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 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

تهنئةةةة سنا ةةةاة العةةةا    •

 .اهلجرى اجلديد 

 

اللقاء  الطالبى األول للعةا   •

 .   2015/ 2014اجلامعى 

 

قةةةرارال  لةةةس  ةةةئون   •

التعليم والطالب جبلسةت   

    2014/  10/  20املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

م  2015/  2014اللقاء الطالبى األول    
 

 - السيد حممد حممد /د.أ السيد ، اجلامعة رئيس - الدين صالح حامت /د.أ السيد رعاية حتت   

   :من كل وحبضور والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب

   الاحرية حمافظ - هدهود كامل مصطفى / .د اللواء السيد

   والاحوث العليا للدرا ال اجلامعة رئيس نائب - جرب حممد  عيد /د.أ السيد

 الايئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون اجلامعة رئيس نائب  -  ليمان خليل  دي /د.ا السيد

 الكليال عمداء /السادة

 

 بكلية 20/10/2014 املوافق االثنني يو  وذلك دمنهور جبامعة األول الطالبي اللقاء فعاليال أقيمت

 ثم احلكيم الذكر آليال مااركة تالوة أعقاة اجلمهوري بالسال  اللقاء افتتح  ، الصيدلة

 .باجلامعة الطالب ممثل وكلمة احلضور بالسادة الرتحيب

  

 توج  حيث اجلامعة رئيس - احلميد عاد الدين صالح حامت /د.ا من بكلمة اللقاء بدأ

 على احلاصلني الطالب البنائ  التقدير و بالشكر تقد  و اجلدد بالطالب بالرتحيب  يادت 

 اجلامعال من نظرياتها مع اجلامعة فيها تنافست التى املسابقال خمتلف فى متقدمة مراكز

 . اجلامعة أنشطة فى الطالبية املشاركة معدل زيادة متمنيا االخرى املصرية

 

  والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب - السيد حممد حممد /د.ا السيد قا   ثم

  عادت  عن أعرب كما اجلديد الدرا ي العا  باداية والتهنئة احلضور بالسادة بالرتحيب

 ككل اجلامعة مستوى على اللقاء هذا اقامة يتم األوىل للمرة وأن  احلدث هذا مثل بإقامة

 على مؤكدًا السابقة األعوا  يف متاع هو كما منفردة كلية كل مستوى على وليس

   .القادمة األعوا  يف التقليد هذا مثل  ا تمرار

 
 

  

 

 تهنئــــة
 

العام  تتقدم أسرة قطاع شئون التعليم والطالب بأرق التهانى  مبناسبة 
 .اهلجرى اجلديد 



 

  خصية بناء ليشمل ميتد وإمنا والنظرية العملية املقررال على يقتصر ال اجلامعة دور أن على  يادت  أكد كما

 تنظيم مت أن  إىل  يادت  أ ار فقد املنطلق هذا ومن العمل  وق يف التحديال ومواجه  اجملتمع خلدمة وتأهيل  الطالب

 على  يادت  ونوه ، الطالب من الكثري فيها  ارك اجلامعة لطالب الاشرية التنمية  ال يف الدورال من عدد وعقد

 املختلفة الطالب ميول إل ااع واالجتماعية والفنية والثقافية الرياضية اجملاالل كافة يف الطالبية األنشطة أهمية

 لرعاية العامة اإلدارة تنظمها اليت الطالبية األنشطة خمتلف يف للمشاركة الطالب جلميع الدعوة  يادت  ووج 

 املشاركني الطالب اجنازال  يادت  ا تعرض ذات  السياق ويف األنشطة تلك يف املشاركة معدل زيادة متمنيًا الشااب

 جلهودهم تقديرًا الطالب أبنائها تكريم على اجلامعة حرص مؤكدًا عليها حصلوا اليت واملراكز األنشطة يف

 .األخرى اجلامعال بني  دمنهور جامعة با م واالرتقاء الفعالة ومشاركتهم

 

 متهيدًا والطالب التعليم  ئون سجلس عرض   يتم الذي الطالبي الربملان الئحة مقرتح على الضوء  يادت  ألقى كما

 /د للسيد بالشكر  يادت  توج  الشأن هذا ويف للجامعال األعلى اجمللس إىل إلر ال  اجلامعة  لس على للعرض

 السيا ية العلو  قسم رئيس بعمل والقائم الايئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون التجارة كلية وكيل - اهلل عاد أ رف

 بكل وطالاة طالب 13 بواقع اجلامعة كليال من وطالاة طالب 130 من الربملان ويتكون املقرتح هذا إلعداد بالكلية

 واقع يف إجيابية تغيريال إحداث على حرصها إطار يف اخلطوة هذه ختطو جامعة أول دمنهور جامعة وتعد  كلية

 دور لعب من الطالب ومتكني احلوار وماادئ الدميوقراطية تر يخ يف الدولة فلسفة مع يتما ى وسا الطالب ومستقال

 من متكنهم أمامهم حقيقية مشاركة قنوال وفتح واالجتماعية والثقافية السيا ية النواحي يف ومتميز فعال

 .وطموحاتهم وأفكارهم أراءهم عن والتعاري وامكانياتهم قدراتهم عن االفصاح

 

 حول 12/10/2014 بتاريخ جبلست  والطالب التعليم لشئون األعلى اجمللس يف مناقشال من دار ما  يادت  وا تعرض

 عليها واملتفق املطلوبة التعديالل إجراء على املوافقة مت قد وان  اجلديدة الطالبية لالحتادال واملالية اإلدارية الالئحة

   .الشأن هذا يف الالز  الوزاري القرار صدور انتظار ويف مصر طالب احتاد ممثلي من

   .باجلامعة الطالبية األنشطة يف املتميزين الطالب جانب إىل بالكليال الطالب أوائل من عدد بتكريم اللقاء واختتم

             

 

  

  
  





 

 

 

 

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/ 10/ 20جبلسته املنعقدة بتاريخ  

 الكارنيهال ا تخراج من االنتهاء ضرورة على اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب / د.أ السيد أكد  .ا

 إلنتظا  ضمانا وج  أكمل على التعليمية العملية  ري لضمان يسدد مل من أو املصروفال بسداد قا  من  واء الطالب جلميع

 . بالدرا ة الطالب

 

 

 الطالبية األنشطة خطة اعتماد مت قد بأن  اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب.د.أ السيد ا تعرض .2

 .   2015  / 2014 اجلامعى للعا   اجلامعة بكليال للخطة التقديرية وامليزانية الشااب لرعاية

 

 

  2014 / 8 / 23 بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عا  أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .3

 بالتقد  2014 عا  اللياية اجلماهريية من اللياية الثانوية الشهادة على احلاصلني املصريني للطالب السماح على باملوافقة

 طالب كل على إقرار كتابة مع املصدقة الثانوية للشهادة الضوئية بالصورة واملعاهد باجلامعال القاول تنسيق ملكتب

 . املطلوبة واألوراق الشهادال أصول كافة إحضار بعد إال األول الدرا ى الفصل امتحانال بدخول ل  السماح بعد 

 

 

 2014 / 8 / 23 بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عا  أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .4

 اهلند ة بكليال للقاول هلم املقررة النساة رفع بشأن الصناعية الفنية املعاهد طالب بعض من املقد  االلتماس خبصوص  

 الفنية الشهادال على احلاصلني الطالب قاول  بشأن أقرها التى القاول قواعد على والتأكيد %15 إىل %10 من 2014 لعا 

 . املصرية باجلامعال

 

 

  / 8 / 23 بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عا  أمني.د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .5

 مل والذين املصرية باجلامعال الدار ني اللياني للطالب 2014 / 2013 اجلامعى للعا  الدرا ية الر و  ترحيل على باملوافقة  2014

 2015 / 2014 اجلامعى العا  إىل حاليا ليايا بها متر التى واألحداث للظروف نظرا العا  هلذا االمتحانال تأدية من يتمكنوا

 . مستقالهم على وحرصا لظروفهم مراعاة

 

 

 . الطلاة إحتاد الئحة مع بالتوازى دمنهور جلامعة الطالبى الربملان الئحة عرض ضرورة على اجمللس موافقة .6

 



 ميعاد إعالن يتم أن على نوفمرب  هر من الثالث األ اوع خالل تر  امليد إمتحانال عقد على اجمللس موافقة .7

 . دمنهور جامعة كليال داخل  االعالنال بلوحة واضحة بصورة للطالب االمتحان

 

 بشأن والطالب التعليم لشئون األ نان طب كلية وكيل / الدكتور السيد مذكرة على اجمللس موافقة .8

 تقييم وقواعد العمل وآليال الدرا ة نظا  خيص فيما الكلية بالئحة السابعة املادة نص تطايق مقرتح

 : التاىل النحو على وذلك اجلامعة  لس على للعرض املوضوع رفع يتم أن وعلى الصيفى بالفصل الطالب

 ر وب تكرر اذا و C + تقدير بأقصى في  ر ب مقرر درا ة الطالب إعادة حالة فى التقييم يكون -  

 عدد تسجيل مع الرتاكمى معدل  فى واحدة مرة الر وب بإحتساب يكتفى ما مقرر فى الطالب

   . األكادميى  جل  فى املقرر هذا إمتحان فيها أدل التى املرال

 

 ضرورة احلضور السادة مع اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب / د.أ السيد ا تعرض .9

 وتقديم ( املعتمدة الساعال نظا  ) األوىل اجلامعية املرحلة لالئحة عامة قواعد لوضع جلنة تشكيل

   : التاىل النحو على القادمة جبلست  اجمللس على يعرض تقرير

 

 م االسم  الصفة 

وكيل كلية العلوم لشئون التعليم 

 والطالب

المغربى محمد المغربى / األستاذ الدكتور   1 

قائم بعمل وكيل كلية الصيدلة لشئون 

 التعليم والطالب

جمال عبد الحى عمران / الدكتور   2 

حسام رحومه/ الدكتور  المدرس بكلية االداب  3 


