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 جامعة دمنهور
 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 أسرة التحرير
 

غادة عبد الفتاح غتورى           /د .ا

 وكيل كلية الرتبية  

 

عبد احلميد السيد عبد /د.ا

 احلميد 

 وكيل كلية التمريض   

 

عبد العظيم أمحد عبد / د.ا

 العظيم

  استاذ مساعد بقسم اجلغرافيا       
 

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 رئيس التحرير

 حممد حممد السيد/ د.ا

 نائب رئيس اجلامعة 

   لشئون التعليم والطالب

 سكرتري التحرير

 حممد عبد اللطيف / د

 املدرس بكلية العلوم

 حمتــــــويات العــــدد

               

 2013/  9/  16قرارات جملس شئون التعليم والطالب جبلسته املنعقدة فى •

 على لوضعها 2014 / 2013 اجلامعى للعام األول الرتم نتائج من نسخة وجتهيز بإعداد الكليات قيام•

 املوقع على النتائج تلك إلعالن إلكرتونى نظام لوضع اإلجراءات كافة واختاذ  MIS نظام

 . للطالب كروت خالل من للجامعة اإللكرتونى

 من التواصل مشروع) بعنوان  كمال حممد مجال / الدكتور السيد من املقدم التصور مناقشة•

 . اهلواء جامعة برنامج إلغاء بعد العلمية كفاءتهم ولرفع الطالب خلدمة ( التدريب أجل

 اجمللس قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط•

   / 8 / 20 بتاريخ املنعقدة جبلسته الصادر قراره تعديل على  2013 /7 / 6 بتاريخ املنعقدة جبلسته

 . العالية العسكرية واملعاهد الكليات خرجيى خبصوص 2000

 مناقشة بشأن للجامعات االعلى اجمللس عام أمني .د.أ خبطاب جاء ما على  اجمللس موافقة عدم•

 تدريس بشأن البيئية العلوم  قطاع جلنة إقرتاح 2013  / 7 / 6 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجمللس

   . االوىل اجلامعية املرحلة لطالب عام كمقرر الكوارث من باحلد خاص مقرر

 اجمللس قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط•

 الرتبية كليات بني التعاون مقرتح على باملوافقة 2013 / 6 / 8 بتاريخ املنعقدة جبلسته

 بني الشأن هذا فى تعاون بروتوكول وتوقيع ،  والتعليم الرتبية ووزارة احلكومية باجلامعات

 . والتعليم والرتبية العاىل التعليم وزارتى

 وزير ومستشار الطالبية لألنشطة القومية اللجنة رئيس /د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط•

 بوزارة الطالبية لألنشطة القومية اللجنة توصيات بشأن الطالبية لألنشطة العاىل التعليم

 عليا جلنة تشكيل متضمنة 2013 / 9 / 2 االثنني يوم املنعقد بإجتماعها العاىل التعليم

   . جامعة بكل الطالبية لألنشطة

 

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
2013/  9/  16جبلسته املنعقدة بتاريخ   


