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"كلية حاصلة على شهادة االعتماد واجلىدة"

كلية اهلندسة

تقرير زيارة وفد مه كلية اهلندسة
ملديرية اإلسكان بأسيىط

يىم األربعاء املىافق 9102/3/92م
اظزقجو اىعيد ادلهْدض /عجد احلنيٌ عجد اهلل أمحدٍ -ديس ٍديسيخ اإلظنبُ ثأظيىط واىعديد ٍِ اىعابةح ادلهْدظا
اىعبٍي ثبدلديسيخ وفد ٍِ مييخ اذلْدظخ ثسئبظخ اىعايد أدة /مجابه أثاى شياد عجاد اىاسييٌ – اىقابئٌ ثأعَابه عَياد اىنيياخ ا ابز
اىزعبوُ ادلعزَس ث اىنييخ وادلديسيخ ثغسع ةعٌ ٕرا اىزعبوُ واظزضَبزٓ ىظبحل اىعَييخ اىزعييَيخ واىجحش اىعيَي واخلدٍخ اجملزَعيخ
ثبىنييخ ومرىل ةعٌ ادلؤظعبد اذلْدظيخ ٍِ خاله اخلدٍبد االظزشابزيخ وخادٍبد اخلاسني يياش أُ ٍع اٌ ادلهْدظا وادلهْدظابد
اىعبٍي ثبدلديسيخ ٍِ خسنيي ْٕدظخ أظيىطد
رطسق احلديش يل عَو ثسورىمىالد رعبوُ ث اىنييخ وٍديسيخ اإلظنبُ ثأظيىط وٍاب ٕاى ٍلعاو جيعياب وىناِ عَاو
اىربورىمىه قد ييغي شيء ٍِ اىسور اىري أييبّب ٍب ينىُ عقيق الجنبش األعَبه ٕرا اىربورىمىه ظىف يزاي ىيَؤظعاخ أُ رطيات
اخلدٍخ ورىا ظسيعب ا بز قبّىين مَب يزي ذلب يت جساء أحببس أو ردزيت ىيخسني اىعبٍي هبارٓ ادلؤظعاخ وٍاِ ّبيياخ أخاسي
يزي فسص ىينييخ ىزدزيط أثْبئهب اىطالة ىينىُ ٍهْدظا قابةزيِ عياي اىزْابفط ا أظاىاق اىعَاو احمليياخ واإلقييَياخ ىيَعابيفخ ا
رطىيس اجملزَع وزفبٕيخ ادلىا ِد
أمد مجيع احلضىز عيي ضسوزح ردزيت اىطالة عَييب ٍِ خاله ادلقسزاد اىدزاظيخ وأيضب ٍِ خاله اىزدزيط اىعَيي
اخلبزجي مبؤظعبد اىعَو اذلْدظي ومرىل شيابةح جسعاخ ةازح ادلشاسوعبد ثأقعابً اىعَابزح واذلْدظاخ ادلدّياخ وٍقاسزاد اىعاالٍخ
واألٍِ اىجيئي وٍقسزاد اىسظىٍبد اذلْدظيخ وثساٍج اإلةازح وعَييبد اىزحنٌ ا رشغيو احملطبد اىنزسوّيب ثىاظطخ ٍهْدض احلعبثبد
أو ادلينبرسوّيبدد
أصين اخلسنيىُ عيي ّشبء ثسّبٍج جديد ثبىنييخ حتذ ٍعَي "ْٕدظخ اىزشاييد و ةازح ادلشاسوعبد" ووْاىا أُ رناىُ
الئحزٔ قد مت ضجطهب ىزلي مبىاطلبد اخلسيج ادلطيىثخ ا اىزخظضد
شبزك ا احلديش ٍِ مييخ اذلْدظخ اىعيد أدة /زلَد أثى اىقبظٌ – عَيد اىنييخ اىعبثق واىعبةح أدة /عجد ادلْطيات
زلَد عيي – وميو اىنييخ ىشئىُ خدٍخ اجملزَع ورَْيخ اىجيئخ واألظزبذ اىدمزىز /يىظف عياي عجابض – زئايط رلياط قعاٌ اذلْدظاخ
ادلدّيخ وة /زلَد طلىد أثى زئ – ٍديس ويدح اجلىةح ثبىنييخد
أصين اجلَيع عيي اىصيبزح ورىاعدوا عيي أُ ينىُ اىيقبء اىقبةً ىنييخ اذلْدظخ ا اىلزاسح ٍاِ  11-9أثسياو ً7112
عْد شيبزح اىعبةح ادلساجع ادلعزَديِ ٍِ اذليئخ اىقىٍيخ ىضَبُ جىةح اىزعييٌ واالعزَبة ىزجديد اعزَبة اىنييخد
أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
والقائم بعمل عميد الكمية
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اىىفد اىصائس ٍع اىعيد ادلهْدض /عجد احلنيٌ عجد اهلل وٍهْدظي االظنبُ
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