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د .سظب ػًبس
لص ششَػ افززبح انًؼشض

ألبيذ كهُخ انهُذعخ يؼشظهب انخُشٌ انغُىٌ نهًالثظ ،أفززذخ
د .لُصىح ػًُذ انكهُخ ،د .أثى ػهً وكُم شئىٌ انزؼهُى وانؽالة
 ،د .جؼفش وكُم شئىٌ خذيخ انًجزًغ وانجُئخ  ،د .ػالء ػشفخ.
وانزٌ ألُى فٍ انفزشح يٍ  53انً  42دَغًجش ثبنًجًُ انجذَذ
نخذيخ انؽالة وانؼبيهٍُ وأػعبء هُئخ انزذسَظ.
وصشفذ كىثىَبد نجؼط انؽالة يٍ خالل صُذوق انزكبفم
األجزًبػٍ ثؼذ دساعخ دبنزهى االجزًبػُخ يٍ لجم انهجُخ
االجزًبػُخ ثئداسح سػبَخ انشجبة ثبنكهُخ.

انجُغ ثبنًؼشض

واللً انًؼشض اعزذغبٌ كجُش يٍ لجم انؽالة وانؼبيهٍُ دُش
اشزشكذ فُه أكضش يٍ ششكخ يالثظ ثبالظبفخ نهزجشػبد انؼُُُخ.

أعزعبفذ كهُخ انهُذعخ أ .د .سظب ػًبس أعزبر هُذعخ انذبعت
وانُظى ويغئىل انؼاللبد انذونُخ ثجبيؼخ كىَُزُكذ األيشَكُخ
نًُؽمخ انششق األوعػ َىو االصٍُُ  52دَغًجش يٍ 5 -55:11
النمبء يذبظشح ثؼُىاٌ .Under Computing Systems
دعشهب د .لُصىح ػًُذ انكهُخ و د.ػصبو انكشدٌ َبئت سئُظ
انجبيؼخ نشئىٌ انذساعبد
انؼهُب وانجذىس وانغبدح
انىكالء وأػعبء هُئخ
انزذسَظ يٍ لغًٍ انهُذعخ
انكهشثُخ وانذبعت .
رذذس د.ػًبس ػٍ انًشبكم
انزٍ رىاجخ رذهُم انجُبَبد رذذ انًبء يٍ ظؼف انصىد
وربكم انكبثالد وفمذهب وصؼىثخ االرصبل ووظخ انجذائم
انًغزخذيخ.
وأعزؼشض د.ػًبس رؼشَف ثبنجبيؼخ دُش رعى  52كهُخ
وَذسط ثكهُخ انهُذعخ  4االف ؼبنت يزبح نهى  51ثشَبيج
نًشدهخ انجكبنىسَىط .
وسدت ثبشزشان األعبرزح ثبنًؤرًشاد وخبصخ Iscc 2016
وثزجبدل انجؼضبد نؽالة انذساعبد انؼهُب واالششاف انًشزشن
وانزجبدل انؽالثٍ  ،دُش ولؼذ انجبيؼخ يزكشح رفبهى يغ جبيؼخ
كىَُزُكذ.

انـؼــذد انخبيظ ػشش( 4153.ة)

انغُخ انضبَُخ

محاضرة
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Transport of Nuclear Substances

الـبريـد االلـكــترونـي للـطـالب

أخـبار اللجـنت الرياضـيت
َظًذ انهجُخ انشَبظُخ ثأداسح سػبَخ انشجبة يبسصىٌ جشٌ ػهً
كىسَُش انجذش اشزشن فُخ يجًىػخ كجُشح يٍ ؼالة انكهُخ.

د .ػهً يشرعً

انمً أ.د .ػهً يشرعً سئُظ إداسح انجىدح ثهُئخ انؽبلخ
انزسَه ثكُذا َىو االسثؼبء  54دَغًجش يذبظشح ثؼُىاٌ
Transport of Nuclear Substances
ثذأ د .يشرعً ثبنزؼشَف ثأَىاع انًىاد انزسَخ انًُمىنخ (غبصاد.
يفشلؼبد  .عىائم أو يىاد يشؼخ أو يؤكغذح) .
صى رُبول يب َزؽهجخ انُمم يٍ رصبسَخ وكُفُخ انزؼجئخ واهًُخ
دساعخ إدزًبالد دذوس رصبدو أو دشَك او عمىغ فٍ انًبء
أصُبء انُمم وكُفُخ انزؼبيم يؼه نزفبدٌ أي يعبػفبد.
ورذذَذ دوس كم جهه ويذي يغئىنُزهب يٍ وصاساد انصذخ
وانًىاصالد وانششؼخ ....
وغبنجب َزى انُمم يٍ خالل انؽشق انجشَخ أو انغفٍ و َُذس انُمم
ػجش انؽبئشاد ورغزخذو انؽشق انؼبدَخ.
فؼهً يذاس  31ػبو دذصذ  1يشبكم ورى انغُؽشح ػهُهب ونى
رذذس أٌ يعبػفبد ،دُش َزى يشاػبح لىاػذ هُئخ انؽبلخ
انُىوَخ . IEA
وأَهً يذبظشرخ ثؼشض  1أفالو نزجبسة رًذ نمُبط يذي
جىدح انغاليخ فٍ َمم انًىاد انزسَخ.
ولـذو نهُذوح د .يذًذ يذغٍ االعزبر انًغبػذ ثبنمغى ودعش
اعبرزح انمغى وانهُئخ انًؼبوَخ وؼالة انذساعبد انؼهُب وانؽالة
وانخشَجٍُ وانزٍ ثذأد يٍ  5:11انً  1ػصشا .

رمذو ودذح انخذيبد االنكزشوَُخ ثبنكهُخ  ITUإيكبَُخ أَشبء
ثشَذ انكزشوٍَ نؽالة انكهُخ ثجًُغ انفشق انذساعُخ وثًخزهف
ألغبو كهُخ انهُذعخ ػهً َؽبق انجبيؼخ @alexu.edu.eg
يٍ خالل انذخىل ػهً ساثػ :

وألبيىا َىيب سَبظُب ثىعػ أسض انكهُخ ظى يجبسَبد نهكشح
انؽبئشح ػهً يهؼت يؽبؼٍ ويغبثمبد أنؼبة لىي.

http://eng.au.alexu.edu.eg/sitepagesemail-contact.aspx

ويهئ انجُبَبد ورمذَى صىسح انكبسَُخ وانشلى انمىيٍ ،ثذُش
َغهم انزىاصم ثٍُ انؽالة وثؼعهى انجؼط ويغ أعبرزرهى
و كهُبرهى و جبيؼزهى .
فوز هندست بالمركس الثالث في مسابقت أفاق المعلوماث
أسض كهُخ انهُذعخ

رهُئ أعشح انكهُخ انؽالة يذًذ أششف انجبثهً  ،يذًىد ػجذ
انجصُش ،صبثش صخش وػجذ اهلل انعجغ نذصىنهى ػهً انًشكض
انضبنش ثًغبثمخ أفبق انًؼهىيبد وانًؼشفخ ػهً يغزىي انجبيؼخ

انهجُخ انشَبظُخ انؽالثُخ

