
 تقرير عن المعرض والمسابقة للمشاريع الطالبية

 جامعة المنصورة –بكلية الهندسة 

 15/7/2019والتي أقيمت يوم االثنين الموافق 

 تقديم:

في جو مفعم بالمنافسة الطالبية الهادفةة الننةا و ربة رل الي ةمو لمواأنةة الةمن اليانيةاي العحميةة ال م  ةة    -

ل ل سةةالة ال حيةةة اليعحيميةةة ل  رت سةةيًا رهةةر طبةةج ال الةةر النكةة و ابأةةاد مي بةةاليطنيك العمحةةي ر لةة  رفاةةا

لميطحناي راليياجاي سوق العمل الًاطجي راليي تهمف إلر  تً  ج مهنةم  ميميةق دةادطال  حةر المنافسةة 

جامعة المنصوطو  مع ض المشاط ع  –راالبي اط  حر المسيوىين اإلدحيمي رالعالمي   لكمت أحية الهنمسة 

ر لةة  ت ةةت ط ا ةةة السةةيم ا دب م مةةم  نةةم  2019 وليةةو  15الب الف دةةة ال ابعةةة  ةةوي اال نةةين الطالبيةةة لطةة

العكيم م مم  ميم ال حية   ربمنادطو من السيم ا دب إب اهيم لطفي الاال رأيل ال حيةة لشةنوخ مممةة الم يمةع 

الطةالب   رالسةيم ا دب رتنمية النينة رب ضوط أالل من السيم ا دب م مم مهمى رأيل ال حيةة لشةنوخ اليعحةيم ر

صن ر  نم الاادط رأيل ال حية لحمطاساي العحيا رالن ون   رب فاة بعض السادو ا ضا  هينة اليمط س من 

مًيحف اليًصصاي ر مد من ا ضا  الهينة المعارلة ر مد من مؤسساي الم يمع المملي الًاطجي  رى 

( ممسةوخ  50لمع ض راليةي بحةع  ةمدها   الصحة بالصنا ة   لية  تةم تفاةم جميةع المشةاط ع الطالبيةة بةا

ل لمًيحف ابدساي العحمية رالن امج المميقو ر ل  رسج لفارو رلاا  اس ى بهةيج جمعةت بةين إداطو  مش ر ا

 ال حية رابنائهم من الطالب  

 

 :المعرض ومسابقة المشاريع الطالبيةفعاليات 

 15/7/201صباحاً يوم االثنين الموافق تم افتتاح معرض المشاريع الطالبية في تمام الساعة العاشرة  -

( خمسون مشروعاً من جميع األقسام العلمية 50تقدم إلى المسابقة ومعرض المشاريع الطالبية عدد )  -

 والبرامج النوعية بالكلية.

 

 



 

 تم تشكيل لجنة حكم ابتدائي مكونة من السادة:

 ( أ.م.د/ أحمد محمد جالل1)

 رحمن( أ.م د/ محمد عطيه محمد عبد ال2)

 (  د/ جالل إبراهيم البغدادي3)

 ( د/بيشوى القس سيدهم بشاى4)

 ( د/ يحيى محمود السعيد فوده5) 

 (  د/ ايهاب هانى عبد الحى6)

 وكذلك لجنة حكم نهائية مكونة من السادة: 

 ( أ.د/ محمد عبد العظيم محمد                        عميد الكلية1)

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                      ( أ.د/ صبحى محمد عبد القادر2)

 ( أ.د/ إبراهيم لطفى القال                              وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة3)

 ( أ.د/ محمد إبراهيم مهدى                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب4)

 إبراهيم عبد الغفار بدران                        مدير وحدة ضمان الجودة( أ.د/ 5)

وذلك لفحص واختيار أفضل مشروع على مستوى كل قسم علمي أو برنامج نوعى ثم تصفية تلك المشروعات 

 الختيار أفضل ثالث مشاريع منها على مستوى الكلية.

ى مستوى األقسام العلمية أو البرامج النوعية وعددهم وكانت نتيجة فحص واختيار أفضل المشاريع الطالبية عل

 ( أربعة عشر مشروعاً كما يلي:14)

 



 

 م
القسم العلمي / البرنامج 

 النوعي 
 اسم المشروع

 الهندسة الميكانيكية ا
 تصميم وتركيب وتشغيل نظام بتروهيدروجينى

 المشرف: د/ أحمد عبد السالم

2 
هندية اإلنتاج والتصميم 

 الميكانيكي

تصميم وتصنيع ماكينة تفريز أفقى رباعية المحاور ذات تحكم 
 عددي

 المشرف: أ.م.د/ أحمد القيران

 هندسة القوى الكهربية 3
Six Phase Induction Motor  

 المشرف: أ.م.د/ عيد عبد الباقى

 الهندسة المعمارية  4
 ميناء الغردقة الجوى

 المشرف: د/ مهند فوده

 هندسة األشغال العامة 5

سكنية  لكل منطقة ثانيةلتر/1000محطة تنقية مياه الشرب تصرف 

 هكتار 470مساحتها 

 المشرفين: أ.د/ هشام اإلتربى والفريق المعاون. 

 هندسة الغزل والنسيج 6
 تحليل وتوصيف أقمشة تريكو اللحمة المتداولة تجارياً فى السوق المصرى

 المشرف: د/ عبد المنعم فوده

 دروليكاهندسة الري والهي 7

تقييم أثر التطور على منطقة الغردقة من خالل دراسة متكاملة بتقنية 
 االستشعار عن .

 أ.م.د/ محمد طارق شمعه –المشرفين:أ.م.د/ ثروت سرحان 

 هندسة الحاسبات والنظم 8

A new Desalination System Of Seawater Using 
Freezing Based On Embedded Systems 

 أحمد صالحالمشرف : أ.د/ 

9 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت

Sign language recognition in computer vision  

 المشرف : د/ أحمد النقيب

 الهندسة اإلنشائية 10
  الية ال ودو –الًض ا  الخرسانة 

 المشرف: أ.د/ أحمد طهوية



 برنامج التشييد والبناء 11
 " الخرسانة الحية " خرسانة ذاتية اإللتئام

 المشرف: أ.د/ أحمد طهوية

 برنامج الميكاترونكس 12
Semi- Automatic Pallet Wrapping Machine   

 أ.م.د/ صبرى سرايا

13 
برنامج هندسة االتصاالت 

 والمعلومات

Smart toll collection system using embedded 
system and digital image processing 

  المشرف: د/ محمود سعفان

 برنامج الهندسة الطبية 14
 تصميم وتنفيذ غسالة مناظير منخفضة التكليف لمكافحة العدوى

 المشرف: أ.م.د/ حسام الدين مصطفى
 

 ( ثالث مشاريع كما يلي:3وكانت نتيجة فحص واختيار أفضل المشاريع الطالبية على مستوى الكلية وعددهم )

 م
القسم العلمي / البرنامج 

 النوعي 
 المشرف على المشروع اسم المشروع /

 إنتاج وتصميم ميكانيكي المشروع األول الفائز

تصميم وتصنيع ماكينة تفريز أفقى رباعية المحاور ذات 
 تحكم عددى

 المشرف: أ.م.د/ أحمد القيران

 برنامج الميكاترونكس المشروع الثاني الفائز
Semi- Automatic Pallet Wrapping Machine   

 أ.م.د/ صبرى سرايا

 برنامج التشييد والبناء المشروع الثالث الفائز
 الخرسانة الحية " خرسانة ذاتية اإللتئام"

 المشرف: أ.د/ أحمد طهوية
 

 وقد أوصت اللجنة االبتدائية وكذلك اللجنة النهائية باآلتي:

ر ( فقط ألف جنيه مصري لكل مشروع على حده من ااألربعة عش1000: صرف مكافأة مالية قيمتها )أوالً 

 مشروعاً والتي تم اختيارهم على مستوى األقسام العلمية/ البرامج النوعية.

 ً  :كاآلتي: صرف مكافأة مالية للمشاريع الثالث الفائزين على مستوى الكلية ثانيا



جنيه( ( 2500( فقط ثالث آالف جنيه للمشروع الفائز األول على مستوى الكلية ، )3000صرف مكافأة قيمتها )

جنيه( فقط ألف وخمسمائة جنيه  1500على مستوى الكلية ، )  الثانيمسمائة جنيه للمشروع الفائز فقط ألفين وخ

 للمشروع الفائز الثالث على مستوى الكلية.

 ً  : تصرف هذه المبالغ للمشرف الرئيسي لكل مشروعثالثا

 ئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البي                                    

    

 
 

 أ.د/ إبراهيـــم لطفـــي القـــــال                                                 

 


