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جتميع التقارير الواردة من الكليات املتضمنة االجنازات واالنشطة فى جماا  ددماة    .9

 اجملتمع متهيدًا العداد دليل عن تلك االنشطة .

تشكيل جلنة لعمال تواور مقاالن النشااد قاندوم لل مالاة للساادة اعضااد  ي اة           .2

 التدريس ومعاونيهم والسادة العاملني جبامعة دمنهور .

اعااداد دطااة لتاادريا ديااع االداريااني بالكليااات واالدارة علااى دورات اال  اااد       .3

 ومكافحة احلريق ، االسعافات االولية ، السالمة والوحة املهنية .

ارسا  مقالن انشاد مرك  للمك وفني جبامعاة دمنهاور للساادة وكاالد الكلياات       .4

دمة اجملتمع وتنمية البي ة واباداد املقالااات لو اع تواور نهاانى  كان       لش ون د

 تن يذه.

وافق اجمللس على البدد فى  الربامج التدريبية فى جما  التنمية البشرية  املقدمة مان   .5

االكاد ية الكندية للتدريا واالستشارات للسادة اعضاد  ي ة التدريس والعاملني 

 ذه الربامج للكليات للموافاه بأمسااد الارانيبني فاى     والطالب  جبامعة دمنهور وارسا 

احلوو  عليها ، وترشيح الطالب االوانال بالكلياات للحواو  علاى املنحاة اجملانياة       

 للتدريا على  ذه الربامج .

وافق اجمللس على خما بة الكليات للتعريف ببنود بروتوكو  التعاون بني جامعة   .6

 تنيايم اقاماة املاتمترات الدولياة التاى      دمنهور وشركة منى للسيااة والتاى تتاو   

يشارك بها اعضاد  ي ة التدريس باجلامعة دادل ودارج مور واج  ال نادم وتذاكر 

الطريان ، تنييم ديع الراالت وراالت احلج والعمرة ، اقامة املعارض واالات اليات 

د  ي اة  مبا خيدم اجملا  التعليمى باال افة ا  وسانل النقل خلدماة الطاالب وضعضاا   

 التدريس والعاملني باجلامعة .

 

وافق اجمللس على خما بة الكليات للتعريف ببنود بروتوكو  التعاون بني جامعاة   .7

دمنهور ودهورية بوروندى حبضور س ري بوروندى مبور ايث يشمل الربوتوكاو   

ت عيل التعاون العلمى والبحثى واالكاد ى بني الطرفني من داال  تاوفري اجلامعاة    

تدريبية قورية لطالب جامعات بوروندى فى جماالت الطا البيطرى وال راعاة   دورات

والويدلة والتمريض باإل افى ا  املنح الدراسية التى تقدمها جامعة دمنهور حلوو  

 على درجة البكالوريوس ضو فى جما  الدراسات العليا وكافة اجملاالت اآلدرى .

 

خما بة السادة وكالد الكليات لش ون ددمة اجملتمع وتنمية البي ة بأن اجلامعاة    .8

تقوم بالتعاون مع بعض السادة اال بااد واملستشا يات والوايدليات ومراكا  االشاعة      

والتحاليل بدمنهور وبعض مراك  حمافية الابحرية لتقاديم ددماة قاحية بساعر      

باجلامعة وضسار م جباناا تقاديم     خم ض  للسادة ضعضاد  ي ة التدريس  والعاملني 

ددمة العالج اجملانى لغري القادرين على ان يتم موافاة اجلامعة باحلاالت نيري القاادرة  

 واملستحقة للعالج اجملانى . 

وافق اجمللس على رفع  لا جمللس اجلامعة بتجديد التعاقد مبشروع التأمني العالجى  .1

لنياام العالجاى املقاالن ش مشاروع     جبامعة اإلساكندرية حلاني االنتهااد مان انشااد ا     

 التكافل العالجى ( .
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