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و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها لُح: ذسعً كلُح الهندسحرؤَح الك
 الهندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     
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 المحالُن للرقاعد  المىظفُنحفل ذكرَم  المىظىع : 

 

 ييييييٍ حييييييىالٍ السيييييياعح ال ا ُييييييح ع يييييير  9/1/6112أقييييييُم حفييييييل ذكييييييرَم َييييييى  السييييييثد المىا يييييي  

المحيييييييالُن  ليييييييً  الميييييييىظفُنلثيييييييدراوي للسيييييييادج .د/ رشييييييياد اأو صييييييي  ظهيييييييرا  تقاعيييييييح السيييييييُد 

 -:وهم للرقاعد المعاش لثلىغهم السن القا ى ٍ 

السيييييييُد افسيييييييراا/  رحيييييييً أايييييييُن سيييييييالم ل السيييييييُد افسيييييييراا/ احميييييييد احميييييييد قنيييييييدَل ل السيييييييُدج 

افسييييييرااج/  رحُييييييح أحمييييييد  رحييييييً ل السييييييُدج افسييييييرااج /  ادَييييييح  يييييير   ل السييييييُدج افسييييييرااج/ 

  جاج علً عىض.

 

د زَييييييداي   عمُييييييد الكلُييييييح   ل زكييييييً احميييييي أ.د/ذحييييييد رعاَييييييح السييييييُد  ا الحفييييييل قااييييييح هيييييي وذييييييم 

 وكُييييييل الكلُييييييح ل يييييي ىي  داييييييح  / ايييييياهر احمييييييد عثييييييد الييييييرزا   أ.دالسييييييُد  كيييييي   ايييييينج ورَيييييياد

  ل والسيييييييُد أ.د/ ه يييييييا  عر ييييييياخ عليييييييً   وكُيييييييل الكلُيييييييح ل ييييييي ىي المجرمييييييية وذنمُيييييييح الثُ يييييييح 

 الرعلُم والط ب .

 

السيييييييُد أ.د/ عمييييييياد النجُيييييييري   ايييييييدَر وحيييييييدج  وذيييييييم ذ يييييييرَ  الحفيييييييل حعيييييييىر كيييييييل اييييييين  

ذكنىلى ُيييييا اليييييىرش الفنُيييييح   ل السيييييُدج أ.د/ اُر يييييد أتيييييى ال ُييييير    ا ييييية ايييييدَر وحيييييدج ظيييييماي 

 الجىدج   ل السُد افسراا/ أشرف ذى ُ  الدَة   ادَر عا  الكلُح  .

 

عييييييدد كمييييييا حيييييير  علييييييً الحعييييييىر تعييييييط الييييييسا   اليييييي َن سييييييث   حييييييالرهم للمعيييييياش ل كيييييي ل  

 ا  الجهاز اإلداري تالكلُح.أععكثُر ان 

تييييييُن  مُيييييية والمييييييىدج وا رذثيييييياغ  الريييييي  ٍا يييييياعر الرعيييييياوي والثهجييييييح ووسيييييياد الحفييييييل رو  

 كأ راد أسرج واحدج. و دارج الكلُح  اإلدارٌالحعىر ان الجهاز 

 

تالكلُييييييح  اإلدارٌالجهيييييياز ت أشييييييادالسييييييُد أ.د/ زكييييييً احمييييييد زَييييييداي   عمُييييييد الكلُييييييح  و ييييييً كلمييييييح

ن تلغييييييىا سيييييين المعييييياش تصييييييفح  ا ييييييح والييييي  تالنسييييييثح لمسييييييرىي تصيييييفح عااييييييح وعلييييييً الييييي َ

 ييييي   رتطيييييرهم تيييييسا  هم  الريييييٍاإل سيييييا ُح  اسيييييرىي ع قييييياذهم يييييً العميييييل كييييي ل  عليييييً  أدا هيييييم

 ي شا  هللا. لهم الرى ُ   ً حُاذهم القاداح   ررج عملهم تالكلُح . ارمنُا  
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ح ل يييييي ىي  داييييييح السييييييُد أ.د/ ايييييياهر احمييييييد عثييييييد الييييييرزا    وكُييييييل الكلُيييييي و ييييييً  يييييي   كلمييييييح

الثُ يييييييح  . أشييييييياد سيييييييُادذم تالسيييييييادج الميييييييىظفُن المحيييييييالُن عليييييييً المعييييييياش  المجرمييييييية وذنمُيييييييح

والييييي  اييييين  ييييي   دورهيييييم الييييي ي أدوج  يييييً ذأدَيييييح عملهيييييم تكفيييييا ج و دَيييييح و  ييييي   ل اعرتيييييا  

سييييييُادذم عيييييين اارنا ييييييم لمييييييا شييييييهدج  ييييييً الحفييييييل ايييييين  ميييييية تييييييُن أععييييييا  الجهيييييياز اإلدارٌ  

 ليييييً المعيييييياش  ر يييييىا  المى يييييىدَن للم ييييياركح  يييييً ا حرفيييييا  كييييي ل  حعيييييىر زا  هيييييم الييييي َن

هم تالكلُييييييح أوا ييييييل الحيييييية وا  رمييييييا  ل ارمنُييييييا  لهييييييم تييييييد  حُيييييياج  دَييييييدج واييييييا زالييييييد ذييييييرتط

 اى قح تإاي هللا.

 

و ييييييً كلمييييييح السييييييُد أ.د/ ه ييييييا  عر يييييياخ علييييييً   وكُييييييل الكلُييييييح ل يييييي ىي الرعلييييييُم والطيييييي ب   

أشيييييياد سييييييُادذم تالسييييييادج المييييييىظفُن المحييييييالُن  لييييييً المعيييييياش وعلييييييً اييييييا تيييييي لىج ايييييين  هييييييد 

 يييييً ذأدَيييييح عملهيييييم  ييييي    ريييييرج عملهيييييم تالكلُيييييح ل ارمنُيييييا  لهيييييم الرى ُييييي   يييييً حُييييياذهم  قيييييايو ذ

  ثراذهم لأل ُا  الرالُح لهم. قل القاداح ك ل  ا سرفادج ان 

 

للسيييييييادج الميييييييىظفُن المحيييييييالُن للمعييييييياش  الراسَيييييييح الهيييييييداَاو يييييييً  هاَيييييييح الحفيييييييل ذيييييييم ذقيييييييدَم 

والييييي  ذقيييييدَرا  وعر ا يييييا  لهيييييم  ل كلُيييييحالصيييييىر الر كارَيييييح اييييية السيييييادج أععيييييا   دارج ال والرقييييياغ

 .تالكلُحالعمل      ررج  دارهم   ٍعلً اا ت لىج ان  هد و     

 

اييييييح المجرميييييية وذنمُييييييح الثُ ييييييح وَييييييأذً الحفييييييل ظييييييمن اف  ييييييطح اإل رماعُييييييح لقطيييييياع  دهيييييي ا 

والرييييييً ذهييييييدف  لييييييً الرىا ييييييل تييييييُن  دارج الكلُييييييح والعيييييياالُن تهييييييا علييييييً اعرثييييييار أي الجمُيييييية 

 معهم أوا ر الركا ل واإل ا .ذجأسرج واحدج 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ة وكيل الكمي                                                     
                                             

 

 اهر محمد عبد الرزاقمأ.د/                                             
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