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 اليوم الهندسي والتكنولوجي المفتوح برنامج
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 2019-4-23الثالثاء 
  

  المكان  الفعالية  الوقت
  االفتتاحية

10:00-10:20  o  جامعةالرئيس كلمة 

o كلمة عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 

o  مهندسيننقابة الكلمة 

o وزارة العمل كلمة  

  225قاد ع

10:20-10:45  o الحاسوبهندسة دائرة الهندسة الكهربائية و نبذة عن 

o دائرة علم الحاسوب نبذة عن 

o والميكاترونكسدائرة الهندسة الميكانيكية  نبذة عن 

o دائرة الهندسة المدنية نبذة عن 

o دائرة الهندسة المعمارية نبذة عن  

  225عقاد 

  فعاليات اليوم المفتوح

مدخل كلية   افتتاح معرض الشركات المشاركة  10:45-11:00
  الهندسة 

اتب امام مك  طلبةالمعرض مشاريع   11:00-12:00
  رئاالدو

  نشاطات منوعة للدوائر  12:00-14:00
  -نشاطات كل دائرة ادناه- 

اتب امام مك
  رئاالدو

  221عقاد   المهنيةوالصحة السالمة حول مسابقة  –وزارة العمل   13:00-14:00

    نشاطات منوعة لنوادي الدوائر  14:00-15:30

ة كرة افقرة رياضية تجمع أساتذة ومساعدي الدوائر في مبار  15:30-17:00
  قدم 

ملعب كرة القدم 
بجانب  –

  المشاغل
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 اليوم الهندسي والتكنولوجي المفتوح برنامج
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 
 
 

 علم الحاسوبودائرة  الحاسوبهندسة الكهربائية والهندسة دائرة 
  المكان  الفعالية  الوقت

  امام مكاتب الدوائر  طلبةالمعرض مشاريع   11:00-12:00
  في مبنى المصري

  حوسبة اللغة العربية.   11:00-12:00
د.  د. مصطفى جرار، عدنان يحيى،د. المتحدثين: 

  السعود حننيأبو

  109مصري 

  ذكية لمدينة هللا رام بلدية رؤية  12:00-12:30
 تكنولوجيا قسم رئيسة الدويك، صفاء. دالمتحدث: 
 هللا رام بلدية /الجغرافية المعلومات ونظم المعلومات

  109مصري 

 في الصقور اصطياد طريقة محاكاة! الصقور خوارزمية  12:30-13:00
  جديدة بحث خوارزمية تطوير

  د. مجدي مفارجةالمتحدث 

  109مصري 

  مجتمع االنترنت العالمية ومعاييرههيكلية  13:00-13:30
 ه. احمد السعددالمتحدث: 

 109مصري 

  109مصري   نشاط لنوادي الدوائر 13:30-15:00
  

 
 

 الهندسة الميكانيكية والميكاترونكسدائرة 
  المكان  الفعالية  الوقت

  الطابق الثاني –عقاد   طلبة المعرض مشاريع   11:00-12:00
 هندسة الميكانيكية والميكاترونكسال حول محاضرة  12:00-13:00

  وافاق تطورها
  السيد عامر حمايلالمتحدث: 

  332عقاد 

غرفة الدراسة  –عقاد  مسابقة الروبوت  12:00-14:00
  الهادئة

  225عقاد  نشاط لنادي الدائرة  14:00-15:00
 
 

  

 نشاطات الدوائر
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 الهندسة المدنيةدائرة 

  المكان  الفعالية  الوقت
  الطابق الثاني –عقاد   طلبةالمعرض مشاريع   11:00-12:00

  حلقة نقاش:  11:00-13:00
  ممثلي وزارة العمل (مداخلة حول واقع

ومفهوم السالمة والصحة المهنية والمخاطر 
 المهنية في بيئة العمل)

 نقابة المهندسين –يمات دم. موسى ق 
 د عبدهللاوم. محم 
 ساد درعس 
 هللا ممثل عن بلدية رام  

  221عقاد 

  332عقاد    Free Spanعرض شركة   13:00-14:00
 –ملعب كرة السلة   مسابقة من تنظيم نادي الهندسة المدنية  14:00-15:00

  بجانب المشاغل
  
 

 المعماريةالهندسة دائرة 
  المكان  الفعالية  الوقت

  .المعمارية الهندسة دائرة مشاريع معرض افتتاح  11:00-12:00
 طالبية فنية فقرة 
 المعرض في جولة  

 كلية مدخل
  الهندسة

12:00-12:40  Evolvectonic Lab: Architecture Practice 
of the Future  

بدران الخالق عبد. د: المتحدث  

  527عقاد 

الخيال واستثارة والعمل التعلم عن: مشتركة أرضية/أرض  12:45-13:25  
قواسمي سحر. م: المتحدث  

  527عقاد 

13:30-14:10  For an architectural experience: Bodies, 
spaces and photography 
Speaker: Eric Aupol  

  527عقاد 

  ملعب كرة السلة مسابقات طالبية وفقرة نادي العمارة  14:15-16:00

 


