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 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2016/ 12/ 19جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 ووكالء عمداء السادة على اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أكد1.

 إلمتحانات الكليات إستعداد ضرورة على والطالب التعليم لشئون الكليات

 أثناء العامة بالقواعد واإللتزام ،2016/2017 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل

 لتجهيز الالزمة اإلجراءات كافة إختاذ خالل من وذلك اإلمتحانات إنعقاد

 : على التأكيد مع والكنرتوالت واللجان اإلمتحانات قاعات وتأمني

عميـد الكليـة ـ    )إدارة الكلية بالكامـل أثنـاء فـرتة اإلمتحانـات     تواجد   -

ــة     ــني الكلي ــة ـ أم ــالء الكلي ــة   ( وك ــري العملي ــن س ــك نس وذل

 .اإلمتحانية

اللجنة املنظمة ألعمال اإلمتحانات بالكلية قبل موعد اإلمتحانـات  تواجد  -

بنصف ساعة على األقل وكذا السادة املالحظني والتواجد فى مقـار  

جلان اإلمتحانات املكلفني بها واإلشراف على ترتيب جلوس الطـالب  

 .بأماكنهم

 .اإلمتحانيةإستخدام اهلاتف احملمول داخل اللجان ممنوع  -

اإلنتهاء من جمالس التأديب اإلبتدائية بالكلية فى حالة ثبوت حاالت ضرورة  -

 .غش خالل يومان من تاريخ حمضر الغش وإعالم الطالب بنتائج التحقيق

 

رئيس اجلامعة ورئيس اجمللس إىل ضرورة عمل تقييم داخل كـل  . د.أشار السيد أ -. 2

كلية للسادة عمداء الكليات والسادة وكالء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة 

انصـول علـى   )التدريس ألبراز أهم األنشطة التى متـ  فـى عيـع أقسـام الكليـات      

مشروعات ـ املؤمترات التى شارك فيها أعضاء هيئة التـدريس ـ بروتوكـوالت التعـاون      

، باإلضـافة إىل إاـازات اإلدارات   (التى  مت توقيعها ـ األنشطة فى جمال خدمة اجملتمع 

املختلفة بالكليات، على أن يتم ختصيص يوم لعرض إاازات عيع الكليات خللق 

 . األعلىمناخ للمنافسة بني الكليات والصعود باجلامعة إىل 



 رئيس – صاحل عبيد / الدكتور االستاذ افتتح

 مدار على واملقام الثالث اخلريى السوق  اجلامعة

 العلمى باجملمع الصيدلة بكلية يومني

 على دمنهور جامعة من حرصًا ،  للكليات

 كافة لتقديم  واخلدمى اجملتمعى دورها تعظيم

  و العاملني  من ألصحابها واخلدمات التسهيالت

 . الطالب

 – دعبيس هدى / الدكتورة االستاذة حبضور

 الكلية وكالء والسادة الصيدلة كلية عميد

 وعع والعاملني التدريس هيئة أعضاء والسادة

 . الطالب من

 من املبذول باجلهد  اجلامعة رئيس /د.أ أشاد وقد 

  ، اخلريى السوق إلااح بالكلية العمل فريق

 املختلفة بأنواعها  والسلع املنتجات كافة لوجود

 سلع  - نباتية غذائية منتجات – نوم ) من

  ( منزلية أدوات – جاهزة مالبس – متوينية

  العاملني خلدمة  رمزية بأسعار مدعمة ، وغريها

 واملتطلبات اإلحتياجات كافة وتوفري والطالب

 هى دمنهور جامعة أن من إنطالقًا هلم الالزمة

 أو الداخلى سواء للمجتمع خادمة  جامعة

 املعاناة رفع فى  مساهمة ، اخلارجى املدنى اجملتمع

 الطالب من القادرين غري عن األسعار وغالء

 . وأسرهم

 

  

 رئيس جامعة دمنهور
يفتتح السوق اخلريى الثالث 

 بكلية الصيدلة 



 

 - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ تفقد

  للكليات النظري اجملمع  اجلامعة رئيس

  و التعليمية العملية سري  على لالطمئنان

 سالمة من للتأكد اجلامعة كافيرتيا

  و للطالب تقدم اليت واملشروبات األغذية

 فيما والسالمة اجلودة معايري تطبيق

 األمراض من صحتهم على حفاًظا تقدمه،

 . الغذاء طريق عن تنتقل اليت

 

 األستاذ التقى اجلولة هامش وعلى

  اجلامعة رئيس – صاحل عبيد / الدكتور

 وآرائهم مقرتحاتهم لبحث  الطالب بأبنائه

 حول واستفساراتهم أسئلتهم على والرد

 سيادته من إميانا ، التعليمية العملية

 ومعرفة للشباب اإلستماع بأهمية

 األمة امل فهم للمستقبل تطلعاتهم

 . ومستقبلها

   

 رئيس جامعة دمنهور  
 النظرييف زيارة تفقدية مفاجئة للمجمع  

 



 املمتاز للدوري األوىل اجملمعة البطولة افتتاح يف  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد  / الدكتور األستاذ السيد شارك

 االحتاد إدارة جملس أعضاء حبضور ،2016 ديسمرب 3  : 1 من الفرتة يف واملقامة ، (  ( Goal Ball اهلدف لكرة

 املغطاة بالصالة ، باحملافظة والرياضية والتنفيذية الشعبية القيادات من ولفيف املكفوفني، لرياضات املصري

 .الرياضي دمنهور باستاد

 املشاركة مبدأ تفعيل على وحرًصا باجلامعة املنوط اجملتمعي الدور من انطالقًا أنه سيادته  أشار وقد

 ومهارات قدرات لتنمية الرياضية األنشطة كافة وتفعيل بدعم اجلامعة تقوم اهلوايات وتنمية اجملتمعية

 من العديد يف اهلدف لكرة اجلامعة منتخب يشارك حيث اهلدف كرة خاصة الطالب من اجلامعة أبناء

 .البحرية وحملافظة للجامعة متثياًل احمللية والبطوالت القمة لقاءات

   

 رئيس جامعة دمنهور  
 اهلدف للمكفوفنييشارك يف افتتاح دوري كرة 



  جامعة دمنهور رئيس / د.أ
 طالب كليــــــــــة الزراعـــــــــــةيفتتح مشتل 

 والنباتات الزينة لنباتات الزراعة كلية طالب مشتل  اجلامعة رئيس – صاحل عبيد / الدكتور األستاذ افتتح 

 منيع /والدكتور  الزراعة كلية عميد بعمل القائم - السيد انميد عبد /الدكتور األستاذ حبضور العطرية

 . بالكلية والطالب والعاملني التدريس هيئة أعضاء  السادة من ولفيف  بالكلية البساتني بقسم املدرس - مبارك

  

 األعشابالعطرية من خمتلفة وجمموعات الشتوية انولية الزينة نباتات وشتالت بذور من عدًدا املشتل مشل 

 اإلشراف حت  بالكلية البساتني قسم من طالب 150حنو مبشاركة  زراعتها مت املعمرة، والعشبيات والشجريات

 .للجامعة واألكادميي العلمي

 

 وليس ككل البحراوي اجملتمع إىل إضافة يعد املتميز الطالبي النشاط هذا أن اجلامعة رئيس / د.أ أوضح وقد

 للممارسة وتفعيال الطالب ومهارات خربات لتنمية وميدانى عملى تدريب أيضا يعد مما  فحسب اجلامعة إىل

 على بالنفع يعود مبا العمل سوق متطلبات مواجهة على قادر مهاري خريج إلعداد التعليمية للعملية العملية

 . ووطنه وجمتمعه نفسه

 

 



          رئيس اجلامعة / د.أ
 يفتتح مسابقة التنسيق الداخلى 

 نباتات الزينة بكلية الزراعةلتجميل 

 جامعة رئيس – صاحل عبيد / الدكتور األستاذ افتتح 

 التى  الزينة نباتات وتنسيق جتميل مسابقة  دمنهور

 مبشاركة  الزراعة  بكلية البساتني قسم نظمها

 من عدد فيها استعرضوا طالبية جمموعات ثالث

 والتجميل للتنسيق  التعليمية النماذج و األعمال

 من املتميزين وتكريم  تقييمها مت التى ، للنباتات

 . بها املشاركني الطالب

 

 القائم - السيد انميد عبد /الدكتور األستاذ حبضور

 /الدكتور من وكل الزراعة كلية عميد بعمل

 بقسم املدرسان - يعقوب سامي والدكتور  مبارك منيع

 هيئة أعضاء السادة من ولفيف ، بالكلية البساتني

 . بالكلية والطالب والعاملني التدريس

 

 الطالبي النشاط بهذا اجلامعة رئيس / د.أ أشاد وقد

 العملية املمارسة لثقافة دعًما يأتي والذي  املتميز

 الطالب ) سيادته ملبادرة تفعياًل  التخرج قبل للطالب

 ومؤهل كفء متميز خريج إلعداد ( امُلَوظ  ِِّّف املهارى

 . العمل لسوق


