
 
  

 

 
 

ندوة االنتاج  ةاقام  قسم هندس

       عن المواد الحديثة علمية 

 و تطبيقاتها فى الصناعة 

Grapheme Based 

Materials for Future 

Energy, Sensing & Environmental Applications 

 23:1-28من ابريل  82يوم الخميس احمد عبد المنيب . القاها د

 .مدرج نوربقسم الظهرا ب

مجموعة وشارك فى تنظيمها لجنة النشاط الطالبى الثقافى 

 .طالب القسم وحضرها" كايزن"

 

 

 

ندوة  ةقامت وحدة ضمان الجودة بالكليأ

  .22يوم  االربعاء  ةعن بنك المعرف

لناشر من مكتب احاضر فيها مندوب 

،    Elsevierبمصرلسفير أالعالمي 

والدوريات متخصص في الكتب هو و

والنشر االلكتروني ويمثل جزء  ةاالكاديمي

 .المصري  ةهام وكبير من بنك المعرف

 . ةخصائي المكتبات بالكليأعضاء هيئه التدريس وأحضرها 

 

 

 

    التدريس  عضاء هيئهأعاملين والمن  ةسرة الكليأتهنئ 

       3اثنان من ابنائها ةالكهربي ةسرة قسم الهندسأ ةوخاص

  .ةاذ المساعد بالهندسه الكهربياالست عمرو احمد الشريف. د* 

 .ةالكهربي ةزياد رشاد الصحن االستاذ المساعد بالهندس. د* 

والعلوم  في العلوم ةلحصولهم على جائزة الدولة التشجيعي 

 . 8122لعام  ةالمتقدمه في مجال العلوم الهندسي ةالتنكولوجي

  همتالتدريس لترقي ةعضاء هيئأابنائها من  ةسرة الكليأوتهنئ 

 ةأشرف عبد التواب عبد الحميد لحصول. د                

 . ةالكيميائي ةعلى درجه استاذ في الهندس

 خالد مجدي ناجي لحصوله على درجه استاذ .د                   

 .في هندسة الحاسب والنظم 

 محمد مرسي سالمة الجوهري لحصوله على درجه. د    

 .فن هندسة البحريه وعمارة السالاستاذ في 

 لحصوله على درجه استاذ  محمود ابراهيم عبد الرازق .د

 .الكهربية  هندسةالفي 

 في  ة مدرسلحصوله على درجأسماء السيد أحمد  .م

 . ةهندسة المعماريال

 مدرس  ةاسماعيل احمد محروس لحصوله على درج .م

 . ةاالنشائيهندسة الفي 

 في مدرس  ةايه السيد الشحات لحصوله على درج .م

 .واالشعاعية  ةدسة النوويهنال

 في هندسة مدرس  ةعمرو عيد محمود لحصوله على درج. م

 .والنظم  الحاسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 (د) 6812. مايو. شراعال لـعــددا

 لثةالثا ةالسن

 

   تـهـنـئـة   ناعةـقاتها فى الصـتطبيثة وـالمواد الحديندوة      

  ـةندسـباله ةرفـنك المعـدوة بـن     



 

 

االستاذ المساعد بقسم هندسة  ةعالء عبدالفتاح عرف.داشترك 

الذى  8122لقطن حضوره مؤتمر البيلت ويد لب الغزل والنسيج

 .ةعقد بمدينة نيوأورلينز بالواليات المتحده االمريكي

 

 

محمود احد ابنائها العلماء االستاذ الدكتور  ةسرة الكليأتنعي 

 .عبد الحميد حلمي بقسم الهندسة االنشائية 

 

 

           

 درجتان دكتوراة  ةمنحت الكلي

 ةالكيميائي ةمن قسمي الهندس

خالل شهر  ية والهندسة الميكانيك

 . 8122مايو 

 عشر  ةسبع ةومنحت الكلي

 ةدرجه ماجستير من مختلف اقسام الكلي

 . 8122خالل شهر مايو 

 فتح حساب شخصى  ةوالكلي ةر مجلس الجامعـأق

طالب الدبلومات والماجستير من للباحثين فى الجامعة 

،  (Researcher) المصري كباحث ةبنك المعرفبوالدكتوراة 

 . www.ekb.eg  بطمن خالل الرا

على  ةويتم التسجيل اول مرة من داخل مكتبات او معامل الكلي

بيانته بعد التسجيل وتسليم البريد  ةان يقوم كل طالب بطباع

االلكتروني الخاص باتمام عمليه التسجيل الى ادارة الدراسات 

فصل اختبارات الدراسات العليا لحتى يتسنى له دخول العليا 

 .8122ربيع 

      

 

الشرق األوسط اإلقليمي  يقدم مركز

 للنظائر المشعة للدول العربية

(MERRCAC)  دورات تدريبيه

   خالل شهري يوليو بالمركز بالجيزة

 .واغسطس 

 يحاضر بها متخصصون من هيئه الطاقه الذريه 

وهيئه الرقابه النوويه واساتذة من الكليات بالجامعات 

 .والمعاهد العلميه

 من خالل تلك الدورات الى اعداد كوادر ويهدف المركز

وتدريب المتخصصين  ةاالشعاعي ةمتخصصه في الرقاب

في مجال استخدام  ةوالمهتمين من مصر والدول العربي

 .التقنيات االشعاعيه 

وتغطي الدورات مجال استخدام التقنيات االشعاعيه في 

توصيات وكاله الدوليه للطاقه  ، جرافيةليل الكروماتواالتح

 .بانواعها لذريه بفيينا ونظم استيراد وتصدير المواد المشعه ا

 اجهزة المركز  من خاللويحصل المتدرب على تدريب عملى 

 . 83:1حتى  03:1الساعة من رمزي  مقابل اجربوذلك 

 

 

 مايو  82يوم السبت اختبارات الفصل الدراسي الثاني   تبدء

دراسية الالفرق كل لطالب يونيو  22 وتستمر حتى السبت

 .ةالمتخصص ةبجميع االقسام  وطالب البرامج العلمي

  خالل حتى نهايه االختبارات صباحا  0مواعيد االختبارات من

 .شهر رمضان 

  حدد مواعيد االنتهاء من مناقشة مشاريع التخرج للفرقة

الرابعة قبل عيد الفطر وسوف تعلن النتائج خالل النصف 

 .وـاالخير من شهر يولي

 

 

 

بعنوان  ةمسرحيبتقديمهم بالمركز اول  ةالكليب حصل طال

 . ةاالسكندري ةالماراثون خالل مهرجان المسرح لجامع

عرضت 

 ةالمسرحي

مسرح على 

 ةالجامع

 20الثالثاء 

بقيادة ابريل 

يونس 

، وأحمد  الفريق، والمخرج المنفذ أشرف علي رئيسالشاعر 

 . حمد سميرأ، إعداد وإخراج  سيد

 

تابع وخريج  طالب  81هو فريق مكون من 

 8110انشا منذ ،  ةلجنة الثقافيالشراف ال

ويهدف الى تعلم كيفيه الكتابه الصحفيه عن 

 .طريق اقامه ورش عمل 

 So you Thinkويعملون تحت شعار

you can Host. 

مجالت  :ثم  ةصدار نشرة سنويأوقاموا ب

باسم على فيس بوك ة حائط ولهم صفح

بها  ونيدون pmt handasa الفريق

 .كتاباتهم 

 اخبار الدراسات العليا       

  مركز الشرق األوسط للنظائر المشعةت دورا     

 

 ية ـكلـراء الـسف       الـمارثـون  ةيـرحـمس     

  ب ــزاء واجــع     

 اني ـدراسي الثـصل الـتبارات الفـاخ      ـالم ـاالعالصحافة و فريـق     

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=20424&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=2146944
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=21469&ifr=1&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F%20%u0633%u0645%u064A%u0631&exp=2146944

