حـفـل عـيـد الـعـلـم

احتفلت جامعة االسكندرية بأقامة حفل عيد العلم لتكريم علمائها
من أعضاء هيئة التدريس على مدار الخمس سنوات الماضية
الحاصلين على جوائز محلية  ،أقليمية  ،عالمية و جوائز
الجامعة ( الدكتور طه حسين  ،التقديرية  ،التميز العلمى ،
التشجيـع العلمى  ،المجاالت الحديثة والمتطورة  ،العطاء
المتميز ،النشر العلمى المتميز ،التأليف العلمى ،التميز االدارى)
 ،الشخصيات األقليمية الطبيعية أو اإلعتبارية وأوائل الخريجين .
أقيم الحفل بمكتبة االسكندرية يوم  72يوليو بحضور اللواء
المهندس عبد الظاهر محافظ االسكندرية ،الذي تكلم عن سعادتة
وإعتزازة بالتواجد وسط هذا الجمع القدير من العلماء .
وحضر د .عصام خميس نائبا عن وزير التعليم العالي ،
د .إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم ،
د .محمود محيي الدين رئيس جامعة فاروس .
و من المجتمع
السكندري اللواء
عوض
وليد
الكلية
مدير
البحرية عن قائد
القوات البحرية ،
العميد سارية
محمد أبو الفتح
عن قائد المنطقة
الشمالية  ،العميد محمود الشافعي قائد الدفاع الجوي.

جامعة االسكندرية من ضمن  %4االفضل عالميا

صرح د .رشدى زهران رئيس الجامعة ان مركز التصنيف
الجامعى الدولى اعلن عن تحسن مركز جامعة االسكندرية فى
التصنيف الدولى حيث أصبحت الجامعة فى المركز رقم  999من
بين  79222جامعة ومؤسسة علمية على مستوى العالم .
كما حصلت الجامعة على المركز الرابع محليا وبالتالى أصبحت
من ضمن نسبة الـ  %4من الجامعات األفضل عالميا مما يعد
انجازاً متميزاً .
ويتم التقييم على أساس أبحاث مستقلة يقوم بها المركز لقياس
جودة التعليم وتدريب الطالب والمكانة العلمية ألعضاء هيئة
التدريس ومستوى البحث العلمى واألبحاث المنشورة عالميا ً
ونسبة االستشهاد بها في المراجع العلمية وتوظيف الخريجين
وعددهم الذين تقلدوا مناصب مرموقة فى مؤسسات دولية .

طـالب الـدراسات العـليـا
وافق د .مجدي عبد العظيم وكيل شئون
الدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التقديم
للدراسات العليا للحصول على الدبلومات
المتخصصة و درجتي الماجستير و الدكتوراه
من مختلف االقسام لفصل خريف 7202/7202
حيث يبدأ التسجيل من  0يوليو حتى  02اغسطس . 7202
ومنحت الكلية أربعة درجات دكتوراة و 72درجة ماجستير
للطالب من مختلف االقسام العلمية.

عــدد ( د) يوليو7206 .
السنة الثالثة

تعـاون الهندسة المعـمارية مع جامعة ميـونـخ

فوز فريـق القـدم بالمركز األول للكرة الشاطئية

ملعـب كـرة الشاطـئ
نظم قسم الهندسة المعمارية محاضرتان عن هندسة العمارة
الخشبية ألقاهما د .فلزريان ناجلر و م .مارتن جريفة من جامعة
ميونيخ التقنية بألمانيا .

فاز فريق كرة الشاطئ بالكلية بالمركز األول ضمن المهرجان
الصيفي لجامعة األسكندرية بمسابقة كرة القدم الشاطئية
والذي أقيم بأستاد الجامعة خالل يوليو تحت رعاية اللجنة

ثم استكملت الزيارة بمناقشة مشاريع الطلبة األلمان والمصريين
من جامعتي االسكندرية وعين شمس الذين عملوا سويا فى
مشروع مشترك ما بين الجامعات الثالثة.

الرياضية بادراة رعاية الشباب .
جامـعة الطـفـل بكـلية الهــندسة

إنجازات النشاط الفني بالكلية
حصد طالب الكلية على مجموعة من الجوائزالفنية
على مستوى الجامعة خالل عام .7202 /7209
* حيث فاز طالب الكلية بالمركز األول مناصفة مع كلية التجارة
فى مسابقة الفنون المسرحية .
* وفازت الكلية بالمركز الثالث مكررمع كلية اآلداب في الكورال.
* فاز الطالب أحمد مجدى عبد المنعم بالمركز الثالث في الغناء .
* وفاز الطالب يونس الشاعر في مسابقة الدور األول تمثيل
بالمركز االول مناصفة مع عبد الرحمن يوسف من كلية السياحة

الـفـوز بلقـب الطـالب المثاليـين
أحتفلت جامعة االسكندرية بتكريم الطالب المثاليين
للعام الجامعى  7202/7209بحضور د .هشام جابر
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب حيث
كرم الطالب المثاليين على مستوى الكليات والجامعة.
* وفاز الطالب عمر أحمد محمد عبد الحميد بالمركز األول كطالب
مثالي على مستوى الجامعة عام .7202
وفاز عمر ايضا بأحسن عمل مجتمعي في مسابقة الطالب
المثالي على مستوى الجامعات المصرية والتى أقيمت بجامعة
الفيوم  7202وعمر طالب ببرنامج الغازوالبتروكيماويات بالفرقة
الثالثة .

وحضر الزيارة د .صديق عبد السالم نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث ود .عصام الكردى نائب رئيس الجامعة
لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واستقبلهم د .قنصوة عميد الكلية
ود.طارق فرغلى رئيس القسم ود .محسن زهران ود .دينا سامح
ود .زياد الصياد و من الهندسة االنشائية د .شامل .
وتم االتفاق على تعزيز التعاون ما بين الجامعتين وكلية الهندسة
تحديدا فى عدة مجاالت تعليمية وبحثية.

تستضيف كلية الهندسة أطفال من المدراس األبتدائية واألعدادية
المشتركة ببرنامج جامعة الطفل وتستضيفهم أسرة  SPEتحت
اشراف د .حسن فرج .
وتعبر فكرة البرنامج من خالل أكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا برئاسة د .محمود صقر وهذا هو العام الثاني
للبرنامج  ،7202/7202يقوم الطالب بالتجول بمباني الكلية ثم
إجراء التجارب البسيطة عن الكثافة والكتلة مع طالب االسرة .

* وفازت الطالبة أميرة وائل سامح بالمركز الثانى كطالبة مثالية
على مستوى الجامعة  7202وهي طالبة بالفرقة الرابعة
ببرنامج الحاسبات والالتصاالت بكلية الهندسة .
وتم اختيار الطالب الفائزين بنا ًء على معايير أهمها التفوق
العلمى وإجادة اللغات األجنبية والمشاركة فى األنشطة الطالبية
والمقومات الشخصية والعالقات الطيبة مع األساتذة والزمالء
والمعلومات العامة وتم قياس هذه المعايير من خالل إختبار
نظري وشفهي ويقدم الطالب عرض تقديمى أمام لجنة تحكيم .

