ندوة المواد الحديـثة وتطبيـقاتها فى الصـناعة

تـهـنـئـة
تهنئ أسرة الكلية من العاملين وأعضاء هيئه التدريس
وخاصة أسرة قسم الهندسة الكهربية اثنان من ابنائها3
* د .عمرو احمد الشريف االستاذ المساعد بالهندسه الكهربية.
* د .زياد رشاد الصحن االستاذ المساعد بالهندسة الكهربية.
لحصولهم على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم
التنكولوجية المتقدمه في مجال العلوم الهندسية لعام . 8122

اقام قسم هندسة االنتاج ندوة
علمية عن المواد الحديثة
و تطبيقاتها فى الصناعة
Grapheme Based
Materials for Future
Energy, Sensing & Environmental Applications
القاها د .احمد عبد المنيب يوم الخميس  82ابريل من 23:1-28
ظهرا بالقسم بمدرج نور.
شارك فى تنظيمها لجنة النشاط الطالبى الثقافى ومجموعة
"كايزن" وحضرها طالب القسم.

وتهنئ أسرة الكلية ابنائها من أعضاء هيئة التدريس لترقيتهم


د .أشرف عبد التواب عبد الحميد لحصولة
على درجه استاذ في الهندسة الكيميائية .



د .خالد مجدي ناجي لحصوله على درجه استاذ
في هندسة الحاسب والنظم .



د .محمد مرسي سالمة الجوهري لحصوله على درجه
استاذ في الهندسة البحريه وعمارة السفن .



د .محمود ابراهيم عبد الرازق لحصوله على درجه استاذ

نـدوة بـنك المعـرفة بالهـندسـة
أقامت وحدة ضمان الجودة بالكلية ندوة
عن بنك المعرفة يوم االربعاء .22
حاضر فيها مندوب من مكتب الناشر
العالمي ألسفير بمصر ، Elsevier
وهو متخصص في الكتب والدوريات
االكاديمية والنشر االلكتروني ويمثل جزء
هام وكبير من بنك المعرفة المصري .
حضرها أعضاء هيئه التدريس وأخصائي المكتبات بالكلية.

في الهندسة الكهربية .
 م .أسماء السيد أحمد لحصوله على درجة مدرس في
الهندسة المعمارية .




م .اسماعيل احمد محروس لحصوله على درجة مدرس
في الهندسة االنشائية .
م .ايه السيد الشحات لحصوله على درجة مدرس في
الهندسة النووية واالشعاعية .
م .عمرو عيد محمود لحصوله على درجة مدرس في هندسة
الحاسب والنظم .

الـعــدد العاشر .مايو( 8126 .د)
السنة الثالثة

سفـراء الـكلـية
اشترك د.عالء عبدالفتاح عرفة االستاذ المساعد بقسم هندسة
الغزل والنسيج بحضوره مؤتمر البيلت ويد للقطن  8122الذى
عقد بمدينة نيوأورلينز بالواليات المتحده االمريكية.

عــزاء واجــب
تنعي أسرة الكلية احد ابنائها العلماء االستاذ الدكتور محمود
عبد الحميد حلمي بقسم الهندسة االنشائية .

اخبار الدراسات العليا
منحت الكلية درجتان دكتوراة

من قسمي الهندسة الكيميائية
والهندسة الميكانيكية خالل شهر
مايو . 8122
ومنحت الكلية سبعة عشر

درجه ماجستير من مختلف اقسام الكلية
خالل شهر مايو . 8122
أقـر مجلس الجامعة والكلية فتح حساب شخصى

للباحثين فى الجامعة من طالب الدبلومات والماجستير
والدكتوراة ببنك المعرفة المصري كباحث )، (Researcher
من خالل الرابط . www.ekb.eg
ويتم التسجيل اول مرة من داخل مكتبات او معامل الكلية على
ان يقوم كل طالب بطباعة بيانته بعد التسجيل وتسليم البريد
االلكتروني الخاص باتمام عمليه التسجيل الى ادارة الدراسات
العليا حتى يتسنى له دخول اختبارات الدراسات العليا لفصل
ربيع .8122

دورات مركز الشرق األوسط للنظائر المشعة
يقدم مركز الشرق األوسط اإلقليمي
للنظائر المشعة للدول العربية
) (MERRCACدورات تدريبيه
بالمركز بالجيزة خالل شهري يوليو
واغسطس .
يحاضر بها متخصصون من هيئه الطاقه الذريه
وهيئه الرقابه النوويه واساتذة من الكليات بالجامعات
والمعاهد العلميه.
ويهدف المركز من خالل تلك الدورات الى اعداد كوادر
متخصصه في الرقابة االشعاعية وتدريب المتخصصين
والمهتمين من مصر والدول العربية في مجال استخدام
التقنيات االشعاعيه .
وتغطي الدورات مجال استخدام التقنيات االشعاعيه في
التحاليل الكروماتوجرافية  ،توصيات وكاله الدوليه للطاقه
الذريه بفيينا ونظم استيراد وتصدير المواد المشعه بانواعها .
ويحصل المتدرب على تدريب عملى من خالل اجهزة المركز
وذلك بمقابل اجر رمزي من الساعة  03:1حتى . 83:1

اخـتبارات الفـصل الـدراسي الثـاني
 تبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت  82مايو
وتستمر حتى السبت  22يونيو لطالب كل الفرق الدراسية
بجميع االقسام وطالب البرامج العلمية المتخصصة.
 مواعيد االختبارات من  0صباحا حتى نهايه االختبارات خالل
شهر رمضان .
 حدد مواعيد االنتهاء من مناقشة مشاريع التخرج للفرقة
الرابعة قبل عيد الفطر وسوف تعلن النتائج خالل النصف
االخير من شهر يوليـو.

مسـرحـية الـمارثـون

حصل طالب الكلية بالمركز اول بتقديمهم مسرحية بعنوان
الماراثون خالل مهرجان المسرح لجامعة االسكندرية .
عرضت
المسرحية
على مسرح
الجامعة
الثالثاء 20
ابريل بقيادة
يونس
الشاعر رئيس الفريق ،والمخرج المنفذ أشرف علي  ،وأحمد
سيد  ،إعداد وإخراج أحمد سمير .

فريـق الصحافة واالعــالم
هو فريق مكون من  81طالب وخريج تابع
الشراف اللجنة الثقافية  ،انشا منذ 8110
ويهدف الى تعلم كيفيه الكتابه الصحفيه عن
طريق اقامه ورش عمل .
ويعملون تحت شعار So you Think
you can Host.
وقاموا بأصدار نشرة سنوية ثم  :مجالت
حائط ولهم صفحة على فيس بوك باسم
الفريق  pmt handasaيدونون بها
كتاباتهم .

