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تنظيم لقبء بيئي

ٔظّذ وٍْخ اذلنذسخ ٌَّ اٌثالثبء ادلٌافك ٌ َ 2013/11/12مبءً ثْئْبً خبصبً ثطٍجخ ىنذسخ رىنٌٌٌجْب اٌجْئخ دضشه وًٌ ِٓ عّْذ وٍْخ اذلنذسخ
اٌذوزٌس سائذ عّشً ًِششف اٌزخصص اٌذوزٌس ِبىش اجلعربُ ًِنظّخ اٌٍمبء ادلينذسخ مسبح اجلعربُ ًعذد ِٓ ِذسسِ اٌىٍْخً ،دضشه
ِٓ خبسج اجلبِعخ وًٌ ِٓ اٌذوزٌس عْسَ عذًاْ ِذّش عبَ ادلصبدس اٌطجْعْخ يف سٍطخ جٌدح اٌجْئخ ًادلينذسخ ّسشّخ سِضبْ

ِذّشح ادلشبسّع يف مجعْخ ِينذسِ اٌصشف اٌصذِ.
يف ثذاّخ اٌٍمبء سدت اٌذوزٌس سائذ ثبحلضٌس ًرطشق ئىل سؤّخ ًأىذاف اٌىٍْخ ِٓ فزخ ىزا اٌزخصص ًوزٌه ئىل اإلجنبصاد ًاٌزذذّبد
اٌيت رٌاجيوً .ثعذ رٌه أٌمَ اٌذوزٌس عْسَ زلبضشح رطشق فْيب عٓ اٌٌضع اٌجْئِ يف فٍسطني ثشىً عبَ ًاٌزذذّبد
اٌيت رٌاجييب اٌجْئخ اٌفٍسطْنْخ .ثُ أٌمذ ادلينذسخ ّسشّخ زلبضشح عشفذ فْيب عٍَ ٔشبطبد مجعْخ اٌصشف اٌصذِ ًِشبسّع ىزه اجلّعْخ
يف األساضِ اٌفٍسطْنْخ .أِب ِششف اٌزخصص اٌذوزٌس ِبىش اجلعربُ فمذ عشض خطخ اٌزخصص ًزلبًسىب ًرلبالد عًّ اخلشجيني،
ثعذ رٌه مت فزخ ثبة اٌنمبش ًاخلشًج ثزٌصْبد ىبِخ ِٓ شأهنب دعُ ًرطٌّش ىزا اٌزخصص احلذّث.
مشبركة الفتة لكلية اهلندسة يف مؤمتر اهلندسة املدنية الدويل

شبسوذ وٍْخ اذلنذسخ يف ِإمتش اذلنذسخ ادلذْٔخ اٌذًيل ًاٌزُ ٔظّزو ٔمبثخ ادلينذسني ًثششاوخ اجلبِعبد اٌفٍسطْنْخ ًرٌه ٌِِّ-28
ً .2013/10/29لذ ضّذ اٌٍجبْ اٌزذضريّخ ًاٌعٍّْخ ذلزا ادلإمتش والً ِٓ اٌذوزٌس

ِبىش عّشً ًاٌذوزٌس ٔصش عجٌشِ ًادلينذسخ

شريّٓ اٌمبضِ ،ثبإلضبفخ ئىل ئداسح وًٍ ِٓ اٌذوزٌس ِبىش ًاٌذوزٌس ٔصش جلٍسبد عٍّْخ يف ادلإمتش.
وّب ًشبسن ادلينذس ِصعت شبىني يف ىزا ادلإمتش ثٌسلخ عًّ حتًّ عنٌاْ "اٌٌعِ ادلشًسُ ٌذٍ اٌسبئمني يف ًسط
ًجنٌة فٍسطني".
تنظيم ورشة عمل يف السالمة والصحة املهنية يف خمتربات ومشبغل اجلبمعة

ٔظُ ِذّش ًدذه اٌسالِخ ًاٌصذخ ادلينْخ يف اجلبِعخ ادلينذس ٔبفز اٌشعشاًُ ًسشو عًّ ثعنٌاْ اٌسالِخ ًاٌصذخ ادلينْخ يف سلزرباد ًِشبغً
اجلبِعخ .دْث دضش اٌٌسشخ ٔبئت اٌشئْس ٌٍشإًْ األوبدميْخ ًٔبئت اٌشئْس ٌشإًْ خذِو اجملزّع ًعذد وجري ِٓ ِششيف ادلخزرباد ًادلشبغً
يف اجلبِعخ .دْث ىذفذ ىزه اٌٌسشخ ئىل ِنبلشخ اي ًضع اٌعبَ ٌٍسالِخ ًاٌصذخ ادلينْخ يف سلزرباد ًِشبغً اجلبِعخ ًًضع ئسرتارْجْخ ِٓ
شأهنب سفع ِسزٌٍ اٌسالِخ ًاٌصذخ ادلينْخ يف ىزه ادلشافك.

