
 

 

 

 07/02/2023التاري    خ 

م   عناية الدكتور / أيمن عاشور                            المحتر

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                  

 تحيه طيبه وبعد ،،،

لنتقدم إىل سيادتكم أبمسى آايت التهاين مبناسبة تويل سيادتكم حقيبة وزارة التعليم العايل هذه الفرصة  نغتمبداية 
والبحث العلمي متمنني من سيادتكم التوفيق والسداد لالرتقاء مبنظومة التعليم اجلامعي ودفع عجلة البحث 

 عبد الفتاحقيادة فخامة الرئيس العلمي على النحو الذي حيقق مزيد من التقدم واالزدهار ملصران احلبيبة يف ظل 
 السيسي 

فإننا كنواب ممثلني لعدد من دوائر حمافظات صعيد مصر نتقدم إىل سيادتكم هبذا الطلب اجلامعي آملني   ،،وبعد،
جداًي من وزارتكم املوقرة، وأن يفرد له دراسات تتبعها قرارات جدية، ملا نعلقه عليه من آمال أن ينال اهتمامًا 

أن تستجيب احلكومة إىل مطلبهم املعروض تليب طموحات مواطين دوائران الذين ميدون أعينهم وينتظرون بفارغ صرب 
 يف هذا الطلب.

وقد ُشيد هذا الطلب على  ،ناحية مركز دار السالمحيث سبق وأن مت التقدم بطلب إلنشاء فرع جلامعة سوهاج ب
)مراكز جنع محادي  مراكز دار السالم والبلينا وجرجا وكذلك أبناء مشال حمافظة قناأسباب عدة؛ أمهها تطلع أبناء 

من حمال إقامة أبنائهم وبناهتم، نظرًا لبعد  لتلقي خدمة التعليم اجلامعي يف مناطق قريبة نسبياً  وفرشوط وأبوتشت(
ويوجد املسافة اليت يقطعها أبناؤان الطالب من وإىل مدينة سوهاج، عالوة على اكتظاظ بعض الكليات ابلطالب، 

من أبناء دوائران العديد من الطالب والطالبات واليت ابتت الدراسة اجلامعية تزيدهم مشقة بسبب طول املسافة 
 وهو ما يعرضهم للخطر. اآلمنة االنتقالا سيما مع ازدحام املدن وزايدة أعداد السكان وقلة وسائل اليت يقطعوهن

 
ملتمسني من سيادتكم التكرم ابملوافقة على انشاء " جامعة تكنولوجية " خلدمة ح ا قت تقدم هبذا االلذلك فنحن ن

بعة واخلامسة ويطور جمتمع سوهاج خيلق رص هذه املنطقة ولتطوير جمتمع صناعي يتناسب مع الثورة الصناعية الرا
 عمل جديدة ومشروعات للشباب .



 
على أن يفتتح يف البداية فرع لكلية تربية جلامعة مبركز دار السالم،  جلامعة سوهاج فرع كما نقتح كذلك إنشاء 

ومدن مشال سوهاج مبركز دار السالم إلستقبال طالب االقسام األدبية من أبناء مراكز دار السالم والبلينا وجرجا 
والذين تزيد نسبة عدد الفتيت الذين يلتحقون هبا كل عام منهم عن  فرشوط(  -تشت أبو -قنا )جنع محادي

والتقاليد السائدة يف هذه املناطق وما حييط هبا واليت ماتزال تفرض سياجاً على يصطدم ابلعادات % وهو ما 90
، فضالً عن أن هذا األمر فيه ضغط كبري على مدينة ابلتعليم اجلامعي لبعد املسافة وااللتحاقاإلانث حيول دوهنن 

فهذه املدينة ال تستوعب أكثر من  الكثيفة، سوهاج الصغرية واليت قد أييت يوماً ال تستوعب فيه كل هذه األعداد
أن املوقع املقتح ملقر فرع اجلامعة يقع شرق النيل والذي حيظى مبساحة % من سكان احملافظة، يف حني 25نسبة 
األمر الذي من شأنه أن يعيد التوزيع الدميوغرايف مبا يتفق واملساحة على جانيب  % من مساحة سوهاج،85 تقارب

ولعل هذا هو ما سبق التأكيد عليه من جانب بعض القيادات اجلامعية مبحافظة سوهاج  الوادي وسهله الفيضي.
إلاتحة ه العاملي والقومي ممن جرى حبث الطلبات السابقة مبعرفتهم، والذين ارأتوا أن مثل هذا املقتح يتفق واالجتا

هو ما يؤكد االحتياج الشديد إلنشاء و التعليم للجميع، وسهولة الوصول إىل مراكزه ومؤسساته ومنها اجلامعات، 
 .فرع جديد جلامعة سوهاج يف مركز دار السالم

، إذ يقع بني حمافظيت زهو تفرد هذا املركز ابملوقع املتمي ؛ومرجع التوافق على اختيار مركز دار السالم إلنشاء الفرع
وأنه قريب متامًا من البحر األمحر، وضمن  -البلينا/دار السالم –ابلقرب من احملور العمراين اجلديد  سوهاج وقنا

إطار احملور التنموي املقتح والذي يربط شرق وادي النيل بغربه ابلقطار السريع اجلاري تنفيذه يف الفتة احلالية، 
 .2030يق التنمية املستدامة وهو ما جيعل املقتح متماشياً مع أهداف خطة الدولة لتحق

 لكل هذه األسباب واملربرات
ما فيه اخلري والسداد  فإننا نتشرف أبن نضع بني أيديكم هذا الطلب، متمسكني به، راجني من هللا تعاىل أن يلهمكم
 إلجناح مساعينا إلجناز هذا املقتح وأخذ املوافقة عليه من احلكومة، ووضعه موضع التنفيذ.
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