تصمـيمات طـالب ثانية عـمارة

قام طالب الفرقة الثانية بقسم الهندسة المعمارية بتصميم بيوت
خشبية وتنفيذها تحت أشراف د .خالد الحجلة ضمن متطلبات
مقرر التصميمات التنفيذية بالفصل الدراسي الثاني وتم عرضها
ببهو القسم .
وهذة التصميمات تمثل طرز مختلفة شرقية وغربية .

مـجلة الكـلية AEJ
صدر العدد  1لشهر مارس  6112من
مجلة كلية الهندسة والذي يضم 26
مقالة علمية محكمة في مختلف
موضوعات العلوم الهندسية .
وهي منشورة على شبكة االنترنت من
خالل عدة روابط :
موقع الناشر  ، Elsevierاتحاد مكتبات
الجامعات المصرية  ،كلية الهندسة
جامعة االسكندرية .
www.journals.elsevier.com/alexandria-engineering-journal
www.eulc.edu.eg.
http://eng.alexu.edu.eg/index.php/scientific.research/

دورات عن الوقاية من االشعاعات المؤينة

تعلن هيئة الطاقة الذرية باالسكندرية وبالتعاون مع قسم الهندسة
النووية واالشعاعية بالكلية عن تنظيم برنامج تدريبي تحت
عنوان الوقاية من األشعاعات المؤينة ويتم التدريب على
مستويين األول للحاصلين على البكالوريوس والثاني للحاصلين
على الثانوية العامة و المعاهد المتوسطة والدبومات وذلك خالل
 11يوما و 161ساعة تدريبية .

سـلم عـلى مصـر بالـثوانى وبقـايا الدقـائق
وافق مجلسي الكلية والجامعة على رفع المقترح المقدم من
أ.د .ناصر درويش األستاذ بقسم الهندسة االنشائية بالكلية
والوكيل األسبق لشئون التعليم والطالب الى الجهات المختصة
وعنوان مقترحة " سلم على مصر بالثوانى وبقايا الدقائق".
الحتساب المكالمات بنظام الثانية وليس
ب الدقيقة وتجميع مقابل بواقى الدقائق غير
المستهلكة وتخصيص حصيلتها أتوماتيكياً
فى صندوق خاص يتبع الدولة وبالتالى
فيستطيع المواطن المساهمة فى تمويل
مشروعات التنمية بالدولة دون أن
يتحمل أى أعباء إضافية .
وطلب استصدار قرار من الهيئات المختصة بذلك.

الـعــدد الثالث عشر .أبريل6112 .
السنة الثالثة

الـبطوالت الريـاضية لـطالب الـكلية
تهنئ أسرة الكلية أبنائها الطالب وتشكراللجنة الرياضية بإدارة
رعاية الشباب لحصولهم على مراكز متقدمة وذلك تحت أشراف
د .محمد جابـرأبـوعلى وكيل شئون التعليم والطالب وهي :

انجازات طالب اللجنة الفنية والثقافية
تهنئة من القلب لفور طالب اللجنة الفنية والثقافية بالكلية
بعـدة مسابقات على مستوى الجامعة :

انجـازات طـالب اللجنة العـلمية
* فوز الطالب عبد الرحمن أو كليله  /3مكيكانيكا بالمركز
األول جامعة والمركز الثاني على جامعات الجمهورية والشرق
االوسط لتصميمه وتصنيعة غواصة الية ذات تحكم عن بعد
بمسابقة .ROV

انجازات طالب اللجنه االجتماعيه
* فوز فريق الشطرنج طلبة بالمركز االول على مستوى الجامعة.
* فوز فريق الشطرنج طالبات بالمركز على مستوى الجامعة.

اللجنه االسر
* حصول فريق الكلية للكرة الطائرة طلبة على المركز األول
على مستوى قطاع الوجة البحرى بالجمهورية.

* حصلت الكلية على المركز األول بمسابقة الماكيت السياحى
على مستوى الجامعة حيث قاموا بتصميم مسجد محمد على.
واشترك في تصميمة هاجر أبو العينين /4عمارة  ،أحمد حلمى
عبد المجيد  /3ميكانيكا  ،ندى نبيل الحو  /4عمارة .
* حصول الكلية على المركز األول فى مسابقة التصوير
الفوتوغرافى للطالبة هاجر أبراهيم أبو العينين  /4عمارة.

* فوز الطالب محمود عبد اهلل/6مدني بالمركز الثاني في
مسابقة الخط العربي .
* فوز فريق الكلية بالمركز الثالث بمسابقة أفاق المعرفة .

سفـراء الكلية

* حصول الكلية على المركز الثانى مكرر بمسابقة نادى
المناظرات باشتراك الطالب محمد
سامى محمود  ،زياد أكمل عبد
الحميد  ،محمود سعيد عبد اهلل .
* حصول فريق الكلية على المركز الثاني في دوري القطاعات
لكرة الـقدم طـلبة قطاع ثاني.
بحضور د .قنصوة عميد
الكلية ود .صادق كساب
الوكيل االسبق بأستاد
الجامعة .
توقيع تذكاري على كرة المبارة

* حصول الكلية على المركز الثالث
بمسابقه المشغوالت اليدوية الطالبة
دعاء أحمد عبد ربه  /3كمبيوتر.
* حصول الكلية على المركز الرابع فى مسابقة بانوراما ثقافية
للطالب محمد عبد البصير ،مراد الغنيمى ،مصطفى يسرى ،محمد
محمود .

اختبارات نصف الفصل الدراسي
تبدأ أختبارات نصف الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع
بجميع أقسام الكلية ولطالب البرامج العلمية المتخصصة من
السبت  6أبريل حتى الخميس .7

