
 No (26) April 2014                                                                                                      2014ابريل ( 26)العدد               

 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

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2014/  4/   15املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/  4/ 15جبلسته املنعقدة بتاريخ 

   االمتحانال بداية تكون أن على اجمللس موافقة 1.

 وحتى 2014 / 5 / 3 من دمنهور جامعة بكليال        

   األعلى اجمللس لقرارال تنفيذا وذلك2014  / 5 / 22        

   . للجامعال          

 

   بشأن العلمى والبحث العاىل التعليم وزير . د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط  . 2

   بأعمال قيامهم يثبت الذين الطالب مع جترى التى التحقيقال فى الفصل سرعة      

                 أو اجلامعرررة منشررررآل تستهدف أو للخطر تعرضها أو التعليمية العملية تضر       

                  املمتلكال أو األ خاص على االعتداء أو اجلامعة داخل العمل أو االمتحانال       

 . العنف على الطالب حتريض أو اخلاصة أو العامة

 

     املوج  واالنتساب املفتوح التعليم لطالب ا رتاكال استخراج على اجمللس موافقة   . 3

 مع ، الطالب بباقى اسوة مصر حديد لسكك القومية  باهليئة املدعمة باالسعار

   . الشأن هذا فى للجامعال األعلى اجمللس  خماطبة

 

 



 

 األعلى اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس أمني السيد خبطاب علما اجمللس أحيط  . 4

 فى التحصيلى باإلختبار االعتداد تأجيل واملتضمن 2014 / 2 / 27 فى املنعقدة جبلست  للجامعال

 القبول عند القدرال اختبارال + الثانوية بالشهادة فقط واالعتداد السعودية العامة الثانوية الشهادة

   : يلى ما على باملوافقة 2014/ 2013 اجلامعى العام فى املصرية باجلامعال

 واإلعتداد السعودية العامة الثانوية الشهادة فى التحصيلى  باإلختبار اإلعتداد تأجيل  – أ   

   أساس على للشهادة اإلعتبارى اجملموع وحساب القدرال إختبارال + الثانوية بالشهادة فقط

 املصرررية باجلامعال القبررررررررول عند ( القدرال إلختبارال %30 + الثانوية للشهادة 70% )

   القادم اجلامررعى العام فى

          2014 / 2015  . 

 حساب عند السعودية الثانوية الشهادة مكونال بني النسب لتحديد ضوابط وضع – ب   

 اإلختبار – القدرال امتحان – الثانوية الشهادة امتحان ) للشهادة اإلعتبارى اجملموع

 قطاع رئيس فرحال حممد أمحد.د.أ بني بالتنسيق وذلك القادمة األعوام فى ( التحصيلى

 املصرية واجلالية بالرياض املصرى الثقافى واملستشار العاىل التعليم بوزارة التعليم

   . السعودية العربية باململكة

 

 التنفيذى املدير .د.أ السيد من املقدم بالتقرير علما اجمللس أحيط  .5

 آراء استبيانال تطبيق نتائج بشأن باجلامعة والتقويم القياس ملركز 

   الطالب تقويررررررم نظم إجراءال فى والطالب التدريس هيئة أعضاء 

   بإسترررررررررمارال للموافاة الكليال استعجال مع ، والصيدلة األطفال رياض بكليتى واالمتحانال

 واالمترررحانال الطرررررررررررالب تقويم نظم اجراءال فى والطالب التدريس هيئة أعضاء آراء استبيانال

   . بالكليال 


