
 

 إدازة مكتب ىائب زئٔظ ادتامعة

 لشئٌْ خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئة

 

  

 بيان إعالمى

---------- 

 رئيس اجلامعت –أ.د/ عبيد صاحل 

     لتوفري منتجاث خمتلفت وغذاء أمن املشارع باجلامعتعدد سيادة ضزورة يؤكد على  

ضسّزة شٓادة عددد ازدصزاب لكلٔدة الصزاعدة لتدْ        زئٔظ ادتامعة على  –/ عبٔد صاحل  األضتاذ الدكتْزأكد 

  .  غراء متيْب ّآمً للعاملني ّللنجتنع البحساّى 

ازْا د    اخلندٔظ زئاضة ضٔادتُ دتلطة جملظ شئٌْ خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئة ازيعقدة ْٓو ذلك خالل جاء 

 التعلدٔه ّالالدال   مفْض زئدٔظ ادتامعدة لشدئٌْ     –لقاعة جملظ ادتامعة حبضْز أ.د/ على صْاٌ   2012/  6/ 11

، أ.د/ ألدْ  زئٔظ ّحدة الشبا  لدْشازة الشدبا  ّالسٓاضدة     –ا.د/ ّائل زضا    ، ّشئٌْ خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئة 

قطده التحسٓدس ازيداّ     زئدٔظ   –معَدد اخلدمدة اتجتناعٔدة الطدال  ، ا/  دازع إ اعٔدل       عنٔد  –ليجا العنسى ا

ّالطدادة  لٔالسى ّصاحب شسكة أدّٓة  ) كأعضداء مدً اخلداز        بٔب  –جبسٓدة االٍساو ، د/ حمنْد عبد اهلل 

 .    أعضاء اجمللظ

كلٔة الصزاعة ّكٔل  –تْىل ىصس ا.د/ ٍدى م حققتُلاالداء ازتنٔص ّاجملَْد السائع الرى  أ.د/ زئٔظ اجمللظ أشاد 

 لعطإىتا  ألّل مسة لادتامعة مبيحل البطتاٌ ّمصزعة الكلٔة حٔث مت   ّتينٔة البٔئة لشئٌْ خدمة اجملتنع 

 .     اٌ –دّاجً   ميتجا  أخسى )لاتضا ة إىللعاملني ل مبقس الكلٔةاليحل ّجبْدة عالٔة ، ّتْ  ِ 

 : حيث قزر ما يلى  إلقرتاحاثاعدد من على  اجمللس وافقهذا وقد 

ازْا قة على إقرتاح ا.د/ عنٔد معَد اخلدمة اتجتناعٔة الطال  لشأٌ ختصٔص قالعة أزض لسشٔد  

لعنل ميالقة علنٔة خاصة لكلٔة العلْو ، ّتكلٔف ا.د/ عنٔد الكلٔة لعنل خالا  للتدصٔص 

  . شو مع ااحما ةة ّإختاذ الالعسضُ على ا.د/ زئٔظ ادتامعة ّ

إىشاء مسكص تدزٓب إقلٔنى  عنٔد معَد اخلدمة اتجتناعٔة الطال  لشأٌازْا قة على إقرتاح أ.د/  

 لادتامعة لالتيطٔ  مع ّشازة اتتصاال  ّتْجُٔ خالا  للْشازة لرلك .

إىشاء لسامج متالْزة جاٍصة للالال   ى جمال تكيْلْجٔا ازعلْما  ّاتتصاال  أثياء  رتة الصٔف  

 ّّضع آلٔة جر  للالال  للتفاعل مع تلك الربامج .

حسصًا على ىشس ثقا ة ادتْدة ّالْعى متت ازْا قة على عنل قسٓة منْذجٔة مت حتدٓد مقسٍا ) قسٓة  

ٓته تقدٓه اخلدما  الينْذجٔة لَا حٔث ٓقْو عنٔد كل كلٔة لإقرتاح حطني حمند لألْ محص   

 الكلٔة لتكٌْ ضنً أىشالة القسٓة الينْذجٔة . اّتقدٓه خدمة تقْو لَ

تقسٓس كامل عنا مت جبنعٔة إضكاٌ كلٔة  لإعدادأماىة اجملالظ لالتيطٔ  مع ازدتصني تكلٔف  

 .دميَْز  ضتكنال ّتفعٔل مجعٔة إضكاٌ جامعةالرتلٔة ت

 2012/ 6/ 11حتسٓسا  ى : 

 


