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   الثالثبالعام يم والطالب العامة لشئون التعلاتم انجازه من أهداف منشودة من خطة تطوير اإلدارة م

 0202/0201 من تطبيقها
 

   

  عن ذى قبل التابعة لهااإلدارة وإلادارات ر نظام العمل بتطو  نحوحتى تاريخه  الاستمرار     
ً
تطورا

 
ً
ثقافيا"  –اجتماعيا" )  السادة العاملين باإلدارة ب إلارتقاءنحو الدائم باإلضافة إلى السعى  مححوظا

لتوضيح إلايجابيات والسلبيات ( من خالل عقد اجتماعات دورية بهم  00 سلوكيا" –علميا"  –

ضرورة التقييم الذاتى املستمر وتنمية التفكير وإلابداع واملبادأة  وتوجيههم املستمر نحو إلدارة با

ليس إدارة متميزة  نصبح والثقة بأننا نستطيع أنفيما بينهم القيم و املبادىء  وتشجيعهم على تطبيق 

 . ولكن بين إلادارات املثيلة بالجامعات ألاخرى  بين إدارات الجامعة املختلفةفقط 

 الدراسة مايلى :شئون ووالامتحانات جيل ومن إنجازات إدارة التس

مجلس شئون مثل استبدال النظام الورقى بالنظام الالكترونى فى العديد من أعمالها استمرار  -1

والذى يعد انجازا  نظام عرض الشرائح  (  power pointالتعليم والطالب عن رريق برنامج )

وهذا التواصل  whats appامج نام بر بالجامعات ألاخرى باستخدوقد تم ربطنا يحسب لإلدارة 

 جامعتناتمر بها  فى شتى ألامور التى العريقة بمصرما وصلت إليه الجامعات م الاستفادةيتيح لنا 

سليم فكل الجامعات املصرية خاضعة  بما يسهم فى تأسيس الجامعة على نحو  للمرة ألاولى

من خالل تبادل الخبرات  عللمجلس ألاعلى لحجامعات وأن املشاركة تصب فى مصححة الجمي

 وآلاراء.

 

إنجازات تخص 
الجانب 

 التخصصى

 لشئون الطالب
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" كامال8080و  8080قرارات مجلس شئون التعليم الطالب لعام ل الرابعإعداد الكتيب  جارى - 

توزيعه  ليتم ولسهولة تداوله وحفاظا" من التلفلصالح العملية التعليمية بأى وقت  ليكون مرجعا"

  على كليات الجامعة .

التى تقوم بها إلادارة من تجميع البيانات وحصرها إلعداد كافة وفى إرار سرعة انجاز املهام  -8

يتم إرسالها لكافة القطاعات تم تفعيل نظام العمل من  إلاحصائيات التى تخص رالب الجامعة والتى

كليات رالب شئون قاعدة بيانات  خالل تجميع كافة البيانات املطلوبة ومراجعتها وتحديثها عبر 

والتى تمكننا من الحصول على أيه بيانات للطالب فى أقل وقت  ربطنا بهاالتى تم ( MISالجامعة )

 .وجهد 

المتحانات التكميلية فى بعض املقررات مثل اللغة الفرنسية أداء بعض الطالب ل متابعة خطوات -3

عقد هذه الامتحانات لكلية آلاداب السادة املسئولين بوغيرها والتنسيق مع لطالب كلية الحقوق 

   . ية مشكالت قد تنجم عن عدم متابعتنا لهذه ألامور لتالفى أ

إعداد ضوابط الطالب الذين لم يستكملوا اجراءات قيدهم بالعام السابق والذين لم يتقدموا  -4

ضوابط قبول الطالب  -ضوابط قبول رالب الانتساب العام  -ملكتب التنسيق بالعام السابق 

هذا العام بكلية التربية النوعية  لثانيةوالبكم للمرة ااملعاقين واملكفوفين وتم قبول رالب الصم 

 بالشعبة الفنية حرصا" على مصححة هذه الفئة من الطالب .

املشاركة واملتابعة ألعمال اختبارات القدرات املؤهلة لقبول الطالب بكليتى التربية الرياضية  -5

بالتنسيق مع املجلس ألاعلى  8080/8080للعام الجامعى والتربية النوعية شعبتى املوسيقية والفنية 

 لحجامعات ومكتب التنسيق الرئيس ى بالقاهرة.

 الستمرار وإدارات شئون الطالب بالكليات  مدير إدارة التربية العسكرية/ تم التنسيق مع السيد  -6

لححد من تسويف الطالب ألدائه دورة التربية العسكرية حتى تخرجه جديدة العمل التطبيق آلية 

كانت تمثل مشكلة فى ألاعوام السابقة فقد تم استيفاء الطالب املرشحين هذا العام الستمارة والتى 

لغت حيث ب ترشيح ملوعد الدورات وليس الطالبالتسجيل للدورات وقيام إدارة التربية العسكرية بال

ؤدين لها لنهائية غير املاستثنائية لطالب الفرق ا(3) منها دورات (2) الدورات املقامة بهذا العام

 حرصا" على مصححة أبنائنا الطالب.

أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات واملعاهد من حيث فى املشاركة دورها بإلادارة  أنجزت -7

التوجيه الفني للطالب أثناء إدخال بياناتهم بموقع التنسيق إلالكتروني وحل املشكالت التى تواجههم 

والجغرافى  إلاقليميتيب رغباتهم تبعا" لقواعد التوزيع تر  نتيجة أخطاء فى إدخال بياناتهم أو

  0لحجامعات
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تم تطبيق التحويالت املختلفة عبر برنامج الكترونى خاص ) إلادارة أعمال التحويالت  أنجزت -2

للطالب املرشحين عن رريق مكتب التنسيق فى ضوء قرارات املجلس ألاعلى لحجامعات ( بالتحويالت 

  التحويل للبرامج الجديدة –لظروف النقل إلادارى  –التحويالت املرضية 

 0مع تطبيق كافة الشروط والضوابط املنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية

أعمال التحويالت ونقل القيد للفرق ألاعلى من وإلى كليات الجامعة املختلفة إلادارة  أنجزت -9

فى ضوء القواعد والقرارات  ستاذ الدكتور/ رئيس الجــامعةالسيد ألا اعتمادها من  إجراءاتواتخاذ 

املنظمة لهذا الشأن ، وتسليم الكشوف املعتمدة إلى الكليات التخاذ إجراءات رلب وإرسال ملفات 

 الطالب. 

 ( "طالبا 920وعددهم ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

قامت إلادارة بمتابعة تشعيب الطالب وتوزيعهم علي ألاقسام والشعب لكليات التربية وآلاداب  -00

  طالب .وألالسن والتربية النوعية أثناء فرز ملفات ال

 8080/8088 إعداد إلادارة إحصائية شاملة باألعداد املقترح قبولها من الطالب للعام الجامعى -00

 لجميع كليات الجامعة وعرضها على مجلس الجامعة إلرسالها للمجلس ألاعلى لحجامعات  .

م الجامعى نجزت إلادارة أعمال مراجعة جداول املحاضرات للفصل الدراس ى ألاول والثانى للعاأ -08

  0واتخاذ إجراءات اعتمادها وتسليمها للكليات 8080/8080

للفصل الدراس ى ألاول والثانى للعام الجامعى  الامتحاناتنجزت إلادارة أعمال مراجعة جداول أ -31

وإعداد بيانا يوميا بالكليات التى يتم بها  واتخاذ إجراءات اعتمادها وتسليمها للكليات 8080/8080

 .   عداد الطالب بها ليتم تدبير الاحتياجات الالزمة لهم مثل املواصالتامتحانات وأ

الطلاب  الكلية م

المحولون 

 لها

الطلاب  الكلية م

المحولون 

 لها

 21 الخدمة الاجتماعية  11 11 التربية الرياضية 1

 95 التربية  11 1 الآثار 2

 1 الطب  12 1 هندسة الطاقة 3

 218 التجارة 13 84 الزراعة والموارد الطبيعية 4

 11 الألسن 14 21 العلوم 5

 5 دار العلوم 15 --- الطب البيطرى 6

 18 التمريض 16 111 التربية النوعية 7

 81 الهندسة 17 165 الحقوق  8

 --- المعهد الفنى للتمريض  18 111 الآداب   9
 

 الإجمالى
تكنولوجيا المصايد و  19 

 الأسماك
--- 

 طالبا" 541
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كليات الجامعة بالعام الحالى حسب النوع لطالب املستجدين واملقيدين با عمل إحصائياتإلادارة  انجزت -34

 البا"( ر30032) حيث بلغ أعداد الطالب (  العامنتساب الا  الانتساب املوجه و الانتظام و ) لجميع الكلياتوالفرق 

 على النحو التالى :

             " رالب الانتظام "أوال" : 

 

       ثانيا" : " رالب الانتساب "

 الإجمالى اجمالى المقيدين الكلية م

 طالبة طالب

 738 652 874 انتساب –الحقوق  3

 556 644 628 انتساب -الآداب   2

 226 363 386 انتساب –الخدمة الاجتماعية  1

 4438 455 575 انتساب -التجارة   4

 453 55 54 انتساب –دار العلوم  5

 3576 4466 6453 الإجمالى 

 الإجمالى اجمالى المقيدين الكلية م

 طالبة طالب

 4444 324 467 التربية الرياضية 3

 484 444 33 الآثار 2

 635 88 425 هندسة الطاقة 1

 4385 553 855 الزراعة والموارد الطبيعية 4

 282 865 664 العلوم 5

 623 475 44 الطب البيطرى 6

 6242 4566 4358 التربية النوعية 7

 4743 242 4357     انتظام –الحقوق  8

 4564 4642 746 انتظام -الآداب   9

 4337 435 536 انتظام –الخدمة الاجتماعية  31

 3667 4444 4835 انتظام -التجارة   33

 723 543 653 انتظام –دار العلوم  32

 6333 4757 572 عام التربية 31

 6835 4723 285 اسىالتربية أس 34

 4386 4386 - التربية طفولة 35

 364 645 435 الألسن 36

 3463 6847 4832 التمريض 37

 486 855 383 الطب البشرى 38

 73 35 34 تكنولوجيا المصايد والاسمك 39

 245 453 532 الهندسة 21

  554 375 443 المعهد الفنى للتمريض 23

 67422 42858 43746 جمالىالإ 
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ألاعمال الخاصة باعتماد تشكيل مجلس إدارة وحدة الدراسة باللغة الانجليزية لكلية التجارة إلادارة  أنجزت -05  

ربقا للقوانين   8080/8080وذلك للعام الجامعى  وكلية التجارةإلدارة املركزية للوحدة با إلاداري وتشكيل الجهاز 

 0املنظمة فى هذا الشأن

إلادارة ألاعمال الخاصة باعتماد تشكيل مجلس إدارة وحدة الانتساب املوجه وتشكيل الجهاز إلاداري  أنجزت -06

لوحدة الانتساب املوجه باإلدارة املركزية والكليات التى تطبق نظام الانتساب املوجه وذلك للعام الجامعى 

 0ربقا للقوانين املنظمة فى هذا الشأن  8080/8080

واعتمادها بمجلس 8080/ 8080الجامعى  للعامإعداد الرسوم واملصروفات الدراسية املقررة إلادارة  أنجزت -07

 شعبة –انتساب موجه  –انتظام )  لطالب الفرقة ألاولى وفرق النقل والفرقة النهائية بكليات الجامعة الجامعة

 ملا ورد بقانون تن والحقوق التجارة  لكليتيالدراسة باللغة إلانجليزية 
ً
ظيم الجامعات والقرارات الوزارية ( ربقا

 كالتالى : مجلس الجامعة فى هذا الشأنوقرارات 
 

 رسوم الفرقة ال وىل ابجلنيه نوع ادلراسة
رسوم فرق النقل 

 وابقون أ وىل ابجلنيه

رسوم الفرق 

 الهنائية ابجلنيه

رسوم الطالب من اخلارج 

 ابجلنيه

جنهيا رمس خمتربات عند أ ول 3+712 انتظام

لية وأ قسام النظرية الىت هبا قيد للعم 

 دراسة معملية

661125 693151 
     جنهيا626125+51

 عن لك مادة

 انتساب موجه
1172151 1121 1154 

عن  جنهيا  51+  985

 لك مادة

ادلراسة ابللغة 

الاجنلزيية للتجارة 

 انتظام

جنهيا رمس خمتربات عند 5918175+3

أ ول قيد للعملية وأ قسام النظرية الىت هبا 

 دراسة معملية

5841151 5874151 
 جنهيا  5815151+51

 عن لك مادة

ادلراسة ابللغة 

الاجنلزيية للتجارة 

 انتساب موجه

6279125 6212 6235 
عن  جنهيا  6166+51

 لك مادة

ادلراسة ابللغة 

 الاجنلزيية للحقوق

 نتظاما

رمس خمتربات عند  جنهيا8493175+3

هبا  أ ول قيد للعملية وأ قسام النظرية الىت

 دراسة معملية

 

8416151       

 

8449151 
جنهيا  51+  8381151

 عن لك مادة

ادلراسة ابللغة 

 الاجنلزيية للحقوق

 انتساب موجه

جنهيا رمس خمتربات عند 8854125+3

أ ول قيد للعملية وأ قسام النظرية الىت هبا 

 دراسة معملية

8777 

 

8811 
جنهيا عن  51+ 8741

 لك مادة

 

 

 

 

تهاء من أعمال مراجعة نتائج امتحانات رالب كليات الساعات املعتمدة للفصل الدراس ى تم الان -02

 . 8080 الصيفى
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                  الانتهاء من أعمال مراجعة نتائج امتحانات الفرق النهائية لكليات الجامعة دور أغسطس -09

 0بمجلس الجامعة ومنح الناجحين منهم الدرجات العلمية 8080ينايرودور  8080و أكتوبر 
 

              8080/8080سماء الطالب املقيدين بكليات الجامعة للعام الجامعى بأ تم تحرير بيانا -80

 0( رالبا69من منطقة حاليب وشالتين وعددهم )

 
 

( فبلغت الصم والبكم –املكفوفين  –املعاقين إعداد بيانا" بالطالب ذوى الاحتياجات الخاصة )  -80

 رالبا" ( كالتالى : 43ا العام ) أعدادهم هذ

 

 

 الكلية
تكنولوجيا 

 املصايد

اخلدمة 

 االجتماعية
 التجارة

 دار

 العلوم
 الزراعة

 

 اآلداب

 

 

 التمريض احلقوق

 

 الرتبية

عدد 

 الطالب
2 7 61 4 4 3 1 21 6 

 الكلية                                        

                    

 النوع    

إعاقات   صم وبكم    كفيف 

 أخرى

 جمالىالإ الإجمالى

 ذ + ث ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ

 9 1 2 1 2 - - - - التجارة

 12 2 11 1 2 - - 1 1 الآداب

 2 1 1 - - - - 1  1 دار علوم

 1 1 - - - - - 1 - الألسن

 11 11 4 - - 11 4 - - تربية نوعية

 82 11 11 2 6 11 4 6 4 الإجمالى
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 :اآلتي فى تتلخص التى و 0202/1020 اجلامعى العام خالل بها املنوطة املهام اخلرجيني إدارة جنزتأ
( أغسطس -أكتوبر -مايومنح الدرجات العلمية لخريجى كليات الجامعة لألدوار ) إعداد مذكرات  -3

 (.                                                      8080يناير  و 8080

تحتوى على بياناتهم وذلك ملتابعتهم بعد التخرج  8080إعداد ملفات خاصة بالخريجين  لدفعة  -8

 متى احتاج ألامر ذلك.

والذى يعد بيانا" رئيسيا" بوزارة التعليم  8080إعداد بيان بأوائل خريجى  كليات الجامعة لعام  -3

 العالى وأثناء تعيين املعيدين  .

صححة الضرائب مودمغها ب 8006تحرير شهادات التخرج ألاصلية لخريجى كليات الجامعة لعام  -4

ر الجرد للشهادات ومحضر إلاتالف وجارى والانتهاء من محاضوتسليمها لحخريجين  بالقاهرةوالدمغ 

 .8007الانتهاء من كتابة شهادات خريجى 

وتقديرات السنوات لخريجي الجامعة تمهيدا" شهادات التخرج ألاصلية واملؤقتة  واعتماد مراجعة -5

 لتوثيقها من وزارة الخارجية للسفر لحخارج .

( بشأن التحقق من صحة بيانات خريجى  عمان –إلامارات  –السعودية الرد على سفارات دول )  -6

 .لضمان السرعة حرصا"على مستقبلهم أو إلايميل الجامعة العاملين بهذه الدول عن رريق الفاكس 

من املجمع  8080تم استالم شهادات التخرج لخريجى كليات الجامعة دور يونيو ودور اكتوبر  -7

للمجمع الصناعى  8080يانات خريجى الصناعى تنفيذا للتوجيهات العليا لنا وسيتم ارسال ب

  فور تخرج رالب دور مايو ثم الدور الثانى.ايضا"

الانتاج مؤمنة من مطابع مؤقتة شهادة تخرج  ألف خمسة وعشرون(  85000 عدد ) تم شراء -2 

تستخدم لخريجى السنوات  بمواصفات فنية وتأمينية لتتناسب مع خريجى جامعة أسوان الحربى

 . التى يتم رباعتها باملجمع الصناعى 8080لعام  السابقة
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إعداد إحصائيات مختلفة لحخريجين ربقا" للنوع و الشعب و التقديرات واستيفاء جميع  -9

إلاحصائيات املرسلة من كافة الجهات املعنية ليكون مرجعا" لوضع الخطط املستقبلية الحتياج 

( 6094) 8080( لعام  ثان –أول ر) سوق العمل وكانت آخر إحصائية لخريجى كليات الجامعة دو 

 كالتالى:
 

 م

 

 

 الكلية

 أعداد الطالب الخريجين

 دور ثان دور أول اإلجمالى

 طالبات طلبة طالبات طلبة

 49 1 . 91 22 الطب البشرى 1

 151 1 5 24 182 الهندسة 1

 15 1 2 4 16 هندسة الطاقة 2

 88 . . 21 11 الطب البيطري 8

 12 . 2 6 8 تكنولوجيا المصايد 9

 1294 29 14 1169 181 التربية 6

 914 16 11 211 119 التربية النوعية 1

 141 1 5 114 84 العلوم 4

 181 19 5 112 59 الخدمة االجتماعية 5

 856 11 11 142 148 اآلداب 11

 1181 18 24 115 891 التجارة 11

 118 5 11 118 115 الزراعة 11

 118 1 1 118 94 التمريض 12

 11 9 . 24 11 األلسن 18

 19 1 . 19 5 اآلثار 19

 169 . 9 51 165 التربيه الرياضيه 16

 846 12 26 121 159 حقوقال 11

 245 94 26 145 116 دار العلوم 14

 6158 111 112 2911 1128 اإلجمالي           
 

وسيتم ادراج رالبا"  58 الامتياز  =  شهور  6الذين اجتازوا 8080* خريجى املعهد الفنى للتمريض مايو 

 الطالب آلاخرين بالدفعة باإلحصائية بعد اجتيازهم أشهر الامتياز.

 



 0202/0201 جاد عيد هبة/ أ  اإلدارة عام مدير            نأسوا جامعة            والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة إجنازات

 

21 

 

  
 اجلامعى العام خالل بها املنوطة املهام واألجنبية العربية والشهادات الوافدين إدارة اجنزت

  - : اآلتي فى تتلخص التى و 2222/2222
افدين حة امقترح الئوضع املشاركة فى  -0 افدين  املوحدةلطالب الو الصادر من إلادارة املركزية للو

 بوزارة التعليم العالى .

افدين الصادر من إلادارة املركزية وضع املشاركة فى  -8 مقترح الهيكل التنظيمى الجديد إلدارة الو

افقة على تنف افدين بوزارة التعليم العالى وتم عرضه على مجلس الجامعة وتمت املو يذه هذا للو

   العام.

افدين باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بتطبيق قواعد وإجراءات قبول  -3 قامت إدارة الو

افدين بالجامعة وتيسير كافة إلاجراءات الالزمة لهم ومتابعة سدادهم الرسوم الدراسية  الطالب الو

افدين املرشحين لاللتحاق املقررة عليهم ربقا" ملا ورد بهذا الشأن وقد بلغ أعداد الطالب ا لو

 رالبا" . (084)     8080 / 8080بالجامعة هذا العام 

افدين وتنظيم  -4 افدين  استقبالإلاشراف على إعداد النظم الكفيلة برعاية الطالب الو الطالب الو

وإمدادهم بالبيانات واملساعدات لهم وإلاشراف على تنظيم إسكان  هؤالء الطالب وتقديم التسهيالت 

 لالزمة لهم .ا

افدين و إعداد استيفاءإلاشراف على  -5 املوضوعات الخاصة بالطالب  سجالت الطالب الو

افدين والتى تتطلب العرض على الحجان املختصة   القرارات بشأنها . واتخاذالو

افدين )  التواصل مع -6 افديناملركزية إلادارة  –السفارات الجهات املعنية بالطالب الو  للطالب الو

 ( وإمدادها باملعلومات والبيانات الخاصة بالطالب . زارة التعليم العالى بو 

افدين الححق بصفحة جامعة أسوان امللكترونى إلاوقع  امل تزويد -7    بالتحديثات خاص بالطالب الو

 فى القواعد والقرارات والبيانات .

اف -2 دين بالتنسيق مع إلادارة كما قامت إلادارة بمتابعة أعمال تحويالت ونقل قيد الطالب الو

افدين والبعثات ومكتب التنسيق الرئيس ى بالقاهرة واملجلس ألاعلى لحجامعات   0العامة لشئون الو

قامت  إلادارة بوضع وتطبيق  القواعد املنظمة لالمتحانات التكميلية  للطالب الحاصلين على  -9

للثانوية العامة املصرية ورالب الكليات الشهادة الثانوية العربية  أو الشهادات ألاجنبية املعادلة 

 . 8080/8080ألاخرى التى البد لها من أداء امتحانا تكميليا كمتطلب للتخرج للعام الجامعى 
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افدين من حيث )  -00   –حالة القيد  –الفرق املقيدين بها  –الكليات  –الجنسية قامت إلادارة بعمل إحصائيات بالطالب الو

 0(الرسوم املقررة عليهم 
 

 (222) الطالب الكويتيينأوال : 

 (22) الطالب السودانيينثانيا": 

 (2) الطالب اليمنيين:  "ثالثا

 الكلية
 اإلمجاىل الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل

 اإلمجاىل

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

 46 6 64 7 46 1 00 - - - - احلقوق

 1 - 1 - - - - - 1 - - التجارة

 1 1 - 1 - - - - - - - الرتبية

 5 - 5 - - - 5 - - - - الرياضيةالرتبية 
 121 4 40 6 46 1 07 - 1 - - مجاىلاإل

 اإلمجاىل اخلامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل الكلية

 

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

 5   1 - 1 - - 1 0 - التجارة

 1        1 - - العلوم

 0     - 1 - - 1 - الرتبية

 5 1 - - - 1 - 0 1 - - الطب

 1         1 - الطب البيطرى
 1         1 - اآلداب

 1         - 1 احلقوق
 1         - 1 الزراعة

 1       1 - - - اخلدمة االجتماعية

+  إعدادى  3 اهلندسة

  أوىل 1
-         6 

 00 1 - 1 - 0 1 3 3 5 4 اإلمجاىل

 الكلية
 اإلمجاىل الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب 

 1 - 1 - - - - - - اآلداب



 0202/0201 جاد عيد هبة/ أ  اإلدارة عام مدير            نأسوا جامعة            والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة إجنازات

 

23 

 

عمل بروشورات باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية عن جامعة أسوان وتسليمهم لإلدارة املركزية  -00

افدين بالقاهرة ليتم توزيعهم بمؤتمر وزراء التعليم العالى  بسلطنة عمان لجذب الطالب العرب للو

افدين لحجامعات املصرية. ألاستاذ الدكتور / رئيس إلادارة  ةدوحضور ورش عمل بدعوة من السي الو

افدين والذى كان له ألاثر هذا العام حيث تم ارسال خطابا" من إلادارة املركزية  املركزية للطالب الو

 بأن جامعة أسوان تم اختيارها إلرسال رالب عمانيين الجنسية إليها للدراسة بكلياتها. 

افدين يشمل كليات الج "دليال إعداد -08 امعة والبرامج املميزة بها وإبراز الجوانب للطالب الو

ونشره ببرنامج أدرس فى مصر الذى أنشأته  الحضارية وألاماكن السياحية والفنادق بمحافظة أسوان 

افدين للدراسة بها افدين للترويج لحجامعات املصرية وجذب الطالب الو  .إلادارة املركزية للو

 

  التخطيط الجيدوالاستمرار فى كاملة  8080-8002  تطويرتنفيذ خطة اللومازال العمل مستمرا"       

بعد عام سيكون باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب مزيدا" من التقدم والتطور الذى وعاما" 

فى رفع كفاءة العاملين بها وزيادة جودة ألاداء التى تعتبر من الخطوات التى نخطوها لتحقيق  سيسهم

الطالب  أبنائنا جامعة أسوان بين الجامعات املصرية فى خدمة و تميز أداءدف ألاسمى لإلدارة وهاله

والعمل على وضع إستراتيجية جذب أكبر لهؤالء الطالب فى ظل الدعم والثقة والتوجيه املستمر من 

 قياداتنا الحكيمة وعلى رأسها    :     

 رئيس اجلامعة - أمين حممود عثمان/ الدكتور االستاذ السيد    
                                                                                    

                                 
 ،،، التوفيق وىل هللوا                                      


