
 

 

 

رض الكلية أاالفطار السنوي باقامة ب ةالهندس ةسرة كليأاحتفلت 

 . ةساذةة االااملي  بالكلياالحيث ضم ، يونيو 52يوم السبت 

 ق ــدرية االسبـظ االسكنــعصام سالم محاف.ل دـرف الحفـكما ش

حس  ندير رئيس الجاماة الفرنسية الفيف م  أعضاء هيئة . اد

 .ةبالكليالتدريس االسادة الااملي  

 

رشدي زهران رئيس . لد ةدرع  الكلي ةقنصوه عميد الكلي. اقدم د

صديق نائب رئيس الجاماة لشئون . اضيف الشرف الد ةالجاما

 حسام مغازي ازير الري السابق. الدراسات الاليا االبحوث الد

 .اانتهى الحفل بصالة المغرب بمسجد الكلية 

 

 

 

االفطار  ةسر بالكليااأل ةم  مختلف االنشط ةنظم طالب الكلي

رض المالعب أاذلك بطالب  0011 االةي ضم السنوي للطالب 

 .ادارة رعاية الشباب  اشرافذحت  يونيو 01يوم الخميس 

جابر أبو علي اكيل . اد ةقنصوة عميد الكلي. احضر االفطار د

   جافر اكيل شئون خدمة المجتمع االبيئة . شئون الطالب اد

 . ةاالجتماعي ةتشار اللجنمس ةعالء عرف. ا د

هشام جابر نائب رئيس الجاماة لشئون .كما شرف الحفل د

االدارة االطالب فيها شكر القى كلمه التاليم االطالب االةي 

 .اذمنى لهم مستقبل زاهرعلى حس  التنظيم 

 

 تريعلى شكل فانوس رمضان اان فطاراال موائد تااضا

  . ةالجاماكليات فطار على مستوى أكبر ياتبر أهو ، فالمالعب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6510. يوـونـي (د) الـاــدد

 ةلثالثا ةالسن

 الب الهندسة السنوي ـار طـطـأف       ندسةـلية الهـار السنوى لكـطـفاأل     



 

 

طالب الدراسات الاليا ادارة ذال  إدارة أعضاء هيئة التدريس ا

ع  مجموعة م  الزيارات  ةياالسكندر ةدارة الااملي  بجاماإا

 .االمنح الدراسية الخارجية

 

اربية الجاماات األب الخاص اهو Erasmus مشراع *

م  المنح االمتاح االن   Eu Metallic iiمشراعالمشاركة في 

ايمك  االطالع  شراطها ةجاماات الكل جاما 0لـ مهاالزيارات 

 . عليها م  خالل الموقع
http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus   

                    

 

 

 

مدينة زايل للالوم االتكنولوجيا منح دراسية للحصول  ذقدم* 

على الدكتوراة لطالب الجاماة اذقع المدينة بمحافظة الجيزة 

أكتوبر اهي مؤسسة خدمية ال ذهدف للربح ايمك   0بمدينة 

بان أخر موعد االطالع علي الشراط م  خالل الموقع علما 

 https://www.zewailcity.edu.eg . يونيو 01للتقديم هو 
     

المكسيك ثالثة منح دراسية بالجاماات دالة  حكومةذقدم * 

  .يونيو 01خر موعد للتقديم هو أعلما بان  5100المكسيكية لاام 

 التقديم يمكنكم االطالع على الإلطالع على شراط

http://amexeid.gob.mx/index.php                         
 

نائب  ببمكت  Tricoلمكتب ةالتوج المزيد م  المالومات يمك 

 .لشئون الدراسات الاليا االبحوث ةرئيس الجاما

 
 

 

 لمية ـسافر اثنان م  علماء الكلية لتمثيل الجاماة بالمؤذمرات الا

حمد حسني  محمود المدرس بقسم هندسة الغزل االنسيج أ .د* 

 ةالمؤذمر الدالى السادس البحاث المواد المتقدم ةلحضور سيادذ

 .االةى عقد بمدينة ذورينو بايطاليا

الجالي المدرس بقسم هندسة االنتاج لحضور  سالم محمدأ .د* 

المؤذمر الدالى الثالث للتطور فى الهندسة الميكانيكية  ةسيادذ

 .الةى عقد بمدينة راما بايطاليا  ةااالذمت

              

 

 

 74ماسكر جاماة االسكندرية يقع فى الكيلو  وهماسكر باجوش 

خيام  ةعوايتكون م  مجماالسكندرية  :طريق مرسى مطراح 

الفنية كل االنشطة الرياضية ا هيفذمارس اامطام اشاطئ 

 .االجتماعية ا

 7 يتح وينوي 55  م ادبذ جاوفا 9 ركساملا لبقتسي ماالا اةها

 . ربمتبس

كليات م  الراغبي  في االشتراك   يلماالاا بالطلل ةعرق تميقاا

 .   ع  الفائزي  لعاا ةيلك لكب دادعالا بسنل اقبط ةاماجلا

 تابجولاا تالصاوملاا هماقالا لباقم يزمر رجا بلاطلا عفديا

 .اذلك ذحت اشراف االدارة الاامة لرعاية الشباب  الماك

 

 
 

المتخصصة  ةيملالا جماربلا بالطل يفيصلا بيردتلا ربتاي

 بيردتلا ةرتفا ةساردلل لمكم ءزج ةيلكلا جراخ اأ لخاد

 .  يرهش  ع لقذ الللطالب 

م  سكرذارية البرامج  بيردتلا ةرامتسا بحس بالطلا ىلعا

 .اهب بردتلافي  بغري يتلا ةهجال ديدحذا

 

  ةيلكلاب بابشلا ةياعر ةرادإ  لاذ

 ىلع وبأ رباج .د ةياعر تحذ

 ميلاتلا نوئشل ةيلكلا ليكا

 ليغشـتلا عارشم  ع بالطلاا

 ةيلكلا يف لمالل بالطلل يفـيصلا

 01  م ةيفيصلا ةزاجالا لالخ

 . سطسغأ 01 يلا ويلوي

مادي  لباقم فرصيا بابشلا ةياعر ةراداب ءامسالا ليجسذ متيا

 . بالطلل لمالا  ع يزمر

 

الدارة بالجاماة جتماعي االرحالت لنشاط األالاامة لدارة اإلذنظم 

لشطرنج للطالب الرمضانية ل

ت ام  مختلف كلياالطالبات 

حتي  05الجاماة في الفترة م  

 .5100يونيو  00

نظام ـب بالـون اللاـاسيك

 ( بـلكل الع ةساع )السويسري 

 ةيونيو الساع 05ابدء المباريات يوم االحد  ةجراء القرعإايتم 

 .ظهرا بقاعة االجتماعات بمجمع االنشطة الطالبية 05

 . ىللخمس مراكز االال ةنقديلغ اذصرف مبا 

   برامجلطالب الفي ـصيالب ـدريـتال
 جامعة االسكـندرية بالمـنح الدراسية والزيارات العلمية      

 معسكر باجوش مصيف      

   ةـليـكـراء الـفـس      

 الـدورة الـرمضانية الـشطـرنج      

 الب ـطـفي للـيل الصيـشغـالت     


