األفـطـار السنوى لكـلية الهـندسة

احتفلت أسرة كلية الهندسة باقامة االفطار السنوي بأرض الكلية
يوم السبت  52يونيو ،حيث ضم االساذةة االااملي بالكلية .
كما شـرف الحفـل د.عصام سالم محافــظ االسكنـدرية االسبــق
اد .حس ندير رئيس الجاماة الفرنسية الفيف م أعضاء هيئة
التدريس االسادة الااملي بالكلية.

اقدم د .قنصوه عميد الكلية درع الكلية لد .رشدي زهران رئيس
الجاماة اضيف الشرف الد .صديق نائب رئيس الجاماة لشئون
الدراسات الاليا االبحوث الد .حسام مغازي ازير الري السابق
اانتهى الحفل بصالة المغرب بمسجد الكلية .

أفـطـار طـالب الهندسة السنوي

نظم طالب الكلية م مختلف االنشطة ااألسر بالكلية االفطار
السنوي للطالب االةي ضم  0011طالب اذلك بأرض المالعب
يوم الخميس  01يونيو ذحت اشراف ادارة رعاية الشباب .
احضر االفطار د .قنصوة عميد الكلية اد .جابر أبو علي اكيل
شئون الطالب اد .جافر اكيل شئون خدمة المجتمع االبيئة
ا د .عالء عرفة مستشار اللجنة االجتماعية .
كما شرف الحفل د.هشام جابر نائب رئيس الجاماة لشئون
التاليم االطالب االةي القى كلمه شكر فيها االدارة االطالب
على حس التنظيم اذمنى لهم مستقبل زاهر.

ااضات موائد االفطار على شكل فانوس رمضان اانيرت
المالعب  ،فهو ياتبر أكبر أفطار على مستوى كليات الجاماة .

الـاــدد (د) يـونـيو5106 .
السنة الثالثة

المـنح الدراسية والزيارات العلمية بجامعة االسكـندرية
ذال إدارة أعضاء هيئة التدريس اادارة طالب الدراسات الاليا
اإدارة الااملي بجاماة االسكندرية ع مجموعة م الزيارات
االمنح الدراسية الخارجية.

* مشراع  Erasmusاهو الخاص بالجاماات األاربية
المشاركة في مشراع  Eu Metallic iiاالمتاح االن م المنح
االزيارات هم لـ 0جاماات الكل جاماة شراطها ايمك االطالع
عليها م خالل الموقع .
http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus

* ذقدم مدينة زايل للالوم االتكنولوجيا منح دراسية للحصول
على الدكتوراة لطالب الجاماة اذقع المدينة بمحافظة الجيزة
بمدينة  0أكتوبر اهي مؤسسة خدمية ال ذهدف للربح ايمك
االطالع علي الشراط م خالل الموقع علما بان أخر موعد
للتقديم هو  01يونيو https://www.zewailcity.edu.eg.
* ذقدم حكومة دالة المكسيك ثالثة منح دراسية بالجاماات
المكسيكية لاام  5100علما بان أخر موعد للتقديم هو  01يونيو.
الإلطالع على شراط التقديم يمكنكم االطالع على
http://amexeid.gob.mx/index.php
المزيد م المالومات يمك التوجة لمكتب  Tricoبمكتب نائب
رئيس الجاماة لشئون الدراسات الاليا االبحوث.

سـفـراء الـكـليـة
سافر اثنان م علماء الكلية لتمثيل الجاماة بالمؤذمرات الاـلمية
* د .أحمد حسني محمود المدرس بقسم هندسة الغزل االنسيج
لحضور سيادذة المؤذمر الدالى السادس البحاث المواد المتقدمة
االةى عقد بمدينة ذورينو بايطاليا.
* د .أسالم محمد الجالي المدرس بقسم هندسة االنتاج لحضور
سيادذة المؤذمر الدالى الثالث للتطور فى الهندسة الميكانيكية
ااالذمتة الةى عقد بمدينة راما بايطاليا .

مصيف معسكر باجوش

التـدريـب الصيـفي لطالب البرامج
ياتبر التدريب الصيفي لطالب البرامج الالمية المتخصصة
داخل أا خارج الكلية جزء مكمل للدراسة افترة التدريب
للطالب ال ذقل ع شهري .
اعلى الطالب سحب استمارة التدريب م
اذحديد الجهة التي يرغب في التدرب بها.

سكرذارية البرامج

التـشغـيل الصيـفي للـطـالب
ذال إدارة رعاية الشباب بالكلية
ذحت رعاية د .جابر أبو على
اكيل الكلية لشئون التاليم
االطالب ع مشراع التـشغيل
الصيـفي للطالب للامل في الكلية
خالل االجازة الصيفية م 01
يوليو الي  01أغسطس .
ايتم ذسجيل االسماء بادارة رعاية الشباب ايصرف مقابل مادي
رمزي ع الامل للطالب .

الـدورة الـرمضانية الـشطـرنج
ماسكر باجوش هو ماسكر جاماة االسكندرية يقع فى الكيلو 74
طريق مرسى مطراح  :االسكندرية ايتكون م مجموعة خيام
امطام اشاطئ اذمارس فيه كل االنشطة الرياضية االفنية
ااالجتماعية .
اهةا الاام يستقبل الماسكر  9افواج ذبدا م  55يونيو حتي 7
سبتمبر .
ااقيمت قرعة للطالب االااملي الراغبي في االشتراك م كليات
الجاماة طبقا لنسب االعداد بكل كلية ااعل ع الفائزي .
ايدفع الطالب اجر رمزي مقابل االقامه االمواصالت االوجبات
كامال اذلك ذحت اشراف االدارة الاامة لرعاية الشباب .

ذنظم اإلدارة الاامة للنشاط األجتماعي االرحالت بالجاماة الدارة
الرمضانية للشطرنج للطالب
االطالبات م مختلف كليات
الجاماة في الفترة م  05حتي
 00يونيو .5100
بالـنظام
اللاـب
اسيكـون
السويسري ( ساعة لكل العـب )
ايتم إجراء القرعة ابدء المباريات يوم االحد  05يونيو الساعة
 05ظهرا بقاعة االجتماعات بمجمع االنشطة الطالبية.
اذصرف مبالغ نقدية للخمس مراكز االالى .

