
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهران رئيس الجامعة الملتقى البيئى السابع لجامعة . دافتتح 

التغيرات المناخية وأهداف التنمية  "االسكندرية تحت عنوان 

 ." المستدامة 

عصام الكردى نائب رئيس الجامعة . فاد دأو

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس 

لحديثة فى التطورات ا ةناقشم تمالملتقى انه 

التغيرات المناخية، االقتصاد األخضر، 

 التأثيرات الصحية فى المناطق الحضرية،

األمان االجتماعى بقاعة  التغيرات المناخية،

 .أبريل 32،  32 خاللاالجتماعات بسموحة 

أنه سيعقد على هامش الملتقى مجموعة من الكردي . دوأضاف 

ذات الطابع  األنشطة المصاحبة والمعارض ألنشطة الوحدات

الخاص بالجامعة، والمشروعات البحثية التطبيقية، وأنشطة 

الكليات فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأنشطة 

المدارس فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشركات 

ضمن الملتقى معلقات عن يوم توالمؤسسات الصناعية، كما 

ظمها جهاز شئون البيئة األرض والبيئة وحملة نظافة وتشجير ين

باالسكندرية وجمعية أصدقاء البيئة وسيارة التوعية البيئية من 

  .جهاز شئون البيئة

الملتقى عمداء ووكالء الكليات ورؤساء مجالس  شارك فى

 والمنظمات والشركات الصناعية باالسكندرية إدارات المؤسسات

 غير الحكومية المهتمة بالبيئة وطالب المدارس 

 عميد كليةقنصوة عبد العزيز .د ىالقو

واالستاذ بقسم الهندسة الهندسة 

عضاء أوحضر  الملتقىب ةكلم ةالكيميائي

 .ةالكليمختلف أقسام هيئه التدريس من 

عالء رمضان وكيل كلية العلوم .وصرح د

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 ان توصيات الملتقى الملتقى ومقرر

 : اتيمستوتنقسم لعدة 

 :الدولة  توصيات على مستوى :والأ

الميدانية ضرورة التركيز على األبحاث * 

الخاصة باالنبعاثات الكربونية  والعملية

والكبريتية الناتجة عن استعمال الوقود 

الالزم لتسيير السفن والناقالت العمالقة 

هناك بنك معلومات لمتخذى  بحيث يكون

 وواضعى القوانين والتشريعات القرار
 شاء مدن ومحافظات جديدة على أساس مفهوم مدن صديقة للبيئة إن* 

تشجيع األبحاث التطبيقية وبراءات االختراع المرتبطة باالقالل من * 

  االستهالك والتوجة نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

التأكيد على تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بمنع التدخين فى  *

 . المغلقة وتنمية الوعى المجتمعى بأضرار التدخينالمبانى الحكومية و
لدى  نمية المستدامة واالقتصاد األخضراالهتمام بالتوعية عن الت *

المقررات  وإدخال هذه المفاهيم فى اتطالب المدارس والجامع

الدراسية وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة كطرق تدريس 

 . حديثة معتمدة من األمم المتحدة

  التوعية باآلثار الصحية الضارة الناتجة عن التغير المناخى، *

 .والطاقةو بأضرار إهدار الموارد الطبيعية خصوصاً المياه    

 :على مستوى المحافظة  توصيات: ثانيا 

أن تقوم المحليات بمتابعة ما يحدث فى مدينة االسكندرية من هدم  *

نة ويزيد من االستهالك ويؤثر وبناء بما يتعدى القدرة االستيعابية للمدي

 . على البيئة

 إعادة تدوير المخلفات لتقليل التلوث البيئى * 

 : على مستوى الجامعة توصيات: ثالثا

ارساء وحدة جديدة تختص بإدارة المخاطر البيئية الطبيعية * 

 .المرتبطة باالنسان

ضرورة العمل على أن تكون جامعة االسكندرية جامعة صديقة * 

 . طريق إنارة المبانى بالطاقة الشمسية عن للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (د) 3026. عشرالسادس  الـعــدد

 لثةالثا ةالسن

 ع ـالـسـاب ـئييـبـال قىـملتـال     



 

 

 
كيفية الدراسات العليا عن كلية ندوة تعريفية لطالب استضافت ال

بجامعه واشنطن بالواليات المتحدة  ات العليادراسلالتقدم ل

مجدي . داشراف و صوه عميد الكلية،قن .االمريكيه تحت رعاية د

 .عبد العظيم وكيل الدراسات العليا والبحوث

انتونى سباتوال مساعد مدير مكتب شئون القبول .اوحاضر فيها 

وتوظيف الخريجين بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة 

 .جورج واشنطن 

الكليات والتخصصات األكاديمية المختلفة عن أنتونى  وتحدث

معامل متاحة من الجامعة والخدمات التى تقدمها كلية الهندسة ب

للدراسة بها والبرامج الدراسية الخاصة بدرجتى الماجستير 

الهندسة الطبية ، على والدكتوراه بأقسام الكلية المختلفة وتشمل 

والهندسة المدنية والبيئية ، وهندسة االتصاالت ، وهندسة 

  .ميكانيكا علوم الفضاء الحاسب ، واإلدارة الهندسية ، و

وأوضح أن جامعة واشنطن تقدم منح دراسية كاملة لدراسة 

تمنح أيضاً فرصة والماجستير  عشرة منح لدراسةوالدكتوراه 

عبر االنترنت فى تخصصات  الحصول على درجة الماجستير

اإلدارة الهندسية وهندسة الحاسب والنظم ، كما تتيح فرص 

من خالل التسجيل عبر االنترنت  االلتحاق بالبرامج الصيفية

المعامل، بوتشمل دورات فى اللغة االنجليزية، والتدريب 

 .والحصول على خبرات فى مجال البحث العلمى 

السيد أنتونى أوجه التعاون مع جامعة جورج مع  االدارة  تبحثو

واشنطن وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين فى مجال 

ب والبحث العلمى والدرجات المشتركة تبادل األساتذة والطال

 بالجامعات األمريكية وإمكانية توفير فرص سفر للطالب للدراسة

الندوة أعضاء هيئة  حضرو لمدة فصل دراسى أو فصلين 

 .الدراسات العليا  التدريس وطالب

 
 

 
 الرمال السوداء برشيد                  الطالب بالمصنع                   

لمصنع الرمال  ةبزيارة علمي ةالنووي ةطالب قسم الهندسقام 

هناء أبو جبل . أبريل بصحبة د 32برشيد يوم الخميس  السوداء

 .رئيس القسم 

وكان في استقبالهم مهندسي وجيولوجي من هيئة المواد 

تكون الرمال  ةواستمعوا لشرح مفصل عن كيفي ةاالشعاعي

من رشيد حتى السوداء على شواطئ الشمال الشرقي لمصر 

 .العريش 

االمطار  هطولحيث تكونت على مدار سنوات من خالل 

 ىمع النهر حت الرمالاثيوبيا ثم تسير ةعلى هضب ةاالستوائي

 .شاطئ البحر  وتترسب على المصب 

رشيد وماهية العدسات التي من شرحوا كيفيه اختيار الرمال و

رسب تت على شكل دوائرسوداء هي رمال ف تتكون على الشاطئ

 ةمراحل المختلفالثم زاروا المصنع واطلعوا على على الشاطئ 

 .الستخالص للتنقية وا

السوق المحلي واشترك استهالك مواد تغطي  20ينتج المصنع و

 . ةطالب من مختلف الفرق الدراسي 20الزيارة في 

 

 - ةاالجتماعي ةنظم طالب اللجن

 ةالقادة االجتماعيين مكتب فريق

التبادل اء واالهد تقوم على

 شعار تحت  للكتب بين الطالب 

 .شير كتاب في الخير 

 االعارة بدون مقابل ةوتتم عملي

مادي وذلك بمقراللجنه بمبنى 

 .كهرباء

 

 

بيوم اليتيم السادس يوم العطاء لتحقيق  ةاحتفلت اسرة الكلي

عمارهم أطفل وطفله  350 ةباستضاف"  ارسم بسمه "شعار

عضاء هيئه أ بحضور ةالكلي عام بمالعب 23الي  2من 

قنصوة عميد . يس والعاملين والطالب وذلك تحت رعايه درالتد

بو على وكيل شئون التعليم والطالب وتنظيم أجابر . الكليه ود

 .ادارة رعايه الشباب 

ومرسم ومسابقات ثقافيه وغنائية  ةتضمن اليوم لعب ترفيهيو 

 ةالبسيط ةراب العلمياللطفل ونادي العلوم الجراء التج

 .وشرحها لهم 

زعت عليهم وجبه الغذاء ثم الذهاب وو ةصالة الجمعقيمت وا

الي مدينه االحالم للحصول على شنطة الهدايا حيث يسمح 

السرة  ةالجهود الذاتيناء عن وذلك بللطفل باختيار الهدايا 

  .يه لالك

 

.  

 .ساء م 5حتى واستمر  باحاص 20من اليوم بدء  و

 شير كتاب في الخير     

 السادس يم ـيتـطفل الاالحتفال بيوم ال       واشنطن عة جورج ممع جا التعاون العلمى       رشيدب زيارة مصنع الرمال السوداء     


