جامعة االسكندرية
االدارة العامة لمعالقات العامة واالعالو
******

 وافققم مجمققس ققموى لدمققة المجيمققل وينميققة الهيمققة ف ق جمسققيو المنع ققدة

ققهاح السققهت

الموافققم  3163/3/61هرماسققة د د مومققود الل ققى نامققل رمققيس الجامعققة ل ققموى لدمققة
المجيمقققل وينميقققة الهيمقققة عمققق

عقققداد قاعقققة هيانقققات ميكاممقققة عقققى وريقققم مكيقققل قققموى

اللريجيى هجميل كميات الجامعة لو ر نسهة الهوالة هيى لريج الجامعة ومقد مالءمقة
األعمققاه الي ق يميو ققوى هيققا ليل

ققاييو العمميققة ويوديققد الريققرة الي ق ير ققه هققيى يلققرج

الوققالل واليوققاقيو هسققوم العمققه ا كمققا دعققا د الل ققى لق ي سققيو الكميققات لق قواعققات
وهية وىندسقية ويرهويقة سوانسقانية وقيقاو كقه منيقا هاعقداد رييقة ليوقوير ميقارات اللقريجيى
ليي قواءو مققل اويياجققات سققوم العمققه كمققا دعققا لقق اليعققاوى مققل قوققاا اليعمققيو والوققالل
هالجامعة وينظيو ور ة عمه ي ارن فييا وكالء ال واعيى واللريجيى لورح ىذه المنظومة

لملققروج هلوققة عمققه يققيو يرعيميققا ليوسققيى جققودة وميققارات اللققريجيى وينميققة ميققاراييو
األساسية
 وف

وقار يوقوير القدور اليسقوي

لمووقدات ذات الوقاهل اللقاص هالكميقات وافقم المجمقس

عم قياو جميل الوودات هممق ء اسقيمارة االسقيهياى اليق يعقدىا كميقة اليجقارة لعمقه قاعقدة
هيانققات ي ققمه معمومققات عققى الووققدات هكققه كميققة ووهيعققة ن ققاويا ونوعيققة اللققدمات دو
المنيجققات الي ق ي ققدميا الووققدة ونوعيققة مسققي همييا واألىميققة النسققهية لكققه منققي هالنسققهة
الجمققال اللققدمات الم دمققة ودوريققة ي ققدميا والييكققه االدار المنققوو ليققو ال يققاو هالعمميققة
اليسقوي ية والمعوقققات اليق يواجييققا ومقد الرضققا عقى يسققويم المنقي وسققول ي قوو كميققة
اليجققارة هيوميققه ىقققذه الهيانققات وينظققيو مواضقققرة عامققة لجميققل المسقققموليى عققى اليسقققويم

هالكميققات يمييققا ينظققيو ورش عمققه ميل

ققة هعققد ي سققيو الكميققات ل ق مجموعققات وسققل

وهيعققة ن ققاو الووققدات هيققا ا سوان ققاء مركققز هكميققة اليجققارة لي ققديو االسي ققارات اليسققوي ية

لجميل الكميات

 ووافم المجمس عم م روا الهوث الم دو مى د ضياء األن ار المدرس هكميقة الزراعقة
هعنواى " العمقه الجمقاع واالنياجيقة الزراعيقة فق األراضق الجديقدة هم قر لا قة منو قة

قناة الن ر لميمويه مى

ندوم العموو والينمية اليكنولوجية

