
 

 
 

  :يٍ كال انكهٍخرـٓـُـئ أعشح  
     

 عهًٍبٌ انؼظٍى ػجذ يجذي انذكزٕس األعزبر *

 انذساعبد نشئٌٕ كهٍخهن ٔكٍال عٍبدرخ نزؼٍٍٍ

 ثمغى أعزبر ٌشغم ْٕٔ ٔانجحٕس انؼهٍب

ض ٔيشك شجكخ ٔيذٌش ٔانُظى انحبعت ُْذعخ

 .االعكُذسٌخ جبيؼخن  انًؼهٕيبد
 

                جؼفش خبنذ انغٍذ األعزبر انذكزٕس * 

 كهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍىهنزؼٍٍٍ عٍبدرخ ٔكٍال ن

أعزبر ثمغى انُٓذعخ  ٔانطالة ْٕٔ ٌشغم

َشبئٍخ.األ

: عبرزرٓبأٔرُٓئ  

 أيٍٍ أحًذ شكشي انًزفشؽانذكزٕس األعزبر * 

ػًٍذا  خزؼٍٍُن ثمغى ُْذعخ انحبعت ٔانُظى

 رصبالدنكزشٍَٔبد ٔاألنًذسعخ ُْذعخ األ

ثبنجبيؼخ انٍبثبٍَخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٍب ثجشج 

 . انؼشة

 

 

 نُذثٓب ػطٍخ انؼذنً َٓى انذكزٕسح عزبرحاأل* 

 ٔركُٕنٕجٍب االرصبالد نٕصٌش أٔل كًغبػذ

 انحبعت ثمغى عزبرأ ْٔى ػبو نًذِ انًؼهٕيبد

 عكُذسٌخاأل جبيؼخ انُٓذعخ ثكهٍخ ٔانُظى

 انًؼهٕيبرٍخ نهذساعبد انذٔنى انًؼٓذ ٔيذٌشح

 .االعكُذسٌخ ثًكزجخ

 

 

 سئٍغب انًغبػذ األعزبر ججم أثٕ حغٍ ُْبء انذكزٕسح انغٍذح رؼٍٍٍ* 

 . ٔانٌُٕٔخ شؼبػٍخاأل انُٓذعخ نمغى

 

 

 انخزبيٍخ انجهغخيُصخ 

 انًٍبح"شؼبس رحذ نهًٍبح انؼبنًً ثبنٍٕو انُٓذعخ كهٍخ حزفهذأ

 ػًٍذ لُصٕح انؼضٌض ػجذ. د.ا سػبٌخ رحذ" انًغزذايخ ٔانزًٍُخ

 . يبسط انخًٍظ 22 إنً  حذاأل 22 يٍ انكهٍخ

 انشي ٔصٌش يغبصي انذٌٍ حغبو د.ا ثحضٕس انفؼبنٍبد خززًذأٔ

         ،االعكُذسٌخ يحبفظ َبئت انخٕنً عؼبد. د انًبئٍخ، ٔانًٕاسد

 انؼهٍب انذساعبد نشئٌٕ انجبيؼخ سئٍظ َبئت انغالو ػجذ صذٌك. د.ا

 ٔانٍٓذسٔنٍكب انشي ُْذعخ لغى. لُصِٕ سأٌّ. د.أ ٔانجحٕس،

 .ثبالعكُذسٌخ انًٍبح ٍْئخ سئٍظ شحبرخ أحًذ ٔانًُٓذط

 

 نٍٕو انغُٕي ثبألحزفبل انكهٍخ أعشح احزفهذ انشثٍغ فصم ثذء يغ 

 انطالة ٔأثُبئٓب ٔانؼبيهٍٍ ػهًبئٓب فٍّ ركشو ٔانزً ٔانزفٕق انٕفبء

 .انًثبنٍخ ٔاألو

 شئٌٕ ٔكٍم خٕسي شفٍك. د.ٔأ خانكهٍ ػًٍذ لُصِٕ. د.ا حضشانحفم

 شئٌٕ ٔكٍم انؼظٍى ػجذ يجذي. د.ا انجٍئخ، ٔخذيخ انًجزًغ رًٍُخ

   شهجً عًش ثبالعكُذسٌخ انًُٓذعٍٍ خَٔمٍج ٔانجحٕس انؼهٍب انذساعبد

 انحبصم انكٓشثٍخ انُٓذعخ ثمغى انخبنك ػجذ عبيً إًٌٍ .د ٔكشو

 جبئضح ػهى انحبصهٍٍ حعبرزاأل يٍ 2ٔ  انزشجٍؼٍخ انذٔنخ جبئضح ػهى

 ٍْئخ ػض41ٕٔ االداسي انزًٍض ٔدسع ٔانزشجٍؼٍخ انزمذٌشٌخ انجبيؼخ

 .انمبٍََٕخ نهغٍ ٔصهٕاانزٌٍ  رذسٌظ

 يٕظف 42 انمبٍََٕخ، نهغٍ ٔصهٕا ٔػبيم يٕظف 22 ىٌكشررى ٔ

 .األَشطخانذساعخ ٔفً  فً انًزًٍضٌٔ انطالةثى  ػًبل 2ٔ يزًٍض

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 ًَانؼذد انثب

 

 5102 بريلأ - مارس                     

 ة الهندس ن وكيلي لكليةـتـعـيـي

 ٕقـفـٕفبء ٔانزـٕو انـٍـزفبل ثـحاأل  

 العددالثالث
 2041اغسطس 

 ثبنـٍـٕو انؼـبنـًً نهـًٍبحاالحزفبل 



 

 

 

فشق اٌدٛاٌخ ثىٍٍبد خبِؼخ  اٌشاثغأعزعبفذ وٍٍخ إٌٙذعخ ٌٍؼبَ 

ظٙشا ظّٓ  2ززى  03.21ِبسط ِٓ  5االعىٕذسٌخ اٌخٍّظ 

 .ِغبثمخ خٛاًٌ خبِؼخ االعىٕذسٌخ

      سشذي ص٘شاْ اٌمبئُ ثأػّبي سئٍظ اٌدبِؼخ  .األفززبذ أ.د زعش

 خ، ا.د خبٌذ خؼفش ٚوًٍ شئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة،ٚأ.د لٕصٛح ػٍّذ وٍٍ

         أ.د شفٍك خٛسي ٚوًٍ شئْٛ خذِخ اٌّدزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخ،

ا.د ِدذي ػجذ اٌؼظٍُ ٚوًٍ شئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجسٛس، ٚإداسح 

سػبٌخ شجبة اٌدبِؼخ ِّٚثًٍ إداساد سػبٌخ اٌشجبة ثبٌىٍٍبد 

 اٌّشزشوخ.

األعبرزح ِغ ٌدٕخ اٌزسىٍُ ِؼبسض  رفمذثُ ثزسٍخ اٌؼٍُ خ جطٌٛاٌ ثذأٚ

 .اٌدٛاٌخ اٌطالة ثضيٌزضَ إٚ اٌىٍٍبد اٌّشبسوخخٛاًٌ 

ِٓ ِشغٛالد ثبٌسجبي ٚاٌدٍذ ٚاٌخضف  أػّبٌخوً فشٌك ٚػشض 

ػًٍ خبٔجً اٌّؼشض ٚفً إٌّزصف  ٚاٌشعِٛبد ٚاٌّأوٛالد

 االعىٕذسٌخ. خٛاًٌ خبِؼخ ِٕزخت ػّبيِؼشض أل

 

 رسذ سػبٌخ ا.د خبٌذ خؼفش ٚوًٍ شئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ألٍُ األثٍٕٓ 

ٌمبء إفً ِٓ طالة اٌىٍٍخ ِبسط ِغبثمخ إخزٍبساٌّٛا٘ت اٌفـٍٕخ  9

اٌزّثًٍ رسذ أششاف اٌٍدٕخ اٌفٍٕخ ثإدساح اٌشؼشٚاٌضخً ٚاٌغٕبء ٚ

سىٍّٓ ِزخصصٍٓ ٚلبَ رٍٍفضٌْٛ ِ زعٛس سػبٌخ اٌشجبة ِغ

 .االعىٕذسٌخ ثزغدًٍ ٌمبءاد ِغ اٌّزغبثمٍٓ

 

 

شٔبِح اٌسبعجبد صاس ٚفذ ِٓ أػعبء ٍ٘ئخ االػزّبد ٚخٛدح اٌزؼٍٍُ ٌج

ششف ساشذ ػٍى أُٚ٘ أ.د. ِبسط  32اٌخٍّظ  خثبٌىٍٍ ٚاالرصبالد

ِٓ  خِٓ اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍزمٌُٛ اٌزشثٛي، أ.د. شؼجبْ ِجشٚن ػشٍج

ػصبَ زٍٍُ زغٍٓ ِٓ وٍٍخ .وٍٍخ إٌٙذعخ خبِؼخ إٌّٛفٍخ، د

 خٚد. أزّذ ِسّذ خبٌٚش ِٓ وٍٍ ثٕٙب خجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثدبِؼاٌسبع

 ػٍٓ شّظ. خاٌسبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثدبِؼ

 ٚوًٍ ٕصٛح ػٍّذ اٌىٍٍخ أ.د. خبٌذ خؼفشٚوبْ فً اعزمجبٌُٙ ا.د. ل

ػزّبد األ حزّذ اٌسٍٛي سئٍظ ٚزذأشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ٚد. 

 .اٌذٌٓ اعّبػًٍسٛا.د ٔٚ ػًٍ ثىشد .ٚاٌدٛدٖ ٚا

ٚثؼط ِٓ اٌٍٚبء  ،اٌطالةاٌزذسٌظ ٚ خِغ أػعبء ٍ٘ئٛا ّؼٚاخز

ثُ لبِٛا ثضٌبسح اٌّؼبًِ ٚلبػبد اٌذساعخ  ٚسخباي االػّبي االِٛس

 .خٚاٌّىزج اٌخبصٗ ثطالة اٌجشاِح

 

     

ٔظُ لغُ ٕ٘ذعخ اٌطبلخ إٌٌٛٚخ 

 23 ٌـ شؼبٌخ  صٌبسح ػٍٍّخٚاأل

 0،3،2 خِٓ اٌفشل طبٌت

ٌى ٍ٘ئخ اٌطبلخ اٌزسٌخ إ

 خاٌششلٍ خثّسبفظ

 رسذ أششافٚرٌه  أٔشبص ّشوضث

 ثشًٌ.أ 2سئٍظ اٌمغُ ٌَٛ االثٍٕٓ  د. ٕ٘بء أثٛ خجً 

 

 

ٚأ.د خؼفش  خرسذ سػبٌٗ أ.د لٕصٖٛ ػٍّذ اٌىٍٍ

ٍدٕخ ٚوًٍ شئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة  ٔظّذ اٌ

االخزّبػٍخ ثإداسح سػبٌخ اٌشجبة اٌسٍّخ 

اٌغٌٕٛخ ٌٍزجشع ثبٌذَ ثبٌزٕغٍك ِغ ثٕه اٌذَ 

أٌبَ ِٓ  5ٌّذح  ،اٌدبِؼً ثّغزشفً اٌشبطجً

ٚاشزشن فً  0ثشًٌ ثجٙٛ ِذسج أ 5االزذ 

 .ِزجشع ِٓ طالة ٚطبٌجبد اٌىٍٍخ  292اٌسٍّخ 

 

اسعُ  يرسذ شؼبس اٌخبِظىٍٍخ ثٍَٛ اٌطفً اٌٍزٍُ اٌاززفٍذ أعشح 

 . 5  ٚ ٌَٛ اٌؼطبء ثغّخ

طفً ٌزٍُ ػٍى أسض اٌّالػت ٌمعبء ٌَٛ  301 خفٍ ٚاعزعبفذ

 ِغبء . 5اًٌ  صجبزب 01 اثشًٌ ِٓ  01اٌدّؼخ 

خبٌذ خؼفش ٚوًٍ  .لٕصٖٛ ػٍّذ اٌىٍٍخ ٚا.د .ٚوبْ فى اعزمجبٌُٙ ا.د

 ٕخاٌٍد ِغزشبس خػالء ػشف.اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ٚد

زذسٌظ االخزّبػٍخ ٚإداسح سػبٌخ اٌشجبة ٚثؼط ِٓ أػعبء ٍ٘ئخ اٌ

 .ِٚٛظفً اٌىٍٍخ

بدي ٌٍؼٍَٛ ٚرُ رٛفٍش أٌؼبة ِطبطٍخ ِٚغبثمبد سٌبظٍخ ٚسعَٛ ٚ ٔ

االزالَ  خِٚذٌٕ اللبِخ اٌزدبسة اٌؼٍٍّخ ٌُٙ ِٚطجخ ٌٍطفً اٌصغٍش

ٌؼبة ٚاٌسٌٍٛبد ٚرٌه ِٓ ٌزٛصٌغ اٌٙذاٌب ِٓ اٌّالثظ اٌدذٌذٖ ٚاأل

 خالي رىبفً ِدزّغ أعشح وٍٍخ إٌٙذعخ .

 

 

 

 

 

 

ثبداء ِغشزٍخ ثؼٕٛاْ أعطٛسح اٌفبسط  خفشٌك اٌزّثًٍ ثبٌىٍٍ  لبَ

ٔشطخ اٌطالثٍخ ٌٍدبِؼخ ٌَٛ اٌثالثبء ذ األٚػشظذ ػٍى ِغش ٚاٌجطً

  ثشاٍُ٘ زغٓإخشاج أ ٚ ا. عبِر ػثّبٌٍْف أرِٓ ،  َ 1 -2أثشًٌ ِٓ  30

 تسكنذرياأل جبمعـت ىلت جـىالـيـالهـنذسـت بط تـستضبفإ    

 الـمـىاهـب الـفـنـيـت خـتـيـبراقت ـمسبب      

  المتخصصت العلميت بزامجلل والجىدة تمبدـاألع وفذ سيبرة     

 

 الـشيبرة العـلميت لهـيئت الطـبقت الـذريت       

 بمالعـب الهـنذست الخبمس يـىم العـطبء     

 زع ببلذم ـبـتـمله الـح       


