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 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 8/ 21جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 ووكالء عمداء السادة   تكليف مع علمًا، اجمللس أحيط -1.

 املصروفات لدفع آلية بوضع والطالب التعليم لشئون الكليات

 بإستعدادات واملوافاة الوافد أو املصرى للطالب سواء الدراسية

 .ممكن وقت أسرع فى 2018 /  2017 اجلديد اجلامعى للعام الكليات

 

 الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط2.

 نتائج باقى  إعالن من اإلنتهاء بضرورة والطالب التعليم لشئون

 أسرع فى 2016/2017 اجلامعى للعام الثانى الدراسى الفصل إمتحانات

 .ممكن وقت

 

 الكليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط3.

 األنشطة عن بتقرير املوافاة بضرورة والطالب التعليم لشئون

 الفوتوغرافية بالصور مرفق الكليات داخل متت التى الطالبية

 وقت أسرع فى  العاىل التعليم وزير السيد معاىل على لعرضها متهيدًا

 .ممكن

 

 إطار فى أنه اىل اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ السيد أشار -4.

 فى للجامعات العاملى بالرتتيب االرتقاء حنو اجلامعة سعى

 جامعة إلسم احلرفية الكتابة توحيد  فيلزم املختلفة، التصنيفات

 بإسم ترفع التى األحباث مجيع على االجنليزية باللغة دمنهور

  لتكون اسكولر جوجل على دوليًا تنشر والتى اجلامعة

Damanhour University  

 

 

 



  
يلتقي بأبنائه الطالب يف دورات الرتبية ... رئيس جامعة دمنهور

 العسكرية
 االلتزام وحتديد اهلدف هما سبيل مكافحة الفساد

 

  

 (  رئيس جامعة دمنهور)عبيد صاحل /  التقى اليوم األستاذ الدكتور 

 

 بعدد من أبنائه الطالب امللتحقني بدورة الرتبية العسكرية  

 (املستشار العسكري بالبحرية)وسام نصار / حبضور السيد املقدم 

مبقر ( نائب  املستشار العسكري بالبحرية –مدير إدارة الرتبية العسكرية )حممد عبد السالم / والسيد املقدم 

 .إدارة  اجلامعة

 (  رئيس اجلامعة)عبيد صاحل /  حيث أكد األستاذ الدكتور 

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

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

ويف سياق متصل نوه سيادته أن االلتزام وحتديد اهلدف هما سبيل مكافحة الفساد الناتج عن الرتاخي وعدم 

 .  االنضباط، وأن الشباب هم أمل هذه األمة حنو مستقبل أفضل

 



 دمنهور رئيس جامعة 
  

 يشهد فاعليات املؤمتر العلمى الثانى لطالب كليه الزراعه 
  

 جامعه دمنهور رئيس  -عبيد صاحل /افتتح  السيداالستاذ الدكتور   

 

مببنى كليه الزراعه والذى يقام حتت رعايهه سهيادته   الزراعه املقام املؤمتر العلمى الثانى لطالب كليه فاعليات 

فيه الطالب مشاريع خترجهم من الكليه يأتى ذلك ضمن اخلطه االسرتتيجيه التى تتبناهها جامعهه   حيث يقدم 

عبد /فى اإلفتتاح األستاذ الدكتور ،شارك  طالب جامعى ميلك مهاره  البحث العلمى واالكادميى دمنهور لتخريج 

ههدى متهوىل وكيهل الكليهه لشهئون التعلهيم       / احلميد عبد السيد عميد كليه الزراعه واالستاذه الهدكتوره 

 .والطالب 

سعيد جرب نائب رئيس اجلامعه السابق وعدد من اعضاء هيئه التدريس واهليئه املعاونه / والسيد االستاذ الدكتور

  . وطالب الكليه 

كلمتهه االفتتاحيهه بتقهديم بهالش الشهكر      رئيس جامعه دمنههور   -عبيد صاحل / استاذ الدكتوراستهل الوقد 

ان يظههر ههذا املهؤمتر العلمهى الثهانى      مهن اجهل     املبذوللطالب كليه الزراعه واعضاء هيئه التدريس على اجلهد 

مؤكدا سعى جامعه دمنهور لبناء طالب باحث فى كليته ميلك املهاره العلميه التهى تؤهلهه لسهوق العمهل     . للنور

 .االكادمييهبعد خترجه فى خمتلف الوظائف 

عبيد صاحل بأن يتم تقسيم طالب كليه الزراعه اىل فرق صغريه تابعه لكل قسم اليزيد /وقد طالب الدكتور 

عنهم وذلك للتدريب العملى منذ اول يوم دراسى مسؤل  اكادميىطالب معهم مرشد  20عدد كل فرقه عن 

واهلدف من هذا التدريب العملى اليومى هى اكتساب املهاره التى التكتسب اال فى جمال العمل من اجل خلق 

   .واعى وملم مبعطيات البحث العلمى والتطور التكنولوجى ناجح  زراعىمهندس 



  
جامعة رئيس  

دمنهور 
يفتتح دبلومة 

مهارات 
العمل 

 األساسية   
  
"  شعار حتت 

لبناء مستقبل 
 "أفضل 

  

 

رئيس جامعة دمنهور بإفتتاح فعاليات دبلومة   –عبيد صاحل / قام السيد األستاذ الدكتور  

  B.B.S(األساسية  مهارات العمل ) 

   
فى إطار بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن 

 "شركة األكادميية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت " طريق 

  

عاما ، حيث  40التى متثل الذراع الفنية والتجارية لالكادميية فى جمال التدريب واإلستشارات منذ أكثر من 

تدريب وثقل مهارات اخلرجيني من الشباب لتأهيلهم إلقتحام واألكادميية إىل يهدف هذا التعاون بني جامعة دمنهور 

عمل يومني ساعة  150وملدة  2017/  8/  12من يوم   B.B.Sدبلومة مهارات العمل األساسية  وتبدأ  سوق وجماالت العمل 

 .ساعات  6فى األسبوع كل حماضرة 

 

حيث أكد سيادته على أهميهة السهعى حنهو    "  إدارة الوقت " وقد قام سيادته بإلقاء أوىل احملاضرات الدبلومة بعنوان 

والتخطهيط اجليهد لهه وأهميهة تنظهيم      ومفهومهه  تنمية مهارات اخلرجيني فى اجملتمع املدنى وكيفية إدارة الوقت  

الوقت وخطوات إدارة الوقت اجليد إنطالقا من الدور اخلدمى واجملتمعى املنوط به اجلامعة لإلرتقاء باملستوى املههارى  

  .التطوير املستمر وزيادة خرباتهم املكتسبة والرفع من كفاءتهم العملية الراغبني فى لكل 



  
 الثالثة تستقبل طالب املرحلة ... جامعة دمنهور معامل    

  
   2018-2017من احلاصلني على الثانوية العامة للعام اجلامعي 

 

 (رئيس جامعة دمنهور)عبيد صاحل /  صهههههههرح األستاذ الدكتور

 

  املواقع على 2017 العامة الثانوية لطالب القبول تنسيق من الثالثة للمرحلة الرغبات تسجيل باب فتح مت  قد أنه

  دمنهور جامعة بكليات لاللتحاق  اجلامعة بكليات اخلاصة اآللي احلاسب معامل خالل من اإللكرتونية

 معرفة و النتيجة ظهور بعد ، واألدبي العلمي بقسميها العامة الثانوية طالب  لكل ،األخرى املصرية واجلامعات

 القسم وكذلك الرياضة و العلوم بشعبتيه العلمي القسم لطالب الثالثة للمرحلة بالتنسيق  للقبول االدنى احلد

 .األدبي

  

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

 .العالي التعليم لوزارة

  

 اجلامعاتاملوقع اإللكرتوني لتنسيق 

 www.Tansik.Egypt.gov.eg  

 املصريةأو بوابة احلكومة 

www.Egypt.gov.eg 

 التاليأو من خالل الرابط  

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

 



 رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل خترج دفعة جديدة من كلية 
 جتارة شعبة إجنليزى 

 

  

 دمنهوررئيس جامعة  -الدكتور عبيد عبد العاطى صاحل  شهد 

 
الذى نظمته الكلية بقاعة   2017- 2016فعاليات تكريم خرجيى كلية التجارة شعبة إجنليزى  للعام اجلامعى  

 .   2017/  8/  28مرياج وذلك يوم اإلثنني املوافق 

 

السادة عمداء ووكالء الكليات  وقائم بعمل عميد كلية التجارة  –أشرف عبد اهلل / األستاذ الدكتور حبضور 

 .  ولفيف من السادة األستاذة أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام واهليئات املعاونة والعاملني والطالب

  

وقد استهل الدكتور عبيد صاحل رئيس اجلامعة كلمته بالتأكيد على سعادته الغامرة بالتواجد بني أبنائه 

الطالب فى هذا العرس والتتويج، وأن هذا اليوم هو يوم احلصاد، حيث أكد أن كل األديان حثت على العلم وطلبه، 

مرة فى القرآن وستني  19مشريا إىل مكانة مصر كبوابة الشرق والتى ذكرت فى مجيع الكتب السماوية منها 

مرة فى التوراة، فمصر حتتاج كل يد وعقل من أبنائها املخلصني؛ األمر الذى يتطلب إعداد  396مرة فى اإلجنيل و

 .  خريج قوى قادر على املنافسة فى سوق العمل احمللية واإلقليمية والعاملية

 



 يفتتح دورة تدريبية بعنوان ... رئيس جامعة دمنهور
 »مهارات املعلم املبدع "  

 

  

 (رئيس جامعة دمنهور)عبيد صاحل /  قام األستاذ الدكتور 

 

من مصفوفة التنمية البشهرية والتهى نظمتهها جامعهة     ( مهارات املعلم املبدع ) بإفتتاح فعاليات الدورة التدريبية  

من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئهة التهدريس مبقهر إدارة اجلامعهة       8/2017/ 10 - 6دمنهور  فى الفرتة من 

 .بدمنهور 

 .من طالب اجلامعة وطالب الدراسات العليا واخلرجيني من اجملتمع املدنى ( 29) حيث بلش عدد املشاركني 

على أهمية السعى حنو تنمية مهارات املعلم سهواء  ( رئيس اجلامعة)عبيد صاحل /  حيث أكد  األستاذ الدكتور 

من طالب اجلامعة أو من اجملتمع املدنى انطالًقا من الدور اخلدمي واجملتمعي املنوط بها لإلرتقاء  باملستوى املهاري 

لكل الراغبني يف التطوير املستمر وزيادة خرباتهم املكتسهبة والرفهعم مهن كفهاءاتهم العمليهة والوقهوف علهى        

 .أحدث ما وصل إليه العلم احلديث يف شتى اجملاالت

األستاذ املساعد بكلية الرتبية واملدرب احملرتف مبركز تنمية  –حممد فوزى واىل / وحياضر الدورة  الدكتور 

/ قدرات أعضاء هيئة التدريس ومدير مركز التعليم واإلدارة اإللكرتونية باجلامعة ، وحتت إشراف كال من د 

 .منسق عام التدريب  –شريف زكريا كامل / مدير املركز و أ –مساح الصاوى 

 


