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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

 

 .مسابقة جنم اجلامعة •

 

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2014/  11/  17املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

 مهرجان جنــــــــم اجلامعة األول 

 نائب - السيد حممد حممد / د.أ و دمنهور جامعة رئيس - الدين صالح حامت / د.أ رعاية حتت  

 لطالب األول اجلامعة جنم مهرجان فعاليال أقيمت ، والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس

 الشباب رعاية إدارال داخل م 2014 / 11 / 20 -15 من الفرتة فى دمنهور جامعة كليال

 : االتية اجملاالل فى واجلامعة بالكليال

 

  : الفنية اجملاالل : أوال     

  صحفى تلفزيون مراسل - دينى انشاد - متثيل - كوميدى اب استاند - فردى عزف - فردى غناء   

 

 : ثقافية  االل : ثانيا    

  قصرية قصة - مسرحى تأليف - ( فصحى - عامى )  عر - رواية - مقال     

 



 

 أجازة نصف العام 

   2015/  2/  5اخلميس حتى يوم    2015/  1/  24السبت من يوم 

األول  الفصل الدراسى  

الدراسة بالفصل فرتة 

األول ثالثة  الدراسى

 عشر أسبوعا 

2014/  10/ 11السبت   1 بدء الدراسة  

/  10/ 4من يوم السبت 

 حتى الثالثاء2014

 7  /10  /2015  

 2 أجازة عيد األضحى

2015/  1/  8اخلميس   نهاية الدراسة 

بالفصل الدراسى 

 األول

3 

ثالثة  االمتحانالفرتة 

أسابيع حسب كل 

 كلية 

 2015/  1/  10من السبت 

2015/  1/ 22اخلميسإىل   

امتحانال الفصل 

 الدراسى األول

4 

 اجمللس موافقة بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .2

 للعام الزمنية اخلريطة مقرتح على 2014 /  8  / 23 بتاريخ املنعقدة جبلست  للجامعال األعلى

   : التاىل النحو على 2015 / 2014 اجلامعى

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/ 11/ 17جبلسته املنعقدة بتاريخ  

 متت قد بأن  اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب.د.أ السيد استعرض .ا

 الكليال للوائح االسرت ادية القواعد ودراسة لبحث املشكلة اللجنة تقرير على املوافقة

 عليها التعديالل بعض عمل ومت ( املعتمدة الساعال نظام ) األوىل اجلامعية باملرحلة

 . القادم  جبلست  اجلامعة  لس على للعرض  النهائية بصورتها وأصبحت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .4

 : يلى ما على  باملوافقة  2014 / 10 /14 بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار

 لاللتحاق املصرية اجلامعال  كليال بني املناظر التحويل قبول  -أ 

   . للقطاع األدنى احلد ضوء فى فقط اجلديدة بالربامج     

   اجلديدة بالربامج لاللتحاق مناظرة غري كلية إىل التحويل قبول  - ب

   والشروط إليها احملول للكلية األدنى احلد استيفاء بشرط فقط         

  رقم الوزارى بالقرار عليها املنصوص االغرتاب تقليل قواعد مبراعاة كل  وذلك للكلية األخرى         

 يستمر أن على ، بالتحويل املعنية واجلامعة الكلية موافقة وبشرط 2014 / 6  / 16 بتاريخ 1973

 الرسوب مرال استنفاذ حالة فى اال خترج  حتى إلي  احملول اجلديد بالربنامج الدراسة فى الطالب

 . الربامج هلذه الداخلة باللوائح علي  منصوص هو ملا وفقا

 

 

  بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .5

 : يلى ما على باملوافقة  2014 / 10 / 14

 للتمريض الفنية باملعاهد الصحية اخلدمال ملساعدى الفنية الثانوية على احلاصلني الطالب قبول -أ

 املعاهد طريق عن  2015 / 2014 اجلامعى العام فى املصرية باجلامعال التمريض لكليال التابعة

 

  بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .3

 احلاصلني الطالب قبول موضوع إحالة بشأن 2014 / 1 / 16 جبلست  الصادر السابق قراره سريان على باملوافقة  2014 /10 / 14

 حصوهلم عام التنسيق ملكتب التقدم عن يتخلفون والذين الفنية والشهادال املصرية العامة الثانوية الشهادة على

 الطالب على – مبا رة اجلامعال طريق عن قبوهلم إمكانية مدى فى للنظر اجلامعال رؤساء إىل الثانوية الشهادة على

 األدنى احلد واستيفاء خالية أماكن توافر بشرط ( األجنبية – العربية ) املعادلة الثانوية الشهادال على احلاصلني

 . كلية لكل االستعابية الطاقة ضوء وفى املعادلة الثانوية على الطالب حصول سنة املطلوب

الثانى الفصل الدراسى  

الدراسة بالفصل فرتة 

الثانى ستة  الدراسى

 عشر أسبوعا 

2015/  2/  7 السبت  1 بدء الدراسة  

طبقا للتقويم حتدد 

 القبطى

 2 أجازة  م النسيم 

 نهاية الدراسة 2015/  5/  28اخلميس 

بالفصل الدراسى 

 الثانى

3 

أربعة  فرتة االمتحانال

أسابيع حسب كل 

 كلية 

  2015/ 5/ 30من السبت 

2015/ 6/ 25اخلميس إىل   

امتحانال الفصل 

 الدراسى الثانى

4 



 

 

 بالالئحة والواردة املقررة القواعد مراعاة مع ، واجلامعة الكلية ومبوافقة مبا رة للتمريض الفنية

   . 2012 / 12  /12 بتاريخ (5410) رقم الوزارى بالقرار الصادر للتمريض الفنية للمعاهد املوحدة

 القبول تنسيق مكتب طريق عن 2016  /2015 اجلامعى العام من اعتبارا الطالب هؤالء قبول يتم - ب

 والواردة الشأن هذا فى املقررة القواعد مراعاة مع الفنية الشهادال طالب ضمن واملعاهد باجلامعال

 . 2015 / 12 /12 بتاريخ (5410) رقم الوزارى بالقرار

 

 

  بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط . 6

   : يلى ما على باملوافقة  2014 / 10 /  14

بشرأن السرماح للطرالب     2014/  8/ 23قرار اجمللس األعلى للجامعال الصرادر جبلسرت  بتراريخ    سريان  -أ 

العائدين من دولتى ليبيا وأوكرانيا واملقيردين جبامعرال هراتني الردولتني بالتحويرل إىل الكليرال       

علرى الطرالب   )املناظرة باجلامعال املصرية عن طريق اجلامعرال مبا ررة وبشررط موافقرة اجلامعرة      

 حيثمع تطبيق ضوابط الوافدين من ( الوافدين من خمتلف اجلنسيال الذين يدرسون بدولة ليبيا 

املسلحة            واملصروفال الدراسية واملوافقال األمنية ، وذلك فى ضوء  قرار اجمللس األعلى للقوال الرسوم         

 .  الصادر فى هذا الشأن  2011لسنة  30رقم 

 

 الفرقة من أعلى فرقة إىل منها احملول كليت  فى منقول ( الوافد – املصرى ) احملول الطالب يكون أن - ب

 إعدادية فرقة بها ليس التى بالكليال األوىل الفرقة أو اإلعدادية

 

 التى بالكليال األوىل الفرقة أو اإلعدادية الفرقة جيتازوا مل الذين أو املستجدين للطالب بالنسبة - ج

 اجلامعال إىل حتويلهم يتم ( الراسبني أو االمتحانال يدخلوا مل الذين سواء ) إعدادية فرقة بها ليس

 من (87) املادة من األوىل الفقرة ضوء فى واملعاهد باجلامعال القبول تنسيق مكتب طريق عن املصرية

 فى الراغبني للكلية األدنى احلد استيفائهم بشرط اجلامعال تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة

 نظرا التحويل أثناء القيد إثبال  رط من إعفائهم مع الثانوية الشهادة على حصوهلم سنة إليها التحويل

 . البالد هذه بها متر التى للظروف

 

 

 املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .7

 : يلى ما على باملوافقة  2014 /10 / 14 بتاريخ

 واملتفق عليها املطلوبة التعديالل إجراء بعد اجلديدة الطالبية لإلحتادال واملالية اإلدارية الالئحة  - أ

 جلست  فى والطالب التعليم لشئون األعلى اجمللس أقرها والتى ، مصر طالب احتاد ممثلى مع عليها

 . 2014 أكتوبر  12 يوم املنوفية جبامعة

   . الشأن هذا فى الالزم الوزارى القرار إصدار  - ب

 

 


