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"كليت حاصلت على شهادة االعتماد واجلىدة"
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زيارة وفد من الكليت

"لشركت تكرير البرتول بأسيىط"

يىم اخلميس املىافق 2017/3/16م
قاو وفد يٍ انكهيح انيوو اخلًيط ادلوافق ;716</8/6و تصيازج شسكح ذكسيس انثرسول تأظيوط تسئاظةح انعةيد د /./.لةال دتةو شيةد
ػثد انسحيى – انقائى تأػًال ػًيد انكهيح حيس كاٌ يف إظرقثاذلى انعيد ادلنُدضَ /اى ػثد انفااز –زئيط رلهط إ/ازج شسكح دظةيوط نركسيةس
انثرسول وانعيد انهواء /دمحد ظامل – يديس ػاو األيٍ تانشسكح وانعيد اندكروز /ػصًد ػًس /زويش – يعاػد زئيط انشسكح نهشةووٌ اناُيةح
وادلؼهياخ وانؼديد يٍ ادلنُدظني واإل/ازيني تانشسكح.
دكد انعيد ادلنُدضَ /اى ػثد انفااز خالل كهًح انرسحية انيت وىنّ فينا انرحيح نهعيد د /./.دمحد ػثةدِ ىؼةي – زئةيط ىايؼةح
دظيوط دمهيح /وز اجلا يؼح نهشسكح وكيف ميكةٍ دٌ يكةوٌ انرؼةاوٌ تةني ادلنيظعةرني ودٌ انشةسكح ذةدخس وظةؼا نةدػى اجلايؼةح وكهيةح اذلُدظةح
حتديدا يرًصال يف متصيم ظيا/ذّ مبجهط كهيح اذلُدظح وانؼديد يٍ اناؼانياخ وانيت يٍ دمهنا يعامهح انشسكح يةٍ خةالل كوا/زْةا يف ادلُاقشةاخ
اخلاصح تإػدا /اخلطط اإلظرساذيجيح وخصوصا انؼًهيح انرؼهيًيح وذطةويس رةسا انرؼهةيى وانةرؼهى و/ػةى انرةدزية انطةال انؼًهة تانشةسكح
وكرنك انثحس انؼهً واخلديح اجملرًؼيح ادلقديح يٍ انكهيح ىف صوزج /وزاخ دو َةدواخ ذهقة انءةوء ػهة ادلشةاكم اذلُدظةيح وانثيويةح .د ةا
ظيا/ج انؼًيد /دمحد ظامل دٌ انرؼاوٌ تني انكهيح وانشسكح نيط ونيد انيوو ونكٍ ْرِ انصيازج ذلا يس/و /اجيا كثري ػه انرؼاوٌ فيًا تيُُا.
دشُاء انصيازج قاو انعيد اندكروز /ػصًد ػًس /زويةش تشةس وايف انرطةوز ادلُشةو /تانشةسكح نهوصةول إىل يؼةد خ ريةري يعةثوقح يف
رلال ذكسيس اخلاو وفصم يكوَاذّ نهوصول ألقص إظراا/ج يٍ خالل يشسوػاخ مت اإلذااا ػه متويهنا يٍ انؼديد يٍ اجلناخ خالل ينيمتس شةسو
انشيخ حتد زػايح انعيد  /ػثد انارا انعيع  -زئيط اجلًنوزيح .وخالل احلواز مت األذااا ػه ػًم تسوذوكول ذؼاوٌ تني انشسكح وانكهيةح
نهدػى ادلرثا/ل .متد /ػوج اندكروز /ػصًد ػًس /زويةش حلءةوز انُةدوج ادلقةسز إقايرةنا تانكهيةح يةوو 717</8/81و حتةد ػُةواٌ ا انصةُاػح
وذأشريْا انثيو مبحافظح دظيوطا حيس زحة ظيا/ذّ تاندػوج.
ْرا وإَرن ا ىرًاع ىف متاو انعةاػح انصاَيةح وانُصةف انةسا يةغ قيةاو انعةيد د /./.لةال دتةو شيةد ػثةد انةسحيى تروىيةّ انةدػوج
نهًعوونني تانشسكح نصيازج انكهيح خالل انارسج يٍ > 66-إتسيم <716و نرقدمي اندػى نهكهيح.
انعا/ج دػءاء انوفد انصائس:
و

كليت اهلندست

اإلظى

اندزىح وانواياح

د /./.لال دتوشيد ػثد انةسحيى
6

وكيم شووٌ انرؼهيى وانطالب وقائى تأػًال ػًيد انكهيح

7

د /./.زلًةةد دتةةو انقاظةةى زلًةةد

دظراذ يراسؽ -ػًيد انكهيح انعاتق ويعرشاز زئيط اجلايؼح نشووٌ انعاليح ادلنُيح.

8

د /./.دظةةةةةةايح ظةةةةةةيد زلًةةةةةةد

وكيم انكهيح نشووٌ اندزاظاخ انؼهيا وانثحوز

9

د /./.ػثةةد ادلُطهةةة زلًةةد ػه ة

وكيم انكهيح نشووٌ خديح اجملرًغ وذًُيح انثيوح

:

 /./زلًةةةةةد صةةةةةاوخ دتوزيةةةةةّ

اظراذ يعاػد  -يديس وحدج اجلو/ج تانكهيح

;

 /./لةةةةةةال اةةةة ة تفةةةةةةدا/

اظراذ يعاػد  -يديس وحدج انردزية انطالىب تانكهيح

<

 /./.ػةةةةارف انعةةةةيد زلًةةةةو/

اظراذ يعاػد  -يديس يسكص انرطويس اذلُدظ تانكهيح

=

 /./لؼةةةةةةح دمحةةةةةةد انعةةةةةةيد

اظراذ يعاػد  -يديس وحدج اخلسجيني تانكهيح

>

انطانةةةةةةة /ػثةةةةةةد انةةةةةةسمحٍ

ممصم انطالب ػٍ شووٌ اإلذصال اخلازى توحدج اجلو/ج

61
66
67

انطانثحَ /عًح
د /زلًةةةةةةةةد ػهةةةةةة ة دمحةةةةةةةةد
د /دمحةةةةةد ػثةةةةةد ا زلًةةةةةد

ممصم انطالب ػٍ شووٌ اإلذصال اخلازى توحدج اجلو/ج
يديس انؼالقاخ انؼايح تانكهيح
ػءو إ/از
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انوفد انصائس دشُاء ادلُاقشاخ تقاػح انُا/ي ا ىرًاػ تانشسكح وصوزج ذركازيح دياو يقس انُا/ي

أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
والقائم بعمل عميد الكمية
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