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 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

   

قرارات جملس شئون •

التعليم والطالب جبلسته 

 م 2016/  9/  19املنعقدة فى 

   

تشارك ...  جامعة دمنهور   •

يف أسبوع فتيات اجلامعات 

 املصرية الرابع

 

اختيار أعضاء فريق   •

جلامعة  الدعم اإلعالمي

  دمنهور 

 

ندوة الوعي القومي •

والعسكري جبامعة 

  دمنهور

 

احتفالية العيد القومى  •

 حملافظة البحرية 

 

 بدء مشروع  •

 « لـــة الطفـــــجامع "   

 

رئيس جامعة دمنهور •

يستقبل ابناءه الطالب 

بأعالم مصر وباقات 

 الزهور

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 9/ 19جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 ـ: يلى ما على املوافقة مع علمًا، اجمللس أحيط1.

 التعليم لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة على التأكيد -1

  اجلامعى العام فى الطالب إلستقبال اإلستعداد فى البدء بضرورة والطالب

 اجلديد

  2016  /  2017 . 

 التعليم لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة على التأكيد -2

 ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء السادة بأعداد حصر بإعداد والطالب

 هيئة عضو كل يكون حبيث الطالب على توزيعهم يتم كلية بكل

 جمموعة عن مسئول يكون اجلامعة كليات كليةمن بكل تدريس

 سوق إحتياجات مع تتواكب كى قدراتهم وتنمية لتدريبهم الطالب من

   .العمل

 

 لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة إستعجال مع علمًا، اجمللس أحيط2.

 داخل واإلبتكارات اإلبداعات حتكيم جلنة بتشكيل والطالب التعليم

   .كلية كل

 لشئون الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط3.

 اجلامعات بني الوافدين الطالب حتويل بقواعد باإللتزام والطالب التعليم

 والبعثات الثقافية الشئون قطاع رئيس.د.أ السيد خلطاب طبقا  ،  احلكومية املصرية

 ـ:التاىل النحو على احلكومية املصرية اجلامعات بني الوافدين الطالب حتويل قواعد بشأن

 احلكومية املصرية باجلامعات الكليات بكافة بالتحويل الوافدين للطالب يسمح•

 الذى األمر إليها واحملول منها احملول الدراسيتني اجلهتني موافقة على الطالب حصول بشرط

 فى والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب أو اجلامعة رئيس السيد موافقة يتطلب

 .اجلامعتني كلتا

 اخلاصة الظروف بعض حالة فى إىل بعدها التحويل جيوز وال الدراسة بدء قبل التحويل يتم•

 واملصروفات الرسوم كافة سدد قد الطالب يكون أن وعلى اجلامعتني، جملس يقدرها والتى

     .التحويل إجراءات إمتام قبل منها احملول بالكلية مالية التزامات وأية الدراسية

 

 



   

رئيس جامعة ) عبيد صاحل  / األستاذ الدكتور أعلن  

عن مشاركة جامعة دمنهور يف أسبوع فتيات ( دمنهور

ابنة » اجلامعات الرابع واملقام جبامعة املنيا  حتت عنوان 

، مبشاركة حنو 2016سبتمرب  7: 1يف الفرتة من « اخناتون

 .جامعة مصرية 27طالب ممثلني عن    2000

 

حيث أكد سيادته على أن اجلامعة حريصة دائًما على  

املشاركة يف اللقاءات القمية اليت  تساعد على دعم 

وتنمية املهارات واملواهب واألنشطة الطالبية بصورة 

إجيابية ومد جسور التعاون والصداقة مع اجلامعات 

 .األخرى 

   

   

تشارك يف ...  جامعة دمنهور 
أسبوع فتيات اجلامعات املصرية 

 الرابع



عدد من  املقابالت الشخصية  الختيار رئيس جامعة دمنهور   -عبيد صاحل /  األستاذ الدكتور أجرى 

أعضاء فريق الدعم اإلعالمي جلامعة دمنهور مبقر إدارة اجلامعة مبشاركة أساتذة شعبة اإلعالم 

بكلية اآلداب وخنبة من املتخصصني يف احلقل اإلعالمي، حيث دارت املقابلة الشخصية حول السرية 

الذاتية لكل من الطالب املتقدمني لاللتحاق بفريق الدعم اإلعالمي ومدى اخلربة واالسهامات وامليول 

 .اإلعالمية لدى كل منهم لتوزيعهم على التخصصات اإلعالمية املختلفة بالفريق

   

 اختيار أعضاء فريق الدعم اإلعالمي 

  دمنهور جلامعة 



 

 ، اجلامعة إدارة مبقر واملكانة املكان مصر ندوة -  صاحل عبيد الدكتور  برئاسة دمنهور جامعة استضافت

 الرتبية إدارة مدير - كمال حممد / العقيد مع بالتعاون ،  اجلمال أسامة أح عميد الدكتور فيها حاضر

 . العسكرية الرتبية  وطالب اجلامعة عام وأمني التدريس هيئة أعضاء حبضور  باجلامعة العسكرية

 الطالب أبنائها نفوس يف واملواطنة والوطنية االنتماء قيم غرس يف دمنهور جامعة دور على  اجلامعة رئيس وأكد

 صناعة يف لديهم االمل وزراعة والوطنية بالوعي والتسلح وطنه خلدمة وفعال إجيابي بشكل طاقاتهم وتوجيه

 . احلبيب وبوطنهم وجبامعتهم بهم يليق أفضل مستقبل

   

 ة مصر املكان واملكان
ندوة الوعي القومي 

  والعسكري جبامعة دمنهور
 



وفد اجلامعة املشارك يف احتفاالت حمافظة البحرية رئيس اجلامعة    -عبيد صاحل/ األستاذ الدكتور  ترأس 

حممد علي / سبتمرب من كل عام ملشاركة معالي الدكتور  19بذكرى عيدها القومي والذي يوافق 

ولفيف من القيادات ( رئيس الرقابة اإلدارية بالبحرية)أشرف يوسف/ والسيد اللواء ( حمافظ البحرية)سلطان

 .  الشعبية والتنفيذية باحملافظة وأبناء مدينة رشيد الباسلة االحتفال بالعيد القومي

 

   

جامعة دمنهور تهدي حمافظة البحرية جدارية بيوت 
 رشيد يف ذكرى عيدها القومي



السيد األستاذ أكد 

  -عبيد صاحل /الدكتور 

، على بدء رئيس اجلامعة  

مشروع جديد باجلامعة 

يأتى (جامعة الطفل )وهو  

هذا املشروع فى إطار منح 

الطالب الثقة بينه وبني 

اجلامعة والعمل على 

توسيع مدارك الطالب 

وزيادة اإلبداعات 

واإلبتكارات باجلامعة من 

خالل هؤالء الطالب 

 .املتفوقني واملتميزين

وأضاف سيادته أن اهلدف  

من هذا املشروع هو إكساب 

الطفل مهارات جديدة فى 

 هذه املرحلة

العمرية ومساعدته فى 

حتديد اولوياته واختيار 

دراسته سواء أدبية أو 

 . علمية 

 

   

 بدء مشروع
 " ل ـــة الطفـــــجامع "   



 

 أعمال وبدء التعليمية العملية سري (دمنهور جامعة رئيس)صاحل عبيد  / الدكتور األستاذ  تفقد

 البيطري والطب والتجارة والعلوم والصيدلة التمريض بكليات2017 – 2016 اجلامعي للعام الدراسة

 ، الكليات ووكالء عمداء السادة من كل ومبرافقة والنظري العلمي اجملمعني من بكل

 العام ببداية هنأهم و الكليات مبدرجات الدراسة من األول اليوم يف الطالب بأبنائه سيادته التقى حيث 

 أكتوبر انتصارات وذكرى البحرية حملافظة القومي العيد و املبارك األضحى عيد و اجلديد الدراسي

 على واحلرص التقديرات، أعلى على للحصول جهد أقصى وبذل النصر روح استلهام على وحثهم اجمليدة،

 والعملية العلمية األساتذة خربات من االستفادة

   

رئيس .. يف أول يوم دراسي 
جامعة دمنهور يستقبل ابناءه 

الطالب بأعالم مصر وباقات 
 الزهور


