
 تهاطلب نجاح قصصفي فيالدلفيا تعرض  كلية تكنولوجيا المعلومات
 

 
 

 تكنولوجيةا الععلومةا كليةة  أقامةتجامعةة الرئيس معتز الشيخ سالم الدكتور األستاذ تحت رعاية 
 رحةا  فةي "اإلبةداعا  و النجاح قصص – نجازا إلا: الطلبة -"تها بعنوان لطلب األول العلعي اليوم
 الكليةةة مةةط بلبةةةبعبةةاةر   (للطلبةةة)هةة ا اليةةوم العلعةةي  إقامةةةوجةةا   فكةة    .مةةرا ا   جامعةةةال

ط ال يزالةون مةط الة ي زمالئهةم أمةام مهوتجةارب مهوإبةداعات مهنجاحات إب از ذلك بهدفو أنفسهم
وتجةار  مةط الرة يجيط الة يط لهةم مسةاهعا   للتواصة  مةا الةبع على مقاعةد الدراسةة وكة لك 

 .اإلقليعي  العحلي وسوق العع على مستوى ميدانية
 

 للعشةةةةارياو لطلبةةةةة البكةةةةالوريو  التطبيقيةةةةة للعشةةةةاريا مع ضةةةةا اليةةةةوم هةةةة ا تضةةةةعط وقةةةةد
ينشةةةةطون فةةةةي مجةةةةال الةةةة يط  لرةةةة يجيطل وتجةةةةار  نجةةةةاح وقصةةةةص لطلبةةةةة العاجسةةةةتي  البحثيةةةةة

 كةةةة لكو (للةةةةبع  مةةةةنهم)سةةةةنة  15لهةةةةم ابةةةة ا  ال تقةةةة  عةةةةط تكنولوجيةةةةا الععلومةةةةا  معةةةةط 
 التع يفيةةةةةة العحاضةةةةة ا  بعةةةةة  إلةةةةةى إضةةةةةافة الحةةةةةالييط  الطلبةةةةةة عا إبةةةةةدانشةةةةةابا  ااصةةةةةة ب

   .في الكلية التدريسية الهيئة أعضا  قدمها الععلوما  تكنولوجيا بعستجدا 
 

الةدكتور معتةز  ة رئيس الجامعة.أبحضور عطوفة  ع ض العشاريامفي  بدأ اليوم العلعي فعالياته
ا عةالوفةد الع افةل لهو الةدكتور محعةد عةواة كاةيعياألالنائب /ة مستشار ال ئيس.أوالشيخ سالم 

تقةديم وعة ض الععةارف والعهةارا  بلطلبةة ا يط حية  قةامالعةدعو  جعا غفية  مةط بلبةة الكليةة وو



معةا أةى  العامليط في قطاع تكنولوجيا الععلوما مط و الطلبةمط الحضور التي اكتسبوها أمام 
   .الحضورمثع  و بنا  بيط الطلبة ونقاش تفاعلي  إلى
 
التجةةةار  الععليةةةة م العلعةةةي بسلسةةةلة مةةةط قصةةةص النجةةةاح ومةةةط تةةةم تواصةةةلت فعاليةةةا  اليةةةوو

الةةة يط ع ضةةةوا ابةةة اتهم و و فةةةي قطةةةاع تكنولوجيةةةا الععلومةةةا  العةةةرت يطمةةةط  لر يجةةةي الكليةةةة
سةةةةوق الععةةةة  فةةةةي مجةةةةال تكنولوجيةةةةا الععلومةةةةا   التحةةةةديا  ل مةةةةا إبةةةة از أهةةةةم معةةةةارفهم

نجةةةاح فعاليةةةا  هةةة ا  مةةةط مرتةةة ا و .تفةةةاعلهمحسةةةان الحضةةةور وإلةةةى است ىأة   الشةةةي  الةةة  
بعسةةةةاهعة   اسةةةةتع ار هةةةة ي الفعاليةةةةا  بةةةةوال اليةةةةوملطلبةةةةة والحضةةةةور لزاةةةةم وكثافةةةةة  اليةةةةوم
بلبةةة الكليةةة حيةة  قةةدم  وكةة لك "Smart Helper, Jwico, Step by Step" تةة كا  عةةط معثلةةيط

لكت ونيةةةةة اإل لعةةةةا األالشرصةةةةية فةةةةي مجةةةةال  إبةةةةداعاتهم حيةةةةة عةةةةط ا  مةةةةنهم صةةةةورمجعوعةةةةة 
ةةةوقةةةد  .علةةةى وجةةةه الرصةةةو  تةةةبكا  التواصةةة  االجتعةةةاعيو تم اليةةةوم العلعةةةي بعحاضةةة   اات 

سةةةعي  .مةةةط ة فت اضةةةي قةةةدمها كةةة لوجيةةةا الواقةةةا اإلتطبيقةةةا  تكنوبةةةاةوا  وااصةةةة تع يفيةةةة 
 .الطالب قيس الط اةالت تي  و

  
  كعةةةا قةةةام كليةةةةكافةةةة أعضةةةا  مجلةةةس ال تةةة ف علةةةى إقامةةةة فعاليةةةا  اليةةةوم العلعةةةيأقةةةد و

  .الدكتور علي عالونه نائب ععيد الكلية ليا فعاالتقديم بإةار  وتنظيم و


