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 : التوالى على الثانى لليوم جولته خالل

 

 الطالب لخذمت الجذيذة المنشآث استغالل سرعت على يشذد بنها جامعت رئيس

 أىمية عمى بنيا جامعة رئيس - السعيد مالج /الدكتور أكد
 كميات داخل نشاؤىاإ والجارى الجديدة المنشآت كافة استغالل
 والعممية الطالب عمى بالنفع يعود بما المختمفة الجامعة
 .المحمى والمجتمع والبحثية التعميمية

 من جزءا   المنشآت ىذه أن بنيا جامعة رئيس وأضاف 
 أى إزالة و األمثل بالشكل منيا واإلستفادة استغالليا من فالبد وبالتالى الجامعة استثمارات
 .الشان ىذا فى الصادرة لمقرارات طبقا   تشغيميا تعوق معوقات

 مسئولية توليو عقب التوالى عمى الثانى لميوم السعيد بيا قام التى الجولة خالل ذلك جاء 
 السباحة وحمام والرياضية الشبابية التنمية مركز مبنى بتفقد بدأىا والتى بنيا جامعة رئاسة

 الحاسبات كميتى ومبنى سعد بكفر الجديد الرياضية التربية كمية ومبنى بمشتير
 .بالجامعة السمع بيع ومنفذ التطبيقية والفنون والمعمومات

 طبقا   الواقع أرض عمى ميدانية زيارات تشيد سوف القادمة الفترة أن السعيد وأكد 
 طبيعة عمى لمتعرف المسئولية توليو عقب الجامعة إدارة وضعتيا التى لألولويات
تخاذ المشكالت  .بشأنيا المناسبة القرارات وا 

 واليندسية الفنية اإلجراءات كافة من اإلنتياء بسرعة الجامعة رئيس وجو الجولة وخالل 
 مربع متر االف 6 مساحة عمى والمقام والرياضية الشبابية التنمية مبنى لتشغيل واإلدارية

 .إمكانياتو من واإلستفادة وقت أسرع فى
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 سعد بكفر الرياضية التربية لكمية الجديد المبنى من اإلنتياء بسرعة السعيد وجو كما
 بجودة اإللتزام مع المحدد الزمنى لمبرنامج طبقا   مربع متر الف 31 مساحة عمى والمقام
 .معتمدةال لممواصفات طبقا النيائية والتشطيبات التنفيذ

 الكميات مجمع بمدخل السمع بيع منفذ وصيانة تجييز بسرعة الجامعة رئيس طالب كما 
 بالجامعة العاممين لخدمة منو واإلستفادة تشغيمو لسرعة المعنية الجيات ومخاطبة ببنيا

 .القميوبية وأىالى

 /والدكتور الحاسبات كمية عميد - زايد ىالة /الدكتورة الجولة خالل الجامعة رئيس رافق
 كمية عميد - القرنفمى شمس /والدكتور بمشتير البيطرى الطب كمية عميد - غانم محمد
 محمود /والدكتور البينساوى عادل /والدكتور الجيزاوى ناصر /والدكتور التطبيقية الفنون

 لمجامعة اليندسى المسشار - السعيد محمد /والدكتور الزراعة كمية وكالء الزعبالوى
 .اإلدارية لمشئون المساعد الجامعة أمين بأعمال القائم - القرش وسمير

 


