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 جامعة دمنهور
 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 رئيس التحرير

 حممد حممد السيد/ د.ا

 نائب رئيس اجلامعة 

   لشئون التعليم والطالب

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2014/   1/   20املنعقدة يف 

 محتـويات العدد

 تهنئــــة
بنائنا الطالب بمناسبة العام  

أ
رق التهاني ل

أ
سرة قطاع شئون التعليم والطالب با

أ
تتقدم ا

نتم بخير 2014الميالدي الجديد 
أ
 .م  وكل عام وا

               

تهنئرررة سنا ررراة العرررام   •

 .امليالدي اجلديد

انطررالم مهرنرران نامعررة •

 .دمنهور لألنشطة الطالبية

انطالق مهرجان جامعة دمنهور لألنشطة الطالبية 
 2014/ 1/ 28مبدينة رشيد وذلك يوم الثالثاء املوافق 

 من جديد.. علشانك يا بلدى )تحت شعار 
أ
 (نبدا

م فعاليال املهرنران القروما الو     2014/  1/  28 الثالثاء يوم  دمنهور نظمت نامعة  

لألنشطة الطالبية للجامعال املصرية باحلديقة املتحفية سدينرة ر ريد  رت    

حممرد حممرد   / د.والسريد أ رئريس اجلامعرة    -حامت صالح الدين /د.رعاية السيد أ

ناديرة  / وحبضرور السريدة م  نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطرالب    -السيد 

 .العسكري املستشار -حسن املغازي / والسيد العقيدنائب احملافظ  -عاده 

بدأ املهرنان سسرية حلملة العالم وطالب اجلامعة حيملون  علة املهرنان ملسافة 

مرت على كورنيش ر يد وحتى احلديقة املتحفية، كمرا تضرمن املهرنران     500

عروضا فنية و عرية ورياضية باإلضافة الفتتراح معررل للصرور الفوتوفرافيرة     

 .للمناطق الثرية بر يد والر وم واملشغوالل اليدوية والنسيجية

وأكد رئيس اجلامعة أن هذا املهرنان حيمل ر الة يونهها  ااب نامعة دمنهور 

مشريا إىل أن املهرنان يشارك ب  ، بأن مصر املستقال  تانى بسواعد أبنائها و اابها

ألفرا مرن طلارة نامعرة دمنهرور، س تلر         30طالاا وطالاة ميثلون أكثر من  250

كلياتها ويعقب املهرنان رحلة ملعامل املدينة الثرية مضريفا أنر   ريتم تنظريم     

رحالل أ اوعية خال  الفصل الدرا را الثرانا لطرالب اجلامعرة ملردن احملافظرة       

 .السياحية والثرية للتعرف على تارخيها وحضارتها





 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/  1/  20جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 بشأن للجامعال العلى اجمللس عام أمني /د.أ السيد  خبطاب علما اجمللس أحيط 1.

 الطالب بعض  ويل بشأن 2013 /10 /24 بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار

 ذوى من 2013 عام املصرية الفنية والشهادال العامة الثانوية على احلاصلني

 العام يف اإللكرتونا بالتنسيق املطاقة للقواعد مطابقة وفري الضرورية احلاالل

   :التالا النحو على وذلك 2014 / 2013 اجلامعا

 الطالب بأمساء اجلامعال رؤ اء السادة بإبالغ للجامعال العلى اجمللس أمانة تقوم أن على املوافقة •

 العلى اجمللس من 2013 / 9 / 23 بتاريخ اللجنة حمضر اعتماد مت ) اللجنة عليهم وافقت الذين

 مت الذين الطالب وكذلك اجلامعة إىل لتحويلهم (2013 / 9 / 26 بتاريخ املنعقدة جبلست  للجامعال

 مكتب إبالغ مع ، ماا رة اجلامعة طريق عن قاوهلم يتم وأن اجلامعة خارج إىل  ويلهم

 . للعلم بصورة التنسيق

 اللجنة على تااعا ترد اليت الخرى املثيلة احلاالل بعرل للجامعال العلى اجمللس أمانة تقوم •

 للجامعال العلى اجمللس على اللجنة حمضر عرل ثم عدم  من  ويلها على املوافقة يف للنظر

 . التنسيق ومكتب اجلامعال إبالغ ثم لالعتماد

 للجامعال العلى اجمللس عام أمني /د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط2.

 النساة بشأن 2013 / 10 / 24 بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار املتضمن

 العربية ) املعادلة الثانوية الشهادال على احلاصلني الطالب لتحويل املقررة

 ها االفرتاب لتقليل املصرية احلكومية اجلامعال بني 2013 عام ( والنناية

 املصرية العامة الثانوية على احلاصلني الطالب لتحويل املقررة النساة نفس

 القاو  التنسيق مكتب طريق وعن حده على  هادة  لكل %20 وهى

 هذه لقاو  املقررة القواعد ضوء يف فقط اإللكرتونا والتنسيق باجلامعال

 . املصرية احلكومية باجلامعال الشهادال

 والاعثال الثقافية الشئون قطاع رئيس /د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط3.

  اجلامعا للعام املصرية واملعاهد باجلامعال الوافدين الطالب تسديد بشأن

 ومنح لقاو  العامة اإلدارة لدى أو املركزي الانك لدى التقدم ر وم 2014 / 2013

   . الوافدين الطالب



 

 ال نان طب كلية على املشرف /د.أ السيد  خطاب على اجمللس موافقة5.

  ج 200 سالغ اخلمس الكلية بفرم الدرا ية املصاري   ديد مقرتح بشأن

  لس على للعرل املوضوع رفع مع  درا ا عام لكل ( نني  مائتى )

   .اجلامعة

 

 والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب /د.أ السيد ا تعرل4.

 اجمللس ووافق االمتحانال عقد عند املالحظني من الكليال احتيانال

 إدارة إىل املالحظني السادة من احتياناتها بإر ا  الكليال تقوم أن على

  هر أو  يف 2014 / 2013 اجلامعا العام من الثانا الدرا ا للفصل اجلامعة

 املالحظني من الحتياناتها الكلية إر ا  عدم حالة وفى 2014 أبريل

 املالحظني يف العجز لسد اجلامعة خطة من ا تاعادها يتم  وف

 . اجلامعة بكليال


