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 اجريت حيث ،2014 ديسمرب 9 انوافق الثالثاء يوم رمسيا دمنهور جلامعة الطال   الربنان افتتاا مت

 الثالثة حت  ظهرا الثانية الساعة متام ف  دمنهور جامعة طالب  رنان مكتب هيئة انتخا ال

 واهليئة التدريس هيئة أعضاء مبعاونة الثامن الدور التجارة  كلية انؤمترال  قاعة والنصف

 طالب  رنان منسق -  اهلل عبد أ رف / الدكتور السيد ف  ممثلة السياسية العلوم  قسم انعاون 

 : كاالت  السر وأمني الربنان رئيس اختيار اىل انتهت والت  دمنهور جامعة

   اجلامعة طالب لربنان رئيس - األسنان طب  كلية طالب - اخلري ا و كامل امحد -1

 وكيال - األسنان طب  كلية طالبة - منصور احلسين  أمرية -2

 وكيال - الزراعة  كلية طالب - يوسف حممود حممد - 3

 السر أمني - العلوم  كلية طالب - زك  أمحد حممد - 4

 

 النصف ف  مت حيث 2014 ديسمرب 11 انوافق اخلميس يوم جلسات  ثان  الربنان يستأنف أن عل 

 ونواب اجلامعة رئيس الدكتور األستاذ السادة وحبضور مساء الرا عة من ا تداء اليوم من الثان 

 اجلامعة كليال وطالب والعاملني التدريس هيئة وأعضاء ووكالء وعمداء اجلامعة رئيس

 منسق - اهلل عبد أ رف / الدكتور السيد إدارات  توىل والذى الربنان رئيس تنصيب حفل انختلفة

 وأن  االلتزام تعهد والذى األعضاء مجيع أمام األوىل كلمت  الربنان رئيس الق  حيث الربنان

- السيد حممد حممد / الدكتور كلمة ثم ، كاهل  عل  تقع الت  انسئولية قدر عل  يكون

 إنتاج وتسهل ستدعم اجلامعة أن عل  أكد والذى والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب 

 الربنان  هذا حتتفل لن انقبل العام يف اجلامعة وأن انضيئة، والتجارب النماذج هذه مثل وتعميم

 .كلية لكل طال ي  رنان  إقامة ستحتفل  ل فحسب

 لطالب الفرصة إتاحة هو الطال ي الربنان فكرة من الرئيسي اهلدف أن عل  سيادت  وأكد

 يف جيد وختطيط تفكري منهج ل  خريج تقديم عل  والعمل نفس ، عن للتعبري اجلامعة

 وإجياد هلا، حبثية خطة وعمل وانواضيع األفكار وا تكار إجياد عل  متمرس نستقبل  حيات 

 من واخلروج جديد  شكل والتفكري مواجهتها وكيفية هلا يتعرض اليت انشاكل حلل سبل

 تأسيس عن معلًنا التعليمية، العملية عل  القائمني عل  الكثري يوفر ما وهو التقليدية القوالب

 كل متا عة للجميع يتاا حت  للجامعة الرمسي انوقع عل  الطال ي  الربنان خاصة صفحة

 .و ناء إجيا ي  شكل معها والتفاعل وفعاليات  الربنان أخبار

 



 حيث اجلامعة رئيس - الدين صالا حامت / الدكتور األستاذ  كلمة االفتتاا فاعليال واختتمت

 أول هو الوليدة، دمنهور جبامعة السياسية العلوم قسم يكون  أن سعادت   الغ عن فيها عرب

 انتاحة اإلمكانال ظل يف للنور إخراجها سبيل يف ويعمل الفكرة، هذه حييي مصر يف قسم

 ال اجلامعال أن مؤكًدا السياسي، العمل نمارسة اجلامعة لطالب جيد مناخ توفري عل  حرًصا

 انستوى عل  مؤهل وطالب علمي نتاج من تقدم  وما  الكيف تقاس ولكن  الكم، تقاس

 .   حييط الذي الواقع مبعطيال وواعي العملي الواقع مع التعامل عل  وقادر األكادميي،

 

 من مقر ة عل  اجلامعة طالب جعل يف تتمثل الربنان فكرة أن إىل اجلامعة رئيس وأ ار

 وتدريبهم السياسية للعملية السليمة انمارسة عل  الطالب تدريب خالل من مصر، مشاكل

  ل فحسب اجلامعي احلرم داخل حياتهم يف ليس تعرتضهم اليت انشكالل كل مناقشة عل 

 عل  الطالب تدريب يكون وأن اجلامعة، أسوار خارج مشكالل من يقتبلون  نا أيًضا

 الربناني العمل آليال عل  والتمرس  ناء  شكل واألفكار انشاكل هذه مناقشة كيفية

 الرأي تقبل ثقافة وغرس الواحد الفريق روا خالل من العمل وكيفية النيا ية احلياة آداب

 كل مع مناقشتها عل  وستعمل األفكار هذه كل ستتبن  اجلامعة أن مؤكًدا اآلخر،

 انهم اإلجناز هذا تفعيل أجل من وذلك خارجها، أو اجلامعة داخل كانت سواء انعنية اجلهال

 .الرائدة التجر ة هذه خالل من دمنهور جلامعة حيسب الذي

 



 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/ 12/ 15جبلسته املنعقدة بتاريخ  

 

  دء مواعيد احلضور السادة مع والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد استعرض

 يوم تبدأ أن عل  دمنهور جامعة  كليال 2015 / 2014 اجلامع  للعام األول الدراس  الفصل إمتحانال

 . م 2015 / 1 /  25 انوافق األحد  يوم قبل وتنته  2014 / 12 / 27 انوافق السبت

 

   الثقافية الشئون قطاع رئيس.د.أ السيد خبطاب علما  اجمللس أحيط1.

   الوافدين الطالب قبول تنسيق إجراءال وقبول قواعد  شأن والبعثال       

 العليا والدراسال األوىل اجلامعية  انرحلة انصرية وانعاهد  اجلامعال      

   : االت   سداد الطالب يقوم ومنها 2015 / 2014 اجلامع  للعام        

 ( موازنة ) الثالث الباب إيرادال 9/055/38603/9 رقم حبساب التقديم رسوم نظري ( جنيها 150) مبلغ-

 . انصرى انركزى البنك

 الطالب رعاية صندوق حلساب ( جني  500) يسدد القدمية انؤهالل عل  للحاصلني  النسبة-

 التعليم  ئون إدارة  تقوم أن عل  ، انصرى انركزى البنك  9/450/82144/5 رقم حساب الوافدين

   . الشأن 1هذ ف  الالزمة اإلجراءال كافة  إختاذ والطالب

 

 عام أمني .د.أ السيد خبطاب وفقا دمنهور جبامعة الزراعة  كلية لإللتحاق النيباليني الطالب قبول عل  اجمللس موافقة .2

 لإللتحاق العام هذا نيباىل طالب (17) قبول عل   انوافقة 2014 / 10 / 30  تاريخ اننعقدة جبلست  للجامعال األعل  اجمللس

   . فقط الزراعة  كليال

 

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

   قرار  تجديد 2014 / 11 / 15  تاريخ اننعقدة جبلست  للجامعال األعل  اجمللس قرار   

   من انصريني الطالب معاملة انصرية وانعاهد  اجلامعال السوريني الطالب معاملة  

 : يل  ما اجمللس وقرر 2015 / 2014 اجلامع  للعام الدراسية وانصروفال الرسوم سداد حيث  

  إىل السورية اجلامعال ف  مقيدين كانوا والذين سوريا من العائدين الطالب حتويل عل  انوافقة•

 الت  للظروف نظرا وذلك 2015 / 2014 اجلامع  العام ف  انصرية احلكومية  اجلامعال انناظرة الكليال

 . البالد  ها متر

 



 الت   الكليال األوىل الفرقة أو اإلعدادى الفرقة من أعل  لفرقة ومنقوال ناجحا الطالب يكون أن يشرتط•

 . منها احملول الكلية ف  دادىعإ فرقة  ها ليس

 

 معاملة  نفس 2015/ 2014 اجلامع  العام ف  انناظرة الكليال إىل احملولني السوريني الطالب معاملة يتم•

 دون فقط األوىل اجلامعية  انرحلة لطالب وذلك الدراسية وانصروفال الرسوم حيث من انصريني الطالب

 . العليا والدراسال انفتوا التعليم

 

 2014 / 2013 اجلامع  العام ف  انصرية احلكومية  اجلامعال انلتحقني السوريني الطالب معاملة يستمر•

 وذلك خترجهم حت  الدراسية وانصروفال الرسوم حيث من انصريني الطالب معاملة  نفس 2015 / 2014 و

   . فقط األوىل اجلامعية انرحلة  لطالب

 

 

  الكلية للدراسة انصرية اجلامعال إحدى من تر ية  كالوريوس عل  احلاصلني الطالب قبول عل  اجمللس موافقة .4

 الكلية  لس موافقة  شأن  العلوم كلية عميد – العزيز عبد كامل كارولني / د.أ. السيدة خلطاب وفقا وذلك

 انصرية اجلامعال إحدى من تر ية  كالوريوس عل  احلاصلني الطالب قبول عل  2014 / 10 / 21  تاريخ اننعقدة جبلست 

   . عليهم انقررة الرسوم دفع ولشروط للكلية الداخلية والالئحة الكلية لنظام قبوهلم مع  الكلية للدراسة وذلك

 

 التعليم لشئون الصيدلة كلية وكيل – عمران احل  عبد مجال  / الدكتور السيد خطاب عل  اجمللس موافقة .5

 نسبة من قديم نظام الثانية  الفرقة وانقيد ، دويدار غازى اجليد عبد نظم  الرمحن عبد / الطالب إعفاء  شأن والطالب

 إحتياطيا حبس  لظروف نظرا وذلك الصيدلة لكلية الداخلية الالئحة عليها تنص الت  العملية الدروس حضور

   . حمبس  مبقر 2015 / 2014 اجلامع  للعام األول الدراس  الفصل نهاية إمتحانال ف  للطالب خاصة جلنة  عقد والسماا

 

 

 


