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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/  8/  21املنعقدة فى 

 

إفتتاح الدورة التدريبية •

الثانية حملاكاة البورصة 

 بكلية التجارة

 

 منتدى  العاصمة للحوار.  

 الوطين للشباب   

 

 ورشة عمل تدريبية إلعداد.    

   ىاملراسل التليفزيون 

 

 

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 8/ 21جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 بالعنصر اإلهتمام ضرورة على اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار1.

 ـ املوظفني ـ ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء) دمنهور جامعة داخل البشرى

 الكوادر من ثانى صف وإعداد باجلامعة اإلدارى باملستوى للنهوض (العمال

 داخل به املتواجد اهلدف خلدمة تدريبية دورات وعقد إدارة بكل البشرية

 التدريس هيئة أعضاء لدى املتواجدة اخلربات من اإلستفادة وتعظيم اجلامعة،

 مع ختصصه، فى كل الكليات وكالء السادة مع بالتنسيق الكليات فى

 . اجلامعى العام بداية قبل التدريبية الدورات عقد من اإلنتهاء على التأكيد

 

 الكليات ووكالء عمداء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط2.

 العام فى الطالب إلستقبال اإلستعداد فى البدء بضرورة والطالب التعليم لشئون

   .2016/2017 اجلديد اجلامعى

 وحتسني التعليمية اخلدمة مستوى رفع ضرورة على سيادته أكد كما-

 ودعم الطالب ألبنائنا متميزة تعليمية خدمة وتقديم وتطويره األداء

 طاقة إىل السلبية الطاقة وحتويل منها االستفادة وتعظيم مهاراتهم

 . واالبتكار اإلبداع على وتشجيعهم لديهم إجيابية

 األخالقي واجلانب التقين اجلانب توافر ضرورة على سيادته أكد كما-

 الطالب مع التعامل فى املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء للسادة

 . واملعامل واملدرجات القاعات داخل

 

 ـ:يلى ما على املوافقة مع علمًا، اجمللس أحيط  .3

 وسبل مبقرتحات املوافاة بضرورة الكليات ووكالء عمداء السادة تكليف -1

 .ممكن وقت أسرع فى والكليات باجلامعة واإلبتكارات اإلبداعات تطوير

 لتحكيم جلنة بتشكيل الكليات ووكالء عمداء السادة تكليف -2

   .الشأن هذا فى مت مبا واملوافاة كلية كل داخل واإلبتكارات اإلبداعات

 



 

 البورصة حملاكاة الثانية التدريبية الدورة بافتتاح  امعةاجل رئيس  - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ قام

 حبضور وذلك سيادته؛ رعاية حتت املركزي البنك مع بالتعاون Stock Market Simulatio بكليةالتجارة

 . (األسبق املركزي البنك وكيل – املصريف اخلبري) الصاوي إبراهيم / الدكتور األستاذ

 

   

إفتتاح الدورة التدريبية الثانية حملاكاة البورصة 
 بكلية التجارة



  

 للحوار العاصمة منتدى ختام فاعليات يف   اجلامعة رئيس -   صاحل عبيد / الدكتور األستاذ شارك

 حمافظة تنظمه والذي ،" مصر حتيا شبابها بقوة الشباب عام 2016"شعار حتت واملقام للشباب الوطين

 . 2016 أغسطس 18 : 16 من الفرتة ىف باحملافظة والرياضة الشباب مديرية مع بالتعاون البحرية

 

 حممد /الدكتور  وحبضور (اجلمهورية رئيس) السيسي الفتاح عبد / الرئيس فخامة رعاية حتت

   ( البحرية حمافظ) سلطان

  

 من املستقبل قادة الشباب أمام الفرصة إلتاحة السعي إىل دائمًا تهدف اجلامعة أن إىل سيادته وأشار

   متميز مهاري خريج لتوفري متميزة وتعليمية تدريبية برامج وتوفري دعم خالل

  

 

 منتدى  العاصمة للحوار 

 الوطني للشباب   



 

 املراسل عداد ال تدريبية عمل ورشة  امعةاجل رئيس - صاحل عبيد / الدكتور افتتح

 الشهر نهاية حتى 2016 أغسطس من االول  من الفرتة يف فاعلياتها تقام واليت يونى التليفز

 بتنفيذها يقوم الواحد، التدرييب لليوم تدريبية ساعات أربع بعدد أسبوعًيا يومني بواقع

 بالكلية اإلعالم شعبة وأساتذة (اآلداب كلية عميد ) اإلمام رفعت حممد الدكتور

  . اجملال بهذا واملهتمني للطالب اإلعالمي احلقل يف املتخصصني من وخنبة

 

   

 ورشة عمل تدريبية إلعداد
 املراسل التليفزيوني  


