مجلس جامعة أسوان
قر

مجلررس جامعررة اس روان لجلسررة ائمسع ررسة ل ااسررة ا/سررةا ائررس ةو

مسصو

لاش ارسس ائجامعرة ولوررو ائسرسس ائلرواز ائرومس

مصرط

سسر ا ائسررسس موررااظ أسروان و اررب لساسررة ااجةمرراع قررسم ا/سررةا ائررس ةو
مسصررو

لرراش اررسس ائجامعررة وائسرراسة أاررراز مجلررس ائجامعررة ائةهساررة

ائ ر ائسرراسة أاررراز ساررة ائةررس سس وائعرراملسن لائجامعررة لمساسررلة ائموئررس
ائسلوي ائش سف أااسه اهلل السسا والس م وال ا/مةسن ائع لسة واإلسالمسة
لائخس وائسمن وائل ات .
ما قسم سساسة ائةهساة ئلساسة أاراز ساة ائةس سس وائعاملسن
لائجامعة ائمسسوسسن لمساسلة ق ب أاساس ائمسالس ائمجسس  ،أااسه اهلل ال
ائجمسع ومص سا اب ة سم وامس ا .
ما اس اب روز مسا ة ائسسس ائ اسس الس ائ ةاح ائسسسب ر اسس
ائجمهو سة ،ئسوئة ائصسن :س اسة ا س اة اقات ول وةو وات ةعاون مع
ل ا ائجامعات ائصسسسة ةةسح ئمعاوسب أاراز ساة ائةس سس ائس اسة
لها ،لما سو ق إم اسسة ااسة اسة من ائةطو ائة سوئوجب وائة سب لائصسن
ولما سةساسب ووجم ائعالقات ائمص سة ائصسسسة  ،و ئك سلل ة غسب
ائطالب ائصسسسسن اب ائس اسة لائجامعة .
وااق ائمجلس ال ةعسسن ائسسس أ.س سع وب مومس الس اهلل مومرس خلرف ر
أسةا أم اض ائسسراز وائةوئسرس لجامعرة ائ لسرة ائمل سرة للسرسن ومرسس وورسة

اإلخصاب ائمجه ا لمسةش سات جاسم وسان ةرومس ائجرامعسةسن  .تسرةا

ماا ل لسة ائطب ر جامعة أسوان ئمسة سسةسن قاللة ئلةجسسس .

ائمجلررس ائمواا ررة اررل ل سررامل ائةعلررسم ائم ةرروح ل لسرة ائة لسررة

مررا قر

ائسواسة

وااق ائمجلس ال إسشاز قسم ائلغرة ا/ئماسسرة ل لسرة ائلغرات وائة جمرة

لائجامعة

وااق ائمجلس ال

ةعسسن ائسرسس ائرس ةو

إسهراب مومرس اهمرب مومروس ر

اب وظس ة مس س ل سم ائمس ولسوئوجسا ائطلسة وائمسااة ل لسة ائطب .
ما وااق ائمجلس ال

ةعسرسن ائسرسسة ائرس ةو

سرو ا شر قاوي ألرا مسرس ر

اب وظس ة مس س ل سم ائسلات ل لسة ائعلوم .
مررا قرر

ائمجلررس ائمواا ررة الرر

ةعسررسن ائسررسسة ائررس ةو

سررا مومررس

موموس ر اب وظس ة مس س ل سم ائ سمساز ل لسة ائعلوم .
وااق ائمجلس ال

ةعسرسن ائسرسسة ائرس ةو

سرامسة وشرمت وسرن الرس

ائو اب ر اب وظس ة مس س ل سم ائهسسسة ائ ه لااسة ل لسة ائهسسسة .
ما وااق ائمجلرس الر

ةعسرسن ائسرسس ائرس ةو

ا ارة مومروس مصرط

مومس ر اب وظس ة مس س ل سم ائةا سخ ل لسة اآلساب .
ائمواا ة ال

مسح ائطائلرة ساسرمسن ائسرسس امرل مومرس مهر ان  .س جرة

س ةررو اه ائ لس ر ة اررب ائة لسررة ةخصررص و ائمسررا ل وطرر ق ةررس سس ائلغررة
اإلسجلسمسة و من لسة ائة لسة .

ائمواا ة ال

مسح ائطائب

الئب طوسون أومس الب  .س جة س ةو اه

ائ لس ة اب ائة لسة ةخصص و ائمسا ل وطر ق ةرس سس ائعلروم و مرن لسرة
ائة لسة .
ائمواا رررة الررر

مرررسح ائطائلرررة ئلسررر مومررروس ملرررا ك  .س جرررة س ةرررو اه

ائ لس ة اب ائهسسسة ةخصص و ائهسسسة ائمعما سة و من لسة ائهسسسة .
ائمواا ررة ال ر

مررسح ائطائررب سررمس مومررس الررس ائ ر ومن وسررن .س جررة

س ةو اه ائ لس ة اب ائخسمرة ااجةمااسرة ةخصرص و خسمرة ائ ر س و لة رسس
وم ةلة ائش ف ا/وئ و من لسة ائخسمة ااجةمااسة .
ائمواا ة ال

مسح ائطائب سوسف مصط

الس ائو سظ قسسسل ر س جرة

ائماجسررررةس اررررب ائهسسسررررة ةخصررررص و ائهسسسررررة ائ ه لسررررة و مررررن لسررررة
ائهسسسة.
ائمواا ة ال

مسح ائطائلة سمس ة الس ائوااظ أومس .س جة ائماجسةس

ارب ائخسمررة ااجةمااسررة ةخصررص و ةخطررسط اجةمررااب و لة ررسس و ممةررام و
من لسة ائخسمة ااجةمااسة
مرررررا واارررررق الررررر مرررررسح ائطرررررالب ائسررررراجوسن لامةواسرررررات سو
أ ةول  2410س جة سللوم ائمس ولوئوجسا ائةطلس سة ،واسس م (  6طرالب
 ،ل لائة سس ائواصل الس من لسة ائعلوم .

ما ق

ائمجلرس مرسح ائطرالب ائسراجوسن لامةواسرات سو سرلةمل 2410

س جررة سللرروم أسرر ة وط وئررة ،واررسس م ( 14طررالب  ،ررل لائة ررسس
ائواصل الس من لسة ائخسمة ااجةمااسة .

