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 بالجامعت األعمال ريادة مسابقت في الثاني بالمركس يفوز بنها هندست من فريق

 األمريكيت

 
 معاً  مسابقة فى الثاني بالمركز ببنيا اليندسة كمية من فريق فاز

 Ma’an Social» 1118 المجتمعية األعمال لريادة
Entrepreneurship Competition 2018» أقيمت والتي 

 بالجامعة جيرىارت جون مركز ونظميا مريكيةاأل بالجامعة
 جمال/ الدكتور بحضور سافوال شركة من وبدعم مريكيةاأل
 .المجتمع لخدمة السابق بنيا جامعة رئيس نائب - سماعيلإ

 من فريق 33 فييا شارك المسابقة أن بنيا ىندسة عميد - سميمان عارف/ الدكتور وقال
 المركز عمى زويل جامعة فريق وحصل اصةوالخ الحكومية المصرية الجامعات مختمف

 عمى سكندريةاإل جامعة وفريق الثانى المركز عمى ببنيا اليندسة كمية فريق و ولاأل
 وأكتوبر أغسطس شيري خالل مرحمتين عمى تمت منافسات بعد وذلك الثالث المركز
 و شمس عين جامعة و زويل جامعة من أعضاء ضمت التحكيم لجنة أن مشيراً  ،1118
 .التخطيط ووزارة والطاقة الكيرباء ووزارة سافوال شركة

 Electrical power» الثاني بالمركز الفائز بنيا ىندسة مشروع أن عارف وأضاف
generation using small scale gasifier-engine unit» تصميم لىإ ييدف 

 الغاز استخدام ثم العضوية المخمفات من الحيوى الغاز وقود إلنتاج متكاممة وحدة ختياروا  
 .مصر في والطاقة البيئة لمشكمتي حل يقدم وبذلك والحرارية الكيربية الطاقة نتاجإل المنتج

 
 فريق أن المجتمع لخدمة السابق الجامعو رئيس نائب - اسماعيل جمال/ الدكتور وأضاف
 عمى الفريق حصل وقد والحاضرين التحكيم لجنة عضاءأ جميع إعجاب نال بنيا جامعة
 أربعة من مكون الفريق أن مشيراً  المشروع، تنفيذ و لتمويل جنييا 110111 قدره دعم

سراء محمد اسالم الحميم عبد وىم الرابعة الفرقة في طالب  اليندسة قسم الغزالى السيد وا 
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براىيم أحمد السيد وباىر طاقة شعبة الميكانيكية  اليندسة قسم عبداليادي محمد وا 
 - نورالدين محمد/ الدكتور المشروع مشرف ليإ ضافةباإل ميكاترونكس، شعبة الميكانيكية

 .الميكانيكية اليندسة قسم
 ألعضاء التينئة بنيا جامعة رئيس بعمل القائم - المغربي حسين/ الدكتور قدم جانبو ومن

 ستقدم الجامعة أن عمي مؤكداً  الفوز، بيذا سعادتو عن وأعرب بنيا ىندسة ولكمية الفريق
 من كبير عدد نافس والذي عاليًا، بنيا جامعة اسم رفع الذي الفريق ذالي الدعم كل

 طالب إمكانيات في الكاممة ثقتو عنمعرباً  المسابقة، ىذه في المشاركة المصرية الجامعات
 .بنيا جامعة وطالبات

 رسالتيا بنيا جامعة لتحقق الواقع أرض عمي بتكاراتاإل ىذه تنفيذ عمى المغربي وشدد
 .المجتمع وتنمية خدمة ىمياأ من والتي اإلستراتيجية ىدافياوأ
 
 


