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التعليم والطالب جبلسرته  

 م  2014/  6/   23املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/  6/ 23جبلسته املنعقدة بتاريخ 

   بكليال اإللكرتونى بالتنسيق القبول بدء على اجمللس موافقة  .ا

   إمكانية مبدى الكليال عمداء السادة خماطبة مع ، دمنهور جامعة

 التنسيق أعضاء بتشكيل واملوافاة اإللكرتونى التنسيق إستخدام

   . بالكلية املتاحة واإلمكانيال اإللكرتونى 

 

 قواعد و نظام بشأن للجامعال االعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط2.

 العربية الشهادال من يعادهلا وما املصرية العامة الثانوية الشهادة على احلاصلني الطالب قبول

 2014 لتنسيق واملتقدمني 2014 عام األزهرية الثانوية والشهادة الفية والشهادال واالجنبية

 . م 2015 / 2014 اجلامعى العام فى املصرية احلكومية باجلامعال لإللتحاق

 

   للجامعال االعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط 3.

   بشأن 2014 / 4 / 23 فى املنعقدة جبلسته علما اجمللس احاطة واملتضمن

   تطورال حول الدفاع لوزارة الشهرية املتابعة جلنة عن الصادرة التوصيال

 : النحوالتاىل على وذلك الداخلة األزمة فى النفسية احلمالل

 لعدم واحتوائهم الطلبة مع بالتواصل اجلامعال رؤساء السادة على التأكيد •

 . اإلرهاب سيطرة حتت فريسة وقوعهم

 ختريبية بأعمال يقومون الذين الطلبة ضد ورادعة حامسة إجراءال اختاذ  •

 . التعليمية العملية عرقلة إىل تهدف

 

 

 احاطة واملتضمن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط  .4 

 الثورة مصابى بعض من املقدمة الشكوى بشأن 2014 / 5 / 10 فى املنعقدة جبلسته علما اجمللس

 فى  2013/ 1 / 19 بتاريخ جبلسته الصادر للجامعال االعلى اجمللس قرار تفعيل عدم من الشهداء وأسر

 :مايلى على املوافقة اجمللس وقرار العاىل التعليم لوزارة اجلامعية املستشفيال من العديد

 ينص والذى 2013/ 1 / 19  بتاريخ املنعقدة جبلسته الصادر السابق قراره على التأكيد   :أوال

 :يلىما على

 كارنيه حيملون ممن االوىل الدرجة من الشهداء وأسر الثورة مصابى إعفاء•

 احلكومية باجلامعال الدراسية واملصروفال الرسوم حتصيل من اجمللس

 اخلاضعة متوسطة والفوق العليا املعاهد وكذلك بها املفتوح التعليم وبرامج

 .العاىل التعليم لوزارة

 



 الذين والكلى النصفى العجز ملصابى قيد إيقاف سنة (2011/2010) اجلامعى العام احتساب•

 إصابتهم لطبيعة نظرا احلكومية واملعاهد اجلامعال فى االمتحانال وأداء الدراسة عن ختلفوا

 .ذلك يؤيد الذى الطبى بالتقرير مدعما

 وأقارب الثورة ملصابى الالزمة واجلراحال العالج وصرف والطبية الصحية الرعاية تفعيل•

 مجيع فى العاىل التعليم وزارة تشملهم الذين العلم طالب من االوىل الدرجة من الشهداء

 .العاىل التعليم لوزارة اخلاضعة املستشفيال

 الطابع ذال الوحدال عدا فيما باجملان خدماتها تقدم اجلامعية املستشفيال مجيع أن على التأكيد  : ثانيا

 .رمزية مبالغ مقابل خدماتها تقدم التى اخلاص

 

   بشأن والبعثال الثقافية الشئون قطاع رئيس.د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .5

   املصرية واملعاهد باجلامعال الوافدين الطالب قبول تنسيق وإجراءال قواعد

 .2014/2015 اجلامعى للعام اجلامعية األوىل باملرحلة

 ر: االوىل اجلامعية للمرحلة بالنسبة : أوال

   بالوزارة والبعثال الثقافية الشئون لقطاع االلكرتونى املوقع عرب االلتحاق طلبال تقديم يتم•

 eg.edu.casm-mohe.www8 / 31 االحد يوم نهاية وحتى  2014 / 6 / 1 االحد يوم من بدءا /  

  التقدم بدء تاريخ من الطالب بيانال على االطالع سيتاح حيث _ باملوقع املنشور لالعالن طبقا 2014

. 

 تسجيل عند ذلك توضيح ،عليهم مبصر دائمة إقامة املقيمني أو املصريال االمهال أبناء من الطالب•

 . البيانال

 للكلية التقدم عليهم للقدرال اختبار أداء تتطلب بكليال االلتحاق فى الراغبون الطالب•

 . االختبار وأداء املواعيد ملعرفة مبا رة

 ( سنوال 5 ، 3) الفنية الدبلومال خلرجيى املركزية املسابقة امتحان أداء فى الراغبون الطالب•

 . مبا رة القاهرة جلامعة التقدم عليهم

 اىل بأوراقه الطالب تقدم بعد اال تنفيذه واليتم نهائيا الرت يح اليعد املبدئية النتيجة ظهور بعد•

 تشتمل حيث بالوزارة الوافدين الطالب ومنح لقبول العامة االدارة بها توافى ثم مبا رة اجلامعة

 تقدم ملن السفارة خطاب /امليالد  هادة السفر جواز صور / (مصدقة) الدراسية الشهادة أصل):على

 هذا تتطلب التى للكليال بالنسبة) القدرال اختبار نتيجة /  خصية صور(6)عدد/ طريقها عن

 (بعد فيما املوضحة القيم عن)حدة على طالب بكل خاص سداد ايصال اىل باالضافة( االختبار

 املركزى البنك 9 / 450 / 82144 / 5 رقم حساب) الوافدين الطالب رعاية صندوق حلساب

 : التاىل النحو على املصرى املركزى البنك بقار السداد ويكون(املصرى

 . تقدم رسوم نظري مصرى جنيه (150) مبلغ  -أ

 حبيث املؤهل قدم سنوال لعدد طبقا املؤهل قدم نظري حوالة : القدمية املؤهالل ألصحاب بالنسبة - ب

 . القبول عام يسبق عام كل عن مصرى جنيه (500) الطالب يسدد

 – الرسوب مرال املستنفذين قيد إعادة – الرت يح إعادة طلبال تقدم القدامى للطالب بالنسبة•

 بالوزارة الوافدين الطالب ومنح لقبول العامة لالدارة – الدراسة استكمال – القيد نقل – التحويل

 . 2014 / 7 / 1من بدءا

 

 

 

 



 بطلب اليها التحويل املراد للكلية مبا رة التقدم عليهم سوريا من احملولني للطالب بالنسبة•

 حيصل ، السورية احلكومية باجلامعال املناظرة الكليال من بأى قيده يفيد ما به مرفقا

 باملوافقة بالوزارة الوافدين الطالب ومنح لقبول العامة االدارة اىل موجه خطاب ىعلى مبوجبهة

 ومدى الوزارة لدى أوراقه مراجعة بعد اال نهائيا قبوال ذلك يعد ال ،حبيث التحويل على املبدئية

   حتويله قبول على النهائية باملوافقة اجلامعة موافاة ثم التحويل لشروط استيفائه

 

 

   والتقويم القياس ملركز التنفيذي املدير .د.أ السيد من املقدم لتقريربا علما اجمللس احيط  . 6

   والطالب التدريس هيئة أعضاء آراء استبيانال تطبيق نتائج بشأن باجلامعة

 .دمنهور جامعة بكليال واالمتحانال الطالب تقويم نظم إجراءال يف

   اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب.د.أ السيد استعرض  -

                الطالب تقويم نظم إجراءال يف والطالب التدريس هيئة أعضاء آراء استبيانال نتائج األعضاء السادة مع                

 (األسنان طب ر التجارة ر الرتبية) كليال عدا ما اجلامعة بكليال واالمتحانال

 

 

 املنعقدة جبلسته الكلية  لس موافقة بشأن اآلداب كلية عميد .د.أ السيد خبطاب جاء ما على اجمللس موافقة .7

 برقم املوقع على بالدخول الكارل بنظام نتيجته على الطالب حصول خدمة تنفيذ فى البدء على 2014 / 5 / 12 فى

 .2014 / 2013 اجلامعى العام من اعتبارا نتيجته ملعرفة سرى

 


