جامعة اإلمارات...

تتبوأ ترتيبًا عالميًا متقدمًا

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
العدد  ،7سبتمبر 2014

القارئ رصيد النشرة

مدير جامعة اإلمارات

يلتقي بأبنائه الطلبة المستجدين:
برعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  -وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات
العربية المتحدة ،التقى سعادة الدكتور علي راشد النعيمي
 مدير جامعة اإلمارات  -بأبنائه الطالب والطالبات يوم الثالثاء 2014/8/26في القاعة الكبرى بالمبنى الهاللي للجامعة.
لقراءة المزيد...
د .علي النعيمي يلقي كلمته

 41عضوًا جديدًا

في الكادر األكاديمي لجامعة اإلمارات..
تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  -وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ،الرئيس األعلى لجامعة
اإلمارات العربية المتحدة استقبلت الجامعة نخبة متميزة من
أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف المؤسسات األكاديمية
العالمية المرموقة للعمل في الجامعة ،انسجامًا مع رؤية
الجامعة المتمثلة في الريادة والتميز في التعليم العالي
والبحث العلمي.
لقراءة المزيد...
جانب من الحضور في حفل االستقبال

في هذا العدد...

استقطاب  20معيدًا
ومعيدة للعمل
في جامعة اإلمارات >>

مناقشة أول أطروحة
دكتوراه لطالبة مواطنة
في كلية تقنية المعلومات
بجامعة اإلمارات >>
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جامعة اإلمارات
تنشئ مركزًا لتقنية
علوم الفضاء >>

3
بطارية تعمل بماء البحر
من تصميم طالبات جامعة
اإلمارات >>
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كلمة العدد

من ضمن فعاليات برنامج مرحبا الساع

نحو توفير خدمات تعليمية ترقى للمعايير العالمية:
جامعة اإلمارات تحتضن  3452من طلبتها المستجدين ضمن برنامج
(مرحبا الساع)..

احتضنت جامعة اإلمارات العربية المتحدة  3452من طلبتها المستجدين منهم 745
طالبًا و 2677طالبة ،بحضور أولياء أمورهم في يوم حافل شهدته الجامعة ،ويأتي
هذا اليوم ضمن البرنامج السنوي الذي يقيمه قطاع شؤون الطلبة والتسجيل تحت
شعار (مرحبا الساع) ،والذي يمتد هذه السنة من يوم األحد  24فبراير  2014إلى يوم
األربعاء  27من الشهر نفسه.
يتضمن برنامج (مرحبا الساع) فقرات متنوعة تتخلل الفترة الزمنية المحددة ،إذ شهد
يوم األحد استقبال الطلبة في السكنات الطالبية ،بحيث تم إرشادهم إلى التعليمات
الخاصة بالسكن الداخلي وفق السياسات واللوائح المرتبطة بالجامعة ،كما تم
استقبال أولياء األمور داخل السكن الطالبي بهدف االطالع عن كثب على التجهيزات
والتسهيالت التي يحظى بها الطلبة من حيث األكل والسكن وآلية التنقل من وإلى
المدينة الجامعية ،فض ً
ال عن وجود برنامج تعليمي المتحانات تحديد المستوى إلعطاء
فكرة عامة عن طبيعة االمتحانات والوقوف على المستويات الفعلية والقدرات العلمية
للطلبة.
لقراءة المزيد...

محمد الشامسي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

مجلس التحرير:
اإلشراف العام :محمد الشامسي
رئيس التحرير  :غالية األحبابي
هيئة التحرير :يوسف النعيمي  -ليث السادة  -نوال الظاهري
تصوير :أمجد ضرغام  -عمر البحرة  -شوقي زيد
التصميم :شيماء عبداهلل
الموقع اإللكترونيwww.uaeu.ac.ae\mcd :
البريد اإللكترونيmcd@uaeu.ac.ae :
الهاتف03713 5926 :
إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

في مطلع هذا العام الجامعي
الجديد  2015/2014استقبلت
الجامعة دفعة جديدة من أبناء
وبنات الوطن الطلبة ،الذين
يستشرفون مستقبلهم بكل
بذل وعطاء ،متسلحين بالعلم
والمعرفة ،وفي ذات الوقت
انضمت إلى أسرة الجامعة نخبة
جديدة من أعضاء هيئة التدريس
لخدمة مسيرة التعليم والتنمية
البحثية المستدامة في بلد ال
يرضى أبناءه إال بالمركز األول.
وقد حرص فريق العمل بإدارة
االتصال واإلعالم على تهيئة
األجواء المناسبة بالتعاون
مع بقية اإلدارات في استقبال
الطلبة المستجدين وتعريفهم
على الحياة الجامعية األكاديمية
من خالل البرنامج المميز (مرحبا
الساع) ،ليكون طلبة اإلمارات
لبنة بناء وثمرة يانعة ستؤتي
أكلها بعد حين في خدمة
الوطن.
ولذا فإن إدارة االتصال واإلعالم
تستلهم عملها من روح الفريق
الواحد في تحقيق أهدافها التي
تؤكد على توثيق ُعرى الترابط
الوظيفي وشراكاتها المهنية
مع الجميع ،فلن ننجح إال بهم
وال وجود لنا من غيرهم ،فنحن
في خدمة الطلبة ،وأعضاء هيئة
ٌ
كل في
التدريس والعاملين
موقعه ،وكل عام جامعي وأنتم
بخير يتخلله اإلنجاز والتفوق
والنجاح.
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
mohd.alshamsi@uaeu.ac.ae

مستجدو جامعة اإلمارات ..

يباشرون البرنامج السريع للسنة التأسيسية األولى..
في إطار مضي جامعة اإلمارات العربية المتحدة على تحقيق التميز األكاديمي واإلسهام اإليجابي في تقدم الدولة من خالل
إعداد طلبة روادًا وقادة في تخصصاتهم؛ انتظم أكثر من  150طالبًا وطالبة بالبرنامج السريع للسنة التأسيسية األولى،
والذي تطرحه إدارة القبول بقطاع شؤون الطلبة والتسجيل بالتنسيق مع الكلية الجامعية التابعة لقطاع الشؤون العلمية.
يأتي هذا البرنامج ضمن خطة جامعة اإلمارات العربية المتحدة نحو تقليص نسبة التحاق طلبتها المستجدين بالسنة
التأسيسية األولى ،بحيث يتم انخراط الطلبة المقبولين الحاصلين على معدل  %90فما فوق في الثانوية العامة ،باإلضافة
إلى معدل  175فما فوق في اختبار سيبا للغة اإلنجليزية ،في برنامج دراسي مكثف مدته ثالثة أسابيع عوضًا عن دراسة
متطلبات سنة دراسية كاملة ،إذ يشتمل البرنامج على ثالث مواد دراسية (اللغة العربية واللغة واإلنجليزية والرياضيات)،
ويبدأ من  3إلى  21أغسطس .2014
لقراءة المزيد...

بهدف رفع التوطين في الوظائف األكاديمية..
استقطاب  20معيدًا ومعيدة للعمل في جامعة اإلمارات..

استكملت جامعة اإلمارات إجراءات استقطاب وتعيين 20
معيدًا ومعيدة من المواطنين ليرتفع إجمالي المواطنين
الذين تم استقطابهم للعمل كمعيدين في الجامعة في
اآلونة األخيرة نحو  76معيدا ومعيدة في مختلف الكليات
والتخصصات ،وطرحت الجامعة تخصصًا فرعيًا جديدًا في
علوم الفضاء بكلية الهندسة على أن تبدأ الدراسة فيه ألول
مرة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل.
وأوضح األستاذ الدكتور محمد البيلي  -نائب مدير الجامعة
للشؤون العلمية  -أن الجامعة تركز كثيرًا خالل هذه المرحلة
على قطاع المعيدين ضمن إستراتيجيتها  -التي يرعاها
معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  -وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،الرئيس األعلى للجامعة  -التي
تتبناها والرامية إلى رفع نسبة التوطين في الوظائف
األكاديمية بها من  %26حاليًا إلى ما يتراوح بين -%45 -40
في العام .2020
لقراءة المزيد...
أ .د .محمد البيلي أثناء كلمته

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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خبراء أكاديميون :القرار يعزز من
مكانة الدولة في مواكبة تقنيات
العصر:

جامعة اإلمارات تنشئ مركزًا لتقنية علوم الفضاء..

د .علي النعيمي متحدثًا إلى الحضور

أكد عدد من الخبراء واألكاديميين المتخصصين في شؤون
البحث العلمي في جامعة اإلمارات أهمية قرار صاحب السمو
رئيس الدولة بإنشاء وكالة اإلمارات للطاقة ،إذ سيدخل هذا
القرار دولة اإلمارات في نادي علوم أبحاث الفضاء ،مشيرين
إلى أن الجامعة رفعت إلى الجهات المعنية منذ فترة مقترحًا
حول إنشاء مركز لتقنية علوم الفضاء ،بحيث يطرح أربعة
برامج علمية متعلقة باالتصاالت الفضائية ،واستخدام نظام
المعلومات الجغرافية ،وعلوم الفضاء األساسية من ناحية
المناخ ،والتقنيات الخاصة باألقمار الصناعية ،واستخدام الطاقة
المتجددة.
وأكد سعادة الدكتور علي راشد النعيمي  -مدير جامعة
اإلمارات  -أن قرار وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان  -رئيس الدولة  -حفظه اهلل ،يأتي انسجامًا مع
مشاريع التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات
في كل المجاالت ،ما بات يتطلب االنطالق بشكل أوسع نحو
العلوم التقنية والفضائية ،لما لها من ارتباط مباشر بتطوير
مشاريع التنمية النوعية ،في ظل مواكبة التطور التقني ،وما
تقدمه مراكز البحوث والدراسات من آفاق جديدة.
لقراءة المزيد...

دعمًا لصناعة الروبوت والطائرات بدون طيار:

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

هندسة المياكاترونيك للمرة األولى في جامعة اإلمارات...
تطرح كلية الهندسة بجامعة اإلمارات تخصصًا فرعيًا بمجال
هندسة الميكاترونيك لطلبة قسمي الهندسة الميكانيكية
والكهربائية في الكلية للمرة األولى اعتبارًا من الفصل الدراسي
المقبل ،كما تتبنى الكلية مشروعًا لطرح برنامج جديد في
الهندسة الصناعية قريبًا ،وخرجت الكلية مؤخرًا أول دفعة
ببرنامج دكتوراه في الهندسة.
وأشار األستاذ الدكتور عمرو الديب ،عميد الكلية باإلنابة ،إلى
اعتماد قبول  16طالبة و 25طالبًا يمثلون الدفعة الثالثة من
طلبة قسم الهندسة الميكانيكية الراغبين في االلتحاق
بتخصص هندسة الطيران في الفصل الدراسي الثاني ،الفتًا
إلى أن الكلية تعكف حاليًا على تجهيز مختبر هندسة الطيران
وتزويده بهياكل الطائرات وأنظمة الدفع والمحركات وغيرها من
المعدات حديثة والتجهيزات لتلبية متطلبات الجانب العملي
والتطبيقي من التخصص الفرعي الجديد.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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مبنى كلية الهندسة لقسم الطالبات

مناقشة أول رسالة دكتوراه في
كلية الهندسة في جامعة اإلمارات..

نوقشت أول رسالة دكتوراه في قسم الهندسة المدنية بكلية
الهندسة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة للطالب فيصل
عبد القدوس أحمد بعنوان (تطوير نظام متكامل للتعامل
مع الحوادث المرورية وإعطاء أولوية لحافالت النقل العام عند
تقاطعات اإلشارات الضوئية) ،وشملت لجنة مناقشة األطروحة
التي أشرف عليها األستاذ الدكتور ياسر حواس ،كل من األستاذ
الدكتور بيتر مارتن  -رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة والية
نيو مكسيكو  -والدكتور كامران أحمد والدكتور يونس حمدوش
من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه األطروحة إلى تطوير نظام تحكم آلي موزع (غير
مركزي) لإلشارات المرورية الضوئية يمكن أن يعمل بذاته عند
التقاطعات الفردية ،وذو قدرة على التعامل مع الظروف المختلفة
لالزدحام المروري المتكرر وغير المتكرر ،وإعطاء األولويات لمركبات
النقل العام ،وكذلك التعامل مع الحاالت المرورية الناتجة عن
االختناقات المرورية في مصبات المرور ،وذلك بغرض تحسين
إنتاجية وكفاءة الشبكة العامة.
لقراءة المزيد...
أثناء مناقشة الرسالة

تناولت تأثير شبكات التواصل االجتماعي
في المجتمع اإلماراتي:
مناقشة أول أطروحة دكتوراه لطالبة مواطنة في
كلية تقنية المعلومات بجامعة اإلمارات..

الطالبة "كنا الفالحي" تتوسط لجنة النقاش

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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نوقشت في كلية تقنية المعلومات في جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،أول أطروحة دكتوراه لباحثة مواطنة في مجال تقنية
المعلومات ،وقد تضمن البحث الذي تقدمت به الباحثة (كنا الفالحي)
وبإشراف الدكتور ياسين عاطف  -أستاذ مشارك في كلية تقنية
المعلومات  -تحليل شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت ،حيث
يعد هذا المشروع البحثي التحليلي من المواضيع المهمة والحديثة
في مجال التقنيات العصرية الحديثة.
وتناولت الباحثة الفالحي في أطروحتها العوامل التي تؤثر في نفوذ
شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت ،والبحث عن األسس النظرية
والعملية من أجل الكشف عن المجتمعات ونشر النفوذ في الشبكات
االجتماعية المعاصرة ،والتي يمكن أن تؤدي إلى نماذج تسويقية
ذكية ،إذ بينت الباحثة أن في هذا النظام البيئي االجتماعي؛ تتأثر
قرارات األفراد لشراء المنتج أو تبني ابتكار معين عن طريق توصيات
من مجتمعات األصدقاء أو المعارف.
لقراءة المزيد...

بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا
للرعاية اإلنسانية..

بمشاركة  82طالبًا وطالبة في 20
بحثًا علميًا..

طالبات جامعة اإلمارات يرسمن البسمة على
وجوه ذوي االحتياجات الخاصة..

جامعة اإلمارات تطلق مبادرة الخبرة البحثية
الصيفية لطلبة صيف 2014

ضمن حملة "مبادرة" للشراكة المجتمعية ،نظمت مجموعة
من طالبات قسم االتصال الجماهيري بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة اإلمارات ،حملة (بسمة) والتي تهدف إلى
بناء جسور التواصل والتفاعل مع فئة ذوي االحتياجات الخاصة،
وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي
الخاصة ،وانطلقت الحملة بمجموعة من األنشطة
االحتياجات
ّ
والفعاليات من خالل زيارة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
في المدارس والمراكز الخاصة بهم ،كذلك الترويج للحملة
داخل المدينة الجامعية لبقية الطالبات.
لقراءة المزيد...

أطلقت جامعة اإلمارات مبادرة الخبرة البحثية الصيفية للطلبة
 SUREللسنة الثانية بهدف تشجيع ودعم وانخراط طلبة
المرحلة الجامعية األولى الكتساب خبرات بحثية من خالل
التدريب في األنشطة البحثية والعمل ضمن فرق أخرى من
طلبة المرحلة الجامعية األولى وطلبة الدراسات العليا تحت
إشراف أعضاء هيئة تدريس متميزين بحثيًا ،وفي مجاالت
بحثية متعددة ضمن االهتمامات البحثية والعلمية التي تركز
عليها الجامعة.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات

تطرح أول برنامج للتربية الفنية على مستوى الدولة ..
تنفيذًا لقرارات مجلس جامعة اإلمارات العربية المتحدة الثاني
والمنعقد بتاريخ  2014-06-03برئاسة معالي الشيخ حمدان بن
مبارك آل نهيان  -وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الرئيس
األعلى للجامعة  -يطرح قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية
بجامعة اإلمارات هذا العام وألول مرة برنامج على مستوى الدولة إلعداد
معلمي التربية الفنية ،ودعت الكلية وبشكل رسمي الطلبة الراغبين
في دراسة برنامج التربية الفنية من الجنسين عن بدء قبول أول
دفعة في الفصل الدراسي األول  2014/2015م ،وسيطرح القسم
مساقات تتميز بالتركيز على االتجاهات الحديثة في دراسة التربية
الفنية والتقنيات المعاصرة من خالل المساقات المطروحة ،والبناء
األكاديمي للبرنامج الذي خرج عن طور التقليدية القديمة ،مما يسهم
في إعداد خريجين متميزين .
لقراءة المزيد...
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في إطار الشراكات اإلستراتيجية..

جامعة اإلمارات والرعاية االجتماعية وشؤون القصر يبحثان تعزيز التعاون المشترك..

استقبل سعادة الدكتور علي راشد النعيمي  -مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -بمكتبه بالحرم الجامعي الجديد
سعادة راشد عتيق الهاملي  -مدير عام مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون ُ
صر  -وذلك لمناقشة المواضيع ذات
الق َّ
االهتمام المشترك بين المؤسستين وتعزيز التعاون المشترك وتطويره في المجاالت المختلفة ،في مقدمتها مجاالت
الخدمة االجتماعية والمواضيع المتعلقة بها من تدريب وتبادل خبرة ومعلومات ،وحضر اللقاء األستاذ الدكتور رياض عبد
اللطيف المهيدب  -نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
لقراءة المزيد......

السفير السوداني يبحث
تعزيز التعاون األكاديمي
والبحثي مع جامعة اإلمارات ..
جامعة اإلمارات والرعاية االجتماعية
وشؤون القصر يبحثان تعزيز التعاون
المشترك..
أكد سعادة الدكتور علي راشد النعيمي  -مدير جامعة
اإلمارات العربية المتحدة  -عميق العالقات الثنائية التي
تجمع دولة اإلمارات وجمهورية السودان الشقيقة خاصة
في مجال العالقات األكاديمية والتعليمية ،وأشار الدكتور
النعيمي إلى أن هذه العالقة التعليمية المتميزة امتدت
منذ بداية تأسيس الدولة وحتى اآلن ،جاء ذلك خالل اللقاء
الذي جمع الدكتور النعيمي بسعادة أحمد يوسف محمد
الصديق سفير جمهورية السودان لدى الدولة.
لقراءة المزيد...
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 19طالبة من جامعة اإلمارات...
يزرن إصالحية العين..
زارت  19طالبة من كلية القانون في جامعة اإلمارات ،قسم
المؤسسة العقابية واإلصالحية في العين التابع إلدارة
المؤسسة العقابية واإلصالحية بشرطة أبوظبي ،لالطالع
على آليات العمل واإلجراءات القانونية المتّبعة ،وقد رحبت
النقيب فاطمة محمد الكعبي  -مديرة فرع النساء بقسم
العين  -بزيارة الوفد بإشراف الدكتورة فتحية محمد
 رئيس قسم القانون العام بالكلية  -مؤكدة حرصشرطة أبوظبي على تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف
مؤسسات المجتمع.
لقراءة المزيد...

آمنة الغيثي – رئيس قسم المطبوعات:

نعمل بروح الفريق الواحد في نسق تنافسي ذو كفاءة...

يعتبر قسم المطبوعات في جامعة اإلمارات العربية المتحدة من األقسام اإلدارية الحيوية التي تقدم خدماتها المختلفة لكل
قطاعات الجامعة والكثير من أفراد ومؤسسات المجتمع..
يترأس هذا القسم المميز األساتذة آمنة الغيثي ،صاحبة األفكار اإلبداعية واألنامل المتميزة في إدارة عجلة الدوران الطباعي
التي تبدأ من الفكرة فالتصميم فالمراجعة فاإلخراج ،فكانت هذه الكلمات..

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

القسم يزخر بوحدات تنظيمية متنوعة:

يتكون قسم المطبوعات من وحدات مختلفة تتمثل في وحدة
التصميم واإلخراج ووحدة الطباعة األوفست والطباعة الرقمية ووحدة
التجليد ،باإلضافة إلى المركز التجاري والذي يوفر مزيجًا من الخدمات
الطباعية ،مما يساهم في إنجاح فعاليات وأنشطة الجامعة المختلفة
من خالل توفير كافة المطبوعات ،والتي تقدر سنويًا بألف وثمانمائة
وخمسين طلب طباعة من جميع قطاعات الجامعة.

كفاءات وطنية تدير العمل:

يضم قسم المطبوعات كفاءات إدارية وفنية مؤهلة تعمل على خط اإلنتاج المطبعي وعددهم  26موظف ،مما كان له األثر
الواضح في تطوير المنتج الطباعي ،وقد حقق القسم إنجازًا في توطين وحدة الخدمات الفنية من خالل استقطاب كوادر
من المواطنين يعملون في مجال التصميم واإلخراج.

نحو تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع:

من أبرز الخدمات التي يقدمها قسم المطبوعات للمجتمع تدريب الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية مثل كليات
التقنية العليا ،ومعهد العين للعلوم والتكنولوجيا ،وتوفير الخدمات الطباعية لدار زايد للثقافة اإلسالمية ،ولبعض المدارس
الخاصة في مدينة العين كمدرستي الصدارة والعالمية (جلوبال) ،فض ً
ال عن التعاون مع نادي الـــعين للمـــعاقين ،ونادي
العين الرياضي ،ووزارة البيئة والمياه.

نعمل بنسق تنافسي:

نحرص في قسم المطبوعات على العمل بروح تنافسية من خالل
تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ،ويتم
ذلك بالتوازي مع التزامنا بتطوير مهارات الكادر البشرية ،وتحسين
األداء ونوعية الخدمات المقدمة ،مما ساهم بشكل ملحوظ في تحقيق
نسب عالية من الرضا عن خدماتنا.
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بطارية تعمل بماء البحر من ...
تصميم طالبات جامعة اإلمارات

صممت أربع خريجات من قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة اإلمارات بالعين ،هن إيمان عبد الوحيد وعائشة محمد وسيدة
العامري وزهراء عباس ،بطارية تحصد اإللكترونات التي تتولد من تفاعل ماء البحر كمحلول إلكتروليتي مع أقطاب مصنعة من
مواد متناهية الصغر ،وهو المشروع الفائز بالمركز الثاني في مسابقة "بالعلوم نفكر" التي تنظم سنويًا على مستوى اإلمارات
الكتشاف وتشجيع المواهب العلمية.
لقراءة المزيد...

مهندسو المستقبل بجامعة اإلمارات ...
يتطلعون لخدمة مجتمعهم

طالب هندسة

تميزت مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسية في جامعة اإلمارات للعام الدراسي  2013/2014بتبنيها معضالت ومشاكل
حقيقية في الحياة العملية ،حيث قام  94طالبًا و 144طالبة بمناقشة  74مشروع تخرج في مجاالت الهندسة المعمارية والمدنية
والكيميائية والميكانيكية والكهربائية ،حيث عرضت المشاريع أمام أساتذتهم وزمالئهم وممثلي المؤسسات والشركات
الهندسية .
لقراءة المزيد...
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