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 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 رئيس التحرير

 حممد حممد السيد/ د.ا

 نائب رئيس اجلامعة 

   لشئون التعليم والطالب

 

 . 3مسابقة إبداع •

 

جملرررس نرررئون  قررررارا  •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2015/   2/  16املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

   

 

  3مسابقة إبداع    

، 3أناد  الفنانة وفاء احلكيم، عضو جلنة حتكيم جمال العروض املسرحية مبسابقة ابداع 

على " أوالد الغضب واحلب"بأداء منتخب مسرح جامعة دمنهور، والذي قدم عرضاً مسرحيًا بعنوان 

جرائةة  " 3إبرداع  "مسرح املدينة الشبابية باالقصر، ضمن تصفيا  املرحلة الثانية من مسابقة 

، الر  تنممهرا ورارة   2015 - 2014الشارقة الثقافية لشباب اجلامعا  املصرية واملعاهد العليا لعام 

 .الشرررررررررررررررررررررباب والرياضرررررررررررررررررررررة للعرررررررررررررررررررررام الثالررررررررررررررررررررر    

 

وجهت وفاء احلكيم الشكر لورارة الشباب والرياضة برئاسة املهندس خالد عبد العةية إلتاحة 

الفرصة امام نباب اجلامعا  واملعاهد العليا للتعبري عن أنفسهم وعن واقعهم من خالل العروض 

 .املسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحية

 

فيما أوضح الدكتور سيد خطاب، استاذ الردراما والنقرد بأكادةيرة الفنرون ورئريس ا يئرة       

، أن 3العامة لقصور الثقافة األسبق، عضو جلنرة حتكريم جمرال العرروض املسررحية بابرداع       

الشباب املشاركون يف العرض  م قدرة عميمة على التأثري يف املشاهدين، مبينرًا أن العررض   

 .املسررررررررررحه يصرررررررررا نررررررررركل  ا  األوبريرررررررررت الشرررررررررع  احلررررررررردي      

 

ويف كلمت  ، أنار الدكتور أةن الشيوي، استاذ التدريب والتمثيرا باملعهرد العراله للفنرون     

، أن 3املسرحية بأكادةية الفنون، عضو جلنرة حتكريم جمرال العرروض املسررحية بابرداع       

ممثله العما لديهم وعه وإخالص ولديهم اقتناع مبا يصنعوه ، مشيدًا مبخرج العرض حممد 

 .محررررررررررررررردان وبعرضررررررررررررررر  املسررررررررررررررررحه املميرررررررررررررررة واملمتررررررررررررررر 

 

يشار إ  أن العرض املسرحى جلامعة دمنهور من تأليف كرم النجرار، وأداء كرا مرن إبرراهيم     

سليمان ، امحد جرب ، هدير عبد العميم، خالد اخلوله، يامسني نبيا، حممد عفيفه، ايهراب  

عبد الكريم، حممد اخلوله، حممد بالل، عمرو نصر، نورهان جمدي، حممرد قاسرم، وررار     

 .سرور



 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2015/  2/ 16جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 

 إمتحانا  نتائج احلضور السادة م  والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد استعرض1.

 السادة على التأكيد م  ، دمنهور جامعة بكليا  2015 / 2014 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصا

 . تارخي  من أسبوع خالل النتائج إعالن بسرعة والطالب التعليم لشئون الكليا  وكالء

 

 الطالب جذب آللية تصور بوض  والطالب التعليم لشئون الكليا  وكالء السادة تكليف اجمللس قرر  .2

 الدول م  التواصا ضرورة إ  سيادت  أنار كما ، 2015 / 2 / 19 أقصاه موعد فى دمنهور جبامعة الوافدين

 املناخ وتوفري الوافدين الطالب وجذب إلستقطاب جديدة برامج وإستحداث واألجنبية واإلفريقية العربي 

 فى ملصر كسفراء بالطالب واإلستفادة للجامعا  األجنبية املالية املوارد ريادة إ  يؤدى مما  م اجليد

 . اآلخرى الدول

 

 االتى واملتضمن 2015 لسنة 82 رقم الورراء جملس رئيس بقرار علما اجمللس أحيط .3

  رقم اجلمهورية رئيس بقرار الصادر اجلامعا  تنميم لقانون التنفيذية الالئحة من (74) املادة بنص يستبدل

 : التا  النص 1975 لسنة (809)

 جمالس إقرتاح على بناء جامعى عام كا نهاية فى للجامعا  األعلى اجمللس حيدد•

 مصر مجهورية أبناء من الطالب عدد املختلفة الكليا  جمالس رأى أخذ بعد اجلامعا 

 احلاصلني بني من التا  اجلامعى العام فى معهد أو كلية كا فى يقبلون الذين العربية

 بكا للقبول املؤهلة الشروط مراعاة م  املعادلة الشهادة على أو العامة الثانوية نهادة على

 مجهورية أبناء غري من يقبلون الذين الطالب عدد للجامعا  األعلى اجمللس حيدد  كلية

 قيدهم ونقا حتويلهم ويكون العا  التعليم ورير من قرار بقبو م ويصدر العربية مصر

   . من  بقرار


