
 

  

  

عيد العلم لتكريم علمائها  احتفلت جامعة االسكندرية بأقامة حفل

 الماضية نواتسخمس الأعضاء هيئة التدريس على مدار من 

جوائز و   عالمية ، ، أقليمية لحاصلين على جوائز محليةا

،  ، التميز العلمى ، التقديرية الدكتور طه حسين ) الجامعة

، العطاء  يثة والمتطورة، المجاالت الحد التشجيـع العلمى

( المتميز، النشر العلمى المتميز، التأليف العلمى، التميز االدارى

 .أوائل الخريجين و اإلعتبارية ، الشخصيات األقليمية الطبيعية أو

اللواء بحضور يوليو  72قيم الحفل بمكتبة االسكندرية يوم أ

سعادتة عن  تكلمالذي  ، المهندس عبد الظاهر محافظ االسكندرية

 .الجمع القدير من العلماء وإعتزازة بالتواجد وسط هذا 

                                                                          

             ، التعليم العالي وزيرعن عصام خميس نائبا  .وحضر د

         ،  إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم. د

  . حيي الدين رئيس جامعة فاروسممحمود  .د

من المجتمع  و

اللواء السكندري 

وليد عوض 

مدير الكلية 

عن قائد البحرية 

،  القوات البحرية

العميد سارية 

محمد أبو الفتح 

المنطقة قائد عن 

 .الجوي قائد الدفاع العميد محمود الشافعي  ، الشمالية

 

 

 

 

ان مركز التصنيف  رشدى زهران رئيس الجامعة .صرح د

الجامعى الدولى اعلن عن تحسن مركز جامعة االسكندرية فى 

من  999فى المركز رقم  الجامعةالتصنيف الدولى حيث أصبحت 

 .جامعة ومؤسسة علمية على مستوى العالم  79222بين 

كما حصلت الجامعة على المركز الرابع محليا وبالتالى أصبحت 

ات األفضل عالميا مما يعد من الجامع% 4من ضمن نسبة الـ 

 . انجازاً متميزاً 

ويتم التقييم على أساس أبحاث مستقلة يقوم بها المركز لقياس 

جودة التعليم وتدريب الطالب والمكانة العلمية ألعضاء هيئة 

التدريس ومستوى البحث العلمى واألبحاث المنشورة عالمياً 

ريجين وتوظيف الخ في المراجع العلميةبها  االستشهادونسبة 

  .وعددهم الذين تقلدوا مناصب مرموقة فى مؤسسات دولية 

 

 

 

مجدي عبد العظيم وكيل شئون . وافق د

عن فتح باب التقديم  الدراسات العليا والبحوث

للدراسات العليا للحصول على الدبلومات 

الدكتوراه  و درجتي الماجستير و ةالمتخصص

 7202/7202من مختلف االقسام لفصل خريف 

 . 7202اغسطس  02يوليو حتى  0من التسجيل  أدحيث يب

ماجستير  درجة 72ودكتوراة  اتدرجأربعة منحت الكلية و

 .للطالب من مختلف االقسام العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6720. يوليو( د ) عــدد

 ةلثالثا ةالسن

 عـلـم ـيـد الـفـل عحـ      

 ا ـليـدراسات العـالب الـط     

 عالميا  االفضل% 4من ضمن جامعة االسكندرية      



 

 
 

 

العمارة هندسة ن عن امحاضرت المعمارية ةسدنهلا مسق مظن

من جامعة  ةمارتن جريف .م فلزريان ناجلر و .دالخشبية ألقاهما 

 . ايناملأبميونيخ التقنية 

مناقشة مشاريع الطلبة األلمان والمصريين ب استكملت الزيارةثم 

االسكندرية وعين شمس الذين عملوا سويا فى  تيمن جامع

 . ك ما بين الجامعات الثالثةمشتر مشروع 

 

لشئون معة اجلايس ئعبد السالم نائب ر صديق .دالزيارة  رضحو

عصام الكردى نائب رئيس الجامعة  .دالدراسات العليا والبحوث و

 قنصوة عميد الكلية  .داستقبلهم لتنمية البيئة وخدمة المجتمع و

 سامح  انيد .دران ومحسن زه .دوقسم لاطارق فرغلى رئيس .دو

 . لماش .د  ةيئاشنالا ةسدنهلا نم و دايصلا دايز .دو

وتم االتفاق على تعزيز التعاون ما بين الجامعتين وكلية الهندسة 

 .تحديدا فى عدة مجاالت تعليمية وبحثية

 

 

 ئـرة الشاطـب كـملع

مهرجان ال ضمنالمركز األول ب كليةبالكرة الشاطئ فاز فريق 

 ةكرة القدم الشاطئيبمسابقة جامعة األسكندرية الصيفي ل

اللجنة  ةتحت رعاي خالل يوليو ةستاد الجامعأبقيم أوالذي 

 .بادراة رعاية الشباب  ةالرياضي

 

 

  

 ةعداديواأل ةبتدائيطفال من المدراس األأ ةندسهال ةتستضيف كلي

تحت   SPEسرةأالطفل وتستضيفهم  ةبرنامج جامعب ةالمشترك

 .حسن فرج . اشراف د

كاديمية البحث العلمى أ من خاللوتعبر فكرة البرنامج 

الثاني  العامهو وهذا  محمود صقر .برئاسة د والتكنولوجيا

ثم  ةبالتجول بمباني الكلي يقوم الطالب ،7202/7202 للبرنامج

 .مع طالب االسرة  ةوالكتل ةعن الكثاف ةجراء التجارب البسيطإ

 

 

             ةالفنيجوائزالحصد طالب الكلية على مجموعة من 

 .7202 /7209عام على مستوى الجامعة خالل 

 بالمركز األول مناصفة مع كلية التجارةكلية الطالب  فازحيث * 

 . فى مسابقة الفنون المسرحية

 .الكورالكلية اآلداب في مع مكررالثالث  كلية بالمركزالفازت و* 

 .الغناء في بالمركز الثالث الطالب أحمد مجدى عبد المنعم  فاز* 

مسابقة الدور األول تمثيل في الطالب يونس الشاعر  فازو* 

  عبد الرحمن يوسف من كلية السياحةمناصفة مع بالمركز االول 

 

 

 

أحتفلت جامعة االسكندرية بتكريم الطالب المثاليين 

هشام جابر  .د بحضور 7209/7202 الجامعى  للعام

حيث يم والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعل

 .على مستوى الكليات والجامعةالمثاليين م الطالب كر
 

  كطالب المركز األول ب أحمد محمد عبد الحميد عمر البالطفاز و *

 .7202عام  ةمثالي على مستوى الجامع

لب االط ةمسابقحسن عمل مجتمعي في أايضا بعمر  وفاز 

 ةجامعبت قيمأ التىو ةالمثالي على مستوى الجامعات المصري

بالفرقة  ببرنامج الغازوالبتروكيماويات طالب عمرو 7202 الفيوم

 .الثالثة 

   ةطالبة مثاليكبالمركز الثانى  سامحأميرة وائل الطالبة ت وفاز *

بالفرقة الرابعة طالبة وهي  7202 ةعلى مستوى الجامع

 . كلية الهندسةب ببرنامج الحاسبات والالتصاالت

بناًء على معايير أهمها التفوق  تم اختيار الطالب الفائزينو

العلمى وإجادة اللغات األجنبية والمشاركة فى األنشطة الطالبية 

الزمالء مع األساتذة و والمقومات الشخصية والعالقات الطيبة

 تم قياس هذه المعايير من خالل إختبارو والمعلومات العامة

 . تحكيمأمام لجنة تقديمى عرض  الطالب مقديووشفهي  نظري

 خ ـونـمارية مع جامعة ميـاون الهندسة المعـتع     

 ندسة ــلية الهـل بكـفـعة الطـجام     

 بالكلية  النشاط الفنينجازات إ  يةللكرة الشاطئ المركز األولبدم ـالقق ـفري وزف

  ينـالب المثاليـالط بـبلق وزـفـال


