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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/  3/   17املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

افتتاح الردورة الششرةية   •

اخلامسة لطرالب اامعرة   

 . دمنهور 

 
تصررعيد اامعررة دمنهررور  •

للمشرررارفة فرررى اللقرررا  

اخلتررررررامى للعررررررررو   

 .الرياضية 

افتتاح الدورة الكشفية اخلامسة لطالب جامعة 
 2014/  3/  9دمنهور وذلك فى يوم األحد املوافق 

 لشئون دمنهور اامعة رئيس نائب – السيد حممد حممد / الدفتور األستاذ افتتح

 رعاية حتت دمنهور اامعة لطالب اخلامسة الششةية الدورة والطالب التعليم

 مصطةى / واللوا  دمنهور اامعة رئيس – الدين صالح حامت / الدفتور األستاذ

 مبصيف واملقامة م 2014 / 3 / 9 املوافق األحد يوم فى وذلك البحرية حمافظ – هدهود

 اوالة عشائر فيها يشارك حيث ، م 2014 مارس 17 -2 من الةرتة خالل ،"إدفو" مدينة

 -األطةال ريا  - البيطرى الطب - الزراعة – الرتبية – اآلداب) ةعاجلام فليال

 ، وطالبة طالبا 180 بواقع (األسنان طب - الصيدلة – التمريض - التجارة – العلوم

 مةهوم وترسيخ الششةية احلرفة مبادئ دعم هو الدورة من اهلدف أن حيث

 اخلدمة

 توطيد على والعمل اجملتمع، مششالل حل فى الةعالة واملشارفة العامة،

 عشائر ومهارال فةا ة ورفع صقل املختلةة،وفذلك الشليال طالب بني العالقال

 الثقافية ) اجملاالل فى تشون بالدورة التنافس حماور ان ،حيث بالشليال اجلوالة

 .( اخللوية الرحالل - الةنية الورش - الدينية – الرياضية –

 

حصررول اامعررة دمنهررور   •

علررى املرفررز الثررانى فررى  

 .نشاط اخلدمة العامة 



 اللقاء اخلتامى للعروض الرياضية 

 مت الذى الرياضية للعرو  اخلتامى اللقا  فى للمشارفة دمنهور اامعة تصعيد

 . م2014 / 3 / 6 - 5 من الةرتة خالل باالسشندرية قايتباى بقلعة تنةيذه

حصول جامعة دمنهور على املركز الثانى فى 
 نشاط اخلدمة على مستوى اجلامعات املصرية  

 والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب / د.وأ اجلامعة رئيس / د.أ السيد قام

 احملافظ وحبضور 2014 / 3 / 26 املوافق األربعا   يوم املنعقد اجلامعة مبجلس

 العامة اخلدمة نشاط فى الثانى املرفز على حصلن باجلامعة طالبال 10 بتشريم

 . حبلوان القادة إعداد مبعهد املشارفة املصرية اجلامعال مستوى على

 األنشطة تناول الذى ( اجلامعية الةتاة واحتيااال قضايا مناقشة ) عنوان حتت

   . الرياضية ، الةنية ، الثقافية



 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/  3/ 17جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد أفد األعمال  ادول فى النظر وقبل

 على 2014 / 6 / 5 يوم الثانى الدراسى الةصل نهاية تشون بأن الشليال وفال  السادة  على اجمللس

   . 2014 / 6 / 26 وحتى 2014 / 6 / 7 من تبدأ النظرية اإلمتحانال فرتة تشون أن

  رقم الوزرا   لس رئيس قرار واملتضمن للجامعال األعلى اجمللس أمني السيد خبطاب علما اجمللس أحيط  .2

 بالدراة واخلاص اجلامعال تنظيم لقانون التنةيذية الالئحة أحشام تعديل بشأن 2013 لسنة (1231)

   . الصيدلة بشليال والدبلومال العلمية

   التأفيد بشأن للجامعال الرأعلى اجمللس أمني السيد خبطاب علما اجمللس أحيط 1.

   الصناعى التعليم فليال خرجيى قبول بشأن الصادرة السابقة اجمللس قرارال على      

   احلشومية باجلامعال اهلندسة بشليال الصناعى التعليم   عبة الرتبية بشليال       

   : التاىل النحو على العاىل التعليم لوزارة التابعة اهلندسية العالية واملعاهد املصرية        

 2011 عام حتى 2000 عام من السابقة األعوام خرجيى وفذلك 2013 ، 2012 عامى خلرجيى   بالنسبة     •

 املاضى العام فى احملددة املواعيد فى التنسيق مشتب إىل بأوراقهم التقدم من يتمشنوا مل الذين

 وتر يحهم تنسيقهم فيتم 2013 / 7 / 6 بتاريخ  جبلست  للجامعال األعلى اجمللس قرار بشأنهم والصادر

 وفقا التنسيق مشتب طريق عن 2014 / 2013 اجلامعى العام فى اهلندسية واملعاهد الشليال إىل

 فى اهلندسية العالية واملعاهد اهلندسة بشليال الطالب من الةئة هذه لقبول األدنى احلد لنةس

   . املاضى العام

 إىل اهلندسية العالية للمعاهد الةئة هذه من تر يحهم مت الذين الطالب حتويل على  املوافقة  عدم •

 . احلشومية املصرية باجلامعال اهلندسة فليال



 ) بشأن 2012 لسنة ( 24) رقم اجلامعة  لس قرار تطبيق على اجمللس موافقة . 4

 الساعال بنظام الصيةى الدراسى للةصل التدريس ومشافأة املقررال تسجيل رسوم

 على ( دمنهور اامعة بشليال والبشالوريوس الليسانس مرحلة ) املعتمدة

   . دمنهور اامعة – األسنان طب فلية

 لبعض مقرتح بشأن والطالب التعليم  ئون عام مدير األستاذ السيد مذفرة على اجمللس موافقة . 3

 وفذلك ، والطالب التعليم  ئون بإدارة األعمال إجناز وسرعة املسار تصحيحح إىل تؤدى التى الضوابط

  ئون أقسام مديرى السادة مع إاتماع بعقد والطالب التعليم  ئون عام مدير / األستاذ السيد تشليف

   . الشأن هذا فى مت مبا اجمللس وموافاة باملذفرة اا  ما ملناقشة بالشليال والطالب التعليم


