
 No (63) May 2017                                                                                          2017مايو ( 63)  العدد               

 جامعة دمنهور
 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 

قرارات جملس شئون التعليم •

والطالب جبلسته املنعقدة فى  

 م 2017/  5/ 18

 

وفد جامعة دمنهور زيارة •

 لقاعدة رأس التني 

 البحرية باإلسكندرية 

 

 دمنهوررئيس جامعة / د.أ•

وفد اجلامعة  لزيارة يرتأس 

مستشفى سرطان األطفال 

(57357) 

 

رئيس  –عبيد صاحل / د.أ•

حفل خترج يشهد  اجلامعة

األثار بكلية قسم طالب 

 األداب

 

رئيس اجلامعة يشهد / د.ا•

 حفل ختام األنشطة الطالبية

 العلومبكلية  

 

رئيس اجلامعة  يشارك فى / د.أ•

 الدورةحفل ختام 

 السابعةالكشفية 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 5/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط1.

 سيادته لزيارة طبقا بإجلامعة والعاملني إستماالتدريس بتعميم

 ملستشفى باجلنيه التربع رات املستشفى لزيارة اجلامعة من ووفد

 .هيئة أعضاء السادة على 57357 األطفال سرطان

 

 جلامعة وفرع الشيخ شرم مبدينة دمنهور جلامعة إدارى مقر إنشاء2.

 إطار فى ذلك يأتى ، املتحدة العربية اإلمارات دولة فى دمنهور

 بكليات لإللتحاق الوافدين الطالب على والتيسري اإلهتمام

 أو باجلامعة جامعية مدينة وجود لعدم ونظرًا دمنهور، جامعة

 .باحملافظة الوافدين الطالب إلستقبال فنادق

 

 الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط3.

  من باإلنتهاء التدريس هيئة أعضاء السادة على التنبيه بضرورة

 للعام الثانى الدراسى الفصل نتائج وإعالن الكنرتوالت أعمال

 .ممكن وقت أسرع فى 2016/2017 اجلامعى

 

 لشئون الكليات وكالء السادة تكليف مع علمًا، اجمللس أحيط4.

 مع لقاءات عقد ومكان موعد بتحديد باملوافاة والطالب التعليم

 ميكن التى والشخصيات والشرطة املسلحة القوات رجال

 .الكلية كليةداخل كل داخل إستضافتها



 زيارة وفد جامعة دمنهور لقاعدة رأس التني 
 باإلسكندرية البحرية 

 

 واهليئة التدريس هيئة أعضاء من عدًدا ضم الذى اجلامعة وفد   اجلامعة رئيس -  صاحل عبيد  /د.أ ترأس

 باال البحرية التني رأس قاعدة لزيارة .باجلامعة وطالبة طالب  مخسني  من يقرب وما  والعاملني املعاونة

 شاهني نهاد  / حبرى اء اللو و البحرية ات القو قائد  - خالد حسني امحد  / الفريق  استقبله  حيث  سكندرية

   .   البحرية القوات قيادات من ولفيف  سكندرية باال البحرية القاعدة قائد -  على

 

 لدورها تدعيًما  باجلامعة املنوط اجملتمعي الدور من إنطالًقا   جاءت الزيارة تلك أن اجلامعة رئيس /د.أ أكد 

 والندوات اللقاءات من عدد تنظيم  على وحرصًا ،  الطالب أبنائها نفوس يف واملواطنة االنتماء لقيم وغرًسا الوطين

 املؤسسات هذه لكافة الوطين بالدور الطالب لتعريف املصرية الوطنية املؤسسات من لعدد امليدانية والزيارات

 تضمنت  حيث ،  الوطن بقضايا واِع جيل وتنشئة والوطنية القومية اهلوية على احلفاظ يف الفاعل ودورها

  البحرية القوات تاريخ عن وثائقي فيلم عرض خالل من اجملتمع خدمة يف البحرية القوات دور حول ندوة الزيارة

 فى الوطنى دورهما عن تعبريًا الدروع  البحرية القوات قائد / والفريق  اجلامعة رئيس /د.أ من كل  تبادل وقد 

 . وبلدهم جمتمعهم خدمة

 

 الفسيفساء من جدارية لوحة بإهداء اآلداب بكلية والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم طالب قام كما

   . والعرفان والتقدير االعتزاز مدى عن تعبرًيا البحرية القوات قائد / الفريق إىل البحرية القوات شعار حتمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واهليئة التدريس هيئة أعضاء من عدًدا ضم الذى اجلامعة وفد   اجلامعة رئيس -  صاحل عبيد  /د.أ ترأس

  / د.أ  استقبله  حيث  57357 مستشفى  لزيارة .باجلامعة وطالبة طالب  مخسني  من يقرب وما  والعاملني املعاونة

 . املستشفى مدير  -النجا أبو شريف

    عن معربًا  والنجاح األمل ميثل الذى الكبري الصرح هلذا تدعيمًا تأتى الزيارة هذه أن  اجلامعة رئيس /د.ا أكد

 ال الذين البواسل اجلنود ولكل العظيم العلمي الصرح هذا بناء يف تسهم يٍد لكل وامتنانه شكره عظيم

 سبيل يف وذويهم أسرهم شفاه على االبتسامة ورسم  مصر أطفال لدى األمل إعادة سبيل يف وسًعا يدخرون

 مؤكًدا ،  منه الوقاية وبأساليب به والتعريف والتوعية   علمية أسس على ومكافحته املرض هذا مقاومة

 للتربع املصريني كل داعًيا والبشرية املادية إمكاناتها بكل املستشفى إلدارة الدائم اجلامعة دعم على  سيادته

 .باملستشفى العلمي البحث منظومة الستكمال

 جبولة الوفد وقام ،  تقدميى عرض خالل من  املستشفى بناء رحلة   57357 مستشفى مدير   /د.أ   استعرض  كما

 العلمي البحث منظومة أساسها على تبنى اليت املعايري أهم على للتعرف للمستشفى الداخلية لألقسام  تفقدية

 دعًما العالجية رحلتهم يف املستشفى نزالء من األطفال زيارة و ، العاملية الشفاء نسب إىل الوصول سبيل يف

 .العلمي البحث مبنى وأرض اإلنشاءات من اجلديدة املرحلة وزيارة ، هلم وتشجيًعا

 إهداء مت وأيضًا  ، املبذولة للجهود تقديًرا  املستشفى مدير /د.ا إىل اجلامعة درع اجلامعة رئيس /د.أ أهدى وقد 

 اليونانية والدراسات اآلثار قسم  طالب تنفيذ من  املستشفى شعار حتمل الفسيفساء من جدارية لوحة  سيادته

 . والتقدير االعتزاز مدى عن تعبرًيا  اآلداب بكلية والرومانية

 رئيس جامعة دمنهور/ د.أ
 (57357)يرتأس وفد اجلامعة  لزيارة مستشفى سرطان األطفال 



 
 رئيس اجلامعة –عبيد صاحل / د.أ

يشهد حفل خترج طالب قسم األثار 
 بكلية األداب

  

 

 للعام  الرومانية و اليونانية الدراسات و االثار قسم   طالب  خترج حفل   اجلامعة رئيس  - صاحل عبيد /د.أ شهد

 . األداب بكلية 2016/2017اجلامعي

 و والكلية بالقسم التدريس هيئة وأعضاء  االداب كلية عميد بعمل القائم  - جماهد عبداملنعم  /د.أ حبضور  

 . وأسرهم اخلرجيني  الطالب

 على احلرص بضرورة إياهم ناصًحا  العملية حياتهم وبداية خترجهم مبناسبة الطالب  صاحل عبيد /د.أ هنأ

 آخر على والوقوف باملهارات للتسلح  العليا دراساتهم واستكمال اخلرجيني وحدة خالل من كليتهم مع التواصل

 دمنهور جلامعة سفراء بوصفهم عالية تنافسية ذات متميزة عمل فرص على للحصول احلديث العلم مستجدات

 . والعاملي واإلقليمي احمللي العمل سوق يف

  أبنائهم وصول  سبيل يف املاضية السنوات طيلة بذلوه ما على اخلرجيني   ألهالي  والتقدير  الشكر سيادته  وقدم

  هلم متمنيًا ،  ولوطنهم ألنفسهم نافعني بها فاعلني كأعضاء للحياة لتخرجهم الفرحة هذه وإنتظارهم اليوم هلذا

 والعملية العلمية والتنشئة واإلرشاد بالنصح   عليهم يبخلوا مل الذين األجالء وألساتذتهم  أفضل مستقبل

 . السليمة

 . تقديرية  شهادات  وسلمهم اخلرجيني أوائل  اجلامعة رئيس  /د.ا كّرم احلفل نهاية وفى

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم كلية لطالب الطالبية األنشطة ختام حفل فاعليات     اجلامعة رئيس  - صاحل عبيد / د.ا شهد

 التدريس هيئة أعضاء   من ولفيف الكلية وكالء والسادة  الكلية عميد  -  العزيز عبد كارولني / د.أ حبضور

 .العلمي باجملمع   بالكلية زويل  أمحد /دكتور  الراحل العامل مبدرج والطالب والعاملني

 املتميزة اخلربة وهما أساسيتني ركيزتني خالل من إال تنهض لن دمنهور جامعة أن كلمته فى سيادته مؤكدا

 ككل اجلامعة أسرة لدى األكيدة والرغبة العالية

 خاصًة ، والعاملية واإلقليمية احمللية اجلامعات مصاف بني الواعدة مكانتها لتحتل دمنهور جامعة تنهض أن يف

   أسوار بال وجامعة  جملتمعها اجلامعةخادمة شعار  حتت متميزة خدمة تقديم سياسة اجلامعة تبين ظل يف

 دخل لزيادة املهمة املوارد من رئيًسيا مورًدا األمر هذا وجعل واالبتكار باالخرتاع باالهتمام  إال ذلك يتحقق وال

 املنتجات هلذه التسويق كيفية وتعلم ، الدراسة وبعد أثناء العمل يف املشاركني الطالب ودخل الكلية

 علمًيا تنافسية وقدرة كفاءة لديهم متميزين خرجيني توفري بقصد العمل سوق احتياجات يليب الذي بالشكل

 . وحبثًيا ومهنًيا

 التواصل على تأكيًدا يأتي والذي  الطالب أبناؤها قدمه الذي املتميز باجلهد   الكلية عميد   / د.أ   وأشادت 

 تتجه جديدة تعليمية سياسات تبين ضرورة    موضحة ،  والطالب بالكلية التدريس هيئة أعضاء   بني املستمر

 جامعة لتطوير االسرتاتيجية اخلطة مع متاشًيا والفنية األكادميية املهارات واكتساب التعلم ثقافة حنو

 دمنهور

 التعليمية واألنشطة البحثية املشاريع عمل يف املشاركني الطالب بتكريم  اجلامعة رئيس  / د.ا قام وقد هذا 

 .الرائع جلهدهم وتشجيًعا دعًما

 الطالبيةرئيس اجلامعة يشهد حفل ختام األنشطة / د.ا
 بكلية العلوم 



 

 

 

 

 

 

 

 السابعة الكشفية الدورة دروع وتوزيع تكريم حفل فاعليات يف  اجلامعة رئيس- صاحل عبيد  /د.أ شارك

 والصحراوية  البيئية البحوث مبعهد  فاعلياتها أقيمت واليت  اجلامعة إدارة مبقر دمنهور جامعة كليات لطالب

 العليا للدراسات  اجلامعة رئيس نائب  مفوض) دعبيس هدى  /د.أ حبضور   (الشهيد دورة) عنوان حتت بالبستان

 التدريس هيئة أعضاء و  الكليات ووكالء وعمداء  اجلامعة عام أمني -  املنعم عبد عواطف /أ (والبحوث

   .والطالب والعاملني

 فازت كما السابعه الكشفية الدورة فى االول املركز على الزراعه و التجارة و االطفال رياض كليات حصلت

 الطب كليتى الثالث املركز فى جاءت و الثانى املركز على العلوم و التمريض و االداب و الصيدلة كليات

   .والرتبية البيطرى

 من جزء ة باعتبار البستان جممع لتعمري بدء إشارة البحوث مبعهد الدورة هذه إقامة أن اجلامعه رئيس /د.أ أكد

 لكل الشكر موجها الكليات شباب من الطالب أبنائها وهمم بسواعد جتديده سيتم والذي دمنهور جامعة نبض

 أنشطتهم على اجلامعة وطالبات طالب من أبناءه مهنًئا اجلامعة، إلجناح الصعوبات كافة لتذليل العون قدم من

 وروح واإلبداع االبتكار روح تنمية وأيضا  بلدنا ومحاية اإلرهاب ملكافحة الوعي بنشر اتسمت اليت املتميزة

 اهلدف وامنا فحسب التعليمية العملية على فقط يقتصر ال اجلامعة نشاط وأن  الطالب بني واإلخاء التعاون

 . الطالب وهو اجلامعي املنتج حتسني خالل من وبناءة هادفة شخصية تكوين هو للجامعة األساسي

 

 الدورةرئيس اجلامعة  يشارك فى حفل ختام / د.أ
 الكشفية السابعة 


