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   ا: ار/  ر
   اظ : ا  ر ا.

ر ار :  ارء ٧/٢٠/ ٢٠١٦ .
ن امد :  أ.د/ ا ر.

 .٢٠١٥ -  ٢٠١٦ ا  دا ا    د : نرا
 : راف اأ

                               ات اب اوط ا را ا                  
         ارات اا ل أاء  ا ة  ص  ل  أو ا

دل اا .                       
 ور ا ر:  

: Industry 1.  
  

Improve your English (take General IELTS) - 
Update your CV -
Narrow your scop -
- Make connections
Share your inf -

:Academia2.    

Improve your English (take IELTS or TOEFL) -   
Study for and take the GRE exam-
Update your CV -
Narrow your field of interest -  
Research major labs working in your field -
Find professors working in your field -
Publication -  

  

Key Resources for job3.     
ات : 

 
١.  اا ا    ،ة    ة واب اا  وا
٢.  ة أر اا إ  ،دره اي ال اا  ق ام 

ا  اءةوا وا ، رال ا  ت ا  ا ارد ا  
و مما.

٣.  ءاتاه ا  ار .  
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٤. .ق وام   دة وما ا  را    ر
  

   ا ، أ.د/   ادر  ازاق و/  ا و رك  ار   ادة أ.د - 
    ا   /ود ،ا ا  ذا  أ.د/ أ ،ا ا  ر  
  ارس  أ   د   ا اد     ب اار د    
    أ  ء اأ ا ر ضر وة اوا ا   ا  
  رج و ال  ا ارا ام ول اورو و أم  و ار   
   و ا   ا اوات وارش واه ا .

  

  : ر را 
١.  را ،اوا  ع   ا.
٢. ض  رع ات      
 .ادة ار   
٣.رع ا أ  دا  ار واا  لا  
   ظ واوب اوا وا .ردة اوا ا  ار

                                                                                       
                                                      ا و                              ا و ا  ن              

            

                     
   ازاقأ.د/                                                
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  رة ترا      
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                               ور   

 

ر 

 
ا 

وردة 

ا و ا  ن ا و

 

 (٢)  وظ   ا رط " :ران ا
   ا: ار/  ر
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   اظ   : ر ا.
. ٨/١٤/ ٢٠١٦ ا  : را ر

ن امد :  أ.د/ ا ر.
ا ر ور  ا  إذ   د   وذ ،ن : ارا

                    وا ت اُ اا ا  ا  د   لا 
                     ص . درا و 

 : راف اأ
                        ا را ا     ارات اا أ

.  أو ال ادل ا  ص  ة اء ال                 
 ور ا ر:  

: Industry 1.  
Improve your English (take General IELTS) - 
Update your CV -
Narrow your scop -  
- Make connections
Share your inf

:Academia2. 
Improve your English (take IELTS or TOEFL) -   
Study for and take the GRE exam-
Update your CV -
Narrow your field of interest -  
Research major labs working in your field -
Find professors working in your field -
Publication -  

  

Key Resources for job3.     
ات : 

١.  اا ا    وم     ة.
٢.  ره أي ال اا  ق ام ة ار اا إ  ،

ل ا  راا ومت  ، وا  ا ارد اا مما.
٣.  ا  ار ءاته ا .  
٤. ر .ق وام   دة وما ا  را   

:را  
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و ل ار ح  ا  ارات ا   ا واة ار -
أوا ا إ ا   ار  أي ا ااده ا  ا  ه

 ا  نا و .ذن ا ذ أ
  

- را  رك ا و ةا  ا  در را   /أ.د  
أ.د/ أ ،اا   ل ج وام ما ،   /روا

ا  .ا ا 
-ر  ا اد وا ، يا  /ي ، أا  /أ :    

أ/  وي.
  : ر را 

١.ا ر ،وا  ع  ا.
٢. ض  رع ات       ردة اا. 
٣.أ رع ا   لا   دا  ار واا  وبوا      ظا

وا واا  ار .ردة اوا
                                                                                       

                                                      ا و                                            ا و ا  ن
            

   ازاقأ.د/                                                
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را  رة ت  
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