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تم اإلعداد لهذا اليوم منذ أسبوع سابق بعد دعوة جميع رؤساء األقسام للمشاركة فى هذا اليوم.
تم إعداد وتجهيز المعرض (مشرروعا قســــــرـم الهندســرـة المعماريرة للـــــرـلم والماكيترا ومنا رد
العرض فى أرجاء صالة مدخل قسم الهندسة المعمارية).
تم تجهيز وعرض جميع المعرو ا صباح يوم الخميس  4812/ 2 / 2من عروض كاآلتى:
لوحا كبيرة عن اليوم المفتوح.
ركن صور عن أنشـة الـلم وقسم الهندسة المعمارية منرذ  1220حترى عرام  4882وعررض بالفيرديو
لهذه األنشـة من رحل ومناقشا ومؤتمرا ومناسبا مختلفة "وعرض بالفيديو بشاشة العرض".
ركن لحوالي  428كتام ومجلة معمارية متنوعة فقـ للـلع من الـلم والهيئة التدريسية بها عرض
لمجلة القسم ومجلدا المؤتمرا العلمية بالقسم منذ عام  4888حتى عام  " 4818من مكتبة أ.د كامل
عبد الناصر احمد الخاصة "
ركن خصص لقسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية لعرض الروبو ولوحا بيانية فى مدخل القسم.
ركررن خصررص للعرررض المعمررارا لمشررروعا الـررلم معماريررة وتخـيـيررة حديتررة وعرردد مررن مجسررما
لمباني متنوعة (ماكيتا ).
ركن خصص لمواد البناء الحديتة كتالوجا وكتم.
ركررن خصررص لمجلـــررـة المهندسررين المصرررية وبعررض مجـــررـل المدينررة العربيـــــررـة (ا.د  /كامررل عبررد
الناصر احمد ،أ.د  /عصام الدين محمد على) وعرض ما يقرم من  888عدد منذ عام  1220حترى عرام
 4882وهذه المجل معرو ة للـلم وقد سمح بالحصول عليها.
تم عرض صور لرؤساء أقسام العمارة منذ نشأته عام  1222حتى اآلن.
تم عررض صرورة أ.د /عبرد المرنعم حسرن كامرل ومشراريع فري بنراء الجامعرا المصررية وخاصرة جامعرة
أسيوـ وجامعا جنوم مصر.
ركررن خرراص بعرررض بعررض تقررارير وبحرروة ـلبيررة سررابقة متنوعررة فررى دراسررا ومحا رررا المررواد
المعمارية حوالي  28تقرير وبحة (متاحة للـلم للحصول عليها لمن يرغم).

 الساعة الثانية عشرة ونصف
تم عقد اللقاء مع الـلم والهيئة التدريسرية فري مردر أ.د /عبرد المرنعم حسرن كامرل وترم الترحيرم برالـلم
وقدم األستاذ الدكتور /كامل عبد الناصر أحمد ـ المنسق العام كلمة تو ح أهمية هذا اللقراء واليروم المفتروح
وم مون العمل الجماعي للـلم واألنشـة التقافية والعلمية واإلرتباـ األسرا العلمي للتعرف علرى القسرم
وأنشـته المختلفة والزيارا والرحل العلمية وأهميتها لـالم العمارة وإرتباـه بالمجتمع الذا يكون لديه
في إقامته باألعمال المعمارية والتخـيـية  ..وقد تم شكر األخوة المشراركون مرن قسرم الهندسرة الكهربائيرة
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والميكانيكية وعرض نمـ من أنماـ العلم لـلم العمارة والزائرين  ..تم قدم أ.د /عبرد المنـلرم محمرد علري
كلمة بصفته مشرف عام على اليوم المفتوح حيا بها الحا رون من زملء هيئة التدريس والـرلم وو رح
أهمية اليوم العلمي المفتوح في إزكاء روح العمل الـلبي وإحياء ذكرى األنشـة والزملء السابقين بالقسم
ونذكرهم بالخير لما كان لهم دور وف ل في تعليم األجيال السابقة.
 الساعة الواحدة ظهرا
تم إفتتاح المعرض لليوم المفتوح بوجرود الرزملء والـرلم مرن األسرتاذ الردكتور /كامرل عبرد الناصرر أحمرد،
أ.د /عبد المنـلم محمد علي  ..وتم المرور مع الـلم على جميع أركان المعرض السابق عر ها .
تم عقد لقاء مع القناة السابعة مع األستاذ الردكتور /كامرل عبرد الناصرر أحمرد ـ المنسرق العرام لليروم المفتروح
وكذلك كلمة مع األستاذ الدكتور /عبرد المنـلرم محمرد علري ـ وكيرل الكليرة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنميرة
البيئة المشرف العام على اليوم العلمي المفتوح للكلية.
 ثم دعوة اجلميع الساعة الواحددة والنصدف إلرى بوفيره الشراا والبسركو وجلرس الرزملء والـرلم
للتحدة مع بع هم البعض في مودة بين األساتذة واألبناء الـلم.
 إستمر العرض حتى الساعة الرابعة والنصف في تصوير وإـلع الـلم على الكتم والمجل ومناقشا
حول المشروعا المعمارية ومواد البناء.
 تم الساعة الخامسة تم عقد لقاء مع الـلم وأع اء الهيئة التدريسية بح رور كرل مرن أ.د/عبرد المنـلرم
محمرد علري  ،د /شروك محمرد لـفري القا ري  ،د /محمرد حمردا محمرود  ،د /وائرل حسرين ومشرراركة د .
ممدوح علي يوسف  ،أ.د /عصام الدين محمد بمدر أ.د /عبرد المرنعم حسرن كامرل لتوزيرع الهردايا العينيرة
على الـلم المتميزين في إعداد المعرض واألنشـة المختلفة لليوم المفتوح ( مجرل معماريرة لعردد مرن
الـررلم والـالبررا ومعيرردة (حرروالي  )88وللمشرراركين مرن قسررم الهندسررة الكهربائيررة (حرروالي  .. )0وتررم
تقديم الشكر للجميع للمشاركة الجادة في هذا اليوم على أمل تكرار هذه المناسبا العام الدراسي القادم إن
شاء هللا.

المشرف العام لليوم العلمي المفتوح
المنسق العام لليوم العلمي المفتوح
أ.د /عبد المنطلب محمد علي
أ.د /كامل عبد الناصر أحمد
األستاذ العمارة والتخطيط العمراني المتفرغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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