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  إلكتشاف  أوىل كمرحلة للطالب املبدئية الفحوصات عمل إجراءات  اجمللس استعرض1)

  التحاليل عمل مت بأنه الصيدلة كلية عميد.د.أ السيدة أشارت حيث (C فريوس) بــ املصابني

  الكشف أثناء دمنهور جامعة بكليات لإللتحاق املتقدمني اجلدد للطالب الالزمة املبدئية

  كما ، (C فريوس) بـ حالة 20 حواىل إصابة تبني وقد وطالبة طالب (5300) لعدد عليهم الطبى

 خماطبة ضرورة إىل البيئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون اجلامعة رئيس نائب.د.أ السيد أشار

 فى للمساهمة (الكنيسة ـ للطالب العام اإلحتاد ـ اإلجتماعى التضامن) اخلارجية اجلهات

 مديرية مع املربم االتفاق اىل باإلضافة (C فريوس) بـ املصابني الطالب لعالج الدعم تقديم

 . احلاالت لتلك الالزم العالج لتقديم الصحية الشئون

 وزارة مع بالتعاون األرز قش مع التعامل كيفية عن ندوة عقد  استعدادات اجمللس استعرض2)

  الساعة متام فى2015/9/21 املوافق اإلثنني يوم اجلامعة إدارة مببنى  البيئة ووزارة الزراعة

 .صباحًا عشر احلادية

  واملهارات التخصصات على الطلب دراسة إستبيانات  بتحليل املكلف اإلحصاء قسم أوصى3)

  رئيس / املهندس السيد على للعرض النهائى التقرير وإعداد املصرى العمل سوق فى املختلفة

 :باآلتى الوزراء

 .الطالب لتدريب اجلامعة فى متخصصة تدريب مراكز وجود ضرورة -
 .العمل بسوق النظرية الكليات خرجيى ربط -
 .وكتابة حتدثًا اإلجنليزية للغة اخلريج إتقان -



 .األخرى باجلهات مقارنة اآلىل واحلاسب التقنية وسائل على الطالب تدريب -       

   .احلكومية اجلامعات لطالب واإلبتكار اإلبداع على القدرة دعم -         

 .كافى بشكل اجلامعات لطالب وتطبيقية تدريبية مناهج وجود ضرورة -         

 .الطالب لدى واإلبتكارات املهارات لتطوير والتطبيقية النظرية اجلوانب بني املوازنة ضرورة -         

 .وثقافتهم الطالب وعى درجة مستوى رفع -        

 التخصص مبدأ تطبيق ضرورة -        

 .اجلودة ملعايري وطبقًا العمل سوق إحتياجات يواكب مبا الكليات لوائح تعديل ضرورة  -       

 

  بكليات اخلرجيني وأوائل املساعدين واملدرسني املعيدين السادة تدريب فى البدء على اجمللس وافق4)

 .الدراسة من األوىل األسابيع فى والكتابة القراءة وتعليمهم الكبار أمية حمو على اجلامعة

  باجلامعة التدريبية الدورات مصفوفة إىل الكبار وتعليم األمية حمو دورة ضم  على وافق كما5)

   .اجلامعة جملس على للعرض املوضوع رفع مع الدكتوراه، أو املاجستري درجتى لنيل الالزمة

 


