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 انسُت اإلَجبس انزقى
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 اعبدة دْبٌ ٔاجٓبث يببَي انجبيعت .1

 انتكُٕنٕجيتاعبدة دْبٌ ٔاجٓبث كهيت انُٓذست  .2

 ت .تغطيت يٕاسيز انتذفئت ٔانكٓزببء في يًزاث كهيت انُٓذست انتكُٕنٕجي .3

 تأْيم انًالعب انزيبضيت في كهيت انُٓذست انتكُٕنٕجيت .4

 في جًيع انكهيبث إَشبء نجبٌ االشغبل .5

 اصالحبث نًبُى انخٕارسيي في كهيت انحصٍ انجبيعيت )نى تكٍ يطزٔحت ضًٍ انخطت( .6

 –اعًبل صيبَت يتفزقت نهًالعب ٔانًذرجبث في كهيت عًبٌ انجبيعيت نهعهٕو انًبنيت ٔاالداريت  .7

 .شفب بذراٌ 

 .اعًبل رفع قذرة قبطع انكٓزببء انزئيسي في كهيت االييزة رحًت انجبيعيت .8

 انحصٕل عهى سيبراث نهجبيعت بصفت االْذاء. .9

 خضزاء.إَشبء حذائق ٔ يسطحبث  .10

 انتخزج.ث نحفم انقيبو بكبفت انتجٓيشا .11

 انجبيعت ٔ انكهيبث . آلنيبثعًم صيبَت   .12

2018 
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 انُٓذست انتكُٕنٕجيت - اعبدة ْيكهت انصبنت انزيبضيت .1

 انُٓذست انتكُٕنٕجيت -تقذيى ٔعًم دْبٌ ايهشٍ داخهي نهًببَي  .2

 انًزكش/ انسهط -تقذيى ٔبُبء سالسم حجزيت  .3

 كهيت عجهٌٕ انجبيعيت - صيبَت انصبنت انزيبضيت .4

انًزكش  -تٕريذ ٔتزكيب ٔتشغيم ٔصيبَت اجٓشة انتكييف انًختبزاث ٔانقبعبث انتذريسيت  .5

 ٔانكهيبث انتببعت نهجبيعت

 تطٕيز يختبزاث كهيت انشٕبك .6

 .صيبَت ٔاعبدة تأْيم انصبنت انزيبضيت في كهيت انشٕبك انجبيعيت  .7

 .اعبدة تأْيم كبفتيزيب كهيت انُٓذست في انجبيعت انًزكش  .8

 .م دٔراث انًيبِ نًزكش انهغبث في كهيت االييزة عبنيت انجبيعيت صيبَت ٔتأْي .9

 تقذيى ٔتزكيب طبقبث عشل انزطٕبت نبعض انًببَي في انجبيعت / انًزكش .10

ٔ تٕابعٓب نحبجت كهيت  NVR اجٓشة  تٕريذ ٔتزكيب ٔتشغيم ٔصيبَت كبييزاث يزاقبت ٔ .11

 . عًبٌ نهعهٕو انًبنيت ٔاالداريت

 .انًزكش/انسهط -ٔصيبَت بطبريبث اخالء انًصبعذ تٕريذ ٔتزكيب ٔتشغيم  .12

 انتخزج.قيبو بكبفت انتجٓيشاث نحفم  .13
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 .تٕريذ ٔتزكيب ٔتشغيم ٔصيبَت بطبريبث اخالء انًصبعذ .1

يٕنذ كٓزببء نحبجت كهيت عًبٌ انجبيعيت نهعهٕو  ٔ  UPSتٕريذ ٔتزكيب ٔ تشغيم ٔ صيبَت جٓبس .2

 .انًبنيت ٔ االداريت / شفب بذراٌ

  .انعًم عهى تُفيذ َظبو يزاقبت يتكبيهت .3

 استحذاث يُبطق خضزاء في انجبيعت ٔ تجٓيش ٔ تعقيم ٔ استُببث انًشرٔعبث ٔ االشتبل . .4

 .تجٓيش يختبزاث حبسٕبيت ٔيزافق جبيعيت .5

 عًم انصيبَت انالسيت آلنيبث انجبيعت الستذايت انعًم في انجبيعت ٔ انكهيبث . .6
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 كبييزا.. 500انًزاقبت االنكتزَٔيت ٔبًب ال يقم عٍ تُفيذ يب تبقى يٍ َظبو  .1

استصالح اراضي في انجبيعت ٔجعهٓب حذائق ٔيسطحبث خضزاء ٔ تعقيم ٔ تجٓيش األشتبل ٔ  .2

 انًشرٔعبث .

 ٔانكهيبث.صيبَت يببَي انجبيعت انًزكش  .3

حجز .االنكببَٕذ. تُفيذ ٔاجٓبث انًببَي ٔانبٕاببث ٔتهبيس عذد يٍ انٕاجٓبث انقذيًت ) قصبرِ يهَّٕ .  .4

pvc  

 انعًم ٔانتجٓيش نكهيبث انجبيعت ٔانًسبعذة في انٕصٕل إنى يتطهببث ْيئت االعتًبد ٔضًبٌ انجٕدة. .5

 .إعبدة تأْيم عذد يٍ انًكبتب ٔ انغزف انصفيت .6
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 هــودالالت ةــات العامــذة الخذمــار وحــشع
 

 -يهي:ما احتىي انشعار عهً 

  من شعار انجامعة انرسمي. مستىحاه -واألسود:االلوان االخضر 
 

    وهييييييي لىنيييييي  عهييييييً  سيييييي      -شككككككوذ الاككككككو   وال  كككككك   :  فييييييي ملتعيييييي  انشييييييعار
 انعحة وانسالمة انعامة انمستخدمة في اىعمال انيىمية نهىحدة .

 

  وهيييييى لىنييييي  عهيييييً   -تاطكككككدس   عسكككككإ شائككككك    و   ككككك  إ:   بيييييداخم انخيييييى ة يى يييييد
 انقس   انفلي وانتخطيط في انىحدة.

 

   ًوهييييييي لىنيييييي   نييييييدا رة انعيييييييا ة  -ادوات الائككككككذ الدككككككعو :احتييييييىي انشييييييعار عهيييييي
 انعامة وأ سامها وهي  س  األبلية و س  انميكا يك ، و س  انكهرباء.

 

   ًوهيييييييى لىنييييييية  سييييييي  انمقسييييييي  ،  -شكككككككوذ  كككككك ت : واحتييييييىي انشيييييييعار اي يييييييا عهييييييي
وكييييفنك فييييي انجهيييية انيسييييري عهييييً شييييكم انرييييا  وهييييى لىنيييي  عهييييً  سيييي  انحركيييية          

 واىنيات.
 

    ًالئفتككككككوا و و ا   كتكككككك ر الئار كككككك  واحتييييييىي انشييييييعار اي ييييييا فييييييي اىسييييييفم عهيييييي
 ة.وهى لىن  عهً انعه  وانمعرفة و س  انحدا ق وانزراع -ال جر:

 


