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 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 

  

 رئيس التحرير

 حممد حممد السيد/ د.ا

 نائب رئيس اجلامعة 

   لشئون التعليم والطالب

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2015/   8/  17املنعقدة يف 

 محتـويات العدد

               

قررررارال ا لرررس ا  لررر  •

 .للجامعال

جامعة دمنهور توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون 

الصحية بالبحرية يف جمال عالج وفحص طالب جامعة دمنهور  

باجملان  ( سي)من االلتهاب الكبدي الوبائي فريوس   

توقير  رروتوورروع تعراون مشر   ررر      2015أغسرطس   23مت يروم ا درد املوا رر    

نائب رئيس اجلامعة  لشئون  -السيد  حممدحممد / د.أجامعة دمنهور ومثلها السيد 

عالء الدين / السيد د و مديرية الشئون الصحية رالبحرية ومثلها التعليم والطالب

 -جمدي خليلل سلليمان   / د.أوحبضور السريد  وكيل وزارة الصحة بالبحرية  -عثمان 

 .نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

وذلك يف  اع  الج و حص طالب جامعة دمنهور من االلتهاب الكبدي الوررائ   

را ان ويرتت  ذر ا التوتووروع يف رطرار ااطرة العامرة للدولرة        ( س ) ريوس 

حتت  عار مصرر االيرة مرن    ( س )للقضاء  ل  االلتهاب الكبدي الورائ   ريوس 

 . 2018حبلوع  ام ( س ) ريوس 

نائرب رئريس اجلامعرة  لشرئون التعلريم       -السريد    حممرد حممرد  / د.اوأ ار السيد 

والطالب رتن  ملية الفحص تتم حتت ا راف وليرة الصريدلة راجلامعرة ويرتم     

 :ذلك  ل  مردلت 

 . حص الطالب املستجدين راجلامعة :المرحلة األولى

 حررص الطررالب املقيرردين يف املرادرري الدراسررية امل تلفررة      :المرحلةةة النية ةةة 

 . راجلامعة

توقي  رروتووروع تعراون   •

مرررر  مديريررررة الشررررئون 

 . الصحية رالبحرية
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نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطرالب مر  السرادة ارضرور رعر       /د.استعرض السيد أ. 1

 :املوضو ال اليت مت مناقشتها را لس ا  ل  للجامعال  ل  النحو التال 

نائرب رئريس اجلامعرة لشرئون التعلريم      /د.أ ار السريد أ  -

والطالب رىل أنر  مت اقر ام مو رد رردء انت اررال احتراد       

وذلرك ارالع الرثال      2015/2016الطالب للعام اجلرامع   

أساري  ا وىل من الفصي الدراس  ا وع للعرام اجلرامع    

2015 /2016  . 

نائررب رئرريس اجلامعررة لشررئون التعلرريم   /د.أ ررار السرريد أ -

والطالب رىل أن  مت اق ام مو د رردء الدراسرة راجلامعرال    

 قب انتهاء أجازه  يد ا ضح   2016/ 2015للعام اجلامع  

 .املبار 

 .2016/ 2015موعد بدء الدراسة باجلامعات للعام اجلامعي : أواًل

 .2016/ 2015انتخابات احتاد الطالب للعام اجلامعي : ثانيًا
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 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2015/  8/  17جبلسته املنعقدة بتاريخ 

/ د.أرئيس قطاع الشئون الثقافيلة والبعثلات بشلمن موافقلة السليد      / د.أأحيط اجمللس مبا جاء خبطاب السيد . 2

وزير التعليم العالي علل  قواعلد ورجلراءات تنسليو قبلول الطلالب الوافلدين باجلامعلات واصعاةلد اصصلرية           

 :  عل  النحو التالي 2015/2016باصرحلة اجلامعية األوىل والدراسات العليا للعام اجلامعي 

 للمرحلة الجامعية

    يررتم تقررديم طلبررال االلتحرراق  ررت املوقرر  اعلك ونرر  لقطرراة الشررئون الثقا يررة والبعثررال رررالوزارة

www.mohe-casm.edu.eg  طبقًا لإل الن املنشور راملوق  2015/ 6/ 22ردءًا من يوم ا دد. 

 ستتوىل االدارة العامة لقبوع ومنح الطالب الوا دين رالوزارة رنهاء اجراءال الطالب الوا دين املقبول  هل ا

رالتنسي  م  اجلهال املعنيرة رهر ا الشرتنس وسرتوا   اجلامعرة راملوا قرة النهائيرة  لر           2016/ 2015العام 

 .قبوهلم

     رالنسبة للطالب القدام  تقدم طلبال ر ادة ال  يح ر ر ادة قيد املستنفدين مرال الرسوب ر التحويري ر

 .نقي القيد ر استكماع الدراسة ر لإلدارة العامة لقبوع ومنح الطالب الوا دين رالوزارة

        رالنسبة للطالب احملول  من سوريا وليبيا  ليهم التقدم مبا ررة للكليرة املرراد التحويري رليهرا رطلرب

مر قًا ر  ما يفيد قيده رتي من الكليال املناظرة راجلامعال اركومية السورية حيصي مبوجب   ل  

اطاب موج  رىل االدارة العامة لقبوع ومنح الطالب الوا دين رالوزارة راملوا قة املبدئية  ل  التحويريس  

حبيث ال يعد ذلك قبواًل نهائيًا رال رعد مراجعة أوراق  لدى الوزارة ومدى استيفائ  لشروط التحويريس مرم   

 . موا اة اجلامعة راملوا قة النهائية  ل  قبوع حتويل 

 أي قبول بعدم االلتزام بشمن والبعثات الثقافية الشئون قطاع رئيس /د.أ السيد خبطاب جاء مبا اجمللس أحيط  .3

 اصوقع عل  التسجيل حيث من) للوزارة الرجوع دون األسباب كانت مهما جنسية أي من الوافدين الطالب من

  الوافدين الطالب موقف مراجعة بها اصنوط اجلهة لكونها (واصستندات األوراق استكمال أو اإللكرتوني

  اجلهات مع عليها واصتفو بها اصعمول القبول وضوابط لشروط منهم اصرشحني الستيفاء ضمانا ومستنداتهم

   .مصر يف التعليمية اصؤسسات مصداقية عل  وحفاظًا اصعنية،
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يوص  اجمللس بعقد جلنة خاصة ألربع مقررات يف الرتم الصيفي للعام اجلامعي . 4

حممد ربلراةيم عبلد العمليم الطويلل واصقيلد بالفرقلة       / للطالب 2014/2015

األوىل بكلية الزراعة داخل احلرم اجلامعي نمرًا لمروفه اصرضية، ملع رفلع   

 .  اصوضوع للعرض عل  جملس اجلامعة
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