
 

 21/6/2017إلى  18/6/2017من 

 

 1 الصغير لميكانيكيا
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 18/6/2017 1

 1الميكانيكي الصغير 

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00

 دقيقة 120 كلية الهندسة ص 10.00 األربعاء 21/6/2017 2

 

للتعامل  ؛الهندسة لكلية زيارةسيقومون ب وكذلك .للميكانيكا األساسي المفهوم الل البرنامج علىمن خ نلمشاركوسوف يتعرف ا

  .المختلفة امكوناتهب حقيقية لبعض المحركات نماذج عم

 

، وأما عن موعد لبوابة الموجودة بشارع المكتبات()ا ليةكأمام بوابة ال زيارة كلية هندسةللمجموعات امكان تجمع سيكون 

 التجمع فسيكون قبل موعد بدء الورشة بخمس عشرة دقيقة.

 

مور سكندرية خالل فترة الورشة فقط، وعلى أولياء األإلولية مكتبة امسئتحت يكونون وف الطلبة سويرجى االنتباه إلى أن 

 النتهاء من الورشة.بعد ا في نفس مكان التجمع الصطحابهم المشاركين نتظار أبنائهم ا

 
 



 

 

 21/6/2017إلى  18/6/2017من 

 

 2 الصغير لميكانيكيا
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 18/6/2017 1

 2الميكانيكي الصغير 

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 12.00

 دقيقة 120 كلية الهندسة م 1.00 األربعاء 21/6/2017 2

 

ل البرنامج على المفهوم األساسي للميكانيكا. وكذلك سيقومون بزيارة لكلية الهندسة؛ للتعامل سوف يتعرف المشاركون من خال

 مع نماذج حقيقية لبعض المحركات بمكوناتها المختلفة. 

 

الكلية )البوابة الموجودة بشارع المكتبات(، وأما عن موعد سيكون مكان تجمع المجموعات لزيارة كلية هندسة أمام بوابة 

 التجمع فسيكون قبل موعد بدء الورشة بخمس عشرة دقيقة.

 

ويرجى االنتباه إلى أن الطلبة سوف يكونون تحت مسئولية مكتبة اإلسكندرية خالل فترة الورشة فقط، وعلى أولياء األمور 

 تجمع الصطحابهم  بعد االنتهاء من الورشة.انتظار أبنائهم المشاركين في نفس مكان ال

 
 



 

 

 22/6/2017إلى  19/6/2017من 

 

 3 الصغير لميكانيكيا
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 19/6/2017 1

 3الميكانيكي الصغير 

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00

 دقيقة 120 كلية الهندسة ص 10.00 الخميس 22/6/2017 2

 

الل البرنامج على المفهوم األساسي للميكانيكا. وكذلك سيقومون بزيارة لكلية الهندسة؛ للتعامل سوف يتعرف المشاركون من خ

 مع نماذج حقيقية لبعض المحركات بمكوناتها المختلفة. 

 

الكلية )البوابة الموجودة بشارع المكتبات(، وأما عن موعد سيكون مكان تجمع المجموعات لزيارة كلية هندسة أمام بوابة 

 التجمع فسيكون قبل موعد بدء الورشة بخمس عشرة دقيقة.

 

مكتبة اإلسكندرية خالل فترة الورشة فقط، وعلى أولياء األمور  ويرجى االنتباه إلى أن الطلبة سوف يكونون تحت مسئولية

 تجمع الصطحابهم  بعد االنتهاء من الورشة.انتظار أبنائهم المشاركين في نفس مكان ال

 
 



 

 

 22/6/2017إلى  19/6/2017من 

 

 4 الصغير لميكانيكيا
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 19/6/2017 1

 4الميكانيكي الصغير 

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 12.00

 دقيقة 120 كلية الهندسة م 1.00 الخميس 22/6/2017 2

 

ل البرنامج على المفهوم األساسي للميكانيكا. وكذلك سيقومون بزيارة لكلية الهندسة؛ للتعامل سوف يتعرف المشاركون من خال

 مع نماذج حقيقية لبعض المحركات بمكوناتها المختلفة. 

 

الكلية )البوابة الموجودة بشارع المكتبات(، وأما عن موعد سيكون مكان تجمع المجموعات لزيارة كلية هندسة أمام بوابة 

 التجمع فسيكون قبل موعد بدء الورشة بخمس عشرة دقيقة.

 

ويرجى االنتباه إلى أن الطلبة سوف يكونون تحت مسئولية مكتبة اإلسكندرية خالل فترة الورشة فقط، وعلى أولياء األمور 

 تجمع الصطحابهم  بعد االنتهاء من الورشة.انتظار أبنائهم المشاركين في نفس مكان ال

 
 



 

 

 22/6/2017إلى  20/6/2017من 

 

 5 الصغير لميكانيكيا
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 20/6/2017 1

 5الميكانيكي الصغير 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 دقيقة 120 كلية الهندسة ص 10.00 الخميس 22/6/2017 2

 

خالل البرنامج على المفهوم األساسي للميكانيكا. وكذلك سيقومون بزيارة لكلية الهندسة؛ للتعامل سوف يتعرف المشاركون من 

 مع نماذج حقيقية لبعض المحركات بمكوناتها المختلفة. 

 

الكلية )البوابة الموجودة بشارع المكتبات(، وأما عن موعد سيكون مكان تجمع المجموعات لزيارة كلية هندسة أمام بوابة 

 التجمع فسيكون قبل موعد بدء الورشة بخمس عشرة دقيقة.

 

مكتبة اإلسكندرية خالل فترة الورشة فقط، وعلى أولياء األمور  ويرجى االنتباه إلى أن الطلبة سوف يكونون تحت مسئولية

 تجمع الصطحابهم  بعد االنتهاء من الورشة.انتظار أبنائهم المشاركين في نفس مكان ال

 
 



 

 

 22/6/2017إلى  20/6/2017من 

 

 6 الصغير لميكانيكيا
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 20/6/2017 1

 6الميكانيكي الصغير 

 دقيقة 90 قاعة )أ( م 12.00

 دقيقة 120 كلية الهندسة م 1.00 الخميس 22/6/2017 2

 

الل البرنامج على المفهوم األساسي للميكانيكا. وكذلك سيقومون بزيارة لكلية الهندسة؛ للتعامل سوف يتعرف المشاركون من خ

 مع نماذج حقيقية لبعض المحركات بمكوناتها المختلفة. 

 

الكلية )البوابة الموجودة بشارع المكتبات(، وأما عن موعد سيكون مكان تجمع المجموعات لزيارة كلية هندسة أمام بوابة 

 التجمع فسيكون قبل موعد بدء الورشة بخمس عشرة دقيقة.

 

ويرجى االنتباه إلى أن الطلبة سوف يكونون تحت مسئولية مكتبة اإلسكندرية خالل فترة الورشة فقط، وعلى أولياء األمور 

 تجمع الصطحابهم  بعد االنتهاء من الورشة.انتظار أبنائهم المشاركين في نفس مكان ال

 
 


