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 أسرة التحرير
 

غادة عبد الفتاح غتورى           /د .ا

 وكيل كلية الرتبية  

 

عبد احلميد السيد عبد /د.ا

 احلميد 

 وكيل كلية التمريض   

 

عبد العظيم أمحد عبد / د.ا

 العظيم

  استاذ مساعد بقسم اجلغرافيا       
 

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 رئيس التحرير

 حممد حممد السيد/ د.ا

 نائب رئيس اجلامعة 

   لشئون التعليم والطالب

 سكرتري التحرير

 حممد عبد اللطيف / د

 املدرس بكلية العلوم

 حمتــــــويات العــــدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2013/ 11/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 . 2013/    11/  18 قرارات جملس شئون التعليم والطالب جبلسته املنعقدة فى•

 دمنهور جبامعة والطالب التعليم لقطاع االسرتاتيجية اخلطة على اجمللس موافقة •

 . دمنهور جلامعة االسرتاتيجية اخلطة لعمل متهيدا وذلك

 قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط •

 العمل مبمارسة للطالب بالسماح 2013 / 9 / 5 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

   . اجلامعات داخل الرأى عن والتعبري السياسى

 قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني.د.أ خبطاب علما اجمللس أحيط •

 املستنفذين الطالب قبول على باملوافقة 2013 / 9 / 26 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

 احلد على حيصلوا ومل املصرية باجلامعات املختلفة الكليات من الرسوب مرات

 . املفتوح التعليم بنظام مناظرة غري بربامج املوجه لإلنتساب األدنى

 قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني .د.أ خبطاب علما اجمللس أحيط •

 بني التحويل قواعد خبصوص 2013 / 10 / 24 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

 . املختلفة اجلامعات

 قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني.د.أ خبطاب علما اجمللس أحيط •

 املرشحني الوافدين الطالب خبصوص 2013 / 10 / 24  بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

   . 2014 / 2013 اجلامعى العام فى املصرية اجلامعات بكليات للقبول

 



  

 

 

 جبلسته اجمللس قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني.د.أ خبطاب علما اجمللس أحيط •

 والتنسيق واملعهد باجلامعات  القبول تنسيق مكتب قيام خبصوص 2013 / 10 / 24 بتاريخ املنعقدة

   . آخرى كليات إىل قبوهلم رفض مت الذين الطالب بعض ترشيح بإعادة اإللكرتونى

 معاملة بشأن والبعثات الثقافية الشئون قطاع رئيس.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط •

 سداد حيث من املصريني الطالب معاملة بذات املصرية واملعاهد باجلامعات السوريني الطالب

 . 2014 / 2013 اجلامعى  للعام الدراسية واملصروفات الرسوم

 اجمللس قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط •

 األعلى للمجلس القانونى املستشار .د.أ رأى على املوافقة بشأن 2013 / 9 / 5 بتاريخ املنعقدة جبلسته

 طريق عن ترشيحهم مت الذين املفتوح التعليم نظام من احملولني املوجه االنتساب لطالب للسماح

 . األقل على // جيد تقدير على حصوهلم حال نظاميني طالب إىل التنسيق مكتب

 اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط •

 اعتبارا سبتمرب شهر من األول من اعتبارا الدراسة تبدأ أن اقرتاح 2013 / 9 / 5 بتاريخ املنعقدة جبلسته

 . 2015 / 2014 اجلامعى العام من

 وكيل – عمران احلى عبد مجال / الدكتور السيد من املقدم املقرتح على اجمللس موافقة •

 الرأفة نظام وتوحيد النتائج دقة ضمان مقرتح بشأن والطالب التعليم لشئون الصيدلة كلية

 : يلى ما على اجمللس وأكد دمنهور جامعة بكليات

 . ذلك لضمان آلية وإجياد الطالب نتائج مراجعة ضرورة -1

  MIS نظام على بها اخلاصة الكنرتوالت بيانات إدخال عن مسئولة كلية كل تكون -2

 لنظام األساسية البنية توفري فقط املشروعات إدارة وتتوىل ، باجلامعة املشروعات إدارة وليست

 . املسئولني تدريب وعملية بالكليات املعلومات

 حتفظ الكنرتول من وخمتومة ومعتمدة موثقة النتائج كافة من ورقية نسخة وجود -3

   . MIS نظام على وضعها قبل بالكلية

 

 الكلية مقرتح بشأن األسنان طب كلية على املشرف.د.أ السيد خطاب على اجمللس موافقة•

   . بالكلية ( والنظرية العملية) الدراسية املقررات درجات توزيع خبصوص


