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 دليل الطالب الوافدين

 عزٌزى الطالب الوافد 

 عزٌزتى الطالبة الوافدة 

أنشأ المعهد إدارة خاصة لتقدٌم خدمات المشورة والدعم للطالب الوافدٌن بالمعهد لحل الصعوبات  

عن الجدد الطلبة الوافدٌن بالرد على استفسار  تقوم ةكما أن اإلدار .الشخصٌة أو االكادٌمٌة التى قد تواجهم

هم عن مستوى المعلومات الالزمة لب لتعرٌفهمخرى للتواصل طرٌق الشبكة الدولٌة اإللكترونٌة أو أى وسائل أ

المدٌنة  وأى سكندرٌة والمناطق السكنٌة المناسبة ووسائل المواصالت المتاحة فى المعٌشة فى مدٌنة األ

 رٌد الطلبة الوافدٌن معرفتها .  معلومات أخرى مفٌدة ٌ

الوافدٌن بالمعهد لتقدٌم المساعدة و الرد  الطلبة لمعهد بأخطاركم بتشكٌل لجنة خاصة لرعاٌةوٌتشرف ا

 ستفسارات الخاصة بكم ، برجاء التواصل معنا  : لى اإلع

 منسق لجنة األنشطة الطالبٌة والخرٌجٌن         sabah_gaber@yahoo.com   د. صباح جابر البنا 

 استشارى لجنة األنشطة الطالبٌة والخرٌجون           eashalaby@yahoo.com  السٌد احمد شلبًأ.د. 

 الخرٌجٌنمسئول شئون الطلبة الوافدٌن بوحدة   – السٌدة خلٌل محمد  / السٌدة

 طالبنا الوافدينأعزائى 

إن التعامل مع المعهد وجامعة األسكندرٌة ٌحكمه آلٌات إدارٌة وفنٌة لتسهٌل مهمة التقدم للدراسات العلٌا وفٌما 

 ٌلى

 -ٌة التقدم لالتحاق بالدراسات العلٌا بالمعهد والتى تتضمن :لنقدم لكم المعلومات الالزمة آل

  -أوالً :

 ات العلٌا بالمعهد مرفقاً لتحاق بالدراسعدم ممانعة على اإلسم عمٌد المعهد للحصول على تقدٌم طلب بإ

  -:التالٌة وراق المطلوبةبها األ

 

ها فى جمهورٌة مصر العربٌة موافقة المستشار الثقافى بسفارة الدولة التى ٌحمل الطالب جنسٌت -1

 .  جامعة االسكندرٌة -الدراسات العلٌا والبحوث معهدعلى اإللتحاق الطالب بالدراسات العلٌا ب

  .شهادة البكالورٌوس أو الماجستٌر -2

 السجل الدراسى ) تقدٌرات سنوات الدراسة بالكلٌة (  -3

 .شهادة المٌالد -4

  .شهادة الثانوٌة العامة -5
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 .صور شخصٌة 6 -6

 صورة جواز السفر. -7

  .وتقدم األوراق السابقة إما بالٌد أو مرسلة بالبرٌد المسجل    

  -:ثانيا 

 لتحاق . تصة ألخذ رأٌها وموافقتها على اإلتعرض االوراق على مجالس األقسام المخ

  -ثالثاً :

 القاهرة .الوافدٌن جمٌع األوراق السابقة كأصول موثقة من المجلس األعلى للجامعات ومقره  ٌستكمل الطلبة

  -رابعاً :

ن لتحاق والتسجٌل النهائى للطلبة الوافدٌلقسم الدراسات العلٌا بالمعهد إلستكمال اجراءات اإل تقدم جمٌع االوراق

 لتحاق به . فى البرنامج الدراسى المراد اإل

 -ستفسار عن البرامج الدراسٌة التى ٌقدمها المعهد نرجو االتصال :وللمزٌد من المعلومات واإل

 تٌة :برؤساء مجالس األقسام اآل

   amhafez@yahoo.com  عفاف محمود حافظأ.د.   اسات البٌئٌةقسم الدر

   msoliman2@yahoo.com معتز باهلل سلٌمان أ.د.    قسم علوم المواد

   ssheweita@yahoo.com صالح احمد حسن شوٌتهأ.د.   قسم التكنولوجٌا الحٌوٌة 

  zoghabi@yahoo.com عادل عبدالمنعم الزغبًأ.د.  قسم تكنولوجٌا المعلومات 

لها سابقا.لجنة رعاٌة الطلبة الوافدٌن بالمعهد : المشار أو   

 نجملهاسكندرٌة والتى حاولنا أن إلٌها خالل تواجدكم فى مدٌنة األ المعلومات التى تحتاجونكما ٌسعدنا تقدٌم 

 من خالل المعلومات التالٌة : 

                           

 

 خرٌطة اإلسكندرٌة  
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ٌرجع اسم مدٌنة االسكندرٌة إالى مؤسسها القائد المقدونى اإلسكندر األكبر الذى قدم الى مصر عام 

ً ، ولكى ٌؤكد اإلسكندراألق.م ، والذى استقبله أبناء مصر بالترحٌب الشدٌد 332  كبر انه جاء الى مصر صدٌقا

لك الوقت فذهب إلى المعبد له مصر األعظم فى ذاتجه لزٌارة معبد اإلله آمون ، آ مستعمراً  ولٌس غازٌاً  وحلٌفاً 

بنى مدٌنة راقودة ، فأعجب بالمكان وقرر أن ٌصٌادٌن كانت تسمى فى واحة سٌوة ، وفى طرٌقه مر بقرٌة ال

" دٌنوقراطٌس " والذى قام بتشٌٌدها على نمط  هندسسكندرٌة وعهد ببنائها الى المتحمل اسمه هى مدٌنة األ

الرأسٌة وقد وضع اإلسكندر حجر األساس المدن الٌونانٌة ، ونسقها بحٌث تتعامد الشوارع األفقٌة على الشوارع 

 ق.م .  331خامس والعشرٌن من شهر طوبة عام سكندرٌة فى اللأل

سكندرٌة بعدة عصور مختلفة وهى : العصر البطلمى ، العصر الرومانى ، العصر وقد مرت األ

تزخر اإلسكندرٌة بكثٌر من اآلثار من العصر الحدٌث مما أدى الى أن  البٌزانطى ، العصر اإلسالمى ، واخٌراً 

 مختلف العصور التى مرت بها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوبري ستانلً مسجد القائد إبراهٌم

 مكتبة اإلسكندرٌة

 قلعة قاٌتباي

 المجهول قبر الجندى
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 الموقع : 

كٌلو  73حلٌا ٌمتد طوله وتشمل شرٌطا ساشماالً  33وخط طول  رقاً ش 31تقع االسكندرٌة على خط عرض             

على طرٌق  71ى الكٌلو بحٌرة مرٌوط ، حت اً غرب الدلتا ، وٌحدها من الشمال البحر المتوسط ، وجنوب متر شمال

على طرٌق  36سكندرٌة الصحراوى ، وخلٌج أبو قٌر وادكو شرقا ، وسٌدى كرٌر غربا إلى الكٌلو القاهرة األ

 مطروح  –إسكندرٌة 

ة مصر العربٌة ، كما تعد من أهم مراكز االصطٌاف فى سكندرٌة من أكبر موانى جمهورٌوتعتبر األ            

  المنطقة العربٌة 

 285بالطرٌق الصحراوى وعن مطروح  221كٌلو متر بالطرٌق الزراعى ، و  225وتبعد اإلسكندرٌة عن القاهرة 

 كٌلو متر بالطرٌق الصحراوى الدولى . 

 التضاريس والمناخ:

 طر شتاًء.معتدل مم المناخ السائد : حار جاف صٌفاً 

 .طبٌعة األرض : شرٌط ساحلى رملى وصخرى 

  2كم 2299,97المساحة الكلٌة 

  .ملٌون نسمة 3,8م ( أى ما ٌعادل 2335) طبقا إلحصائٌات  2نسمة / كم 1662متوسط الكثافة السكانٌة : 

 أحٌاء إدارٌة هى :  6سكندرٌة تقسٌمات اإلدارٌة : تضم مدٌنة األال

 باإلسكندريةحى العامرية  -1

مثل العجمى والبٌطاش  ٌشتمل حى العامرٌة على العدٌد من المناطق والقرى السٌاحٌة واألحٌاء التى نشأت حدٌثاً 

كما ٌحتوى على مٌناء الداخٌلة ومصانع الحدٌد والصلب وشركات  21أكتوبر والكٌلو  6والهانوفٌل وابو تالت و

  البترول واألدوٌة والمنطقة الحرة بالعامرٌة .

 سكندرية ألابحى الجمرك  -2

وقلعة قاٌتباى ومسجد أبو العباس  ة وأقدمها ، وٌضم المٌناء الشرقىسكندرٌٌتمٌز حى الجمرك بأنه من أعرق أحٌاء األ

 . المرسى ومٌدان المساجد وقصر رأس التٌن وحلقة السمك باألنفوشى ومٌناء اإلسكندرٌة 

 حى وسط اإلسكندرية  -3

 : وٌتكون من القسام التالٌة 

 –الحضرة  –النزهة  –الشاطبى ) مقر معهد الدراسات العلٌا والبحوث ( بابور المٌاه  –األزارٌطة  –اإلبراهٌمٌة 

 كوم الدكة .  –العطارٌن  –غٌط العنب  –كرموز  –بٌس ا –راغب باشا  -محرم بك
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 حى شرق اإلسكندرية  -4

ة زارٌطه تقرٌبا وٌحتوى على أرقى مناطق اإلسكندرٌمن منطقة فٌكتورٌا وحتى منطقة األحى شرق اإلسكندرٌة ٌمتد 

عبده ورشدى وشارع سورٌا كما ٌحتوى على مبنى اإلذاعة والتلٌفزٌون ومتحف مثل لوران وزٌزٌنٌا وجلٌم وكفر

 المجوهرات الملكٌة وكلٌة الفنون الجمٌلة . 

 حى المنتزة  -5

 كانٌة ، كما ٌضم مساحة كبٌرة من رٌف اإلسكندرٌة . ٌعد حى المنتزة من أكثر أحٌاء اإلسكندرٌة من حٌث الكثافة الس

 

 لكترونية مهمة :مواقع إ

 

 الموقع المكان

  www.discoveralex.com/map خرٌطة االسكندرٌة 

-www.egypt-tourism-eg.com/alexandria فنادق مدٌنة االسكندرٌة 

hotels.php  

  www.ewaset.com جرٌدة خاصة بعرض أسعار تأجٌر الشقق 

  www.yellowpages.com دلٌل التلٌفون 

  www.tinanet.com ٌن البنوك اوأسماء وعن

  www.insamasry.com ٌن وتلٌفونات السفارات اوعن

  www.alex4all.com/guide دلٌل سٌاحى لتأجٌر السٌارات واللٌموزٌن 

فى   ADSLاشتراك بتوصٌل خدمة توصٌل 

 المنازل 

www.tedata.net  
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