
 

 

  : التربية العسكرية

كليات جامعة االسكندرية الب طألول مرة الكلية  تستضافأ 

على أرضها خالل أجازة نصف العسكرية الداء التربية 

نظرية محاضرات تدريبات عملية و  عبارة عن يوه ،العام

نضباط واإللتزام ويشمل الجانب الطالب اإل  معسكرية تعل

تحت اشراف  إدارة التربية  محاضراتعلى النظرى 

   العسكرية بجامعة االسكندرية .

إال بعد او الليسانس وال يمنح الطالب درجة البكالوريوس  

ويفضل أداء التربية العسكرية فى السنوات  فيها نجاحه

   ولى.الدراسية األ 
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  : السوق الخيرى

 إدارة الكلية السوق الخيري نظمت

بالتنسيق  المستعملة السنوي للمالبس

السوق أمام  يمقأجمعية رسالة و  مع

يومي اإلثنين والثالثاء  اءمبنى كهرب

 .11/2/2014 الى 10/2الموافق 

 

  

  وتهنئ إدارة الكلية االساتذة والزمالء لبلوغهم السن القانونية:

  * ا. د. محمد  حافظ فهمي على قسم هندسة المواصالت.

  تاج ناالستاذ الدكتور اشرف أحمد فؤاد راشد قسم هندسة اال * 

   .دارة شئون العاملينأ* السيدة هدى السيد قاسم المدير العام ب

 ةعام ادارة رعاي مدير ثناء عبد المتجلي عامر السيدة *

  الشباب.

  * السيد عادل االمير قسم الطبع والنسخ.

  متمنين لهم دوام الصحة والعافية .  

  

  :ةالقيادات االداري ةإدارة الكليوتهنئ 

   الزميل محمود مزروعه لتولية مدير ادارة رعاية الشباب •

الزميل محمد عبد الجواد حسن لتولية ادارة رئيس  •

 .شئون العاملين 

رئيس اداة خدمه ة الزميل يسري الحفناوي لتولي •

 المواطنين 

 نهى يسري جاد كمنسق اعالمي للكليه . ةلزميلا •

  التوفيق والنجاح .دتهم لسيامتنيين      

***** 

  2014 © ةجميع الحقوق محفوظ

  جامعة االسكندرية  -ةكليه الهندس

  5918253/03: فاكس 592550/03: هاتف

  القلبمن  ةتھنئ

 الجديد بكلية الھندسة

  : دارة الكلية السادة أعضاء هيئة التدريسإتهنئ 

ا. د. سعيد عالم قسم الهندسة االنشائية لتولية  •

 . الكليةالتنفيذي لمجلة  منصب مساعد المحرر

ثروت نجيب حنا قسم الرياضيات والفيزياء    . د. ا •

  مساعد. المحرر منصب ال ةلتوليالهندسيه 

الحاسب والنظم  ةقسم هندسد. مجدي عبد العظيم  •

 استاذ.لوظيفة اللقب العلمي  ةلمنح

د. وليد السيد جمعه قسم هندسة الحاسب والنظم  •

 ستاذ مساعد.أ لوظيفة العلمي اللقب لمنحة

 الحاسب ةنهى عبد الرحن يسري قسم هندسد.  •

  .مساعد ستاذأ لوظيفة العلمي اللقب لمنحها والنظم

م. أحمد بهاء الدين محمد رشاد قسم الهندسة  •

 مدرس . ةعلى درج ةلحصول ةالميكانيكي

االنتاج  ةم. مصطفى ياقوت على قسم هندس •

 مدرس. ةلحصوله على درج

الحاسب والنظم   ةم. أحمد عصام كسبه قسم هندس •

  .مدرس ةلحصوله على درج

 الحاسب م. محمد محمد سعد ابراهيم قسم هندسة •

 .مدرس ةدرج على ةلحصول  والنظم

 الحاسب هندسة يمان رمضان شحاته قسمإم.  •

 .مدرس ةدرج على لحصوله  والنظم
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  ةـدسـنـة الھـيـلـك

  تصدرھا إدارة الع�قات العامة وا�ع�م فصليةنشرة إع�مية 

  : جمعية تنمية كلية الهندسة

تم اشهار جمعية تنمية كلية الهندسة تحت رقم 

  2014لسنة  3424

  : لجامعات المصريةلملتقى كليات الھندسة 

االستاذ الدكتور خالد السيد الحجلة عميد الكلية  حضر

سرور وكيل الكلية  واالستاذ الدكتورعصام عبد الفتاح 

لشئون التعليم والطالب واالستاذ الدكتورأحمد رمضان 

عبد العزيز رئيس قسم الهندسه الكهربيه حضور 

ملتقى المهارات االحترافية لطالب كليات الهندسة 

معهد تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية ب

 . 2014فبراير  5بالقرية الذكية يوم االربعاء 



 

 

 
 

المعرض 

 الفني

 المعرض الفني العام لجوالي وجوات كليات الجامعة

ـــام لجـــوالي  ـــي الع ـــرض الفن ـــة الهندســـة المع إستضـــافت كلي

ــة والخدمــة العامــة  ــة الجوال ــذي قامــت لجن ــات الجامعــة وال وجــواالت كلي

تحــت إشــراف الســيد  ةبــاإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بالجامعــة بتنظيمــ

األستاذ الدكتور/ رئــيس الجامعــة والســيد األســتاذ الــدكتور/ نائــب رئــيس 

الجامعــة ووكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب، وذلــك فــي الفتــرة مــن 

خلف مدرج واحد بالكلية وتم إفتتاح المعــرض  23/2/2014إلى  20/2

ر/ بحضــور الســيد األســتاذ الـــدكتو  22/2/2014يــوم الســبت الموافــق 

رئــيس الجامعــة والســيد األســتاذ الــدكتور/ نائــب رئــيس الجامعــة ووكيــل 

الكلية لشئون التعليم والطالب، وقد إشترك في هذا المعرض ستة عشر 

كليــــة مــــن كليــــات الجامعــــة وذلــــك بعــــرض أعمــــالهم الفنيــــة والثقافيــــة 

المختلفـــة وقـــد أشـــاد الســـيد األســـتاذ الـــدكتور/ رئـــيس الجامعـــة بجـــودة 

لقـــى ســـيادته العديـــد مـــن الهـــدايا التذكاريـــة مـــن بعـــض التنظـــيم كمـــا ت

  الكليات المشتركة. 
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   : يوم الخدمة العامة

 قــام و لتــزيين وتجميــل أبــواب وأســوار الكليــةللطــالب رعاية الشباب بالكلية بتنظيم يــوم للخدمــة العامــة إدارة  قامت

 .فبراير 12الخميس  يوم  للكلية الداخلية المباني أبواب جميع بسنفرة بالكلية الجوالة فريق طلبة

   AYG (Achieve Your Goal)وقامــت أســرة 

ــــوم ــــين ي بــــدهان ســــور  17/2/2014 اإلثن

الكليــة الخــارجي مــن جهــة شــارع أبــو قيــر و 

وقـــد غمـــرت البســـمة واألمـــل . بـــاب الســـيارات

المــــارة بالشــــارع وســــارع بعضــــهم بمشــــاركة 

ـــدهان الســـور تحـــت  اشـــراف ادارة  الطـــالب ب

  . بالكلية الشبابرعاية 

 :خدمة توزيع الخبز
تيسيرًا علــى العــاملين بالكليــة وتشــجيعًا لشــباب الخــريجين قامــت  

الكليــة باإلتفــاق مــع إحــدى جمعيــات الشــباب التابعــة لمحافظــة اإلســكندرية 
وهي جمعية  "شــباب عــايز يعــيش" لتوصــيل الخبــز طازجــًا يوميــًا إلــى الكليــة 

 على العاملين بالكلية مقابل مبلغ نقدي بسيط يدفع شهريًا. ةويتم توزيع

 

  :الجديد بكلية الهندسة 

قامـــت إدارة الكليـــة بتجهيـــز العديـــد مـــن المعامـــل الجديـــدة بمختلـــف األقســـام 

  والبحثية والنهوض بهما مثل :لخدمة العملية التعليمية 

ــى  -  ــث بمبن ــدور الثال ــات بال ــي ومعمــل التطبيق تجهيــز معمــل التصــميم التخيل

  الهندسة الميكانيكية.

  تجهيز معمل الهندسة النووية واإلشعاعية بمبنى الكافيتريا القديم. - 

تجهيز معملي الواقع اإلفتراضي والجرافيك بقسم الهندســة المعماريــة بمبنــى  - 

  .اإلدارة

  تجهيز معمل المواد بقسم الهندسة البحرية بمبنى الهندسة الميكانيكية. - 

) معامــل بقســم الهندســة الكيميائيــة (معمــل التحاليــل الدقيقــة 3تجديد عدد ( - 

معمــــل الفلـــزات) وتــــم عمـــل التوصــــيالت الالزمـــة للغــــاز  – معمـــل التآكـــل  – 

  الطبيعي. 


