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وكيل الكليت لشئىن خذمت 

 المجتمع وتنميت البيئت

 مقذمت) أ ( 
برضاانتٓا, تطااْى تعتبر ذايعت انًُصٕرة يٍ انرايعاث اإلقهًٛٛت بًصر , يطترشدة 

تخدياّ ٔنهًرتًاع  اناي٘انًرتًع انًحهٗ  يطاًْاث ْايت ٔذهٛهت ٔيهًٕضت نشرٚحت

نٓااا رٔر  انتااٙٔكهٛاات انُٓدضاات يااٍ كهٛاااث انرايعاات  ككاام ٔنهبٛ اات باضاارْا,  اناإيُٙ

يهًٕش ٔفعال فٗ ْيِ انًطاًْاث, ٔيُي إَشاء قطاع خديت انًرتًاع ٔتًُٛات انبٛ ات 

, كاااٌ نهكهٛاات رٔر فعااال فااٗ اَشااطت قطاااع خدياات 11/1995/ 7يااٍ   اعتبااارابانكهٛاات 

ياٍ رراضااث ٔبحإت تتُاأل  تى تقدًّٚ ٛ ت بانرايعت يٍ خالل ياانًرتًع ٔتًُٛت انب

, ٔانطاااليت انصااُاعٙانتهاإت ٔ انطاقاات قضاااٚا انبٛ اات ٔيشاااكهٓا, ٔبااالخ  يشاااكم

 ٔانصحت انًُٓٛت

تسير األطر التي ة( 

 عليهب الخطت 
 :ْٙتطٛر عهٛٓا انخطت  انتٙانًُٓرٛت 

 ( ٔالئحتااّ انتُذٛيٚاات 1972( نطااُت     49إيااار قااإٌَ تُاااٛى انرايعاااث رقااى   أال:

 ٔانتٗ تحدر يٓاو انقطاع فٗ انطٛاق انتانٗ: (2015ٔفقاً ٜخر تعدٚالتّ  

( يكرر, ٚخت  يرهص خديت انبٛ ت ٔتًُٛت انًرتًع بانُار فاٗ انًطاائم 35"يارة  

 اٜتٛت:

انطٛاضت انعايت ٔانخطط ٔانبرايد انتٗ تكذم تحقٛا  رٔر  ٔاقترازرراضت  .1

 انرايعت فٗ خديت انًرتًع ٔتًُٛت انبٛ ت.

رراضت يشاكم انُشاي اإلَتااذٗ ٔرٔر انخادياث ٔيٕاقاع انعًام فاٗ انبٛ ات  .2

 انتطبٛقىذٗ حهٓا. ٔرٔر انبحث انعهًٗ

بع انطٛاضااات انعاياات إلَشااااء ٔإرارة انٕحااداث  اث انطاااا ٔاقتاارازرراضاات  .3

انخاااا انتااٗ تقاادو خاادياتٓا نبٛاار انطااالع ٔ نااس فًٛااا عاادا انًطتشااذٛاث 

 انرايعٛت.

انطٛاضااات انعايااات إلعااادار ٔتُذٛاااي بااارايد تااادرٚ  افااارار  ٔاقتااارازرراضااات  .4

الضانٛ  انعهًٛت ٔانذُٛت انحدٚحات ٔتعهاًٛٓى ٔرفاع  اضتخداوانًرتًع عهٗ 

 كذاءتٓى اإلَتاذٛت فٗ ِشتٗ انًراالث.

اضاات انعاياات نتُاااٛى انًاااتًراث ٔانُاادٔاث انعهًٛاات انطٛ ٔاقتاارازرراضاات  .5

 تطتٓدف خديت انًرتًع ٔتًُٛت انبٛ ت. انتٙٔانًحاضراث انعايت 



 ٚحٛهٓا يرهص انرايعت نهدراضت ٔإبداء انراٖ. انتٙانًطائم  .6

 انًطائم الخرٖ انتٗ ٚخت  بٓا ٔفقاً نهقإٌَ.  .7

خديات انًرتًاع ٔتًُٛات إيار رؤٚت ٔرضاانت ذايعات انًُصإرة ٔانتاٗ تعتبار اٌ جاَٛا:

انبٛ ات تٕذاّ تطاعٗ نتحقٛقاتفٗ رؤٚتٓاا ٔركاٍ اضاضاٗ نرضاانتٓا ٔكًاا ْإ ٔارر فااٗ 

 انطٛاق انتانٗ:

 

 رؤٚت ذايعت انًُصٕرة:

 انخًص ضُٕاث انقاريت إنٗ: فٙآَا تطعٗ 

  .احتالل يكاٌ انصدارة بٍٛ انرايعاث انًصرٚت ٔانعربٛت انًعتًدة 

  انعانًٛاات انًريٕقاات فااٗ تاإفٛر بٛ اات يتًٛااسة نهتعهااٛى االقتااراع يااٍ انرايعاااث

 ٔانتعهى ٔانبحٕت.

  انرٚارة ٔانتذٕق فٗ تقدٚى خدياث يُٓٛات ٔفُٛات يتخصصات نًختهاا قطاعااث

 ٔانقٕيٗ.   انًرتًع اإلقهًٛٗ

 رضانت ذايعت انًُصٕرة:

ياٍ خاالل كهٛاتٓاا ٔيراكسْاا , ذايعت انًُصٕرة ياضطات حكٕيٛات يطاتقهت تخات ”

بااانتعهٛى انرااايعٗ ٔانبحااث انعهًااٗ ٔانًطاااًْت فااٗ تاإفٛر   ,انًتخصصااتٔٔحااداتٓا 

انخاادياث انًُٓٛاات ٔانذُٛاات انًتخصصاات انتااٗ تحتاااخ إنٛٓااا يختهااا قطاعاااث اإلَتاااخ 

 .“اإلقهًٕٛٛانقٕيٙٔانخدياث انحكٕيٛت ٔانخاصت عهٗ انًطتٍٕٚٛ 

انكهٛت ٔانتٙ ْٙ ذسء ال ٚتراسا ياٍ رؤٚات ٔرضاانت انرايعات  إيار رؤٚت ٔرضانت:نحاجا

 :  انتانٙعهٗ انُحٕ ٔانتٙ ذاءث 

 ذايعت انًُصٕرة:-رؤٚت كهٛت انُٓدضت 

تطعٗ كهٛت انُٓدضّ خالل انخًص ضُٕاث انقاريت انٗ اكتطاع جقاّ انًرتًاع فىخرٚرٛٓاا ”

ٍ خااالل تاإفٛر ٔتباإء يكاَااّ يتًٛااسِ بااٍٛ كهٛاااث انُٓدضٓانًصاارٕٚٓانعربٛٓانًعتًدِ ياا

 .“بٛ ًٓتًٛسِ نهتعهٛى ٔانتعهى ٔانبحث انعهًٗ ٔخديت انرايعّ ٔانًرتًع 

 ذايعت انًُصٕرة: -رضانت كهٛت انُٓدضت 
انًختهذااّو ٔاعاادار  اعاادار يُٓدضااٍٛ قاااررٍٚ عهااٗ االبااداع يااٍ خااالل برايرٓااا الكارًٚٛااّ”

كًااا تقاإو انكهٛااّ  كاإارر قاااررِ عهااٗ انبحااث ٔانتطاإٚر يااٍ خااالل باارايد اندراضاااث انعهٛاااو

انًتخصصااّ يااٍ خااالل يراكسْااا ٔٔحااداتٓا  اث  بتاإفٛر انخاادياث ٔاالضتشاااراث انذُٛااّ

 “انطابع انخاا.

حاادرتٓا ْٛ اات ضااًاٌ  انتااٙٔانًًارضاااث ًعاااٚٛر بان ساوتاااالنٔفااٗ إيااار يااٍ ْاايا انًُطهاا  

 :تتركس فٙ انًحأر ٔانتٙانخطت  بٓيَِتقدو  ٔاالعتًارانرٕرة 

(1) 



 

 

 

 ج( محبور الخطت 
 :هًمحاور رئٌسٌة  عدةشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة على قطاع تقوم خطة عمل 

 :تنميت انمىارد انذاتيت.  انمحىر األول

شووئون خدمووة وهووو محووور حوواجم عووً جمٌووع امعمووال والممارسوواا التووً ٌقوووم ب ووا قطوواع 

 :تلخص ذلك عًوٌ المجتمع وتنمٌة البٌئة

بًطاتٕٚاث انبارايد انًًٛاسة الرباع    فٙ ذًٛع انطالع انيٍٚ ٚتى قبٕنٓىزٚارة اعدار أال:

CIE - BCE- BME–MTE )  ٗٔقباإل اكباار عاادر يًكااٍ خصٕصااا بعااد افتتاااز انًبُاا

 .انردٚد

باإلضااافت  ذدٚاادة اضااتحدات باارايد يًٛااسةانتُطااٛ  يااع إرارة انكهٛاات نفضااراع فااٙ جاَٛا:

 .نهبرايد انًٕذٕرة

 اث انطاابع انخااا انًتًحهات فاٙ ك يركاس اندراضااث ٔانبحإت  تعاٛى رخام انٕحاداثجانحا:

ٔاالضتشاااراث انُٓدضااٛتو يركااس انخاادياث انذُٛاات ٔانًعًهٛاات ٔانعهًٛاات و ٔحاادة انتاادرٚ  و 

ٔحدة انًعايم انُٓدضٛتو ٔحدة تكُٕنٕذٛا انإرظ انذُٛاتوانًعًم االفتراضاٙ ذ ٔ ناس عاٍ 

 :يرٚ 

 بع انخاا :يخايبت انطارة يدٚر٘ انٕحداث  اث انطا  -1

 انطٛد ا.ر / يدٚر يركس اندراضاث ٔانبحٕت ٔاالضتشاراث انُٓدضٛت .

 انطٛد ا.ر / يدٚر يركس انخدياث انذُٛت ٔانًعًهٛت ٔ انعهًٛت .

 انطٛد ا.ر/ يدٚر ٔحدة تكُٕنٕذٛا انٕرظ انذُٛت .

 انطٛد ا.ر/ يدٚر ٔحدة انتدرٚ . 

 تهس انٕحداث. ٔ نس نًٕافاتُا باضًاء انعًالء انيٍٚ ٚتعايهٌٕ يع

يتاادربٍٛ  ناادٖ انًعًاام االفتراضااٙ (  –ٚااتى يخايباات انعًااالء   شااركاث / ياضطاااث  -2

باضااتبٛاَاث يااٍ خالنٓااا ٚااتى انتعاارف عهااٗ  راٖ انعًااالء يااٍ يًٛااساث أ ضااهبٛاثو ٔكااينس 

 .ٔيرز انحهٕلانًقترحاث 

ى ياا  كار ٚتى يخايبت انطارة يدٚر٘ انٕحداث  اث انطابع انخاا برا٘ انعًاالء نتعااٛ -3

يٍ إٚرابٛاث ٔيعانرت يا  كر فٛٓا يٍ ضهبٛاث ٔرراضت انًقترحااث انتاٙ تقادو ياٍ ْااالء 

 انعًالء. 

ٚتى يتابعت اإلذراءاث انتصحٛحٛت انتٙ ضإف تتخاي ياٍ قِبام تهاس انٕحاداث بشااٌ را٘  -4

 انعًالء.

(2) 



 

 

 

 

 اننذواث  وورش انعمم :انثبنيانمحىر 

 :اٜتٙٔفّٛ َقترز 

 المسئول عن التنفٌذ مجان التنفٌذ امنشطة
الفترة 

 الزمنٌة

 مؤشراا النجاح

 

1 

جلٌوووووووووووووووووووووة 

 ال ندسة 

قاعووووووووة   د  

رشوووووووووووووووووواد 

 البدراوى

وجٌووول الجلٌوووة لشوووئون خدموووة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

رئووووٌل مجلوووول كدارة شوووورجة  -

مٌوواا الشوورل والاووري الاووحً 

 بالدق لٌة

  جتوبر

8102 

امسبوع )

 )امول

 

حضوووور عووودد جبٌووور مووون  -

 عضووووائ هٌئووووة التوووودرٌل 

وال ٌئووووووووووووة الم اونووووووووووووة 

والمتخااووووووووووووووووووووووووووووووٌن 

والمختاووووووٌن عووووووى هووووووذا 

 الشأن 

 مزمتوووووًتقووووودٌم حلوووووول  -

 "الاحًالطاقة والاري 

 

ورشوووة عمووول   -8

عووووووون " تطووووووووٌر 

الخووووودماا الفنٌوووووة 

بالقطوووووووووووووووووووواعٌن 

 والخودمً اإلنتاجً

 لمحووووووووووووووووووووواع تً

 الدق لٌة ودمٌاط"

جلٌوووووووووووووووووووووة 

 ال ندسة

قاعووووووووة   د  

رشوووووووووووووووووواد 

 البدراوى

وجٌووول الجلٌوووة لشوووئون خدموووة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

رئوووووووٌل الترعوووووووة التجارٌوووووووة  -

 بالدق لٌة

 نوعمبر

8102 

 )امسبوع 

 الثالث(

 حضوووور عووودد جبٌووور مووون -

شووووووووووووورجاا  مسوووووووووووووئولً

ومؤسسوووووووواا المجتمووووووووع 

  المدنً

تحسٌن الخدموة المقدموة  -

 لل مالئ 

زٌووووووادة الوووووودخل ال ائوووووود  -

 والمحقق للجلٌة 

ملتقى " رجوال  -3

امعموووووووووووووووووووووووووووال 

 "والاناعة

جلٌة 

 ال ندسة

قاعة   د  

رشاد 

وجٌووول الجلٌوووة لشوووئون خدموووة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

 نقٌل الم ندسٌن بالدق لٌة -

 دٌسمبر

8102 

 )امسبوع

 امول (

جبٌووور مووون حضوووور عووودد  -

 رجال امعمال والاناعة 

اإلٌجابٌوووووووواا  ت  ووووووووٌم -
وم الجووووووووة السوووووووولبٌاا 
الموجوووودة عوووى الت امووول 

 مع ال مالئ 

(3) 



 البدراوى

 ندوة عن -4

" المحاع ووة علوووى 

 الموارد المائٌة "

جلٌة 

 ال ندسة

قاعة   د  

رشاد 

 البدراوى

وجٌووول الجلٌوووة لشوووئون خدموووة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

 وجٌل وزارة الرى بالدق لٌة -

رئووووٌل مجلوووول كدارة شوووورجة  -

مٌوواا الشوورل والاووري الاووحً 

   بالدق لٌة

عبراٌر 

8102 

)امسبوع  

زٌووادة الوووعً للمحاع ووة  - (الثالث

   المٌاا است الك على

نووووودوة عووووون "  -5

 توعٌر الطاقة "

جلٌة 

 ال ندسة

قاعة   د  

الس ٌد 

 عاشور

وجٌووول الجلٌوووة لشوووئون خدموووة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

 رئٌل قسم ال ندسة الج ربٌة -

رئوووووووووٌل قسوووووووووم ال ندسوووووووووة  -

 المٌجانٌجٌة

 مارل

8102 

)امسبوع  

 (امول

ملتقى   -6

"الخرٌجٌن 

 "السنوي

 

جلٌة 

 ال ندسة

قاعة   د  

رشاد 

 البدراوى

وجٌووول الجلٌوووة لشوووئون خدموووة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

 

 8102 ٌولٌو

)امسبوع  

 (الثالث

 حضوووور عووودد جبٌووور مووون -

 خرٌجى الجلٌة 

تقووودٌم عووورص تدرٌبٌووووة   -
للخووورٌجٌن  و و ٌفٌوووة كن 

 وجدا
 

 

 .جميع ما سبق ذكره من ندوات وورش عمل قابل للتعديل واإلضافةملحو ة هامة :

مع  انثبنج: تفعيم بزوتىكىالث انتعبون وإبزاو بزوتىكىالث أخزيانمحىر 

 .وكذنك رجبل انصنبعت مؤسسبث وهيئبث  انمجتمع انخبرجي

باعتبااااار لن المةاااااركة المجتمعيااااة لاااار للااااد للااااة الملاااااور لل اااادر  الم سسااااية للكليااااة 

والااات تاااتة مااان ة لؤاااا ةدماااة م سساااات وليجاااات  المجتماااع الةاااارجر   ولاااذا انتؤجااات 

الكلياااة ن ااااة سماااو  فساااتمرار توعيااال  بروتوكاااوفت التعااااون التااار تاااة افتواااا  عليؤاااا 

 -مثاااال ةااااركة الدقؤليااااة للسااااكربالوعاااال مااااع بعاااال الةااااركات والم سسااااات الةارجيااااة 

–ITIمعؤاااد تكنولوجياااا المعلوماااات  -ةاااركة ميااااه الةااارا وال ااارق ال ااالر بالدقؤلياااة

(4) 
 



م لمبااادل المةااااركة  معؤاااة التوا ااال المساااتمروةاااومان و...  –النةيلااار اةاااوان  ترسااايةا

المجتمعياااة عااان سرياااق ت ااادية الااادعة الت نااار واعسااااس دورات تدريبياااة لمؤندسااار تلااا  

 مااع تلاا  الجؤاااات بااارامد تدريبيااة للةااريجينوالتركيااع علاات التنساايق إلعااداد الةااركات 

  ومؤمتؤاااا  وحووودة متاب وووة الخووورٌجٌنعااان سرياااق  ووضاااع برناااامد لمتابعاااة الةااارجين 

 التوا اااال المسااااتمر مااااع ةريجاااار الكليااااة وت اااادية لؤااااة الواااار  التدريبيااااة والو يويااااة 

 :ويتأتت ذل  عبر الةسوات التالية

 للةركات والم سسات ال ناعية. ر قاعد  بياناتيتوف -1

ياااتة مراسااالة لاااذه الةاااركات والم سساااات إلفادتناااا بالمواف اااة علااات تااادريا سااا ا  -2

 الورقة الرابعة لديؤا   كذل  تلديد لعداد وتة  ات المتدربين.

ساااوق ياااتة اعااا ة سااا ا الورقاااة النؤاجياااة لثنااااس تاااأديتؤة امتلاااان  ةااار العااااة ولثنااااس  -4

كات  ويااااتة اع مؤااااة عاااان سريااااق )التوا اااال مااااع ولااااد  فتاااار  المةاااارول بتلاااا  الةاااار

ل ااااق اع نااااات التاااادريا بلااااو   –النةاااار علاااات موقااااع الكليااااة   -متابعااااة الةااااريجين 

الم ااااااب ت الةة اااااية بأمااااااكن تواجااااادلة لثنااااااس فتااااار  –اع ناااااات ا قسااااااة العلمياااااة

 المةرول (.

 توعياااع اساااتمار  اسااااتبيان علااات سااا ا الورقااااة الرابعاااة مااان ةاااا ل مكتاااا ولااااد  -5

متابعااااة الةااااريجين بأسااااماس الةااااركات المتااااا  التاااادريا فيؤااااا إلبااااداس ر باااااتؤة فاااات 

 التدريا وتلديد لسماس الةركات التر ير بون التدريا فيؤا .

تجميااااع لااااذه افسااااتمارات وتورياؤااااا وعماااال ال اااااجيات وذلاااا  بتلديااااد وتجميااااع  -6

لباااادوا لسااااماس الساااا ا ماااان جميااااع ا قساااااة العلميااااة م رونااااة بأسااااماس الةااااركات التاااار 

 ر باتؤة للتدريا بؤا.

افت اااال با قسااااة العلمياااة لترةااايد عضاااو ليجاااة تااادري  مااان كااال قساااة بماااا يتواااق  -7

تة  اااا  مااااع تة اااا  الساااا ا وسبيعااااة عماااال الم سسااااة والبرنااااامد الااااذ  يااااتة 

 تدريبؤة علي .



ع اااد اجتماااال ماااع كااال مااان السااايد ل.د/ وكيااال الكلياااة لةاااجون ةدماااة المجتماااع وتنمياااة  -8

والسااااد  لعضااااس ليجاااة التااادري  الاااذين تاااة ترةااايلؤة ل ةاااراق وماااع السااا ا البيجاااة 

الاااذين سااايتة تااادريبؤة لت ااادية اإليضاااالات وافستوساااارات وافتواااا  علااات ةساااة تااادريا 

 الةريجون. –الس ا 

مةاسبااااااة الةااااااركات إلع مؤااااااة بأسااااااماس الساااااا ا ولعضاااااااس ليجااااااة التاااااادري   -9

  علاااات ميعاااااد ملاااادد لباااادس البرنااااامد المةاااارفين علاااايؤة لثناااااس فتاااار  التاااادريا وافتوااااا

 التدريبر.

م للميعااااد المتواااق عليااا  ومتابعتااا  مااان قبااال الساااااد   -11 بااادس البرناااامد التااادريبر سب اااا

 لعضاس ليجة التدري  المةرفين.

افت ااااال الاااادور  بالةااااركات للمتابعااااة والتأكااااد ماااان جديااااة التاااادريا   وكااااذل   -11

 المةرفين علت البرامد التدريبية . استمرارية م ابلة الساد  لعضاس ليجة التدري 

بعاااد افنتؤااااس مااان فتااار  التااادريا يع اااد اجتماااال ماااع كااا م مااان السااا ا والسااااد   -12

للتركياااع علااات اإليجابياااات لتع يمؤاااا  التااادري  المةااارفين لمناقةاااة ماااا تاااة لعضااااس ليجاااة

 .عبر ل اس مع متل ت لذه الةدمة ومعالجة السلبيات ان وجدت

والم سساااااات ال اااااناعية إلفادتناااااا بأساااااماس السااااااد   ارساااااال ةسااااااا للةاااااركات -13

 الةريجين الذين اجتاعوا فتر  تدريبؤة بجدية.

 توعيع ةؤاد  تدريا علت الةريجين الذين تة تدريبؤة من قبل الةركات. -14

 ااااد بروتوكااااوفت تعاااااون لةاااار  مااااع العديااااد ماااان ابااااراة عدراسااااة جااااار  كااااذل  و

ةدماااااة مجتمعياااااة متمياااااع  علااااات لرل الم سساااااات ال اااااناعية وا كاديمياااااة لت ااااادية 

 .الواقع

 انكهيت ومحيطهب وتجميمانسالمت انمهنيت وإدارة األسمبث : زابع انانمحىر 

 لذا الةأن: فرويتة 
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افلتماة بالبيجة الداةلية بالكلية من ة ل الملاف ة علت المسالة الةضراس بل وعياد  ( 1

 :من ة لأتت رقعتؤا   كذل  افلتماة بأعمال الن افة ولذا يت

 بالتنسيق مع المؤندسة العراعية بالكليةوذل   افلتماة بالمسالات الةضراس -

  مين الكلية وكذل  ذل  بالتنسيق و لعمال الن افة -

 .اةرا  قسة الؤندسة المعمارية ومةاريعؤة الس بية فر التجميل -

وتوفير التياسات ا مان بجميع  توفير وساجل الس مة المؤنية لكافة العاملين بالكلية( 8

  ولد  ادار  ا عمات والكوارث     ويتة ذل  بالتنسيق مع  من ة ل  لماكن الكلية

 لعضاس لجنة الس مة وال لة المؤنية وتنويذ م ترلاتؤا.

 :الساقة المتجدد ويتة ذل  عن سريقالتوسع فر استةداة ترةيد استؤ   الكؤرباس و( 3

ومن ثة توعيل مةرجات تل  الندو  الساقة المتجدد    ية استةداةع د ورةة عمل لكيو -

 وبتنويذ ما لو ت ب .

 افستواد  من المةاريع البلثية  عضاس ليجة التدري -

 افستواد  من مةاريع التةرج لد  الس ا وةا ة قسة عمار  لتجميل الكلية  -

 :  األبحبث وانمشزوعبث انتطبيقيت خبمسانانمحىر 

الملاور التر نوت دلا علت مستو  جامعات م ر. ولربس ال ناعة بالبلث ولو من 
 العلمر ن تر  اآلتر:

لن يكون ضمن بروتوكوفت التعاون مع الم سسات ال ناعية بند لمةرول بلثت ( 1

 البة  ةلسبلة البكالوريو  يتة العمل علي  وتسويره سنويا وي رق علي  من الجؤ
 المةرول.

لديؤة لبلاث مع ال ناعة من لعضاس ليجة التدري  والبالثين لن يتة مةاسبة من (2

من بند الةدمات لتبنت البلث وتدعية ال رق علي   الكليةبالكلية لعمل فريق من داةل 
 لضمان استمراره.الس بية 

بالةبكة ال ومية لللاضنات  - ندو  جمعية م ر  –مةاسبة ال ندو  افجتماعر ( 3

 اريع وكذل  الل ول علت قرول بدون فواجد للةريجين.التكنولوجية لتبنت ت  المة

 ء( الخبتمت) 

ل سال ةدمة المجتمع وتنمية لما تب ت من العاة اللالر  الم ترلة ةسةالنأمل بأن تكون 
وتل  الةسة مرنة  بكلية الؤندسة لبنة تضيق الت لذا ال ر  واإلنجاع الع ية. ةالبيج
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وت بل ل  لذق لو لية م ترلات لةر  ما من ةأن  اع س ةأن كلية الؤندسة جامعة 
 المن ور  كما عؤدنالا داجما.

 وجٌل الجلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                             
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