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 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 5/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 اإلبتكار تشجيع ضرورة إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار1.

 بالكليات الطالب مع مفتوحة لقاءات طريق عن اجلامعة طالب لدى واإلبداع

 األساليب إستخدام ضرورة على سيادته أشار وكذلك املوهوبني إلكتشاف

 العملية مستوى ورفع املتقدمة والتكنولوجيا والتعلم التعليم فى احلديثة

 . التعليمية

 مبجالس املدنى اجملتمع منظمات متثيل ضرورة إىل سيادته أشار كما           

 خلرجيى مواصفات وضع فى للمساهمة والطالب التعليم شئون جلنة أو الكليات

 الذى السنوى باملعرض سيادته أشاد كما ، العمل سوق احتياجات وفق الكليات

  األطفال رياض فى واإلبداع املوهبة) عنوان حتت األطفال رياض كلية نظمته

   . الطالب صممها التى االبتكار بنماذج مشيدا(

 لشئون الكليات وكالء السادة تكليف مع علما اجمللس أحيط     -      

 التدريس هيئة أعضاء السادة لتدريب خطة بإعداد والطالب التعليم

 من الكلية إحتياجات وحتديد الفعال التعلم مهارات على ومعاونيهم

   . تنفيذها فى للبدء متهيدا التدريبية الدورات

 

 باجلودة اإلهتمام ضرورة إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس.د.أ السيد أشار .2

 اجلامعة لكليات والتأهيل املستمر والتحسني التطوير عمليات ومتابعة التعليمية

 على سيادته وأكد أ اجلامعة  كليات جبميع اجلودة ضمان وحدات خالل من

 اجلودة ضمان ومركز بالكليات اجلودة ضمان وحدات بني املستمر التواصل ضرورة

 . باجلامعة

 لشئون الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علما اجمللس أحيط  -  

 كليات جبميع اجلودة ضمان وحدات دور بتفعيل والطالب التعليم

   . اجلامعة

 

 

 



 

 

 / الطالبة بتكريم  اجلامعة رئيس – صاحل عبيد / الدكتور األستاذ السيد برئاسة دمنهور جامعة جملس قام 

 العامل مستوى على األول املركز على حصوهلا على الزراعة كلية - الثالثة بالفرقة الرحيم عبد حممود ميادة

 .ماليزيا يف واملقامة الكريم القرآن حفظ يف

  

 
جامعة دمنهور تكرم الفائزة باملركز األول يف 

  حفظ القرآن الكريم



   

   " املوهبة و اإلبداع يف  رياض االطفال "
 رعايةحتت  

 عبيد صاحل/ الدكتور األستاذ  
 جامعة دمنهوررئيس  

 

   5 / 19   املوافق اخلميس  يوم االطفال رياض لكلية  السنوي املعرض  بافتتاح (دمنهور جامعة رئيس)صاحل عبيد / الدكتور األستاذ  قام

     " االطفال رياض يف  االبداع و املوهبة "  عنوان حتت  2016 /

 

 التدريس هيئة أعضاء السادة من ولفيف  الكليات وكالء و الكليات عمداء والسادة  عالم زينب /د.ا  الكلية عميدة حبضور 

 . بالكلية  الطالبات  و والعاملني املعاونة واهليئة

 و العامة دمنهور مكتبة مدير  -  اهلواشى أمحد / الدكتور و  التعليم و الرتبية وزارة وكيل الغيط أبو حممود / االستاذ السيد و 

 . البحرية مبحافظة التعليمية القيادات

 

 لتنمية االسرتاتيجية اخلطة يف عنها اإلعالن مت اليت  املبادرة  من انطالًقا يأتي اليوم هذا أن  صاحل عبيد / الدكتور االستاذ أكد حيث

 اجلامعة من وحرًصا ، اجلامعة طالب لدى املهارية واألنشطة واإلبداع االبتكارات ودعم تشجيع  خالل من دمنهور جامعة  وتطوير

 مصاف يف دمنهور جامعة لوضع ، ومبتكر مبدع  مهاري طالب إعداد شأنها من اليت واملشروعات االسهامات كافة وتفعيل دعم على

 .والعاملية واإلقليمية احمللية املستويات على املتقدمة اجلامعات

 

 خالل من إال هذا حيدث ،ولن  واالبتكار باالخرتاع االهتمام ضرورة  إطار يف يأتي األمر هذا أن إىل   سيادته أشار متصل سياق وفى 

 . اجملاالت شتى يف واالبتكار اإلبداع على املستمر التزايد ظل يف خاصًة العصر لنواكب حياة أسلوب يكون وأن البد  الذي اإلبداع

 

 تأصل و اجلودة عالية مواصفات ذات عملية و علمية برامج جمموعة اىل الدراسية املناهج حتويل يف انطالقا اليوم هذا فكرة تأتى و 

 خدمة و منو يف الفعالة املشاركة و اإلبداعية الطالبات قدرات إظهار فرصة مراكزتتيح متهيدًاإلنشاء العام األداء يف اإلبداع مفهوم

 . اجملتمع

  

  

http://www.damanhour.edu.eg/pages/SendToFriend.aspx




   

 حفل ختام األنشطة الطالبية بكلية العلوم  
 

 

 يوم العلوم لكلية الطالبية األنشطة ختام حفل بإفتتاح دمنهور جامعة رئيس - صاحل العاطي عبد عبيد / الدكتور األستاذ السيد قام

 ولفيف الكلية وكالء والسادة  ، (الكلية عميد ) بركات العزيز عبد كارولني / الدكتورة األستاذة  ،  2016 /5 / 12 املوافق اخلميس

 .والطالب العاملني و التدريس هيئة أعضاء السادة من

 والرغبة العالية املتميزة اخلربة وهما أساسيتني ركيزتني خالل من إال تنهض لن دمنهور جامعة أن سيادته أشار  متصل سياق ويف

 واإلقليمية احمللية اجلامعات مصاف بني الواعدة مكانها لتحتل دمنهور جامعة تنهض أن يف ككل اجلامعة أسرة لدى األكيدة

 وأن أسوار بال جامعة وأنها جملتمعها خادمة اجلامعة شعار  حتت متميزة خدمة تقديم سياسة اجلامعة تبين ظل يف خاصًة ؛ والعاملية

 .جامعة بال جامعة فهي جمتمعها ختدم ال اليت اجلامعة

  

 دمنهور جامعة  وتطوير لتنمية االسرتاتيجية اخلطة يف عنها اإلعالن مت اليت  املبادرة  من انطالًقا يأتي اليوم هذا أن سيادته أكد حيث

 كافة وتفعيل دعم على اجلامعة من وحرًصا ، اجلامعة طالب لدى املهارية واألنشطة واإلبداع االبتكارات ودعم تشجيع  خالل من

 مصاف يف دمنهور جامعة ووضع العمل، سوق متطلبات مواجهة على قادر مهاري طالب إعداد شأنها من اليت واملشروعات االسهامات

 .والعاملية واإلقليمية احمللية املستويات على املتقدمة اجلامعات

 

 املهمة املوارد من رئيًسا مورًدا األمر هذا وجعل واالبتكار باالخرتاع االهتمام ضرورة  إطار يف يأتي األمر هذا أن إىل سيادته أشار كما 

 الذي بالشكل املنتجات هلذه التسويق كيفية وتعلم الدراسة، وبعد أثناء العمل يف املشاركني الطالب ودخل الكلية دخل لزيادة

 علمًيا تنافسية وقدرة كفاءة لديهم متميزين خرجيني توفري بقصد العمل سوق احتياجات يليب

 

 

 ظل يف خاصًة العصر نواكب كي حياة أسلوب يكون وأن البد  الذي اإلبداع خالل من إال هذا حيدث ،ولن وحبثًيا ومهنًيا

 .املصري القومي الدخل وزيادة اجملاالت، شتى يف واالبتكار اإلبداع على املستمر التزايد

  

  

 البحثية املشاريع عمل يف املشاركني الطالب بتكريم ( اجلامعة رئيس ) - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ قام احلفل هامش وعلى 

 .الرائع جلهدهم وتشجيًعا دعًما التعليمية واجملسمات

  

  





   

 حفل تكريم الطالب املتميزين بكلية اآلداب  

 

 اآلداب بكلية الطالبية األنشطة ختام حفل حبضور (دمنهور جامعة رئيس ) صاحل العاطي عبد عبيد / الدكتور األستاذ   قام

 / الدكتور واألستاذ ( اآلداب كلية عميد) اإلمام رفعت حممد / الدكتور األستاذ حبضور ، 2016 / 5 / 12 املوافق اخلميس يوم باجلامعة

 املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء السادة من ولفيف الوكالء والسادة والطالب التعليم شئون قطاع على املشرف – صوان على

 .بالكلية والطالب والعاملني

  

 اليت التاريخ أرض الكنانة أرض هي مصر أن على بتأكيده (اجلامعة رئيس)صاحل العاطي عبد عبيد / الدكتور األستاذ  استهل 

 فال ومستقبلها األمة حاضر هم الذين الواعي الواعد الصاعد بشبابها إال تنهض لن مرة ستني اإلجنيل ويف مرات مخس القرآن يف ُذكرت

 حسن على الطالب وأسر احلضور لكل شكره قدم كما شبابها، طاقات أهدرت ألمة مكان

  

 اآلداب بكلية وتقديره اعتزازه مدى على أكد كما اجلامعة، به تشرف الذي احلصاد  يوم إىل للوصول جبانبهم والوقوف  تربيتهم

 كبوابة املرموقة مبكانتها مصر وأن خاصًة الطالب أبنائه لدى املواطنة روح زرع على سيادته ركز حيث اجلامعة؛ يف املتميز ودورها

 ميكن واليت التقليدية احلروب عن البعد كل والبعيدة الدولية املؤامرات من عديد هلا حتاك العامل ومركز الشرقية إفريقيا

 التحديات إىل إشارة يفPolitical)) لكلمة اختصارا األول احلرف ميثل حيث (P.S.T.E.L) األجنبية الكلمة يف تلخيصها

 التكنولوجية، الثورة آليات من جيسده وما (Technology) والثالث االجتماعي التواصل ميثل والذي (Social) والثاني السياسية،

 هي واليت اإلنسان حقوق باسم له الرتويج يتم وما (Low) فهو اخلامس أما املصطنعة، االقتصادي األزمات حيث (Economy) والرابع

 .واإلجنيل القرآن يف مصانة

 

 خاصًة اجلامعة أعياد من عيًدا يعد اليوم هذا أن( اآلداب كلية عميد) اإلمام رفعت حممد / الدكتور األستاذ أكد متصل سياق ويف 

 اجلامعة كليات لكافة دائًما ورعايته دعمه يولي والذي (اجلامعة رئيس)صاحل عبيد / الدكتور األستاذ وتشجيع دعم خالل من

 منهم تستوجب اليت عمرهم مراحل أحلى يعيشون أنهم الطالب ألبنائه حديثه وجه كما متييز، أو تفرقة أدنى دومنا السواء حد على

 أليات هناك سيكون القادم  العام من أنه سيادته أكد كما  اجلامعة، هلم وتوفره متاح هو ما كل من املستطاع قدر االستفادة

 هلا حتاك واليت الكثري منا حتتاج اليت احلبيبة ملصرنا وعطائهم طاقاتهم يوجهوا بأن الطالب ألبنائه نصيحته وجه كما جديدة،

 يف إلخراجه مشكور جهد من بذلوه وما احلفل هذا تنظيم على القائمني لكل شكره وجه كما وصوب، حدب كل من مؤامرات

 .ممكنة صورة أبهى

  




