انتـؼـاوٌ يغ انجـايؼـات انياتاَـية

إطتقبل د .سىتزن ّتتٌ نالثنتْ  83متيٌّ ن .تتتينْنْزً نيختيًن طتترْز
نلْيبي بيلبيىزة لذرنطو نلقؼيً بتْ نلديمؼت ًنلديمؼتي نلْيبينْت
فتتَ نلمدتتيال نلينذطتتْ نلمخقلرتت ًتلتتيد أػؼتتي ىْئ ت نلقتتذرّض
ًنلـالب م خال أنشـ طْرْ ًفظٌ درنطتْ ًبست نالطتقريدة
م تدزب نلْيبي نلمقمْشة فَ مدي نلقؼلْم.
ًتنيً د.قنظٌه ػمْذ نلينذطت ًد.مدتذُ ػلتذ نلؼظتْم ًنْت شتئٌ
نلذرنطتتي نلؼلْتتي ًنللستتٌ ػتتزع نلقخظظتتي نلؼلمْ ت نلينذطتتْ
نلمخقلر ًنلمقمْشة بيلكلْ .
ًأنذ طؼيدة نلظرْز ززص بالده ػلَ مٌنطل نلؼم لقؼشّش آفيق
نلقؼيً ًنللني بْ نلللذّ نلظذّبْ ػلَ مخقلف نألطؼذة نلثبيفْ
ًنلؼلمْ ًنللسثْ ًإمكينْ نلقؼيً مغ نلْ نلينذط لقليد
نلخلزن فَ مديال نلـيق نلدذّذة ًنلمقدذدة.

انـطـالب انًثـانـيـٍ يٍ انكـهية
زظ نلـيلب بيطم نلظْذ طلْر ػلَ نلـيلب نلمثيلِ ػلَ مظقٌٍ
نلديمؼي نلمظزّ للؼي نلديمؼِ ً 4182 – 4182ىٌ بيلرزق 3
ببظم نلينذط نلمْكينْك .
ًزظ نلـيلب نز زيفظ ػٌع مسمذ ػلَ نلمزنش نلثينَ نـيلب
مثيلَ ػلَ مظقٌٍ نلديمؼ بمظيبب ؿالب نالطزًىٌ بيلرزق
نلزنبؼ ببظم نلينذط نلمذنْ .
ًزظلت نلـيلل نٌرىي ىشي ىاللِ ػلَ نلـيلل نلمثيلْ ػلَ مظقٌٍ
نلكلْ ًىِ بيلرزق  3ببظم نلينذط نلمؼميرّ .
ًنزمٌن م قل إدنرة نلكلْ ًإدنرة نلديمؼ .

ضـىق انؼـًم انهُـدضي انخـايـص ػـشـر

أفققر د .قنظٌه ػمْذ نلكلْ طٌق نلؼم نلينذطِ نلخيمض ػشز نلذٍ
تنظمو نلكلْ تست شؼير" نطقكشف خْيرن نلقٌظْف ًزبق أىذنفك
نلمينْ " شيرك فْ  31شزن فَ تخظظي مخقلر ًقذ ليم نلذرًع
نلقذنيرّ ٌّ نلظلت  81ميٌّ.
ًنٌه د .قنظٌة ػلَ أىمْ نلقؼيً بْ نلديمؼ ًنلمؤطظي نلقؼلْمْ
م خينب ًنلشزني ًنلمؤطظي نلظنيػْ م خينب نخز للنيٌع
بيلؼملْ نلقؼلْمْ ػلز قْي نلكلْ بقسذّ نلمنيىح ًتـٌّز قذرن نلخزّح
للمنيفظ فَ نطٌنق نلؼم نلمسلْ ًنالقلْمْ ًنلذًلْ ًقْي ًنلمؤطظي
نلظنيػْ بمظئٌلْقيي لذػم نلكلْ .
ً أشيد ن.د .سىزن بيلمظقٌٍ نلقؼلْمِ نلمقمْش لخزّدَ نلكلْ ً أنذ ػلَ
أىمْ نلقـٌّزنلمظقمز للمنيىح ًنلمؼيم ًنلٌرع ف يلديمؼ تؼم لقٌفْز
فزص تذرّلْ لـالبيي دنخ ًخيرج مظز بيإلػ يف إلَ طب مييرنتيم
ػلزمزنش تأىْ ً إػذند نلخزّدْ لظٌق نلؼم نلذٍ ّبذ  4بزنمح
تذرّلْ بيلقؼيً مغ نلمدلض نللزّـينَ ًخمؼْ رخي أػمي أطكنذرّ
لقخزّح خْ قيدرػلَ نلمنيفظ فَ طٌق نلؼم .
ًزؼز ن.د .ػظي نلكزدٍ نلمظقشير نلثبيفَ للظريرة نلمظزّ بكنذن
ًنلؼمْذ نالطلق للكلْ ًًنال نلكلْ ًبؼغ م أػؼي ىْئ نلقذرّض
ًنلـالب.

االحتـفال تيـ ىو انطالية وانصـحة انًهُـية

نشقزنت نلْ نلينذط بيالزقري بٌْ نلظالم ًنلظس نلمينْ
نلذُ نظمق مكقل نالطكنذرّ تست شؼير"ّذ بْذ لنشز ثبيف
نلظالم لمنغ نلخظيئز ًسّيدة نالنقيج " ٌّ نالزذ  42أبزّ .
تست رػيّو  .منْز فخزُ ػلذ نلنٌر ًسّز نلظنيػ ًنلقديرة
ًن .خيلذ مسمذ فيمِ ًسّز نللْئ ًنلدمؼْ نلؼزبْ لخلزن
ًمسقزفِ نلظالم ًنلظس نلمينْ ًنليْئ نلمظزّ لقنشْؾ
نلظْيز .
ًزؼز نالزقري ن.د .قنظٌة ً ن.د .خٌرُ نلذُ ألبِ مسيػزة
ًمدمٌػ م أػؼي ىْئ نلقذرّض .

طـالب انـدراضا ت انؼــهـيا
مخقلف نألقظي

منست نلكلْ لـ  88ؿيلب درخ نلميخظقْز م
ًدرخ دنقٌرنة م قظم نلينذط نلكيزبْ .
ًػبذ إخقليرن نييّ فظ نلزبْغ  4182لـالب نلذرنطي نلؼلْي
م نلظلت  81ميٌّ لمذة أطلٌع .

ضـفـراء كـهـية انهـُـد ضـة
*ن.د .نلْ نلؼليطِ لسؼٌره نلمؤتمز نلذًلِ  82فِ نلنمذخ
ًنلزّيػْو ًنلمسينية بكملزدج بيلمملك نلمقسذة .نلينذط
نلكيزبْ .
*ن.د .ػيد نلديْنِ لسؼٌرة نلمؤتمز نلذًلِ  34لمؼيذ نلنظدْي
بمينشظقز بيلظْ  .ىنذط نلغش ًنلنظْح .
د.مظـرَ نلنؼنيػِ لسؼٌرة مؤتمز نلشلكي ًنالتظيال نلالطلكْ
بنٌْنًر لْنش بيلٌالّي نلمقسذة نالمزّكْ .ىنذط نلسيطب ًنلنظم

فـ ىز يشروع طـالب قـطى انحـاضـة وانُـظـى

فيسمشزًع ًّ Immerse Modelؼم  2ؿالب ىم ػمزًػيد
ػلذ نلدلْ  ،مسمذ طؼذ شـي ،ػلذ نلززم رػي نلؼيدلِ ،مسمذ
إبزنىْم خيلذ ،أزمذ إبزنىْم غيسُ ًإشزنف ن.د .مسمذ نطميػْ ،
د .ندْو غينم م قظم ىنذط نلسيطب ًنلنظم ًد .سّيد نلظْيد
م قظم ىنذط نلؼميرة.
ًفكزة نلمشزًع تؼقمذ ػلَ ن ّظقخذ نلشخض نؼيرة تؼزع لو
تظمْم نلملنَ بيلشك نلسبْبِ ًبيبؼيدة ًّظقـْغ نلقدٌ بذنخل ً
ّؼذ فِ نلقظمْم م خال  3أبؼيد ًنلقكلْز ًنلقظغْز .
ًّبف نلشخض بْ  4نيمْزن لكِ تظدال ززنق ًتنبالىي للنؼيرة
فيذن نلمشزًع نبل إلِ ػيلم نلقخْ نلينذطِ نلمزئِ.
ًزظلٌن ػلَ دػم م نلبظم مقمث فِ نلكيمْزن أمي نلنؼيرة فم
ًسنرة نالتظيال .
ًفيسًن بيلمزنش نالً ػلَ نأص نلقخْ فِ نألبذنع ػلَ مظقٌٍ
مظز بمظيببو ً Microsoft Image Cupىِ مظيبب تيقم
بركزة نلمشزًع نً مذُ خذمقو للمدقمغ نً تٌنفز مٌند تزفْيْ ً
ػبذ نلمظيبب بيلبزّ نلذنْ فِ ميرص .4182
ًبيلمزنش نالً ػلَ مظقٌٍ خيمؼ نالطكنذرّ م خال مظيبب
ً VT Knowledgeنلقَ ػبذ فِ شيز أبزّ .4182
ًطيفزنلرزّق إلِ نللسزّ فِ  38ميٌّ لالشقزنك فِ بـٌل نلديمؼي
نلؼزبْ ًنلقِ تشقزك فْيي  83دًل .

اخـتـثارات طـالب انـكـهـية
بذأ نإلخقليرن نلنييئْ للرظ نلذرنطِ نلثينِ لؼي - 4182
 4182ل لـالب م  31ميٌّ زقِ ٌّ 83نٌْ بدمْغ نلرزق بيلكلْ
ًإخقليرن ؿالب نللزنمح نلؼلمْ نلمقخظظ

انـًركـس األول نًطرحية انـفـارش وانثـطـم

فيس فزّق نلمظزذ بيلكلْ لمظززْ نلريرص ًنللـ تست إشزنف
نللدن نلرنْ بيدرنة رػيّ نلشليب بيلمزنش نألً بيلميزخي نلثيم
للرنٌ نلمظززْ نلذُ نظمق إدنرة نلنشيؽ نلثبيفِ ًنلرنِ
بيلديمؼ  ،نشقزك فِ نلؼم  42ؿيلب ًقي بيللـٌل  83ؿيلب .

انطىق انخيري انطُىي
نفققر ن.د .قنظٌه ػمْذ نلكلْ ًن.د .خؼرز
ًنْ شئٌ نلقؼلْم ًنلـالب ًد.ػال
ػزفو منظق ػي نالنشـ بئدنرة رػيّ
نلشليب نلظٌق نلخْزُ نلظنٌُ نلذُ
ػبذ م  3نلِ  2ميٌّ ببيػ نلير نلشًنر
ًنلذُ ػم تشكْل مقنٌػ م نلمالبض
نلدذّذة بأطؼير مخرؼ للـالب.

حفم ختاو األَشطة انطالتية
نظمت إدنرة رػيّ نلشليب بيلكلْ زرليي نلظنٌُ لخقي نألنشـ
نلـالبْ للؼي نلديمؼِ  4182- 4182تست رػيّ أ.د .قنظٌة ًأ.د.
خيلذ خؼرز ٌّ نألربؼي  83ميٌّ بأقيم ميزخي تزفْيِ ًثبيفِ
بمالػب نلكلْ م  81ص إلَ ً 2تؼم نلسر مؼزع فنِ
ًغنيئِ بمذرج 8الطقمقيع بيألنشيد نلذّنَ ًأغينَ نلقزن ًػشف
بنذ مسمذ ػذني ًغني أزمذ ػيؿف  ،مسمذ خمؼ ،أزمذ نلمغْنَ.

