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 ذالمؤتمر السيد االستا افتتح
لد الحجلة عميد خا الدكتور

الفخري والساده  ةالكلية ورئيس
 الحجلةد.  شكرو .الوكالء

منظمين المؤتمر والقائمين 
عليه ودعى باقي االقسام 

 قامة مثل تلك المؤتمرات.أل
الدكتور  ذوألقى السيد االستا

حسام غانم رئيس المؤتمر 
كلمتة التي رحب فيها بالسادة 

 ذالحضور ثم ألقى السيد االستا
ر شفيق خوري وكيل الدكتو

شئون خدمة المجتمع وتنمية 
كلمتة  البيئة ومقرر المؤتمر

التي تمني فيها مزيد من 
    التعاون مع الجامعات

 . االخرى
 

 

 

 من القلب تهنئة

 

 الجديد بكلية الهندسة

 

 : الهندسة ةسفراء كلي
  شارك اربعه من اعضاء هيئه التدريس بالكليه

 شهر:أ 3بالحضور فى مؤتمرات عالميه خالل 

 قسم الهندسه الكيميائيه  -محمد الخياري  .أ.د
 ا بالواليات المتحدة االمريكيه.للسفرالي فيالديلفي

 قسم الهندسه الكهربيه للسفرالى  -د. ايمن سامي سعد
 اسطنبول بتركيا .

  قسم هندسه الغزل والنسيج  -ا.د شرين نبيل الكاتب
 للسفر الي بورما .

 قسم هندسه االنتاج للسفرالي  -ا.د محمد نشات فرس
 مونتلاير بكندا .

 

 :العليالطالب الدراسات  ةالدرجات العلمي
 دبلوم  29 ومنح رسالة دكتوراة وماجستير 45تم مناقشه 

 دبلوم ماجستير دكتوراة الـقـسـم

 18 3 - االنشائية ةالهندس

 - 5 2 الكيميائية"       

 1 1 1 البحرية"       

 5 11 2 الكهربية"       

 - 6 1 المعمارية"       

 3 4 1 الميكانيكية"       

 1 1 - اج االنت"       

 - 4 1 النووية"       

 1 1 - الغزل والنسيج"   

 - 1 - هيدروليكاالو ريال"

 29 37 8 االجمالي     

 

 : عزاء واجـب
سرة قسم الهندسه البحريه أ ةوخاص ةسرة الكليأتنعي 

 .احمد شاهر ثابتوفاه ا.د لوعمارة السفن 
  

ات اخصائي العالق - عبد الحميد أحمد كاملوالزميل/ 
 العامه بالمعاش .
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 ةـدسـنـهـية الـلـك

 تصدرها إدارة العالقات العامة واإلعالم فصليةنشرة إعالمية 

 

 

ان  االنشائية الهندسة قسم رئيسو ي رئيس المؤتمر العلميالدكتور محي الدين شكر ذاالستا أفادو
 سنوات. 3ل ك 1990المؤتمر يعقد منذ عام 

في موضوعات العلوم اإلنشائية والجيوتقنية والخرسانة  امحكم اعلمي ابحث  57ا العام يضم ذهو
 ميكانيكا التربة واألساسات. ةهندسالمسلحة و

مدبولي وزيراالسكان  وزير التعليم العالي، د. وائل الدجوي قيم المؤتمر تحت رعاية د.أ
والتعمير والمهندس منير فخري وزير الصناعة العديد من الشخصيات العلمية المصرية 

 واالجنبية ورجال الصناعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا. 
وضم المؤتمر معرضاً ألهم  بريلأ 16 -14يام من أ 3وإقيم المؤتمر بفندق هلنان فلسطين لمدة 

 مصر.في يد يشركات البناء والتش
 

 

 اللقب العلمي همالتدريس لمنح ةعضاء هيئأ ةهنئ الكليت

 ةقسم الهندسة االنشائي - شريف محمد إسماعيل .د *
 لوظيفه أستاذ.

 ةالبحري ةقسم الهندس -* د.عادل عبد الحميد بنوان 
 وعمارة السفن لوظيفه أستاذ.

فه قسم الهندسة الكهربية لوظي -* د.خالد هانئ أحمد 
 .أستاذ مساعد

قسم هندسة الغزل والنسيج  -* د.عالء عبد الفتاح بدر
 لوظيفه أستاذ مساعد. 

قسم هندسة الغزل  -* د. سمر أحمد محسن مختار
 والنسيج لوظيفه أستاذ مساعد. 

قسم الرياضيات والفيزياء لوظيفه  -* د.محمد الصياد  
 أستاذ مساعد.

 
 لبلوغ السن القانونى:  العاملين تهنئ الكلية السادة

 الثقافيه قسم العالقات – *السيدة/ زينب محمد اسماعيل
 الشئون العامه –* السيدة /ام محمد عبد الفتاح سليمان
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 حسام االستاذ الدكتور
رئيس  الدين مغازي
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 الري والهيدروليكا
لتعيين سيادته وزيرا 
 للري والموارد المائيه
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 نشائية والجـيوتـقـنـيةللهندسة األ الثامنمؤتمراالسكندرية الدولي 
 2014بريل أ



 

 واالعتماد زيارة المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        
 

أحمد  .جامعه عين شمس،  ا.د  -إسماعيل ادريس .استقبلت الكلية ا.د
   جامعة بنها، - سيد أبو السعود .ا.د جامعة حلوان،  -شرف الدين

 ابريل. 17-15جامعة حلوان في الفترة من  -ا.د تهاني يوسف 
 الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأقاموا عدة إجتماعات مع إدارة

بالمراحل الدراسية المختلفة  والطالب والهيئة المعاونة والعاملين
 وتفقـدوا الكلية من مباني ومعامل ومكتبات.
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حصول الكلية على المركز الثالث 
 بالجامعةبمشروع الخدمة العامة 

 
كرمت االدارة العامة لرعايه الشباب  ادارة 

 كلية لحصولها على المركزالرعايه الشباب 
الثالث وكان موضوع المشروع دهان 

 الطالب لجدران الكليه واسوارها.
 

 فوز جوالة الهندسة بالمركز الثانى
 

بمعسكر أبو  35خالل الدورة الكشفيه الـ
جوال ، حيث أقاموا  15اشترك  فيها  وقير

ابريل 18-10أيام من  9بالمعسكر لمدة 
 وحصلوا على درع التميزالكشفي للجامعة.

 

  حمله التبرع بالدم
نظمت اللجنة االجتماعية مع لجنة االسر 

بالتعاون مع بنك الدم الجامعي حمله للتبرع 
 29بالكلية من  كبار الزوار ببهو قاعهبالدم 

ابريل، اثمرت الحملة عن  2مارس الى 
 كيس دم . 649
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 دورات وحدة الخدمات االلكترونية

 ITU ةبالكلي ةقامت وحدة الخدمات االلكترونيأ
تدريب تكنولوجيا المعلومات  مركز بالتعاون مع

 ةدورة في الحاسب االلي للعاملين بالكلي ةبالجامع
موظف، وبدات دورة جديدة في  15وتخرج 

  موظف. 14المستوى المتقدم لعلوم الحاسب لـ 
كما اقيمت ورشه عمل العضاء هيئه التدريس 

مايـو تحت اشراف  21والهيئه المعـاونه األربعـاء 
مروان تركي وتضمنت الخدمات .مديـر الوحـدة د

التي تقدمها الوحدة من )البريد االلكتروني 
المكتبة الرقمية. التعلم االلكتروني . قناة  الجامعي.

 الرسمي . اليوتيوب الخاصة بالكلية. موقع الكلية
Scholar (Google  . 

 

  

 

 

 

 

 الرابع عشر سوق العمل الهندسي

 

قامت الكلية الملتقى السنوي الرابع عشر للتوظيف أ
لك يوم السبت ذوالتدريب لشباب المهندسين بالكلية و

 مايو. 17
الدكتور خالد الحجله  ذوقام بافتتاح السوق السيد االستا

الدكتورشفيق خورى وكيل الكلية  ذعميد الكليه واالستا
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر السوق 

الدكتورهبه لهيطه وكيل الكلية لشئون  ذواالستا
الدكتورعصام  ذالدراسات العليا والبحوث واالستا

وأساتذة سروروكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 .الكلية

 

المهندسين والصندوق  ةكما اشترك بالسوق نقاب
مختلف  من شركه وثمانيه عشرللتنميه االجتماعى 

  التخصصات.
رحب سياده العميد بالساده الحضور وخص بالترحيب 
نقيب المهندسين المهندسه سمر حسن متمنياً دوام 

 التعاون واالستمرار لدعم الكليه.
 

 

 مكتبات كلية الهندسة
 

 انشأت ادارة المكتبات مدونه لمكتبات الكليه 
لتكون البوابه االلكترونيه  2014في يناير 

تتيح الخدمات المكتبيه الرقميه  التي
للمستفيدين مثل االحاطه الجاريه للرسائل 
الجامعيه والكتب والمقاالت الجديدة كما تتيح 

الكترونيا من  االختبارات النهائيه لالقسام
            خالل 

 

 

   http://alexenglibraries.blogspot.com 
 http://dlib.eul.edu.eg.                                لموقع باالضافه

 

 

  AEJةالكلي ةمجل
 
للمجلد  2اصدرت كليه الهندسه العدد  

 2014من مجله الكليه لشهر يونيو 53
والذي يضم مجموعه من االبحاث العلميه 
المحكمه في موضوعات هندسيه متنوعه 
للباحثين من مختلف الجامعات والذي 

   موقع   الكترونيا عبر ينشر

http://ees.elsevier.com/aej/ 

 
 

   

 يـوم الـطـفـل الـيـتـيـم
 

 
 

ابريل  4احتفلت كلية الهندسة بيوم الطفل اليتيم الجمعة 
طفل بأرض المالعب مع طالب الكلية  300بحضور

 10وأعضاء هيئه التدريس والعاملين من الساعه 
 عصرا.  4صباحا حتي 

   نظم الحفل إدارة رعايه الشباب وأسرة الكلية، وحضره  
 عصام  .خالد الحجله عميد الكلية وا.د .كال من ا.د

 سروروكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وا.د شفيق 
 البيئة       تنمية خوري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و

 وا.د محمد ناجي ود.عالء عرفه ود.أحمد الحيوي .

  
 أرض مالعب كلية الهندسة       

 
وتقديم تضمنت فقرات اليوم اقامة صالة الجمعة و

ونادي العلوم وهوعبارة عن تقديم الطالب وجبه 
لتجارب علمية عمليا لالطفال وايضا العاب مطاطية 

ساحر وتوزيع االلعاب  وعرائس ومسابقات وحضور
كل طفل لما يناسبة  بمدينة االحالم من خالل اختيار

  ومالبس. العاب من
 

 المهرجان المفتوح للشطرنج
 

طالب من الكلية في البطولة المفتوحة  19اشترك 
للشطرنج بالجامعة بالنظام السويسري في الفترة من 

مراكز هم  3ابريل وحصلوا على  3مارس الى  30
  .الثاني والرابع والخامس

 


