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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/   10/ 16املنعقدة فى  

   

حفل كلية رياض  •

األطفال إلستقبال الطالب 

 اجلدد 

 

تكريم املتفوقني فى  •

احلفل السنوى لكلية 

 العلوم 

 

رئيس جامعة دمنهور •

 يستقبل طالب 

جامعة الطفل فى رحاب   

 كلية الزراعة

 

حفل كلية التمريض •

 إلستقبال الطالب اجلدد

 

حفل ختام أنشطة النادى •

 الصيفى بكلية الرتبية 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 10/ 16جبلسته املنعقدة بتاريخ   

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

 

 عمداء السادة على اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أكد   -1

 مجيع على التأكيد بضرورة والطالب التعليم لشئون الكليات ووكالء

 فى دقائق عشرة بتخصيص بالكلية التدريس هيئة أعضاء السادة

 الطالب وحث اجلدد بالطالب للرتحيب سيكشن أو حماضرة كل بداية

 .  واملواطنة اإلنتماء مبدأ وغرس النظافة على

 

 

 رفع ضرورة على اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أكد  -2

 خدمة وتقديم وتطويره األداء وحتسني التعليمية اخلدمة مستوى

 إسرتاتيجيات إستخدام خالل من الطالب ألبنائنا متميزة تعليمية

 وعلى األساسية املهارات الطالب إلكساب املختلفة والتعلم التدريس

 للمعرفة بلوم وسلم  ( Edger Dil ) (ديل إدجر) خمروط تطبيق األخص

 .التعليمية العملية فى  واملهارة

 

 

 الكليات ووكالء عمداء السادة إستعجال مع علمًا، اجمللس أحيط -3

 اإلبداعات حتكيم جلنة بتشكيل والطالب التعليم لشئون

 .كلية كل داخل واإلبتكارات



 

 (C) الوبائى الكبد مرض من اجلامعة لطالب الطبية بالفحوصات علما اجمللس أحيط -4

 الفرق لطالب الطبية والفحوصات التحاليل إجراء فى الصيدلة كلية من املبذول وباجلهد

 . املرض هذا من من للوقاية املختلفة الدراسية

 

 

  بشان الكليات داخل األئمة والسادة الدعوية القوافل توجيه على اجمللس موافقة  -5

 املفاهيم لتصحيح اجلامعات لطالب الدعوية والقوافل الدينى اخلطاب وتوجيه تعديل

 املنحرف الفكر وحماربة واهلدامة املتطرفة االفكار عن وأبعادهم اجلامعات طالب بني

 جدول حتديد مع ،. الوسطى والفكر الدين صحيح وبيان واالخالق القيم وغرس  واملتشدد

 دعوة ميكن فإنه املتاحة للمواعيد وفقًا اجلامعة كليات جبميع الدعوية للقوافل زمنى

 أيام مجيع اآلئمة وباقى أسبوع كل من اإلثنني يوم ندوات لعقد الوزارة وكيل السيد

   .السبت يوم عدا ما األسبوع

 



 الستقبال األطفال رياض كلية حفل ( دمنهور جامعة رئيس ) صاحل عبيد  / الدكتور األستاذ افتتح

 وحبضور  (األطفال رياض كلية عميد) عالم زينب / الدكتورة األستاذة حبضور رعايته حتت واملقام اجلدد الطالب

 ، والطالب والعاملني املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء األساتذة السادة من ولفيف الكلية وكالء السادة

 .الرياضي دمنهور بإستاد املغطاة بالصالة

 انتصارات وذكرى اجلديد اهلجري والعام اجلديد الدراسي العام ببداية هنأهم و الطالب بأبنائه سيادته التقى حيث 

 والتشكيلية الفنية لألعمال وعرض بالورود اجلدد للطالب استقبال معسكر احلفل مشل  اجمليدة أكتوبر

 التدريس هيئة إشراف وحتت بالكلية الرابعة الفرقة إعداد من الكلية إجنازات عن وثائقي وفيلم  عرض وطابور

   . املعاونة واهليئة

   

يفتتح ... رئيس جامعة دمنهور   
حفل كلية رياض األطفال الستقبال 

 الطالب اجلدد



 العلوم لكلية السنوي احلفل فاعليات  ( دمنهور جامعة رئيس ) صاحل عبيد  /  الدكتور األستاذ فتتحا

 حتت واملقام ، والدكتوراه املاجستري درجيت على واحلاصلني اخلرجيني أوائل وتكريم اجلدد الطالب الستقبال

 وكالء السادة وحبضور ( العلوم كلية عميد ) بركات كارولني / الدكتورة األستاذة حبضور سيادته رعاية

 العامل مبدرج ، والطالب والعاملني املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء ساتذةاأل  السادة من ولفيف الكلية

 .العلوم بكلية زويل أمحد / الدكتور األستاذ الراحل املصري

 للحصول جهد أقصى بذل على  وحثهم اجلديد الدراسي العام ببداية هنأهم و الطالب بأبنائه سيادته التقى يثح

   .  التقديرات أعلى على

   

 يكرم املتفوقني يف احلفل السنوي لكلية العلوم ... رئيس جامعة دمنهور  
 أمحد زويل / مبدرج العامل اجلليل الدكتور 



عبيد / السيد األستاذ الدكتور إستقبل  

طالب جامعة رئيس جامعة دمنهور  -صاحل 

الطفل جبامعة دمنهور مببنى كلية الزراعة   

عبد / السيد األستاذ الدكتور ،وذلك حبضور 

عميد كلية  -احلميد السيد عبد احلميد 

والسادة الوكالء والعاملني بالكلية الزراعة 

 .وأولياء أمور الطالب

  -عبيد صاحل / وأوضح السيد األستاذ الدكتور   

رئيس اجلامعة أن العائد من جامعة الطفل هو 

إنتاج موهوبني من األطفال الذين لديهم شغف 

ومحاس فى اإلبداع وال ميتلكون اإلمكانيات 

 .لتطويرها 

   

 رئيس جامعة دمنهور يستقبل طالب 
 جامعة الطفل فى رحاب كلية الزراعة



 الستقبال التمريض لكلية السنوي احلفل فعاليات  دمنهور جامعة رئيس  -  صاحل عبيد الدكتور  افتتح

 وحبضور ، التمريض كلية عميد - إبراهيم إيناس الدكتورة حبضور سيادته رعاية حتت واملقام اجلدد، الطالب

 الكليات مبجمع والطالب والعاملني املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء األساتذة من ولفيف الكلية وكالء

 .باجلامعة العلمية

 أعلى على للحصول جهد أقصى بذل على وحثهم اجلديد الدراسي العام ببداية وهنأهم بالطالب التقى حيث

   . والعملية  العلمية األساتذة خربات من االستفادة على واحلرص التقديرات

   

 رئيس جامعة دمنهور يفتتح حفل كلية التمريض 
 الستقبال الطالب اجلدد



 

 قسم لطالب الصيفي النادي أنشطة ختام حفل فاعليات دمنهور جامعة رئيس  -  صاحل عبيد الدكتور شهد

 فتحي الدكتور وحبضور ،2016 أغسطس 18 إىل يوليو 18 من الفرتة يف املنعقد الرتبية بكلية اإلجنليزية اللغة

 واهليئة التدريس هيئة أعضاء من ولفيف الكلية وكالء وحبضور الرتبية كلية عميد  - عشيبة درويش

 .باجلامعة النظرية الكليات مبجمع ، والطالب والعاملني املعاونة

 جهد أقصى بذل على وحثهم اجلديد الدراسي العام ببداية وهنأهم الطالب بأبنائه دمنهور جامعة رئيس والتقى

 الرصيد متثل واليت والعملية العلمية األساتذة خربات من االستفادة على واحلرص ، التقديرات أعلى على للحصول

 . املستقبل يف هلم االسرتاتيجي

 باتباع القادمة األجيال تنشئة يف الرتبية كلية تلعبه الذي احليوي الدور على دمنهور جامعة رئيس وأكد

 أنها إال نسبًيا حديثة جامعة كونها رغم دمنهور جامعة أن على يؤكد مما احلديثة؛ والتوعوية الرتبوية املناهج

 . البحراوي اجملتمع وتنمية تطوير حنو واسعة خبطى ختطو

 

   

شهد فاعليات حفل ختام أنشطة النادى ي.... رئيس جامعة دمنهور
 الصيفى بكلية الرتبية 


