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 جامعة دمنهور
 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 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/  12/  16جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 .  2013/    12/   16 فىقرارات جملس شئون التعليم والطالب جبلسته املنعقدة •

 على اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد أكد  •

  اجلامعى للعام األول الدراسى للفصل االمتحانية اجلداول إعداد من االنتهاء سرعة

 الكلية موقع وعلى بالكلية اإلعالنات لوحة على إعالنها وسرعة 2014 / 2013

 . اإللكرتونى

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

 وأسر الثورة مصابى مبعاملة واخلاص 2013 / 1 / 19 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

 . األوىل الدرجة من الشهداء

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

 بكالوريوس ) بدرجة واخلاص 2013 / 9 / 26 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

 التقنى التخصص دبلوم مع الفنى التعليم دبلوم معادلة ، ( التكنولوجيا

 . ( التكنولوجى) التقنى بالبكالوريوس

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

 معاملة على اجمللس موافقة بعدم واخلاص 2013 / 9 / 5 بتاريخ املنعقدة جبلسته

 الدراسية املصروفات سداد حيث من املصريني الطالب معاملة السوريني الطالب

 للعام املفتوح التعليم بربامج اإللتحاق فى يرغبون الذين األوىل اجلامعية باملرحلة

 . 2014 / 2013 اجلامعى



  

 

 

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

 الشهادات على احلاصلني املعاقيني املصريني الطالب بقبول واخلاص 2013 / 11 / 28 بتاريخ املنعقدة

 الطالب قبول شروط بنفس (.... - زراعى – صناعى – جتارى ) سنوات واخلمس الثالث نظام الفنية

 . املصرية باجلامعات العامة الثانوية على احلاصلني املعاقني

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

 الدراسات مبرحلة السوريني الطالب معاملة بكيفية واخلاص 2013 / 11 / 28  بتاريخ املنعقدة

   . األوىل اجلامعية واملرحلة العليا

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

 الفنية املعاهد دبلوم على احلاصلني الطالب مبوقف واخلاص 2013 / 11 / 28  بتاريخ املنعقدة

 . 2014 / 2013 اجلامعى العام فى التمريض لكليات التنسيق مكتب خالل من واملرشحني للتمريض

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

   . األزهر كليات بطالب واخلاص 2013 / 11 / 28  بتاريخ املنعقدة


