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 العماني الثقافي الملحق استقباله خالل

 العملية بجودة خاللاإل دون الوافدين ةللطلب لتسهيالتا كافة المغربي:
 التعليمية

  

 بنيا جامعة رئيس بعمل القائم - المغربي حسين /الدكتور أكد
 الدول مختمف من الوافدين لمطمبو التسييالت كافة تقديم عمي

 العممية بجودة يخل ال بما وذلك بالجامعة، يدرسون الذين العربية
 أن مشيرا   مميزا ، تعميما   الطالب ىؤالء تمقي لضمان التعميمية

 الطمبة قبل من بيا الدراسو عمي ال  اقبا تشيد بنيا جامعة كميات
 ليم. تسييالت من الجامعة تقدمو لما الوافدين

 موسي بنت مني /الدكتوره أمس مكتبو في المغربي /الدكتور استقبال خالل ذلك جاء
 مدير - أبوسالم محمد /الدكتور بحضور بالقاىره العماني الثقافي الممحق - الزدجاليو

 الوافدين وحدة مدير نائبا - عبدالنبي عمي /والدكتور جوده محمد /والدكتور الوافدين وحدة
 بالجامعة.

 الساعات بنظام فييم الدراسة تتم مميزا   برنامجا   22 بيا بنيا جامعو أن المغربي وقال
 مختمف في وحدات يتبعيا الوافدين لمطمبة خاصة دارةإ بيا الجامعو أن مشيرا   لمعتمدة،ا

 ليم. داريةاإل جراءاتاإل وتسييل الوافدين لمطالب والدعم المساعدة لتقديم الكميات
 لمطالب يابن جامعة تقدمو لما تقديرىا عمي موسي بنت مني /الدكتوره أكدت جانبيا ومن 

 ادارة بوجود مشيدة التعميمية، العممية بجودة االىتمام بجانب داريةإ تسييالت من العمانيين
 وحل العمانيين الطالب مع التواصل دةزيا عمي ستعمل والتي بالجامعة لموافدين خاصة

 المعوقات. زالةإ و المشكالت
 من الوافدة عداداأل زيادة عمى والعمل بنيا لجامعة ترويج ستشيد القادمة الفترة أن وقالت

 أي عن بمصر الدراسة يفضل العماني الطالب أن مضيفة بيا، لمدراسة العمانيين الطالب
 طالب زيادة عمي حريصة شخصيا   وأنيا طيبة بسمعة تتمتع بنيا جامعة وأن ،أخري دولة

 المختمفة. وبرامجيا وكمياتيا بنيا بجامعة عمان سمطنة
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 الممحق بحضور بنيا، بجامعة يدرسون الذين العمانيين الطالب من بعدد المقاء تم كما

 تواجو التي المشكالت مقدمتيا في الموضوعات من عدد المقاء وتناول العماني، الثقافي
 الورقية. تعامالتيم انياء مدة في أغمبيا انحصرت والتي الدراسة أثناء العمانيين الطمبة

 جميع حل عمي أبوسالم محمد /الدكتور بالجامعة الوافدين وحدة مدير جانبو من وأكد
 داراتإ دور تفعيل عمي مشددا   الوافدين، الطالب مع تام تواصل عمي وأنو المشكالت

 الطمبة تواجو كانت التي والورقية داريةاإل المعوقات ستنيي لتيوا بالكميات الوافدين
 الطالب يقدميا التي قتراحاتاإل جميع دراسة عمي تعمل الوحدة نأ مضيفا   الوافدين،
 بنيا. جامعة في عامة بصفة تواجدىم حول الوافدين

 


