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 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 3/ 13جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 ضرورة إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ برئاسة علما اجمللس أحيط1.

 مبجلس ملناقشتها متهيدا هلم اإلسرتاتيجية باخلطط الكليات وكالء موافاة

   . للجامعة اإلسرتاتيجية اخلطة ضمن وإدراجها اجلامعة

 

 لدى واإلبتكار اإلبداع على الطالب تشجيع بضرورة علما اجمللس أحيط 2.

 الطالب مع مفتوحة لقاءات عمل طريق عن وذلك دمنهور جامعة طالب مجيع

   . واملبدعني املخرتعني إلكتشاف بالكليات

 العلمى البحث بأكادميية عمل ورشة عقد مت أنه إىل سيادته أشار كما-

 .د.أ والسيد العاىل التعليم وزير – الشيحى أشرف .د.أ السيد رعاية حتت

 عام 2016 )عنوان حتت العلمى البحث أكادميية رئيس – صقر حممود

 ( العلوم شهر مارس / اإلبتكار

 املوهوبني للطالب الالزم الدعم تقديم ضرورة إىل سيادته أشار كما  -

 ) يعرف ما وهو واإلبتكار لإلبداع مركز إنشاء خالل من وذلك واملبدعني

 كل توفر  متكاملة عمل  منظومة وهى ( التكنولوجية باحلاضنة

 لبدء املطلوبة اإلمكانات كل به مناسب جمهز مكان من ، السبل

   . املشروع

 

 



 األمن محاية فى الشباب دور " عنوان حتت تثقيفية ندوة 2016 / 3 / 6 املوافق األحد يوم  دمنهور جامعة  نظمت

 االسرتاتيجى اخلبري  - العمدة عادل  /واللواء دمنهور جامعة رئيس -  صاحل عبيد  / د.أ الندوة فى شارك " القومى

 كبري وعدد والطالب التعليم قطاع على املشرف – صوان اجمليد عبد على /د.وأ العسكرية ناصر بأكادميية

 على دمنهور جامعة رئيس  -صاحل عبيد / الدكتور أكد جانبه، من .املختلفة الكليات وطالب اساتذة من

 الراهنة الفرتة خالل البالد تواجه التى التحديات ملواجهة املصرى الشعب فئات كافة صفوف توحيد ضرورة

 االجنراف وعدم وعيه تنمية خالل من القومى األمن للحفاظ قوى دور له الشباب أن مضيفا اإلرهاب، قوى خاصة

 ناصر بأكادميية االسترياتيجى اخلبري العمدة عادل / اللواء وقال .البالد تدمري تريد التى اهلدامة الدعوات وارء

 الغرب دول ان مضيفا ، بأكملها لعربية البالد تدمري اجل من خفية حلرب تتعرض مصر ان العسكرية

 تصدير طريق عن الشباب خاصة املصرى اجملتمع اخرتاق امكانيتها بكل حتاول واسرائيل امريكا وخاصة

   . الكاذبة االخبار واشاعة املخدرات وتهريب االباحية االفالم

 

 
 ندوة تثقيفية

  بعنوان  
(دور الشباب فى محاية األمن القومى )   

    



 اإلحتفال بيوم الشهيد 

 رئيس – صاحل عبيد / د.أ حبضور التجارة بكلية املؤمترات بقاعة 2016 / 3/ 9 املوافق األربعاء يوم الشهيد بيوم االحتفال فعاليات أقيمت

 هيئة عضو و اجلوى الدفاع بقوات اإلعالم مركز مدير - اجلمال أسامة /املهندس الدكتور حرب أركان العميد و دمنهور جامعة

 والوطن الواجب شهداء أسر لتكريم  والطالب التعليم قطاع على املشرف – صوان اجمليد عبد على / د.وأاجلوى الدفاع بكلية التدريس

 زكريا حممد /النقيب عبده، أمحد حممد /النقيب الكومى، السيد حممد /حرب أركان العميد أسرة " ومنهم والشرطة اجليش من

 جملس وأعضاء والطالب التدريس هيئة أعضاء من ولفيف الكليات عمداء مجيع حبضور ذلك " حممد عاطف تامر /الرقيب غزالة، أبو

 نفوسهم يف الوطنى الواجب وغرس املسلحة القوات رجال بروح يقتدوا بأن الكليات طالب من صاحل عبيد  / د.أ طالب حيث االحتاد،

 مشيدا القادمة واألجيال مصر عن الدفاع أجل من حبياتهم يضحون والشرطة اجليش رجال أن إىل مشريا البالد وأمان أمن على واحلفاظ

 . بالبالد األمن وحفظ اإلرهاب دحر يف املسلحة القوات بدور

مدير مركز  -أسامة اجلمال/ والعميد أركان حربرئيس جامعة دمنهور  -عبيد صاحل/ د.أوفى نهاية فعاليات يوم الشهيد كرم 

 .اإلعالم بقوات الدفاع اجلوى أسر شهداء الواجب الوطنى ومت منحهم درع اجلامعة وشهادات تقدير

كما قام رئيس جامعة دمنهور بتكريم العميد أركان حرب الدكتور املهندس أسامة اجلمال مدير مركز اإلعالم بقوات الدفاع 

 .اجلوى تقديرا لوطنيته ودوره الباسل ضمن صفوف القوات املسلحة



  

  

 

 

  

  

 

 

 إحتفالية 
 (عيد األم ) 

احتفالية كربى بعنوان رئيس اجلامعة،  -الدكتور عبيد صاحل األستاذ حتت رعاية جبامعة دمنهور (  سواعد مصر) نظمت أسرة 

املشرف على  –على عبد اجمليد صوان / د.أحبضور النظرى باألبعادية بكلية االداب باجملمع ذلك ومبناسبة عيد األم " أمى حياتى لك"

 .  مجيع عمداء ووكالء اجلامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وجملس احتاد الطالب وشباب اجلامعةو قطاع التعليم والطالب

ومن جانبه أوصى الدكتور عبيد صاحل رئيس اجلامعة مجيع الطالب والطالبات باالجتهاد فى دروسهم وحياتهم العلمية والعملية 

وأن يسلحوا أنفسهم بالعلم إلدخال البهجة والسرور فى نفوس أمهاتهم حتى يصبحوا فى املستقبل أمهات فضليات قادرات على صنع 

وأشاد رئيس اجلامعة بدور أسرة سواعد فى إعداد . أجيال واعدة ومناذج مشرفة ملصر مؤكًدا أهمية دور األم فى اجملتمع املصرى

 .   وتنظيم احلفل موجًها شكره وتقديره لفريق جلميع أعضاء أسرة سواعد

 

ائد شعرية قص»وختلل برنامج احلفل فيلم تسجيلى عن إجنازات رئيس اجلامعة باإلضافة إىل العديد من الفقرات املتنوعة منها  

وفى نهاية احلفل كرم الدكتور عبيد صاحل رئيس جامعة ." وإنشاد الدينى لفرقة جامعة بنها، وأغانى وطنية وعن فضل اآلم 

 دمنهور مجيع األمهات واآلباء بدار السعادة للمسنيني ومنحهم العديد من اهلدايا وسط جو يسوده احملبة واحلنان

  



  

  

 

 

  

  

 

 

 املهرجان الثالث للطفولة واألمومة ) 
 (لكلية رياض األطفال 

جبامعة دمنهور املهرجان الثالث  نظمت كلية رياض األطفالرئيس جامعة دمنهور  –عبيد صاحل /د  .أحتت رعاية 

اكتشاف املواهب وتنميتها ألطفال حمافظة "  حتت عنوان  2016مارس  26للطفولة واألمومة يوم السبت املوافق 

شارك فى املهرجان املهندسة نادية عبده نائب حمافظ البحرية والدكتورة . ، وذلك مبجمع دمنهور الثقافى" البحرية

زينب عالم عميد كلية رياض األطفال، وتضمن املهرجان عروضا فنية وغنائية وشعرية ورياضية مبشاركة 

كما قامت الدكتورة زينب . تالميذ رياض األطفال مبدارس احملافظة وفقرات أخرى لتالميذ الرتبية اخلاصة

عالم عميد كلية رياض باستعراض إجنازات الكلية فى خدمة وتنمية اجملتمع بالتنسيق مع مديرتى الرتبية 

والتعليم والشباب، وقدمت الدروع وشهادات التقدير للطالب املشاركني واملنظمني للحفل وتكريم أحد األمهات 

 .املثاليات

 

 

 

  


