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 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 

 

قرارات جملس شئون •

التعليم والطالب جبلسته 

 م  2016/   2/  15املنعقدة فى 

 

املعسكر التدريبى االول  •

 .لطالب جامعة دمنهور 

 

 

فعاليات افتتاح الدورة •

الكشفية السادسة 

 .لطالب جامعة دمنهور 

 

 محتـويات العدد

               

   

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

 عبيد /الدكتور األستاذ السيد برئاسة باجلامعة اإلدارة مببنى 2016 /  2 / 15 املوافق

   .الكليات عمداء السادة وحبضور اجلامعة رئيسـ   صاحل العاطى عبد



 للمواعيد طبقًا  2015/2016 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل نتائج إعالن بضرورة علما اجمللس أحيط1.

 .مسبقًا احملددة

 بأول أول للكليات اإللكرتونى املوقع على الطالب نتائج إعالن ضرورة إىل اجلامعة رئيس سيادة أشار كما -

 .املوقع على اإلدخال عملية لسهولة وذلك النتائج باقى من اإلنتهاء إنتظار دون

 املصروفات دفع فى املتعثرين الطالب مع بالتواصل الشباب رعاية قيام ضرورة على سيادته أكد كما-

 فى  نتائجهم حجب لعدم وذلك منهم لكل الالزمة املساعدات وتقديم حدة على حالة كل ودراسة

 .العام نهاية

 

 مصر) شعار حتت كفرالشيخ جامعة تنظمه الذي الرابع اجلامعية املدن شباب بأسبوع علما اجمللس أحيط2.

  / 11 املوافق اخلميس اليوم صباح اإلحتفال وافتتح ، 2016فرباير17 -11 من الفرتة يف أقيم والذى (واآلمان األمن بلد

 األستاذ وحضور العلمي والبحث العالي التعليم وزير الشيحي أشرف /الدكتور األستاذ السيد حبضور 2016 / 2

 مسابقات فى  جامعة 18 من أكثر فيه شاركت والذى كفرالشيخ جامعة رئيس القمري ماجد /الدكتور

 اجلوائز بتسليم القمرى ماجد .د.أ الدكتور قام احلفل نهاية وفى والعلمية، والثقافية الرياضية األنشطة

 .األسبوع فاعليات خالل املختلفة مسابقات فى فازت التى اجلامعات ملمثلى

 

 يد تقديم خالل من وذلك اجلامعة بكليات اجلودة ضمان وحدات دور تفعيل بضرورة علما اجمللس أحيط3.

 موظفى تشجيع إىل باإلضافة وجه أكمل على بدورها للقيام الالزمة باألجهزة الوحدات تلك وتزويد العون

 العملية فى اجلودة إىل للوصول املتطلبات كل وتفعيل العمل على بالكليات اجلودة ضمان وحدات

   .التعليمية

 

 اإلسكندرية مكتبة مع املوقع الربوتوكول إطار فى أنه إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار4.

 قصور مع اإلتفاق مت فقد باألبعادية النظرى باجملمع اآلداب بكلية للمعرفة سفارة إنشاء خالله من مت والذى

 فى وذلك ، بالدلنجات البستان مبجمع واألخرى العلمى باجملمع إحداهما باجلامعة مكتبتني إلنشاء الثقافة

 الدولية واجملالت الدوريات من واإلستفادة اجملتمع تطوير على ذلك لينعكس اخلرجيني تطوير إطار

   .واملستمر الدائم باإلطالع

 

  / 6 / 7 فى املنعقدة جبلسته للجامعات األعلى اجمللس قرار إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار5.

 بالطالب أسوة املفتوح التعليم لطالب العسكرية الرتبية مادة تدريس على املوافقة عدم واملتضمن  2014

 .باجلامعات واملنتسبني املنتظمني

  دورات تطبيق على  2015 / 12  / 29 فى املنعقدة جبلسته اجلامعة جملس موافقة إىل سيادته أشار كما -

 .دمنهور جامعة بكليات فقط (اإلنتساب ـ اإلنتظام) طالب على العسكرية الرتبية

 

 

 

 

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 2/ 15جبلسته املنعقدة بتاريخ   



 املعسكر التدريىب األول لطالب جامعة دمنهور
" جامعتنا بشبابنا هنبنيها" حتت شعار  

 جبامعة األول التدرييب الطالبي املعسكر (دمنهور جامعة رئيس) صاحل العاطي عبد عبيد / الدكتور األستاذ افتتح -

 250 مبشاركة 2016 فرباير 11 : 9 من الفرتة يف ،“ هنبنيها بشبابنا جامعتنا شعار حتت ”  البيطري الطب كلية مبقر  دمنهور

 بالبحرية والرياضة الشباب مديرية وكيل) خضر إبراهيم / الدكتور السيد وحبضور اجلامعة كليات كافة من طالًبا

 التدريس هيئة أعضاء السادة من ولفيف الكليات ووكالء عمداء السادة  من وكل (والرياضة الشباب وزارة عن وممثال

 .باجلامعة والطالب والعاملني

  

 الطالبية األنشطة من عدد (دمنهور جامعة رئيس) صاحل العاطي عبد عبيد / الدكتور األستاذ شهد املعسكر هامش وعلى -

 الحتاد العليا العلمية اللجنة اجتماع وفاعليات باجلامعة، الكورال فريق تدريب من جانب سيادته حضر حيث باجلامعة

 يف جهًدا تألو ال اجلامعة وأن هواياتهم إشباع على الطالب أبناءه شجع حيث باجلامعة؛ املسرح فريق وتدريبات اجلامعة، طالب

 املسابقات يف  املتقدمة املراكز على احلصول أجل من املتقن والتدريب العمل على وحثهم السامية اجلامعية القيم غرس سبيل

 .املختلفة القمية واللقاءات



  

  

 

 

  

  

 

 

 فعاليات افتتاح الدورة الكشفية السادسة 

 لطالب جامعة دمنهور  

االهتمام بالشباب ودعم مجيع الطالب وتوفري املناخ  على  رئيس جامعة دمنهور -عبيد عبد العاطى صاحل / أكداألستاذ الدكتور 

 .مستقبلهم والعمل على تطوير اجلامعة املناسب هلم حرصا

التى أقيمت  2016فرباير  29 املوافق االثنني يوم  جلواىل وجواالت كليات اجلامعة  افتتاحه الدورة الكشفية السادسة خالل جاء ذلك

بأرض معهد الدراسات البيئية والبحوث مبجمع البستان حبضور مجيع عمداء ووكالء مجيع كليات اجلامعة، ومبشاركة احتاد 

 .األسر واالحتاد طالب وطلبة من 300الطالب وأكثر من 

  

وبدأت مراسم حفل االفتتاح باالعالم ثم رفع علم اجلمهورية والسالم الوطنى وكلمة ملدير لدورة ولرئيس احتاد الطالب ولعمداء 

 .الكليات

الدورة تفقد رئيس اجلامعة األرض الكشفية جلواىل وجواالت كليات اجلامعة املختلفة، حيث حتولت االرض اجلرداء  وفى نهاية 

 .مبجمع البستان اىل تربة خصبة، كما مت إقامة مباراة كرة قدم بني فريقى من الدورة الكشفية


