الجامعة تتعاون مع المحافظة لخدمة االكسندديةة

التعـاون مع نـويةا في المجال الدــووي

أػضبء أرفبلٛخ انزؼبٌٔ
د .سؼبد انخٕن ٙثًغهس انغبيؼخ
ؽضشد د .سؼبد انخٕنٗ يؾبفع األسكُذسٚخ ثبألَبثخ اعزًبع
يغهس انغبيؼخ ف 72 ٙأكزٕثش نذساسخ رؼبٌٔ انغبيؼخ يغ
يؾبفظخ االسكُذسٚخ.
ٔأكذ د .سشذٖ صْشاٌ سئٛس انغبيؼخ ػهٗ ضشٔسح رؼبٌٔ
انغبيؼخ يغ انًؾبفظخ نٕضغ ؽهٕل نًٕاعٓخ األيطبس انغضٚشح يٍ
خالل نغُخ فُٛخ يزخصصخ يٍ أسبرزح انغبيؼخ ٔنؾم انًشكالد
انزٗ رزؼشض نٓب انًؾبفظخ.
ٔأشبس د .لُصِٕ ػًٛذ كهٛخ انُٓذسخ إنٗ أٌ يغهس انغبيؼخ طهت
رشكٛم نغُخ يٍ أسبرزح انكهٛخ إلػذاد رمشٚش شبيم ػٍ ؽبنخ يجُٗ
لسى انكًٛٛبء ثكهٛخ انؼهٕو نهزؤكذ يٍ ساليزخ.
ٔأشبس د .صْشاٌ أٌ انغبيؼخ سززخز إعشاءاد انصٛبَخ انفٕسٚخ
انالصيخ نضًبٌ ساليخ انًُشآد ٔاألفشاد ،أيب إرا صجذ أٌ يجُٗ
ًٚضم خطٕسح داًْخ سٛزى انؼًم ػهٗ اخالئخ ثصٕسح فٕسٚخ .
ٔٔافك انًغهس ػهٗ رُظٛى لٕافم يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس
ٔانطالة نهزٕػٛخ انشبيهخ نًؾبفظخ شًبل سُٛبء ،ػهٗ أٌ ٚزى
إػذاد ثشَبيظ نٓزِ انمٕافم ٔٚزضًٍ لٕافم ػبيخ رُٕٚشٚخ ٔلٕافم
يؼزبدح نزمذٚى انخذيبد انصؾٛخ ٔانطجٛخ ٔانجٛطشٚخ ٔانضساػٛخ
ٔانجٛئٛخ ٔاالعزًبػٛخ انزٗ رؾزبعٓب انًؾبفظخ.

ٔلغ ا.د سشذٖ صْشاٌ سئٛس عبيؼخ االسكُذسٚخ ٔد .سٗ كٗ أِٔ
يذٚش كهٛخ كٛجكٕ انذٔنٛخ نهطبلخ انُٕٔٚخ ٔانسٛذ َْٕظ عٌٕ أٍْ
سئٛس االرؾبد انُٕٖٔ انكٕسٖ نهزؼبٌٔ انذٔنٗ ٔانسٛذ عَٕظ ٍْ
ربٖ َبئت سئٛس ششكخ كٛجكٕ انكٕسٚخ نزًُٛخ انًشبسٚغ انُٕٔٚخ
فًٛب ٔساء انجؾبس يزكشح انزفبْى انًشزشكخ ثٓذف رطٕٚشانزؼبٌٔ
ثْ ٍٛزِ األطشاف يٍ أعم رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ فٗ يغبل
انصُبػبد انُٕٔٚخ فٗ يصش ٔصٚبدح انشٔاثظ ث ٍٛانجهذ. ٍٚ
ٔؽضش رٕلٛغ االرفبلٛخ أ.د .يؾًذ أثبظخ َبئت سئٛس انغبيؼخ
نشئٌٕ فشع يطشٔػ ٔأ.دْ .شبو عبثش َبئت سئٛس انغبيؼخ
نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ٔأ.د.ػجذ انؼضٚض لُصٕح ػًٛذ كهٛخ
انُٓذسخ ٔأ.د .يغذٖ ػجذ انؼظٛى ٔكٛم كهٛخ انُٓذسخ نهذساسبد
انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔدُْ .بء اثٕ عجم سئٛس لسى انُٓذسخ انُٕٔٚخ
ٔاالشؼبػ ّٛثبنكهٛخ ٔأ.د .يؾًذ ؽسٍ انًُسك انؼبو نالرفبلٛخ
ٔأ.د ٔنٛذػجذ انؼظٛى سئٛس يغهس إداسح انًشكض انُٓذسٗ.
ٔرضًُذ ثُٕد االرفبلٛخ رجبدل انخجشاء ٔانٕفٕد ٔانزؼبٌٔ فٗ
يغبل انزؼهٛى ٔانزذسٚت ٔرطٕٚش انًُبْظ انذساسٛخ ٔانزؼهٛى
انًُٓٗ ٔثشايظ انزذسٚتٔ ،انزؼبٌٔ فٗ رؼضٚض انفٓى انؼبو نهطبلخ
انُٕٔٚخ ٔ رًُٛخ رطٕٚشاالثؾبس انؼهًٛخ.
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انسُخ انضبَٛخ

رفٕق لسى انُٓذسخ انًٛكب َٛكٛخ ػهٗ يسزٕٖ انؼبنى

دوة عن اللحام Welding

التـقـدةـم لالدتـخابات الطالبةــة

ٚؼهٍ انًشكض انُٓذسٙ
نهخذيخ انؼبيخ ثكهٛخ
انُٓذسخ ػٍ دٔسح رذسٚجٛخ
ػٍ انهؾبو Welding
نهخشٚغ ٍٛف ٙانششكبد
انصُبػٛخ ٔانطالة ثبنفشق
انضبنضخ ٔانشاثؼخ.

رُٓئ أسشح انكهٛخ ٔرزًُٗ انًضٚذ يٍ انزمذو ٔانسذاد نؾصٕل لسى
انُٓذسخ انًٛكبَٛكٛخ ػهٗ انًشكض  710ػهٗ يسزٕٖ كهٛبد
انُٓذسخ ثغبيؼبد انؼبنى ٔرنك طجمب نهزصُٛف انجشٚطبَ ٙانذٔنٙ
نهغبيؼبد ”. ” QS
ْٕٔ انمسى انؼشث ٙانٕؽٛذ انًٕعٕد ضًٍ انـ  211يشكض ػهٗ
يسزٕٖ انؼبنى.
ؽٛش إٌ انمسى ؽمك كم االشزشاطبد انزٗ عؼهزخ ٚؾمك ْزا
انزشرٛت انًزمذو يٍ األَشطخ انؼهًٛخ ٔانجؾضٛخ ٔانُششانؼهً.ٙ

مـينز اعـداد الطـالب والخـيةجـةن
ٔافك يغهس انغبيؼخ ثغهسخ أكزٕثشػهٗ أَشبء يشكض ثبنغبيؼخ
إلػذاد انطالة ٔانخشٚغ ٍٛنسٕق انؼًم ثبنزؼبٌٔ يغ انًغهس
انضمبفٗ انجشٚطبَٗ.
ٔٓٚذف انًشكض إنٗ رذسٚت انطالة ٔانخشٚغ ٍٛػهٗ يٓبساد
رسبْى فٗ سشػخ االنزؾبق ثسٕق انؼًم ٔاكسبثٓى انًٓبساد
ٔانًؼبسف انخبصخ ثزؤْٛهٓى نزُفٛز انًششٔػبد انصغٛشح،
ٔ انسؼٗ َؾٕ رٕفٛش فشص انزذسٚت ٔانؼًم نهطالة ٔانخشٚغٍٛ
ٔيؼهٕيبد انزٕظٛف .

ٔٚؾبضش فٓٛب االسزبر
انذكزٕس أسًبػٛم ػجذ
انًُؼى ف ٙانفزشح يٍ 77
انَٕ 72 ٙفًجش .7102
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أ.د .أثٕ ػهٗ ٔ ا .سٓب عُٛذ٘
لبو طالة انكهٛخ ثسؾت أسزًبساد انزششؼ ألَزخبثبد ارؾبد
انطالة ٔانهغبٌ انفشػٛخ ثؼذ أطالػٓى ػهٗ انمٕاػذ األَزخبثٛخ يٍ
 7إنٗ َٕ 8فًجش ثمبػخ كجبس انضٔاس.
ٔؽضش د .أثٕ ػهٗ ٔكٛم شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ٔا .سٓب عُٛذ٘
يذٚش انشئٌٕ انمبََٕٛخ ثبنكهٛخ ٔرؾذ أششاف أداسح سػبٚخ
انشجبة .

ٔٚسًؼ نهطالة انًؼهٍ أ سًبئٓى ثبنكشٕف انُٓبئٛخ ثبنذػبٚخ
األَزخبثٛخ نًذح أسثؼخ أٚبو فًٛب ال ٚؤصش ػهٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ أٔ
ٚسئ نًجبَ ٙانكهٛخ ٔػهٓٛى رمذٚى ثشَبيظ إَزخبث ٔ ٙاضؼ ٔيؾذد
نهٕصٕل الرؾبد طالة ًٚضم طالة انكهٛخ .

