
 

  

 

 زبح انًؼشضزششَػ افلص 

  فززذخأ ،نهًالثظ انغُىٌ انخُشٌ هبيؼشظ انهُذعخ كهُخ ألبيذ

 وانؽالة انزؼهُى شئىٌ وكُم ػهً أثى. د ،انكهُخ ػًُذ لُصىح. د

  .ػشفخ ػالء. د ، وانجُئخ انًجزًغ خذيخ شئىٌ وكُم جؼفش. د، 

 جذَذثبنًجًُ ان دَغًجش 42 انً 53 يٍ انفزشح فٍ لُىأ وانزٌ

 .انزذسَظ هُئخ وأػعبء وانؼبيهٍُ انؽالة نخذيخ

 انزكبفم وقذصُ خالل يٍ انؽالة نجؼط كىثىَبد ذوصشف

 خانهجُ لجم يٍ خاالجزًبػُ دبنزهى خدساع ثؼذ جزًبػٍاأل

 .ثبنكهُخ انشجبة خسػبَ داسحئث خاالجزًبػُ

 
 انجُغ ثبنًؼشض

ُش واللً انًؼشض اعزذغبٌ كجُش يٍ لجم انؽالة وانؼبيهٍُ د

 أكضش يٍ ششكخ يالثظ ثبالظبفخ نهزجشػبد انؼُُُخ.فُه اشزشكذ 

 

 

 

 
 سظب ػًبس  د.

 انذبعت هُذعخ عزبرأ ػًبس سظب. د. أ انهُذعخ كهُخ عزعبفذأ

خ يشَكُاأل كىَُزُكذ ثجبيؼخ انذونُخ انؼاللبد يغئىلووانُظى 

 5 -55:11 يٍ دَغًجش 52 االصٍُُ َىو  وعػاأل انششق خنًُؽم

 .Under Computing Systems ؼُىاٌث ظشحيذب النمبء

 سئُظ َبئت انكشدٌ ػصبو.د و انكهُخ ػًُذ لُصىح. د هبدعش

 انذساعبد نشئىٌ انجبيؼخ

 وانغبدح وانجذىس انؼهُب

 هُئخ وأػعبء انىكالء

 انهُذعخ لغًٍ يٍ انزذسَظ

 . وانذبعت انكهشثُخ

 انًشبكم ػٍ ػًبس.د رذذس

 انصىد ظؼف يٍ انًبء رذذ انجُبَبد رذهُم رىاجخ انزٍ

 انجذائم وظخو االرصبل وصؼىثخ وفمذهب انكبثالد وربكم

 .انًغزخذيخ

 كهُخ 52 رعى دُشبنجبيؼخ ػًبس رؼشَف ثأعزؼشض د.و

  ثشَبيج 51 نهى يزبح ؼبنت االف 4 انهُذعخ ثكهُخ وَذسط

 . انجكبنىسَىط نًشدهخ

 Iscc 2016 وخبصخرًشاد ؤبنًثعبرزح األ بشزشانث وسدت

 انًشزشن واالششاف انؼهُب انذساعبد نؽالة بدانجؼض ثزجبدلو

 جبيؼخ يغ رفبهى يزكشح انجبيؼخ ولؼذ دُش،  انؽالثٍ وانزجبدل

 .كىَُزُكذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ة) 4153.ػشش انخبيظ انـؼــذد

 خانضبَُ خانغُ

  Under Computing Systemsمحاضرة     المعـرض الخيري السنوي  تاحـتـفأ     



 

 

 
 يشرعً ػهً. د

          انؽبلخ هُئخداسح انجىدح ثإ سئُظ ػهً يشرعً. د.أ انمً

  ؼُىاٌيذبظشح ثدَغًجش  54 االسثؼبء َىو ثكُذاانزسَه 

Transport of Nuclear Substances  

 .غبصاد) خانًُمىنانزسَخ  انًىاد َىاعثبنزؼشَف ثأ يشرعً .د أثذ

 .( يؤكغذح وأ خيشؼ يىاد وأ عىائم . يفشلؼبد

اهًُخ و انزؼجئخ خوكُفُ رصبسَخ يٍانُمم  خَزؽهج يبصى رُبول 

 انًبء فٍ  عمىغ او كَدش وأ رصبدو دذوس إدزًبالد دساعخ

 .يعبػفبد يأ نزفبدٌ يؼه انزؼبيم خُكُفو انُمم أصُبء

 خصذان ادوصاس يٍ يغئىنُزهبيذي و جهه كم دوس ورذذَذ 

 .... خوانششؼ وانًىاصالد

انُمم  َُذس و انغفٍ وأ انجشَخ انؽشق خالل يٍ انُمم َزى وغبنجب

 .خؼبدَان ؽشقان ورغزخذو انؽبئشاد ػجش

 ونى ػهُهب انغُؽشح ورى يشبكم 1 دذصذ ػبو 31 يذاس فؼهً

 خانؽبل خهُئ لىاػذ يشاػبح َزى، دُش يعبػفبد أٌ رذذس

 .IEA خ انُىوَ

يذي بط ُمرًذ ننزجبسة  أفالو 1ؼشض ث خَهً يذبظشرأو

 .انزسَخ خ فٍ َمم انًىادجىدح انغالي

 عشود ىثبنمغ انًغبػذ االعزبر يذغٍ يذًذ. د نهُذوح لـذوو

 ؽالةانو انؼهُب انذساعبد وؼالة خانًؼبوَ وانهُئخ انمغى اعبرزح

 . ػصشا 1انً  5:11 يٍد أوانزٍ ثذ وانخشَجٍُ

 

 

 

 

 أَشبء إيكبَُخITU  ثبنكهُخ االنكزشوَُخ انخذيبد ودذح رمذو

وثًخزهف  انذساعُخ انفشق ثجًُغ انكهُخ نؽالة انكزشوٍَ ثشَذ

 alexu.edu.eg@ نجبيؼخا َؽبق ػهً انهُذعخ كهُخألغبو 

 يٍ خالل انذخىل ػهً ساثػ :

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

ثذُش ، انمىيٍ وانشلى خانكبسَُ صىسح ورمذَى انجُبَبد ويهئ

    َغهم انزىاصم ثٍُ انؽالة وثؼعهى انجؼط ويغ أعبرزرهى 

 جبيؼزهى . و كهُبرهى و

 

 

 

 

 ػجذ يذًىد، انجبثهً  أششف انؽالة يذًذ خعشح انكهُأرهُئ 

 انًشكضنذصىنهى ػهً  انعجغ اهلل صخش وػجذ صبثش، انجصُش

 خ انجبيؼ يغزىي ػهً وانًؼشفخ انًؼهىيبد فبقأ ًغبثمخث انضبنش

 

 

ػهً يبسصىٌ جشٌ  انشجبةخ داسح سػبَأث خانشَبظُ خانهجُ َظًذ

 ُخ.كجُشح يٍ ؼالة انكه خانجذش اشزشن فُخ يجًىػ كىسَُش

 

 نهكشحيجبسَبد ظى  خسض انكهُأثىعػ  بسَبظُ بلبيىا َىيأو

 .نؼبة لىيأيغبثمبد يهؼت يؽبؼٍ وػهً  انؽبئشح

 
 سض كهُخ انهُذعخأ

  
 خانهجُخ انشَبظُخ انؽالثُ

 ت يـالرياض تنـاللج بارـخأ
 Transport of Nuclear Substancesمحاضرة      

                         Substances 
    البـطـي  للـترونــكـاالل دـبريـال     

 فاق المعلوماث في مسابقت أبالمركس الثالث  تهندس فوز 


