
         
 

       
 جمال علمَة يف كاعدة ثب سُس أ خل من 1999 عام الاحِائَة امتلاانت و اموراجَة امھندسة معھد أ وشئ   

 بنی امعلوم ھذه جلافة حبثَة منرش و أ اكدمیَة علمَة كوادر ثوفری كذكل و الاحِائَة امتلاانت و اموراجَة امھندسة

 شھاداثھم عىل حصلوا ممن امباحثنی و من الااكدمینی امعرشات ودلً بب ن املعھد ًفخر و . امعراكِة اجلامعات

 أ ضافة امرتبَة و وامبُئة امصناعة و امصحة و امزراعة وزارة مثل من اموزارات امعدًد يف ًنترشون و ومن امعامَة

 أ ن ملك مطلع ًوحض املعھد ثب سُس عىل عاما 12 من أ كرث مرور أ ن . امعلمي امبحث و امتعلمی امعايل موزارة

 متصل كلَةل أ عداد من املعھد ندلراسة يف املتلدمنی عدد أ رثفع فلد . مرشفة و متصاعدة علمَة مسریة هل املعھد

 عدد كذكل وأ رثفع .املعھد ًوفرھا اميت امللاعد من حمدود عدد عىل نلحصول املنافسة أ خل من املئات اىل

 وأ صبحت امَد أ صابع الًتجاوز امعدد اكن ان بعد س نوای طامبا من مخسنی أ كرث اىل مَصل ادلراسة يف امللبومنی

 املتفوكنی أ و امطلبة من مكثری حلام امعايل ادلبلوم و املاحس تری و ادلكتوراه عىل نلحصول املعھد امَوم يف ادلراسة

 الاخرى امعلمَة زاخرة ابالجنازات نلمعھد امعلمَة املسریة فب ن ذكل عىل عالوة . معدالثھم حتسنی ٍرومون اذلٍن

 امندوات و املؤمترات يف واملشاركة impact  factor امرصاهة عامل ذات امعاملَة اجملالت يف الاحباث كنرش

 املؤمتر أ خرھا و املعھد علدھا اميت املمزیة املؤمترات أ و احمللَة نلمؤمترات امعلمَة أ ضافة ھذا امعاملَة امعمل ورش و

 من خدمة اجملمتع يف ساھمت اميت امعلمَة ادلورات من امعرشات بب كامة املعھد متزی كام .اموراجَة نلھندسة امعاملي

ع عددا أ جناز كذكل و اجملمتع مكوادر امعملَة امعلمَة املابلَات ثطوٍر خالل  يف املشاركة و الاستامثًرة من املشاًر

ع أ جناز  امرثوة ثطوٍر و امعراكِة مالهواع اموراجَة اخلرائط جمال امبُئة يف و امزراعة وزاريت مع مشرتكة مشاًر

ئِة اموراجة خمتربات ثب سُس يف نلمعھد امفعاةل والهنىس املساھمة .احلَواهَة و امسمكِة  اموراجَة امھندسة و اجلًز

 ممتزیة و مسریة طوًةل عن احلدًث أ ن .الاهتشار واسعة و رصَنة علمَة جمةل املعھد امتالك و أ خرى يف لكَات

 الاعامل خملرخات الاهتايج اجملال ندلخول يف وسعى بب هنا هلول مكننا و املصریة املكمة ثكل الٌسعھا ملعھدان كام

 اخلالای و اجلَين اكمعالج احلدًثة امعلوم من اجملاالت املتلدمة بعض يف ادلخول و أ جنازھا مت اميت امعلمَة

 وسب ل اخلتام يف .اكتصادي و طيب مردود ذات وراجَة حمورة أ هواع وأ هتاج امبرشًة الاوسجة اهتاج و اجلذعَة

 .اخلری و امفالح هلل من و ابجملمتع امعمل دمج أ خل من امنبِةل الاھداف ھذه اىل امتوفِق نلوصول هلل
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