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 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/  7/  14املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/  7/ 14جبلسته املنعقدة بتاريخ  

 باجملمع البيطرى والطب العلوم بكليتى اإللكرتونى بالتنسيق القبول بدء على اجمللس موافقة  .ا

 املوظفني ببعض االستعانة مع باألبعادية النظرى باجملمع والتجارة الرتبية وكليتى العلمى

 والطالب التعليم  ئون إدارة إ راف حتت ذلك يتم أن على ، اخلربة ذوى من اآلخرى بالكليال

 . باجلامعة

 

 نتائج لدخول آلية لوضع باجلامعة املشروعال إدارة مدير – حمروس أسامة / د.أ السيد خماطبة .2

 . اجلامعة كليال مع بالتعاون   MIS املعلومال نظام مشروع على الكليال

 

 : النحوالتاىل على الواردة بالفئال الطبية اخلدمة طوابع قيمة رفع على اجمللس موافقة .3

 

 البيان القيمة

جني  2 طابع البطاقة العالجية عند توقيع  

الطشف الطبى على الطالب فى العيادة 

 اخلارجية 

جني  2  طابع لنموذج التحليل 

جني  100 فى حاالل  طابع خدمال طبية 

 –ماجستري  –دبلوم ) الدراسال العليا 

(دكتوراه   

جني  50 طابع خدمال طبية للطالب  

 املستجدين



 

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

   املنعقدة جبلست  الصادر السابق قراره على التأكيد خبصوص 2014 / 6 / 7 فى املنعقدة

 : يلى ما على ينص والذى 2013 / 11 / 28 بتاريخ

 

   واملتقدمني سوريا من العائدين السوريني الطالب معاملة على املوافقة عدم – أ

   2014 / 2013 اجلامعى العام فى املصرية باجلامعال العليا الدراسال مبرحلة للقيد

 . الدراسية املصروفال حيث من املصرى الطالب معاملة بنفس

 

 2013 / 9 / 26 بتاريخ جبلست  الصادر للجامعال االعلى اجمللس قرار على التأكيد – ب

   سداد حيث من املصريني  الطالب معاملة بذال املصرية واملعاهد باجلامعال السوريني الطالب معاملة املتضمن

   2014/ 2013 اجلامعى العام خالل احلاىل الوقت فى سوريا بها متر التى للظروف نظرا الدراسية واملصروفال الرسوم

   . فقط االوىل اجلامعية املرحلة لطالب وذلك


