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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/  2/ 19املنعقدة فى  

 

رئيس جامعة دمنهور •

يلقى حماضرة عن 

 مكافحة الفساد

أول يوم  دراسى بالرتم فى      

 الثاني

 

رئيس جامعة دمنهور •

يكرم أوائل الفرقة 

الثانية بكلية الطب 

 البيطري

 

رئيس اجلامعة يشهد / د.ا•

حفل خترج طالب 

 كلية التمريض 

 

تكريم طالب ذوى •

اإلحتياجات اخلاصة  

 املتفوقني  رياضياً وثقافيًا

 اجلامعة لجلس  مب

 

 

   

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 2/ 19جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 عمداء السادة إستعلجال مع علمًا، اجمللس أحيط  .1

 للموافاة والطالب التعليم لشئون الكليات ووكالء

 والشرطة املسلحة القوات رجال مع لقاءات لعقد بتصور

 كل داخل إستضافتها ميكن التى والشخصيات

 .ممكن وقت أسرع فى كلية

 

 وكالء السادة إستعلجال مع علمًا، اجمللس أحيط .2

 (البيطرى الطب ـ األطفال رياض ـ التلجارة ) كليات

 الكليات بإجنازات للموافاة والطالب التعليم لشئون

 وقت أسرع فى والطالب التعليم شئون لقطاع 2016 لعام

 .ممكن

 

 السادة باقى إستعلجال مع علمًا، اجمللس أحيط .3

 للموافاة والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء

 التعليم شئون بقطاع لإلرتقاء املستقبلية باخلطط

 بكل (سنوية نصف ـ سنوية ربع ـ شهرية) والطالب

 .ممكن وقت أسرع فى كلية



 
 رئيس جامعة دمنهور يلقى حماضرة عن مكافحة الفساد

 فى أول يوم  دراسى بالرتم الثاني
  

  /الدكتور األستاذ ألقى الفساد مكافحة بشأن اجلامعة جملس وقرار دمنهور جامعة مبادرة تفيل إطار يف

 الفساد مكافحة عن تثقيفية حماضرة الثانى بالرتم دراسى يوم أول فى  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد

 التدريس هيئة وأعضاء الكليات ووكالء عمداء حبضور ، البيطرى الطب بكلية اجملتمع على وخطورته

 . الطالب من ومجع

 

 الوطنية النظم تعزيز خالل من الفساد ملكافحة الدولية اجلهود  كافة تضافر ضرورة على سيادته أكد حيث

 تعد الفساد مكافحة أن إىل مشريًا ومكافحته، الفساد حماصرة حنو للسعى الدوىل للملجتمع انطالقه لتكون

 ظاهرة املختلفة بأشكاله فالفساد نامية، أو متقدمة دول كانت سواء العامل دول جلميع الرئيسية القضية

 واالجتماعية اإلدارية النظم على خطورته مدى حيث من متفاوتة بدرجات الدول مجيع فى منتشرة

 .القائمة والسياسية واالقتصادية

 هيئة وعضو واإلدارى الطالب من كل يكون أن بضرورة  اجلامعة رئيس /د.أ أشار اجلامعة مستوى وعلى

  منع عملية فى دوره حنو إجيابيًا اجتاهًا يظهر وأن  الفساد ملكافحة املؤسسى اإلطار معرفة على قادرًا  التدريس

 . أسبابه ومكافحة الفساد

 إلختيار ( املعاونة واهليئة التدريس هيئة وأعضاء واإلداريني الطالب  ) بني مسابقة إجراء عن سيادته أعلن كما

 الرقابة هيئة مع التنسيق  إىل باإلضافة هذا ،   الفساد من املختلفة األنواع ملكافحة املبتكره الطرق أفضل

 والندوات احملاضرات لعقد املتميزة خرباتهم من لالستفادة الفساد مبكافحة املعنية اجلهات وكافة اإلدارية

 . الشأن هذا فى  العمل وورش



 

رئيس اجلامعة   أوائل طالب  الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري  عن العـام   -عبيد صاحل /  كرم األستاذ الدكتور 

القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري  ولفيـف مـن    -هاني اللقاني  / ، حبضور األستاذ الدكتور 2015/2016اجلامعي 

 .أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والطالب

 

هنأ سيادته  الطالب ببداية الفصل الدراسي الثاني  وحثهم على بـذل أقصـى جهـد للحصـول علـى أعلـى التقـديرات         

واحلرص على االستفادة من خربات األساتذة العلمية والعملية  ليعود ذلك عليهم  وعلى وطنهم  بالنفع   مطالبا أبنائـه  

الطالب بضـرورة  التسـلب بسـالل العلـم وحـثهم علـى  اإلبـداع و تطـوير أفكـار إبداعيـة  ،وأشـاد سـيادته  جبهـدهم              

ومستواهم املتميز  مؤكدًا  على   أن عقل الطالب املصري من أفضل العقول  التـى تتـل دوم ـا مركـز الصـدارة  األمـر       

 .الذي حيمل األمل حنو مستقبل واعد ومشرق  بفضل عقول واعية

 

رئيس جامعة دمنهور يكرم أوائل الفرقة الثانية بكلية الطب 
 البيطري



 
 رئيس اجلامعة يشهد حفل خترج طالب كلية التمريض / د.ا

  

 

  كلية  خرجيي من طالب 178 لعدد  الثالث  التخرج حفل  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ  شهد

 ، بالبحرية الصحية الشئون وزارة وكيل   - عثمان الدين عالء / الدكتور األستاذ حبضور   2015 دفعة التمريض

  / أل طبيب العميد السيد ، التمريض كلية عميد بعمل القائم - إبراهيم حممد إيناس  / الدكتورة األستاذة

 التمريض نقيب - مرعي رحاب / السيدة ، عيسى حبوش املسلحة للقوات الصحي املعهد مدير - دياب خالد

 واملعامل املستشفيات وممثلي واملهنية الطبية والكوادر  الطبية العسكرية القيادات من وعدد ، بالبحرية

 هيئة أعضاء من وعدد الكليات عمداء والسادة اجلامعة عام أمني/ االستاذة العلمية، واملعاهد املتخصصة

 .وأسرهم واخلرجيني التدريس

 

 كليتهم مع التواصل على احلرص ضرورة  على وحثهم العملية حياتهم وبداية خترجهم على الطالب سيادته هنأ

 العلم مستلجدات آخر على والوقوف باملهارات للتسلب العليا دراساتهم واستكمال اخلرجيني وحدة خالل من

 العمل سوق يف دمنهور جلامعة سفراء بوصفهم عالية تنافسية ذات متميزة عمل فرص على للحصول احلديث

 .والعاملي واإلقليمي احمللي

 

 شهادات بتسليم اجلامعة رئيس /د.أ قام واإلستعراضية الفنية الفقرات من عدد   تضمن الذى احلفل نهاية وفى

 . الضيوف للسادة الدروع وتقديم للخرجيني التخرج

  





 

 13رئيس اجلامعة  الطالب املتفوقني  من ذوى اإلحتياجات اخلاصة وعددهم  –عبيد صاحل / األستاذ الدكتوركرم 

طالب وطالبة حلصوهلم على امليداليات الذهبية والفضية والربونزية واملراكز املتقدمة يف مسابقات ألعاب القوى 

أوليمبية التى أقيمت على مستوى اجلامعات املصرية وذلك مبلجلس  -يف املسابقات البارا( تنس الطاولة ) وكرة اهلدف 

أول قيادة نسائية تتوىل ) حمافظ البحرية   –نادية عبده / جامعة دمنهور   الذى شهد للمرة األوىل حضور املهندسة 

 (.منصب احملافظ على مستوى اجلمهورية  

  

طـالب مـن الطـالب املتفـوقني  بكليـة التمـريض املشـاركني  باملسـابقات الرياضـية          ( 5)كما كرم سيادته عـدد  

رئيس اجلامعة عن بالغ سعادته بأبنائه الطالب وسعيهم الدائم / د.والثقافية على مستوى اجلامعات املصرية  ، و أعرب أ

إلعالء اسم جامعة دمنهور بني اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية ، مؤكدًا على مواصلة دعمه للطالب املتفوقني 

 .فى شتى اجملاالت 

   

 تكريم طالب ذوى اإلحتياجات اخلاصة  املتفوقني  رياضيًا وثقافياً 
 مبجلس  اجلامعة 

 




