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 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 11/ 20جبلسته املنعقدة بتاريخ   

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

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

 جداول وضع عند 2016/2017 اجلامعى للعام الزمنية باخلريطة اإللتزام ضرورة

 .2016/2017 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل إمتحانات

 

 لألخوة الرمسية األجازات أيام مراعاة ضرورة على سيادته أكد كما-

 تلك فى إمتحانات عقد بعدم وذلك 2016  / 1 / 19 ،8 ،7 وهى املسيحيني

   .األيام

 

 واجلهات دمنهور جامعة بني التعاون بروتوكوالت تنفيذ آلية على اجمللس موافقة .2

 اإلجراءات إتباع بضرورة والوكالء العمداء السادة على التأكيد مع األخرى، اخلارجية

 : اخلارجية واجلهات اجلامعة بني الربوتوكوالت تنفيذ عند التالية

 جلنة ثم الربوتوكول على املختص القسم جملس موافقة أخذ -

 جملس موافقة ثم الكلية جملس ثم بالكلية والبحوث العليا الدراسات

 .اجلامعة

 العامة لإلدارة الربوتوكول على اجلامعة جملس موافقة إرسال-

 باللغة الربوتوكول من نسخ (5) وعدد باجلامعة الثقافية للعالقات

 .موقعة غري اإلجنليزية باللغة نسخ (5) وعدد العربية

 التعليم بوزارة الثقافية للعالقات املركزية اإلدارة خماطبة يتم -

 باجلامعة الثقافية للعالقات العامة اإلدارة قبل من العاىل

 والسياسية األمنية املوافقات ألخذ توقيعه املراد بالربوتوكول

 .للجامعات األعلى اجمللس وإعتماد

     وكيل .د.أ السيد يفوض واإلستعجال القصوى الضرورة حالة وفى -

 .باملوافقة اجلامعة رئيس .د.أ والسيد الكلية عميد.د.أ والسيد الكلية



   

 الرابع الرياضي الكشفي املهرجان ختام دمنهور جامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ  شارك

  السيد حبضور سيادته رعاية حتت 2016 / 11 / 16 املوافق األربعاء يوم دمنهور جامعة مرشدات و جلوالي

 . أكتوبر حرب أبطال أحد و العسكري املؤرخ الصول حممد / اللواء

 فخامة مبادرة وأن ( شبابها طاقات أهدرت ألمه مكان ال ) األمه سواعد هم الشباب أن على وأكد

 هذه يعى كان الشباب عام هو 2016 عام بأن  اجلمهوريه رئيس - السيسي عبدالفتاح / الرئيس

   . سواعدها و عقلها و فكرها و االمة قوة هو الشباب ألن ، متاما الكلمة

 .  ( الزراعة كلية ) عام الثاني املركز على و ،  ( االطفال رياض كلية )  عام االول املركز على وحصل

   

   

رئيس جامعة دمنهور يشارك 
أبنائه الطالب ختام املهرجان 

  الكشفي الرياضي الرابع



7 

 

  فيها حاضر واليت ،   اإلسالم يف الوسطية ندوة   أقيمت

 وكيل) شعالن العظيم عبد حممد / الشيخ فضيلة

 /الدكتور السيد حبضور ،(بالبحرية األوقاف وزارة

 واألستاذة،(البحرية صيادلة نقيب) زعلوك أمحد

 (التمريض كلية عميد) دعبيس هدى / الدكتورة

 األساتذة السادة من ولفيف الكليات وكالء والسادة

 والعاملني املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء

 الكليات مبجمع الصيدلة كلية مبقر ، والطالب

   .العلمية

أن هذه الندوة هى  حلقة رئيس اجلامعة /   د.أوقد أشار 

ضمن سلسلة ندوات تنظمها اجلامعة ألبنائها الطالب 

للتعريف بوسطية اإلسالم والرد على التساؤالت اليت 

تدور  حول العقيدة اإلسالمية السمحة وما جيب أن 

يكون علي املسلم من حسن اخللق واملعاملة الطيبة 

ليؤدي رسالة اإلسالم اليت حتمل اخلري للعامل أمجع   ، 

أن وسطية اإلسالم النابعة من السنة العطرة هى 

 .النرباس والدستور الذي نسري عليه مجيًعا ونهتدي به 

 

   

 رئيس اجلامعة -عبيد صاحل / األستاذ الدكتور 
 بكلية الصيدلة (ندوة الوسطية يف اإلسالم )يفتتح 



فاعليـات بطولـة دمنهـور الدوليـة الثانيـة      (  رئـيس جامعـة دمنهـور   )األستاذ الدكتور عبيد صاحل شهد السيد   

للشطرنج، واليت تعقد حتت رعاية سيادته بالتعاون مع االحتاد املصري للشطرنج ومنطقة اإلسكندرية للشطرنج 

، مبقر كلية الطب البيطري 2016ديسمرب  03نوفمرب حتى  25، واليت تعقد يف رحاب جامعة دمنهور، يف الفرتة من 

 .باجملمع العلمي

  

تأتى هذه البطولة  يف إطار التعاون املثمر بني جامعة دمنهور وكافة مؤسسات اجملتمع املدنى واجلهات التنفيذية  

، دعًما وحرًصا على تفعيل األنشطة الطالبية واملشاركة اجملتمعية اليت حترص عليها اجلامعة واليت من أهمهـا  

عقد مثل هذه اللقاءات القمية وامللتقيـات الرياضـية والتثقيفيـة والتوعويـة يف رحـاب اجلامعـة ، وبلـ  عـدد         

العب من خمتلف ربوع اجلمهورية من الطـالب والالعـبني افرتفـني، حيـو تـدور       72املشرتكني بالبطولة  حنو 

 . املنافسات وفًقا للقواعد واألحكام اخلاصة ب االحتاد املصري للشطرنج  

   

 رئيس  جامعة دمنهور
يشهد البطولة الدولية الثانية 

 للشطرنج 



 النشرة اإلعالمية الشهرية لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 

بزيارة تفقدية للمجمع العلمي للكليـات   ( رئيس جامعة دمنهور ) عبيد صاحل/ األستاذ الدكتور قام  

لالطمئنان على أبنائه الطالب وسريالعملية التعليمية واستطالع رأي الطـالب يف املسـتجدات والتطـوير    

للرؤى اليت يتمناها ألبنائه الطالب، وتفقد كافيرتيا اجلامعة للتأكدمن سالمة املأكوالت واملشـروبات  

ه اليت تقدم من كافيرتيا اجلامعة ألبنائنا الطالب والتأكد من تطبيق معايري اجلودة والسالمة فيما تقدم

، و قام سيادته بالتحدث مع أبنائه الطالب مباشرة  وقوف على طموحاتهم وتطلعاتهم من خـالل العمليـة   

التطويرية اليت تشهدها اجلامعة يف اآلونة األخرية ، وحبو مقرتحـاتهم وآرائهـمم مؤكـًدا سـيادته علـى      

الغاليــــة وأســــاس نهضــــتها  ضرورة التواصل املستمر مع أبنائنا الطالب ألنهم مستقبل مصرنا 

 .وتقدمها وأملها يف مستقبل أفضل 

 رئيس جامعة دمنهور يقوم  جبولة تفقدية 

 مفاجئة للمجمع العلمي 



   

  عبيد / الدكتور األستاذ تفقد

 كلية  اجلامعة رئيس - صاحل

 سري تابعةمل  البيطرى الطب

 التأكيد و التعليمية العملية

 التقين و العملي اجلانب على

 للخطة تنفيذا للطالب

 دمنهور جلامعة التطويرية

 مهارى خريج إعداد ومنها

 و افلى املستوى على متميز

 تابع حيو،   الدولي و اإلقليمي

 لطالب العملي اجلزء بنفسه

 بالكلية الثانية الفرقة

 وظائف حتليل و قياس )بعنوان

  جهاز على ( الكلى

"Spectrophotometer " 

 ميرتلتحليل فوتو سبيكرتو

 أكد وقد ،  الكلى وظائف

 الطالب إكساب على سيادته

 يف عام أول من التعلم و املهارات

 ، التخرج بعد ليس و  الكلية

 باملمارسة الطالب وقيام

 العلمية األجهزة على العملية

 العملية التدريبات أثناء

 . بالكلية

 

   

 رئيس جامعة دمنهور

 يتفقد كلية الطب البيطرى باجملمع العلمى 


