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ة في جامع (ظواهر)انطالق فعاليات يوم العلم بعنوان 
 بنها

 عاااااملياااام  يوم  ،5102/10/52يوم الثالثااااامو ال وا ق تنطلق 
والاااتن تنظ اااي يةااامحي يااا  الب ااا  ” ظواهر“العلم األول بعنوان 

 .التةنولوجيم  ن خالل يةمحي ي  الشبمب ال صري  للعلوم بجم ع  بنهمالعل ي و 

رئيس يةمحي ي  الب   العل ي، ين البرنم ج  ن ي ةمر وتنظيم  -   وح صااااا ر  /ويةح الحةتور
ت حم لهم تو ر و ” يةمحي ي  الب   العل ي والتةنولوجيم“يةمحي ي  الشاااااااابمب، وين األةمحي ي  األم 

 .ةم   الحعم

التن تسااتضاايص جم ع  بنهم ثمني  عمليمتي، يسااتهحص ” ظواهر“ين يوم العلوم  ويضاامص صاا ر،
طالب الجم عم  ال صاااااااااري  ويعضااااااااامو هيئ  التحريس،  ي  ساااااااااي وم يعضااااااااامو  ن يةمحي ي  
الشااااااااابمب بشااااااااارم بعا الظواهر العل ي  ال حيث   ي العحيح  ن التخصاااااااااصااااااااام   ثل الطب، 

ي  ةظمهرة الليزر وتطبي متهم ون صااام وارح العلوم، الزراع  والهنحسااا  لطالب الجم عم  ال صااار 
الطامةا  وال لول الباحيلا  ةاملوةوح ال يون، واربتةامرا  الهناحسااااااااااااااايا  وةي يا  تطوير يحوي  لعال  

 . را السرطمن  ستله    ن بعا الظواهر الطبيعي  وةتلك الةي يمو الخضراو

ي ي  هم عضااااو يةمحبةلي  العلوم جم ع  بن -بهمو الحين الجنحن  /و ن جمنبي، يوضااااد الحةتور
الشاابمب وعضااو اللجن  ال نظ  ، ين هتف ال عمليم  تهحص تلم تن ي   ب العلم واربتةمر لح  
طالب الجم عم  ال صااري ، وةتلك اسااتثمرة ه م الشاابمب ال صاارن لل ساامه    ي بنمو  صاار 

 .ال حيث  بمتبمع األسمليب العل ي 

يةمحي ي  الشاااابمب ال صااااري ، ين  ب عهح ب و  ال لزا  وعضااااو -يي ن   محة  /وتةر الحةتور
  مضااارا  لنخب   ن العل مو الشااابمب ي و ون  يهم بعرا الظواهر العل ي   6البرنم ج يضااام 

التي تبرز حور العلم للةشاااااص عن يسااااابمب تلك الظواهر وةي ي  ارسااااات محة  نهم وين هتا اليوم 
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 وحعوة عل مو ساااااوص يصااااابد نواة لسااااالسااااال   ن الل موا  العل ي   عطال بملجم عم  ال صاااااري 
 .آخرين  ن التي تزخر بهم الجم عم  ال صري  لل شمرة   ي تلك ال عمليم 

يتةر ين يولم  عمليم  يوم العلم ةمن  الثالثمو ال مضاااي بجم ع  ال نصاااورة، وب ضاااور ل يص 
 .   ح ةنمون / ن يسمتتة الجم ع  وعلم ريسهم رئيس الجم ع  األستمت الحةتور


