
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزؼٍُُ ٌشئىْ اٌىٍُخ ووًُ ػًٍ أثى عبثش ِؾّذ. د.ا رفمذ

 ػًٍ اٌطجً اٌىشف ثهب َغشٌ واٌزٍ اٌىٍُخ ػُبدح واٌطالة

 ئداسح ِغ وثبٌزؼبوْ 2013/ 2012 اٌذساعً ٌٍؼبَ اٌغذد اٌطالة

 . اٌشجبة سػبَخ

 

 

 
 

 اٌغُذح سأعهُ وػًٍ ثبٌىٍُخ اٌطالة شئىْ ئداسح اعزمجٍذ

 اٌطالة االػذاَخ ثبٌفشلخ واٌؼبٍِىْ اٌؼبَ اٌّذَش صبدق  ػفبف

 ٌزغغٍُهُ اٌذساعخ ثذء لجً ورٌه أػذادٌ ِجًٕ ثجهى اٌغذد

 .ثبٌىٍُخ

 

 

 

 

 ِؾّذ. دؽبضش ثهب  خاٌُّىبُٔىُ خلُّذ ٔذوح ثمغُ اٌهٕذعأ

هُ أػٓ اٌغىَغشَخ  ثُشْ خثغبِؼ اٌجبؽش اٌّصشٌ ساٍِ

ثشاص أِغ  خُغاٌشّ خغّىػوزشفذ اٌّأاٌزٍ  خاٌّهّبد اٌفضبئُ

دوساٌّهٕذعُٓ فٍ وِٕبلشخ  اٌزؾذَبد خفٍ ِىاع خاٌهٕذع دوس

 سعبٌهب اٌٍ وىوت اٌّشَخ ػًٍأوبعُظ اٌّضِغ  رصُُّ وبُِشا

Trace Gas Orbiter هب ؤرُ ثٕب واٌزٍ 2013فٍ  خوسثُاأل

ِؾّذ ساٍِ د.  هبرصُّّواشزشن فٍ  خثُشْ اٌغىَغشَ خثغبِؼ

ؽّذ أؤظُ ٌٍٕذوح د.  عجزّجش 10 ظاٌخُّ َىَ ورٌهاٌّصشٌ 

 خػضبء هُئأ إٌذوح ؽضش ،اٌّىبوٌ ود. ِؾّذ اٌغىهشٌ

 .اٌؼٍُب اٌذساعبد طالةواٌزذسَظ 

 

 

 

 أؽّذ د. ٌمبهبأ ػبِخ ؾبضشحِ اٌّؼّبسَخ اٌهٕذعخ لغُ ٔظُ 

 واٌّإرّشاد اٌذوسَبد فًوبدٍَّ األ إٌشش طشق ػٓ ػمًُ

 اٌؼٍُب اٌذساعبد طٍجخو اٌزذسَظ هُئخ أػضبءؽضشهب  اٌؼبٌُّخ

 .ظهشا 1 اٌغبػخ 2012 عجزّجش 22 اٌضالصبء َىَورٌه  ثبٌمغُ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (ة) 2012 عجزّجش.  ضبِٓاٌـ اٌـؼــذد

 خاٌضبُٔ خاٌغٕ

 ح  ـذاديـعح األـرقـفـالب الـقثال طـاست     

 

  يضائــتشاف الفـكنذسيح في األـاخ هـيقـطثـت  ي ـثـطـف الـشـكـال     

 النشر تالذورياخ والمؤتمراخ العالميح  



  

 

 عشأ خصالص اعزمجٍذ

 اٌغذد اٌطالة خثبٌىٍُ

 وهُ خ لجً ثذء اٌذساع

 SMU Union  عشحأ

Smart Menu و 

 ِهٕذعُٓ  MW عشحأ

 ٌٍزؼشَف ثبٌّىادٔذواد  ػذح ألبِىا ؽُش STB أعشحو وٌىٓ

 .اٌشجبة خداسح سػبَئششاف أرؾذ  خِجبٍٔ اٌىٍُواٌذساعُخ 

 

  ِغزىي ػًٍ االوي بٌّشوضث خطٍج اٌُذ ٌىشح خاٌىٍُ فشَكفىص 

 .خاٌغبِؼ

  وياأل بٌّشوضث طبٌجبد اٌُذ ىشحٌ خاٌهٕذع وٍُخ فشَكفىص 

 .اٌمطبػبد ٌذوسي واٌزأهً اٌغبِؼخ ِغزىي ػًٍ

 

 عبِؼخ ثطىٌخفٍ  اٌضبًٔ بٌّشوضث اٌهٕذعخ وٍُخفشَك  ؽصىي 

  .خطٍج خاٌغٍ ٌىشح خاالعىٕذسَ

 ػًٍ طبٌجبد اٌخّبعً اٌمذَ ٌىشح اٌهٕذعخ وٍُخ فشَك فىص 

 .االعىٕذسَخ عبِؼخ ِغزىي ػًٍ اٌضبٌش اٌّشوض

 

 

  ثمغُ ّذسطاٌ وٕذط ٔغُت ٌّؼً اعؾبق .داشزشن 

 رىٕىٌىعُب ِإرّش ؾضىسٖث اٌهٕذعُخ واٌفُضَبء اٌشَبضُبد

 . ثبسَظ ثّذَٕخ اٌذوًٌ بٌّؼشضثو  فشٔغبفٍ  إٌبٔى

 

 

 14 اٌذوزىساح وِٕؼ خدسع خاٌىُُّبئُ خِٕؼ لغُ اٌهٕذع 

 .ثبٌىٍُخ ِخزٍفخلغبَ أ خّبعغزُش ِٓ صّبُٔاٌ خدسعطبٌت 

  اٌىٍُخ. وّب رُ ِٕؼ دسعخ اٌذثٍىَ فٍ اٌهٕذعخ ٌطالة 

 

 

  االلكترونيح للمراسالخ االدارج ترنامج : 

 ثىؽذح ِهٕذعخ اٌزؾك

  االٌىزشؤُخ اٌخذِبد

االػزّبد  ثىؽذح وِىظفخ

 ثذوسح ثبٌىٍُخ اٌغىدحو

 االداسح ثشٔبِظ ػٓرذسَجُخ 

االٌىزشؤُخ  ٌٍّشاعالد

 .االرصبالد ثىصاسح

 المتخصصح العلميح الثرامج نذوج: 

 اٌجشاِظ ػٓ زؼشَفُخاٌ ٕذوحاٌ ٍُخاٌى ػُّذ لٕصىح. د افززؼ

اٌزٕفُزٌ  ّذَشاٌ اٌؼجبعٍ ٔجًُ. د هبألبِاٌزً  اٌّزخصصخ اٌؼٍُّخ

 اٌجشاِظ ِٕغمٍ خغزاٌوػًٍ ثىش اٌّششف االوبدٍَّ ود. ٍجشاِظٌ

 . االِىس وٌُبءألو ٍطالةٌ

ٌّذح اعزّشد عجزّجش ثّجٍٕ وهشثبء و 11َىَ االصُٕٓ ورٌه 

 . صالس عبػبد

 
 

 

 خاٌجؾشَ خثمغُ اٌهٕذع خشبِّذ ػجذ اٌفزبػ ِؾ .د رجشع 

 عٕىَبرصشف  خاٌضبٌض خثبٌفشل طالةٌٍ ثغبئضحوػّبسح اٌغفٓ 

 .اٌغفٓ ثٕبء ورىٕىٌىعُب ٌٍغفٓ، ٔشبئٍاأل زصٌُُّا ٌّىاد

 خاٌف عُٕ 20شهبدح اعزضّبس ثبٌجٕه االهٍٍ ثّجٍغ  ِٓ خالي

 . ُهُػٍ ىصَغ اٌؼبئذ ثبٌزغبوٌَو

 وشَش عُذٌ ٌششوخ 

 اٌّبدٌ ٌٍذػُ ُّبوَبودٌٍجزشوو

 عُبسح ورصُٕغ رصُُّ ٌّششوع

 فٍ خاٌّشبسو SAE فىسُِال اٌغجبق

  11 -11 ِٓ ثبَطبٌُب خاٌّغبثم

   . 2012 عجزّجش

 ٌّغّىػخ  و

ٌألدوَخ  فبسوىششوبد 

 ٌزجشػهب ٌذػُ فشَك

زصُٕغ ٌ فىسُِىال

زصُُّ اٌغُبساد ٌو

د. َؾٍُ  رؾذ أششاف

 اٌذسٍَٕ.

 ةـساء واجـع : 

 :ٌىفبح وال ِٓ  اٌىٍُخ عشحأ رٕؼٍ   

 ُخ.ُّىبُٔىثمغُ اٌهٕذعخ اٌ خػطُ عٕذٌ االعزبر اٌذوزىس

 ثمغُ اٌهٕذعخ اٌّؼّبسَخ. اؽّذ صوٍاالعزبرح اٌذوزىسح  ٔغىي 

 االٔزبط. خثمغُ هٕذع  عبثش ِؾّذ وششبحاالعزبر اٌذوزىس 

 اٌّذَش ؽّىدح ِؾّذ خٔجىَ اٌضٍُِخاالعزبرح  خعشح اٌىٍُأ هٕئرو

      . ٌىصىٌهب ٌٍغٓ اٌمبٔىُٔخ خاالداسَشئىْ ٌٍ اٌؼبَ 

  اٌىٍُخعفشاء      

  اٌذساعبد اٌؼٍُب 

  خـىػـٕـزـبس ِـجـأخ

 لطالب الكليح حالرياضي االنجازاخ     

 سر يستقثلون الطالب الجذد طالب األ      رـذيـقـت و رـكـش 


