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زيارة وفد من الكلية

"حملطة تىليد كهرباء أسيىط الىليدية"
يىم اخلميس املىافق 1327/0/03م

يف إطبر رىفُذ الىشاب  921ماه اخلةاخ الزىفُذَاخ لة ةاخ ااطاززارُكُخ لاةُاخ اذلىمطاخ سبمطاخ طاُى 2121/2192م " سَابراد
مُماوُخ دورَخ دلةزمٍ احلزفخ دلطزفخ ادلظزكماد وادلزةةجبد" لبمذ الةكىخ ادلشاةخ لةمُبم هبذي الشَبراد ثزئبطخ الظُم .د /مجاب ثاى سَام بجام
الزحُم – المبئم ثأبمب بمُم كةُخ اذلىمطخ ثشَبرح حملةخ رىلُم الاهزثبء ثبلىلُمَخ ثأطُى حُش كبن يف اطزمجب الىفم الظُم ادلهىامص /ناه
فبروق بجم الزحُم  -رئُض لةبع حمةخ رىلُم كهزثبء طُى الج برَاخ دبازات طاُبدرً حُاش حااٍ الىفام ثاازم الواُبفخ وحفابوح الززحُات
وطُت الةمبء ،وثطم ذلك اوزمل طُبدرً دبزافمخ الىفم الشائز إيل لببخ االجزمبببد والظمُىبر حُش مت بزض فاُةم وصابئمٍ باه دورح الناُبوخ
ثبحملةخ وحوز االجزمبع الطمَم مه الظبدح ادلهىمطٌن الطبمةٌن ث بحملةخ ( اوااز الاشاا ادلزفاكي حُاش وابلو احلواىر مامٌ مظابةخ الاةُاخ يف
إجزاء األحببس اخلبصخ ثزحظٌن بمةُخ النُبوخ مه خال حببس مماه المُبم هبب لجطض مه الظبدح بوبء ٌُئخ الزمرَض زبص ادلاىاد اذلىمطاُخ
ثبلاةُخ وكذلك مىبلشخ حبش كُفُخ ربمَم مسك الةجمخ لزحظٌن وابفخ وصُبوخ الطىاس اذلىائُخ خبةى الىمل .
ربمس ثطض ادلهىمطٌن ومىهم الظُم ادلهىمص  /حممم َض  -ممَز اجلىدح ثبحملةخ به الزمرَت الطمةٍ لةةالة وكُاا طاُاىن ٌاذا
لً مزدود كجًن بةٍ كفبءح اخلزجيٌن وطبلت طُبدرً ثشَبدح جزبخ الطمةٍ ثبدلمزراد ووضع رىصُا لةزمرَت النُفٍ ووضاع لُاىد بةُاً لازماٌن
الةالة مه دائً بةٍ كمل وجً وكذلك الزشامهم.
ودبزاجطخ اخلةخ ااطززارُكُخ لةاةُخ مبم احلوىر ،اصين اجلمُع ثبحملةخ هبب .وابزربوا وفظهم مشبركٌن يف إبمادٌب ماه خاال
ٌذي ادلىبلشبد ولبم الظُم ادلهىمص /نه فبروق  -ثنحجخ الىفم الشائز إىل الغالَبد وغزفخ الزحام وخةى الىمل وكُفُخ الطش اخلاب هباب
 ،وكذلك سَبرح ادلمخىخ وكبوذ ذبزي هبب صُبوخ وشبٌم الىفم مب حمس لةةىة احلزارٌ ثطم فزازح الزشاغُل المُبطاُخ لاً وكُاا رغاًند خىاصاً
ثفطل األخبزح وادلىاد الاُمبئُخ و خذ د /مجطخ ود /حممم صفىد "زبنص فةشاد" بُىً مه لبلت الةىة لجل وثطم الزشغُل اجزاء حبش باه ماب
حمس لً والطمل بةً كُفُخ اطزةبلخ فززح الزشغُل لً كذلك شبٌم الىفم غزفخ ربةُل ادلُبي كُمُبئُبً.
يف احلمُمخ سار الىفم لةطخ صىببُخ دبنز َف ز هبب كل ادلنزٌَن وخنىصبً ٌل النطُم لزفبٌُخ الشطت ادلنزٌ والىاهىض ثابلىطه
ورىمُخ مىاردي وشطز اجلمُع ن اذلىمطخ ٌٍ "اذلىمطخ لةحُبح" و ن مب َمب بىم اومةبع الاهزثبء به إةاب و غاًنيٌ ،اذا الااالم لام َااىن
فًُ ذبىن بةً المبئمٌن بةً ٌذا النزح اذلبئل.
وىف هنبَخ الشَبرح شمد اجلمُع بةً اطزمزار الزطابون ثاٌن ادلسطظازٌن وراازار الشَابرح ودباٍ .د /مجاب ثاى سَام بجام الازحُم
الظبدح ادلهىمطٌن ثبلشزكخ ثشَبرح الاةُخ يف فززح سَبرح ادلزاجطٌن مه اذلُئخ المىمُخ لومبن جاىدح الزطةاُم واالبزمابد يف الفزازح ماه  4/1حا
.2192/4/99
بزض الظُم ادلهىمص /نه فبروق مب رماىم ثاً المولاخ ماه إوشابء حمةابد رىلُام الاهزثابء يف الناطُم ووىبُابد رشاغُل ٌاذي
احملةبد وكذلك احملةبد ادلزىمةخ ال لبمذ المىاد ادلظةحخ ثإوشبء حمٌب يف طُى .
أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
والقائم بعمل عميد الكمية
كلية اهلندسة
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