حـفـل الـوفـاء والـتـفـوق

ثم استكمل الحفل بتكريم 61موظف وعامل بلغوا السن القانونية
و 5حصلوا على درجات علمية عليا .
وكتقليد جديد لهذا العام تم تكريم  2موظفين متميزين من مختلف
أقسام الكلية واثنان من العمال .
ثم اختتم الحفل بتكريم الطالب الحاصلون على تقدير أمتياز
بالسنة االعدادية وعددهم  621طالب و بالفرقة االولى 42
وبالفرقة الثانية  48وبالفرقة الثالثة  608وطالب البرامج
العلمية المتخصصة بفروعها الخمسة وعددهم .224
واختتم الحفل ب تكريم الطالب الحاصلين على تقدير جيد جدا.

حـفـل األنـشاد الـديـني األول
هو يوم التقدير والعرفان بالجميل الساتذة خدموا الكلية لرفعة
شأنها ولعاملين متميزين أمضوا حياتهم العملية بها فهم الضلع
الثالث في العملية التعليمية وطالب متفوقين دراسيا وإجتماعيا
هم ثروة الحاضر وأمل المستقبل.
وعقد الحفل السنوي يوم الخميس  42مارس مساء و بدأ الحفل
بكلمة د .قنصوه عميد الكلية الذي وصف االحتفال بأنة عيد
سنوي يدخل السرور والبهجة في النفوس وشكر منظمي الحفل
والسادة الحضور.
حضر الحفل السادة الوكالء كما شرف المنصة حضور د.عصام
الكردي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
و م .سمر شلبي نقيب المهندسين باالسكندرية.
وألقى كلمة األساتذة المكرمين ا .د .محمد ناصر درويش الوكيل
االسبق الذي شكر االساتذة والموظفين والعمال بالكلية وأوضح
أن عطاء االساتذة يزال مستمرا فهو شيمة معلمي األجيال.
ثم ألقى كلمة الطالب المكرمين الخريج عمر الطوبجي من هندسة
الحاسب والنظم الذي شكر األباء واألمهات الذين ضحوا من
أجلهم وأساتذتة الذين أرشدوهم لطريق التفوق والنجاح.
وبدأ التكريم بتسليم الشهادات والدروع لــ61عضو هيئة تدريس
بلغوا السن القانونية .
وتكريم د .تغريد زويل االستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية
لحصولها على جائزة الجامعة للتشجيع العلمي .

أقامت اللجنة الثقافية واألعالمية بالكلية حفل اإلنشاد الديني
األول من نوعة علي مستوي
الجامعة والكلية وبالتنسيق مع
اللجنة الثقافية العامة بالجامعة.
حيث اتى هذا االحتفال فى إطار
اهتمام الكلية بالنشاط الطالبى
وحرصها على تنمية المهارات
االبداعية لدى الطالب.
حضر الحفل د .زهران رئيس الجامعة
ود.هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ود .قنصوة
عميد الكلية والسادة الوكالء وأحيي الحفل كوكبة من نجوم التلفاز في
مجال اإلنشاد الديني وهم بهاء الدين نادي ويحيي نادي والمنشد
السوري محمد عبد الوهاب والمنشد سامر عزازي والقارئ محمد
البابلي وذلك يوم االثنين46مارس بالكلية من  1 -2عصرا.
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محاضرة عن بنك المعرفة

فى إطار إنطالق فاعليات مشروع بنك المعرفة المصرى وتحت
شعار" نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر".
افتتح د .زهران رئيس الجامعة صباح األربعاء  4مارس الندوة
التعريفية عن بنك المعرفة المصرى التى تنظمها وحدة المكتبات
الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات وبالتعاون مع المجلس
األستشارى الرئاسى وبحضور د .صديق عبد السالم نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد أباظة نائب رئيس
الجامعة لشئون فرع مطروح وأعضاء هيئة التدريس وأخصائي
المكتبات بالجامعة وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة .
وحاضر د .خالد عبد الفتاح مدير وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس
األعلى للجامعات عن بنك المعرفة المصرى حيث يعد واحداً من
أكبر المكتبات الرقمية فى العالم حيث يتضمن دوريات علمية فى
كافة مجاالت المعرفة ومناهج دراسية للتعليم األساسى والجامعى
وقواعد بيانات ومكتبات رقمية فى جميع التخصصات ويشارك
فيه ناشرون متخصصون فى مجاالت مختلفة وأضاف أن
المشروع يسعى إلى تنمية القدرات فى تلقى المعلومات
واستخدامها ومعالجتها ونقدها  ،كما أن هذه الباقة االلكترونية
مصممة ليستفيد منها كافة أطياف المجتمع من مختلف
التخصصات واالعمار .
وأكد د .أحمد الحيوى بكلية الهندسة وعضو المجلس األستشارى
الرئاسى أن الباقة االلكترونية ببنك المعرفة تعد حجر األساس
الطالق العديد من المشروعات والمبادرات المعتمدة على توفير

هذه المواد واألدوات المعرفية ،مضيفاً أن السنوات  2للبرنامج
ستشهد مشروعات لتطوير مناهج التعليم األساسى خاصة فى
تدريس العلوم والرياضيات وتطوراً كبيراً فى جودة مقررات
التعليم العالى وزيادة الوعى والثقافة والتعليم المستمر.
وأعلن د .الحيوى انه سيتم نشر النسخة الممصرة لمجلة
" العالم األمريكى " تحت اسم " العالم المصرى " لتبسيط
العلوم كما سيتم ترجمة المحتوى العلمى المصرى لالنجليزية
لزيادة انتشار هذا المحتوى بما يساعد فى
رفع تقييم المؤسسات التعليمية والبحثية
المصرية عالمياً .
وأشارت د .نيفين خالد وكيل كلية اآلداب
وعضو المجلس االستشارى الرئاسى أن
بنك المعرفة يضم عدد من الدوريات باللغة
العربية  ،كما تم االتفاق مع قناة ديسكفرى
على القيام ببث تليفزيونى باللغة العربية
للبرامج التعليمية والثقافية لمدة  1ساعات يومياً.

نـتيجة حـملة التـبرع بالـدم
أفتتح د .قنصوة عميد الكلية
ود .محمد جابر أبو علي وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب
حملة التبرع بالدم السنوية
الثانية لهذا العام تحت شعار
" أمـنـح أمـال جـدد دمـك" لمدة
أسبوع في الفترة من
السبت64مارس بقاعة كبار
الزوار تحت أشراف اللجنة
االجتماعية بادارة رعاية
الشباب .
وأثمرت الحملة عن تبرع 141
طالب وطالبة وموظف وخريج.
وسلمت اللجنة  102شيك دم
للمستشفي الجامعي بالشاطبي.

محـاضرة عــن مهـارات االتـصال العـلمي

نظم قسم الهندسة النووية واالشعاعية محاضرة بعنوان
 Presentation Skillsعن المهارات الشفهية في االتصال
العلمي ألقاها د .حسن شعبان االستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة
الذرية المصرية يوم االحد  40مارس ظهرا بالقسم .
وقدم للندوة د.محمد حسن وحضرها الطالب وأعضاء هيئة
التدريس.

عــزاء واجــب
تنعى أسرة الكلية وخاصة قسم الهندسة الكهربية األستاذ المتفرغ

الدكتور ناجي نجيب سوريال الذي توفى يوم الجمعة 6أبريل .

شكـر وتـقـديـر
تلقت إدراة رعاية الشباب
شكر وتقدير من جمعية
االسكندرية لرعاية مرضى
األورام السرة فكرة وأسرة
روح الخير لما بذلوه من
مجهود لجمع تبرعات من
زمالئهم طيلة أسبوع
بالكلية وتقديم أدوية هامة للجمعية .

