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 عضو هيئة ثدريض بقصم الفيزياء بكلية العلوم 

املدرشففففة العففففتو ة لعلففففوم املففففواد  هففففدفب لوففففو ل ففففراء املهتمففففين بعلففففوم املففففواد بيشاشففففيات الفيزيففففاء  ففففو م ففففا  علففففوم املففففواد و يفيففففة   :وصففففن ال عففففا 

إلشففتفادم مففن هففسي تشاشففيات  ففو الت بيقفففات فقففد كففان هنففار عففدد  بيفففر مففن املحاحففرات مففن لبففمل الصفففادم تجففالء املحاحففر ن مففن دولففة امل فففر 

 صر العربية ولد كان هنار ثدر بات من لبمل ظر ة هاهو شيرف الصويصر ة.واملتميزين من جمهور ة م

هااف  رافعض اامامعفة لعفئون  –، والصفيد أ.د. أممفد عكفاوي رعايفة تشفتاا الفد تور يوشفن وربفاوس رافعض جامعفة جنفوب الفوادسثمب الورظفة ب

أشفففتاا مفففن جامعفففة  12أشاشفففيات العلفففوم والهفففح مضفففرها وماحفففرها ملدرشفففة الدوليفففة العفففتو ة  ففف  ا واامفففدير بفففاال ر ان  الدراشففاثالعليا والبحفففو .

 ولشفتقبمل راففعض اامامعفة الوفففد  فف   00ليتتففوط لوراهففد بفامل ر وعففدد مفن املحاحففر ن مففن ماتلفن اامامعففات املصفر ة والهففح بلف  عففددهم
و
معففاركا

ين لهفففسم الورظفففة  مفففا ثفففم ث فففر م تشفففتاا م تففف  شفففيادث  ورمففف  م فففم  مفففا ثفففم ث فففر مهم وث فففر م ااداحفففر ن مفففن أعضفففاء هيئفففة التفففدريض واملن مففف

الفففد تور عبفففاس منصفففور رافففعض اامامعفففة تشفففبح وتشفففتاا الفففد تور محمفففود وضفففارس هااففف  رافففعض اامامعفففة لعفففئون الدراشفففات العليفففا والبحفففو  

 .  تشبح

 أهم الصور 
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