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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/  4/  18املنعقدة فى 

 

رئيس اجلامعة يشارك •

طالب كلية العلوم فى 

 .جتارب الطاقة الشمسية 

 

منتدى احلوار الوطنى •

 .  لشباجبامعة دمنهور 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 4/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 : يلى ما على املوافقة اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس . د.أ برئاسة اجمللس قرر1.

 واإلبتكار اإلبداع دورى بتنظيم الكليات وكالء السادة على التأكيد-

 بالنتائج واملوافاة كلية بكل واملبدعني املبتكرين الطالب إلكتشاف

 .  2016 / 4 / 24 األحد يوم قبل

 على الطالب من املقدمة واملشروعات األحباث لتحكيم جلنة تشكيل-

 : وتتضمن اجلامعة مستوى

   رئيسا – والطالب التعليم قطاع على املشرف – صوان اجمليد عبد على / د.أ      .1

   عضوا – التجارة كلية عميد – بالل إمساعيل حممد / د.أ2.

   عضوا –  الرتبية كلية عميد بعمل قائم -عشبه درويش فتحى / د.أ3.

 – اجملتمع خلدمة الزارعة كلية وكيل – زينه مرسى حامد / د.أ4.

 عضوا

 التعليم لشئون البيطرى الطب كلية وكيل – اللقانى فوزى هانى / د.أ5.

   عضوا – والطالب

 الصيدلة كلية وكيل بعمل قائم – عمران احلى عبد مجال / د.أ6.

 عضوا – والطالب التعليم لشئون

 التعليم لشئون العلوم كلية وكيل بعمل قائم – األوسطى ماجد /د.أ7.

   عضوا – والطالب

 

 وكذلك بالكليات اجلودة ضمان وحدات تفعيل بضرورة علما اجمللس أحيط .2

   . الوحدة إجناح تضمن وضوابط معايري وفق اجلودة ضمان وحدات مديرى إختيار

 

 

 



  

 الثالثاء يوم املدينة بوسط العلمى باجملمع العلوم كلية دمنهور جامعة رئيس - صاحل العاطى عبد عبيد /الدكتور األستاذ تفقد

 .التعليمية العملية سري على للوقوف 2016 أبريل 5 املوافق

  

 كلية وإنارة الكهربائية الطاقة إلنتاج الشمسية اخلاليا الستخدام جتاربهم الفيزياء قسم طالب اجلامعة رئيس شارك

 جنيه ألف 80 ميجاوات،بتكلفة 5 بقدرة البديلة بالطاقة العلوم

  

  التجربةالعلمية،الدكتورة إجراء فى شارك اجلامعة داخل مرة ألول جترى التى التجربة دمنهوربهذه جامعة رئيس وأشاد ،

 - عادل إمساعيل والدكتور ،الفيزياء قسم رئيس - مطاوع حسني العلوم،والدكتور كلية عميد -العزيز عبد كارولني

 التدريس هيئة أعضاء من وعدد الكلية، وكالء إىل والبيئة،باإلضافة املياه لتكنولوجيا املركزى للمعمل املديرالتنفيذى

 الكلية وطالب

 

 
  رئيس جامعة دمنهور يشارك طالب كلية العلوم

 جتارب الطاقة الشمسية



 منتدى احلوار الوطىن لشباب 
 جامعة دمنهور  

  

  إفتتاح مت دمنهور جامعة  رئيس  - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ و اجلمهورية رئيس - السيسى الفتاح عبد / الرئيس السيد رعاية حتت

 وحتى صباحا التاسعة من البيطرى الطب بكلية 2016 / 4 / 21 املوافق اخلميس يوم  "دمنهور جامعة لشباب الوطنى احلوار منتدى "

 التعليم قطاع على املشرف – صوان اجمليد عبد على / د.أ حبضور اجلامعة لطالب الشبابى للحوار منتدى أكرب مع مساءا اخلامسة

 قضايا أوطرح للشباب األول املنتدى خالل املطروحة واملشكالت القضايا أهم .. املستقبل وقادة اجلامعة طالب فيه يناقش ، والطالب

 الشرق فى احملرتف املدرب - واىل فوزى حممد / الدكتور األستاذ اللقاء فى الطالب حياور ، ملواجهتها احللول وضع مع . الشباب يراها أخرى

 .املنتدى هذا من ممكنة فائدة أكرب على الطالب أبنائنا حبصول األمنيات أطيب مع باجلامعة الرتبية بكلية واألستاذ األوسط

  


