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السيد الىزير /حمبفظة أسيىط

واملسئىلني ثشركة ميبه الشرة والصرف الصحي ثأسيىط
"يف رحبة كلية اهلندسة"

يىم األثنني املىافق 2017/3/13م
قبو انغيذ انىصيش ادلهُذط /يبعش انذعىقً – زلبفظ أعيىط انيىو األثُني ادلىافق 7132/1/31و ثضيابسح إيل كهياخ اذلُذعاخ مبي اخ
أعيىط ورنك نزفقذ عري اإليزحبَبد انزحشيشيخ نهغبدح ادلزقذيني نهزىظيف حغت إعالٌ انششكخ عٍ حبجزهب نىظبئف شبغشح عهً يىق هب .كبٌ ىف
ششف إعزقجبل عيبدرّ انغيذ األعزبر انذكزىس /مجبل أثىصيذ عجذ انشحيى – وكيم انكهيخ نشئىٌ انز هيى وانطالة وانقبئى ثأعًابل عًياذ انكهياخ
وانغيذ ادلهُذط /زلًذ صالح – سئيظ ششكخ ييبِ انشاشة وانراشف انراحً ثأعايىط وانغايذ انهىاحم/زلًاذ أثاى صااريع وان ذياذ ياٍ قيابداد
انششكخ وان بيهني وإداسح ان القبد ان بيخ.
أكذ عيبدح احملبفظ عهً إنزضاو احليبدياخ وان ذاناخ هابِ أعًابل اإليزحبَابد وظهاىس َزبئمهابع كًاب أشابد ثابنزُديى ىف إعاذاد وإجاشاحم
األيزحبَبد انزحشيشيخ واإلحزشافيخ انىاضحخ ان ىت ال يُكشْب أحذا عهً انقبئًني ثأعًبل األيزحبَبد مبي خ أعايىطع وثابأل ك كهياخ اذلُذعاخع
كًب حتبوس عشي ب عيبدرّ يع ث ض ادلًزحُني عٍ يغزىي األيزحبٌ وجىدح انىسقخ اإليزحبَيخ وطشيقاخ اإلعاذاد وانزُدايى وعاهىنخ انىصاىل دلكابٌ
إَ قبد اإليزحبٌ.
أفبد أيضب انغيذ ادلهُذط /سئي ظ ششكخ ييبِ انشاشة وانراشف انراحً ثأعايىط ثاأٌ انشاشكخ دوياب ر ًام ثئحزشافياخ وحتقياق أقراً
دسجبد احليبديخ وانشفبفيخع وْزا واضح يٍ انزىجّ نهمبي خ وكهيخ اذلُذعخ وحتذيذا ادلزخررني ىف أعًبل اإليزحبَبد نإلعذاد واإلششاف عهً
وضع أعئهخ األيزحبَبد وررحيحهب وإعالٌ َزبئمهب دوٌ رذ م يٍ ادلغئىنني ثبنششكخ .وأشبس انغيذ انهىاحم/زلًاذ أثاى صااري أٌ عاذد ادلزقاذيني
انزيٍ رُطجق عهيهى ششوط اإلعالٌ  816يٍ خترربد سلزهفخ يٍ شجيً اجلبي خع حضش يُهى األيزحبٌ  876يزقاذو .أشابس عايبدرّ أيضاب أٌ
كم يٍ جيزبص ْزا اإليزحبٌ انزحشيشي ثُغجخ دسجبد  % 88عى ف يكًم رلًىعاخ انزقييًابد انزبنياخ ياٍ يقبثهاخ نهز اشف عام انغاًبد انشخرايخ
نهًزقذيني و الفّ.
سحت انغيذ أ.د /.مجبل أثىصيذ عجذ انشحيى ثبنغيذ انىصيش احملبفظ وادلغئىنني ياٍ شاشكخ ييابِ انشاشة وانراشف انراحً ثأعايىطع
وانغبدح ادلزقذيني نإليزحبَبد ثشحبة كهيخ اذلُذعخع حيث قذو عيبدرّ انشكش نهغيذ انىصيش احملبفظ عهً رىاجذِ دويب ثف بنيبد اجلبي اخ وثُبئاّ
عهً جبي خ أعيىط وكهيخ اذلُذعخع وكزنك ثقخ ادلغئىنني يٍ ششكخ ييبِ انششة وانرشف انرحً ثأعيىط ىف ادلغئىنني ثكهيخ اذلُذعخ عٍ إعذاد
ورُديى اإليزحبَبد وْزِ ًْ ادلشح انثبَيخ إلجشاحم يثم ْزِ اإليزحبَبد ثشحبة كهيخ اذلُذعخ.
أشبس عيبدرّ ثأَّ رقذو ذلزا اإليزحبٌ ث ض يٍ شجيً كهيبد اذلُذعخ ختررابد ياذو وكهشثابحم قاىي وإررابالدع وييكبَيكاب قاىيع
ويٍ شجيً ان هىو خترك كيًيبحم وييكشوثيىنىجًع ويٍ شجيً احلبعاجبد وادل هىيا بدع وكازنك شجياً انزمابسح ختراك زلبعاجخع حياث قابو
عيبدرّ ثبإلششاف وانزىاصم يع انغبدح األعبرزح ادلزخررني نىضع أعائهخ اإليزحبَابد وطجبعزاهب ثىحاذح انطجاع وانزراىيش ثبنكهياخ عهاً حغابة
انششكخع ومت إعذاد ورُديى جلبٌ اإليزحبَبد مبذسجبد انكهيخ وثهمبٌ يشاقجخ يٍ انغبدح أعضبحم ْيئخ انزذسيظ وان بيهني ثبنكهيخع وعهً انفاىس
ث ذ اَزهبحم وقاذ دداحم اإليزحبَابدع ثاذأد أعًابل انكُزاشول ثئعطابحم أسقابو عاشيخ ألوسا اإلجبثاخ دتهياذا نزغاهيًهب نهًراححني انازيٍ وضا ىا
اإليزحبَبد ورىاجذوا يشكىسيٍ ثهمبٌ اإليزحبَبد أثُبحم أدائهب نإلجبثخ عهً أي اعزفغبس نشيئ غري واضح ثبألعئهخ.
ىف هنبيخ انيىو كبٌ انىعذ يٍ مجيع ادلغئىنني ثذواو حغٍ انز بوٌ ثني انكهيخ وششكخ ييبِ انششة وانراشف انراحً ثأعايىط ورقاذ
انذعى ادلزجبدل ثني ادلؤعغزني نزقذ ذيخ يزًيضح نهخشجيني نزحقيق انزًُيخ ادلُشىدح خلذيخ ادلىاطٍ ادلرشي.
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انغيذ /زلبفظ أعيىط أثُبحم اعزقجبنّ ثبنكهيخ ويع ادلغئىنني ثششكخ ييبِ انششة واألعبرزح ثكهيخ اذلُذعخ

انغيذ /زلبفظ أعيىط يزفقذ االيزحبَبد ويزحبوس يع ادلًزحُيني أثُبحم ددائهى االيزحبٌ

اخلشجيىٌ يؤدوٌ االيزحبٌ يف ْذوحم ربو
أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
القائم بعمل عميد الكمية
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