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 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2013/  10/ 21جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 . 2013/  10/ 21 قرارات جملس شئون التعليم والطالب جبلسته املنعقدة فى•

 

 عمل فرتة بداية قبل اجلامعة إلدارة بها االلكرتونى التنسيق تشكيل بإرسال الكليات  قيام•

 . بذلك تسمح وظروفها آىل حاسب معامل بها التى بالكليات وذلك كاف بوقت التنسيق

 

 يتم دمنهور جامعة لطالب االنسان حقوق مادة تدريس بأن اجلامعة جملس قرار على التأكيد•

 . دمنهور جامعة – التجارة بكلية السياسية العلوم قسم خالل من فقط

 

 االول الرتم فى اجلامعة كليات طالب جلميع  االنسان حقوق مادة تدريس على اجمللس موافقة•

 . للكلية الداخلية  الالئحة مع اليتعارض ومبا اجلامعى العام من

 

 الرئيسية لألفكار مقرتح تصور بعمل والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء السادة تكليف•

 . وضعها السابق باخلطة االسرتشاد مع والطالب التعليم شئون لقطاع االسرتتيجية للخطة

 

 السوريني، الطالب بشأن للجامعات االعلى اجمللس عام أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط•

   : يلى ما على املوافقة اجمللس قرر حيث

 على 2013 / 10 / 18 بتاريخ املنعقدة جبلسته الصادر للجامعات االعلى اجمللس قرار سريان عدم -1

 العام فى احلكومية املصرية باجلامعات دراستهم الستكمال بأوراقهم املتقدمني السوريني الطالب

 طريق عن احلكومية املصرية باجلامعات الطالب هؤالء قبول يكون أن على 2014 /2013 اجلامعى

 العامة االدارة لدى بها املعمول للقواعد ووفقا العاىل التعليم بوزارة للوافدين العامة االدارة

   .للوافدين

 



1 

  

 

 العام فى احلكومية املصرية اجلامعات بكليات قيدهم مت الذين السوريني للطالب بالنسبة -2

 استمرار يتم 2012 / 10 / 18 بتاريخ الصادر للجامعات األعلى اجمللس قرار ظل فى 2013 /2012 اجلامعى

   . التخرج حتى املصرى الطالب معاملة معاملتهم

 مصر مجهورية فى السورية القنصلية من السوريني الطالب عليها احلاصل الشهادات توثيق يتم -3

 . العربية

 

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

 التعليم من احملول املوجه االنتساب طالب حتويل امكانية مدى بشأن 2013 / 9 / 5 بتاريخ املنعقدة

 القانونى املستشار / الدكتور األستاذ السيد رأى على املوافقة اجمللس وقرر ، إنتظام طالب إىل املفتوح

 – املفتوح التعليم نظام من احملولني املوجه االنتساب لطالب بالسماح للجامعات األعلى للمجلس

 اجمللس لقرار طبقا – التنسيق مكتب طريق عن املفتوح التعليم برامج إىل ترشيحهم مت والذين

 حصوهلم حال نظاميني طالب إىل 2012 / 6 / 24 بتاريخ املنعقدة جبلسته الصادر للجامعات األعلى

   . بها املقيدين الدراسية السنة نهاية فى األقل على جيد تقدير على

 

 بيانات إدخال عن كاملة مسئولية مسئولة كلية كل تكون أن على اجمللس موافقة•

 باجلامعة املشروعات إدارة وليست  MIS اإلدارية املعلومات نظام على بها اخلاصة الكنرتوالت

 إدارة وتقوم البيانات ادخال يتولوا الكنرتول عن مسئولني بتحديد كلية كل تقوم حيث

 تدريب عملية وتتوىل بالكليات املعلومات لنظام األساسية البنية بتوفري  باجلامعة املشروعات

 .الكلية حتددهم الذين املسئولني

 

 مركز بشأن والطالب التعليم لشئون اآلداب كلية وكيل .د.أ السيد خطاب على اجمللس موافقة•

 . بالكلية اخلاصة اإلحتياجات وذوى للمعاقني

 


