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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/  4/ 18املنعقدة فى  

 

رئيس جامعة دمنهور •

 يفتتح 

املعرض السنوى لألعمال •

الفنية بكلية رياض 

 االطفال

 

رئيس اجلامعة / د.أ•

 يشهد

 حفل يوم اليتيم  •

 

افتتاح املهرجان الطالبى •

 األول

 (ال لإلدمان ) حتت عنوان  •

 

رئيس اجلامعة / د.أ•

يشهد ختام فاعليات 

 ورشة عمل

 (اصنع جناحك )   •

 

 

   

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 4/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   

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

 إمتحانات بدء مواعيد فيماخيص الزمنية باخلريطة اإللتزام

 اإلمتحانات سواء 2016/2017 اجلامعى للعام الثانى الدراسى الفصل

   .النظرية اإلمتحانات أو العملية

 التعليم لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة أشار حيث-

 الثانى الدراسى الفصل إمتحانات بدء مواعيد أن إىل والطالب

 ـ: التاىل النحو على ستكون 2016/2017 اجلامعى للعام

 

 

 

 

 

 

 

 ووكالء عمداء السادة تكليف مع علمًا، اجمللس أحيط   -2

 زمنى برنامج إعداد بضرورة والطالب التعليم لشئون الكليات

 العام من األول الدراسى والفصل الصيف فى  الطالبية لألنشطة

 ـ ثقافية ـ رياضية) التالية األنشطة فى واملتمثل القادم اجلامعى

 .اجلامعة رئيس .د.أ السيد على يعرض.(فنية

 

 م

 موعد بدء اإلمتحانات الكلية

1

- 

 9/5/2017 الزراعة

2

- 

 20/5/2017 الطب البيطرى

3

- 

 15/5/2017 الصيدلة

4

- 

العلوم ـ التربية ـ التمريض ـ رياض األطفال ـ اآلداب ـ 

 التجارة

13/5/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السـنوى لألعمـال الفنيـة    املعرض (  رئيس جامعة دمنهور)عبيد صاحل / األستاذ الدكتور افتتح 

بكلية رياض األطفال والذى نظمه طالب الكلية وضم عدد من اللوحات واالعمال الفنية والتشـكيلية التـى   

من عمداء ووكالء الكليات  و أعضـاء هيئـة التـدريس واةيئـة املعاونـة      حبضورلفيف أعدها ونفذها الطالب  ، 

 .والعاملني والطالب

  مهاراتهم أظهر الذي  الطالب وجهد املعرض تنظيم على القائمني قبل من املبذول باجلهد اجلامعة رئيس /د.أ أشاد  

 ،  التخرج وبعد الدراسة أثناء العمل سوق يف ومتعددة متميزة جماالت أمامهم يفتح ،مما  مشرف بشكل  وتفوقهم

  األكادميي اإلشراف حتت  متميزة فنية أعمال إلنتاج إجيابي بشكل طاقاتهم استثمار على تدريبهم خالل من

 . باجلامعة التدريس هيئة  ألعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئيس جامعة دمنهور يفتتح 
 املعرض السنوى لألعمال الفنية بكلية رياض االطفال



رئيس اجلامعة  حفل يوم اليتيم الذي نظمه طالب الفرقـة الرابعـة بقسـم العلـوم      –عبيد صاحل / د.شهد أ

  2017/ 4/ 19االجتماعية بكلية الرتبية باجملمع النظري باألبعادية يوم األربعاء املوافق 

  

حبضور عمداء ووكالء الكليات ورؤساء األقسام وأعضـاء هيئـة التـدريس واةيئـات املعاونـة والعـاملني       

 .والطالب باجلـامعة وعدد من منظمات اجملتمع املدنى والشخصيات البحراوية  

  

 رئيس اجلامعة على  تكريم املوىل عز وجل  ورسوله الكريم لليتيم  / د.أكد أ

وحسن معاملته يف الديانة اإلسالمية وكل الكتب السماوية، مشريًا إىل مشاركة اجلامعـة فـى هـذا    

 اإلحتفال  إنطالقًا من شعارها كجامعة بال أسوار، وشريكة يف كل مناسبات اجملتمع  

طفل  من األطفال األيتام الذى قدم ةم عدد من الفقرات الفنية ( 30)رئيس اجلامعة  عدد/ د.هذا وقد كرم  أ 

 .والرتفيهية إلدخال السعادة فى نفوسهم ومشاركتهم يومهم وحفلهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشهدرئيس اجلامعة / د.أ

 حفل يوم اليتيم   



ال ) رئيس اجلامعة املهرجان الطالبى األول الذى نظمته كلية الرتبية حتت عنوان   -عبيد صاحل / د.إفتتح   ا

بالتعاون مع صندوق مكافحة املخدرات التابع جمللس الوزراء     2017إبريل  21إىل  20خالل الفرتة من (  لإلدمان 

/  مدير صندوق مكافحة املخدرات  ، د -عمرو عثمان  / حمافظ البحرية ، د –نادية عبده / حبضور املهندسة 

عميد كلية الرتبية ومنسق املؤمتر ،  وعمداء ووكالء الكليات وأعضاء هيئـة التـدريس    -غادة غتورى 

 .وعدد من الطالب 

 

 :دارت حماور املهرجان حول 

 ضرورة تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن املخدرات لدى الشباب •

 غرس ثقافة الوعي بعدم االخنداع واالستسالم لظواهر األشياء و التأثري الوهمي للمخدرات •

 مساعدة الشباب على اختيار السلوك الصحيح و الرد العلمي واملنطقي على بعض التساؤالت •

 .كيف حتمى األسرة املصرية أبنائها من املخدرات  •

رئيس اجلامعه ان هذا املهرجان يعد تتوجيا للربنامج التدريبى  التى شهدته كلية الرتبية / د.وقد أكدأ 

طالب  من خالل  فرق التدريب بصندوق مكافحة املخدرات واصبح لديهم القدرة  200والذى تدرب فيه  حنو  

على االكتشاف املبكر للمدمن واسلوب وكيفية التعامل االمثل معه  ، كما يهدف املهرجان إىل  نشـر  

الوعى اجملتمعى وتنفيذ برامج الرتبية الوقائية من خطر االدمان مبحيط اجلامعة ومساعدة الفرد واجملتمع 

و الشباب بتكوين فهم مبنى على العلم باالضرار اجلسمية والعقلية والنفسية واالخالقية واالقتصادية 

املرتتبة على املخدرات ، وتوفري العون السر مدمنى املخدرات اخلاضعني للعالج ، موضـحا خطـورة االدمـان    

 .من اجلرائم التى حتدث سببها املباشر االدمان واملخدرات % 77حيث ان 

 األولافتتاح املهرجان الطالبى 

 (ال لإلدمان ) حتت عنوان   



حمافظ البحرية بأهداف ودور املهرجان وورش العمل التى تناوةا مؤكدة علـى اهميـة   / وأشادت املهندسة 

توعية اجملتمع مبخاطر االدمان الذى يستهدف الشباب بصفة خاصة وهم املستقبل مما سـيكون لـه اثـر    

كبري على مشاريع التنمية مؤكدة على ضرورة اقامة مؤمتر موسع بالتنسـيق مـع صـندوق مكافحـة     

االدمان واجلامعة والوحدات احمللية والرتبية والتعليم ومراكز الشباب لتدريب اكرب عدد من االفراد لنشر 

 . الوعى اجملتمعى خبطورة االدمان وكيفية الوقاية والعالج منه 

مدير صندوق مكافحة املخدرات بالوعى الفكرى من شباب اجلامعة خبطورة االدمان / وفى كلمته أشاد

وكذا دور اجلامعة االجيابى لتبنى املهرجان  وحماوره كنواة قادرة على املواجهة وحتدى االدمان فى البيئة 

 .احمليطة كما استعرض فيلما تسجيليا عن خطورة ومشاكل االدمان 

ضم األعمال املشاركة فـى  ( انت اقوى من املخدرات)وعلى هامش املؤمتر تفقد احلضور معرض فنى بعنوان 

املسابقة البحثية والفنية التى نفذت  على مستوى اجلامعة متناولـة مشـكلة اإلدمـان  وطـرق الوقايـة      

 .والعالج وكيفية التصدى لالدمان واملخدرات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ختام فاعليات   ورشة عمل  األفكار املبتكرة و احلديثة رئيس اجلامعة    -عبيد صاحل   / د .اشهــــد 

 التى نظمتها  احلاضنة التكنولوجية بكلية الزراعة  « اصنع جناحك » إلقامة املشروعات الصغرية بعنوان  

القائم بعمل عميد كلية الزراعة  -عبد احلميد السيد / د.حبضور ا   2017إبريل  20:19خالل يف الفرتة من 

 .وعمداء ووكالء الكليات  و أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب وأسرهم 

  

رئيس اجلامعة على  أهمية تبنى األفكار اجلديدة  اخلالقة وأهمية العمل اجلماعي والتعاون   / د.أكد ا

داخل جامعة دمنهور لتطبيق تلك األفكار   مشريًا إىل أهمية  املمارسة العمليـة للشـباب أثنـاء الدراسـة     

اجلامعية مما يصقل خربة الفرد من خالل اإلهتمام  باملشروعات الصغرية داخل اجملتمع  و مسـاهمتها يف  

 .القضاء على البطالة مبا يساهم يف دعم اقتصاد الوطن

 

 :تناولت  ورشة العمل  على مدار يومني عدد من احملاور واألهداف وهى 

 

 .إجراء تسويق ملنتج ما عرب وسائل التواصل االجتماعي كيفية •

 .مبسط ألنظمة خاليا الطاقة الشمسية و كيفية االستفادة منها كمشروع صغري أو كبري شرح •

 .و املونتاج كعمل احرتايف التصوير •

 

 

 عملرئيس اجلامعة يشهد ختام فاعليات ورشة / د.أ

 (اصنع جناحك )   



 

 

 

 

 

الطالبي األول جلودة التعليم مبدرج الشهيد رامي امللتقى   دمنهور رئيس جامعة  -عبيد صاحل / د.اافتتح 

مدير مركز ضمان اجلودة  -نعمات السيد /حسنني بكلية الرتبية مبجمع األبعادية بكلية الرتبية  حبضور د 

عميد كلية الرتبية  ولفيف من عمداء ووكالء الكليات و أعضاء هيئة التدريس -غادة غتوري / د.باجلامعة  ، أ

 .واةيئة املعاونة والعاملني والطالب  

 

 الرساالت كل بها جاءت اليت اجلودة ملفهوم الطالب أبنائه استيعاب مدى يعكس امللتقى هذا أن  سيادته اكد

 حتسني يف الفاعل ودورها اجلودة مفاهيم من عدد عن احلديث تناول حيث ، العمل إتقان على لتحث السماوية

 الشباب أن على مؤكًدا واملخرجات النتائج ألفضل للوصول بالتطوير يسمح الذي البناء النقد وضرورة األداء وتقويم

   .األمل إشعاعات منها تنطلق اليت النواة هم

 

 اجلودة وسياسات يتفق مبا األوىل املراكز على باملنافسة إال تقبل ال   اجلامعه أن إىل  اجلامعة رئيس /د.ا أشار كما

 والتدريب احلديثة البحثية والثقافة الوعي ثقافة ونشر للجامعة والتنويري التثقيفي الدور وتفعيل دعم فى

 اجلامعة عليها حصلت اليت االوىل املراكز من عدًدا ذكر و البحراوي باجملتمع الباحثني صفوف بني بها والتعريف

     والبحثية الطالبية واألنشطة واخلدمية اجملتمعية واملشاركة الدولي والتعاون العلمي النشر جماالت يف مؤخًرا

 

 اجلامعي الطالب مفهوم )  تناولت  التقدميية  العروض من العديد  ونائبه اجلودة ضمان مركز مدير /د عرض وقد

 لتمكني اإلجيابية املشاركة وأهمية ،  التعليمية العملية يف اجلودة بهدف  اإلملام ومدى اجلودة ضمان ملنظومة

 عملية ودعم  (الدور بهذا للقيام الطالب متكني وآليات  ، التعليم جودة يف فعال بدور للقيام الطالب وإعداد

 .العمل سوق ملتطلبات والتأهيل التنافسية ثقافة بغرس يسمح مبا األداء ملنظومة املستمر التحسني

 

 

 

 

  

 رئيس اجلامعة –عبيد صاحل / د.ا
 يفتتح امللتقى الطالبى االول جلودة التعليم


