
  جامعة طنطا –نادى العلوم  
  فعاليات و مقترحات 

2008 -2009  &2009 -2010
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فى  شطتھا

إبتكارات 

العلوم  و

صاالت و 

 من أصل 

 و تنظيم 

ابقة جھاز 

فضل بحث 

ابقة أفضل 

  CDفضل 

ت بالتحكم 

(  

مشاركة فى 

 

رة تتركز أنشط

إ ان افكار و

يكاترونكس و

 أجھزة اإلتص

  .ية

  نتائج

تسابقأوجه 

  ق الروبوت

عة جامعات

 رفيھى

ول فى مسا

 فى مسابقة أف

ل فى مسا

 فى مسابقة أف

 عن روبوت

Pick and (

لتنظيمية والم

 ات المختلفة

إدارھو  و .ة

إحتضاذلك ب 

يكانيكا والمي

ساسيةط األ

عات الصغيري

أھم الن

ة فى ستة أ

لرابع بمسابق

 وفود سبع

 و برنامج تر

المركز األو

 متجددة

مركز األول

المركز األو

 

مركز الثانى

كز الخامس

Place( يدى

لى األعمال ال

ريع والمسابقا

الب بالجامعة

و. كنولوجية

رونيات والمي

ل أوجه النشاط

مية و الصناع

المشاركة -

 سبعة

المركز ال -

إستضافة -

الفعاليات

الفوز با -

المالطاقة 

الفوز بالم -

 علمى

الفوز با -

روبوت

الفوز بالم -

المر -

التقلي

اإلشراف على

تحكيم المشار

3 

ت رعاية الطال

العلمية والتك

اء و اإللكتر

وتشمل. الت

وسائل التعليم

  ة

  لجامعات

  صورة

قمى األول

  ة

  متجددة

  طنطا

وت على

امعات

  ية

 لوان

عى لليوم

  ب الھندسة

  طنطا

 أحد إدارات

ى المجاالت 

علوم الكھربا

ى شتى المجاال

 و الفلك و الو

  رسمية
الفعالية

سبوع شباب ال

جامعة المنص

يم الملتقى الق

للطاقة

الجديدة والم

جامعة طن

مسابقة الروبو

مستوى الجا

المصري

جامعة حل

مشاركة كراع

مصرى لطالب

جامعة طن

ھووة طنطا

 المميزين فى

طالب فى ع

الصناعية فى

لوجيا الطاقة

لمسابقات الر

 12ى

 

أس

2009  

فبراير  

تظي

م

الم  2

المص

 

 العلوم جامعة

عاية الطالب

من إبنائنا الط

 بالتطبيقات ا

و تكنول    ت 

 النادى فى ال
  ترة

إلى 7: ن

 2009راير 

9فبراير  7: ن

12: ى

200  

  2009ريل 

009يونيه  1

 
  مقدمة

نادى

مجال رع

النابھين م

طهتبالمر

الروبوتات

مشاركات
الفت  

من  1

فبر

من  2

إلى

09

أبر  3

4  17



ته فى إطار 

طالق بمجلة 

  عة

  علمى

حت رعاية 

  ومات

معه وتنظيم 

ابقة جھاز 

فضل بحث 

 CDفضل 

ابقة أفضل 

ائيات بإقليم 

بوت و األنمت

عن ھذا اإلط

20.  

ة بإسم الجامع

صة الخيال الع

 التى تقام تح

ولوجيا المعلو

   العام

ى عشرة جام

 رفيھى

ول فى مسا

 فى مسابقة أف

 فى مسابقة أف

ى فى مسا

فعاليات النھا

طالبى للروبو

I.  

لة صحفية ع

009جيسمبر

يق ألول مرة

قص ل بمسابقة

ت المسابقة

صاالت و تكنو

ى بالمعرض

 وفود إحدى

 و برنامج تر

المركز األو

 متجددة

مركز األول

مركز األول

المركز الثانى

 

تحكيم كافة ف

إطالق قسم ط

EEEمجتمع 

تم نشر مقالة

IEEE بعدد ج

مشاركة الفر

المركز األول

تحكيم نھائيات

وزارة اإلتص

المركز الثانى

إستضافة -

الفعاليات

الفوز با -

الطاقة الم

الفوز بالم -

 علمى

الفوز بالم -

الفوز با -

 روبوت

تظيم و ت

  الدلتا

4 

ى لطالب

  ة

  طنطا

ق الممثل

 بمسابقة

  ن

وع فتيات

  ت

  منيا

 FLLبقة

First Le  

ية لإلبداع

 القاھرة

  علوم

قمى الثانى

  ة

  متجددة

  طنطا

ھائيات

درة إنتل

   والھندسة

يوم المصرى

الھندسة

جامعة طن

رعاية الفريق

جامعة طنطا

روبيكون

مشاركة بأسبو

الجامعات

جامعة الم

نھائيات مساب

ego Leagu

كز األسكندر

ملتقى جامعة

لنوادى الع

يم الملتقى الق

للطاقة

الجديدة والم

جامعة طن

إستضافة النھ

إلقليمية لمباد

عالمية للعلوم

لي  2

ر  

لج

 12ى

 

الم

ن  2

e

مرك

م 

 29ى

 

تظي

اإل

الع

 

009يونيه  1

2010تمبر 

إلى 7: ن

 2010راير 

2010مارس 

 2010رس 

إلى 26ن 

 2010رس 

  2010يو 

 
5  17

سبت  6

من  7

فبر

م 6  8

مار  9

من  10

مار

ماي  11



و ذوى  

ضالً عن 

س والھيئة 

 بالمجال 

والذى  ية

رارية فى 

الل عقد 

 التدريس 

من دخل 

إلنضمام 

  لفعاليات

 والمخترعين

 والعلمى فض

ھيئة التدريس

الب المھتمين

شاركة الطالبي

ضمان األستمر

االت من خال

عضاء ھيئة

م اإلستفاده م

صر المميزة لإل

معة طنطا بال

ن المبتكرين

نىقوالدعم الت

من اعضاء ھ

تكارات الطال

 ضعف المش

 إلى عدم ض

  -:ل

  .مال النادى

 

عة فى المجا

ة من خالل أ

يتم. للتدريب

إنتقاء العناص

تمثيل جام

الجامعة من

ة المناسبة و

متخصصين م

ى تصنيع ابت

الساسية مثل

باألضافه .ب

ألتية  من خالل

اركة فى أعم

.  

 .ل التعليمية

  امعة

طالب الجامع

وجية المتقدمة

ورشة فنية ل

كما سيتم إ.

5 

  طنطا

يوم  عاليات

  مصرى

  كية

  بشرية
من طالبب

 توفير البيئة

ريق دعوة الم

شراف علىإلا

ض العقبات اال

اف والتدريب

 العناصر األ

للمشا لمعاونه

  .كلفتھا

ة و المدربين

الب و الوسائل

 البحثية بالجا

ت العلمية لط

الت التكنولو

تدريسى و و

 بنيته التحتية

جامعة طن

شاركة فى فع

المھندس المص

القرية الذ

جة للكوادر الب
شبابالرعاية

كز دورة فى

 ذلك عن طر

امل تدريبية و

فة عامة بعض

شران فى اإل

ل على توفير

  .البية

يس والھيئة ال

ع و خفض تك

  

ھارات الطلبة

الطالتكارات

مع المشاريع

تنمية القدرات

مختلف المجا

عانة بمعمل ت

دى و تنمية

المش  

 كوحدة منتج
 ً بر م مختصا

 ً ويترك .عموما

لشباب ويتم

عمل مل ورش

 التوجه بصف

عدد المشاركين

 تصور يعمل

لمشاركة الطال

ء ھيئة التدري

ليات التصنيع

.لمالية للنادى

 من خالل مھ

 من خالل ابت

سبة للتكامل م

مقترح على

 رمزية فى م

مع األستع. 

حتياجات الناد

 

2010تمبر 

طوير النادى
 نادى العلوم

ت العلمية ع

ادى لھؤالء ا

بالجامعة لعمل

وتصادف ھذا

ى إنخفاض ع

  .ألداء

نحاول وضع

عدة الوسيع قا

تذاب اعضاءج

فع كفاءة عمل

عم الموارد ال

دمة المجتمع

دمة الجامعة

وفير بيئة مناس

  
 التصور الم

دربية بأجور

. و معاونيھم

 فى تدعيم إح

 

سبت  12

مقترح لتط
يعتبر

اإلھتمامات

الدعم الما

المعاونة ب

و .العلمى

يؤدى إلى

مستوى األ

لذلك ن

تو -1

جا -2

رف -3

دع -4

خد -5

خد -6

تو -7

آلية األداء
يعتمد

دورات تد

بالجامعة

الدورات



تم تكوين 

ة إلعداد 

تدريب و 

األساسية 

و متحف 

  

عد المالية 

تحركة و 

 )سومية

على ان يتم 

ق العمل نوا

ل عمليتى الت

ت مكونات ا

ية و المكتبة و

لمعملا

صة وفقاً للقواع

 و رسوم مت

ة فى بيئة رس

.جر مناسب

تشكل فرق.  

 بالتالى تشكل

 تنمية قدرات

 الورشة الفنية

  . المقترح

ةيداملا دراوملا

ةيملعل
ت

ةشرولا

ت متخصصة

ت توضيحية

نظمة المختلفة

 .ودة

نظير أجيطة

جتمع و البيئة

و.  ملموس

سيتم. مالية

ونات النادى

فق التنظيمى

لا ضراعملا
تايجمربلا

ةبتكملا

تايجمرب
ةريغص ت

  ى المقترح

 لتوفير خدمات

ت و رسومات

ج محاكاة لألنظ

صناعية المحد

6 

و البيئة المحي

خصصة للمج

ب إلى واقع

د الم الموار

تشمل مكو. ية

 مخطط للتدفق

مولعلا ىدان

ةيميلعتلا لئاسولا
ثاحبألا

كنورتاكيملا

ةيجولونكتلا ةناضحل

ةيملع ةزھجأ
تاعانصةيثحب 

قيوستلا

بيردتلا

التنظيمىط للتدفق

دات صغيرة

عداد برمجيات

ماذج و برامج

عليمية أو الص

ع الجامعة و

 خدمات متخ

كارات الطالب

 البشرية و

لموارد المالية

لتالى يوضح

ن

ةينورتكلإلاو ةيب
كلفلا

نيفرشملا

لا

ةيميلعت لئاسو
عيراشم

مخطط

لمقترحة وحد

إع( التعليمية

)المعملية ب

إعداد نم(كاة

 األھداف التع

خدمة مجتمع

لتيسير تقديم

و تحويل ابك

ية للعناصر

ر و فائض ال

و الشكل ال. ب

برھكلا ةزھجأ

ةيرشبلا دراوملا

نيينفلا بالط

لتكنولوجية ال

 :ت المقترحة

وير الوسائل

نماذج للتجارب

ذجة و المحاك

بوتات لخدمة

 

مل ستشكل لخ

 تكنولوجية ل

ن المدربين و

 دورة اساسي

ة بھذه الكوادر

قاعة التدريب

طلاءاربخلا

  لتكنولوجيا
 الحضانات ا

مثلة للوحدات

وحدة تطو -

ون لوحات

وحدة النمذ -

إعداد روب -

 
لفرق عمل

حضانات

المزيد من

التسويق

باإلستعانة

النادى و ق

حضانات ا
تعتبر

أم. المتبعة



 المناسبة 

لمكتبة و 

وية نظير 

مة تقديراً 

ق مع نسي

 

ية و المادية

شة الفنية و ال

تكون العضو

عضوية دائم

 و ذلك بالتنس

موارد البشري

ادة من الورش

ت. مھا النادى

ء المميزون 

لكية الفكرية

  

عند توافر الم

امعة باإلستفا

 فيھا أو ينظم

األعضاء منح

ظ حقوق المل

7 

لتوسع فيھا ع

ح لطالب الجا

 التى يشارك

 ً يم. دد سنويا

عتھم و حفظ

حضانات و ا

 بحيث يسمح

فى الفعاليات

 عضوية تجد

سجيل إخترا

يد انشطة الح

 .جديدةمات

ضوية للنادى

ى اإلشتراك فى

خراج بطاقة

طالب على تس

  .امعة

 

و يتم تجد -

لتقديم خدم

  ضوية
مل نظام عض

 األولوية فى

مزى مع استخ

  

 
د النادى الط

مختصة بالجا

 

نظام العض
يتم عم

تكون لھم

مقابل رمز

.لجھودھم

 اإلختراع
يساعد

اإلدارة الم



8 

 
 



  
  لتحكيم

  
  لجديد

  

الت مع لجنة 

 بقر النادى ال

   الجوائز

2  

حد المشروعات

2  

عمل تتدريبية

حفل توزيع

2009مارس 

مناقشة أح

009 فبراير 

ورشة ع

 و المتجددة م

9 

 
  م

ب الجامعات

 
200  

 

طاقة الجديدة

 لجان التحكيم

أسبوع شباب

9وان أبريل

  لعام

مى األول للط

طا مع إحدى

ت بجامعة حلو

ة المعرض ال

الملتقى القم

 

  صور

ق جامعة طنط

عمل الروبوت

مسابقة

 
ألبوم الص

فريق

ورشة ع

  



األتمته بجمعي   IEEEية 

  طنطا

10 

 

ب للربوت و ا

عن جامعة ط

ح قسم الطالب

ع

 

إفتتاح

 
 

 

 



  

  س بالكلية

  ة

  ألسبق

  األسبق

ھيئة التدريس

  ضور 

تنمية اإلدارية

امعة طنطا األ

ا يس الجامعة

من أعضاء ھ

11 

 الختامى بحض

يش وزير الت

دقة رئيس جا

افى نائب رئي

لفيف مكالء و

الحفل

أحمد درو/ د

بد الفتاح صد

ز محفوظ كفا

لسادة و الوك

د.أ

عب/ د.أ

عزيز/ د

ية الھندسة وا

 

عميد كلي

 

  

  

  



  

  

 

 

  

 معة القاھرة

  ألسكندرية

12 

ى العلوم بجام

باأل FLLابقة

 
ملتقى نوادى 

 
تحكيم مسا

 
 

  



  
  تنظييم

  
م و 

ين بأعمال الت

للعلوملعربية 

  يا

يين المشاركي

قة المؤسسة ا

التكنولوجيا

  
2010  

يق المتطوعي

شرح المسابق

0س المصرى 

13 

فري

ش

بيوم المھندس

 
 و المنظميين

 
  ا

جامعة طنطا ب

للمشاركين و

 جامعة طنطا

جناح ج

 

ورة تذكارية ل

كلمة

 

صو

  

  

  

  



   

 

14 

  

  

  

  

ممالحق

 
 

 



  

 

ى، وعمالً 

ق العمل و 

زية تتركز 

نابھين من 

صناعية فى 

و الوسائل 

صرية على 

 بالخبرات 

راز أسماء 

كذلك . مدة

ل األتصال 

يتى التعليم 

  عليم

  

 

 المجتمع المدنى

بمتطلبات سوق

ة وإدارة مركز

 و إبتكارات الن

بالتطبيقات الص

طاقة و الفلك و

ى األسواق المص

ى بدعم النادى

ارة النادى بإبر

 بإيصاالت معتم

ن خالل وسائل

فى خدمة عمليت

ون الطالب و التع

  وظ كفـافى

بين الجامعة و

اضية للوفاء بم

طالب بالجامعة

حتضان افكار

وم المرتبطه بعل

و تكنولوجيا الط

معة متميزه فى

وم رعاة النادى

و تقوم إدا. شر

ھذه المساھمات

  .ت

ى إستفسارات من

جامعة طنطا ف

  
يس الجامعة لشئو
  

عزيز محفو/د.أ

  

.،  

صر التعاون بي

 الفنية و الريا

رات رعاية الط

التكنولوجية بإح

ترونكس و الع

و الروبوتات و

 لھا مكانة و سم

و يقو. بالجامعة

المالى المباش عم

 يتسلم النادى ھذ

يد من اإلبتكارات

إلجابة على أى

كم الموقرة و ج

   اإلحترام

نائب رئي

15 

..وافر التحيةد

على توطيد أواص

 التكنولوجية و

 وھو أحد إدار

الت العلمية وا

ميكانيكا والميكات

ة اإلتصاالت و

كم الموقرة لما

 لنادى العلوم با

من خالل الدع

كما. ة بالنادى

تكون نواة لمزي

أى عقبات و اإل

ون بين شركتك

  . لى

و الص التقدير

  
  
  
  

 و الطالب

-----  

بعد

جامعة طنطا ع

الت العلمية و

جامعة طنطا

يزين فى المجا

كترونيات والم

ألساسية أجھزة

طا بدعوة شركتك

ن أحد الرعاة

وكذلك م. دوات

بوعات الخاصة

كات الراعية لت

مندوبكم لتذليل 

واصل و التعاو

ضل لوطننا الغال

مع خا

   الرعاة

   طنطا
ة لشئون التعليم و
 لراعية الطالب

  لعلوم

--------------

عاية الطالب بج

مختلف المجاال

م نادى العلوم

ة الطالب الممي

لكھرباء و اإللك

أوجه النشاط األ

  .صغيرية

جامعة طنط – 

كنولوجى لتكون

ب الفنى و األد

ألجھزة و المطب

عدة على الشر

التواصل مع م 

ى إستمرار التو

 اعيننا غد أفض

 شطة الطالبية

  ل النمر

 

طاب لمخاطبة

جامعة
جامعةالب رئيس 

اإلدارة العامة لر
نادى ا

--------مدير  

طار حرص رع

 الطالب فى م

يقوم. لمستقبلية

ى مجال رعاية

الب فى علوم ال

وتشمل أ. الت

 الصناعات الص

ف نادى العلوم

التجارى و التك

جھزة و التدريب

عاراتھم على األ

ار الطالب الوا

عد إدارة النادى

آملين فى. أدناه

واضعين نصب

شار العلمى لألنش
  

محمد كمال/ د
  

 
نموذج خط

مكتب نائب

/السيد

فى إط

على تأھيل

التحديات ال

أنشطتھا فى

إبنائنا الطال

شتى المجاال

التعليمية و

يتشرف

الصعيدين 

الفنية واألج

الرعاة وشع

عرض أفكا

و يسع

الموضحة 

والتدريب و

المستش

  



 

ء التكرم 
دولة / ى
لنادى   -

ة العلمية 

  --- ل
 

  قيمة

  

  

  

برجا ،وجية 
محلى(لصنع 
-------جھاز

مكم لألنشطة

  لسيادتكم
  

خص المسئول
 ---- ن أمكن

  
الق  

جنيه 

   

  الب

و التكنولو ية
ذكر جھة ال

الجت المھدى 
كم كريم دعم

مقدمه ل

توقيع الشخ-- 
ختم إن ---- 

الكمية

  

  

بالج  التقديرية

الطال و تعليم

...،  

جاالت العلمي
إ------ صنيع 

إذكر بيانات--
كرين لسيادتك

  . اإلحترام

----

  الوحدة

/ بالعدد--

/ ... بالمتر

  --الخ

القيمة
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الت لشئون عة

.ة طيبه و بعد

ى مختلف المج
من التص 
------- من

شاك.  العلوم

ا بقبول فائق

 ------ ل

ب
 حاجة

 

الجامع رئيس

تحية

فى الطالب ل
-------جھاز

ضحة، كإھداء
كعھده لنادى

وتفضلوا

ات بالتفصيل

سطر حسب الح

ر نائب/ تور

ص على تأھيل
ضع إسم الج
يانات الموض
ان تضاف ك

  البند

ذكرالمواصفا

مزيد من األسط

 

  ھداء

ستاذ الدكت

حرصطلق ال
ض-------- ھاز

بالبيا-------- 
 ذلك على ا

  

يرجى ذ ----- 

كن إضافة المز

 
نموذج اإلھ

السيد األ

من منط
بقبول جھ
-)المنشاء
و. العلوم
. للطالب

  م

1  ----

يمك   2

 



 

 المجتمع 

المؤسسة 

مشتوى (-

طا لتشھد 

سابق فى 

بالموافقة 

ة تكاليف 

يمة بداية 

بعدد من 

  . يلزم

  لطالبية

  

 

ن الجامعة و

اإسم ---تقوم 

---ى مستوى 

لى مدينة طنط

نظيم ھذا التس

دتكم التكرم ب

   

عة و بدون أية

سيادتكم الكري

نادى العلوم ب

نحو إتخاذ ما

ى لألنشطة ال

  

النمر كمال 

.، 

ر التعاون بين

حيث ت. ---- 

على---- )إلخ

لمنظميين عل

 المنظمون لتن

جوا من سياد

. ات الحدث

 تكاليف القاع

عتبر رعاية س

سسة بدعم ن

ضل بالتوجيه نح

  رام

مستشار العلمى

محمد/د

  

 الطالب

..اإلحترام فر

وطيد أواصر

-إسم الفعالية-

/... ملتقى/ ة

 وقع إختيار ا

و يسعى. تا

لذا نرج. طنطا

لوم فى فعاليا

دفع ---- عاة

تع  ---- رعاة

ث ستقوم المؤ

لعلم و التفض

إلحترا و قدير

الم
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 و التعليم ون

وافر و التحية

طنطا على تو

---ى رعاية

مسابقة: فعالية

و قد. ---- )

طقة وسط الدلت

وم جامعة ط

مل بنادى العل

ؤسسة و الرع

مؤسسة و الر

حيث. ؤسسة

ھذا للتكرم بال

التق فائق بول

لشئو الجامعة

خالص بعد

ب بجامعة ط

 بالموافقة على

نوع الفع(---ه

إلخ... دارس

رى فى منط

مع نادى العلو

اك فريق العم

المؤإسم --- 

المإسم ---إن

جامعة و المؤ

ھ. ية المتقدمة

بقب تفضلوا و

  

 رئيس نائب 

 رعاية الطال

ادتكم التكرم

و رعاية ھذه

المد/لجامعات

ن دور حضا

مو بالتعاون

و كذلك إشترا

دتكم إستعداد

فة إلى ذلك فإ

ستقبل بين الج

ورات التدربي

 

ستضافة فعالية

/ الدكتور اذ

طار حرص

رجو من سيا

بتنظيم و ----  

ال/ لجمھورية

لية لما لھا من

امعة طنطا و

ية المسابقة و

نھى لعلم سيا

فباإلضا. معة

ثمر فى المس

لحديثة و الدو

 
نموذج اس

األستا

فى إط

أر. المدنى

و الرعاة

ال: الفعالية

ھذه الفعالي

رحاب جا

على رعاي

كما أن

على الجام

لتعاون مث

األجھزة ا



 الغير مشارركين فى 

 ى الفكرة

 )ف

  

لب األخرين

ة للتدليل على

اع المستھدف

 التوثيق للطال

  :لية

ت الضرورية

القطا –صادية
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ا كنوع من

مواصفات التا

ية و المعادالت

 )إلنجليزية

 

ألھمية اإلقتص

  ع
ريع و حفظھا

 مشروع بالمو

ال التوضيحي

 :ة

لعربية أو اإل

ل من الطالب

  الرعاة

األ –الفكرة 

بر عن مشروع
ضيح المشار

Poste لكل

 A2 

ع على األشكا

لبيانات األتية

  الجامعة

 نادى العلوم

بال( لمشروع

ء فريق العمل

 ء المشرفين

ء و شعارات

(ح المطبوع

 

وحة ورقية تعب
لة فعالة لتوض

 rيتم عمل . 

قياس الورقة

المطبوع عتمد

حتوى على ال

شعار .1

شعار .2

إسم ال .3

أسماء .4

أسماء .5

أسماء .6

يوضح .7

 
نموذج للو
كوسيل

.المشروع

مق -

يع -

يح -


