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جامعة أسيىط

"كلية حاصلة على شهادة االعتماد واجلىدة"

كلية اهلندسة

زيارة وفد من كلية اهلندسة

"لإلدارة املركسية لالشغال العامة واملىارد املائية"
يىم اخلميس املىافق 2017/3/16م

قبم وفد هي كلَخ اذلٌدطخ الَوم اخلوَض ادلوافق 7162/8/61م ثشٍبرح إلدارد الزى ثأطيَو ثزابطيخ الظيَد /.د//

يب

.ثوسٍد عجد الزحَن – القبان ثأعويب عوَيد اليلَيخ ،حَيش كيبى سطيزقجبذلن الظيَد ادلسٌيدص /فوسٍي حلويٌ رس ال – والظيَد
ادلسٌدص /كوب عجدٍ – هدٍز عبم هشزوعبد الزً ثأطَو والعدٍد هي ادلسٌدطني ثبإلداراد/
ثعد .ى قدم الوفد الزسٌئخ للظيَد ادلسٌيدص /فوسٍي حلويٌ رس ال -مبٌبطيجخ رعيَني طيَبدرَ الليب للوسٌدطيخ عيشح وكَي
الوسارح الظبثقخ ،رحت طَبدرَ ثبلوفد الشااز وحتدس عي كَلَخ الزعبوى ثني ادلؤطظزني و.ى االدارح ادلزكشٍخ لالغشاب العبهيخ وادليوارد
ادلباَخ ثأطَو اال الظٌواد الظبثقخ قدهذ العدٍد هي فزص الزدرٍت مبقز ادلشيزو العويال إ سًشيبن قٌيبسز .طيَو عليي الٌَي إ
والذى طوف ٍزن رظلَوَ طجزورب 7162م ،كوب .كد ادلسٌدص /كوب علي سربحخ العدٍد هي اللزص لطالة اليلَخ العدٍد هي سدارح
هشزوعبد االغشاب العبهخ وادلوارد ادلباَخ الىت ٍشزف علَسب هي .طواى وحىت ثىن طوٍ  ،وسبلت طَبدرَ هوافبح سداراد اليزى ثيَلَيخ
الزواص هع اليلَخ .صٌبن ردرٍت الطالة ،وٍ.ضب روسٍع الطالة ثبإلداراد حظيت زلي سقبهزيسن /يذا لأيدد .كيد اليدكزور/

يب

.ثوسٍد  ًَ.سثزدان هي ُذا العبم طوف ٍزن الزدرٍت حتذ سغشزاف هي الظبدح .عضبن َُئخ الزدرٍض وهعبوًَسن حظيت اطيخ الزيدرٍت
ادلعزودح هي رللض اليلَخٍ. /ضبً .غشبد طَبدرَ ثدور االداراد يف دعن كلَخ اذلٌدطخ هزوضال العدٍد هي اللعبلَبد والىت هيي .هسيب
هظبهزسن هي اال كوادرُب ادلٌبقشبد اخلبصخ ثإعداد اخلطط اإلطيززرَيَخ واأوصيب العولَيخ الزعلَوَيخ ورطيوٍز سيز الزعليَن
والزعلن ودعن الزدرٍت الطالىب العولي ثإداراد الزى وهشبرٍعسب ،وكذلك اخلدهخ اجملزوعَيخ ادلقدهيخ هيي اليلَيخ صيورح دوراد .و
ًدواد رلقي الضون علي ادلشبك اذلٌدطَخ والجَئَخ. /ضبف الظَد ادلسٌدص. /محد غشزٍ عبرف -عضو ًقبثخ ادلسٌدطني  ًَ.هي اال
الزعبوى ثني اليلَخ والٌقبثخ ثأطَو طوف ٍقدم للوسٌدص والطالة العدٍد هي اخلدهبد والدعن غري ادلظيجو و.ى سٍيبرح الَيوم عليي
الزغن هي .هنب األوىل هٌذ طٌني سال  ًَ.طَيوى ذلب هزدود اجيبىب كجري عليي الزعيبوى ثيني االدارح ادلزكشٍيخ لالغشياب العبهيخ وادليوارد
ادلباَخ ثأطَو واليلَخ/
مت روفََ الدعوح جلوَع ادلسٌدطني ثبإلدارح حلضور الٌدوح ادلقزر سقبهزسب ثبليلَخ ٍوم 7172/8/81م حتذ عٌواى إ الأيٌبعخ
ورأصريُب الجَئي مبحبفظخ .طَو إ ،وكذلك قبم الظَد /.د//

ب .ثوسٍد عجد الزحَن ثزوفََ الدعوح للوسٌدص /فوسٍ وادلسٌدص

كوب علي ر.ص وفد اال سٍبرح اليلَخ يف اللززح هي  66-9سثزٍ 7162م لزقدمي الدعن لليلَخ/
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ادلسٌدص /فوسٍ والوفد الشااز مبقز اإلدارح ادلزكشٍخ لالغشاب العبهخ وادلوارد ادلباَخ و َع ادلسٌدطني ثبإلدارح

وفد اليلَخ .صٌبن ادلٌبقشبد هع ادلظئولني ثبإلدارح ادلزكشٍخ لألغشاب العبهخ والوارد ادلباَخ ثأطَو

لقبن الوفد الشااز هع الظَد ادلسٌدص كوب عجدٍ

.صٌبن ادلٌبقشبد عٌد سٍبرح هيزجَ
أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
والقائم بعمل عميد الكمية
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