
 

 

 
 فيةـدورة الكشـافتتاح ال

االت لجوالى وجو  73 زهران رئيس الجامعة الدورة. د افتتح

 بريل بالمدينة الشبابية بأبو قيرأ 3كليات الجامعة يوم الخميس 

وحضراالفتتاح نواب الجامعة واللواء عادل سالمة رئيس حى 

المنتزه ثانى نائباً عن محافظ األسكندرية واللواء محمود 

عالء رمضان وكيل كلية . د. ى رئيس جمعية الكشافة، أسام

جابر أبو علي وكيل . العلوم ومستشار لجنة الجوالة العليا، د

الكلية لشئون التعليم والطالب وعمداء ووكالء الكليات وأمين 

 . عام الجامعة ومشرفى األنشطة بالجامعة

رشدي أن الجامعة تضع من ضمن أولوياتها إنشاء . وأشار د

كر دائم لجوالة الجامعة وأعرب عن أمله فى تعاون معس

المحافظة وكافة األجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى ورجال 

األعمال فى إنشاء هذا المعسكر متمنياً أن تقام الدورة القادمة 

 .على أرض المعسكر الجديد

 

 

هشام جابر نائب  .وضح دأو

رئيس الجامعة لشئون التعليم 

عضاء فرق والطالب إلى أن أ

كليات يتنافسون على الالجوالة ب

مسابقات ار أسبوع فى مد

 .كشفية ورياضية وثقافية وفنية

تقام الدورة سنوياً لفرق  حيث 

كليات لالجوالة والمرشدات 

تحت تنظيم االدارة  الجامعــة

 .العامة لرعاية الشباب بالجامعة

             هندسة ةجوال ةبواب                                   

     

                                   

 

 
 شاطئ البحر                                         

ينظم قسم الهندسة النوورية واالشعاعية رحلة لطالب القسم 

بشاطئ وطالب الدراسات العليا الي رشيد لزيارة الرمال السوداء 

وذلك يوم ناك رشيد ومصنع استخالص الرمال السوداء ه

 . بو جبل رئيس القسمأهناء . ابريل تحت اشراف د 82الخميس 

 

 

 

مذكرة تفاهم بين جامعة زهران  .د ةبرئاسالجامعة اعتمد مجلس 

 (االتحاد الروسى) االسكندرية والجامعة القومية للبحوث النووية

وتبادل الطالب وتنفيذ  للتعاون فى تطوير برامج بحثية مشتركة

 .مشتركة والمتكاملة لطالب الدراسات العلياالبرامج ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ب) 8026. عشر عالراب الـعــدد

 لثةالثا ةالسن

  جامعةلجوالى وجواالت ال 73ة الدور افتتاح     

 طالب نووية للرمال السوداء برشيد  ةرحل     

 توقيع مذكرة تفاهم نووية مع االتحاد الروسي       



 

 

                

رئيس الجامعة لشئون خدمة  عصام الكردى نائب. د.أكد أ

المجتمع وتنمية البيئة خالل انعقاد مجلس خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة في مارس حرص الجامعة على القيام بدورها فى 

 الحضارىمشروع التطوير  باالشتراك فيخدمة المجتمع 

يتم بين مؤسسات والذى  ةباالسكندريلمنطقة غيط العنب 

 المسلحة األعمال والقوات جالالمجتمع المدنى وجمعية ر

وطالب وكالء الكليات سرعة اعداد تصور لما يمكن أن تساهم 

 .به كليات الجامعة 

 

 

 
تدريس ال ةعضاء هيئأمن طالب و ةالهندس ةسرة كليأتحتفل 

ارسم : عاملين بيوم اليتيم السادس تحت شعار يوم العطاء الو

 .بريل أ 88 ةبسمه بأرض المالعب يوم الجمع

من مختلف  سنة 28الي  7من  عمارهمأطفل  850 ةافباستض

 . ة الدور باالسكندري

 
 

 

 تتاح ـصة االفـمن

بكلية الهندسة جامعة ي سبوع النوواألفعاليات  انطلقت

محمد حامد شاكر وزيرالكهرباء  .دتحت رعاية  اإلسكندرية

، جامعةالرشدى زهران رئيس  .د و والطاقة المتجددة

هيئة المحطات  همباالشتراك مع الهيئات النووية فى مصر و

النووية وهيئة الرقابة النووية واإلشعاعية وهيئة الطاقة 

شركة من بحضور وفد روسى و الذرية وهيئة المواد النووية

يوم وذلك من  مجال النوويالفى المتخصصة توم أروس 

 .بريلأ 22الى  9 السبت

جامعة لشئون التعليم الس هشام جابر نائب رئي .د ذكرو

والطالب، إن قسم الهندسة النووية من أهم األقسام فى 

يشارك فى مستقبل مصر من خالل الدراسات حيث الجامعة 

 .واألبحاث وتنفيذ المشروعات القومية

هناء أبو جبل رئيس قسم الهندسة النووية  .دوصرحت 

ول واألشعاعية بجامعة االسكندرية أن األسبوع النووى يتنا

على مدى ثالثة أيام المشروع المصري إلنشاء محطة القوى 

النووية بالضبعة، ومفاعالت األبحاث النووية في مصر، 

وإدارة  والتخصصات الهندسية األخرى المطلوبة إلنشاء

، ودور هيئة الرقابة النووية في الحفاظ على  المحطات النووية

 المحطات  نشاءأوالوعى الجماهيرى بأهمية  ، أمان المحطات

 

يئ ـالب يرـوالتأث ئهاقبل الجماهير إلنشاـتمدى و

لخبرات شركة روس اتوم فى  رضـوع ،اـهل

 .إنشاء وأمان المحطات النووية

حمد رضا عزالدين رئيس مجلس م. دكما تحدث 

إدارة هيئة الرقابة النووية واألشعاعية عن دور 

لمشعة الهيئة فى اإلشراف على المحطات النووية والمصادر ا

 ةالنووي ةقسم الهندسالعلمى وأشاد بالتعاون بين الهيئة و

جامعة االسكندرية والذى يتمثل في مذكرة التفاهم الموقعة ب

 .بين الطرفين

أشاد اليكساى تيفانيان رئيس المركز الثقافي الروسي و

ومستشار السفارة الروسية بالقاهرة بعالقات التعاون بين 

وى مشيرا إلي أن الجانب مصر وروسيا فى المجال النو

منحة للدراسات العليا للطالب المصريين  50الروسى خصص 

 .للدراسة فى روسيا فى المجال النووى

خريجى قسم الهندسة النووية كثير من أبو جبل أن . دوأضافت 

يعملون فى مجال الطاقة النووية فى روسيا ودول أوروبية 

يهم خبراء فى ومتميزين فى هذا المجال، ويعتمد عل وعربية

مجاالت الطاقة النووية، مؤكدة أن الدفعات القادمة التى 

ستتخرج من القسم سيكون لها دور كبير فى مجال الطاقة 

 .النووية فى مصر

خليل ياسو الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات  .دحضر االفتتاح 

 .القسمالنووية لتوليد الكهرباء وأعضاء هيئة التدريس وطالب 

 

 

 :اثنان من علمائها  ةة الكليسرأتنعي 

 .ة االنشائي ةمحمود عبد الحميد من قسم الهندس. د.ا* 

  .ناجي نجيب سولاير من قسم الهندسة الكهربية. د.ا* 

  6يم ـوم اليتـي      

  ب  ـالجامعـة تـشارك في تطـوير غـيـط العـن     

 عـزاء واجـب      

  بالكلية وويـبوع النـسفال باألـاالحت     


