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 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

 

قرارات جملس شئون •

التعليم والطالب جبلسته 

 م 2017/  7/ 17املنعقدة فى  

 

استعدادات جامعة •

الستقبال ... دمنهور 

 طالب املرحلة األوىل

من احلاصلني على •

الثانوية العامة للعام 

 2018-2017اجلامعي 

 

رئيس جامعه دمنهور يشهد 

 فاعليات املوسم الثقافى 

 االول بكليه الزراعه

 

   

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 7/ 17جبلسته املنعقدة بتاريخ   

  احلضور السادة مع اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد استعرض -1.

 املختلفة املهارات إلكسابهم للطالب امليدانى التدريب تفعيل ضرورة

 التعليم لشئون الكليات وكالء السادة على التأكيد مع واخلربات،

 حسب كلية لكل امليدانى التدريب تفعيل بضرورة والطالب

 .التخصص

 

 لشئون الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط2.

 الثانى الدراسى الفصل إمتحانات نتائج إعالن بسرعة والطالب التعليم

 . 2017 / 7 / 25 أقصاه موعد فى 2017 /2016 اجلامعى للعام

 سيتم أنه إىل والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء السادة أشار حيث-

 الدراسى الفصل إمتحانات نتائج وإعالن الكنرتوالت أعمال من اإلنتهاء

 ـ:التاىل النحو على وذلك 2016/2017 اجلامعى للعام الثانى

 

 

 

 

 

 

 

 لشئون الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط  . 3

 فى املشاركة بهم املنوط للعاملني الكافى العدد بتوفري والطالب التعليم

 واإللتزام العامة الثانوية لطالب اإللكرتونى التنسيق عملية إجراء

 .للطالب واضحة بأماكن وإعالنها للطالب اإلسرتشادية بالتعليمات

 

 

 

 ميعاد إعالن النتائج الكلية م

 التربية 1
اإلنتهاء من بعض الشعب بالفرق المختلفة والباقى 

 خالل أسبوع

 يوم الخميس القادم اآلداب 2

 تم اإلنتهاء منها رياض األطفال 3

 تم اإلنتهاء منها العلوم 4

 خالل اسبوع الصيدلة 5

 يوم الثالثاء القادم الطب البيطرى 6

 اإلنتهاء من جميع الفرق ما عداً الفرقة الرابعة التمريض 7



  
 الستقبال طالب املرحلة األوىل... استعدادات جامعة دمنهور 

 2018-2017احلاصلني على الثانوية العامة للعام اجلامعي من 
 

  

 (رئيس جامعة دمنهور)عبيد صاحل /  األستاذ الدكتورصــــــــــرح 

  

بـاب  ؛ فـت   2017يوليـو   21وملدة مخسة أيام حتـى يـوم اجلمعـة املوافـق       2017يوليو  17اإلثنني  املوافق  أنه يبدأ اليوم 

على املواقع اإللكرتونية من خـالل   2017تسجيل الرغبات للمرحلة األوىل من تنسيق القبول لطالب الثانوية العامة 

، بكليات جامعة دمنهور واجلامعات املصـرية  األخـر   لاللتحاق معامل احلاسب اآللي اخلاصة بكليات اجلامعة  

بالتنسـيق   للقبـول  طالب الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي ، بعد ظهور النتيجة و معرفة احلد االدنى  لكل 

 .للمرحلة األوىل لطالب القسم العلمي بشعبتيه العلوم و الرياضة وكذلك القسم األدبي 

  

 البوابة على املوجود  التنسيق مكتب خالل من سيكون الرغبات استمارة ملئ أن سيادته أكد حيث 

 ( اجلامعات لتنسيق اإللكرتوني املوقع )          ،   العالي التعليم لوزارة اإللكرتونية

 www.Tansik.Egypt.gov.eg    

 املصريةأو بوابة احلكومة 

 www.Egypt.gov.eg    

   أو من خالل الرابط التالي      

       http://www.tansik.egypt.gov.eg/Application/Default.aspx  

  

 بعد املوقع نفس خالل من إلكرتونيًا التنسيق نتائج إعالن يتم سوف كما ورقى تقديم أي هناك يكون لن وأنه 

   . التقديم باب غلق من اسبوع

 

 معامل تكون أن على البحرية  حمافظة أبناء على التيسري إىل تسعى  دمنهور جامعة أن سيادته أكد كما

 الثالثة وحتى صباحًا التاسعة الساعة من بداية اليوم مدار على الطالب رغبات الستقبال مفتوحة اآللي احلاسب

 الكليات مبجمع والتجارة الرتبية بكلياتي   الرمسية العمل أوقات خالل التنسيق مرحلة أيام طوال عصرًا

 كافة على لإلجابة متخصصني وجود مع العملية؛ الكليات مبجمع البيطري والطب العلوم وكلييت ، النظرية

   .التنسيق بعملية اخلاصة االستفسارات

 



  
 رئيس جامعه دمنهور يشهد فاعليات املوسم الثقافى 

 الزراعهبكليه االول 
 

  

 عبيد صاحل رئيس جامعه دمنهور  / االستاذ الدكتورافتت  

 

من خالل الندوه التى القاها سيادته حتت وذلك ( فاعليات املوسم الثقافى االول لكليه الزراعه جبامعه دمنهور  ) 

االستاذ كل من حبضور  2017/  7/  27واملقامه باجملمع النظر  بكليه االداب اليوم املوافق ( سالمه الغذاء) عنوان 

قائم   - جماهدعبد املنعم / و االستاذ الدكتور بعمل عميد كليه الزراعه  قائم   - عبد احلميد السيد/الدكتور

بعمل عميد كليه االداب والساده وكالء الكليات واعضاء هيئه التدريس واهليئه املعاونه والطالب وقد شهدت 

 .كبريا من طلبه وطالبات كليه الزراعه وكليه االداب الندوه تفاعال 

 

   : عنوان حتت تقدميى بعرض الندوه  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور االستاذ استهل حيث

Hazard Analysis &Critical CONTROL points_ (HAACCP) 

 سالمه) باسرتتيجيه املصر  املواطن وعى واهميه الغذاء وامن سالمه مفهوم عن ومفصال شامل عرض سيادته قدم  

 املتحده الواليات مثل دوله ان سيادته اوض  حيث املعيشى لدخله صحتهوتوفريا على حفاظا وذلك (الغذاء

 . الغذائى واالمن الغذاء امراض ملكافحه شامال مركزا خصصت قد االمريكيه

 




