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 :مصزيت جامعت أفضل إلختيار الزئاسيت للمبادرة تنفيذا   

 الجامعيت والمدن الكلياث وتتفقد بنها جامعت تزور الجامعاث تقييم لجنت

 ىالجامع والمستشفى

 بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور استقبل
 لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربى حسين /والدكتور

 من  ةجامع فضلأ تقييم لجنة أعضاء  بوالطال التعميم
 تنفيذا   الجديد الدراسى العام إلستقبال االستعدادات حيث
 السيسى الفتاح عبد /الرئيس أطمقيا التى الرئاسية درةلممبا

 التعميم وزير - الغفار عبد خالد /الدكتور ياتلتوجي وطبقا   مصرية جامعة أفضل ختيارإل
 الجامعى لمعام اإلستعداد فى الجامعة جيود بتقييم المجنة وقامت العممى والبحث العالى

 .احتياجا   االكثر والقرى العشوائيات وتطوير الرقمي والتحول

 بأسيوط السابق االجتماعية الخدمة عميد -  البريرى أحمد /الدكتور من كال   الوفد وضم
 مجمس ممثل عويضة وشيماء سويف بنى بجامعة أستاذ - مصطفى محمد /دكتوروال

 .العالى التعميم وزير بمكتب ىاشم ومحمد فوزى وابتسام الوزراء

 من تنفيذه تم ما الجامعات تقييم بوفد لقائيم خالل الجامعة وقيادات السعيد واستعرض
 كافة جاىزية ومدى ابي والصيانة التطوير وأعمال وكمياتيا الجامعة في استعدادات

 .دالجدي العام فى الطالب الستقبال المحاضرات وقاعات والمعامل التعميمية المنشات

 المجتمع خدمة قطاع في دورىا وكذلك الرقمى التحول في الجامعة دور استعراض تم كما 
 ينلممواطن كريمة حياة لتوفير الرئاسية المبادرات وتنفيذ العشوائيات وتطوير البيئة وتنمية
 واإلنجازات لمكميات الجديدة والمنشأت لمطالب الجامعة توفرىا التي الخدمات عن فضال  

 .الماضية الفترة خالل تحققت التى
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 لممعايير وفقا   المصرية الجامعات تقييم إطار في تأتى المجنة زيارة أن الجامعة رئيس وقال
 .ةمصري جامعة أفضل إلختيار لمجامعات األعمى المجمس وضعيا التي

 نأ والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربى حسين /الدكتور قال جانبو من
 مما بالجامعة كمية افضل الختيار داخمية مسابقة التوالى عمى الثاني لمعام اطمقت الجامعة

 .تالكميا كافة فى الجامعى العام لبدء االستعداد مستوى رفع فى ساىم

 والتربية التطبيقية والفنون صطناعياإل والذكاء لحاسباتا كميات تفقدت المجنة نأ ضافأو 
 المستشفى بزيارة  تقام كما سعد بكفر والطالبات لمطالب الجامعية والمدن النوعية

 نظم ومركز ببنيا الكميات بمجمع اإلعاقة متحدى مركز و  روالنش الطبع ومركز الجامعى
 .ةبالجامع اإلدارية المعمومات

 


