
 

 

 

 رض فني في إطار مبادرة طالب بال تمييزمع 

انًعشض انفُٙ انز٘  –سئٛس انجبيعخ  –افززخ األسزبر انذكزٕس/ أدًذ غالة 

ألبيّ لسى انزشثٛخ انفُٛخ ثبنكهٛخ فٙ إطبس فبعهٛبد يجبدسح طالة ثال رًٛٛض، سافك 

َبئت سئٛس  -سئٛس انجبيعخ خالل اإلفززبح األسزبر انذكزٕس/ يجذ٘ دمحم عهٙ

 –انجبيعخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع، ٔاألسزبر انذكزٕس/ َبصش عجذانشاصق 

سئٛس لسى انزشثٛخ انفُٛخ  –ح/ سبنٙ سًٛش انذشٚش٘ عًٛذ انكهٛخ ٔانذكزٕس

 ٔانذكزٕسح اًٚبٌ انجًبل ٔانذكزٕسح يُٗ فزذٙ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ثبنكهٛخ.

ٔأعشة سئٛس انجبيعخ خالل رفمذِ أسٔلخ انًعشض عٍ رمذٚشِ نهذٔس انكجٛش 

انفُٙ فٙ سبَٛخ انُجٛهخ ٔاإلسرمبء ثبنذس   نهفٍ فٙ َشش يفبْٛى انجًبل ٔانمٛى اإلٌ

انًجزًع، كًب أشبد سئٛس انجبيعخ ثًب شبْذِ يٍ يعشٔضبد ٔنٕدبد فُٛخ 

يعجشح رعكس انًٕاْت انٕاعذح ثكهٛخ انزشثٛخ انُٕعٛخ رذذ إششاف َخجخ يزًٛضح 

جبدسح أٌ ي –َبئت سئٛس انجبيعخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع  –يٍ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس، ٔأكذ األسزبر انذكزٕس/ يجذ٘ دمحم عهٙ 

طالة ثال رًٛٛض انزٙ أطهمزٓب جبيعخ أسٕاٌ ثبنزعبٌٔ يع يؤسسخ جًعٛخ انًسزمجم نهزًُٛخ ٔانٓٛئخ انمجطٛخ اإلَجٛهٛخ رٓذف إنٗ رٕعٛخ 

ز٘ انشجبة ثضشٔسح يُبْضخ كبفخ أشكبل انزًٛٛض، ٔأشبد سٛبدرّ ثبنًشبسكخ انًزًٛضح نكهٛخ انزشثٛخ انُٕعٛخ يًثهخ فٙ لسى انزشثٛخ انفُٛخ ان

  .لذّو اثذاعبد طالثّ فٙ انًعشض انفُٙ انز٘ ضى انعذٚذ يٍ انهٕدبد عجّش خالنٓب انطالة عٍ لضبٚب انزٙ رسزٓذفٓب انًجبدسح

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 عميد الكليت يشارك في افتتاح المعرض المحلي للعلىم والهندست 

إفززخ انهٕاء /أششف عطٛخ يذبفظ أسٕاٌ فعبنٛبد انًعشض انًذهٙ نهعهٕو 

األسزبر انذكزٕس/ ساضٙ عجذانًجٛذ   ٔانُٓذسخ ٔانزٖ ألٛى ثمصشانثمبفخ ثذضٕس

يذٚش عبو انزشثٛخ ٔانزعهٛى ٔاألسزبرح  –عًٛذ انكهٛخ، ٔانذكزٕس انسٛذ انفٕٛيٗ -طّ 

بداد انزعهًٛٛخ، ٔأعشة انهٕاء يذٚش عبو انثمبفخ ، ثجبَت انمٛ –/ َجٕٖ سٛذ 

أششف عطٛخ عٍ سعبدرّ نًب شٓذِ يٍ أعًبل ٔإثزكبساد فُٛخ يزًٛضح 

ألثُبءانًذبفظخ ٔانزٗ رعجش عٍ إصشاس ٔعضًٚخ ٔانشٔح انًعُٕٚخ انعبنٛخ نٓى 

نٛصجذٕا يجزكشٍٚ ٔيجذعٍٛ ٔيؤْهٍٛ نزمذٚى أدٔاس إٚجبثٛخ رسبْى فٙ َٓضخ ْزا 

أٌ إلبيخ ْزا انًعشض  –عًٛذ انكهٛخ  –نًجٛذ انٕطٍ، ٔأكذ أ.د. ساضٙ عجذا

اْزًبو يذبفظخ أسٕاٌ ثشعبٚخ انًٕاْت فٙ يخزهف انًجبالد نٛكٌٕ  ٚؤكذ عهٗ 

نذُٚب جٛم لبدس عهٗ يٕاكجخ انعصش ثكم رذذٚبرّ ، ٚعًم عهٗ رذمٛك آيبل 

ٔطًٕدبد األيخ. ٚزكش أٌ عًٛذ انكهٛخ شبسن فٙ نجبٌ رذكٛٛى األعًبل انزٙ 

طالة نزصعٛذْب نهًُبفسخ فٗ انًسبثمخ انزٗ سٛزى رُظًٛٓب عهٗ يسزٕٖ رمذو ثٓب ان

 يذبفظبد انجًٕٓسٚخ خالل انفزشح انمبديخ ، ٚعمجٓب انزصعٛذ نهًُبفسخ عهٗ انًسزٕٖ انذٔنٗ .
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