
 

 

 

 منصة المؤتمر

 بريلأ 61السبت للكلية يوم عقد المؤتمر العلمي السنوي 

وي رئيس ـالحي. الء ودـبحضور عميد الكلية والسادة الوك

 . المختلفة سيةالفرق الدرامن وحدة ضمان الجودة وطالب 

التى عقدت  ةيات المؤتمرات العلميتوص ت االدارةوعرض

من  الدراسي خالل العام ةبالكلي هم االنجازاتأثم  الكليةقسام بأ

ونتائج  ةجنبيأوتعاون دولي مع جامعات مؤتمرات وندوات 

 عن المقررات الدراسية واالنشطة  ةالرابع ةاستبيان طالب الفرق

 .ونصف  ةاستمر لمدة ساعحوار مفتوح مع الطالب  ثم بدأ

 

 الطالب الحاضرون

 :وصيات ـدة تـععلى  التفاقوتم ا   

من خالل انشا  ةتطوير الكلي ةك الطالب في عملياشترا ةهميأ*

 .والوصول لحلول مشاكلهم  ةلجان لمناقش

وخاصه طالب بها ب طالالمصانع لتدرب المع  ةالكلي قتنس *

جديدة لتحديث المعامل لكي تتناسب  ةووضع خطالفرقه الرابعة 

 .مع االعداد الكبيرة 

لطالب او منفصل لطالب الدراسات العليا نظم مؤتمر علميت* 

 .الوافدين 

                                   

 

 

 
  للوفد بالمعمل االفتراضي ةصورة تذكاري

كلية ال لمانياأب ميونيخمدينة وفد من الجامعة التكنولوجية ب ارز

معمل الواقع اجتمعوا بحيث قسم الهندسة المعمارية خاصة و

 Desert Woodمن ضمن فعاليات مشروع وذلك  االفتراضى

ة شامل من الهندس. وبحضور د TUM Wood ومبادرة

 .من الهندسة المعماريةزياد الصياد .دنسق للزيارة و االنشائية

 
 

 
 ةسبوعأب ةة المعماريقسم الهندس حتفلي

 .مايو 9الي  5خالل الفترة من السنوي 

عضاء هيئة أيشترك فية الطالب وو

على الطالب تصميم تي شيرت التدريس و

        تحت اشراف ذلك و ةطباعتوام لهذا الع

طارق فرغلى رئيس . دحنفي ومحمد . د

    . القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  (ج) 1061. بريلأ.عشر خامسال الـعــدد

 لثةالثا ةالسن

 

  ةيـلـي للكـلمـمر العـالمؤت     

  ةيمارــعالهندسة المسبوع أ     

 يخـزيارة وفد من الجامعة التكنولوجية بميون     



      

 

 

 ةسبوعأ ةالكهربي ةينظم قسم الهندس

عضاء أويضم طالب و 61 السنوي

 ةالقسم بشعبتيبتدريس ال ةهيئ

 .قوى تصاالت وإ

حمد رمضان أ. وذلك تحت اشراف د

  .رئيس القسم 

 

 

 
 ةعن بنك المعرف ةبالجامع ةالندوة الثانيالعلوم  ةنظمت كلي

   المصري لجميع 

من  ةكليات الجامع

تدريس العضاء هيئه أ

مكتبات الخصائي أو

 .باحثين الو

 األحدوذلك خالل يوم 

حتى  60من ابريل  61

 .الشاطبي علوم ظهرا بمبني  61

 

 

 

للطالب  ةمنح تدريبي ةيونيلفر لتقديم مجموع ةحضرت شرك

لفرق الدراسيه ابمختلف االقسام و

خالل الفترة الصيفية بمصانعها 

 . ةباالسكندري

وعلى الطالب الدخول على موقع 

والقيام بحل وتسجيل بياناتهم  الشركه

تصور كتابة ثم  ةعام ةاسئل ةمجموع

 .ة منتجات الشرك احد  تطويرل

 

 

 

 

للطالب  ةدورات هندسي ةينظم المركز الهندسي بالكلي

معامل البالدورات ة وسوف تقام والخرجين خالل الفترة الصيفي

 :وهي  ويحاضر فيها اعضاء هيئه التدريس

 

 

 
 .دوة اعداد مهندس تنفيذي  -6

 . d3دورة تصميم عمارة سكنيه باستخدام  -1

 . .Excel . Auto cad2dدورة عن  -3

 .ز تخفيض للطالب ويقدم المرك     

  التدريس  ةعضاء هيئأعاملين والسرة الكلية من أتنعي 

 ةهيئاعضاء رئيس قسم شئون  محمد التلوانيالسيدة عطيات 

 .، اللهم ارحمها واغفر لها التدريس السابق 

 

 

الخدمات المعاونة قسم وقسم الصيانة و ةقامت االدارة الفني

 .ي وقت مناسب من المنشات ف ةبصيانة مجموع ةبالكلي

 

 

 

 

              

 

 

 السميعمحمد عبد . د  درجـم

 

 جارةـة النـورش

 

 اسفل مبنى كهرباء  جامع الكلية

 صري ـنك المعرفة المـدوة عن بـن     

  ةالكهربي ةسبوع الهندسأ     

  Unilevearيونيلفرالطالب ب تدريب 

  

 الجديدة للمنشات بالكـلية ـازات جـان      الدورات الصيفية بالمركز الهندسي      

 دورات المركز الهندسي الصيفيه      

 عـزاء واجـب      


