
 

  

 

 رئيس نائب النقلى محمد والمهندس جامعةال رئيس زهران. د وقع

 كلية بين المشترك التعاون بروتوكول العامرية أسمنت إدارة مجلس

 مجموعة شركات وهى إحدى العامرية أسمنــت وشركة الهندسة

 .العالمية نترسيمنتأ

 امعةالج رئيس نائب الكـردى عصـام.د، الكلية عميد قنصوة .د بحضور

 الكلية وكيل العظيم عبد مجدى .د ،البيئة وتنمية المجتمع لخدمـة

 مجلس رئيس نائب ساسأ مارتين والمهندس والبحوث العليا للدراسات

 .واالنتاج  للعمليات شركةال إدارة

 الطالب ألوائل سنوي صيفى تدريب فرص توفير على الجانبان اتفقو

 النهائية السنة لطلبة صنعملل سنويا تعليمية ورحالت الكلية بأقسام

 .ديسمبر 21 االثنين يوم وذلك

 لطالب تخرج مشروعات ألفضل سنوية جائزة بتقديم الشركة وستقوم

 العلمية المؤتمرات ترعىو والخرسانة األسمنت مجالى فى الكلية

 ومعارض لمؤتمراتا معارض فى والمشاركة بالكلية األقسام لجميع

 الوظائف عن واالعالن بالكلية الخريجين حفالت ورعاية التوظيف

 .بالشركة المتاحة

 

 

 

 

ستاذ هندسة المواصالت ومدير أعبد الحليم عمر عبد الحليم  .د.القى أ

كارلتون بكندا  ةمن الدولي بجامعواأل ةالتحتي ةالبني ةبرنامج حماي

م ترفية وذلك يوم أالبحث العلمي ضرورة  بعنوان ةمحاضرة بالكلي

 .ةالكليديسمبر ب 7االثنين 

عصام الكردي نائب رئيس .د وقنصوة عميد الكلية  .بحضور د

 .وطالب الدراسات العليا التدريس ةعضاء هيئأو ةالجامع

 ةجيتضرورة استرا ةهمية البحث العلمي كونأعبد الحليم .وتناول د

ساليب البحث العلمي وخطواتة والتحليل أمن القومي ويعتمد عليها األ

 النظري والبحث العملي.

   وتطوير االختراع   AMIRسفلتهراس األ اختراعمراحل تطوير  مقد

دمج االسفلت  ةعرض عيوب طريقو في مصر واستراليا وكندا

 .والحلول ةبالطرق التقليدي

 

 

بوردو بالواليات المتحدة  ةالخالق االستاذ بجامع دا.د هاني عبالقى 

  : عنوانتحت  محاضرة خريج القسمهو و ةمريكياأل

Integrated 

Frame for Characterization of 

Uncertainties 

 27بمدرج  يناير 4االثنين  يوموذلك 

 عصرا 3حتى  1:30من  االدارةبمبنى 

 وطالبحضرها أعضاء هيئة التدريس 

 .الدراسات العليا بالقسم 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ) 6201. يناير .األول الـعــدد

 ةلثالثا ةالسن

 العـامرية وأسمنــت ندسةـاله بين تعاون وكولـبروت     

 

 تـرفـية أم ضرورة العلمي البحث ندوة     

  ةنوويالهندسة البقسم  ةمحاضرة علمي     



 
 

 دورة بدء عن ندريةـاالسك بجامعة العسكرية التربية إدارة لنتع

 العام نصف أجازة أثناء الجامعة لطالب العسكرية يةـالترب

2015- 2016 . 

 السبت من أتبد أيام 10 لمدة منهما كل دورات أربعة تعقدحيث 

 إدارة لمكتب التقدم الطالب وعلى مارس 7 االثنين حتى يناير 30

 2 من سموحة سعد بعزبة الجامعية بالمدينة العسكرية التربية

 .الدورات انعقاد قبل المطلوبة االوراق ستيفاءأل يناير

 
 

ينظم بالكلية خالل أجازة نصف العام عدة دورات تدريبية بأجر 

العامة  ةرمزي للطالب من خالل المركز الهندسي للخدم

متخصصين من يحاضر بها علمية سر دورات مجموعة من األو

 .الكلية 

 

     

 

 

 

لها بال توقف من  2014منذ يناير  ةعالميتصدر الكلية النشرة األ

نترنت من خالل موقع خالل شكل ورقي ثم الكتروني عبر األ

لنشر األخبار واألحداث بالكلية وتقديم صورة الكلية  الكلية

 للمجتمع العالمي .

وافق عليها د. خالد و 2013في ديسمبر كفكرة حيث بدأت 

السابق الوكيل د. شفيق خوري ورعاها ق بسالحجلة العميد اال

ود.عبد القائم بعمل العميد السابق هبة لهيطة د. ةبرعايواستمرت 

شهر ثم كل أ ةوكانت تصدر كل ثالث. عميد الكليةالعزيز قنصوة 

 .ثم أسبوعيا ثم كل عشرة ايام  اشهرين ثم شهري

 

            

نظمت اللجنة الثقافية بادارة رعاية الشباب وبالتنسيق مع واعظ 

 الكلية مسابقة في األنشاد الديني أمام مبنى أعدادي.

 

 

            األنتاج هندسة قسمأسرة  وخاصة الكلية أسرة تشكر* 

 مصنعة وهي للقسم بماكينات لتبرعة الحوفي حسن محمد. د

 . الطالبعليها  تدريبيل 2000و 1998 منذ

 المتفرغ المدرس عوض فؤاد محمد. د الكلية أسرة تهنئ *

 على الحفاظ بمركز لتجديد انتدابة المعمارية هندسةال بقسم

 .االسكندرية بمكتبة السكندري التراث

 المنعم عبد أحمد عمرو. د.أوتتمنى أسرة الكلية التوفيق * 

 لموافقةل موالنظ الحاسب هندسة قسم مجلس رئيس المصرى

  الهندسية العلوم مجال فى للتفوق الدولة ةلجائز ةترشيـح على

 2015/2016لعام  لواأل الدراسي الفصل ختباراتأ بدأت *

 جميعل أسابيع 3 لمدة 24 األحد حتى يناير 2 السبت يوم

 البكالوريوس لمرحلة العلمية االقسام كلب ةالدراسي الفرق

 .العليا والدراسات

مع في لقاءات مفتوحة والسادة الوكالء  ةالكلي * اجتمع عميد

وسكرتاريات األقسام والعاملين مهندسي المعامل والفنيين 

 بالكلية لبحث االقترحات ولتبادل الحوار .

 

 

نظم طالب قسم الهندسة الميكانيكية 

 االسكندرية ASMEاالعضاء بـ 
 

American Society of 

Mechanical 

Engineering 

لزمالئهم من العضوية  مكتبا لتسجيل

 .بمبنى ميكانيكاديسمبر  15الى  8

  ةـوعــنـتـار مـبـأخ 

  جازة نصف العامأب ةالدوات العلمي     

  نشـاد الديـنياألفى مسابقة 

  عالمية لكلية الهندسةالعام الثالث للنشرة األ     الجامعة لـطـالب العـسكرية التـربية دورة      

 ASMEتراك في ـاالش 


