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 ( Information Technology Students Activity Fair ITSAFمعرض أعمال طلبة تكنولوجيا املعلومات )

 

 (Information Technology Students Activityشاااارال  كل كلي نا مع معأع المال  لتة تكنولوجيا المعلومات 
Fair ITSAF)، ذي وال ،عأبية وال ع ماأها جامعة الزرقاءوالمساااااانولة لنة جمعية كليات ال ااااااااتات والمعلومات المنت اة لم ات ال ال امعات ال

صااااااااااااا ت ولادت المساااااااااااااباة لتذا العام ت   رلاية و يأ ا ت ،42/42/4402-42ميس الموامق ربعاء والخلاد مع حأم جامعة الت أا يومع األ
 .معيالية يأاماتم الدك ور م مد راحيث شارال  لت نا بمشأوليم وخط يم لمل لمشاريع ر ، وتكنولوجيا المعلومات المتندس م نى غأايتة

مشأوع للى مس وى ال امعات  44ول كان  المأحلة ا ولى حيث ما ت كلي نا وتم اخ يار المشأوليم كامضل مشاريع مم بيم ومع اليوم األ         
 Image Style Transfer Using"  وتاهلتم للمأحة ال انية المشااااااااااريع هع للطلتة لمار الشاااااااااأير ولتد الأحمم ي مور لم مشاااااااااأوع 

Convolutional Neural Networks" 
 System" Aquaponics "Smart  ح وريى م مد ومأام حمال لم مشأوعوالطلتة م مول راج

 ،ع رياليمضااال خطة لمل لةكأش مشاااأو اتم جوائز ممكار وتساااليامضااال اااا ة اع الأيالية وتم اخ يارها مم بيم وما ت خط يم العمل للمشااااري           
هيا بسااااام  ، والطالتات هك الخمايسااااة و OHMMاااااامة يوااااار وهي م  ااااالح، لم مكأش  الطلتة م مد الخطيب وميساااااء نا ااااأ و والةائزون هم ا

    وقد حصااااااال كل مأيق للى جائزش لينية لتارش لم  ،شاااااااأاو الدك ور لصاااااااام جتأيمإت    ، GIRLS WORLDوااااااااكم ال أيأي لم مكأش  
  ابعة حدي ة.

 اليوم ال انع كان  المأحلة ال انية لمسااااااااااباة المشااااااااااريع  حيث حصااااااااال  لتة كلي نا لمار الشاااااااااأير ولتد الأحمم ي مور لم مشاااااااااأوع ومع         
"Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks" ول بمسااااباة مشااااريع ال خأ للى المأكز األ 

(ITSAF)  وجيا ل ب و يأ ا تصاااااااا ت وتكنولاوقد  ،لر ليناراولى وهع لتارش لم تم بال ائزش األمللى مسااااااا وى ال امعات ا رلنية، وتم تكأي
تم لالمعلومات المتندس م نى غأايتة بتذا المشااأوع وقام  الو ارش با تصااال بالطالتيم لمسااالدتتم مع ال صااول للى الدلم المنااااب ل طويأ مشااأو 

 وتأوي ة.
  ي والدا ور ب  طية هذا الختأ.وقد قام  الص ر الأامية م ل   يةة الأا 

 


