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  / د.أ السيد و دمنهور جامعة رئيس – الدين صالح حامت / د.أ السيد رعاية حتت

 نظمت ، والطالب التعليم لشئون دمنهور جامعة رئيس ائبن – السيد حممد حممد

 ، 2015 / 5 / 21 املوافق اخلميس اليوم دمنهور، جبامعة والفنى الثقافى النشاط إدارة

 يف 3 إبداع  مسابقة يف الفائزين دمنهور  جامعة كليات طالب تكريم حفل

 كلية مببنى املؤمترات بقاعة املصرية،  اجلامعات مستوى  على الفنية األنشطة

 .دمنهور جامعة التجارة

 دور من إنطالًقا أنه ، اجلامعة رئيس الدين صالح حامت الدكتور األستاذ أشار

 مبوهبتهم اخلروج  على الطالب أبناءها حتفز أن جيب والتثقيفى التنويرى اجلامعة

 نسيج من يتجزأ ال جزء اجلامعة ألن فقط، داخلها وليس اجلامعة أسوار خارج إىل

ـًا البحراوى اجملتمع  بالغ على مؤكًدا .واهتمامــــاته لثقافــــاته وانعكاســـ

 .الطالب أبناؤه أحرزها اليت املتقدمة باملراكز سعادته

 عمل خطة بإعداد تقوم سوف الباهر التفوق هلذا دعما اجلامعة أن عن وأعلن

 املواهب هذه انتشار ودعم ، الصيفى النشاط فرتة يف الطالبية األشطة الستمرار

 بالقاعات للجمهور جمانية حفالت إقامة خالل من اجلامعة أسوار خارج البناءة

 .املواهب هذه وتشجيع لدعم باحملافظة الكربى

جامعة  طالب كليات تكريم  حفل
 3إبداع  مسابقة  يف دمنهور الفائزين



 أخطار من للحد العاملى املؤمتر توصيات بشأن العاىل التعليم وزير /د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .1

 : واملتضمن باليابان ( سينداى ) فى الكوارث

 . اجلامعات فى الكوارث خماطر من احلد على والتدريب التعليم برامج بتطوير القيام - أ

 مبجلس القرار إختاذ ودعم موضوعاتها بإدراج وذلك الكوارث خماطر من احلد ثقافة ترسيخ - ب

 . الوزارء

 شباب من قاعدة لتكوين باجلامعات الكوارث خماطر من باحلد للتوعية أنشطة إستحداث - ج

 . الكوارث جمابهة بإجراءات اجملتمع فئات باقى توعية فى إجيابى بدور للقيام اجلامعات

 مع بالتنسيق الكوارث ومواجهة اإلنسانية واألنشطة التطوعى العمل على الشباب حتفيز -د

 . الداخلية بوزارة املدنية للحماية العامة اإلدارة

 

 الشرقية حمافظ / د.أ السيد كتاب بشأن العاىل التعليم وزير / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .2

 أبو مركز قرى إحدى القراموص يةقر به تشتهر الذى الربدى الورق إنتاج صناعة وتشجيع إحياء واملتضمن

 وما املختلفة إنتاجها مراحل فى العاملة األيدى من كثرية أعداد تستوعب  والتى الشرقية مبحافظة كبري

 شهادات لطبعة الصناعة هذه منتجات  بإستخدام وذلك املصرية األسر من كبري لعدد إجتماعى بعد من تضيفه

 . اجلامعات لطلبة التقدير وشهادات التخرج

 

 للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .3

   قبول 2015  / 3 / 28 جبلسته للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن 

   اهليئة عن الصادر التجارى الدبلوم على احلاصلني الكويتني الطالب

   التجارة بكليات للقبول واملرشحني بالكويت التطبيقى للتعليم العامة

 عن الصادرة والقوانني للوائح طبقا الثانية الفرقة على 2015 / 2014 اجلامعى العام فى العربية مصر جبمهورية

 . للوافدين العامة اإلدارة

 

 

 

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2015/ 5/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   



 للتعليم العامة اهليئة عن الصادر التجارى الدبلوم على احلاصلني الكويتني الطالب قبول اجمللس وقرر

 مكتب بدليل جاء ما على بناءا التجارة بكليات الثانية بالفرقة ( احملاسبة شعبة ) بالكويت التطبيقى

 شروط وبنفس التجارية الفنية املعاهد بدبلوم الدبوم هذا معاملة واملتضمن واملعاهد باجلامعات القبول تنسيق

   . قبوهلا

 

 للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .4

 املقررة الدراسية الرسوم من %50 نسبة ختفيض مدى لدراسة اجلامعات رؤساء مبخاطبة  2015  /4 / 30  جبلسته

 املفتوح والتعليم اجلديدة الربامج خالل من وليس والليسانس البكالوريوس مبرحلتى اإلعاقة ذوى للطالب

 . العليا والدرسات

 اجمللس مقرر / السيدة خطاب عرض مت أنه والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد أشار حيث

  / 12 / 31 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجلامعة جملس على مسبقا الشأن هذا فى بالبحرية اإلعاقة لشئون القومى

 األوىل اجلامعية املرحلة طالب على املقررة واملصروفات الرسوم من %50 نسبة ختفيض اجمللس قرر و 2014

 الشروط عليهم تنطبق ممن اإلعاقة ذوى األشخاص من الدراسية الفرق جبميع ( الليسانس – البكالويوس ) فقط

 وفق وذلك احلالة من للتأكد  الطبية اللجنة  على عرضهم بعد وذلك اإلجتماعى التأهيل لشهادات واحلاملني

 . 2014 لسنة (60) رقم اجلامعة جملس قرار

 

   للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .5

 2015  / 3 / 28  بتاريخ املنعقدة جبلسته للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن

 لزيادة إسرتاتيجية لوضع العليا للجنة النهائى التقرير إعتماد على باملوافقة 

   . املصرية واملعاهد باجلامعات الوافدين الطالب أعداد 

 جلذب إجراءات بإختاذ قامت اجلامعة أن إىل والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب / د.أ السيد أشار-

 مت الوافدين للطالب وإدارية مالية الئحة ووضع الوافدين للطالب مكتب إنشاء ومنها الوافدين الطالب

 خماطبة على املوافقة اجمللس وقرر 2015 /  4 / 22 بتاريخ املنعقدة جبلسته اجلامعة جملس على عرضها

   . الالئحة وإعتماد للموافقة للجامعات األعلى اجمللس

 

 

 



 للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .6

 نعم ) التطوعى للعمل اجلامعات طلبة وتأهيل إعداد برنامج تفعيل إمكانية مدى 2015  /4 / 30  جبلسته

   : يلى ما اجمللس وقرر ( احلكومية باجلامعات للتطوع

 . للدراسة اجلامعات رؤساء للسادة املوضوع إحالة-

 للتعليم 57357 األطفال سرطان مستشفى عام مدير نائب – النجا أبو شريف / د.أ السيد دعوة-

 لشئون األعلى اجمللس جلسة حلضور اخلارجية والعالقات واإلسرتاتيجيات العلمى والبحث

 نعم) التطوعى للعمل اجلامعات طلبة وتأهيل إعداد برنامج فكرة لعرض والطالب التعليم

 ( احلكومية باجلامعات للتطوع

 

 األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .7

 باجلامعات التعليمية العملية وإنتظام الثانى الدراسى للفصل اإلستعداد 2015  /4 / 30  جبلسته للجامعات

 : يلى ما اجمللس وقرر األمنية الناحية من اجلامعات إستقرار على والعمل

 . مبكرا النتائج وإعالن اإلمتحانات تصحيح من اإلنتهاء-

 . واألمنية التعليمية الناحية من اجلامعات إستقرار على العمل إستمرار-

 الدراسى الفصل خالل  متت التى الطالبية األنشطة عن تقرير بإعداد جامعة كل تقوم-

 وكالء السادة تكليف مع ، كاف بشكل عنها واإلعالن املعنية اجلهات إىل إلرساهلا األول

 بالكلية الشباب رعاية إدارة عام مدير مع بالتنسيق والطالب التعليم لشئون الكليات

   . األول الدراسى الفصل خالل متت التى الطالبية األنشطة عن تقرير إلعداد

 

 األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .8

   2014 – 2014 / 2013 اجلامعى للعام التنسيق طريق عن املرشحني الطالب بعض أن 2015  /4 / 30  جبلسته للجامعات

 بأمساء بيانات قاعدة إعداد اجمللس وقرر ، اخلاصة باجلامعات خمتلفة وختصصات بكليات مقيدين 2015 /

 على الطالب تنسيق إلزدواجية جتنبا اجلامعات لكل واخلاصة احلكومية باجلامعات املقبولني الطالب كل

 اخلاصة اجلامعات قبول ومكتب احلكومية واملعاهد باجلامعات القبول مكتب مع بالتنسيق ذلك يتم أن

   . للجامعات وإرساهلا

 

 



 

 للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .9

 رفع واملتضمن 2014 / 8 / 23 بتاريخ الصادر جبلسته الصادر للجامعات األعلى اجمللس قرار 2015  /4 / 30  جبلسته

 جبلسته الصادر للجامعات األعلى اجمللس  قرار على التأكيد اجمللس وقرر اجلامعية باملدن اإلقامة مصاريف

 الصادر للجامعات األعلى اجمللس قرار من ( أوال ) البند تعديل على املوافقة واملتضمن 2014 / 8 / 23 بتاريخ

   : التاىل النحو على ليصبح اجلامعية باملدن والتغذية اإلقامة مصاريف رفع بشأن  2014 / 6 / 28 بتاريخ جبلسته

 . اجلامعية باملدن لإلقامة املادى املقابل عن للتغذية الطالب يسدده الذى املادى املقابل فصل -1

 . اخلدمة حتسني ومقابل املبانى ترميم مقابل ويشمل شهريا جنيه 65 اإلقامة مقابل -2

   . التغذية خدمات مقابل ويشمل شهريا جنيه 100 التغذية مقابل -3

 

 للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .10

 بأعوام ( ليبيا من العائدين ) الليبية الثانوية على احلاصلني الطالب قبول إمكانية مدى  2015  /4 / 30  جبلسته

 وقرر عسكرية أحداث من ليبيا دولة به متر ملا نظرا الشهادة درجات كشف وثيقة من بصورة سابقة

 فى سابقة أعوام من ( ليبيا من العائدين ) الليبية الثانوية على احلاصلني الطالب قبول على املوافقة  اجمللس

 الشهادة درجات كشف وثيقة من بصورة 2014 / 10 / 14 بتاريخ جبلسته للجامعات األعلى اجمللس قرارات ضوء

 حتجب أن على الدراسى العام خالل املطلوبة واملستنات األوراق أصول بإحضار طالب كل على إقرار كتابة مع

   . األوراق أصول تقديم حلني نتائجهم

 

 للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .11

 إجراء بشأن القرارات إختاذ فى النظر تأجيل  اجمللس وقرر الطالبية اإلحتادات إنتخابات 2015  /4 / 30  جبلسته

 بنها جامعة رئيس – الدين مشس على / د.أ السيد برئاسة املشكلة اللجنة إنتهاء حلني الطالبية اإلنتخابات

   . املوضوع دراسة من

 

 للجامعات األعلى اجمللس مناقشة بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني / د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .12

 فى اجلامعات طالب مشاركة بشأن والتعليم الرتبية وزير / د.أ السيد مشروع إقرتاح 2015  /3 / 28  جبلسته

 اجلامعات من مشرتكة جلنة تشكيل  اجمللس وقرر فأكثر سنوات 10 العمرية للمرحلة األمية حملو مشروع

 للمرحلة األمية حملو مشروع فى اجلامعات طالب  ملشاركة املناسبة االليات لوضع والتعليم الرتبية ووزارة

   . فأكثر سنوات 10 العمرية

 

 

 


