
 

 إدازة ًلتب ُائب زئيص ادتاًعة

 هشئوْ خدًة اجملتٌع وتٌِية اهبيئة

 

  

 بيان إعالمى

---------- 

 رئيس اجلامعت –أ.د/ عبيد صاحل 

     تفعيل التعاون مع الغزفت التجاريت بالبحرية لتوفري غذاء صحى وأمن يؤكد على  

 إُطالقًا ًّ ًبدأ اهلفاءة واهسغبة فى اهعٌى

أْ جاًعة دًِٔوز تشععى هتقييعم ًِافشعة دوهيعة     زئيص ادتاًعة عوى  –/ عبيد صاحل  األستاذ اهدكتوزأكد 

وأيضعًا  ى وارتعاز   وَ أو تشازن بٔا ادتاًععة فعى اهعداخ   وهيشت ستوية فيط فى مجيع اجملاالت واألُشطة اهتى تي

 ّ خربات عٌوية وعوٌية .فى خدًة اجملتٌع واهتعاوْ ًع كافة ًِظٌاتٕ مبا هدئا ً ٓا تعظيٍ دوز 

/ 18املوافم  اإلثِنيزئاسة سيادتٕ دتوشة زتوص شئوْ خدًة اجملتٌع وتٌِية اهبيئة املِعيدة يوَ ذهم خالي جاء 

وشعئوْ   اهتعويٍ واهطالبًفوض زئيص ادتاًعة هشئوْ  –بياعة زتوص ادتاًعة عضوز أ.د/ عوى صواْ   2012/  9

ُائب زئيص إحتعاد اهرعسا اهترازيعة وزئعيص زتوعص إدازة        -اهشيد / فتقى املسسى ، خدًة اجملتٌع وتٌِية اهبيئة 

 –عٌيد ًعٔد ارتدًة اإلجتٌاعية اهشابم ، ا/ طازق إمساعيى  –أ.د/ أبو اهِرا اهعٌسى اهرسفة اهترازية باهبقرية ،

وكالء اهلويات هشئوْ خدًة اجملتٌع ة واهشاد ) أعضاء ًّ ارتاز  ( هتقسيس املِاوب ظسيدة االٓساَزئيص قشٍ ا

 . وتٌِية اهبيئة

اهتعى يطعابم   ادتاًعة اهشادة اهوكالء بعٌى دزاسة وعث عّ ًِظٌعات اجملتٌعع املعدُى    حيث كوف أ.د/ زئيص 

 عٌؤا هطبيعة اهدزاسة بلى كوية هبقث إًلاُية عيد بسوتوكوالت تعاوْ ًعٔا ختدَ كال اهطسفني .

اهبيئعة   وافم اجملوص ًبدئيًا عوى إقرتاح أ.د/ وكيى كوية اهرتبية هشئوْ خدًة اجملتٌع وتٌِيعة وتفعياًل هرهم 

حى اهتعويٍ قبى ادتعاًعى بِظعاَ   فسق اهلوية واألقشاَ هوتدزيص مبسابشأْ تفعيى ًبادزة هِدب اهطالب األوائى ب

 اذتصة هشد اهعرز .

ٓععرا وقععد زحععب اهشععيد / زئععيص زتوععص إدازة اهرسفععة اهترازيععة بععاهبقرية باهتعععاوْ ًععع  ادتاًعععة وتععدعئٌا     

ًشعريًا إ  زغبتعٕ فعى اإلسعتفادة ًعّ خعربات أعضعاء ٓيئعة اهتعدزيص          باإلًلاُيات واألجٔزة املتاحة باهرسفة ، 

اهعرباً  واألُشعطة املزًعع     اهعوٌية واهعٌوية هتفعيعى اجملوعص اإلستشعازى هورسفعة اهترازيعة هتطعويس وحتعديث        

إُشعاء ًعٌعى هفقعمل املِترعات اهززاعيعة        -اهتعويٍ اهفِى تطويس  –تِفيرٓا ) كتقديث وسائى وأُظٌة اهترازة 

 ًويوْ جِيٕ هِشس ثيافة اهرراء اآلًّ اهرى يعد ٓدا واحد واضح هلى ًّ ادتاًعة واهرسفة ًعًا . 250بتلوفة 
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