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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 2017/   1/ 19املنعقدة فى  

 

رئيس اجلامعة / د.ا•

 يتفقد سرياإلمتحانات 

 اجلامعةبكليات     

 

رئيس اجلامعة / د.أ•

يشهد حفل خترج أول 

 دفعة جلامعة الطفل 

 

 

رئيس اجلامعة / د.أ•

يؤكد على  أهمية 

 اإلنضباط واإللتزام

 مشاركته  بدورة أثناء    

 العسكرية الرتبية 

 

   

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 1/ 19جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 داخل تقييم عمل ضرورة إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار -1.

 األقسام ورؤساء الكليات وكالء والسادة الكليات عمداء للسادة كلية كل

 .الكليات أقسام مجيع فى متت التى األنشطة أهم ألبراز التدريس هيئة وأعضاء

 وفقًا اجلامعية القيادات إختيار سيتم انه على سيادته أكد كما-

 مؤشرات قياس خالل من األداء تقييم إىل باإلضافة الكفاءة، لنظام

 .باجلامعة النهوض أجل من الذاتى والتقيم األداء تقييم

 لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة على سيادته أكد كما-

 2016 لعام الكليات بإجنازات املوافاة بسرعة والطالب التعليم

 التدريس هيئة أعضاء ـ األقسام رؤساء ـ الوكالء ـ العمداء) للسادة

 .(اإلدارات مديرى ـ

 

 عمداء السادة تكليف بشأن مت ما اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار .2

 حتكيم جلنة بتشكيل املوافاة بضرورة والطالب التعليم لشئون الكليات ووكالء

 ـ اآلداب) كليات موافاة متت أنه حيث ، كلية كل داخل واإلبتكارات اإلبداعات

 واإلبتكارات اإلبداعات حتكيم جلان بتشكيالت (التمريض ـ العلوم ـ الرتبية

 .الكليات تلك داخل

 والطالب التعليم لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة على سيادته أكد كما -

 .كلية كل داخل واإلبتكارات اإلبداعات حتكيم جلنة بتشكيل املوافاة بسرعة

 

 خطط وضع عمل ضرورة إىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار - .3

 نصف ـ سنوية ربع ـ شهرية) والطالب التعليم شئون بقطاع لإلرتقاء مستقبلية

 ضوء فى الدراسية والربامج املناهج وتطوير شهريًا إجنازه مت ما ومتابعة (سنوية

 .القياسية األكادميية املعايري

 الدراسة أثناء العمل سوق فى الطالب إشراك ضرورة على سيادته أكد كما -

 املشروعات خالل من للعمل فرص وخلق العمل لسوق الالزمة املهارات إلكسابهم

 .ختصصه جمال فى كل العملية الدروس خالل من التعليم وتطوير الصغرية



 

اجلامعة  بكليات لفصل الدراسى األول اامتحانات سري (  رئيس جامعة دمنهور)عبيد صاحل /  األستاذ الدكتور تفقد 

 .يرافقة السادة عمداء ووكالء الكليات  وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة

 

سيادته أن االمتحانات تسري يف مسارها الطبيعي وأنه مت تذليل كافة املعوقات اليت تواجـه الطـالب أثنـاء سـري     أكد و

االمتحانات من جتهيز أماكن مناسبة لراحة الطالب وتهوية جيدة  ، وأضاف أن الكنرتوالت ستبدأ عملـها أواًل بـأول   

يف شفافية وعدالة مطلقة، وأن مجيع أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكليات   متواجدين داخـل اللاـان   

ووسط الطالب للرد على أية استفسارات وحل أي مشكلة لديهم وأكد على سرعة ظهورالنتائج قبل بداية الفصـل  

 .الدراسي الثاني

 

استمارة استطالع الرأي املوجودة على املوقع اإللكرتونى  للاامعـة   رئيس اجلامعة بتصميم / د .وبناء على توجيهات أ

لتلقي كافة اآلراء واملقرتحات يف سبيل دعم وتطوير العملية البحثية والتعليمية وتذليل كافة العقبات أثناء العام 

 .الدراسي

 

 رئيس اجلامعة يتفقد سرياإلمتحانات / د.ا

 اجلامعةبكليات 



   

رئيس اجلامعة يشهد حفل / د.أ
 خترج أول دفعة جلامعة الطفل 

 

 

 رئيس جامعة دمنهور    -عبيد صاحل /  األستاذ الدكتور شهد 

 

القـائم  )عبد احلميـد السـيد   / حفل خترج الدفعة األوىل جلامعة الطفل  حبضور كل من االستاذ الدكتور 

القائم بعمل وكيل كليـة الزراعـة   )عفاف عبد املنعم / ، األستاذة الدكتورة( بعمل عميد كلية الزراعة

األستاذ املتفرغ بالكلية ومنسق جامعـة  )كريم فرج / ،األستاذ الدكتور(  لشئون الدراسات العليا والبحوث

ولفيـف مـن   أعضـاء هيئـة     ( األستاذ املساعد ونائب منسق جامعة الطفل)هناء أبو زيد / ، الدكتورة (  الطفل

طالًبا وأولياء األمور  مبقرر كلية الزراعـة   52التدريس واهليئة املعاونة وطالب جامعة الطفل البالغ عددهم 

 .مبامع الكليات باألبعادية

 

هنأ سيادته أبناءه الطالب على جهدهم الرائع يف سبيل   العلم واإلبداع واالبتكار وأشاد  مبسـتواهم  املتميـز      و

مؤكدًا على أفضلية عقل الطفل املصري   الذى يبشر مبسـتقبل أفضـل ، وأن هـذا التكـريم هـو تكرمًيـا       

لثمرة جهد أولياء أمور الطالب الـذين ممنـوا بـالفكرة ودعمـوا أبنـاءهم يف سـبيل تطـوير مـواهبهم وتنميـة          

فمصر   حتتاج لكل عقل  و فكر قابل للتطبيق واالستثمار علـى أرض الواقـع  وتطبيـق مؤشـرات       معارفهم  

 .قياس األداء العاملية مبا يضمن تطوير هذه األفكار يف املستقبل 

 

هدف مبادرة جامعة الطفل واحلاضنة التكنولوجية هو إعداد جيل  مـن الشـباب والبـاحث    يسـاعد     أن و

على تطوير األفكار  وحتفيز  اإلبداع   واحتضان  براءات االخرتاع والبحث عن سـبل دعمهـا وتطبيقهـا علـى     

 .الغاليةأرض الواقع مبا يعود بالنفع على جمتمعنا وبلدنا 

 

 





   

 رئيس اجلامعة يؤكد على  أهمية اإلنضباط واإللتزام/ د.أ
 أثناء  مشاركته  بدورة الرتبية العسكرية 

 الرتبية بدورة امللتحق  الطالب أبنائه من عددب  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد  / الدكتور ألستاذا التقى

 .اجلامعة إدارة مبقر العسكرية الرتبية إدارة مدير - كمال حممد العقيد حبضور العسكرية

 

 وقيم مبعاني وتوعيتهم الطالب نفوس يف واالنتماء الوالء قيم غرس شأنها من الدورات هذه أن على سيادته وقدأكد

 الغالية، مصرنا وأمن سالمة حفظ سبيل يف املسلحة لقواتنا الوطين بالدور وتعريفهم حياتهم يف وااللتزام االنضباط

 هم الشباب وأن االنضباط وعدم الرتاخي عن الناتج الفساد مكافحة سبيل هما اهلدف وحتديد االلتزام أن مؤكدا

 . أفضل مستقبل حنو األمة هذه أمل

 

 

 

 

 

 

 

 


