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زيارة وفد من الكليت

"لشركت أنابيب البرتول بأسيىط"
يىم االربعاء املىافق 1057/3/51م

يف إعبس خغخ الكلُخ للزىاصل هغ اجملزوغ اذلٌذعٍ وثٌبءً ػلً هىافمخ إداسح ششكخ أًبثُبت الجزبشو ػلبً علبت إداسح الكلُبخر صاس
الُىم األسثؼبء ادلىافك 7152/3/51م وفذ هي كلُخ اذلٌذعخ -جببهؼخ أعُىط َشأعَ الغُذ األعزبر الذكزىس /مجب أثى صَذ ػجبذ
الشحُن – المبئن ثأػوب ػوُذ الكلُخ دلمش الششكخ لذػن الزؼبوى ادلزجبد ثٌن الكلُخ وهؤعغبد الؼول اذلٌذعٍ هبي ألبل رغبىَش
الؼولُخ الزؼلُوُخ والجحث الؼلوٍ وخذهخ اجملزوغ ثبلكلُخ هي خال اعزمصبء أساء الغبدح ادلهٌذعٌن الؼبهلٌن هببزٍ الشبشكبد فُوبب
ُى هغلىة لزٌوُخ ههبساد عالة الكلُخ لُكىًىا خشجيٌن هزوُضَي جبذاساد الؼول اذلٌذعٍ الزغجُمٍ لزغىَش اإلًزبج ودفغ ػجلخ
الزٌوُخ لشفغ هغزىي ادلىاعي.
ختلل الضَبسح الزوبع هغ الغُذ ادلهٌذط /مجب خلف ػجذ الٌبصش -هذَش ػبم هٌغمخ الىلَ المجلٍ لششكخ أًبثُت الجزبشو وهؼبَ
لفُف هي الغبدح ادلهٌذعٌن الؼبهلٌن ثبلششكخ حُث اشزول لذو األػوب ػلً:
 هٌبلشخ دوس الكلُخ لذػن الششكخ أكبدميُبً وػلوُبً وادلغبمهخ يف حل ثؼض هشبكل الزشغُل اليت ركش هٌهب ػلبً عبجُل ادللبب
الغُذ ادلهٌذط /هذَش ػبم هٌغمخ الىلبَ المجلبٍ أى لببم الغبُذ األعبزبر البذكزىس /فببَض هزبشٌ -األعبزبر ثمغبن اذلٌذعبخ
ادلُكبًُكُخ ثبلزشاح حل ادلشكلخ ولبسي اِى رٌفُزٍ.
 هٌبلشخ اجلذاساد الىالت أى َزحلً هبب خشَج الكلُخ دلىاكجبخ الزمبذم الؼلوبٍ والزكٌىلبىلٍر حُبث أفببد الغبُذ ادلهٌبذط/
حموذ ػىَظ -هذَش ػبم الغالهخ والصحخ ادلهٌُخ ومحبَخ الجُئخ ثبلششكخ ثضشوسح ربذسَظ همبشس الغبالهخ ادلهٌُبخ لغبالة
الكلُخ ألمهُزَ ثبلٌغجخ للزغجُمبد اذلٌذعُخ وُى هب أكذٍ الغُذ األعزبر الذكزىس /حموذ أثى المبعن حموذ – ػوُبذ الكلُبخ
الغبثك والمبئن ثزذسَظ ُزا ادلمشس وادلششف ػلً ُزا المغبع جببهؼخ أعُىط كبزل أفببد ادلهٌبذط /حموبذ هبلبذ ُبذ-
هذَش ػبم هغبػذ الؼولُبد ثبلششكخ ػي أمهُخ رؼشَف الغبلت مببُُخ اذلُكل الزٌظُوٍ للششكبد وهذي أمهُخ هؼشفخ دوس
كل ادلشبسكٌن يف ُزا اذلُكل والزذسج الىظُفٍ حلغي عًن الؼول وُى هب أكذٍ ادلهٌذط /أميي خضبًن -هبذَش ػببم هغببػذ
الششكخ وأضبف أَضبً أى رل عُىفش كلًن هي الىلذ يف اخزصبس اإللشاءاد الغًن فبػلخ لؼذم هؼشفخ اذلُكل الزٌظُوٍ.
ً ىلش ثباللزوبع أَضبً دوس الششكخ يف رذسَت الغالة ثبلكلُخ يف اجملبالد الزخصصُخ ثبلششكخ حُث ًبلش الذكزىس /مجبب
حيٍُ ثغذادٌ -هذَش وحذح الزذسَت ثبلكلُخ هذي إهكبًُخ ػمذ ثشورىكى رؼبوى ثبٌن ادلؤعغبزٌن يف كبفبخ اجملببالد ادلوكٌبخ
وأثىن ػلَُ مجُغ ادلغئىلٌن.
 مت الزغشق أَضبً إىل دوس الكلُخ يف ػمذ دوساد مبمش الكلُخ أو الششكخ ثىاعغخ أعبرزح هي الكلُخ وإهكبًُخ هشبسكخ لذاهً
ادلهٌذعٌن ثبلششكخ يف احملبضشاد الزذسَجُخ الزغجُمُخ وَمىم األعبرزح ثبلكلُخ ثبلذػن الؼلوٍ األكبدميٍ دلىضىػبد حمذدح
وُزا َؼول ػلً رىفًن اًزمب ادلزذسثٌن دلمش الششكخ ثبلمبُشح امبب َؼبىد ثببلٌفغ ػلبً ادلزبذسة والشبشكخ ثزخفبُض ًفمببد
االًزمب وػذم ضُبع الىلذ ُزا هب عبلت ثَ الذكزىس /ػبعف الغُذ حموىد-هذَش هشكض الزغىَش اذلٌذعٍ ثبلكلُخ.
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ػمت رمذمي والت الضُبفخ والزٌ رزمذم إداسح الكلُخ ثبلشكش جلوُغ الؼببهلٌن ثبلشبشكخ ػلُبَر اصبغحت الغبُذ ادلهٌبذط/
مجب خلف ضُىفَ إىل هىالغ الؼول ثبلششكخ حُث غشفخ الزحكن ولبم ادلهٌذط /حموذ فىصٌ -هغئى الزشغُل ثبلششكخ ثششح كُفُخ
رٌفُز الزحكن هي خال الغشفخ جبوُغ الؼولُبد وكُفُخ اكزشبف أٌ ػغل يف الؼولُببد ثبحملغبخ واخلغبىط خبسلهببر وكُفُبخ اكزشببف
الغشلبد ػلً خغىط الذفغ أو االعزمجب للوٌزجبد الجزشولُخ واخلبم .متذ صَبسح هىلغ غشف الغلوجبد واحملبثظ واخلغىط وػولُببد
الزأهٌن وغشفخ احملىالد وهي سوػخ هب سأٌَب لوذ ثغبؤا عبالة االرصبب اخلببسلٍ ثىحبذح اجلبىدح ثغبوخ وػجبذ البشمحي والبيت
َشأعهب الذكزىس /حموذ صفىد أثىسََ ػي شؼىسُن أهبم ُزا الصشح اذلبئل هي الؼول اذلٌذعٍ ادلغزوش  72عبػخ َىهُبًر فألبثب ثبأمن
َشؼشوى ثمُوخ هب َمب ذلن يف احملبضشاد هي الغبدح االعبرزٍ ػي اذلٌذعخ وهب لُوخ ادلهٌذط يف اجملزوغ واخلشوج هبي حمبُظ ادلغبألخ
وحلهب والزٌ عبلجب ثَ أثٌبء االلزوبع ثضشوسح صَبدح الضَبساد الؼلوُخ للوصبًغ والششكبد لزمىَخ احلظ اذلٌذعٍ لبذٌَب حنبي عبالة
الكلُخ وعبلجزهن ثٌمل ُزٍ ادلشبػش لضهالئهن ثبلكلُخ.
يف مبَخ اجلىلخ رمذم الىفذ الضائش ثبلشكش للغُذ ادلهٌذط /مجب خلف ػجذ الٌبصش ومجُغ الؼبهلٌن ثبلششكخ ولبذم الغبُذ
األعزبر الذكزىس/مجب أثى صَذ ػجذ الشحُن الذػىح لغُبدرَ لضَبسح الكلُخ ػلً سأط وفذ يف ألشة فشصخ لزمذمي الذػن الفين للكلُخ
وعالثَ.

وفذ الكلُخ هغ الغُذ ادلهٌذط /مجب خلف هذَش ػبم هٌغمخ الىلَ المجلٍ والغبدح ادلهٌذعٌن ثبلششكخ

الىفذ الضائش يف غشفخ الزحكن ثبلششكخ
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الىفذ الضائش َزىلَ دلىلغ الؼولُبد ثبلششكخ ثشفمخ الغُذ ادلهٌذط /هذَش ػبم هٌغمخ الىلَ المجلٍ

الغُذ أ.د /المبئن ثأػوب ػوُذ الكلُخ َغزوغ ايل هغئى االهي والغالهخ ثبلششكخ -وصىسح رزكبسَخ
أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
والقائم بعمل عميد الكمية
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