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 جامعة دمنهور
 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 

 

قرارات جملس شئون •

التعليم والطالب جبلسته 

 م  2016/   1/  18املنعقدة فى 

 

افتتاح فاعليات الربنامج •

التدريبى لطالب كلية 

 .الصيدلة جبامعة دمنهور 

 

 محتـويات العدد

               

   

 اإلثنني يوم ظهر عشر الثانية الساعة متام يف والطالب التعليم شئون جملس اجتمع

 عبد عبيد /الدكتور األستاذ السيد برئاسة باجلامعة اإلدارة مببنى 18/1/2016 املوافق

   .الكليات عمداء السادة وحبضور اجلامعة رئيس ـ  صاحل العاطى



 إعالن بعدم والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء السادة على التأكيد مع ، علمًا اجمللس أحيط1.

 .للكلية اإللكرتونى املوقع على رمسى بشكل إعالنها قبل الكنرتول داخل من الطالب نتائج

 

 لشئون األطفال رياض كلية وكيل بعمل القائم /الدكتور السيد تكليف مع  ، علمًا اجمللس أحيط .2

 رئيس .د.أ السيد وموافاة دمنهور جلامعة والنظرى العلمى اجملمع أسوار لتجميل تصور لوضع والطالب التعليم

 .الشأن هذا فى مت مبا اجلامعة

 

 الشباب رعاية أنشطة متابعة ضرورة احلضور السادة مع اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أستعرض .3

   الطالب وتشجيع الثقافية واملسابقات الطالبية األنشطة فى املوهوبني الطالب إلكتشاف باجلامعة

 .اخلارج فى اجلامعة سفراء أنهم حيث املواهب تلك لتنمية الطالب هلؤالء واملاىل املعنوى الدعم تقديم و

 املشرتك بالتعاون البحرية حمافظة فى اجملتمع وتنمية بناء فى واجلامعات العلم دور على سيادته أكد كما

   .واحملافظة باجلامعة للنهوض واحملافظة اجلامعة بني

 

 أعمال من باإلنتهاء والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء الساده تكليف علمًا،مع اجمللس أحيط .4

 ذكرها السالف املواعيد فى باجلامعة والطالب التعليم شئون عام مدير /السيد إىل النتائج وتسليم التصحيح

   .اجلامعة إدارة من وإعتمادها ملراجعتها وذلك

 

 ـ:يلى مبا والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء الساده تكليف مععلمًا، اجمللس أحيط .5

   العام من الثانى الدراسى للفصل الدراسية اجلداول من وخمتومة معتمدة بنسخة املوافاة•

 .الدراسة بدء قبل 2016  / 2015 اجلامعى

 أماكن بها تتوافر ال التى للكليات أماكن لتوفري الدراسية اجلداول وضع عند التنسيق ضرورة•

 .التعليمية العملية وإنتظام سري حلسن ضمانًا الطالب إلستيعاب

 

 

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 1/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   



 افتتاح فاعليات برنامج الكورس التدريىب 
Step On The Way  



  

 الكورس فاعليات )  سيادته افتتح دمنهور جامعة رئيس - صاحل العاطى عبد عبيد / د.أ رعاية حتت

 طلبة ينظمه الذى الطريق على خطوات الصيدلة بكلية 2016 فرباير 4  املوافق اخلميس يوم ( التدريببى

 فاعلياته متتد والتى دمنهور جامعة الصيدلة كلية مبقر (EPSF ) دمنهور صيدلة لطالب املصرى االحتاد

 صيادلة نقيب -  زعلوك امحد /الدكتور االستاذ  اللقاء ،حضر (Step On The Way )   القادم األحد حتى

 .الكلية وطالب والعاملني التدريس هيئة أعضاء من ولفيف  البحرية

 

 كلية رحاب فى العلمى اللقاء هذا بإقامة سعادته عن اجلامعة رئيس صاحل عبيد/د.أ السيد  أعرب حيث

 مرحبا  املصرية اجلامعات خمتلف من الصيدلة كليات طالب من خنبة حبضور دمنهور جامعة - الصيدلة

 ووطنهم جبامعتهم النهوض يف الطالب أبنائه دور على مؤكدًا مصر صيدلة لطلبة املصرى االحتاد بطالب

 عماد فهم  واجلاد احلقيقى التعلم عن الناتج واإلبتكار اإلبداع على القادرة املستنرية بعقوهلم الغالية مصر

 لتنري األمل مشعل حتمل  وّضاءة اشراقة املستقبل ينسج  وبهم األمم وتزدهر الشعوب تنهض بسواعدهم الوطن

 .. واالزدهار التقدم حنو الغد طريق

  

 موقع اجلامعة رئيس صاحل عبيد /د.أ السيد تفقد اللقاء هامش وعلى•

 كلية معامل تطوير وعمليات العلمى باجملمع األسنان طب كلية إنشاء

 اإلجناز وحجم العمل سري سيادته تابع حيث  والصيدلة العلوم و البيطرى الطب

 جامعة منشئات لتطوير سيادته خطة إطار فى الواقع ارض على حتقق الذى

 خدمة لتوفري اجلامعية املنشآت و املبانى  كافة تطوير على مؤكدًا   دمنهور

 مدة طوال الرعاية مستويات أرقى وتقديم للطلبة متكاملة تعليمية

 . البحراوى للمجتمع متميزة خطة تقديم و باجلامعة دراستهم

 

 


