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 إلٗغبصاد غ١ٞ٘اُ زوش٣شاُ

 عبٓؼخ ه٘طب –٤ًِخ اُٜ٘ذعخ 

 1/12/2021ا٢ُ  1/1/2021اُلزشح ٖٓ   ػٖ

 :ػبٓخ ث٤بٗبد( 1)
 

 و١ٍح إٌٙذعح أُئعغخ اعْ

 خاِؼح طٕطا ُٜب اُزبثؼخ اُغٜخ

 رٔ٘ؾٜب اُز٢ اُؼ٤ِٔخ اُذسعبد

 أُئعغخ

 أظـــــــــــ١ٌغ   ٛطـــتىاٌٛس٠   ٍَٛــــــــــــدت  

 ٛساٖـــــــــدور    شــــــــــِاخغر١    

 اٌّؤعغح خاذُ                         اُزوش٣ش اػزٔبد ربس٣خ

 

 

 

 

 

 

 

 :ٝأٛذاكٜب ٝسعبُزٜب أُئعغخ سإ٣خ( 2)
 

 سؤ٠ح اٌى١ٍح :

الخ إٌٙذعى١ح ذحم١ك اٌر١ّض األواد٠ّٝ ٚاٌرطث١مٝ فىٝ ِدىاي اٌرؼٍى١ُ إٌٙذعىٝ ٚاٌثحىس اٌؼٍّىٝ ٚخذِىح اٌّدرّىغ فىٝ اٌّدىا

   .اٌّخرٍفح ِح١ٍا ٚإل١ّ١ٍا ٌٍّٕافغح ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌذٌٚٝ

 
 سعاٌح اٌى١ٍح:

إػىىذاد وىىٛادس ٕ٘ذعىى١ح ِؤٍ٘ىىح طثمىىا ٌٍّؼىىا١٠ش األواد١ّ٠ىىح اٌم١اعىى١ح ٌّّاسعىىح إٌّٙىىح تىفىىامج ٚذٍث١ىىح ا  ر١اخىىاخ اٌّر ١ىىشج 

إ ىذاز ذ١ّٕىح إلردىاد٠ح ٚإخرّاػ١ىح ٚػ١ٍّىح  ٌٍّدرّغ ٚرٌه ِىٓ خى ي اٌرؼٍى١ُ اٌّر١ّىض ٚاٌثحىس اٌؼٍّىٝ ٚإعىرخذاِّٙا فىٝ

ٚاٌشىىشاوح ِىىغ اٌّؤعغىىاخ اٌدىىٕاػ١ح ٚا١ٌٙوىىاخ اٌحى١ِٛىىح ٌخذِىىح ٚذطىى٠ٛش اٌّدرّىىغ ٚذ١ّٕىىح اٌث١وىىح فىىٝ إطىىاس ِىىٓ اٌمىى١ُ 

   .اٌّدرّؼ١ح ِغ ذمذ٠ُ خذِاخ إعرشاس٠ح ِر١ّضج ٚسفغ ِغرّش ٌمذساخ اٌخش٠د١ٓ
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 ى١ٍح:ٍاالعرشاذ١د١ح ٌ ٘ذا اٌ ا٠اخ ٚاأل( 3)
 

 االعزشار٤غ٤خ اُؾب٤ُخ ثٜب خِو ث٤ٖ األٛذاف االعزشار٤غ٤خ ٝا٤ُ٥بد اُخبفخ ثب٤ٌُِخ ألٕ اُخطخ  االعزشار٤غ٤خعبس١ رؼذ٣َ اُخطخ 
 

 عٞم اُؼَُٔزِج٤خ اؽز٤بعبد اػذاد ًٞادس ٛ٘ذع٤خ ٓئِٛخ هجوبً ُِٔؼب٤٣ش األًبد٤ٔ٣خ ٓؾ٤ِبً ٝاه٤ٔ٤ِبً  :اٌ ا٠ح األٌٟٚ

 اػبح أُؼب٤٣ش اُو٤ٓٞخ األًبد٤ٔ٣خ اُو٤بع٤خ رؾذ٣ش اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ ٝٓش 1-1

 بعبد عٞم اُؼ٤َٔاعزؾذاس ثشآظ دساع٤خ ٤ٔٓضح رزٔبؽ٠ ٓغ اؽز 1-2

 رط٣ٞش ٜٓبساد اُطالة ٖٓ خالٍ ثشآظ ٓطٞسح ُٔٔبسعخ األٗؾطخ أُخزِلخ. 1-3
 اُؼَٔرط٣ٞش ثشآظ اُزذس٣ت اُذاخ٢ِ ٝاُخبسع٢ ُزؼظ٤ْ االعزلبدح ٓ٘ٚ ٝسكغ خجشاد اُزٞافَ اُلؼبٍ ٓغ عٞم  1-4

 اُؼَٔ ػ٠ِ ٤ٌٓ٘خ اُزٞافَ ٓغ اُطالة ٝٗؾش صوبكخ اُزؼ٤ِْ أُغزٔش  1-5

 ٝاعزٔبػ٤خ  رٌُ٘ٞٞع٤خٝ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاعزخذآٜٔب ك٠ اؽذاس ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔخخطو ٝثشآظ اُذساعبد اُؼ٤ِب  رط٣ٞش  :اٌ ا٠ح اٌثا١ٔح

 رط٣ٞش اُزخققبد اُجؾض٤خ ألػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ. 2-1

 هغبّ ٝرج٢٘ ٓلّٜٞ أُشاًض اُجؾض٤خ ٝاألثؾبس أُؾزشًخ ٝأُزٌبِٓخ.رط٣ٞش أُؼبَٓ اُجؾض٤خ ثبأل 2-2

 رلؼ٤َ اُالئؾخ أُب٤ُخ ُٔغز١ٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِٞفٍٞ ُٔوبثَ ٓشم٢ ُِزذس٣ظ ٝاالؽشاف ٝاُزؾ٤ٌْ. 2-3

 رط٣ٞش اعشاءاد اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ُزؾو٤ن ٓشٝٗخ ػب٤ُخ ٝعُٜٞخ ك٢ اإلعشاءاد. 2-4

 خققبد اُجؾض٤خ ثبُزؾذ٣بد اُٞه٤٘خ ٝاؽز٤بعبد اُق٘بػخ أُؾ٤ِخ.اُؼَٔ ػ٠ِ سثو اُز 2-5

 ٝرلؼ٤َ اُٞؽذاد راد اُطبثغ اُخبؿ أُبد٣خٝٔب٤ُخ أُِٞاسد ٓغزٔشح ُر٤ٔ٘خ  اٌ ا٠ح اٌثاٌثح:

 ًلب٣خ أُٞاسد أُب٤ُخ ُزؾو٤ن اُشعبُخ ٝاُـب٣بد ٝاألٛذاف اإلعزشار٤غ٤خ اُؼَٔ ػ٢ِ رؾو٤ن  3-1

 ٝاُؼَٔ ػ٠ِ اٗؾبء أُجب٢ٗ اُغذ٣ذح ا٤ٌُِخخ ٗؾبه ا٤ٌُِخ رط٣ٞش أُجب٢ٗ ُٔالئٔخ هج٤ؼ 3-2

 وبػبد أُخزِلخاإلعزـالٍ األٓضَ ُِ 3-3

 رؼ٤ْٔ اعزخذاّ ٝعبئَ االرقبالد اُؾذ٣ضخ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد  3-4

 اعزٌٔبٍ ٝرؾذ٣ش أُؼبَٓ اُطالث٤خ ك٠ ع٤ٔغ اهغبّ ا٤ٌُِخ 3-5

 رٞك٤ش أٓبًٖ ٝرغ٤ٜالد ٓٔبسعخ األٗؾطخ اُطالث٤خ  3-6

 اد راد اُطبثغ اُخبؿ ٝرٌبَٓ اُؼَٔ ث٤ٜ٘ب دػْ اُٞؽذ 3-7

 ٓبٕ ُِٔ٘ؾئبد ٝأُؼبَٓ.اٗؾبء ٓ٘ظٞٓخ العزٌٔبٍ ث٤بٗبد األ 3-8

 أُغزٔغ.ج٤ئخ ٝخذٓخ ز٤ٔ٘خ أُُُٞاسد اُجؾش٣خ ٝاُجؾض٤خ رؼظ٤ْ اإلعزلبدح ٖٓ ا :اٌ ا٠ح اٌشاتؼح

 رؾغ٤ٖ ٗغجخ اػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ا٠ُ اُطالة ُِٞفٍٞ ُِٔؼب٤٣ش اُو٤بع٤خ  4-1

 آ٤ُخ اإلعزلبدح ٖٓ األعبرزح أُزلشؿ٤ٖ. رلؼ٤َ 4-2

 رط٣ٞش ثشآظ رذس٣ج٤خ ألػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ُشكغ ًلبءح اُؼَٔ. 4-3

 رلؼ٤َ أٗؾطخ ٝؽذح اُخش٣غ٤ٖ ٝسثطٜب ثغٞم اُؼَٔ ٝأفؾبة أُقبُؼ. 4-4

 سثو أٗؾطخ اُٞؽذاد راد اُطبثغ اُخبؿ ثب٤ٌُِخ ثبؽز٤بعبد عٞم اُؼَٔ. 4-5

 اُزخِـ ا٥ٖٓ ٖٓ اُ٘لب٣بد ٝأُخِلبد.ٗؾش صوبكخ ج٤ئخ ٝرلؼ٤َ آ٤ُبد اُؾلبظ ػ٠ِ اُ 4-6

 .داخَ ا٤ٌُِخ اعزٜالى اُطبهخ ٝاُخبٓبد اُزٞػ٤خ ثزشؽ٤ذ 4-7

 داس٣خ رزجغ ٓؼب٣ش اُغٞدح أُؾ٤ِخ.رشع٤خ آ٤ُبد ٝاعب٤ُت ا: اٌ ا٠ح اٌخاِغح

 ٢.اعزٌٔبٍ اٌُٞادس االداس٣خ ٝاُل٤٘خ ثب٤ٌُِخ ٝرلؼ٤َ اإلعزلبدح ٖٓ ثطبهبد اُزٞظ٤ق اُٞظ٤ل 5-1

 رط٣ٞش ثشآظ رذس٣ج٤خ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُغٜبص اإلداسٟ  5-2

 اُؼَٔ ػ٠ِ ٤ٌٓ٘خ اُؼَٔ اإلداسٟ ٖٓ خالٍ ثشآظ ٓزطٞسح 5-3

 االٌُزش٢ٗٝ ُغُٜٞخ ؽلع ٝرذاٍٝ ٝاعزذػبء أُؼِٞٓبد. ث٘بء ٗظبّ ٓزٌبَٓ ُألسؽ٤ق 5-4

 دٓظ ٗظْ ٓشاهجخ اُغٞدح ك٠ ًبكخ اُ٘ظْ اإلداس٣خ 5-5

 عظ ٓشاهجخ اُغٞدح رلؼ٤َ ع٤بعبد اُضٞاة ٝاُؼوبة ػ٠ِ ا 5-6
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ا٠ُ  51/2/2152اٗغبصاد ٝأٗؾطخ ٓز٤ٔضح ؽبسًذ ك٤ٜب ا٤ٌُِخ خالٍ اُلزشح ٖٓ ( 4)

5/8/2121: 
 

  فٟ إٌٙذعح ٚاٌرىٌٕٛٛخ١ا ٚفما ٌرد١ٕف ذا٠ّض اٌؼاٌّٟ 500-401خاِؼح طٕطا ػٍٝ اٌّشوض  دٛي  .1

 طاٌة  ١ٍِ1000ْٛ تٕحٛ 100شاسود اٌى١ٍح فٝ  ٍّح  .2

 

 ع شئون التعلٌم والطالبلطا فٌما ٌخصأوالً: 

 ٚاٌط بإداسج شوْٛ اٌرؼ١ٍُ 

 :إٔشام اٌى١ٍاخ اٌرىٌٕٛٛخ١ح اٌدذ٠ذج

  ًبمبكخ عذ٣ذح رغْٜ ك٠ اربؽخ كشؿ رؼ٤ٔ٤ِخ   و١ٍح اٌزوام االصطٕاػٟ تداِؼح طٕطاُالٗزٜبء ٖٓ رؤع٤ظ  اُؼَٔعبس١

ٝرط٣ٞش اُج٤٘خ اإلفط٘بػ٠  ٓز٤ٔضح ػٖ هش٣ن ادساط رخققبد ػ٤ِٔخ عذ٣ذح ُطالة اُغبٓؼخ ك٠ ٓغبٍ اُزًبء

ػذد ًج٤ش ٖٓ االعبرزح ٝأُزخقق٤ٖ اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ ؽٜبداد ٖٓ داخَ ٝخبسط ٓقش اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ك٠ اُغبٓؼخ  ثغٜٞد 

ًٌٞادس ثؾش٣خ رغزط٤غ رؾو٤ن اٌُض٤ش ك٢ أُغبٍ ثبالمبكخ ػ٠ِ ؽشؿ اُغبٓؼخ ػ٠ِ االٗزٜبء ٖٓ رغ٤ٜض االٌٓبٗبد أُبد٣خ 

ٓٔب ٣ئدٟ ا٠ُ رؼبٕٝ أًبد٠ٔ٣ د٠ُٝ ث٤ٖ عبٓؼخ ه٘طب ٝاُغبٓؼبد اُـشث٤خ  د ٝٓؼبَٓ ٓزخققخخ ٖٓ اعٜضح ٝٓؼذاأُطِٞث

 ػٖ هش٣ن رجبدٍ اُخجشاد ٝاُزجبدٍ اُطالث٠ 

 

 

 : ذط٠ٛش ٚ إػذاد اٌثشاِح ا١ٌّّضج تاٌى١ٍح

 ٖثب٤ٌُِخ ثبُج٘ي دكغ أُقشٝكبد أُزؤخشح ػٖ هش٣ن اال٣ذاع ثبُؾغبة اُج٢ٌ٘ اُخبؿ ٖٓ هالة اُجشآظ اُخبفخ  رْ ر٤ٌٔ

شعَ ٌَُ هبُت فٞسح ٖٓ ارٕ اُقشف ٣   ثؾ٤ش ٤ٗٞ٣٠٢٠٢ٚ  ٤ثذء ٖٓ اُخ٤ٔظ أُٞاكن ٝرُي   30500112اال٢ِٛ ثشهْ 

   .اُخبؿ ثٚ ػ٢ِ اُجش٣ذ اال٤ٌُزش٢ٗٝ اُخبؿ ثٚ ؽز٢ ٣زغ٢٘ ُٚ ا٣ذاع أُقشٝكبد ثغُٜٞخ 
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  هغْ ٛ٘ذعخ اُؾبعجبد رؾذ اؽشاف  12/3/2019ّزبس٣خ ثٔغِظ ا٤ٌُِخ ث االفط٘بػ٢رْ أُٞاكوخ ػ٠ِ اٗؾبء ثشٗبٓظ اُزًبء

ٝأُ٘ؼوذح  2019/2020ثغِغزٚ اُغبثؼخ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢  -عبٓؼخ ه٘طب  -ٓغِظ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ ٝرٔذ ٓٞاكوخ  ٝاُزؾٌْ ا٢ُ٥

 .ػ٠ِ اػزٔبد الئؾخ ثشٗبٓظ ٛ٘ذعخ اُزًبء االفط٘بػ٢ ث٘ظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح ٣17/3/2020ّٞ اُضالصبء أُٞاكن 

  ْ7/5/2019اػزٔبد الئؾخ ثشٗبٓظ اُٜ٘ذعخ اُطج٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ث٘ظبّ اُغبػبد ٖٓ ُغ٘خ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثزبس٣خ ر ّ

  ٝعبس١ اعزٌٔبٍ ثبه٢ أُٞاكوبد

  ْاػزٔبد الئؾخ ثشٗبٓظ ٛ٘ذعخ اُـبص ٝاُجزش٤ًٝٔب٣ٝبد ث٘ظبّ اُغبػبد ٖٓ ُغ٘خ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثزبس٣خ ر

  أُٞاكوبدٌٔبٍ ثبه٢ ّ ٝعبس١ اعز7/5/2019

 َِٔوشساد ُطالة ع٤ٔغ اُجشآظ اُخبفخ اإلٌُزش٢ٗٝ ُ رْ رطج٤ن ٗظبّ اُزغغ٤ 

  رْ ػَٔ اُ٘ذٝح اُزؼش٣ل٤خ األ٢ُٝ ُِزؼش٣ق ػٖ اُجشآظ اُخبفخ ٝ دٝسٛب اُلؼبٍ ك٢ اػذاد خش٣ظ ٓالئْ الؽز٤بعبد عٞم

ب٤ٌُِخ ٝرُي ثشػب٣خ ٝٓؾبسًخ أ.د. ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ( ثٔج٢٘ اُٞسػ ث1ّ ثٔذسط )6/8/2019اُؼَٔ ٣ّٞ اُضالصبء أُٞاكن 

 ٝٓؾبسًخ اُغبدح األعبرزح ٓ٘غو٢ اُجشآظ اُخبفخ ٝؽنٞس ػذد ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝاُطالة اُغذد 

  رْ ػَٔ اُِوبء اُزشؽ٤ج٢ ُِطالة 22/9/2019رْ ػَٔ اُِوبء اُزشؽ٤ج٢ ُِطالة ُِزؼش٣ق ثبُجشآظ اُخبفخ ثزبس٣خ.ّ

 ّ.22/9/2019ِزؼش٣ق ثبُجشآظ اُخبفخ ثزبس٣خ ُ

  :ص٣بدح اهجبٍ اُطالة ػ٠ِ اُزغغ٤َ ك٠ اُجشآظ اُخبفخ  ؽز٠ ٝفَ اُؼذد ا٢ٌُِ ُِطالة ك٢ ًَ ثشٗبٓظ خبؿ ًبُزب٢ُ

ثشٗبٓظ اُطبهخ  –هبُت(  229ثشٗبٓظ ا٤ٌُٔبرش٤ٗٝبد ) –هبُت( 62ثشٗبٓظ اُؼٔبسح اُج٤ئ٤خ ) –هبُت(  269ثشٗبٓظ اُزؾ٤٤ذ )

ٝٛٞ  ػذد هالة ا٤ٌُِخ اعٔب٢ُ% ٖٓ   8.4ٝٛٞ ٓب ٣ٔضَ ٗغجخ( هبُت 593هالة( ثبعٔب٠ُ  ػذد هالة ) 33ُٔزغذدح ) ا

ػٖ اُؼبّ أُبم٢ ٝٛٞ ٓب ٣ٔضَ ك٢ اُجشآظ اُخبفخ هبُجبً  55ة ثض٣بدح روذس  2020-2019هبُت ُِؼبّ اُغبٓؼ٢  7006

 ٖٓ اُؼذد اإلعٔب٢ُ ُِؼبّ أُبم٢  %10.2ٗغجخ 

 

 

 َ اٌفد١ٍٓ اٌذساع١١ٓ ٔظا

  ّهبُجبً ؽ٤ش ًبٕ ػذد  ٣1532وذس ة  2020/2021 اُغبٓؼ٢رطٞس األػذاد أُوجُٞخ ُِطالة ك٠ اُلشهخ اإلػذاد٣خ ُِؼب

  .٣1694وذس ة2019/2020 اُطالة أُوج٤ُٖٞ ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ 

  نٌة )منصة التعلٌم االلٌكترونً دراج كافة الممررات الدراسٌة بالكلٌة علً المنصة االلٌكتروإلتم عمل خطة متكاملة

... وتم االجتماع مع  2020بمولع الجامعة( وتم اصدار لرار بخطة العمل لالنتهاء من كافة الممررات بنهاٌة شهر فبرٌر 

 .للدولة استراتٌجًطبما لتوجه الجامعة نحو التحول الرلمً كمتطلب  2019-9-3السادة رإساء األلسام العلمٌة بتارٌخ 

  لشرح طرٌمة  على منصة التعلٌم اإللكترونً بمولع الجامعة هات توضٌحٌة ٌمدمها طالب الكلٌة لزمالئهمٌدٌوفتم تصمٌم

 التفاعل اإلٌجابً مع الممررات اإللكترونٌة.

 ً100بنسبة ( ممرراً 168ها على النظام اإللكترونً للجامعة عدد )تم إنشاء حساب ل بلػ عدد الممررات الت% 

 100( ممرراً بنسبة 170تً تم رفع محاضرات لها على النظام اإللكترونً للجامعة عدد )بلػ عدد الممررات ال%. 

 ( محاضرة 1200بلػ عدد المحاضرات التً تم رفعها على النظام اإللكترونً للجامعة عدد ).وتمرٌن 

  أنشطة لممرر للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وذلن تحت عنوان " أفضل  3/12/2019تم عمل مسابمة بتارٌخ

و ٌتم  8/1/2020حٌث ٌبدأ تمٌٌم األعمال بداٌة من ٌوم  (Moodle)دراسً على منصة التعلٌم اإللكترونً بالجامعة 

 م. 15/2/2020إعالن أسماء الفائزٌن بتارٌخ 
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  ووحدة نظم تم تفعٌل خدمة الحصول على شهادة التخرج الكترونًٌا وذلن بالتعاون بٌن وحدة تكنولوجٌا المعلومات بالكلٌة

المعلومات االدارٌة بالجامعة. حٌث ٌتمدم الطالب بطلب الكترونً على مولع الجامعة وكذلن سداد المبلػ المطلوب حٌث 

اول شهادة من هذا النوع على مستوى الجامعة من السٌد االستاذ   تولٌع 20/11/2019تم بتارٌخ االربعاء الموافك 

 .لٌةعمٌد الك -  الدكتور / محمود احمد ذكى

  9/6/2019ّافذاس اُزط٣ٞش اُٜ٘بئ٢ ُالئؾخ اُذساع٤خ اُغذ٣ذح ٝاسعبُٜب ُِٔغِظ األػ٢ِ ُِغبٓؼبد ثزبس٣خ. 

  رْ رؤع٤َ اُجذ ك٢ اُِٞائؼ أُوذٓخ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُؾ٤ٖ االٗزٜبء ٖٓ اػذاد اإلهبس أُشعؼ٢ اُزٟ ٣ؼذ ثٞاعطخ أُغِظ األػ٠ِ

 ُِغبٓؼبد.
 

 
 

 

 -لوحة الشرؾ :
 

 الٚي ِٓ اٌّدٍح اٌؼ١ٍّح اٌذ١ٌٚح ٌّشوض تحٛز ذط٠ٛش اٌفٍضاخاصذاس اٌؼذد ا

  ػِٖ ٓشًض ثؾٞس ٝرط٣ٞش اُلِضاد اُزبثغ ُٞصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ػٖ اٗٚ ثقذد افذاس اُؼذد االٍٝ ٖٓ أُغِخ اُؼ٤ِٔخ اُذ٤ُٝخ

  ثؼ٘ٞإ: 

International Journal of Materials and innovation""  

 ٤ْ ٖٓ ًجبس اُؼِٔبء خبسع٤ب ٝداخ٤ِب ٝع٤ٌٕٞ اُ٘ؾش ٓغب٢ٗ ٓغ اُزؾ٤ٌْ ثٌلبئخ ػب٤ُخ ك٢ كزشح ٝع٤ضح ٣ٝزْ ٝرنْ أُغِخ ٤ٛئخ رؾٌ   

  : اعزوجبٍ األثؾبس اُؼ٤ِٔخ ثبُٔغِخ ػ٠ِ اُشاثو اُزب٢ُ   
 

 

 استخدام المنصات التعلٌمٌة وإنتاج تفعٌل الممررات إلكترونٌة وورشة عمل أون الٌن بهندسة طنطا 

مٔبٕ اُغٞدح ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓشًض اُزؼ٤ِْ االٌُزش٠ٗٝ ثغبٓؼخ ه٘طب ػٖ ػوذ ٝسؽخ ػَٔ إٝ ال٣ٖ ثؼ٘ٞإ" رؼِٖ ٝؽذح 

٣ؾبمشٛب اُغ٤ذ اُذًزٞس ٣بعش ػجذٙ ٓذ٣ش ٓشًض اُزؼ٤ِْ   اعزخذاّ أُ٘قبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاٗزبط ٝرلؼ٤َ أُوشساد اإلٌُزش٤ٗٝخ"

   15/2/2021 االٌُزش٠ٗٝ ٝرُي ٣ّٞ االص٤ٖ٘ أُٞاكن

 ساثو اُزغغ٤َ ُٖٔ ٣شؿت ك٠ االُزؾبم ثبُٞسؽخ

:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSCGroQ7c6SCCG_d7KxyZxvivLS0zLG9ooodLW9
Wo4ezLGyg/viewfor 
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 و١ف١ح اخر١اس إٌماط اٌثحث١ح ٚذم١ُ االٔراج اٌؼٍّٝ ٚسشح ػًّ تٕٙذعح طٕطا اال ذ اٌّمثً 

جؾض٤خر٘ظْ ٝؽذح مٔبٕ اُغٞدح ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٝؽذح اُجؾش اُؼ٢ِٔ ثغبٓؼخ ه٘طب ٝسؽخ ػَٔ ػٖ ٤ًل٤خ اخز٤بس اُ٘وبه اُ  

2021كجشا٣ش  14ٝ رو٤٤ْ اإلٗزبط اُؼ٢ِٔ ٝ رُي ٣ّٞ االؽذ أُٞاكن    

 ...٣ؾبمش اُٞسؽخ اُغ٤ذ ا.د ػ٢ِ ع٤ِٔبٕ االعزبر ث٤ٌِخ اُؼِّٞ ٝ ٓذ٣ش ٝؽذح اُجؾش اُؼ٢ِٔ ثبُغبٓؼخ

. ُِزغغ٤َ ك٢ ٝسؽخ اُؼَٔ ٣شع٢ اُزٞافَ ٓغ ٝؽذح مٔبٕ اُغٞدح ثب٤ٌُِخ  

 

 لامجالت علمٌة للنشر إلعضاء هٌئة التدرٌس والطالب 

تعلن كلٌة الهندسة جامعة طنطا عن مجالت علمٌة للنشر لترلٌة االساتذة واالساتذة المساعدٌن وطلبة البكالورٌوس ومشروعات 
  الماجستٌر والدكتوراه

.مرفك اسماء المجالت وبٌانات التواصل   

 

 ة طنطا بالتعاون مع مركز إعالم طنطا ندوة بعنوانلطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة الهندسة جامع الٌوم عمد
"مشروعات الطالة وآفاق التنمٌة فى مصر " حاضر بها األستاذ الدكتور كرٌم االدهم استاذ الطالة النووٌة بهٌة الطالة 

  . 2021نوفمبر  17الذرٌة وذلن بماعه السٌمنار بمبنى مدنً الساعة الحادٌة عشر صباح الٌوم االربعاء الموافك 

األستاذ الدكتور دمحم حسٌن محمود المائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب وعمٌد الكلٌة،   حضر الندوة
الدكتور حمدى اسماعٌل شعبان   واألستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث، واألستاذ

سمٌر مهنا وكٌل الوزارة ورئٌس اإلدارة  لدكتورخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ،وا المائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون
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العالم وسط وشرق الدلتا ،واألستاذ الدكتور أٌمن بكرى وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة، واألستاذ الدكتور 
 .ى الصواؾ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباحمد نصر وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث ،واألستاذ الدكتور مصطف

 
الطلب الممدم من ا.د/ عماد السٌد  وافك مجلس كلٌة الهندسة جامعة طنطا بجلسته الثانٌة للعام الجامعً 2022/2021على
ة عتمان االستاذ المتفرغ بمسم هندسة االنشاءات بخصوص الموافمة على عمد المؤتمر الدولً الخامس لتطورات الهندس

  .((ICASG23 االنشائٌة والجٌوتمنٌة

International conference on advances in structure and geotechnical engineering  

  

  

 
ومؤسسة  ( تضم جامعة طنطا وبنن المعرفة المصريonlineتعلن كلٌة الهندسة جامعة طنطا عن عمد ورشة عمل )

(Elsevierللباحثٌن والطالب، تتناول أح )( د الحلول فى مجالGeofacets وذلن ٌوم االثنٌن الموافك ، )
  فى تمام الساعة الخامسة مساًءا. 15/11/2021

  مرفك عنوان االجتماع وكلمة المرور وسٌتم تفعٌله ٌوم االجتماع.

   اضؽط هنا رابط التسجٌل
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 ٌعلن األستاذ الدكتور دمحم حسٌن عمٌد كلٌة الهندسة جامعة طنطا عن تنظٌم لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
بكلٌة الهندسة جامعة طنطا برئاسة األستاذ الدكتور أٌمن بكرى بالتعاون مع مركز إعالم طنطا ندوة بعنوان 

فى تمام الساعة  2021نوفمبر  17مشروعات الطالة وآفاق التنمٌة فى مصر"، وذلن ٌوم األربعاء الموافك "
بماعة سٌمنار مدنى، ٌحاضر بالندوة األستاذ الدكتور كرٌم األدهم أستاذ الهندسة النووٌة بهٌئة الطالة  11

   الذرٌة.

  

 
 للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس دمة من ادارة الكلٌة الفنٌة العسكرٌةتعلن ادارة كلٌة الهندسة جامعة طنطا عن الدعوة المم

فى  المؤتمر الدولى العلمى الحادى عشر للكلٌة الفنٌة العسكرٌة والسادة الباحثٌن المختصٌن للمشاركة واثراء فاعلٌات "
من خالل دور النشر  " علما بان االوراق البحثٌة الممبولة بالمؤتمر سٌتم نشرها 2022مارس  31 – 29الفترة من 
( تحت فهرس لواعد البٌانات العالمٌة  ISSN, ISBN ( مع التمٌٌم من خالل ارلام ) IEEE Explore, IOPالعالمٌة )

(SCOPUS .باالضافة الى العدٌد من الفهارس العالمٌة االخرى )  

اضؽط  على الشبكة الدولٌة للمعلومات وٌمكن الدخول على روابط موالع المؤتمرات من خالل مولع الكلٌة الفنٌة العسكرٌة
 هنا
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 كلٌة الهندسة جامعة طنطا عن تفعٌل منصة الكتاب اإللكترونً لطالب السنوات الدراسٌة نظام الفصلٌن لكلٌه تعلن إدارة

ختٌار اسم الهندسة ومن خاللها ٌستطٌع الطالب شراء كتب الممررات الدراسٌة "منفردة" وعلى كل طالب التأكد من ا
الممرر الصحٌح، وفً حالة وجود أي مشكلة بأسماء الممررات الظاهرة على حساب الطالب فعلٌه التوجه إلدارة شئون 
الطالب بالكلٌة مرفك فٌدٌو ٌوضح كٌفٌه التعامل مع المنصة مع مراعاه أن شراء الكتب متاح كل كتاب منفردا ولٌس 

 كحزمة واحدة.

ب او تداوله بصوره تنتهن حموق الطبع وحموق الملكٌة الفكرٌة حتى ال ٌعرض نفسه ٌحذر على اي طالب نسخ الكتا
 للمسائلة المانونٌة.

  اضؽط هنا رابط المنصة

  اضؽط هنا رابط الفٌدٌو

  

 
رفعت فٌاض  ستاذ الدكتور محمود أحمد زكً دمحم رئٌس جامعة طنطا كلٌة الهندسة، رافك سٌادته الكاتب الصحفًتفمد صباح الٌوم األ

مدٌر التحرٌر ومسئول ملؾ التعلٌم بمؤسسة أخبار الٌوم، و األستاذ سمٌر مهنا وكٌل وزارة اإلعالم بوسط وشرق الدلتا بالهٌئة العامة 
 ي شعبان المائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.لالستعالمات، و األستاذ الدكتور حمد

الكلٌة، استمبل األستاذ الدكتور دمحم حسٌن محمود عمٌد كلٌة الهندسة والمائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب، والسادة وكالء 
الكاتب الصحفً رفعت فٌاض مدٌر تحرٌر جرٌدة أخبار الٌوم بمراكز التمٌز ومعامل  رئٌس الجامعة والوفد المرافك لسٌادته، ومن جانبه أشاد

 الكلٌة ومدرجات الكلٌة وتجهٌزاتها المتطورة واألبنٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.

ما تشهده الكلٌة كما أكد سٌادته بأن كلٌة الهندسة كلٌة نموذجٌة تضاهً أعرق كلٌات الهندسة علً مستوي الجامعات المصرٌة وٌرجع ذلن إلى 
لبحثً من اإلنتاج العلمً الوافر والمشاركات البحثٌة الرائدة فً مختلؾ المحافل الدولٌة، كما أشاد بدور الكلٌة فً مواكبة التطور العلمً وا

 .المتنوع واستٌعاب وتطبٌك كل ما هو جدٌد بشكل سرٌع ومستمر مما جعلها فً ممدمة كلٌات الهندسة علً مستوي الجمهورٌة
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وعمٌد كلٌة الهندسة جامعة طنطا  نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون التعلٌم والطالب ٌعلن األستاذ الدكتور دمحم حسٌن محمود المائم بعمل 
   "اون الٌن" الخاص بأكادٌمٌة هوواي تحت عنوان: عن عمد مؤتمر مسابمة هواوى العالمٌة 

Huawei_TU Academy: Your Guide to Huawei International Competition 

لسم هندسة االتصاالت الكهربٌة وااللكترونٌات بكلٌة الهندسة جامعة طنطا للتعرٌؾ   وذلن بالتنسٌك مع الدكتورة أمٌرة عاشور المائم بعمل رئٌس
بعد الظهر باستخدام  الساعة الثانٌة  نوفمبر ١١بمسابمة هواوي العالمٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب، ٌعمد المؤتمر ٌوم الخمٌس 

  اضؽط هنا ورابط اللماء Zhumu برنامج

  

 
 

، بشأن حظر دخول العاملٌن بوحدات الجهاز اإلداري للدولة من وزارات 2021لسنة  2750تعلن جامعة طنطا لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 
العاملٌن بشركات المطاع ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة وؼٌرها من الجهات واألجهزة التً موازنات خاصة وومصالح وأجهزة حكومٌة 

ى أي العام وشركات لطاع األعمال العام وشركات المساهمة التً تشرؾ على إدارة المرافك العامة إلى ممار عملهم إال بعد التأكد من الحصول عل
لفٌروس كورونا من خالل الشهادة المعدة لهذا الؽرض والتً تصدر من الجهة اإلدارٌة المختصة أو تمدٌم شهادة فً بداٌة  من اللماحات المضادة

 .15/11/2021، لم ٌمض على إجرائه أكثر من ثالثة أٌام وذلن بدءا من PCRالعمل من كل أسبوع بسلبٌة تحلٌل 

إال بعد التأكد من الحصول على أي من اللماحات المضادة لفٌروس كورونا من خالل الشهادة كما ٌحظر دخول المواطنٌن الى ممار الجهات السابمة 
، لم ٌمض على إجرائه أكثر من ثالثة PCRالمعدة لهذا الؽرض والتً تصدر من الجهة اإلدارٌة المختصة أو تمدٌم شهادة بسلبٌة نتٌجة تحلٌل 

 .1/12/2021أٌام وذلن بدءا من 
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عن امكانٌة الحصول على  لهندسة لجمٌع طالب الدراسات العلٌا الجدد بالكلٌةتعلن ادارة كلٌة ا

  اضؽط هنا البرٌد اإللكترونً الرسمً وتؽٌٌر كلمة المرور من خالل الرابط التالً

 

 

 

 
والمدددددائم بعمدددددل نائدددددب  ن محمدددددود عمٌدددددد كلٌدددددة الهندسدددددة جامعدددددة طنطددددداٌتمددددددم األسدددددتاذ الددددددكتور دمحم حسدددددٌ

رئددددددٌس الجامعددددددة لشددددددئون التعلددددددٌم والطددددددالب بخددددددالص التهنئددددددة للدددددددكتور احمددددددد ابددددددو العددددددال الشددددددرٌؾ 
المدددددددرس بمسددددددم هندسددددددة االشددددددؽال العامددددددة بكلٌددددددة الهندسددددددة جامعددددددة طنطددددددا لحصددددددوله علددددددى جدددددددائزة 

الستشددددددعار عددددددن بعددددددد علددددددى مسددددددتوى فددددددً مجددددددال المسدددددداحة وا ٠٢٠٢أحسددددددن رسددددددالة دكتددددددوراه لعددددددام 
حٌدددددث حصدددددل علدددددً درجدددددة الددددددكتوراه مدددددن جامعدددددة نٌوكاسدددددل بالمملكدددددة المتحددددددة عدددددام  المملكدددددة المتحددددددة

 ، متمنٌا له دوام التوفٌك والتمٌز.٠٢٠٢
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أعلنت إدارة كلٌة الهندسة جامعة طنطا عن مشاركة المهندس أحمد مصطفى الصواؾ المعٌد بالكلٌة بفمرة إهداء هدٌة 
ضمن فعالٌات حفلة خرٌجً الكلٌات العسكرٌة،  ٌة ألوائل الجامعات المصرٌة إلى فخامة الرئٌس عبدالفتاح السٌسًتذكار

، بناءاً على الدعوة التً وجهت لسٌادته أوائل سبتمبر الماضً من مكتب وزٌر التعلٌم 2021أكتوبر  25وذلن ٌوم اإلثنٌن الموافك 
ة حفل تخرجهم، بفمرة أوائل الجامعات المصرٌة لتمدٌم هدٌة تذكارٌة للسٌد الرئٌس عبدالفتاح السٌسً لمشاركة طلبة الكلٌات العسكرٌ  العالً

 وذلن طبماً للترشٌح الممدم للوزارة من لبل جامعة طنطا .

الدفاع الشعبً و كما ذكر المهندس أحمد الصواؾ أنه تم تكرٌمه من لبل السٌد اللواء رئٌس أركان الحرب عماد أحمد زكً عثمان لائد لوات 
  .2021أكتوبر  5وذلن فً   العسكري على جهوده المتمٌزة وبالً المشاركٌن استعداداً للحفل،

بالسٌد وزٌر الدفاع و  ٠٢٠٢إلتمى المهندس أحمد وبالً المشاركٌن و أبطال بطولتً أولمبٌاد و بارالمبٌاد طوكٌو   2021أكتوبر  ٠٢و فً ٌوم 
 زكً و السٌد رئٌس أركان حرب الموات المسلحة دمحم فرٌد، وتم توجٌه خالص الشكر والدعم على و تفولهم العلمً اإلنتاج الحربً فرٌك أول دمحم

  والرٌاضً، وفً الٌوم التالً إلتمى بهم مدٌر الكلٌة الحربٌة اللواء أشرؾ سالم و مدراء الكلٌات العسكرٌة موجهاً خالص الشكر لهم.

حفل الذي شارن خرٌجً الكلٌات و المعاهد العسكرٌة، بتمدٌم درع الجامعات المصرٌة لسٌادة الرئٌس عبدالفتاح أكتوبر ٌوم ال ٠٢و أخٌراً ٌوم 
 السٌسً.

 

 
ٌتمدم االستاذ الدكتور دمحم حسٌن محمود عمٌد الكلٌه ونائب رئٌس الجامعه بخالص التهنئه لألستاذ الدكتور عبدالنبً لابٌل 

% من علماء العالم على مستوى لعام 2عالمٌا بمائمة أفضل  ٠٠ل محلٌا والمركز على حصول سٌادته على المركز األو
 طبماً لتصنٌؾ جامعة ستانفورد األمرٌكٌة والذى أعلنته مؤخرا دار النشر الدولٌة السٌفٌر. ،2021

نحاء العالم، وتعتمد هذه % من العلماء فً جمٌع أ 2دولة، وهو ما ٌمثل  149ألؾ عالم، فً  160ٌذكر أن التصنٌؾ ٌضم ما ٌمرب من 
على عدة عوامل، أهمها عدد االستشهادات، والمعامل والتألٌؾ المشترن، والمشاركة فً  Scopusاإلحصائٌات الصادرة عن لاعدة بٌانات 

 مراجعة وتحرٌر األبحاث العلمٌة.

  كز عالمٌة بتلن المائمة.كما ٌكرر الدكتور دمحم حسٌن تهنئته لجمٌع العلماء من اساتذة الكلٌة الحاصلٌن على مرا

بجامعة طنطا، حٌث بلػ مجموع أبحاثه المنشورة فى كبرى المجالت العالمٌة أكثر من   وٌعتبر الدكتور عبد النبى لابٌل، األعلى فى النشر الدولى
ات المرجعٌة لبحوثه بلؽت أكثر بحثًا دولٌا تختص بمجالٌن أساسٌن، وهما الطالة الشمسٌة ومجال تحلٌة المٌاه، كما وصلت عدد االستشهاد 450
 . Scoupsآالؾ فى لاعدة البٌانات الدولٌة  10من 
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ة الدولة ولد حصل الدكتور عبد النبى لابٌل، على جوائز جامعة طنطا الثالث التشجٌعٌة والتمدٌرٌة والتمٌز فى األداء الجامعى، كما حصل على جائز
، وجائزة الباحثٌن العرب باألردن، وجائزة خلٌفة التربوٌة لألستاذ المتمٌز فى 2014م عام للتفوق، وتم تكرٌمه من الرئٌس السٌسى فى عٌد العل

البحث العلمى على مستوى الوطن العربى، والتى تُمنح ألستاذ واحد متمٌز فى البحث العلمى فى جمٌع التخصصات، كما كرمه الشٌخ منصور بن 
 لس شئون الرئاسة.زاٌد نائب رئٌس مجلس الوزراء اإلماراتً، ووزٌر مج

، كما حصل على عضوٌة مجلس المٌاه والرى بأكادٌمٌة البحث 2020دمحم ربٌع ناصر للعلوم التطبٌمٌة لعام   كما حصد مؤخرا جائزة الدكتور
 العلمى واستشاري تمٌم األثر البٌئى بوزارة البٌئة.

 
جامعة طنطا عن بدء حملة تطعٌم الطالب بلماح كورونا  ٌعلن األستاذ الدكتور أحمد دمحم نصر المائم بعمل عمٌد كلٌة الهندسة

وذلن تحت إشراؾ األستاذ الدكتور اٌمن بكرى وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة، وفً إطار  بكلٌة الهندسة،
ٌم الطالب بعد توجٌهات المجلس األعلى للجامعات بضرورة تطعٌم الطالب لبل بدء العام الدراسً الجدٌد، على أن ٌتم تطع

التسجل على مولع وزارة الصحة المخصص لذلن للحصول علً الرلم العشرٌنً وصورة من بطالة الرلم المومً 
  التسجٌل بفورم للحجز لتلمً اللماح بالكلٌة. "رابط التسجٌل أسفل الخبر" وضرورة

  التسجٌل ٌؽلك بالفورم بعد تسجٌل عدد الطالب المحدد بكل ٌوم.

  اضؽط هنا  للٌوم األولرابط التسجٌل 

  اضؽط هنا رابط التسجٌل للٌوم الثانى

 
 فرٌك طالبً من لسم هندسة اإلنتاج عن مشاركة  أحمد نصر المائم بعمل عمٌد كلٌة الهندسة أعلن األستاذ الدكتور

، الذي ٌشارن  ٠٢٠١والتصمٌم المٌكانٌكً بكلٌة الهندسة بجامعة طنطا فً المعرض العلمً بالكلٌة الفنٌة العسكرٌة للعام 
عات المصرٌه بمشروع تحت عنوان " تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة إلنتاج بكرات البالستٌن فٌه فرق مختلفه من جمٌع الجام
 الالزمة للطابعات ثالثٌة األبعاد ".

وأكد سٌادته أن المشروع ٌتماشى مع توجهات الدولة لتعمٌك الصناعة المحلٌة وتشؽٌل األٌدي العاملة وٌساهم فً تملٌل 
العملة الصعبة، عالوةً على ما تم تحمٌمه من الربط بٌن الدراسات النظرٌة  فاتورة االستٌراد من الخارج، والحفاظ على

 والتطبٌك العملً للفكرة.

المٌكانٌكً   جدٌر بالذكر أن المشروع تم تحت إشراؾ األستاذ الدكتور عزت شعٌب األستاذ بمسم هندسة اإلنتاج والتصمٌم
 والدكتور ابراهٌم الدٌب المدرس بذات المسم.
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فددددددً فعالٌددددددات معددددددرض جامعددددددة طنطددددددا بماعددددددة المددددددؤتمرات بددددددالمجمع الطبددددددً، وذلددددددن   ة الهندسددددددةشدددددداركت كلٌدددددد
الكلٌددددددة بوحددددددداتها ومراكزهددددددا المتمٌددددددزة والددددددذي الددددددٌم علددددددى هددددددام  فعالٌددددددات  بجندددددداح خدددددداص لعددددددرض انشددددددطة

 .الٌوم المصري االندونٌسً

الندونٌسددددددً حرصددددددت الكلٌددددددة علددددددى تجهٌددددددز عددددددروض تمدٌمٌددددددة ومطبوعددددددات توثٌمٌددددددة تددددددم تبادلهددددددا مددددددع الجانددددددب ا
أثندددددداء جولددددددة السددددددفٌر االندونٌسددددددً بجندددددداح كلٌددددددة الهندسددددددة، والتددددددً رافمدددددده فٌهددددددا الدددددددكتور دمحم حسددددددٌن نائددددددب 
رئدددددٌس الجامعدددددة لشدددددئون التعلدددددٌم والطدددددالب والددددددكتور كمدددددال عكاشدددددة نائدددددب رئدددددٌس الجامعدددددة للدراسدددددات العلٌدددددا 

نظددددددددامً الفصددددددددول والبحددددددددوث وتددددددددم اسددددددددتعراض انشددددددددطة الكلٌددددددددة ومجدددددددداالت البحددددددددث والبددددددددرامج االكادٌمٌددددددددة ب
 .الدراسٌة والساعات المعتمدة وبرامج الدراسات العلٌا

 
فاز الطالب مصطفى السٌد دمحم ابوالنجا الممٌد بالفرلة الثالثة بمسم هندسة الحاسبات والتحكم اآللً ببعثة للتدرٌب على 

التعلٌم العالً ُممثلة فً لطاع الشئون الثمافٌة الروسٌة، وذلن ضمن بروتوكول التعاون المولع بٌن وزارة  برامج الفضاء بجامعة سمارا

ل والبعثات ووكالة الفضاء المصرٌة؛ لتوفٌر فرص تدرٌب لطالب الجامعات المصرٌة الحكومٌة فً بعض المؤسسات الفضائٌة الدولٌة بالخارج خال
 لمدة لصٌرة األجل. 2021اإلجازة الصٌفٌة 

بالتهنئة للطالب مصطفى ابوالنجا، مشٌداً بفكرة التدرٌب التى جاءت تنفٌذا لمبادرة الرئٌس   من جانبه تمدم الدكتور محمود ذكى رئٌس الجامعة
لتدرٌب وتأهٌل شباب الباحثٌن وعلماء المستمبل خالل مراحل دراستهم الجامعٌة لتنمٌة وثمل لدرات ومهارات الطالب فً مجال علوم   السٌسى

 ذا المجال واحتضانهم فً وكالة الفضاء المصرٌة.كوادر ممٌزة فى ه  وتكنولوجٌا الفضاء؛ العداد

كما هنأ األستاذ الدكتور أحمد نصر المائم بعمل عمٌد كلٌة الهندسة الطالب مصطفى أبو النجا لحصوله على التدرٌب الذى ٌعد فرصة عظٌمة 
 الكتسابه الخبرات وتأهٌله للنجاح والتمٌز فً حٌاته العملٌة.

اإلعالن   أمانً سرحان رئٌس لسم هندسة الحاسبات والتحكم اآللً بنبوغ الطالب وتفوله العلمى موضحة انه لد تمكما أشادت األستاذة الدكتورة 
طالب، وتم  ٠٢٢عن التدرٌب على مستوى الجمهورٌة لجمٌع الجامعات المصرٌة، ولد تم اختٌار الطالب على مرحلتٌن، حٌث تمدم للمرحلة األولى 

طالب، تم تمسٌمهم إلى عدد من المجموعات للتدرٌب  ٢٣لشروط اإلعالن، وفً المرحلة الثانٌة تم اختٌار  طالب منهم مستوفٌن ٢٢اختٌار 
 بالخارج.
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رئدددددٌس جامعدددددة طنطدددددا بصدددددحبته السدددددفٌر االندونٌسدددددً ممدددددر كلٌدددددة  تفمدددددد الٌدددددوم األسدددددتاذ الددددددكتور محمدددددود ذكدددددً

الددددددكتور محمدددددود زكدددددً رئدددددٌس  والدددددذي ألدددددٌم برعاٌدددددة الهندسدددددة، وذلدددددن فدددددً إطدددددار الٌدددددوم المصدددددري االندونٌسدددددً
الجامعدددددددة والددددددددكتور أشدددددددرؾ صدددددددبحً وزٌدددددددر الشدددددددباب والرٌاضدددددددة ومحدددددددافظ الؽربٌدددددددة والسدددددددٌد لطفدددددددً رؤوؾ سدددددددفٌر 

 اندونٌسٌا بالماهرة، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري ومجلس المٌادات الشابة.

ر علدددددى األهمٌدددددة البالؽدددددة كمدددددا تفمدددددد سدددددٌادته وحددددددة الروبدددددوت التدددددً تدددددم انشددددداءها داخدددددل مبندددددى الدددددور ، وأثندددددى الحضدددددو
للدددددددور الددددددذي تمددددددوم بدددددده الوحدددددددة فددددددً دعددددددم الجوانددددددب التطبٌمٌددددددة والبحثٌددددددة لطددددددالب البكددددددالورٌوس والدراسددددددات العلٌددددددا 
بالكلٌدددددة ببرامجهدددددا المختلفدددددة ومدددددا تمثلددددده مدددددن نملدددددة تكنولوجٌدددددة ومعرفٌدددددة هامدددددة بعدددددد ظهدددددور مفددددداهٌم تكاملٌدددددة فدددددً حدددددل 

 فة التخصصات الهندسٌة.المشكالت الهندسٌة بٌن الذكاء االصطناعً وكا

 رافك السادة الضٌوؾ أثناء زٌارتهم السادة نواب رئٌس الجامعة ولفٌؾ من المٌادات بالكلٌة والجامعة. كما

 

تعلدددددن االماندددددة العامدددددة التحددددداد الجامعدددددات العربٌدددددة عدددددن عمدددددد نددددددوة تفاعلٌدددددة بعندددددون " تجدددددارب رائددددددة لهٌئدددددات 
م 8/7/2021ربٌددددددددة" وذلددددددددن ٌددددددددوم الخمددددددددٌس الموافددددددددك لمؤسسددددددددات التعلددددددددٌم العددددددددالً الع االعتمدددددددداد والجددددددددودة

مدددددددددددددددن خدددددددددددددددالل الدددددددددددددددرابط  zoom صدددددددددددددددباحا بتولٌدددددددددددددددت عمدددددددددددددددان علدددددددددددددددى برندددددددددددددددامج 11السددددددددددددددداعة 
  https://zoom.us/j/91054427105 التالى:

  اضؽط هنا ولمزٌد من المعلومات ٌرجى استخدام الرابط التالى
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عمدددددد الٌدددددوم األسدددددتاذ الددددددكتور دمحم حسدددددٌن المدددددائم بعمدددددل عمٌدددددد كلٌدددددة الهندسدددددة جامعدددددة طنطدددددا لمددددداء مدددددع 
بالكلٌدددددددة لشددددددرح لددددددرارات المجلددددددس االعلددددددى للجامعدددددددات  اتحدددددداد الطددددددالب وممثلددددددٌن الدددددددفعات المختلفددددددة

  .لمراراتتنفٌذ ا االخٌرة والخاصة بامتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى وآلٌات

الددددددرد علددددددى جمٌددددددع االستفسددددددارات الخاصددددددة   اسددددددتمع سددددددٌادته لجمٌددددددع اراء الطددددددالب ومشددددددكالتهم وتددددددم
كافدددددددة اإلجدددددددراءات االحترازٌدددددددة لمواجهدددددددة فٌدددددددروس كوروندددددددا والحفددددددداظ   بددددددداجراء االمتحاندددددددات وتطبٌدددددددك

  .على صحة وسالمة الطالب

 
 

 

 

د كلٌدددددة الهندسدددددة جامعدددددة االسدددددتاذ الددددددكتور دمحم حسدددددٌن محمدددددود المدددددائم بعمدددددل عمٌددددد عمدددددد الٌدددددوم
والدددددددكتورة دالٌددددددا اسددددددماعٌل رئددددددٌس المسددددددم الكشددددددفً بمدٌرٌددددددة الشددددددباب والرٌاضددددددة بالؽربٌددددددة   طنطددددددا

ومددددددددددرب معتمدددددددددد بالٌونسدددددددددٌؾ لبرندددددددددامج مشدددددددددواري بروتوكدددددددددول التعددددددددداون بدددددددددٌن وزارة الشدددددددددباب 
والرٌاضددددددة وجامعددددددة طنطددددددا داخددددددل كلٌددددددة الهندسددددددة لتمدددددددٌم تدددددددرٌب للطددددددالب وفمددددددا للمبددددددادرات التددددددً 

 والمشورة مهنٌة. تنمٌة المهارات الحٌاتٌة وتعتمد المبادرة على ها برنامج مشواريٌمدم

االسدددددتاذة والء سدددددمٌر مسدددددؤول  حضدددددر اللمددددداء االسدددددتاذ طدددددارق الجدددددرؾ مددددددٌر رعاٌدددددة الشدددددباب بالكلٌدددددة
العاللددددددددات العامددددددددة بمدٌرٌددددددددة الشددددددددباب والرٌاضددددددددة بالؽربٌددددددددة ومدددددددددرب معتمددددددددد بالٌونسددددددددٌؾ لبرنددددددددامج 

  مشواري
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 إنجازات إدارة رعاٌة الشباب والطالب  

  ٝرُي إلملبء ٓض٣غب ٖٓ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ٝاُضوبك٢ ٝ اُزشك٢ٜ٤ ٓغ 21/3/2019ر٘ل٤ز خطخ رط٣ٞش ُؾلِخ اُخش٣غ٤ٖ ثزبس٣خ ّ

 .اُطالة ٝاُخش٣غ٤ٖ

  21/4/2019ّاهبٓخ ؽلَ ٤ُّٞ ا٤ُز٤ْ ثب٤ٌُِخ ٣ّٞ األؽذ أُٞاكن. 

 24/4/2019ثؼبء أُٞاكن اهبٓخ ِٓزو٠ ػ٤ؼ ِٝٓؼ ٣ّٞ األس ّ. 

  ٝ "َاهبٓخ عٞالد رؼش٣ل٤خ ُخذٓبد ٓشًض اإلثذاع اُزٌُ٘ٞٞع٢ ٝس٣بدح األػٔبٍ ٝأُجبدسر٤ٖ اُشئبع٤ز٤ٖ " سٝاد رٌُ٘ٞٞع٤ب أُغزوج

خ أٓبّ ٓج٠٘ اُٞسػ ث٤ٌِ 2019اثش٣َ  18ا٠ُ  16" ٓجبسدح اكش٣و٤ب إلثذاع اُزطج٤وبد ٝاألُؼبة اُشه٤ٔخ " ٝرُي ك٠ اُلزشح ٖٓ 

هبُت ك٠ ٓ٘قخ اثذاع  350هبُت ػٖ خذٓبد ٓشًض اإلثذاع اُزٌُ٘ٞٞع٢ ٝرْ رغغ٤َ  600اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب ٝرْ رٞػ٤خ 

هبُت ك٠ أُجبدسح اُشئبع٤خ "  250هبُت ك٠ أُجبدسح اُشئبع٤خ " سٝاد رٌُ٘ٞٞع٤ب أُغزوجَ" ٝرْ رغغ٤َ  280ٓقش ٝرْ رغغ٤َ 

 .ؼبة اُشه٤ٔخ "ٓجبسدح اكش٣و٤ب إلثذاع اُزطج٤وبد ٝاألُ

  ثؾؤٕ ثشٗبٓظ رذس٣ت "ف٘ب٣غ ٓقش" رْ اإلرلبم ٓغ اُغ٤ذ د.سئ٤ظ هغْ ٛ٘ذعخ اإلٗزبط ٝاُزق٤ْٔ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ػ٠ِ رذس٣ت هالة

 .اُغجبًخ )عجبًخ األ٤ُّ٘ٓٞٞ ٝاُ٘ؾبط( –رؾـ٤َ ٓؼبدٕ  –ُؾبّ  –أُذاسط اُل٤٘خ ػ٠ِ اُ٘غبسح )أعبع٤بد ٌٓزج٤خ (

 ٓٞظق  300هبُت ٝ  2000ؽٞا٢ُ أ.د. سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝٗٞاثٚ ّ ثٔؾبسًخ  22/5/2019ثؼبء ػَٔ اإلكطبس اُغٔبػ٢ ٣ّٞ األس

 ٝػنٞ ٤ٛئخ رذس٣ظ ٤ٛٝئخ ٓؼبٝٗخ ٝرُي ُزؼض٣ض سٝػ أُؾبسًخ ٝاُزلبػَ ٓغ أُغزٔغ أُؾ٤و.

 ٝد٣ٌٞس أٍٝ أٍٝ  كٞص هالة ا٤ٌُِخ ثؼذح عٞائض ٓز٤ٔضح ػ٢ِ ٓغزٟٞ اُغبٓؼخ ٜٓ٘ب ٓٔضَ أٍٝ ٝٓٔضَ صب٢ٗ ٝ ٓٔضِخ صب٤ٗخ ٝ ٓخشط

 14/7/2019ّ( عبئضح ر٤ٔض رٔض٤َ ٝرُي ثزبس٣خ 2ٓالثظ أٍٝ ٝػذد )

  لترلى وبلورتها أفكارهم تنمٌة فً لمساعدتهم أبحاث لدٌهم والذٌن المتفولٌن الطلبة بعض ممابلة 20/11/2019تم بتارٌخ 

 الموهوبٌن الطلبة واكتشاؾ الهندسً مٌموالتص العلمً البحث منهجٌة تفعٌل إطار المجتمع وذلن فً لخدمة هادفة ألبحاث

 العلوم معرض فً لالشتران العلمً البحث مهارات واكتساب علمٌة وتجارب علمٌة أبحاث إعداد كٌفٌة على والتعرؾ

 الهندسٌة.

  تم عمل معرض مكتبة اإلسكندرٌة للعلوم والهندسة بممر كلٌة الهندسة بمشاركة عدد كبٌر من طالب المدارس و عدد من

 من خالله تمم 16/12/2019-15اء هٌئة التدرٌس لتحكٌم المشروعات والنماذج الواعدة وذلن ٌومً األحد و االثنٌن أعض

إدراج "رعاٌة الطالب الموهوبٌن والمتمٌزٌن علمٌاً"  ضمن اختصاصات ومهام وحدة البحوث والتطوٌر التابعة لكلٌة الهندسة 

 م17/10/2019والممتدة حتى  15/10/2019وذلن بمرار مجلس الكلٌة بتارٌخ 
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  عن عرضه ظالل مناصفة مع  24حصد فرٌك المسرح بكلٌة الهندسة على المركز األول فً المهرجان المسرحً الصٌفً ال

فرٌك مسرح كلٌة طب األسنان كما حصد الفرٌك الجوائز الفردٌة مخرج أول و ممثل أول ومركز أول موسٌمى تصوٌرٌة و 

 مركز أول دٌكور 

 ّاُِغ٘خ ثخطبة اُغ٤ذ أ.د./ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثؾؤٕ )ٓجبدسح ًَ ٣ّٞ( ٝاُز٢ ر٘ظٜٔب ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ثبُز٘غ٤ن ٓغ اداسح  رْ اػال

اُؾئٕٞ أُؼ٣ٞ٘خ ُِوٞاد أُغِؾخ ُز٘ظ٤ْ كؼب٤ُبد ص٣بساد اُطالة ُِٔؾشٝػبد اُو٤ٓٞخ اُؼٔالهخ ٝاُٞاسد ا٤ُ٘ب ثزبس٣خ 

 ِخ ُِز٘ل٤ز ُجذا٣خ اُلقَ اُذساع٢ اُوبدّ.ّ ٝك٠ اٗزظبس اػذاد خطخ ٓزٌب7/3/2019ٓ

  ٖهبُت ٓغ اُغ٤ذ أ.د/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ُٔ٘بهؾخ هالة ا٤ٌُِخ ك٠  1600اػذاد ػذح ُوبءاد ٝ ٓؾبٝساد رنٖٔ ك٠ ٓغِٜٔب ٓبال ٣وَ ػ

 .ُخ ك٠ أٟ ٓؾلَ اٗزخبث٢ أٝ دعزٞس١ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ ٝاُزؾذ٣بد أُؾ٤طخ ثجِذٗب ٝ مشٝسح أُؾبسًخ اُلؼب
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  أُشاًض اُز٢ ؽقِذ  ٣27/10/2020ّٞ اُضالصبء أُٞاكن    2021/ 2020رْ ػَٔ عجبم اُطش٣ن ٝاُذساعبد اُؼبّ اُغبٓؼ٢

 ػ٤ِٜب ا٤ٌُِخ .

 المركز نوع السباق الفرلة األسم م

 الرابع دراجات الثانٌة مصطفً عماد عطاهلل 1

 خامسال سباق طرٌك إعدادي مصطفً مجدي عطٌة 2

 

 

 سلٌم الجوائز للطلبة الفائزٌنت                                       
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  َٔ12/2020أُٞاكن/٣7ّٞ اإلص٤ٖ٘  2020/2021ػٖ ثطُٞخ ًٔبٍ االعغبّ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ رْ ػ . 

 
 ُٞ17/12/2020-أُٞاكن16اُخ٤ٔظ -٣ّٞ األسثؼبء 2020/2021خ اُغجبؽخ هِجخ /هبُجبد ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ رْ ػَٔ  ثط . 

 

 

 

 
 

 
 

 تدعٌم البنٌة األساسٌة التى تخدم العملٌة التعلٌمٌة  1.3

  والتنمٌة التكنولوجٌة التابع لوزارة البحث العلمً والتكنولوجٌا الحصول علً منحة بناء المدرات المولعة مع صندوق العلوم

ً بهدؾ إنشاء معمل " اإللكترونٌات الضوئٌة  5200000والمنحة الممدمة بإجمالً  خمسة مالٌٌن ومؤتً ألؾ جنٌها

فى الصناعات التٌراهٌرتٌزٌة والفوتونٌات لدراسة الخصائص الضوئٌة والكهربٌة والمؽناطٌسٌة لمعظم المواد المعروفة 

 المختلفة والمواد الحٌوٌة فى مجال الطب لٌتم تصنٌع أجهزة إلكترونٌة متمدمة لدعم الصناعة.

 صاالت رسم وحجرة  3من تعلٌة مبنى عمارة بدور كامل ٌخدم لسم الهندسة المعمارٌة وٌحتوي على مدرج وعدد  االنتهاء

وحجرة حفظ مشروعات الطالب وتم البدء فى تشؽٌله بداٌة مخصصة لمعمل التحكم البٌئً وحجرات ألعضاء هٌئة التدرٌس 

  2018/2019للعام الجامعً  الثانًمن الفصل الدراسً 

  طالب  600لٌصبح مطابماً للمعاٌٌر الخاصة بالمدرجات التعلٌمٌة لٌسع  2اإلنتهاء من إعادة تؤهٌل مدرج 

 2018/2019بل بدء العام الجامعً تم عمل صٌانة شاملة لجمٌع المدرجات والفصول الدراسٌة بالكلٌة ل 

  طالب وتم تنفٌذ المدرجات بمعرفة الورش اإلنتاجٌة بالكلٌة 150تم إنشاء مدرجٌن تعلٌمٌن سعة المدرج 

   بناءاً على توصٌات لجنة شئون التعلٌم والطالب تم تورٌد وتركٌب مولد دٌزل بحٌث ال ٌإثر إنمطاع التٌار الكهربً على

 االمتحاناتالكلٌة وخاصة فى أٌام العملٌة التعلٌمٌة فى 

 أُشًض اُٞصٕ اُلشهخ األعْ ّ

 اُضب٢ٗ ى80 اإلػذاد٣خ  ٓقطل٢ عبثش ؿبص١ ٓؾشٝط 1

 المركز نوع السباق الفرلة األسم م

 ثانً م صدر100 الرابعة انشاءات إسالم وائل عبدالرحٌم 1

 أول م حره200 مٌكاترونٌات)المستوي الثانً( عمار ٌاسر النمر  2

  حره 100م  50 االعدادٌة اا  دنٌا ولٌد دمحم 3

 ثالث/ثانً م صدر50م حره50 مٌكاترونكس  اإلعدادٌة هاٌدي دمحم رمضان  4

 أول م ظهر50 اإلعدادٌة االء أٌمن المدنً  5
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  لٌناسب الزٌادة المطردة فى أعداد الطالب الممبولة  االستٌعابٌةتم عمل تطوٌر شامل لمعمل الكٌمٌاء بالكلٌة وزٌادة لدرته

 سنوٌاً 

  طالب وثالثة أدوار  300مدرجات سعة المدرج  4جاري العمل فى تعلٌة مبنً مدنً وإعدادي بحٌث ٌضٌؾ عند انتهائه

 حتوي على عدد من الفصول الدراسٌة وصاالت الرسم ومكاتب ألعضاء هٌئة التدرٌست

  4لمبنً رلم  االستٌعابٌةوهو مساوي للطالة  5جاري إنشاء مبنى رلم  ً  بحٌث ٌخدم البرامج الجدٌدة الداري اإلنتهاء منها حالٌا

  لبحوث بالكلٌة من تموٌل مركز ا 442400تم تورٌد وتركٌب مصعد مبنى الورش بتكلفة لدرها 

  من بند صٌانة المبانً  60076تم االنتهاء من األعمال التوسعٌة لمسم هندسة الري بتكلفة لدرها 

  من الحسابات الخاصة بند اآلالت والمعدات 395000تم شراء أجهزة لمسم هندسة الموي الكهربٌة بتكلفة لدرها 

  22خالل الشهور األخٌرة بنسبة ٌتم حالٌا استكمال منشآت الكلٌة وزٌادة معدالت التنفٌذ.% 

 .التراح فراؼات وؼرؾ إضافٌة لالستفادة المصوى من المبانً الحالٌة 

 .صٌاؼة خطة للصٌانة وجاري تنفٌذها بالفعل 

  بشراء نباتات زٌنة. 2019فى إطار خطة تجمٌل وتطوٌر الكلٌة تم االتفاق مع كلٌة الزراعة فً إبرٌل 

 لفراؼات والؽرؾ والماعات بالكلٌة لتحسٌن األداء وتملٌل تكلفة التشؽٌل.ٌتم حالٌاً بالفعل تطوٌر كامل ل 

 تطوٌر مداخل الكلٌة لتعكس هوٌة الكلٌة من خالل عرض أحدث اإلختراعات والبحوث بصورة الئمة. 

 .تطوٌر كامل لجناح الدراسات العلٌا 

 .تطوٌر دورات المٌاة بالكامل 
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 ً  التعاون الدولً: فٌما ٌخص لطاع ثانٌا
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  ٌٕٞا٤ٌُِخ ٝ ٝؽذح اُزؼبٕٝ اُذ٠ُٝ ثغبٓؼخ ه٘طب ٝرُي  ث٤ٖ ٗوطخ ارقبٍرْ اٗؾبء ٌٓزت اُزؼبٕٝ اُذ٠ُٝ ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ ؽز٠ ٣

 ّ 21/9/2019ثزبس٣خ 

  رٞه٤غ ٓؾشٝػبد رؼبٕٝ أًبد٠ٔ٣ ثؾض٤خ ُٓٔٞخ ٖٓ ٓئعغخDAAD  األُٔب٤ٗخ ث٤ٖ عبٓؼخ ه٘طب ٝعبٓؼخ أُ٘قٞسح ٝ عبٓؼخ

 ٤ز٠ ٛبٓجٞسط األُٔب٤ٗخ.ٛبكٖ ع

  اُجذء ك٢ اٗغبص ٓؾشٝع ثؾض٢ ثؼ٘ٞإ " كْٜ أُذٕ األُٔب٤ٗخ ٝأُقش٣خ ثبعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب خٞاسص٤ٓبد رؼِْ ا٥ُخ " ًؤؽذ

األُٔب٤ٗخ ًٝزُي اُجذء ك٢ اٗغبص ٓؾشٝع " رط٣ٞش أُؾزٟٞ (DAAD)ٓؾشٝػبد اُزؼبٕٝ األًبد٢ٔ٣ أٍُٔٞ ٖٓ ٓئعغخ 

خ أُؼٔبس٣خ ثغبٓؼخ ه٘طب ٝعبٓؼخ أُ٘قٞسح ٝاُغبٓؼخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ثجش٤ُٖ" أٍُٔٞ ٖٓ ٓئعغخ األًبد٢ٔ٣ ُوغْ اُٜ٘ذع

(DAAD).األُٔب٤ٗخ 

  ٕ( ارلبه٤ز٢ رؼبٕٝ ٓغ عبٓؼخ ه٘طب  2ٝرْ رٞه٤غ ػذد ) 2019ك٢ ثذا٣خ ؽٜش ٤ُٞ٣ٞ ص٣بسح عبٓؼز٢ ثشاكٞسد ٤ُٝلشثٍٞ اإلٗغ٤ِض٣زب

ثبإلمبكخ ُزط٣ٞش ًبَٓ أُ٘بٛظ ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ ٝ آٌب٤ٗخ  ُزخشط ٖٓ اُغبٓؼز٤ٖٜ٘ذعخ ؽٜبدح اٝرُي ثٜذف ٓ٘ؼ هالة ٤ًِخ اُ

 اُؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ٖٓ عبٓؼخ ٤ُلشثٍٞ.

  عبٓؼخ ه٘طب ٝ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ ثغبٓؼخ ثشادكٞسد ُٔ٘ؼ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٠  –رٞه٤غ ارلبه٤خ اُزؼبٕٝ اُذ٠ُٝ ث٤ٖ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ

 ظ اُزؾ٤٤ذ ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب.ٛ٘ذعخ اُزؾ٤٤ذ ُطالة ثشٗبٓ

  رٞه٤غ ارلبه٤خ رؼبٕٝ ٓؾزشى ث٤ٖ عبٓؼخ ه٘طب ٝعبٓؼخChongqing  ٝرُي ُطالة ٓشؽِخ 25/11/2019اُق٤٘٤خ ثزبس٣خ ّ

 اُذساعبد اُؼ٤ِب ) أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ(.

  رٞه٤غ ارلبه٤خ أعزبر صائش ثغبٓؼخ ه٘طب ُألعزبر اُذًزٞسprofessor ZHANG Wengang, Associate Chair, school 

of civil Engineering, Chongqing, P. R. China   ٖٓ كجشا٣ش  1ًؤعزبر صائش ٤ٌُِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب ك٠ اُلزشح

 ّ ٣2023٘ب٣ش  31ا٢ُ  2020

  ثبُٞال٣بد أُزؾذح عبٓؼخ ه٘طب ٝ ٓؼٜذ أثؾبس اُضالصٍ ثغبٓؼخ ث٤ش٠ًِ ًب٤ُلٞس٤ٗب  –رٞه٤غ ارلبه٤خ رؼبٕٝ د٠ُٝ ث٤ٖ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ

 األٓش٤ٌ٣خ.

  ِْأعزبر اُٜ٘ذعخ اإلٗؾبئ٤خ ثغبٓؼخ ث٤ش٠ًِ ثبُٞال٣بد أُزؾذح  –رٞه٤غ ارلبه٤خ أعزبر صائش ثغبٓؼخ ه٘طب ُألعزبر اُذًزٞس/ خبُذ ٓغ

 ّ.30/9/2022ا٢ُ  1/10/2019األٓش٤ٌ٣خ ًؤعزبر صائش ٤ٌُِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب ك٠ اُلزشح ٖٓ 

 ٕٝعبٓؼخ ه٘طب )ٓؼَٔ خٞاؿ أُٞاد( ٝ  –ث٤ٖ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ  رٞه٤غ ارلبه٤خ رؼبJoint Stock Company "Institute 

Orgenergostroy"   

  رٞه٤غ اُزؼبهذ ٓغ اُجشٗبٓظ االٝسٝث٢ ُِذػْ اُؼ٢ِٔ ٝ االًبد٢ٔ٣ERASMUS ( هالة ُِغلش  2ػ٠ِ ر٣َٞٔ علش ػذد )

 زشا.ُِؾقٍٞ ػ٠ِ رذس٣ت ٝ آٌب٤ٗٚ دساعخ ثؼل أُوشساد ك٢ اٗغِ

  اُزوذّ ثٔوزشػ ٓؾشٝع ثؾض٢ ك٢ ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُشٝثٞد ٝ رطج٤وبد اُج٘بء ثبُٔؾبسًخ ٓغ عبٓؼٚ ًبسدف اإلٗغ٤ِض٣خ ٝ اُغبٓؼخ

األٓش٤ٌ٣خ ك٢ اُوبٛشح ٝرْ اُزوذّ ثٔوزشػ ٓؾشٝع رذس٣ج٢ ألػنبء ٤ٛئٚ اُزذس٣ظ ٝ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝرُي مٖٔ ف٘ذٝم رط٣ٞش 

 STDFاُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 عبٓؼخ ٝث٤ٖ ه٘طب عبٓؼخ اُٜ٘ذعخ ٤ًِخ ث٤ٖ األًبد٢ٔ٣ بٕٝاُزؼ ثؾش sarawak األعزبر اُغ٤ذ دػٞح ًٝزُي ٓب٤ُض٣ب دُٝخ ك٢ 

ثزبس٣خ  ه٘طب ثغبٓؼخ صائش ًؤعزبر ٓب٤ُض٣ب دُٝخ ك٢ sarawak ثغبٓؼخ أُؾبسى األعزبر ؽؼجبٕ أُ٘ؼْ ػجذ دمحم/  اُذًزٞس

27/8/2019 ّ 

 ألعزبر اُذًزٞس/ دمحم ؽؼجبٕ أعزبر اُٜ٘ذعخ اٌُٜشث٤خ ثغبٓؼخ رٞه٤غ ارلبه٤خ أعزبر صائش ُِغ٤ذ اSARAWAK  أُب٤ُض٣خ ًؤعزبر

 ّ.30/1/2023ا٢ُ  1/2/2020صائش ك٠ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب ك٠ اُلزشح ٖٓ 
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  تولٌع ل 2019اإلعداد لزٌارة وفد برئاسة السٌد أ.د. رئٌس الجامعة.. لمجموعة من الجامعات البرٌطانٌة خالل شهر ٌولٌو

سالفورد، كاردؾ،  :اتفالٌات للتعاون العلمً واألكادٌمً مع كلٌة الهندسة ...وتم خالل أربعة أشهر التنسٌك مع جامعات

 رٌٌدنج، برمنجهام، و لٌفربول.

 ًٝ ٤ِخ اُزٞافَ ٓغ عبٓؼخ أثشاس اُقٞٓب٤ُخ ٝص٣بسح ٝكذ ْٜٓ٘ ٤ٌُِخ اُٜ٘ذعخ ثٜذف دػْ ارلبه٤بد اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ٓغ عبٓؼخ ه٘طب

 .اُٜ٘ذعخ 

  المدنٌة الهندسة لسم ورئٌس الزالزل أبحاث مركز ومدٌر االنشائٌة الهندسة استاذ مسلم خالد. د ا الكبٌر العالماعزنبكخ 

 عنفً كلٌة الهندسة حٌث لام سٌادته بإلماء محاضرتٌن  االمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات كالٌفورنٌا بٌركلً بجامعة والبٌئٌة

بحضور عدد كبٌر من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة و  الذكٌة المنشآت فً زالزلال  مماومة تطبٌمات

 لام بزٌارة تفمدٌة لمعامل كلٌة الهندسة وأشاد سٌادته باإلمكانٌات البحثٌة .

 بٌن جامعتً    هٌئة التدرٌس الدراسات العلٌا والتدرٌب وتبادل الطالب وأعضاء مرحلةاتفالٌات للتعاون الدولً فً  ثذء رط٣ٞش

 .2019ك٢ ٜٗب٣خ ؽٜش أًزٞثش طنطا وكاردؾ البرٌطانٌة 

 على 10/12/2019 بتارٌخ والمنعمدة2019/2020 الجامعً للعام الرابعة بجلسته طنطا جامعة الهندسة كلٌة مجلس وافك 

 األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات استكس بجامعة األستاذ prof.Hamid A . Toliyat -: وهو المتخصصٌن األساتذة احد دعوة

 .الجامعة نفمة على وذلن م2020 مارس شهر من األول النصؾ بالكلٌة خالل علمٌة محاضرة إللماء

  ِٕحح ِؤعغح رٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ ٓؾشٝع رؼبٕٝ أًبد٠ٔ٣ ٓوذّ ا٠ُDAAD   ٕاٌّشٚٔح األُٔب٤ٗخ )اإلػالٕ اُضبُش( ثؼ٘ٞا "

ٝاُزٟ ٣ٜذف ا٠ُ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُغبٓؼبد أُقش٣خ ٝاألُٔب٤ٗخ   ضشٜ فٝ ِٕطمح اٌذٌرا " اٌحضش٠ح ٚا عرادِح ِٓ ِٕظٛس س٠فٝ

ٖٓ ؽ٤ش كْٜ اُش٣ق ٤ًٝل٤خ رطٞسٙ ك٠ اهبس اعزخذآبد األسام٠ ٝأٗٔبه اإلعٌبٕ ٝاُ٘وَ ٝأُٞافالد ٝ رُي ثبعزخذاّ 

خ عذاً ك٠ اُؼبُْ ٓٔب ٣ئدٟ ا٠ُ روذ٣ْ ؽٍِٞ ٝٛٞ أؽذ أُغبالد أُزوذٓ  Machine learningرٌُ٘ٞٞع٤ب خٞاسص٤ٓبد رؼِْ ا٥ُخ 

ر٤ًخ ٓغزذآخ إله٤ِْ اُذُزب ُٔب ٣ؾٜذٙ ٖٓ رٞعؼبد ػٔشا٤ٗخ ًج٤شح ٝ اٗؾقبس ًج٤ش ك٠ اُشهؼخ اُضساػ٤خ ؽذ٣ذح اُخقٞثخ خبفخ 

 ك٠ اُؼؾش٣ٖ ػبٓبً األخ٤شح .

  ِٕحح ِؤعغح رٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ ٓؾشٝع رؼبٕٝ أًبد٠ٔ٣ ٓوذّ ا٠ُDAAD  إلػالٕ اُضبُش( ثؼ٘ٞإ " رؼ٤ِْ األُٔب٤ٗخ )ا

ًٜٔ٘ظ ٓٞعٚ ٓزؼذد اُزخققبد ٗؾٞ اُز٤ٔ٘خ اُؾنش٣خ اإله٤ٔ٤ِخ أُؾ٤ِخ " ٝ اُزٟ ٣ٜذف  –اُزخط٤و اُؾنشٟ ك٠ اه٤ِْ اُذُزب 

ا٠ُ رط٣ٞش ٓ٘بٛظ اُزخط٤و اُؼٔشا٠ٗ ٖٓ خالٍ ػذد ٖٓ ٝسػ اُؼَٔ أُؾزشًخ ث٤ٖ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٠ عبٓؼخ دُزب ا٤َُ٘ ٝ 

ٓٔب ٣ٜذف ا٠ُ رؼض٣ض دٝس اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ك٠ اُزؼبٕٝ ٓغ اُق٘بػخ ٝأُغبٛٔخ اُلؼبُخ ك٠ اُز٤ٔ٘خ بٓؼخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ثجش٤ُٖ اُغ

 أُغزذآخ.

  تم التواصل معprofessor: Dmitri Panfilov  من معهد موسكو للطالة بروسٌا خالل الفترات الماضٌة لدعم أواصر
تبادل زٌارات أعضاء هٌئة التدرٌس والزٌارات العلمٌة والتعاون فى األنشطة األكادٌمٌة التواصل العلمً وتبادل الخبرات و

 والمشاركة فى تمٌٌم رسائل الماجستٌر وؼٌر ذلن مما ٌدعم العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً 

  اُجذء ك٠ اٗؾبء ٝؽذح ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُغبٓؼخ األٓش٤ٌ٣خ. 
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 لطاع الدراسات العلٌا 1.1

 ًتم تنفٌذ المنظومة اإللكترونٌة لتسجٌل الطالب واستخراج الشهادات من خالل شبكة الحاسب اآلل.  

 تم عمل تطوٌر كامل إلدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة و تطوٌر لاعة متمٌزة بما ٌسمح بتسهٌل الخدمات للطالب.  

 طالبا لدرجة الدكتوراه 170طالبا لدرجة الماجستٌر وعدد  1237طالباً لدرجة الدبلوم و عدد  61د تم تسجٌل عد. 

  وحتى  15/2/2019فى الفترة من  دكتوراهدرجة  11عدد والعلوم فى الهندسة ماجستٌر  درجة 89عدد  منحتم

 تارٌخه.

  تتعامل إدارة الدراسات العلٌا والعاللات الثمافٌة مع االزمة الحالٌة جائحة كورونا المستجدة بتمٌز ملحوظ عبر المولع

 اإللكترونى مع امداد الطالب باإلجراءات الالزمة وتسهٌل إجراءات األعذار المرضٌة أثناء سٌر اإلمتحانات .

 ( .3معتمدة )الئحةالعمل بالئحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات ال 

 . عمل إحصائٌة على المولع اإللكترونى لجمٌع الرسائل العلمٌة وكل التفاصٌل الالزمة من الرسالة 

 . تصرؾ جوائز النشر الدولى لألبحاث العلمٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة بإجراءات واضحة دون تعطٌل 

 التواصل مع جمٌع طالب الدراسات العلٌا عن طرٌك اإل( مٌل اإللكترونى وكذا وسائل التواصل اإلجتماعىface. ) 

  الممٌدٌن بالدبلوم بنظام أون الٌن وإمداهم بكافة ماٌحتاجونه من مادة المٌام بدورات الحاسب اآللى لطالب الجامعة

 علمٌة الكترونٌة .

 . التمدم لاللتحاق بالدراسات العلٌا ٌتم من خالل رابط الكترونى 

 االلكترونى  . د مصروفات الدراسات العلٌا بنظام الدفعالمٌام بنظام سدا 

  نشر جمٌع التعلٌمات والنشرات الخاصة بالدراسات العلٌا على وسائل التواصل اإللكترونى  بما سمح للطالب

 االطالع على كل ماهو جدٌد من تعلٌمات ولواعد تخصه فى الدراسات العلٌا .

 العلٌا على المولع االلكترونى للجامعة فٌما ٌخص كلٌة الهندسة . نشر جمٌع ما ٌخص امتحانات طالب الدراسات 

 . توفٌر اسماء السادة اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة الموفدٌن على بعثات ومنح ومهمات 

 .إصدار جمٌع الشهادات واإلفادات بنظام الشهادات المإمنة 

 الثمافٌة بصورة مشرفة تلٌك بكلٌة الهندسة جامعة طنطا  تطوٌر المكان المخصص بإدارة الدراسات العلٌا والعاللات

 وبما ٌتالءم مع زٌادة االعداد المتمدمة للمٌد .

  الحرص على تزوٌد اإلدارة بالعناصر البشرٌة التى تمتلن مهارات التعامل مع الجمهمور وسرعة انجاز االعمال

 المطلوبة منها .

 ٌا والبحوث والعاللات الثمافٌة بنظام اون الٌن عبر الواتس وٌتم من تم انعماد جمٌع اجتماعات لجنة الدراسات العل

 خالله معرفة موعد انعماد اللجنة واالطالع على جدول االعمال والمحاضر المتعلمة بؤعمال اللجنة .

 . تفعٌل المنصة االلكترونٌة )عن بعد( مع توفٌر كافة المحاضرات علٌها 

 ٌا ً وسرعة الرد علٌها .تلمى شكاوى واستفسارات الطالب الكترون 

  إنشاء وحدة البحوث والتطوٌر 1.2
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 ٔعمدة نالم مجلس الكلٌةثغِغخ ٖٓ ؽجبة اُؼِٔبء ثب٤ٌُِخ ٝاُؾبف٤ِٖ ػ٢ِ عٞائض اُذُٝخ أُخزِلخ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ذ أُٞاكوخ ػ٢ِ ر

اُؼ٢ِٔ ثب٤ٌُِخ ٝاُز٠ رٌٕٞ ٜٓٔزٚ رٞع٤ٚ ٝرط٣ٞش ػ٤ِٔبد اُجؾش  " ٌٓزت اُجؾٞس ٝاُزط٣ٞش"رؾذ اعْ  21/5/2019بتارٌخ

رٜذف ا٢ُ رط٣ٞش اُجؾٞس اُزطج٤و٤خ اُز٠ رخذّ خطخ اُذُٝخ اإلعزشار٤غ٤خ اُؾب٤ُخ ٝرذػْ اُؼ٤ِٔخ اإلٗزبع٤خ ٝرٞكش ثذائَ ُِٔ٘زظ 

رٞص٤ن األكٌبس اُغذ٣ذح ػ٤ِٔب ػٖ هش٣ن مشٝسح ٓغ  اُـشث٠ ُزو٤َِ اإلعز٤شاد ٝرؼظ٤ْ اُو٤ٔخ أُنبكخ ك٢ اُق٘بػخ أُقش٣خ

ثؾض٤خ ٤ًٝل٤خ اُزٞص٤ن ػ٠ِ أُغزٟٞ اإلداس١ ػٖ هش٣ن ٗؾش ثشاءاد االخزشاع ٝ ًزُي رلؼ٤َ االرلبه٤بد ٝ  ٗؾش ٝسهخ

 اُجشٝرًٞٞالد اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ثب٤ٌُِخ.

  رٔذ ٓ٘بهؾخ دٝس اُٞؽذح ٝٛٞ اُٞفٍٞ ا٢ُ رلؼ٤َ خطٞاد ر٘ل٤ز٣خ ُجشٝرًٞٞالد اُزؼبٕٝ أُٞهؼخ ث٤ٖ ا٤ٌُِخ ٝاُغٜبد أُؾ٤ِخ

 ذف رلؼ٤َ اهزقبد٣بد أُؼشكخ ٝرؾ٣َٞ األكٌبس ا٢ُ ٓ٘زغبد راد ػبئذ اهزقبد١.ٝاُذ٤ُٝخ ثٜ

  اُجؾٞس ٝاُزط٣ٞش ؽ٤ش رنٔ٘ذ أُٞاكوخ اُٜذف  ٝؽذحّ ػ٠ِ اٗؾبء 17/9/2019رٔذ أُٞاكوخ ثغِغخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثزبس٣خ

خ ٝٓ٘بهؾزٜب ثغِغخ االعزٔبع األٍٝ ٝاُزؼش٣ق ٝ اُشإ٣خ ٝاُشعبُخ ٝاالخزقبفبد ٝأُٜبّ ٝ رْ اػذاد ٓوزشػ اُالئؾخ اُزلق٤ِ٤

ٝأُٔزذح  15/10/2019ّ ٝرْ اػزٔبدٛب ثغِغخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثزبس٣خ 13/10/2019ثزبس٣خ  2019/2020ُِٞؽذح ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ 

 ّ ٖٓ ؽ٤ش األٛذاف ٝ اُشإ٣خ ٝاُشعبُخ ٝاالخزقبفبد ٝأُٜبّ أُطِٞثخ ٝرؾ٤ٌَ ٓغِظ اإلداسح.17/10/2019ؽز٠ 

  اُجؾض٤خ اُز٠ رؾبسى ثٜب ا٤ٌُِخ عٞاء ٖٓ دخَ اُغبٓؼخ أٝ ٖٓ خبسعٜب ًغضء ٛبّ ُز٣َٞٔ األثؾبس اُؼ٤ِٔخ ادساط أُؾشٝػبد

اُز٢ ٣ضجذ كبػ٤ِزٜب ٝ ًزُي دساعخ أعجبة سكل أُؾشٝػبد اُجؾض٤خ األخش١ ٖٓ ؽ٤ش رؼذ٣َ األٛذاف ٝاُق٤ؾ ثٜذف دػْ 

 اهزقبد٣بد أُؼشكخ

  جؾش اُؼ٢ِٔ ٝأُز٤ٔض٣ٖ ك٤ٜب ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُجبؽض٤ٖ ٝرؾذ٣ذ ٗوبه رؾذ٣ذ ٓغبالد اُ رْ ثؾشػ٠ِ ٓغزٟٞ ا٤ٌُِخ

 اُوٞح ٝاُنؼق ٝاُذػْ اُل٢٘ ُِٔؼبَٓ اُجؾض٤خ ُِٞفٍٞ ثٜب ُإلػزٔبد

  رْ ٝمغ أ٠ُٝ أٗؾطخ اُٞؽذح ٓؾَ اُز٘ل٤ز ٝ روغ٤ْ اُؼَٔ ػ٠ِ األػنبء هجوبً ُألٛذاف أُخزِلخ ٝرُي ثبالعزٔبع اُضبُش ٣ّٞ األؽذ

 -ّ هجوبً ُٔب ٢ِ٣: 5/1/2020كن أُٞا

 ثشٝرًٞٞالد اُزؼبٕٝ اُذ٤ُٝخ 

  أُؾشٝػبد اُجؾض٤خ اُذ٤ُٝخ 

 ٓؾشٝػبد ثؾض٤خ ُٓٔٞخ ٖٓ اُغبٓؼخ 

  ٓؾشٝػبد ثؾض٤خ داخ٤ِخ 

 ثشٝرًٞٞالد اُزؼبٕٝ ٓغ اُغٜبد اُذاخ٤ِخ 

  ؽبمش ك٤ٜب 12/1/2020رْ ػَٔ ٗذٝح ػٖ ٓؾشٝػبد " ا٣شٝعٔٞط ثِظ ٝٓؾشٝػبد ٤ٗٞرٖ ٓؾشكخ " ٣ّٞ األؽذ أُٞاكن ّ

 أ.ّ.د./ م٤بء اُذ٣ٖ ٓ٘قٞس ٝ أ.ّ.د/فبُؼ دمحم ؽِج٢

 . فٌما ٌخص المشروعات البحثٌة التطبٌمٌة 1.1

 ٔؾشٝع " خؾت هؼ األسص اُجالعز٢ٌ٤ ٝاُزخِـ ٖٓ أُخِلبد اُضساػ٤خ"ث اُجذء. 

 ثبُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ُٜئخ اُؼشث٤خ ُِزق٤٘غ". ٓؾشٝع "اٗزبط اُغ٤بسح اٌُٜشث٤خ 

  ٓؾشٝع ثؾض٢ " رؾ٣َٞ اُغ٤بساد اُزو٤ِذ٣خ اُز٠ رؼَٔ ثٞهٞد اُج٘ض٣ٖ أٝ اُذ٣ضٍ ا٢ُ ع٤بسح ًٜشث٤خ ٓضٝدح ث٘ظبّ رْ ادساط

ٛغ٤ٖ ُؾؾٖ اُجطبس٣بد ثبعزخذاّ خال٣ب ؽٔغ٤خ ُزو٤َِ اعزٜالى اُطبهخ " ٍٓٔٞ ٖٓ عبٓؼخ ه٘طب رؾذ اإلؽشاف أُجبؽش 

 -٤ٔخ اُج٤ئخ ثؾ٤ش ٣زْ ا٥ر٢ :ُِغ٤ذ أ.د. ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٘

  اخز٤بس ع٤بسح رو٤ِذ٣خ رؼَٔ ثبُٞهٞد اُج٘ض٣ٖ ٝرـ٤٤ش ٓغٔٞػبد اُزؾش٣ي ُزالئْ أُ٘ظٞٓخ اٌُٜشث٤خ 

 رق٤ْٔ ٝرق٤٘غ ٓ٘ظٞٓخ ؽؾٖ ٛغ٤ٖ ثبعزخذاّ ُٓٞذ ًٜشث٢ 

 اعزخذاّ اُطبهخ اُؾٔغ٤خ ُزش٤ًت خال٣ب ؽٔغ٤خ ػ٠ِ عغْ اُغ٤بسح ُؾؾٖ اُجطبس٣بد 
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 ٠ِ ٓؾشٝع " ٓٞهق ع٤بساد ر٢ً ٓغٜض ثٔ٘ظٞٓخ ؽؾٖ ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ ثزبس٣خ االص٤ٖ٘ أُٞاكن رٔذ أُٞاكوخ ػ

ّ ٝ ٛٞ ر٣َٞٔ ٓؾزشى ث٤ٖ ٝؽذح اداسح ٓؾشٝػبد رط٣ٞش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ثو٤ٔخ ر٣َٞٔ أسثؼٕٞ أُق ع٤ٜ٘بً  ٝ 30/12/2019

ؾٔٞد أؽٔذ ر٢ً ثو٤ٔخ ر٣َٞٔ ػؾشح االف ع٤ٜ٘بً  عبٓؼخ ه٘طب ٓٔضِخ ك٢ اُغ٤ذ أ.د./ ٓغذٟ عجغ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاُغ٤ذ أ.د. ٓ

اُذٝسح اُضب٤ٗخ  ٝرُي   IPHESػ٤ٔذ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ ٝٛٞ مٖٔ ٓؾشٝع دػْ أُؾشٝػبد االثزٌبس٣خ ُطالة اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ 

ج٤ن ثٜذف دػْ اُزٞافَ ث٤ٖ اُطالة ٝ ٓ٘ظٔبد عٞم اُؼَٔ ُذػْ األكٌبس أُز٤ٔضح ٝرؾ٣ِٜٞب ا٢ُ ٓ٘زغبد ٜٗبئ٤خ هبثِخ ُِزط

ثٜذف ا٣غبد ؽٍِٞ ُِٔؾبًَ أُغزٔؼ٤خ ٖٓ خالٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب عذ٣ذح ٓجزٌشح ك٢ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ هجوب الؽز٤بعبد عٞم اُؼَٔ 

 ٝأ٣ُٞٝبد أُغزٔغ.

  ٤ٓضا٤ٗخ ف٘ذٝم اُجؾٞس ثبُغبٓؼخ ٝرُي ك٢ اهبس اٛزٔبّ  3100000ٓؾشٝػبد ثؾض٤خ ثبعٔب٢ُ ر٣َٞٔ  5رْ هجٍٞ ػذد ٖٓ

 -ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ٓٞاسد ا٤ُٔبح ٝاُطبهخ ٢ٛٝ:اُذُٝخ ثبُقؾخ ٝاُزؼ٤ِْ 

  َاثؾبس اُشئ٤غ٢ أ.د.  –ٓقش ٝرؤص٤شٛب ػ٠ِ عالٓخ أُ٘ؾآد  –أُخبهش اُغ٤ُٞٞع٤خ ٝاُغ٤ٞرو٤٘خ ُزشثخ دُزب ٜٗش ا٤ُ٘

 اُق ع٤ٜ٘ب 950ا٤ُٔضا٤ٗخ  –دمحم اُـش٣ت فوش 

 اُجبؽش  –٤٘ق أٗٞاع عشهبٕ اُغِذ ٗظبّ رؾخ٤ق٢ ُألٓشاك اُغِذ٣خ عش٣غ ٝٓزٌبَٓ ثبعزخذاّ اُؾٞعجخ اُ٘بػٔخ ُزق

 أُق ع٤ٜ٘بً  600ا٤ُٔضا٤ٗخ  –اُشئ٤غ٢ أ.ّ.د. أ٤ٓشح فالػ ػبؽٞس 

  اُجبؽش  –ؽٍِٞ رو٤٘خ اُ٘بٗٞ ُإلٗزبط ٝاالعزخذاّ اٌُقء ُٞهٞد اُذ٣ضٍ اُؾ٤ٟٞ ك٢ ٓؾشًبد اإلؽؼبٍ ثبُنـو

 اُق ع٤ٜ٘ب ٤ٓ450ضا٤ٗخ  –اُشئ٤غ٢ أ.ّ.د. ٓذؽذ أثٞا٤ُض٣ذ ا٤ٌُال١ٝ 

  اُجبؽش  –ٗظبّ رؾ٤ِخ ٤ٓبح ثبُز٘بمؼ اُؼٌغ٢ ثؼَٔ ػ٠ِ دٝسح ساٌٖٗ اُؼن٣ٞخ اُز٠ رؼَٔ ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ رط٣ٞش

 اُق ع٤ٜ٘ب ٤ٓ600ضا٤ٗخ  –اُشئ٤غ٢ أ.ّ.د. فبُؼ دمحم ؽِج٢ 

 عبٓؼخ  –ٗٔٞرط ؽبُخ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ  -اعزخذاّ أُؼبُغخ أُٞصػخ ك٢ اداسح اُٞصبئن اإلداس٣خ ث٤ٌِبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ

 اُق ع٤ٜ٘ب. 500ا٤ُٔضا٤ٗخ  –اُجبؽش اُشئ٤غ٢ أ.ّ.د. دمحم ًٔبٍ اُ٘ٔش  –٘طب ه

  ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب   " ذد١ٕغ ع١اسج وٙشت١ح ِدش٠ح تّٕظِٛح ذحش٠ه وٙشت١ح خذ٠ذج" عبسٟ اإلػذاد ُٔؾشٝع

ساد اٌُٜشث٤خ ٝاٌُٜشث٤خ ُز٣ٌٖٞ ٝرق٤٘غ اُ٘ٔٞرط اُضب٢ٗ أُزطٞس ٖٓ اُغ٤بساد اٌُٜشث٤خ ك٠ ٓؼَٔ " رٌُ٘ٞٞع٤ب اُغ٤ب

ً  750أُخزِطخ " ثٔٞافلبد أًضش رطٞسا. ٝثز٣َٞٔ ؽٞا٠ُ   ؽ٤ش ٣زْ دساعزٚ ٖٓ ؽ٤ش اُغذٟٝ اإلهزقبد٣خ. أُق ع٤ٜ٘ب

 ( ٓؾشٝع ثؾض٠ ٖٓ أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب رجغ ثشٗبٓظ 2رْ ؽقٍٞ عبٓؼخ ه٘طب ػ٠ِ اػزٔبد ٝر٣َٞٔ ػذد )

أعزبر ٓغبػذ  –شئ٤غ٠ ٌُال أُؾشٝػ٤ٖ األعزبر اُذًزٞس أُغبػذ / ا٤ٓشح فالػ ػبؽٞس هجن كٌشري ؽ٤ش إٔ اُجبؽش اُ

 ٝهبئْ ثؼَٔ سئ٤ظ هغْ ٛ٘ذعخ اإلٌُزش٤ٗٝبد ٝاإلرقبالد اٌُٜشث٤خ ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ 

  ٕ٣ٝزٌٕٞ " خٙاص ذٕفظ صٕاػٝ ذداسٜ ِدشٜ ٌحاالخ اٌىٛسٚٔا اٌّغردذج اٌحادج " أُؾشٝع األٍٝ ثؼ٘ٞا

أػنبء ٖٓ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ ٤ًِٝخ اُطت ٝرْ اإلٗزٜبء ٖٓ أُشؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ اُغٜبص ٝرٔذ رغشثزٚ  كش٣ن اُؼَٔ ٖٓ

ؽ٤ش إٔ اُغٜبص هبدساً ػ٠ِ اُزؾٌْ  ٝرُي ر٤ٜٔذاً ُِزق٤٘غ ك٤ٔب ثؼذ  animal modelػ٠ِ ٓب٤ٌٗبٕ ٝاخزجبسٙ ػ٠ِ 

 ز٘لظ ٤ًِبً.ك٠ اُز٘لظ ٤ًِبً ك٠ اُؾبالد اُؾشعخ ٖٓ ٓشم٠ ًٞسٝٗب أُغزغذ ػ٘ذ رٞهق اُ

  ٕٔظاَ ِرىاًِ ٌفحص ٚذشخ١ص ف١شط وٛسٚٔا اٌّغردذ تاٌزوام ا صطٕاػٝ ِؼرّذاً أُؾشٝع اُضب٠ٗ ثؼ٘ٞا "

ؽ٤ش ٣زْ ث٘بء ٗظبّ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ اُزًبء اإلفط٘بػ٠ ٝرؾخ٤ـ  ػٍٝ األػشاض ٚصٛس اٌدذس تاألشؼح اٌغ١ٕ١ح "

 ، ٓقبة ، ٓؾزَٔ اإلفبثخ.أُشك ثبعزخذاّ اُؾبعت اال٠ُ ٝرق٤٘ق أُشم٠ ا٠ُ : ؿ٤ش ٓقبة 
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 31/8/0101المشروعات البحثٌة التً حصلت علٌها كلٌة الهندسة حتى رابعاً: 
 

 ٚاٌراس٠خ اٌدٙح اٌٌّّٛح ػٕٛاْ اٌّششٚع َ
 اٌثا س اٌشئ١غٟ

 أٚ اٌّشش 

١ِضا١ٔح 

 اٌّششٚع

 )خ١ٕٗ ِدشٞ(
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1 
رو٤٤ْ ؽبُخ ٝرؾخ٤ـ أُٞاد اُؼبصُخ اُغبئِخ 

 ٤َ اُط٤ل٢ اُنٞئ٢ثبعزخذاّ اُزؾِ

٤ٛئخ ر٣َٞٔ اُؼِّٞ 

 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاإلثزٌبس 

2019 

أ.ّ.د/ م٤بء اُذ٣ٖ 

 ػجذ اُغزبس ٓ٘قٞس
834000 

 ٓشًض اُز٤ٔض ك٢ اُ٘بٗٞ ٝاُطبهخ 2

٤ٛئخ ر٣َٞٔ اُؼِّٞ 

 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاإلثزٌبس 

2019 

أ.ّ.د/ م٤بء اُذ٣ٖ 

 ػجذ اُغزبس ٓ٘قٞس
10000000 

 د اُطبهخ ٝرؾ٤ِِٚ ا٤ُٔبٙاُزو٤٘بد اُؾذ٣ضخ ُؾقب 3
٤ٛئخ ر٣َٞٔ اُؼِّٞ 

 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاإلثزٌبس 

2019 

أ.د/ اُغ٤ذ ػجذ 

 اُؼظ٤ْ اُؼغٞص
2756864 

4 

ؽٍِٞ رو٤٘خ اُ٘بٗٞ ُإلٗزبط ٝاالعزخذاّ اٌُقء 

ُٞهٞد اُذ٣ضٍ اُؾ١ٞ٤ ك٢ ٓؾشًبد اإلؽؼبٍ 

 ثبُنـو

ف٘ذٝم اُجؾٞس ثغبٓؼخ 

 2019 -ه٘طب 
أ.ّ.د/ ٓذؽذ أثٞ 

 ٤ٌُال١ٝا٤ُض٣ذ ا
380300 

5 

رط٣ٞش ٗظبّ رؾ٤ِخ ٤ٓبٙ ثبُز٘بمؼ اُؼٌغ٢ 

٣ؼَٔ ػ٢ِ دٝح ساٌٖٗ اُؼن٣ٞخ اُز٢ رؼَٔ 

 ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ

ف٘ذٝم اُجؾٞس ثغبٓؼخ 

 2019 -ه٘طب 
أ.ّ.د/ فبُؼ دمحم 

 فبُؼ ؽِج٢
584000 

6 

اعزخذاّ أُؼبُغخ أُٞصػخ ك٠ اداسح اُٞصبئن 

ؽبُخ  اإلداس٣خ ث٤ٌِبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ ٗٔٞرط

 ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب

ف٘ذٝم اُجؾٞس ثغبٓؼخ 

 2019 -ه٘طب 
أ.ّ.د/ دمحم ًٔبٍ 

 اُ٘ٔش
417500 

7 

ٗظبّ رؾخ٤ق٢ ُألٓشاك اُغِذ٣خ عش٣غ 

ٝٓزٌبَٓ ثبعزخذاّ اُؾٞعجخ اُ٘بػٔخ ُزق٤٘ق 

 أٗٞاع عشهبٕ اُغِذ

ف٘ذٝم اُجؾٞس ثغبٓؼخ 

 2019 -ه٘طب 
أ.ّ.د/ أ٤ٓشح فالػ 

 أؽٔذ ػبؽٞس
600000 

8 
ٓٞهق ع٤بساد ر٢ً ٓغٜض ثٔ٘ظٞٓخ ؽؾٖ 

 ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ

ٝؽذح رط٣ٞش ٓؾشٝػبد 

 2020 -٢ُ اُزؼ٤ِْ اُؼب

أ.ّ.د/ ٛبعش ػِْ 

 اُذ٣ٖ دمحم 
50000 

9 
رق٤ْٔ ٝر٘ل٤ز ٓب٤ً٘خ ؽوٖ االدائٖ ؽوٖ 

 ثالعز٤ي

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
 75000 د/ ٓبٛش سؽبد

10 

ص٣بدح ٓذ١ اُزؾـ٤َ  ر٘ل٤ز ٝرط٣ٞش ٓ٘ظٞٓخ

ُِغ٤بساد اٌُٜشث٤خ ٓؼزٔذا ػ٢ِ ٓغٔٞػخ 

 ٓؾشى االؽزشام ٝأُُٞذ اٌُٜشث٢

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 

أ.ّ.د/ ػجذ اُغالّ 

 أؽٔذ ػجذ اُغالّ
75000 

11 

رط٣ٞش ٝرق٤ْٔ ٝر٘ل٤ز هبؽٞٗخ س٣بػ سأع٤خ 

أُؾٞس رؼَٔ ػ٢ِ ر٤ُٞذ اٌُٜشثبء ػ٘ذ 

 أُ٘خلنخ عشػبد اُش٣بػ

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
 75000 د/ أؽٔذ خ٤شح

12 
رق٤ْٔ ٝر٘ل٤ز ٓب٤ً٘خ ُق٘بػخ اُخؾت هؼ 

 االسص اُجالعز٢ٌ٤

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
 75000 أ.د/ أؽٔذ اُوقبؿ

13 
رط٣ٞش اُؾجٌبد ٓز٘ب٤ٛخ اُقـش ثبعزخذاّ 

 'IoT'بء رٌُ٘ٞٞع٤ب اٗزشٗذ األؽ٤

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 

أ.ّ.د/ م٤بء اُذ٣ٖ 

 ػجذ اُغزبس ٓ٘قٞس
50000 

 48750أ.ّ.د/ أ٤ٓشح فالػ أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٓطبثوخ اُقٞس اُطج٤خ اُوبئْ ػ٢ِ اُزًبء  14
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 أؽٔذ ػبؽٞس 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب  االفط٘بػ٢

15 

ُشهٞثخ رق٤ْٔ ٝر٘ل٤ز ر٣ٌٖٞ عذ٣ذ ُٔض٣َ ا

أُغللخ ُزؾغ٤ٖ أداء ٗظبّ ر٤٤ٌق اُٜٞاء 

 أُغلق أُؼنذد ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
 40734 أ.ّ.د/ دمحم ػجذ اُغ٤ذ

16 
ُؾبالد  عٜبص ر٘لظ ف٘بػ٠ رغبسٟ ٓقشٟ

 ًٞسٝٗب أُغزغذ اُؾبدح

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 

٤ٓشح فالػ أ.ّ.د/ أ

 أؽٔذ ػبؽٞس
193700 

17 

ك٤شٝط  ٝرؾخ٤ـ لؾـُ ٓزٌبَٓ ٗظبّ

ٓؼزٔذا  االفط٘بػ٢ بُزًبءث ًٞسٝٗب أُغزغذ

 ثبألؽؼخ اُقذس ٝفٞس األػشاك ػ٠ِ

 اُغ٤٘٤خ

أًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 2020 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 

أ.ّ.د/ أ٤ٓشح فالػ 

 أؽٔذ ػبؽٞس
287070 

18 
ا٤ُٔبٙ  دساعخ اعبع٤خ ٝرطج٤و٤خ ُ٘ظبّ رؾ٤ِخ

 اُ٘بٗٞٓزش٣خ ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ ثبعزخذاّ أُٞاد

٤ٛئخ ر٣َٞٔ اُؼِّٞ 

 -ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاإلثزٌبس 

2020 

أ.د/ ػجذ اُ٘ج٢ 

 اُج٢ٓٞ٤ هبث٤َ
1632600 

  :9191ٚ  9102اٌر٠ًّٛ اٌزٞ  دٍد ػ١ٍٗ اٌى١ٍح خ ي ػاِٟ إخّاٌٟ 

 ع٤٘ٚ ٓقش١(. ٝخٔغٔبئخ ٝصٔب٤ٗخ ػؾشُق أ عجؼٕٞٝ خٔغخٝ خػؾش ٤ِٕٓٞ ٝٓبئ صٔب٤ٗخع٤٘ٚ ٓقش١ ) 18175518

 :١٘وح ذ٠ًّٛ اٌؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛخ١ا ٚا ترىاسإخّاٌٟ اٌّشاس٠غ اٌٌّّٛح ِٓ 

 ع٤٘ٚ ٓقش١ )خٔغخ ػؾش ٤ِٕٓٞ ٝٓبئزبٕ ٝصالصخ ٝػؾشٕٝ أُق ٝأسثؼٔبئخ ٝأسثؼخ ٝعزٕٞ ع٤٘ٚ ٓقش١(. 15223464

 ٌٛٛخ١ا:إخّاٌٟ اٌّشاس٠غ اٌٌّّٛح ِٓ أواد١ّ٠ح اٌثحس اٌؼٍّٟ ٚاٌرىٕ

 غٕٞ ع٤٘ٚ ٓقش١(.خٔٝأسثؼخ ٝ ٝٓبئزبٕٝػؾشٕٝ أُق  رغؼٔبئخع٤٘ٚ ٓقش١ ) 920254

 إخّاٌٟ اٌّشاس٠غ اٌٌّّٛح ِٓ صٕذٚق اٌثحٛز تداِؼح طٕطا:

 ع٤٘ٚ ٓقش١(. ٝصٔبٗٔبئخأُق ٝاؽذ ٝصٔبٕٗٞ ٝ ٤ِٕٓٞ ٝرغؼٔبئخع٤٘ٚ ٓقش١ ) 1981800

 ٌٟ:١ٍُ اٌؼاٚ ذج ذط٠ٛش ِششٚػاخ اٌرؼإخّاٌٟ اٌّشاس٠غ اٌٌّّٛح ِٓ 

 أُق ع٤٘ٚ ٓقش١(.خٔغٕٞ ع٤٘ٚ ٓقش١ ) 50000

 

 

 

 فٌما ٌخص لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةخامساً: 
 . المعارض الخدمٌة 5.1

 ْالمعرض الدائم  لخدمات إلٗؾبء " ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ رخق٤ـ اُذٝس األسم٢ ثٔج٠٘ ِٓؾن اُخذٓبد اُطالث٤خ ف٤بؿخ ثشٝرًٍٞٞ ر

ألسم٢ ٝاثالؽ أُؾشف ػ٠ِ اُوٞاػذ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ ٛزا أُغبٍ ٝرْ رؼذ٣َ اُزق٤ْٔ اُذاخ٢ِ ُِذٝس اٝكوب ُِنٞاثو ٝ "الطالب

 .اُز٘ل٤ز ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُذخَ اُغ١ٞ٘ أُزٞهغ ك٢ ؽذٝد صٔبٗٔبئخ ٝػؾشٕٝ أُق ع٤ٜ٘بً 

  فً  خشاب""المعرض األول لكلٌة الهندسة للمنتجات الخشبٌة واالبتكارات المتمٌزة فً مجال صناعة األجارى عمل
وذلن بهدؾ تفعٌل دور البحث العلمً فً االرتماء بالمجتمع وسد الفجوة بٌن 2020األسبوع الثالث من شهر فبراٌر 

االحتٌاجات والمنتجات وما ٌترتب على ذلن من خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة المحلٌة وتسوٌك منتجات الكلٌة المتمٌزة من 
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كارات فً هذا المجال للسوق المصري وتم عمل مماٌسة تمدٌرٌة بإجمالً مبلػ ولدره األخشاب الصناعٌة وتمدٌم أحدث االبت
 جنٌهاً. 25800

 . أنشطة خدمة المجتمع5.2

  عمل دورات تدرٌبٌة لمعلمً التعلٌم الفنً فً السالمة والصحة المهنٌة بالكلٌة وذلن بناءا علً التعاون المشترن بٌن
 ( معلم فً مجـــــاالت:25لتربٌة والتعلٌم وتــــم تدرٌب)جامعة طنطا ومدٌرٌة ا -كلٌة الهندسة 

  .تؤمٌن بٌئة العمل 

 .التعامل مع األزمات والكوارث 

 .التعامل مع الحرائك بؤنواعها المختلفة 
.وحاضر كالً من السادة األساتذة: 5/12/2019وحتً الخمٌس الموافك  1/12/2019اعتباراً من األحد الموافك 

لكٌالوي األستاذ المساعد بمسم هندسة الموي المٌكانٌكٌة ود/دمحم إبراهٌم الحضري المدرس د/مدحت أبوالٌزٌد ا
بمسم هندســـــــة المـــــوي المٌكانٌكٌـــة.أ.د/ عالء الدٌن الحمادي األستاذ المتفرغ بمسم هندسة اإلنتاج والتصمٌم 

 المٌكانٌكً.

 للمرحلة اإلعدادٌة والمرحلة  دٌرٌة التربٌة والتعلٌممدارس محافظة الؽربٌة بمالمحلً لطالب معرض ال تنظٌم
 اإلسكندرٌةنتل مكتبة ألمعرض صناعً ( والتعرؾ علً كٌفٌة إعداد أبحاث علمٌة لتؤهٌلهم   –فنً  –الثانوٌة ) عام 

مشرع ولوحات عرض  75وعرض  15/12/2019ٌوم األحد الموافك  للعلوم والهندسة والذي تم إنعمادة
 بالكلٌة.نً عمارة ومدنً بلخامس بمور اللطالب.بالد

  برعاٌة السٌد أ.د/ رئٌس الجامعــــة والسٌدأ.د/  2030اإلعداد والتجهٌز لندوة عن مشروعات الطالة ورإٌة مصر
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة والهٌئة ورئٌس الهٌئة العامة لالستعالمات. بتارٌخ األحد 

والتً حاضر فٌها السٌدأ.د الدكتور/ كرٌم األدهم الخبٌر بهٌئة الرلابة النووٌة وبحضور  24/11/2019الموافك 
واألستاذ  -السٌدأ.د/ عمٌد الكلٌة وبحضور السٌد أ.د/ أٌمن بكرى وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

مدٌر مركز النٌل لإلعالم واألستاذ/  عبدالحمٌد خضر كبٌر اإلعالمٌٌن بمجمع أعالم طنطا واألستاذة/ عزة سرور
ضاحى هجرس مدٌر مجمع أعالم طنطا بالهٌئة العامة لالستعالمات ولد شهدت الندوة حضور كثٌؾ من السادة 

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وطالب الكلٌة بجمٌع األلسام. وتمت الندوة علً أكمل وجه.

 وتعرٌفهم علً ما تمدمة كلٌة الهندسة من خدمات وأنشطة والتعرؾ علً  زٌارة مدرسة طنطا الثانوٌة بنات للكلٌة
 .17/12/2019ألسام الكلٌة. ولد تم تعرٌؾ الطالب علً الورش والمعامل بالكلٌة.ٌوم 

  .المشاركة فً المافلة الصحٌة البٌئٌة المنظمة من لبل جامعة طنطا لمرٌة سجٌن الكوم مركزلطور محافظة الؽربٌة
 –ولد شارن فً المافلة كالً من د/ احمد السٌد الجبالً المدرس بمسم هندسة الموي الكهربٌة  2019ر سبتمب 17ٌوم 

ود/ عمار حامد الشٌخ المدرس بمسم هندسة اإلنتاج كممثلٌن عن كلٌة الهندسة. وكانت المحاضرات عن توفٌر الطالة 
 الكهربٌة فً التطبٌمات المنزلٌة. و عن ثروة لش األرز المهدرة. 

  المشاركة فً المافلة الصحٌة البٌئٌة المنظمة من لبل جامعة طنطا لشركة الدلتا للسكر بمصنع بنجر السكر ٌوم األحد
 والذي شارن فٌها : السٌد أ.د/ منً أحمد دروٌش، السٌد الدكتور/ دمحم إبراهٌم الحضري. 25/8/2019الموافك 

  ٤ْ اُزلبػ٢ِ ُٔؾبسًخ أكٌبس اُطالة أُؾش٤ًٖ ثٔغبثوخ اُلشعذ ٤ُغٞ ُِزؼِ طاٌة ٚطاٌثح ِٓ أواد١ّ٠ح ٚسوشٛب 01ص٠اسج ٌؼذد

 ٤ُظ األٓش٤ٌ٣خ ُِشٝثٞد ٝاُجشٓغخ. 

 ٝهذ هبّ كش٣ن اُؼَٔ اُغ٤ذ أ.د/ ػضد ؽؼ٤ت ، ٝاُغ٤ذ أ.د/ اُغ٤ذ عالّ ثبػطبئْٜ ٓؾبمشح ك٢ اُشٝثٞربد ٝاُجشٓغخ.

 ٟتّذسعح اٌغ١ٕط ً ٣خ أُؾزشًخ ثغجشثب١ ٤ٌُِخ اُٜ٘ذعخ ـــ عبٓؼخ ه٘طب ٝرُي اُضبٗٞ ذُ ػًّ ص٠اسج ٌٍط ب اٌّرفٛل١ٓ ػ١ٍّا

إلصشاء اُطالة ٝر٤ٔ٘خ هذسارْٜ ٝاُزؼشف ػ٢ِ اُخذٓبد ٝاإلٌٓبٗبد اُز٢ روذٜٓب ا٤ٌُِخ ُطالثٜب ٝأُغزٔغ أُؾ٤و ثٜب ٝص٣بدح 

 ّ. 3/3/2020اُؾبكض ُذ١ اُطالة ػ٢ِ اُز٤ٔض.ٝرُي ٣ّٞ األص٤ٖ٘ أُٞاكن 
 

 درسة المتفولٌن فً العلوم والتكنولوجٌا بمحافظة بالؽربٌة فً الكباري العائمة المعلمة ولد لام ألماء محاضرة علمٌة بم
بها السٌد الدكتور/ علً حسن عبدالموجود المدرس بمسم هندسة اإلنشاءات بالكلٌة. للتعرؾ علً خطوات تصمٌم 

 .2019/2020للطالب فً إطار خطة العمل الخاصة بالمشارٌع العلمٌة وآلٌات تنفٌذ تلن الكباري 
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  لٌام الكلٌة بعمل دورات لصناٌعٌة مصر وذلن تنفٌذاً لمبادرة السٌد رئٌس الجمهورٌة والتً تهدؾ إلً تدرٌب وتؤهٌل
 أصحاب األعمال الٌدوٌة. وعمل دورات تدرٌبٌة علً كافة المستوٌات:

السٌد. د/ عاطؾ نابلٌون وعدد من وكانت )الدورة األولً( عن تركٌب وصٌانة شبكات الحاسب ولد لام بالتدرٌب   
 أعضاء هٌئة التدرٌس المعاونة حسب عدد المتدربٌن.

 عـــن)الدورة الثانٌــــــــة( : جاري تنفٌذها وهً عن ) المحارة(

  2019/2020متابعة تمارٌر األمن والصحة المهنٌة عند بداٌة العام الدراسً الجدٌد. 

 ووضع مواصفات عملٌة شراء الروبوت ووضع          لجنة  إعداد  فً عملٌة وضع واإلشرانتنظٌم واإلعداد ال

 مواصفات كراسة الشروط بجامعة طنطا.

 األول لكلٌة الهندسة جامعة طنطا والذي سوؾ ٌمام فً ٌوم األثنٌن الموافك  اإلعداد لمعرض المنتجات الخشبٌة
24/2/2020. 

 وتحدٌات األمن المومً المصري( والتً ستمام فً شهر مارس  اإلعداد لعمل ندوة تثمٌفٌة بعنوان ) التنمٌة المستدامة
2020. 

 .)اإلعداد لندوة تحت عنوان ) الذكاء االصطناعً والتنمٌة المستدامة 

  جامعة طنطا. –المساهمة فً عمد بروتوكول تعاون مع معهد اإلسكان والبناء بالماهرة وبٌن كلٌة الهندسة 

 ٌن كلٌة الهندسة جامعة طنطا ومحافظة الؽربٌة.اإلشران فً تجدٌد بروتوكول التعاون ب 
  

 

 
 المشروعات التطبٌمٌة وبروتوكوالت التعاون مع الجهات اإلنتاجٌة المحلٌة ساً:ساد

  اُزوذّ ثٔوزشػ ٓؾشٝع ثؾض٢ ك٢ ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُشٝثٞد ٝ رطج٤وبد اُج٘بء ثبُٔؾبسًخ ٓغ عبٓؼٚ ًبسدف اإلٗغ٤ِض٣خ ٝ اُغبٓؼخ

وبٛشح ٝرْ اُزوذّ ثٔوزشػ ٓؾشٝع رذس٣ج٢ ألػنبء ٤ٛئٚ اُزذس٣ظ ٝ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝرُي مٖٔ ف٘ذٝم رط٣ٞش األٓش٤ٌ٣خ ك٢ اُ

 STDFاُجؾش اُؼ٢ِٔ 
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 عبٓؼخ ٝث٤ٖ ه٘طب عبٓؼخ اُٜ٘ذعخ ٤ًِخ ث٤ٖ األًبد٢ٔ٣ اُزؼبٕٝ ثؾش sarawak األعزبر اُغ٤ذ دػٞح ًٝزُي ٓب٤ُض٣ب دُٝخ ك٢ 

ثزبس٣خ  ه٘طب ثغبٓؼخ صائش ًؤعزبر ٓب٤ُض٣ب دُٝخ ك٢ sarawak ثغبٓؼخ أُؾبسى األعزبر ؽؼجبٕ أُ٘ؼْ ػجذ دمحم/  اُذًزٞس

27/8/2019 ّ 

 شًخ ٝؽ ػٔبس اُذُزبٝ ٢ٛ ؽشًخ ا ؾشًبدٖٓ أُغٔٞػخ ُ 2019-11- 12ثزبس٣خ  ُٜ٘ذعخ ه٘طب أُِزو٢ اُزٞظ٤ل٢ اُضبُش رْ ػوذ

ٗظٔخ اُطبهخ أُزغذدح ؽشًخ ثذائَ إل خ ٝق٘بػبد اُجالعز٤ٌ٤خ ٤ٗٞك٤ٞرؾش ثالعذ ُِٝ ؽشًعب٣جش ربُ٘ذ ُالٗظٔخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ

 .خالٍ أُِزو٢ ٖٓ ػٔبس اُذُزبؽشًخ ا رْ ػوذ ثشٝرًٞالد رؼبٕٝ ٓغٝ هذ  ؽشًخ اُذُزب ُِٔوبٝالدٝ  ٝاُطبهخ اُؾٔغ٤خ

 غ ُغبٓؼخ ه٘طب ٝاُز١ اؽزشاى ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُخذٓخ أُغزٔغ ًٔ٘غن ٝٓٔضَ ٤ٌُِِخ ثٔؾٞس اُزِٞس اُج٤ئ٢ ك٢ أُ٘زذٟ اُج٤ئ٢ اُشاث

 .٤ٗٞ٣2020ٞ  22ٝ  21أه٤ْ ث٘ظبّ أٝٗال٣ٖ ك٤ذ٣ٞ ًٞٗلشٗظ ك٢ اُلزشح ٖٓ 

  هبٓذ ا٤ٌُِخ ثؼَٔ ع٤ٔغ اإلعشاءاد االؽزشاص٣خ ُِؾٔب٣خ ُِٞهب٣خ ٖٓ ك٤شٝط ًٞسٝٗب أُغزغذ ٝ هذ ٝمغ هطبع خذٓخ أُغزٔغ

ُضب٢ٗ ُِلشم اُٜ٘بئ٤خ ٝ ًزُي اُذساعبد اُؼ٤ِب ٖٓ ػ٤ِٔبد رؼو٤ْ خطخ اُزؤ٤ٖٓ اُالصٓخ ُؼوذ اإلٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ ُِلقَ اُذساع٢ ا

ُِغبٕ ٤ٌُِِٝخ ٝ سعْ ٓغبساد ُِذخٍٞ ٝ اُخشٝط ٝ داخَ اُِغبٕ ٝرُي ُِؾٔب٣خ ٖٓ أمشاس ًٞسٝٗب ٝهذ اٗزٜذ االٓزؾبٗبد ػ٢ِ 

 أًَٔ ٝعٚ.

 

 ٛٔخ أُقش٣خ اُز٢ رٜزْ ثزؾ٣َٞ رْ رٞه٤غ ثشٝرًٍٞٞ ث٤ٖ عبٓؼخ ه٘طب ٝؽشًخ دسؽبٍ ُِق٘بػخ ٠ٛٝ اؽذٟ ؽشًبد أُغب

اُغ٤بساد اُوذ٣ٔخ اُز٢ رؼَٔ ثبُٔقبدس اُزو٤ِذ٣خ ُِطبهخ ا٠ُ ع٤بساد رؼَٔ ثبٌُٜشثبء ٝرُي ك٢ ٓغبٍ رذس٣ت هالة ا٤ٌُِخ ٝسكغ 

 30/4/2019ًلبءح اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝرْ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُغبٓؼخ ثزبس٣خ 

  خؾت هؼ األسص اُجالعز٢ٌ٤ ٝاُزخِـ ٖٓ أُخِلبد اُضساػ٤خ"رْ اُزوذّ ثٔوزشػ ٓؾشٝع " 

 ."رْ اإلػذاد ُِزوذّ ثٔؾشٝع "اٗزبط اُغ٤بسح اٌُٜشث٤خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ُٜئخ اُؼشث٤خ ُِزق٤٘غ 

  اػذاد خطخ ُذػْ اُٞسػ اإلٗزبع٤خ ثب٤ٌُِخ ٝرؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ٝؽذح اٗزبط ٢ًٔ رخذّ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ ٝأُؾبكظخ ٖٓ خالٍ اٗزبط

زؾ٤ت ثٞسد ٖٓ ٗؾبسح اُخؾت ًٝزُي اٗزبط عذا٣ت خؾت اٌُٞٗزش ٓٔب ٣ٞكش ُِغبٓؼخ ؽشاء األخؾبة ٝاإلعزلبدح ٖٓ اُٜبُي اُ

 21/4/2019ّٝرُي ثٔغِظ اداسح اُٞسػ اإلٗزبع٤خ ثزبس٣خ 

 اُٜ٘ذع٤خ  رْ رٞه٤غ ثشٝرًٍٞٞ ُِزؼبٕٝ ث٤ٖ عبٓؼخ ه٘طب ٝؽشًخ ٓقش ُِـضٍ ٝاُ٘غ٤ظ ٝرْ ر٤ٌِق ٓشًض اُجؾٞس ٝ االعزؾبساد

ث٤ٌِخ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ ه٘طب ثؼَٔ ٓوب٣غخ روذ٣ش٣خ ُزط٣ٞش ٝسكغ ًلبءح ٓج٠٘ اُزذس٣ت اُزبثغ ُؾشًخ ٓقش ُـضٍ ٝاُ٘غ٤ظ 

 .2020/  2019العزخذآٚ ًٔوش ٓئهذ ٤ٌُِخ اُلٕ٘ٞ اُزطج٤و٤خ ثغبٓؼخ ه٘طب ُجذء اُذساعخ ٝاعزوجبٍ اُطالة ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ 

  ًٍٞٞرٔذ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ثغِغخ ٓغِظ اُغبٓؼخ ٝ ٤ًِٝخ اُٜ٘ذعخ ٓشًض ثؾٞس اإلعٌبٕ ٝاُج٘بء  ث٤ٖ رؼبٕٝ ٓؾزشىرْ رٞه٤غ ثشٝر

ٝرُي ٖٓ أعَ رؾو٤ن رؼبٕٝ ٓضٔش ك٠ اعشاء اُزغبسة  30/1/2020ٝأُٔزذح ؽز٠  28/1/2020ثزبس٣خ ثغِغزٚ أُ٘ؼوذح 

 ٝاُزذس٣ت ٝرجبدٍ اُخجشاد ٝاُزط٣ٞش اإلداس١ ٝاُل٢٘.

  عخ أَٓ ؽبٓذ ٓذ٣ش ػبّ سٟ ثبُـشث٤خ ، ٝأُٜ٘ذط ػبدٍ ػجذاُوبدس سئ٤ظ اإلداسح أُشًض٣خ ُِٔٞاسد أُبئ٤خ ٓغ أُٜ٘ذرْ اإلعزٔبع

تشٚذٛوٛي ذؼاْٚ ِشرشن ت١ٓ ٚصاسج اٌّٛاسد اٌّائ١ح ٚاٌشٜ ٚخاِؼح ك٠ اهبس رٞه٤غ  7/6/2020ثزبس٣خ ٝاُشٟ ثبُـشث٤خ، ٝرُي 

ثخقٞؿ ه٤بّ ٓشًض اُجؾٞس ٝاإلعزؾبساد اُٜ٘ذع٤خ ى١ٍح إٌٙذعح طٕطا ِّثٍح فٝ ِشوض اٌثحٛز ٚا عرشاساخ إٌٙذع١ح ت

ثذٝس اإلعزؾبسٟ اُؼبّ ُٞصاسح أُٞاسد أُبئ٤خ ٝاُشٟ ٝاُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب ك٠ ًبكخ أُغبالد اُز٣ٞٔ٘خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُغبدح 

 ٓغئ٠ُٞ رِي اُغٜبد.

  ٌٕٙذع١ح تى١ٍح إٌٙذعح خاِؼح طٕطا ٚ ِذ٠ش٠ح ِشوض اٌثحٛز ٚا عرشاساخ ارؾش٣ش ػوذ ث٤ٖ ًَ ٖٓ  22/3/2020رْ ثزبس٣خ

ثؾ٤ش ٣وّٞ ٓشًض اُجؾٞس ٝ اإلعزؾبساد ثز٘ل٤ز أػٔبٍ عغبد اُزشثخ ُِٔؾشٝػبد اُز٠ ا عىاْ ٚاٌّشافك تّحافظح اٌ شت١ح 

 روّٞ ثز٘ل٤زٛب أُذ٣ش٣خ ٝرُي ثو٤ٔخ اعٔبُخ ٝهذسٛب ٓبئزبٕ ٝصٔب٤ٗخ ٝصٔبٕٗٞ أُق ع٤ٜ٘بً ٓقش٣بً كوو الؿ٤ش.
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  ِْحافظح اٌ شت١ح ٚ ِشوض اٌثحٛز ٚا عرشاساخ رٞه٤غ ػوذ خذٓبد ٝاعزؾبساد ٛ٘غ٤خ ث٤ٖ ًَ ٖٓ  2020س٣خ ٤ٗٞ٣ٞ ثزبر

ثؾ٤ش ٣وّٞ ٓشًض اإلعزؾبساد اُٜ٘ذع٤خ ثزوذ٣ْ اُخذٓبد اإلعزؾبس٣خ اُالصٓخ إلرٔبّ ٓشاعؼخ اُشعٞٓبد  إٌٙذع١ح تى١ٍح إٌٙذعح

ز٘ل٤ز ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ز األػٔبٍ ٝٓطبثوزٜب ٓغ اُزق٤ٔٔبد ٝرٞاكن األػٔبٍ أُذ٤ٗخ اإلؽشاف ػ٠ِ اُٝ اُزق٤ٔ٤ٔخ ٝٓوب٣غبد األػٔبٍ 

 ٝاٌُٜشث٤خ ٓغ ثؼنٜب اُجؼل ٝٓطبثوخ األػٔبٍ ُٔٞافلبد ٝاؽزشاهبد اٌُٞد أُقشٟ ٝٓب ٣ِضّ رُي ٖٓ اعز٤لبء أُؼب٤٣ش.

  إلعز٤ؼبة اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ث٘ظبّ  ٓغ رؾذ٣ش اُخطخ 2020/2021ٝ هذ اعزٔشد ًبكخ اإلعشاءاد ٓغ اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ

اُزؼ٤ِْ أُخزِو ث٤ٖ اُزؼ٤ِْ اُزو٤ِذ١ أُجبؽش ٝ اُزؼ٤ِْ أُزضآٖ ث٘ظبّ أٝٗال٣ٖ ٝ ؿ٤ش أُزضآٖ ٝ ُزا كوذ رْ ٗؾش اُؼذ٣ذ ٖٓ 

أُطٜشاد  اػالٗبد اُزٞػ٤خ  ثبُل٤ذ٣ٞٛبد ٖٓ خالٍ ؽبؽبد اُؼشك ٝ أُِقوبد ك٢ ًبكخ أُجب٢ٗ ٝ أُ٘ؾؤد ثب٤ٌُِخ ٓغ رٞص٣غ

داخَ أُجب٢ٗ ُِزؼو٤ْ أُغزٔش ُألؽخبؿ ػ٘ذ اُغالُْ ٝ أُقبػذ ٓغ اعزٔشاس ه٤بط دسعبد اُؾشاسح ُِذاخ٤ِٖ ألث٤٘خ ا٤ٌُِخ ٝ 

اُزؾون ٖٓ اسرذاء أُبعٌبد اُطج٤خ هجَ اُذخٍٞ ا٤ُٜب ٝ ًزُذ اعزٔشد ػ٤ِٔخ اُزؼو٤ْ أُغزٔش ٝ أُ٘زظْ ٌُبكخ اُوبػبد ٝ 

إلداس٣خ ًٔب ٛٞ ٓٞمؼ ثبُقٞس.ٝ هذ رْ رؾذ٣ذ ُغ٘خ هٞاسة دائٔخ ُٔزبثؼخ اإلعشاءاد اإلؽزشاص٣خ ٝ أُذسعبد ٝ أٌُبرت ا

اُزطٞساد اٍٝ ثؤٍٝ ٖٓ هجَ اداسح ا٤ٌُِخ ُٔزبثؼخ ع٤ش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اسعبٍ اُزوبس٣ش ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ األعجٞػ٤خ ٝ ًزُي رْ ر٤ٌِق 

 ا٤ُّٞ اُذساع٢ ا٠ُ اداسح اُغبٓؼخ ٝ ٓغ رٞهق اُذساعخ ث٘ظبّ اُزؼ٤ُِْغ٘خ ٓٞعؼخ ُإلثالؽ ػٖ أ١ ؽبالد افبثخ ػ٠ِ ٓذاس 
أُجبؽش ث٘بءا ػ٠ِ هشاساد ٓغِظ اُٞصساء رٔذ ػ٤ِٔخ أُزبثؼخ اُذائٔخ ُِزؤًذ ٖٓ ػذّ دخٍٞ اُطالة ا٠ُ ؽشّ ا٤ٌُِخ ٓغ ٓزبثؼخ 

 ٗال٣ٖ.ع٤ش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ إلعزٌٔبٍ اُلقَ اُذساع٢ ػٖ هش٣ن ٓ٘قخ اُزؼ٤ِْ ث٘ظبّ األٝ
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ً ار  : الوحدات ذات الطابع الخاصبعا
 وحدة الروبوت الذكى والتحكم اآللً: 7.1

 األبعاد ثالثٌة الذكٌة و النمذجة اآللً للتحكم الذكً للروبوت متمٌزة وحدة إلنشاء تفصٌلٌة بدراسة الهندسة كلٌة لامت ، 

 االصطناعً الذكاء مجال فً الباحثٌن من فرٌك وتكلٌؾ رةالفك تبنً علً ٣١٢٢ نوفمبر ٢٣ بتارٌخ الكلٌة مجلس ووافك

 والمماٌسة الفنٌة المواصفات وكذلن للوحدة االلتصادٌة و الجدوي التفصٌلٌة الدراسة لوضع بالكلٌة اآللً والتحكم

 لجامعاتا أوائل من جامعة طنطا تكون بحٌث والجامعة الكلٌة لخدمة الهندسة بكلٌة إنشاءها المزمع للوحدة التمدٌرٌة

والمجتمع وٌعمل على رفع التصنٌؾ  العلمً والبحث التعلٌمٌة العملٌة لخدمة الرالٌة التكنولوجٌا هذه تمتلن التً الحكومٌة

 الدولً للكلٌة وٌدعم المركز التنافسً للكلٌة بٌن كلٌات الهندسة فً مصر. 
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 :مركز توثٌك ودراسات اإلستدامة فى العمارة المصرٌة 7.2

 ٓشًض رٞص٤ن ٝدساعبد )ٓشًض ر٤ٔض ػ٢ِٔ ك٢ ٓغبٍ اُؼٔبسح ٝاُؼٔشإ أُقش١ رؾذ ػ٘ٞإ افمة على إنشاء تمت المو

 (ُِٔؼٔبس١ ؽغٖ كزؾ٢ ٝسٓغ٤ظ ٣ٝقب ٝافق ٢أُزؾق اُٞصبئوأُزنٖٔ  - االعزذآخ ك٢ اُؼٔبسح أُقش٣خ اُؾذ٣ضخ

ٓغ أُغزٔغ أُؼٔبس١ أُقش١ ٝخبفٚ ك٢ اهبس رٞاف٢ِ ّ 21/1/1212ٝرُي ثغِغخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ أُ٘ؼوذح ثزبس٣خ 

ًٔب ع٤ذػْ أُشًض آٌب٤ٗٚ ػوذ ارلبه٤بد رؼبٕٝ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ، أؽذ ٓشاًض ٝصاسٙ اُضوبكخ" ث٤ذ أُؼٔبس أُقش١"

 .ٝ أُشاًض اُجؾض٤خ أُز٤ٔضح

 :تمٌز أبحاث تحوٌل الطالة الكهرومؽناطٌسٌةمركز 7.3

 الثالثاء والمنعمدة ٌوم  2019/2020بجلسته السابعة للعام الجامعً  -ة طنطا جامع -مجلس كلٌة الهندسة  تمت موافمة

بالكلٌة وهو أحد المعامل النادرة بهذا المجال  معمل تحوٌل الطالة الكهرومؽناطٌسٌة تطوٌرعلى  17/3/2020الموافك 

 -مركز تمٌز بمسمى:و تحوٌله إلى على مستوى الجمهورٌة إلى  

 Center of Excellence of Electromagnetic"  الطالة الكهرومؽناطٌسٌةمركز تمٌز أبحاث تحوٌل "

Energy Conversion Research   كوحدة متمٌزة لتصمٌم و تصنٌع واختبار مختلؾ أنواع اآلالت الكهربٌة

ل وٌرتكز المركز على تصمٌم وتصنٌع واختبار اآلالت الكهربٌة فى مجالى الطالة المتجددة و محركات وسائل النم

الكهربٌة مما ٌوفر لجامعة طنطا مركزا متخصصا فى تصمٌم اآلالت الكهربٌة متوافما مع التوجه الوطنى للدولة 

 . المصرٌة لتتحول لنظم المواصالت والتولٌد الكهربى الحدٌثة

 

 

 

 

 
 

  عمل معاٌنة وإعداد المماٌسات الالزمة لتجدٌد دورات المٌاة باألدوار الرئٌسٌة لكلٌة الطب 

 راؾ على عملٌة المعسكر الدائم لطالب جامعة طنطا ببلطٌماإلش 

  دراسة حالة الؽالٌات البخارٌة الموجودة بالمستشفً الرئٌسً وإعداد تمرٌر فنً ودراسة إمكانٌة نملها وتشؽٌلها

 بالمدن الجامعٌة 

 د والسٌارات على ل األفراإعداد الدراسات والمماٌسات الالزمة لعملٌة تركٌب منظومة بوابات إلكترونٌة لدخو

 بواب الخارجٌة بكل من المجمع الطبً ومجمع الكلٌات بسبرباي جمٌع األ

 11/3/0101وحتى  11/3/0139فى الفترة من ثامناً: أعمال مركز البحوث واإلستشارات الهندسٌة بالكلٌة 
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  عمل معاٌنة وإعداد تمرٌر فنً والمماٌسة الالزمة إلنشاء سلم بالدور السادس بمبنً البٌولوجً بكلٌة العلوم

 للوصول منه إلى السطح وإلى معمل الولود الحٌوي 

  معاٌنة الشروخ الرئٌسٌة الموجودة مابٌن مبانً كلٌة العلوم لبٌان مدي عمل معاٌنة وإعداد تمرٌر بشؤن

 خطورتها 

  عملٌة إعادة تؤهٌل مبنً كلٌة الحاسبات والمعلومات بدلبشان 

 طلب شهادة صالحٌة للخرسانٌة العادٌة للمبنً اإلدارى بالمدرسة المصرٌة الٌابانٌة 

 مجول بسمنود لشركة المٌاة والصرؾ الصحً بطنطا  معاٌنة أعمال إحالل وتجدٌد فرع الصرؾ الصحً بمرٌة 

 عمل معاٌنة واختبارات لتمدٌر العمر بمنزل بكفر هالل بإسم/ دمحم إٌهاب عبد الجواد 

 عاٌنة ؼرفة الؽازات بمستشفً المنشاوي العام بطنطا وعمل اإلختبارات الالزمة للعناصر اإلنشائٌة وعمل م

 تمرٌر هندسً 

 ركزٌة لتكون كلٌة التمرٌض تصمٌم تعلٌة المطبعة الم 

  تمرٌر مطابمة أسمنت السوٌدي للمواصفات المٌاسٌة 

  تصمٌم مظلة خشبٌة لكلٌة طب األسنان 

  عمل رسم هندسً للمبة اللٌد لتمدٌمه إلى هٌئة التنمٌة الصناعٌة 

  عمل تمرٌر صالحٌة للخزان الدائري من النوع(rested and soil)  ن م م 8م وإرتفاع صافً  29بمطر

 الخرسانة المسلحة وذلن بمحطة الطالة المتجددة بمركز سخا بمحافظة كفر الشٌخ

  مماٌسة تطوٌر ورفع كفاءة مبنى التدرٌب التابع لشركة الؽزل والنسٌج كممر مإلت لكلٌة الفنونو التطبٌمٌة

 2019/2020بجامعة طنطا لبدء الدراسة واستمبال الطالب للعام الجامعى 

 حوائط بالدور األرضً والثانى العلوى بكلٌة التمرٌض بالمبنى الجدٌد معاٌنة الشروخ فى ال 

  شارع نادى المعملٌن للدكتور مصطفى عونى  29معاٌنة برج رلم 

  بكلٌة اآلداب بسبرباي  2ترمٌم وعالج آثار الحرٌك بالدور األرضً ومدرج 

  التراح مكان إللامة كافٌترٌا بمجمع سبرباي 

 لتدخالت الجراحٌة األولٌة للمرضً باإلستمبالإنشاء ؼرؾ عملٌات خاصة با 

  تكلٌؾ السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة بتشكٌل لجنة لدراسة المواصفات الفنٌة لشراء كامٌرات لكلٌة

 الصٌدلة والتفاوض فى تحدٌد األسعار 

 لما تحدده ً إدارة الحماٌة المدنٌة  معاٌنة وعمل الدراسات والمتطلبات الالزمة للولاٌة من مخاطر الحرٌك طبما

 بالؽربٌة إلصالح اللوحة الرئٌسٌة لجهاز اإلنذار بالمبنى التعلٌمى الجدٌد للبنات

  ترمٌم ودهان الواجهات الداخلٌة والخارجٌة لمركز الطب النفسً وترمٌمه من الداخل والخارج مع عمل شبكة

 مواسٌر لصرؾ التكٌٌفات

 كول سنتر( بدٌوان عام شركة كهرباء جنوب الدلتا لوزٌع الكهرباء معاٌنة حرٌك نشب بمركز النداء اآللً )ال

 الكائنة باول طرٌك كفر الشٌخ سبرباي 
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  ًتعدٌل مبنى الرٌاض بكفر الشٌخ بعمل استراحة للضباط والجنود بالدور األول علوى أعلى المبنى الرئٌس 

 خلٌه لماعه المجلس ومكاتب إداره الكلٌه اضافه لجنه  لعمل المماٌسه الالزمه وعمل تصمٌم وتنفٌذ الحوائط الدا

 بكلٌه طب 

  وات لشركه سٌناالٌت. 1500عمل تمرٌر لكشاؾ 

  15عمل تمرٌر فنى هندسى على العناصر الخرسانٌه لعمار ملن السٌد عبد الباسط ؼرٌب الشرلاوى عمار رلم 

 بشارع عثمان دمحم .

 لحفر لمشروع / تؽطٌه مصرؾ الصحراوىعمل مراجعه واعتماد النوته الحسابٌه ألعمال سند جوانب ا 

  انشاء نظام انذار الحرٌك بكلٌة الطب 

  عمل معاٌنة تمرٌر وسالمة انشائٌة للعمار الكائن بشارع المتحؾ ملن السٌد دمحم عبد العزٌز 

 كنترول بالدور الخامس بكلٌة الطبالتسرٌب مٌاه اثناء فترة االمطار الماضٌة ب 

  تٌال بشرم الشٌخ بجنوب سٌناءبفندق س 7اختبار مولدات عدد 

  حوش عٌسى محافظة البحٌرةبعمل تمرٌر  عن السالمة االنشائٌة للمبنى الكائن 

 تمرٌر لشركة بنها للصناعات االلٌكترونٌة 

 ون بكفر الزٌاتمشدة الضوضاء لورشة نجارة بالدلج تمرٌر لٌاس 

 تسرٌب المٌاه ببدروم المجمع الرٌاضٌات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 معة طنطاجا الشراؾ على مشروع كلٌة التربٌةا. 

  اضافه لجنه  لعمل المماٌسه الالزمه وعمل تصمٌم وتنفٌذ الحوائط الداخلٌه لماعه المجلس ومكاتب إداره الكلٌه

 بكلٌه طب

  وات لشركه سٌناالٌت. 1500عمل تمرٌر لكشاؾ 

  15الباسط ؼرٌب الشرلاوى عمار رلم عمل تمرٌر فنى هندسى على العناصر الخرسانٌه لعمار ملن السٌد عبد 

 بشارع عثمان دمحم .

 عمل مراجعه واعتماد النوته الحسابٌه ألعمال سند جوانب الحفر لمشروع / تؽطٌه مصرؾ الصحراوى 

  انشاء نظام انذار الحرٌك بكلٌة الطب 

 زٌز عمل معاٌنة تمرٌر وسالمة انشائٌة للعمار الكائن بشارع المتحؾ ملن السٌد دمحم عبد الع 

 تسرٌب مٌاه اثناء فترة االمطار الماضٌة بكنترول بالدور الخامس بكلٌة الطب 

  بطرٌك مصر االسكندرٌة الصحراوى 51-50رفع مساحى لمطعة ارض بالكٌلو 

  عمل منحدر بكوبسته حدٌد وتجلٌد جوانب مصعد خارجى لمسم االوعٌة الدموٌة بالعٌادة الشاملة بالمستشفٌات

 الجامعٌة

 ى سلم هروب لمبنى صالة االلعاب الرٌاضٌة االشراؾ عل 

 بالمجمع الطبى االشتران فى لجنة االستالم النهائى لمصعد مبنى المكتبة المركزٌة 
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  ) معاٌنة ترمٌم  للمبنى الخاص بمؤمورٌة كفر الزٌات والتابع لمصلحة الضرائب المصرٌة ) لٌمة مضافة 

 ( من ؼرؾ الكنتروالت الى  2م 1000بمٌة بالدور السابع ) تحدٌد تكلفة االعمال الالزمة تحوٌل المساحة المت

 لاعة درس بكلٌة الطب على ان تعرض على اللجنة فى الجلسة المادمة

  معاٌنة وعمل المماٌسات الالزمة لتؽٌٌر خطوط الصرؾ الرأسٌة واالفمٌة داخل المعامل بكلٌة الطب على ان ٌتم

 على مراحل حتى التتولؾ العملٌة التعلٌمٌة

 شتران فى  معاٌنة المالحظات الوارده على الخط الجدٌد  بمصنع المحله الكبرى بخط ولود بدٌل النتاج لال

ROF من المخلفات وذلن بمصنع تدوٌر المخلفات بمدٌنة المحله الكبرى 

 إعداد رسومات هندسٌة لمنتجات شركة أبو خطوه لالستٌراد والتصدٌر بسبرباى بطنطا 

 لشركة جنرال بلوتر بشمرؾ بطنطا دعمل رسم هندسى للمبه معتم 

 ترونات واالتصاالت الكهربٌةتطوٌر معامل لسم هندسة االلك. 

 تورٌد وتركٌب مصعد خارجى لمسم االوعٌة الدموٌة الشاملة 

 مراجعة واعتماد  تمرٌر الفنى العمال ترمٌم مدرسة التربٌة االسالمٌة بطنطا 

  ( بكلٌ 3،  2معاٌنة رشح وتسرٌب بدروم مدرجى  )ة التجارة 

 مراجعة السور الخاص باالكادٌمٌة البحث العلمى بطنطا 

 مراجعة لوحات شركة لسٌتو بالماهرة 

  منتج طبى 11اعتماد الرسومات الهندسٌة الخاصة بمصنع ارسو سباٌن جروب لـ 

  معاٌنة مبنى مدرسة الجٌل المسلم ع ث بنات بطنطا وتمرٌر سالمة انشائٌة شارع حسن رضوان 

 مدرسة الجٌل المسلم االبتدائٌة بنات بطنطا وتمرٌر سالمة انشائٌة شارع الحلو معاٌنة مبنى. 

 دراسة بٌارتى المدخل والمخرج لسحارة مصرؾ سنباط محافظة الؽربٌة 

 االشراؾ على المبنى التعلٌمى الجدٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطا 

 ٌات بسبرباى االشراؾ على عملٌه رصؾ وترمٌم وانشاء ارصفه مجمع الكل 

  عمل معاٌنه لخزان مستشفى الرمد وعمل تمرٌر عن جدوى الترمٌم من عدمه وكٌفٌه معالجة العٌوب وعالج

 الخزان فى حالة جدوى الترمٌم.

 معاٌنة ممر الصندوق العاملٌن بالمطاع الحكومى بمدٌنة السنطة بالؽربٌة 

 ع احمد ماهر مع شارع هداٌه بطنطامعاٌنة لمتح شبان لٌكون فترٌنة وكذلن توسعة باب المحل بشار 

 تمرٌر سالمة انشائٌة لوجود شروخ  لمدرسة بٌبى جاردن الخاصة ادارة ؼرب طنطا التعلٌمٌة. 

 دراسة بٌارتى المدخل والمخرج لسحارة مصرؾ سنباط محافظة الؽربٌة 

 االشراؾ على المبنى التعلٌمى الجدٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطا 

  عملٌه رصؾ وترمٌم وانشاء ارصفه مجمع الكلٌات بسبرباى االشراؾ على 
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  عمل معاٌنه لخزان مستشفى الرمد وعمل تمرٌر عن جدوى الترمٌم من عدمه وكٌفٌه معالجة العٌوب وعالج

 الخزان فى حالة جدوى الترمٌم.

 معاٌنة ممر الصندوق العاملٌن بالمطاع الحكومى بمدٌنة السنطة بالؽربٌة 

 لٌكون فترٌنة وكذلن توسعة باب المحل بشارع احمد ماهر مع شارع هداٌه بطنطا معاٌنة لمتح شبان 

 تمرٌر سالمة انشائٌة لوجود شروخ  لمدرسة بٌبى جاردن الخاصة ادارة ؼرب طنطا التعلٌمٌة. 

 دراسة بٌارتى المدخل والمخرج لسحارة مصرؾ سنباط محافظة الؽربٌة 

  التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطااالشراؾ على المبنى التعلٌمى الجدٌد كلٌة 

  االشراؾ على عملٌه رصؾ وترمٌم وانشاء ارصفه مجمع الكلٌات بسبرباى 

  عمل معاٌنه لخزان مستشفى الرمد وعمل تمرٌر عن جدوى الترمٌم من عدمه وكٌفٌه معالجة العٌوب وعالج

 الخزان فى حالة جدوى الترمٌم.

 بمدٌنة السنطة بالؽربٌة معاٌنة ممر الصندوق العاملٌن بالمطاع الحكومى 

 معاٌنة لمتح شبان لٌكون فترٌنة وكذلن توسعة باب المحل بشارع احمد ماهر مع شارع هداٌه بطنطا 

 تمرٌر سالمة انشائٌة لوجود شروخ  لمدرسة بٌبى جاردن الخاصة ادارة ؼرب طنطا التعلٌمٌة. 

 نطااالشراؾ  على عملٌة تعلٌة الدراسات العلٌا بكلٌة الحموق جامعة ط 

 ٌرسة الفتح الخاصة ادارة شرق طنطا التعلٌمٌة بطنطادة بمتمرٌر سالمه انشائ 

 االشراؾ على رصؾ وترمٌم وانشاء ارصفة الكلٌات بسبرباى. 

  معاٌنة الشخشٌخه الموجودة بالبهو الرئٌسى للمبنى االدارى للجامعة واعداد التصمٌمات المعمارٌة واالنشائٌة

 ة الطبٌعٌة والتهوٌة للمدخل والبهو الرئٌسى للمبنى االدارى للجامعةالالزمة لتحمٌك عناصر االضاء

  .مراجعة الرسومات المعمارٌة واالنشائٌة للكافتٌرٌا الممتح علٌها بمجمع الكلٌات بسبرباى 

  جهاز كمبٌوتر  1200تجهٌز الدور االخٌر بكلٌه الطب بمخارج الكهرباء والنت الالزمة لتشؽٌل 

 معة الٌواء المحوالت الخاصة للثالثة مبانى المجاورة وهم مخازن الجامعة بسبرباى دراسة مكان لؽرفة  مج

 ومخازن المجمع الطبى بسبرباى ومبنى الصناعات الؽذائٌة نفٌد سٌادتكم 

  أعداد دراسة جدوى التصادٌه لعملٌة ترمٌم مبانى كلٌة التربٌة وكذلن عمل دراسة جدوى النشاء مبنى جدٌد

 للكلٌة 

 ( بكلٌه اآلداب بسبرباى  2لٌة ترمٌم وعالج آثار الحرٌك بالدور األرضى ومدرج )االشراؾ عم 

  األشراؾ والمتابعة على تنفٌذ عملٌه إعاده أنشاء سور جدٌد بكلٌة التجارة جامعة طنطا ) الفاصل مع مدرسة

 سعٌد العرٌان االعدادٌة (

  جامعة طنطا االشراؾ على المبنى التعلٌمى الجدٌد بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  االشراؾ على عملٌة تطوٌر ملعبى التنس والسله بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بمجمع الكلٌات بسبرباى 

 إعتماد الرسومات الخاصة بعض منتجات شركة طنطا موتورز 
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 معاٌنة الالزمة لطرٌك الجسر المشترن بمناة طنطا المالحٌة من كوبر نفٌا حتى كوبرى شنوده بالبر االٌسر. 

 

 
 

 
 

 
 . شهادة اعتماد صالحٌة رسومات هندسٌة للطالة الشمسٌة لشركة بنها للصناعات االلٌكترونٌة 

 . تمرٌر سلمة انشائٌة بمدرسة تنمٌة المهارات المجتمعٌة لمإسسسة مصر الخٌر 

 ً  11/3/0103وحتى  11/3/0101: أعمال مركز البحوث واإلستشارات الهندسٌة بالكلٌة فى الفترة من تاسعا
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  تصمٌم تؽصٌلى للوحدة المطلوبة للكابولى الذى ٌحمل اشارات السكن الحدٌدٌة لمشروع تحدٌث طرٌك الماهرة

 السكندرٌة الخاصة بشركة تاالس انترناشٌونال .ا

  منظم لتؤمٌن الشبكة . 2تمرٌر لشركة ؼاز مصر لمرٌة اخناواى لوضع عدد 

 . فحص مبنى المرور بمرٌة إبخاص بمركز الباجور والولوؾ على مدة صالحٌته 

  (بكلٌة التجارة .2،3تكملة اعمال مدٌنة لمصعدى كهربائى للمدرجٌن) 

 تصاالت االسلكٌة لجامعة طنطا وتحدٌد المشكلة .معاٌنة لشركة اال 

 . اعمال مستجدة لفرعة صرؾ صحى بمرٌة مجول فرع سمنود 

 . شروخ بمبنى شئون الطالب ورعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة طنطا 

 ( المحلة الكبرى محافظة الؽرٌبة 1.800عملٌة تؽطٌة ترعة مٌت اللٌت هاشم كلٌو ). 

  الخاصة بكلٌة الهندسة لماعة المإتمرات الخاصة بالمستشفى التعلٌمى حٌث انها تحتاج الى معاٌنة ورشة النجارة

 عمل بعض أعمال التجلٌد الخشبٌة للحوائط واالعمدة .

 . مراجعة مماٌسة صٌانة وترمٌم دورات مٌاة اعضاء هٌئة التدرٌس بمطبعة والجولجٌا بكلٌة العلوم 

 ٌاة بكلٌة اآلداب .مراجعة مماٌسة احالل وتجدٌد دورات الم 

 . االشراؾ على المرحلة الثانٌة لمشروع إنشاء كلٌة اآلداب الجدٌدة 

 . عمل حساب كمٌة الولود التى تم استهالكها لسٌارات شركة الشروق مكان الخرسنة الجاهزة 

 . شهادة اعتماد صالحٌة لرسومات هندسٌة للخالٌا الطالة الشمسٌة لشركة 

 ( من 1تؽطٌة مصرؾ الصحارى ) متر محافظة البحٌرة 1443و  14.593وحتى الكلٌو  13.15الكلٌو 

  شارع توت عنخ امون . 31معاٌنة مبنى 

  تحدٌد عمر بمرٌة عبدهللا خضر التابعة لصفط تراب بالمحلة الكبرى. 

  عمل تمرٌر فنى عن صالحٌة محطة الرفع الجنوبٌة والشمالٌة لمشروع الصرؾ الصحى لمرٌة مٌت حبٌش

 البحرٌة .

 اٌنة الشروخ الموجودة بالمبانى تحدٌد نوعها وإعداد تمرٌر فنى للولوؾ على  الحالة االنشائٌة  والمعمارٌة مع

 للمبانى .

  اختبارات للب خرسانى باالساسات الخاصة بمدرسة الراهبٌن . 3اجراء عدد 

 . إضافة االستاذ الدكتور / متولى عبدالعاطى لالشراؾ على مبنى المكتبة المركزٌة 

 معاٌنة لتحدد عمر المبنى بالسنطة بالمرشٌة . عمل 

 . معاٌنة محكمة لمضاء االدارى بطنطا فى الدعوى الممامة من سامى مٌخائٌل 

 . تحدٌد عمر المبنى الكائن بحى الزهور الجدٌدة بطنطا شارع فاطمة الزهراء 

 دائٌة بطنطا .عمل معانٌة لتحدٌد صالحٌة سمؾ الدور االول علوى الخاص بمدرسة السجاعٌة االبت 

 . معاٌنة مركز التدرٌب االمنتاجى على حرؾ التشٌٌد والبناء بكفر الشٌخ 

  مصعد لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطا. 2الالزمة لعددعمل المماٌسات والرسومات 

  ما رصؾ وسفلته كبخصوص الشوارع الداخلٌة المحٌطة بالعٌادة الشاملة وحالتها السٌئة وانها تحتاج الى عملٌة

أن خطوط الصرؾ الصحى فى تلن الشوارع متهالكة وتحتاج الى تطوٌر شبكة الصرؾ بها وطلبكم بترشٌح 

احد السادة اعضاء المركز لمعاٌنة كل من االرضٌات وشبكة الصرؾ وعمل المماٌسات الخاصة بتطوٌر 

 كالهما.

 . رسم هندسى لتكٌٌؾ واعتماد الرسومات الهندسٌة 
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  المركزٌة لتعلٌة دورٌن فوق المكتبة تابعٌٌن تمرٌر صالحٌة منشؤ لمبنى المكتبة بخصوص تصمٌم وعمل دراسة

 .الطبى لكلٌة الطب بالمجمع 

 . إضافة دكتور / رضا نجاتى للجنة االشراؾ لمستشفى الجراحة بالمستشفٌات الجامعٌة 

 . االشراؾ على المدخل والمدرجات بكلٌة الصٌدلة بالمجمع الطبى 

  ر لزوم االعمال الكهربٌة لسنترالت منطمة البحٌرة .ومواسٌمعاٌنة اسالن 

  تمرٌر للتاكد من تحمل الخرسانة لالجهادجات الناتجة من االحمال الوالعة علٌها لعٌادة احمد عرابى بكفر الزٌات 

  حارة زواٌة الجبارٌن / الصاؼة اول طنطا. 3معاٌنة 

 ثالث بمبنى كلٌة الطب )ب(تصمٌم لاعات االختبارات االلكترونٌة بالدورٌن الثانى وال. 

 . تجربة تحمٌل للسمؾ وإصدار شهادة صالحٌة للسمؾ لتحمل االحمال 

 . استالم جهاز النات من شركة روش وسٌم وضع الجهاز فى الدور الثالث بالعٌادة الشاملة مدى تحمله 

 . تجدٌد شبكة المٌاة الداخلٌة بكلٌة التربٌة 

 الء وشهادة اشراؾ هندسى .اعادة تاهٌل محطة الرفع بالعجٌزى والج 

  بكلٌة العلوم .مراجعة مماٌسة االولى فواصل 

 . االشراؾ على انشاء مبنى الدراسات العلٌا بكلٌة الحموق 

 . االشراؾ على ملحك الخدمات الطالبٌة بكلٌة الهندسة 

 . لإلشراؾ على إستكمال اعمال الصناعات الؽذائٌة بكلٌة الزراعة بمجمع سبرباى 

  لاعات االختبارات بالمكتبة المركزٌة )الدور الثانى + الدور الثالث(.االشراؾ على 

  تصمٌم عملٌة تعلٌة مبنى االمتحانات بكلٌة التجارة. 

  جامعة طنطا . –عملٌة رفع كفاءة وترمٌم مبنى المدرجات كلٌة الطب بالمجمع الطبى 

 + لدور الثالث( الخاصة بكلٌة الطب ا االشراؾ على لاعات االختبارات بالمكتبة المركزٌة )الدور الثانى

 .بالمجمع الطبى 
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 ً  ف١ّا ٠خص اٌمطاع اٌّاٌٟ: ذاعؼا
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% 35تم زٌادة إٌرادات الكلٌة من الصنادٌك الخاصة بنسبة  1/12/2020إلً  15/2/2019خالل الفترة من 

 طبماً لما ٌلً:

تمدر ب  30/6/2018حتى  1/7/2017من  إٌرادات مركز البحوث واإلستشارات الهندسٌة .1

11237857  ً  جنٌهاً مصرٌا

2.  ً ً مصرٌا تمدر ب  30/6/2019حتى  1/7/2018من  إٌرادات الورش اإلنتاجٌة  تمدر جنٌها

2585500  ً  جنٌهاً مصرٌا

 426000تمدر ب  31/1/2020حتى  1/7/2019إٌرادات الورش اإلنتاجٌة  تمدر جنٌهاً مصرٌاً من  .3

 ً  .جنٌهاً مصرٌا

تمدر ب  30/6/2019حتى  1/7/2018من  ز البحوث واإلستشارات الهندسٌةإٌرادات مرك .4

9469372  ً  جنٌهاً مصرٌا

تمدر ب  31/1/2020حتى  1/7/2019من   إٌرادات مركز البحوث واإلستشارات الهندسٌة .5

6354243  ً  جنٌهاً مصرٌا

6.  ً  34207ب  تمدر 30/6/2018حتى  1/7/2017من  إٌرادات الورش اإلنتاجٌة  تمدر جنٌهاً مصرٌا

 ً  جنٌهاً مصرٌا

ً  5219273تمدر ب  30/6/2018حتى  1/7/2017من إٌرادات البرامج الخاصة  .7  جنٌهاً مصرٌا

ً  7097698تمدر ب  30/6/2019حتى  1/7/2018من إٌرادات البرامج الخاصة  .8  جنٌهاً مصرٌا

ً  11000000تمدر ب 30/6/2020حتى  1/7/2019من إٌرادات البرامج الخاصة  .9  جنٌهاً مصرٌا

 


