
 

 يالً للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تعيين السيدة األستاذ الدكتور/ عفاف محمود حافظ وك 

  تعيين األستاذ الدكتور/ أحمد مرسى عطية رئيساً لمجلس قسم الدراسات البيئية 

 يئية والمشرف على ستاذ بقسم الدراسات البستاذ الدكتور/ ذكرى فهمى غطاس األحصول السيد األ

ماد الدولى للمعامل إلعتماد معمل بالزما عتاث الذرى على مشروع من مشاريع اإلنبعمعمل بالزما اإل

 نبعاث الذرىاإل

 خوة المسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد أعاده هللا على الجميع بالخير.نهنئ اإل 

 الموافقة على مقترح معهد الدراسات العليا والبحوث بإنشاء درجة ماجستير جديدة فى البيئة والطاقة 

  بمقر االنشطة الطالبية  27و 26البرامج الجديدة والبرامج البينية يومى انعقاد معرض وملتقى عن

 بالمدينة الجامعية ـ سموحة

  2014/2015تحديد موعد امتحانات فصل الربيع للعام الجامعى 

  وشهادة تقدير ودرع  2015ترشيح السيد أ.د./ مختار ابراهيم يوسف لجائزة الجامعة التقديرية لعام

 مى المتميز.الجامعة للنشر العل

 لمعرض والملتقى الثانى للبرامج التعليمية الجديدة بجامعة اإلسكندرية )الواقع والمستقبل( اقامة ا

 ابريل 27ـ  26والذى عقد فى المدة من 

 ( عقد اللقاء التعريفى بالمنح المقدمة من شركة إسكندرية اسمنت بورتالندTitan لطلبة الدراسات )

  29/4/2015نة بمحافظة البحر األحمر يوم األربعاء العليا للدراسة بجامعة الجو
 

  



 

وذلك بإقامة يومين على مدار الشهر  2014إقامة احتفالية يوم اليتيم خالل شهر ابريل 

 كالتالى:
  طفل  15طفل من االيتام وأيضا  50تمت االحتفالية بمقر المعهد لعدد  18/4/2015يوم السبت

 الجمعيات المختلفةمن ذوى االحتياجات الخاصة من 
  طفل من  100تمت االحتفالية بنادى الالجون بحضور  24/4/2015يوم الجمعة الموافق

 األيتام 
 

 

  



 

 8/4/2015-7من  الساعات المعتمدة في الفترة نظام دورة

 20/4/2015-19إدارة الوقت وضغوط العمل في الفترة من دورة عن 

 2015/ 4/  21إدارة االزمات واإلخالء فى حالة الطوارئ في الفتره  دورة عن

 4/2015/ 23دورة عن إدارة األزمات والكوارث في الفترة 

 28/4/2015مان في المعامل في الفترة واألدورة عن السالمة 

 عنوان الرسالة مــازن أحمــد السيــد محمــود  / للطالب  منــــح درجــــــة الماجستير  فى علوم المواد 

 " تأثير شوائب الفينيل كلوريد مونومر على الخواص الفيزيقية للبولي فينيل كلوريد المعلق "   

 عنوان الرسالة/  كريم سيد أحمد السيد عامر للطالب  منــــح درجــــــة الماجستير  فى علوم المواد 

 "تحضير وتشخيص بوليمرات موصلة كهربيًا لتطبيقات المجسات "

 عنوان الرسالة يطارق أحمــد فــؤاد علــللطالب /   منــــح درجــــــة الماجستير  فى علوم المواد 

 إلستخدامها في التطبيقات الطبية" باألصباغ الفلورنسية" تحضير وتشخيص بعض البوليمرات النانومترية المحملة 

 



 عنوان الرسالةأسمــاء أحمــد عبـــد الســالم الحــالج  /للطالبة  فى علوم المواد منــــح درجــــــة الماجستير

واسطة الترسيب الكهربي الكاثودي وتطبيقاتها الكراهه للماء على أسطح النحاس ب"تحضير مواد فائقة 
 كحواجز للتآكل"

 عنوان الرسالةكريم بديوى مهدى شريف للطالب /   منــــح درجــــــة الماجستير  فى علوم المواد 

 "تحضير وتشخيص بعض البوليمرات وتقييم تحميضهم في المحاليل المائية"

عنوان دسوقي /  رحاب عبد هللا شلبي للطالبة  منــــح درجــــــة الماجستير  فى تكنولوجيا المعلومات  
  "عن طريق الهياكل  XMLالرسالة " تحسين دقة تجميع وثائق 

 

 


