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الخطة االستراتيجية
من منطلق اهتمام كلية الصيدلة جامعة قناة السويس برعاية الطالب
الوافدين للدراسة بها بكافة تخصصاتها بمرحلتى البكالوريوس والدراسات
العليا فإن الكلية تسعى جاهدة لتحسين الخدمة المقدمة لهؤالء الطالب
ولتحسين العالقات الدولية فى مجال التعليم والبحوث العلمية.
لذا فإن الرؤية اإلستراتيجية لمكتب العالقات الدولية بكلية الصيدلة جامعة
قناة السويس هي:
 الحفاظ على مكانة جامعة قناة السويس كواحدة من أفضل الجامعات
العربية واإلفريقية حاليا.
 نقل الثقافة والحضارة والفنون المصرية الى طالبنا لتدعيم اواصر
المحبة واألخوة بين مصر وشعوب األمة العربية واإلسالمية المتمثلة
في الطالب الوافدين المتواجدين بالكلية الذي تسعى أن يكونوا سفراء
للكلية في بالدهم.
 تقديم كافة الخدمات المختلفة للطالب الوافدين وتسهيل اإلجراءات
اإلدارية الخاصة بتسجيلهم وقيدهم بالكلية.
 مساعدة الطالب الوافدين على التأقلم مع الحياة فى مجتمع الكلية
واالندماج فى الحياة الجامعية مما يثرى الكيان الطالبى بالكلية .
 نشر ثقافة أهمية الطالب الوافدين ورعايتهم داخل الكلية ولدى
أوساط أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب الوافدين
المسجلين بالجامعة بالفعل.
 توفير الرعاية الكاملة للطالب الوافدين داخل الكلية .
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 المساعدة فى حل المشكالت الدراسية واإلقامة وغيرها داخل وخارج
الجامعة والتواصل مع الطالب الوافدين وتذليل الصعاب لهم.
 اإلتصال بمكاتب التمثيل الثقافى المصرية فى جميع أنحاء العالم
لتفعيل وتنشيط التعاون العلمى والتبادل الطالبى.
 تدعيم سبل التعاون الثقافى والعلمى مع مكاتب التمثيل الثقافى للدول
المختلفة فى مصر.
 االتصال والتواصل مع ادارة الوافدين بالجامعة لمتابعة كل األعمال
المتعلقة بالطالب من السفارات المختلفة وإدارة الوافدين بوزارة
التعليم العالى الوافدين وحل مشكالتهم.
 عمل رحالت لزيارة المعالم السياحية بمصر وباألخص باإلسماعيلية
لنقل الثقافة والتاريخ المصري وتعريفهم بالحضارة المصرية
العريقة.
 التعريف بالمكانة العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية والحاصلين
على جوائز علمية.
 برامج لرعاية الطالب الوافدين.
المدير االداري
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