الهيئة النقابية بالجامعة تنفذ مشروع خراف األضاحي
برعاية البروفيسور راشد أحمد محمد حسين مدير الجامعة وبتشريف البروفيسور
مااا ر لااالي ااانيما لاد ا الماادير وح ااور ورشااراف الااد تور عبااا موااا
يعقوب و يل الجامعة والد تور بهاقيل طيفور لاد الو يل والد تور عباد الارحي
الحااار رداايه الهيئااة الفرعيااة النقابيااة لعمااا الجامعااة ،تا تدشااين مشااروع خااراف
األضاحي ل جميع العاامنين بالجامعاة والاذظ لهمتاه الهيئاة الفرعياة لننقاباة بمنااابة
حنو عيد األضح المبارك لنعام  8341ـ.
البروفيسااور مااا ر لااالي رحا ب لجاازات النقابااة وعاادا مناقبهااا وقااا ا النقابااة
تقدم برامجاً ومشاريعاً مقنعة ومفيدة لرى ألها تصا فاي مصانحة عمياع العاامنين
بالجامعة ،ما يقدمو خدمات اافة تتميز بالشفافية واإلتقا  ..ذا اراً أ مشاروع
خراف األضاحي الذظ ينفذ اانوياً يعتبار مان المشااريع اإلعتماعياة التةافنياة التاي
لحاااو ماان خ لهااا رفااع ع ا ل األاااعار العاليااة فااي األاااواا عاان ا اال العااامنين
بالجامعة وبدو فوادد ربحية ..مؤ داً أ مثل ذه البرامج المقدمة تشاةل مسااعدة
وواع تجاه من يبذلو الجهد والعرا لرفعة ذه الجامعة التي تحمل را الاوطن
الغالي السواا  .راعياً من اهلل العني القدير أ يجماع قنوبناا عنا تقاوى اهلل متمنيااً
لنجميع حج بيت اهلل المبارك.
الااد تور عبااا موا ا يعقااوب أ ااد أ أضاااحي ااذا العااام عااانت بقاار حساان
وبدو فوادد أو زيااات ربحية ،بل وأ الجامعاة تحمنات ال األعباان التاي تتعنا
بدرااااة األاااواا وأختيااار األعااوا عباار لجااا خبياارة ومجتهاادة ،مااا تماات اال
العمنيات اإلعرادية من ترحيل وتنقيي ورشاراف بيرارظ وفحاش لشاروت رااتيفان
األضااحية ..وقااا أ فةاارة المشااروع تهاادف بالدرعااة األول ا رل ا ت فيااف أعبااان
المعيشااة عاان العااامنين وبماااعار م ف ااة مقارلااة بالسااوا ،مااع مراعاااة رختيااار
األف ل وما يني بجميع العامنين أل ماا يقدمولاه مان عهاد يساتح ذلاث وأ ثار..
ولس ع اومًا رل راخاا الفارو والسارور فاي لفاو عمياع منساوبي الجامعاة و
لرعو غير وعه اهلل ورضاه ،معرباً عن اعااته بم السواا يتمتع باال ير الاوفير
والثروة الحيوالية الةبيرة والمميازة ،مشايراً ألها فاي المساتقبل اايعمنو عنا أ
يةو المنتج من ال راف توفره عامعة الساواا مان موارا اا الداخنياة ..مبينااً أ
الجميع اوااية في التوزيع.
الد تور عبد الرحي الحار أخبر أ ال بارات والتجاارب  ..الات خيار معاين لها
في تجويد العمل وتقدي األحسن ..قاد ً أ راارة الجامعة بذلت أقصا عهاد ا فاي
راااعاا وراخ اا الفاارو لة ال بيااوت العااامنين بالجامعااة ..وقااا ر ال ااراف متااوفرة

وبجواة بيرة وذلث عان من خا المجهاوا الجباار الاذظ بذلتاه النجناة الم تصاة
لذلث العمل ..ما طال عمياع العاامنين بالتعااو ماع الهيئاة النقابياة باالوقوف ماع
برامجه ومشاريعه بالمتابعة والتساجيل لهاا فاي الازمن المحادا حتا يات اراااة
طنباته وحصار ا بشاةل اقيا وتصادي الميزالياات المنااابة لهاا حسا األرقاام
والمقاييه ،موضاحًا ألها مساتمرين فاي تقادي خادمات عديادة ااترى الناور قريبااً
ب ذ اهلل ..ما قا أ أاعار خراف األضاحي تتراوو فئاتها بين  022و 0022
عن أقسات تصل فترة اداا ا رل  82اشهر.
وأوضي أ منحة السيد مدير الجامعة التي ت تصديقها اتةو خير معين من بعاد
اهلل ابحاله وتعال عن رحتياعات ومستنزمات العيد.

