المؤتـمر العـلمـي للكـلـية

منصة المؤتمر

عقد المؤتمر العلمي السنوي للكلية يوم السبت  61أبريل
بحضور عميد الكلية والسادة الوكـالء ود .الحيـوي رئيس
وحدة ضمان الجودة وطالب من الفرق الدراسية المختلفة .
وعرضت االدارة توصيات المؤتمرات العلمية التى عقدت
بأقسام الكلية ثم أهم االنجازات بالكلية خالل العام الدراسي من
مؤتمرات وندوات وتعاون دولي مع جامعات أجنبية ونتائج
استبيان طالب الفرقة الرابعة عن المقررات الدراسية واالنشطة
ثم بدأ حوار مفتوح مع الطالب استمر لمدة ساعة ونصف .

زيارة وفد من الجامعة التكنولوجية بميونـيخ

صورة تذكارية للوفد بالمعمل االفتراضي

زار وفد من الجامعة التكنولوجية بمدينة ميونيخ بألمانيا الكلية
وخاصة قسم الهندسة المعمارية حيث اجتمعوا بمعمل الواقع
االفتراضى وذلك من ضمن فعاليات مشروع Desert Wood
ومبادرة  TUM Woodوبحضور د .شامل من الهندسة
االنشائية ونسق للزيارة د.زياد الصياد من الهندسة المعمارية.

أسبوع الهندسة المعــمارية
الطالب الحاضرون

وتم االتفاق على عـدة تـوصيات :
*أهمية اشتراك الطالب في عملية تطوير الكلية من خالل انشا
لجان لمناقشة مشاكلهم والوصول لحلول .
* تنسق الكلية مع المصانع لتدرب الطالب بها وخاصه طالب
الفرقه الرابعة ووضع خطة جديدة لتحديث المعامل لكي تتناسب
مع االعداد الكبيرة .
* تنظم مؤتمر علمي منفصل لطالب الدراسات العليا والطالب
الوافدين .

يحتفل قسم الهندسة المعمارية بأسبوعة
السنوي خالل الفترة من  5الي  9مايو.
ويشترك فية الطالب وأعضاء هيئة
التدريس وعلى الطالب تصميم تي شيرت
لهذا العام وطباعتة وذلك تحت اشراف
د .محمد حنفي ود .طارق فرغلى رئيس
القسم .

الـعــدد الخامس عشر.أبريل( 1061 .ج)
السنة الثالثة

أسبوع الهندسة الكهربية

الدورات الصيفية بالمركز الهندسي

قامت االدارة الفنية وقسم الصيانة وقسم الخدمات المعاونة
بالكلية بصيانة مجموعة من المنشات في وقت مناسب .

ينظم قسم الهندسة الكهربية أسبوعة
السنوي  61ويضم طالب وأعضاء
هيئة التدريس بالقسم بشعبتية
إتصاالت و قوى.
وذلك تحت اشراف د .أحمد رمضان
رئيس القسم .

نـدوة عن بـنك المعرفة المـصري

ينظم المركز الهندسي بالكلية دورات هندسية للطالب
والخرجين خالل الفترة الصيفية وسوف تقام الدورات بالمعامل
ويحاضر فيها اعضاء هيئه التدريس وهي :

نظمت كلية العلوم الندوة الثانية بالجامعة عن بنك المعرفة
لجميع
المصري
كليات الجامعة من
أعضاء هيئه التدريس
وأخصائي المكتبات
والباحثين .
وذلك خالل يوم األحد
 61ابريل من  60حتى
 61ظهرا بمبني علوم الشاطبي .

مـدرج د  .محمد عبد السميع

تدريب الطالب بيونيلفر Unilevear
حضرت شركة يونيلفر لتقديم مجموعة منح تدريبية للطالب
بمختلف االقسام والفرق الدراسيه
خالل الفترة الصيفية بمصانعها
باالسكندرية .
وعلى الطالب الدخول على موقع
الشركه وتسجيل بياناتهم والقيام بحل
مجموعة اسئلة عامة ثم كتابة تصور
لتطوير احد منتجات الشركة .

انـجـازات الجديدة للمنشات بالكـلية

ورشـة النـجارة

دوة اعداد مهندس تنفيذي .
-6
دورة تصميم عمارة سكنيه باستخدام . 3d
-1
دورة عن . Excel . Auto cad2d.
-3
ويقدم المركز تخفيض للطالب .

عـزاء واجـب
تنعي أسرة الكلية من العاملين وأعضاء هيئة التدريس
السيدة عطيات محمد التلواني رئيس قسم شئون اعضاء هيئة
التدريس السابق  ،اللهم ارحمها واغفر لها .

جامع الكلية اسفل مبنى كهرباء

