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نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب
مسابقة إبـــــداع 3
حتت رعاية األستاذ الدكتور /حامت صالح الدين – رئيس جامعة
دمنهور ،األستاذ الدكتور  /حممد حممد السيد – نائب رئيس
اجلامعة لشئون التعليم والطالب  ،حصلت جامعة دمنهور على
املركز األول فى مسابقة ابداع  ( 3جائزة الشارقة الثقافية لشباب

رئيس التحرير
ا.د /حممد حممد السيد
نائب رئيس اجلامعة
لشئون التعليم والطالب

محتـويات العدد
• مسابقة ابداع . 3
• دورى أبطال اجلامعات
املصرية .
• الصالون الثقافى األول
لكلية رياض األطفال .
• قرارات جملس شئون
التعليم والطالب جبلسته
املنعقدة فى  2015 / 4 / 20م

اجلامعات واملعاهد العليا ) فى الكورال على مستوى اجلامعات املصرية  ،كما حصلت على
املركز اخلامس فى املسرح على مستوى اجلامعات املصرية وقد مت تسليم أ.د  /حممد حممد
السيد جائزة املسرح والكورال ودرع املسابقة وذلك فى حفل ختام املسابقة يوم اخلميس املوافق
 2015 / 4 / 16بقاعة املؤمترات جبامعة القاهرة بإمجاىل  51جامعة حكومية وخاصة ومعهد
عاىل وحبضور املهندس  /خالد عبد العزيز – وزير الشباب والرياضة ومعاىل نائب سفري دولة
اإلمارات العربية املتحدة .
أما املراكز الفردية فقد حصلت جامعة دمنهور على املركز الثانى فى التأليف املسرحى والغناء
الفردى واملركز الثالث فى اإلنشاد الدينى .

دورى أبطـــــال اجلــــامعات
املصـــــــــــرية
فاز فريق جامعة دمنهور لكرة السلة املكون من  12العب من خمتلف الكليات على فريق جامعة أسوان
لكرة السلة بفارق  45نقطة وذلك بالصالة املغطاة بإستاد دمنهور الرياضي يوم اخلميس املوافق / 4 / 23
 ، 2015ضمن مباريات الدور الـ  16لبطولة ) دوري أبطال اجلامعات املصرية ( ،وسيصعد الفريق الفائز لدور
الـ  8ليلتقي بفريق جامعة القاهرة لكرة السلة.
وقام األستاذ الدكتور  /حممد حممد السيد  -نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب  ،بتسليم درع
اجلامعة ملنتخب الفريق الضيف مؤكداً على ضرورة استثمار الطاقات اخلالقة لدى الطالب من خالل
توظيفها بشكل إجيابي من خالل تشجيع الطالب على ممارسة كافة األنشطة الطالبية.

الصالــــون الثقافـــى األول
لكلية رياض األطفــال
حتت رعاية األستاذ الدكتور  /حامت صالح الدين  -رئيس جامعة دمنهور و األستاذ الكتور  /حممد حممد
السيد  -نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب  ،واألستاذ  /حممد عبد احلافظ ناصف  -رئيس اهليئة
العامة لقصور الثقافة و األستاذ  /حممود طرية  -وكيل وزارة الثقافة إلقليم غرب ووسط الدلتا  ،أقيم
املهرجان الفنى األول واملعرض السنوى لكلية رياض األطفال  -جامعة دمنهور مبركز اإلبداع الفنى
بدمنهور يوم األربعاء املوافق  2015 / 4 / 22فى متام الساعة العاشرة صباحا .
هذا و افتتح أ.د /حممد حممد السيد املعرض الفنى الذى ضم مشغوالت فنية و معروضات من تنفيذ طالبات
كلية رياض األطفال  ،كذلك قامت طالبات الكلية (تهانى جمدى  -مريى خبيت  -مرييت صالح  -ديانا
غطاس  -مريم رزق اهلل ماركو – سارة جنيب) بتقديم العرض املسرحى حتت إشراف الدكتورة /راندا
حلمى.

قرارات جملس شئون التعليم والطالب
جبلسته املنعقدة بتاريخ 2015 /4 /20
.1

أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د .وزير التعليم العاىل بشأن قرار جملس الوزراء رقم ( )31جبلسته
املنعقده فى  2015 / 2 / 18باملوافقة على معاملة ضحايا األحداث اإلرهابية بدولة ليبيا معاملة الشهداء
وعلى أن تتحمل الدولة تكلفة تعليم أبناؤهم وكذا املوافقة على منح معاش استثنائى مقداره 1500
جنيه شهريا وصرف مساعدة إغاثه مقدارها  100ألف جنيه ألسر كل ضحية على أن تقوم إدارة شئون
التعليم والطالب باجلامعة بإختاذ اإلجراءات الالزمة فى هذا الشأن .

.2

أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د .أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقده فى  2015 /1 /16بالتأكيد على قراره السابق الصادر جبلسته املنعقدة بتاريخ 2014 / 10 / 14
واخلاص باملوافقة على ما يلى :
•

قبول الطالب احلاصلني على الثانوية الفنية ملساعدى اخلدمات الصحية باملعاهد الفنية
للتمريض التابعة لكليات التمريض باجلامعات املصرية فى العام اجلامعى  2015 / 2014عن
طريق املعاهد الفنية للتمريض مباشرة ومبوافقة الكلية واجلامعة  ،مع مراعاة القواعد
املقررة والواردة بالالئحة املوحدة للمعاهد الفنية للتمريض الصادر بالقرار الوزارى رقم ()5410
بتاريخ . 2012 / 12 / 12

•

يتم قبول هؤالء الطالب إعتبارا من العام اجلامعى  2016 / 2015عن طريق مكتب تنسيق
القبول باجلامعات واملعاهد ضمن طالب الشهادات الفنية مع مراعاة القواعد املقررة فى هذا
الشأن والواردة بالقرار الوزارى رقم ( ) 5410بتاريخ . 2012 / 12/ 12

 .3أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د .أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقده فى  2015 /1 / 26باملوافقة على رأى جلنة جلنة قطاع الدراسات اهلندسية جبلستها املنعقدة بتاريخ / 4
 2014 / 9والذى يتمثل فيما يلى :
.1

املوافقة على ختصيص موازنه فى حدود  700ألف جنيها لتنفيذ مشروع إعداد احملتوى العلمى
وبنوك األسئلة وإعداد امتحان العام القادم وتصحيحه للمقررات املقرتحة ( الرياضيات –
الفيزياء – امليكانيكا – الكيمياء – اللغة اإلجنليزية ) طبقا للمحتوى الذى مت تقدميه
من مقررات الثانوية العامة ويتمشى مع متطلبات كليات اهلندسة .

 .2إسناد األعمال الفنية لنشر احملتوى العلمى واإلمتحانات النموذجية وطرح اإلمتحانات وبنوك األسئلة
ملركز القياس والتقويم بوحدة تنفيذ املشروعات بوزارة التعليم العاىل .
 .3تشكيل جلنة دائمة تابعة للمجلس األعلى للجامعات تسمى جلنة اإلمتحان املوحد خلرجيى
التعليم الفنى تتوىل اإلشراف على تنفيذ املشروع الذى يتوقع إمتامه فى خالل ستة أشهر  ،وتستمر
فى العمل ملتابعة التنفيذ من خالل مركز القياس والتقويم  ،وتقوم بوضع شروط خريج التعليم
الفنى لإلمتحان املوحد من كل فئة من اخلرجيني  ،ونسبة اإلمتحان املوحد فى اجملموع اإلعتبارى
للطالب والتى سيتم على أساسها القبول بكليات اهلندسة  ،وتقدير العدد املمكن قبوله سنويا
وحتديد عدد املرات املسموح فيها خلريج التعليم الفنى بدخول اإلمتحان املوحد .
 .4أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د .أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقده فى  2014 /12 / 28باملوافقة على تطبيق قراره السابق الصادر جبلسته املنعقدة بتاريخ  2014 / 8 / 23على
طالب الشهادات الفنية والشهادات املعادلة والذى نص على تقدم الطالب احلاصلني على الثانوية العامة
املصرية عام  2014واملرشحني عن طريق مكتب التنسيق لكليات خارج نطاقهم اجلغرافى والراغبني فى
التحويل املناظرلتقليل اإلغرتاب كحاالت مرضية إىل جلنة القوميسيون الطبى باجلامعة التى يرغب الطالب
فى التحويل إليها داخل نطاقه اجلغرافى من خالل اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب باجلامعة للنظر فى
مدى إمكانية قبول حتويله إىل الكلية املناظرة من عدمه فى ضوء حالته املرضية وإعتماد قبول التحويل
من عدمه من جملس الكلية املعنيه فقط وذلك إستنادا على الفقرة (ب) من املادة ( )86من االئحة التنفيذية
من قانون تنظيم اجلامعات .

 .5أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د .أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقده فى  2015 /3 / 28باملوافقة على رأى جلنة قطاع الرتبية النوعية واإلقتصاد املنزىل واملتضمن إحلاق
طالب الصم والبكم بكليات الرتبية النوعية باجلامعات املصرية على أن يتم إعداد متخصصني مؤهلني
للتعامل معهم .
 .6أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د .أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقده فى  2014 /11 / 15بإحالة مقرتح اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار واملتضمن عدم حصول
الطالب على شهادته اجلامعية إال بعد حمو أمية عدد ( )4مواطنني إىل اجلامعات للدراسة وإبداء الرأى  ،مع
إحالة املوضوع إىل أ.د .وكيل كلية الرتبية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع السيد أ.د .عميد الكلية
للدراسة وإبداء الرأى فى تنفيذ املقرتح .

