���ة    -عبدالرحمن   األ�شطة الطالب�ة بقسم لجنة    مقرر   -و الدكتور/ جمال محمود     -الم�ش
الموافق  ذلك يوم الثالثاء  المدرس المساعد بقسم الهندسة ال�ه���ة ، و   – ، و م.م./ ا�مان أبوالخ�ي بكر  الهندسة ال�ه���ة  

ف وقد    ٢٠٢٢- ٥-١٧ ) من  ٢٦اثناء المسابقة بتقد�م عدد (  المشاركة الفعالة للطالب من مختلف السنوات الدراس�ة  تبني
ة المبتكرة والىق توضح قدرة الطالب ع� ر�ط المقرات النظ��ة الىق تم دراستها والتنف�ذ العم� والقدرة   وعات الصغ�ي الم�ش

ة ور�طها بتطب�قات تحا� الواقع ومف�دة  �ف مجاالت متعددة مثل استحداث ع� اإلطالع بما يتوافق مع التكنولوج�ا الحال�
والتحكم   اإلضاءة  ن�ع وشكل  �ف  للتحكم  دوائر  وتصم�م  اإلشارات  ة ع�  والشو�ش واإلعاقة  بعد  عن  الصوت  نقل  طرق 

ويف عن بعد واستخدامات متعددة لألنظمة الزك�ة وموضوعات أخرى متنوعة مما �دل ع� القد رة ع�  التفك�ي  اإلل��ق
 واإلبداع لطالب قسم الهندسة ال�ه���ة بكل�ة الهندسة جامعة فاروس. 
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٢٠.   " بعنوان  علم�ة  ة  محا�ف الهندسة  بكل�ة  التشي�د  و�دارة  هندسة  قسم   concrete water proofing byنظم 
crystallization    الموافق الخم�س  يوم  السادة    ٢٠٢٢/ ٥/ ١٩"  الطالب�ة ح�ث قام كل من  إدارة األ�شطة  تحت رعا�ة 

ح نظ��ة العزل بتلك الخاص�ة . وأ�ضا   ي بخاص�ة تكون ال���ستاالت تم �ش
ة عن العزل الخرسايف �ن ب�لقاء محا�ف المحا�ف

ات العزل و حما�ة البالطة الخرسان�ة بتلك الط��ق ف ي تحقق االستدامة الدائمة طبقا لرؤ�ة م�  تم التطرق إ� مم�ي ة و الىق
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ي تم استخدام تلك الخاص�ة فيها من المشار�ــــع العالم�ه المختلفه    ٢٠٣٠ وعات الضخمة الىق باإلضافة إ� إ�ضاح الم�ش
و   الس��س، وم�ق قناة  وأنفاق   ، ال�ب�ي الم�ي  الع���ه كالمتحف  بجمهور�ة م�  القوم�ة  وعات  الم�ش من  العد�د  وا�ضا 

ي النها�ه قام الس�د االستاذ الدكتور/  ا
ها من المشار�ــــع القوم�ة بجمهور�ة م� الع���ة. و �ف ألنفاق وك��ري روض الف�ج وغ�ي

ي  
التشي�د    - حمدي عف��ف و�دارة  هندسة  قسم  من جامعة   –رئ�س  مقدمة  تذكار�ة  بهدا�ا  تك��مهم  و  �ن  المحا�ف �شكر 

 فاروس. 

  
اف األستاذ  الدكتور  قام قسم هندسة وادارة   .٢١ التشي�د بتنظ�م رحلة علم�ة خاصة بمواد تصم�م المنشأت المعدن�ة  تحت ا�ش

بهدف ر�ط المحتوي األ�اد��ي �سوق العمل    ٢٠٢٢/ ٥/ ١٩يوم الخم�س الموافق  مصط�ف مرزوق    / محمد الغندور ودكتور 
المع القطع  أشكال  ع�  للتعرف  المصنع  داخل  م�دان�ة  بجولة  الطالب  قام  والعنا�  ح�ث  المختلفة  وقطاعاتها  دن�ة 

ماتم   تنف�ذها ورؤ�ة  المعدن�ة وطرق  القطع  هذە  ترك�ب  أ�ضا ًع� طرق  الطالب  تعرف  ، كما  ي
المعديف للمنشأ  المختلفة 

المع�د بقسم هندسة التشي�د و�دارة    -دراسته ع� ارض الواقع. وقد صاحبهم �ف هذە ال��ارة المهندس احمد عبد النا�
 . التشي�د 
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ي   كل�ة الهندسة جامعة فاروس تحت رعا�ة ادارة اال�شطة الطالب�ة للقاء-نظم قسم العلوم االساس�ة   .٢٢

طالب السنة  لتع���ف
ي تطرحها أقسام ال�ل�ة  االعداد�ة (الفرقة امج الىق   ٢٠٢٢/ ٥/ ٢٤الموافق  وذلك  يوم الثالثاء    االو�) لتوعيتهم و تع��فهم بال�ب

منسق لجنة    -   د. ها�دي شحاتة ثم  عم�د كل�ة الهندسة    - من ا.د/محمد جابر ابو ع�ي    كلمةباليوم    ت فعال�ات ح�ث بدا
بدا ممثل من كل قسم بتقد�م نبذة عن قسمه من ح�ث الناح�ة األ�اد�م�ة و العمل�ة    اال�شطة الطالب�ه لقسم االساس�ة ثم

ي و فرص العمل بعد التخ�ج وتع��ف الطلبة
 .  هباهميت  و فرص التدر�ب الم�دايف

 
اف د/ سحر عبد المنعم مو� يوم   .٢٣ نظم قسم الهندسة ال�ه���ة رحلة علم�ة برعا�ة  إدارة اال�شطة الطالب�ة وتحت ا�ش

الموافق   الس��دى    ٢٠٢٢-٥-٢٥االر�عاء  مصانع  �ف  ال�ه���ة  والمحوالت  ال�ابالت  لتصنيع  �ك  ال�ك�ق الس��دي  كة  ل�ش
وشمل وفد ال��ارة طالب برنامج القوى والتحكم بقسم الهندسة ال�ه���ة وشهدت  بالمدينة الصناع�ة بالعا�ش من رمضان 

ا� من جانب إدارة المصنع كما انعكست ال��ارة بدورها ع�ي الطالب اثناء جوالتهم داخل المصانع ل��ط   ف  مم�ي
ً

ال��ارة استقبا�
ي يتم تدر�سها �ف المقررات الدراس�ة ومما   هو جدير بالذكر المشاركة الفعالة للطالب من  البيئة الصناع�ة بالموضوعات الىق

عمل�ات   –السالمة والصحة المهن�ة  –خالل اإلستفسارات أثناء مشاهدة خطوات التنف�ذ العم� لعمل�ات األمن الصنا� 
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وخطوط اإلنتاج وتطبيق قواعد الجودة  بالمصانع ور�طها بتطب�قات مف�دة  �ف    -التصنيع والتكنولوج�ا المستخدمة بها  
وتصنيع  م تصم�م  وك�ف�ة  ال�ه���ة  الطاقة  نقل  �ف  وأستخدمها  ال�ابالت  وتصنيع   تصم�م  مثل ك�ف�ة  متعددة  جاالت 

المحوالت ال�ه���ة و�ستخدامها �ف مراحل النقل والتوز�ــــع �ف ش�كة ال�ه��اء و�عد موا�بة سوق العمل والتنف�ذ العم�  
هندسة ال�ه���ة بكل�ة الهندسة تنف�ذا لس�اسة مخططة �حرص  وموا�بة الصناعة هدفا �حرص ع� تنف�ذە دائما قسم ال 

 . فاروس و�تابع و�ؤكد ع� تنف�ذها جامعة

 

األ�اد��ي   .٢٤ للعام  الدرا�ي و ختاما  العام  انتهاء  التصنيع    ٢٠٢٢/ ٢٠٢١بمناسبة  و  الصناع�ة  الهندسة  برنامج  قسم    –قام 
األول    – م�كان�كا   السنوي  الدوري  العل�ي  يومه  فعال�ات  بتنظ�م  فاروس  بجامعة  الهندسة  الموافق  كل�ة  الثالثاء  يوم 

�ف الس�د عم�د ال�ل�ة  بحضور ك��م من لف�ف من األساتذة و ط  ٢٠٢٢/ ٥/ ٣١ الب القسم و بعض أول�اء األمور و بت�ش
نامج   ال�ل�ة األستاذ الدكتور محمد نع�م و أعضاء هيئة التدر�س ب�ب األستاذ الدكتور محمد جابر أبو ع�ي و الس�د وك�ل 

من خارج ال�ل�ة و    الهندسة الصناع�ة و التصنيع و برنامج القوى الم�كان�ك�ة و كذلك تم دعوة لف�ف من السادة ال�رام
و قد تم عرض عدة أ�شطة للطالب تم  .خاصة من جامعة األسكندر�ة و كذلك من المعهد العا�ي للتكنولوج�ا �سموحة

ي قاموا بها    ٢٠٢٢-٢٠٢١انجازاها خالل العام األ�اد��   و تضمنت عرض تق��ر فىف عن ال��ارة التدر�ب�ة لمدة أسب�ع الىق
ف شمس وأرض المعارض بالقاهرة،  أل�اد�م�ة الهيئة الع���ة للتص نيع كذلك عن بعض ال��ارات الم�دان�ة األخرى لجامعة عني

ف الجودة و عمل�ات التصنيع الغ�ي   ي مقررات تحسني
ي أنجزها  الطالب �ف ة الىق أ�ضا تم تقد�م عروض لبعض المشار�ــــع القص�ي

ات للما�ينات. هذا وقد اختتمت الفعال�ات  تقل�د�ة والمصح��ة بالما�ينات الىق تم تصم�مها وتنف�ذها مثل صندوق ال�ع
و�ي تخ�ج للطالب للعام األ�اد�� الحا� مصح��ة باألحهزة المصممة والمنفذة بهذا الشأن وقد لق�ا استحسان   بعرض م�ش

و قد انت� اليوم بتفاعل عظ�م من السادة الحضور و من الطالب و ردود أفعال ا�جاب�ة من  .ملحوظ من قبل الحضور
ي كلمته الموجزة النهائ�ة تفضل الس�د العم�د بوعد أن ال تب�ق هذە االنجازات حب�سة  السادة 

الحضور من خارج ال�ل�ة و �ف
جدران القسم و وعد بعمل معرض ع� مستوى عام ع� ال�ل�ة �د� ال�ه ق�ادات جامعة فاروس و�تم فيها عرض هذە  

ف بها ال�ل�ة بمختلف تخص ي تتم�ي  .صاتهااالنجازات الف��دة و الىق
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وك�ماو�ات  ن .٢٥ تحت رعا�ة    حتفال بطلبة الفرقة الخامسةحفال لأل   ٢٠٢٢/ ٥/ ٣١يوم الثالثاء الموافق  ظم قسم هندسة الب�ق
ابو ع�   جابر  / محمد  الدكتور  االستاذ  الس�د  بحضور  الطالب�ة وذلك  اال�شطة  الهندسة    - إدارة  واالستاذ    -عم�د كل�ة 

وك�ماو�ات  رئ�س قسم ه  - الدكتور/ عباس انور عزت   و أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة  و ذلك يوم     – ندسة الب�ق
قام بتنظ�م هذا الحفل جميع أعضاء هيئة التدر�س و الهيئة المعاونة بالقسم تحت  وقد    ٢٠٢٢/ ٥/ ٣١  الثالثاء الموافق

اف ا.د. عباس أنور.   ا�ش

 

وك�ماو�ات .٢٦ تحت رعا�ة إدارة اال�شطة الطالب�ة بال�ل�ة دورة بالي    ٢٠٢٢/ ٥/ ٣١يوم الثالثاء الموافق    نظم قسم هندسة الب�ق
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
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المل�ي   .٢٧ المعهد  بالتعاون مع  الحاسب  للتكنولوج�انظم قسم هندسة  ة (KTH) الس��دي  الخم�س   Online محا�ف يوم 

وفسيور   Video Conference باستخدام تقن�ة  ٢٠٢٢/ ٦/ ٢الموافق   األستاذ بقسم علوم   – Johan Karlander /لل�ب
النظ��ة ال�مبيوتر وك�ف�ة   ”Game Theory" بعنوان KTH – الحاسب  ي عالم 

األلعاب �ف ح نظ��ة فلسفة  ح�ث تم �ش
ح  تصم�م وفل وك�ف�ة إدارة وتصم�م كل ن�ع من   Gaming Philosophy أنواع مختلفة من  ٥سفة األلعاب ح�ث تم �ش

الواقع امثلة من  استخدام  األنواع مع  رئ�س قسم هندسة   .هذە  العظ�م  الدكتور/ مجدي عبد  األستاذ  ة  المحا�ف ح�ف 
بقسم  / وممن م/سحر مجدي،    وكال الحاسب   المساعدين  ف  المدرسني الحاسب    ك��م سل�مان  من طالب    وعدد هندسة 

ة بعدد من المقررات الدراس�ة الخاصة بتلك الفرقة.   الفرقة الثالثة بالقسم الرتباط محتوى المحا�ف
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كه الم��ة األلمان�ة ا�ج�ك    قسم هندسه وادارە التشي�د   قام .٢٨ بكل�ة الهندسة جامعه فاروس ب��ارە علم�ه ا�ي مصانع �ش
ي مجال اعمال الم�اە  ٢٠٢٢/ ٦/ ٢بمنطقه السادس من أ�ت��ر يوم الخم�س الموافق 

كات المتخصصة �ف ي ال�ش و�ي من ك�ب
وعات القوم�ة وذلك لالستفادة من احدث التق ي العد�د من الم�ش

ي  وال�ف، والمشاركة �ف
ن�ات المستخدمة بمصانعها �ف

ي تجري لضمان جودة المنتجات والمصدرة   مجال الهندسة الصح�ة. وتم أ�ضا التعرف ع� أحدث التجارب المعمل�ة الىق
وعات القوم�ة المشاركة بها   وع الهندسة الصح�ة  ع� الم�ش العالم. كما تم تع��ف طالب م�ش للعد�د من الدول حول 

كة واعمال خدمة المجت ي طبقا لرؤ�ة م� ال�ش
 . ٢٠٣٠مع المديف

  
ول لعدد .٢٩ للب�ق كة االسكندر�ة  طالب من طالب القسم من مختلف    ٤٠نظم قسم الهندسة الم�كان�ك�ة ز�ارة م�دان�ة ل�ش

كة �ف    ٢٠٢٢/ ٦/ ٧  الموافق   المراحل الدراس�ة يوم الثالثاء  لمدة يوم كامل بمرافقة عدد من األساتذة بالقسم. وقامت ال�ش
ول إ� منتجاته المختلفة واألجهزة والمعدات  الب�ق كة ومراحل فصل وتقط�ي ة للطالب عن �شاط ال�ش البدا�ة ب�لقاء محا�ف

. ثم قام مه ف والتبخ�ي وابراج التقط�ي كة بعمل جولة م�دان�ة  الم�كان�ك�ة المستخدمة لرفع الضغط والتسخني ندسون من ال�ش
كة أشادوا �شغف   �ة بال�ش ف التدر�ب والتنم�ة الب�ش حه عمل�ا. ومن الجدير بالذكر أن مسئولني للطالب للتعرف ع� ما تم �ش

ام الطالب اثناء ال��ارة ف  .واهتمام الطالب بالجانب العم� وا�ضا بحسن سلوك وال�ق
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بكل�ة   .٣٠ االبتكارات  نادي  باإلسكندر�ة  -الهندسة  شارك  فاروس  الم�كان�ك�ة  جامعة  الهندسة  قسم  بطالب  بملت�ق  ممثال   ،
ج   التكنولوج�ة ب�ب الثالثة والمقام بمدينة األبحاث العلم�ة والتطب�قات  ي �سخته 

الثالث ل��ادة األعمال �ف ي  الشباب العريب
ة من   كتور / خالد عبد الغفار وز�ر التعل�م العا�ي  ، تحت رعا�ة االستاذ الد ٢٠٢٢/ ٧/ ١حىق    ٢٠٢٢/ ٦/ ٣٠العرب خالل الف�ق

ج العرب، وقد  .والبحث العل�ي  ي �سخته الثالثة بمقر مدينة االبحاث العلم�ة ب�ب
ي ل��ادة االعمال �ف أق�م ملت�ق الشباب العريب

ي كل من
البة/  الط  -  الطالب/ عبد الرحمن �ا� زغلول :حصل ف��ق كل�ة الهندسة جامعة فاروس باإلسكندر�ة والممثلة �ف

ي 
وع   أرن مسعد مصط�ف ي بم�ش

اف د/ نب�ل  (Smart Urine Bag) من قسم الهندسة الم�كان�ك�ة ع� المركز الثايف تحت إ�ش
ي المسابقة    –رشوان  

ف العام ع�ي نادي االبتكارات. جدير بالذكر بأن عدد الفرق المشاركة �ف ف��ق، وذلك بعد    ٢٠الم�ش
 .التصف�ات النهائ�ة
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