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يىم األحد املىافق 1097/3/91م

ثُبءً عهى دعىح كشميخ يٍ انغٍذ ادلهُذط /ممذوح حهًً زلًذ عٍذ -سئٍظ لطبع انصٍبَخ ثششكخ أمسُتذ أعتٍى  ،صاس وفتذ يتٍ
إداسح كهٍخ اذلُذعخ جببيعخ أعٍى ثشئبعخ أ.د /مجبل أثى صٌذ عجذ انشحٍى -انمبئى ثأعًبل عًٍذ انكهٍخ يمش انششكخ ،حٍش كبٌ
انغٍذ ادلهُذط /ممذوح حهًً -سئٍظ لطبع انصٍبَخ ثبنششكخ وانغٍذ انذكزىس /عهً حُفً زلًذ انغٍذ -سئٍظ لطبعبد اجلىدح
واحملبجش ثششكخ أمسُذ أعٍى يف اعزمجبل انىفذ ثبنُبدي االجزًبعً .وثعذ كهًبد انزشحٍت وواجت انضٍبفخ ،ششع اجملزًعىٌ يف
يُبلشخ جذول أعًبل انضٌبسح وانزي اشزًم عهى انجُىد انزبنٍخ:
 يُبلشخ احزٍبجبد انششكخ نهذعى انفين وانعهًً يٍ كهٍخ اذلُذعخ نزطىٌش رصٍُع األمسُتذ ثتبنطشق ادلخزهفتخ اجلبفتخ يُتهب
وانشطت يع دعى انكهٍخ دلششوعبد انششكخ نهزخهص يٍ يٍبِ انصشف انضساعً ثتبنطشق اَيُتخ وانعًتم عهتى االعتزفبدح يتٍ
ْزِ ادلٍبِ دبضاسع انششكخ يٍ خالل انذساعخ اجلبسي رُفٍزْب حبنٍبً وانىت لتبو ثئعتذادْب انغتٍذ أ.دَ /شتأد عجتذ أنتالِ و
أ.د /مجبل أثى صٌذ عجذ انشحٍى نهششكخ وانعذٌذ يٍ انذساعبد يٍ خالل ادلشكض االعزشبسي اذلُذعتً ثكهٍتخ اذلُذعتخ يتٍ
خالل ثشورىكىل انزعبوٌ.
 يغبمهخ انششكخ يف رطىٌش انعًهٍخ انزعهًٍٍخ وانجحضٍخ واخلذيخ اجملزًعٍخ ومهب انتضالس ابٌتبد انت رشتزًم عهٍهتب اخلطتخ
اإلعزشارٍجٍخ نهكهٍخ ثبنصفخ انشمسٍخ يٍ خالل يشتبسكخ انغتٍذ ادلهُتذط /ممتذوح حهًتً -كعضتى دبجهتظ انكهٍتخ وحضتىس
ادلُبلشبد اخلبصخ ثبعزًبد مجٍع انفعبنٍبد ثبنكهٍخ.
رطشق انذكزىس /عهً حُفً ثبحلذٌش عٍ سثط خطخ اخلشجيني دبزطهجبد اجملزًع اذلُذعً وخطخ انذونتخ واجلبيعتخ انجحضٍتخ
خبطخ انكهٍخ وعًم أحببس يشزشكخ يٍ كهٍبد اجلبيعتخ راد انصتهخ ،كًتب رطتشق احلتذٌش عتٍ رشت ٍم خشجيتً ثشَتبيا ادلٍكبرشوٍَتبد
وانشوثىربد ثبدلؤعغبد انصُبعٍخ حٍش أشبد أ.د /مجبل أثى صٌذ عجذ انشحٍى ثأٌ ْؤالء اخلشجيني ٌذسعىٌ عهىو اذلُذعتخ انكهشثبئٍتخ
وادلٍكبٍَكٍخ وثُبءً عهٍّ ٌزى رش ٍههى يف يىالع انزحكى يف انعًهٍبد اذلُذعٍخ يٍ أعًتبل يٍكبٍَكٍتخ ونزشت ٍم ادلعتذاد ثطتشق انتزحكى
ثبعزخذاو أجهضح احلبعت اَيل وخالفّ نٍكىٌ أفضم يٍ ألشاهنى صوي انزخصص األحبدي ،وْى ثبنفعم ٌكىٌ نتذٌهى لصتىس يف انعًتم
اذلُذعً األحبدي عٍ يٍ ْى خشجيً انكهشثبء أو ادلٍكبٍَكب.
سحجذ انكهٍخ وانششكخ ثعًم ثشورىكىل رعبوٌ يف رلبل انزذسٌت انطاليب نشثط انعًهٍخ انزعهًٍٍخ ثتبنزطجٍك انعًهتً ثبدلصتُع
يع صٌبدح عذد انطالة ادلزذسثني ثبنششكخ ،كًب ارفك اجلًٍع عهى ضشوسح رذسٌظ انطالة ادلمشساد اخلبصتخ ثتبأليٍ انجٍئتً وانغتاليخ
ادلهٍُخ ،يع رعهٍى انطالة يٍ خالل انكهٍخ طشق انزعهى انزايت وكٍفٍخ حغبة ركبنٍف رعهًٍّ نضٌبدح اإلحغبط نذٌتّ دبجبٍَتخ انزعهتٍى
وانعًم عهى االعزفبدح يُهب جبذٌخ.
أكذ أٌضبً اجلًٍع عهى أٌ اعزًبد ادلؤعغبد انزعهًٍٍخ ٌذعى صمخ اجملزًع يف خشجيٍهب ولذساهتب عهى إجشاء أحببس ختذو خطخ انذونخ يف
انُهىض ثبنىطٍ وادلىاطٍ ،ويٍ ُْب وجت عهى اجلًٍع دعى ْزِ ادلؤعغبد .وعهى ان زاء وجّ انغتٍذ أ.د /مجتبل أثتى صٌتذ انتذعىح
نهغٍذ ادلهُذط /ممذوح حهًً نضٌبسح انكهٍخ خالل فزشح رىاجذ انغبدح األعبرزح ادلشاجعني يٍ اذلٍئخ انمىيٍخ نهكهٍخ نزجذٌذ االعزًبد
إٌ شبء اهلل خال ل انفزشح يٍ  11-9أثشٌم ادلمجم عهى سأط وفذ ميضم انششكخ.
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وفذ انكهٍخ يع انغٍذ ادلهُذط /ممذوح حهًً وانغٍذ انذكزىس /عهً حُفً وصىسح رزكبسٌخ
أ.د /جمال أبو زيد عبد الرحيم
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
والقائم بعمل عميد الكمية
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