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رئيس اجلامعة / د.أ•
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 للطالب

 

جامعة دمنهور تفوز •
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على مستوى اجلامعات  •

 املصرية والدولية

رئيس اجلامعة يفتتح / د.ا 

الدورة الكشفية السابعة 
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 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 3/ 19جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 ورئيس دمنهور جامعة رئيس – صاحل عبيد / د.أ أشار  .1

 عمداء السادة موافاة إستعجال ضرورة على اجمللس

 للموافاة والطالب التعليم لشئون الكليات ووكالء

 والشرطة املسلحة القوات رجال مع لقاءات لعقد بتصور

 كل داخل إستضافتها ميكن التى والشخصيات

 ومردود تأثري هلا والتى ممكن وقت أسرع فى كلية

  واإلنتماء الوطنية على وحثهم الطالب على إجيابى

 . للوطن



 
رئيس اجلامعة يفتتح  / د.أ

ورشة عمل تقنيات البحث 
 الوظيفةواقتناص 

  

 للمبتكرين التكنولوجية احلاضنة نظمتها التى العمل ورشة اجلامعة رئيس -  صاحل عبيد  /د.ا افتتح

 وذلك باألبعادية النظرى باجملمع الزراعة بكلية  " الوظيفة واقتناص البحث تقنيات" عنوان حتت باجلامعة

 اخلاصة واملعتقدات املناسبة، الوظيفة على احلصول بكيفية التعريف خالل من العمل لسوق الطالب لتأهيل

 والتعريف ذاتية سرية إعداد التوظيف،وكيفية إعالنات قراءة وكيفية بالتوظيف، اخلاصة األساسية واملبادئ

 التوظيف مواقع وأشهر هلا اجليد واإلعداد الشخصية املقابالت اجتياز ونصائح كتابتها يف الشائعة باألخطاء

 . الوظائف بأحدث اخلاصة واجملاالت

 كلية عميد بعمل القائم السيد احلميد عبد /د.أ ، الرتبية كلية عميد - غتوري غادة /د.أ العمل ورشة  حضر 

 التكنولوجية احلاضنة مدير نائب - زيد ابو هناء / د التكنولوجية، احلاضنة مدير - فرج كريم / د ، الزراعة

   . اجلامعة طالب و املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء من ولفيف باجلامعة

 فرص لتوفري والسعي  للجامعة والتنويري التثقيفي للدور تفعيال  يأتي اللقاء هذا أن اجلامعة رئيس  /د.أ اكد

 ظل يف البحثية العملية مبتطلبات وتعريفهم الشباب لدى األمل لروح وبًثا  اجلامعة ألبناء متميزة عمل

 الكنز هم الشباب أن على ،مؤكًدا العامل مستوى على املتميزة األكادميية املؤسسات تدعمها اليت التنافسية

   .الغالية ملصرنا االسرتاتيجي

 التخطيط على الطالب وتدريب إعداد وكيفية العمل فرص اقتناص كيفية عن حماضرة  إلقاء مت  وقد هذا

 .افضل ملستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثانيةرئيس اجلامعة يفتتح الدورة / د.ا

 للطالبللتنمية السياسية  

 

 التنمية جمال يف اجلامعة لطالب الثانية التدريبية الدورة  اجلامعة رئيس -  صاحل عبيد /د.ا افتتح

   اجلامعة بإدارة كونفرانس الفيديو بقاعة بالبحرية والرياضة الشباب  مديرية مع بالتعاون  السياسية

 من ولفيف للجامعة القانونى حبضوراملستشار السياسية والعلوم الدستوري القانون أساتذة من خنبة فيها حاضر

   .والطالب التدريس هيئة أعضاء

 

 اجلامعة تسعى الذى والتنويري التثقيفي للدور تفعيال تأتي  الدورات من السلسلة هذه أن سيادته أكد

 عقول وتنوير السياسية باملمارسات والتعريف القانونية لنشرالثقافة وأيضًا طالبها بني لتنميته جاهدة

 الدولة منظومة داخل والواجبات واحلقوق للعمل املنظمة واللوائح والتنظيمات واملسئوليات باالدوار الطالب

   . واملواطنة اإلنتماء قيم لغرس واجملتمع

 



 
 جامعة دمنهور تفوز باملركز األول فى املؤمتر الطالبى الدوىل

 على مستوى اجلامعات املصرية والدولية 
 

 

 معاىل وحضور  اجلامعة رئيس – صاحل عبيد / الدكتور األستاذ برئاسة دمنهور جامعة جملس كرم

 باملركز املؤمترلفوزهم فى املشاركني التمريض كلية وطالبات طلبة البحرية حمافظ – عبده نادية / املهندسة

 خمتلف من الكلية طالب من 10 مبشاركة املؤمتر فى مقدم علمى ملصق وأفضل علمى حبث كأفضل األول

 . والعلمية العملية احلياة فى للمشاركة الدائم ودعمهم الطالب تشجيع على منه حرصا الدراسية الفرق

 التى واللقاءات الفاعليات كافة فى الفاعلة املشاركة على الدائم اجلامعة حرص على اجلامعة رئيس أكد وقد

 مع يتمشى مبا العمل بسوق اخلرجيني وربط باجلامعات والبحثية التعليمية العملية وتطوير دعم إىل تهدف

  البحثية اجملاالت فى الدولية الشراكات دعم خالل من ، دمنهور جلامعة التطويرية واخلطة املرحلية املتطلبات

 حمليا السوق إحتاجات لتلبية مناسب بشكل وتأهيلهم اجلامعة خرجيى كفاءة من للرفع والتدريبية والعلمية

 تفتح التى الدولية امللتقيات هذه مثل خالل من الوطنى اإلقتصاد تدعيم سبل حبث على والعمل وعامليا وإقليميا

 احلبيبه مصرنا لنهضة الواقع أرض على لتطبيقها العلمية واألفكار األحباث تسويق حنو جديدة وآليات آفاق

 . املؤمتر فى املشاركني لكل السابقة واخلربات التجارب من واإلستفادة

 





 

 مستوىكلية الرتبية جامعة دمنهور تفوز باملركز األول على 
 اجلمهورية فى حمو األمية وفى جمال الفيلم   

 الفرنسيةالقصري باللغة 

 

 

 / املهندسة معاىل وحضور  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد / /د.أ   برئاسة دمنهور جامعة جملس كرم

  مستوى على دمنهور جامعة – الرتبية كلية وطالبات طلبة  البحرية حمافظ – عبده نادية

  عرضه مت والذى الفرنسية باللغة القصري الفيلم جمال فى األول واملركز األمية حمو فى اجلمهورية

 . تقدير شهادات إهدائهم ومت املتميز الطالل جملهود تكرميا فرنسا فى

 

 

 

 القمىامللتقى فى كلية التجارة جامعة دمنهور تفوز باملركز األول 
 جلواىل كليات التكارة على مستوى اجلامعات املصرية   

 

 

 

 / املهندسة معاىل وحضور  اجلامعة رئيس - صاحل عبيد / /د.أ   برئاسة دمنهور جامعة جملس كرم

 القمى امللتقى فى  دمنهور جامعة – التجارة كلية وطالبات طلبة  البحرية حمافظ – عبده نادية

  والنشاط الكشفى السمر جماالت فى املصرية اجلامعات مستوى على التجارة كليات جلواىل

 . للقيادات والتطلع الكشفية واملعارض الدينى والنشاط الطالبى

 

 



   

رئيس اجلامعة يفتتح الدورة الكشفية السابعة جلوايل / د.ا 
مبعهد ( دورة الشهيد) وجواالت كليات اجلامعة  حتت عنوان 

 البحوث البيئية والصحراوية بالبستان

 

 

مت إفتتياح فعالييات اليدورة الكشيفية السيابعة      رئييس اجلامعية    –عبيد صاحل / د.أحتت رعاية  وحبضور 

( دورة الشيهيد  ) جلوالي وجواالت كليات اجلامعة  والتى نظمتها اإلدارة العامية لرعايية الطيالب  حتيت عنيوان      

 .مبقر  معهد البحوث البيئية والصحراوية بالبستان

، أمني عام اجلامعة ، عمداء وأمناء الكليات  ولفيف (  نقيب صيادلة البحرية)أمحد زعلوك / حبضور الدكتور 

 .  من القيادات الشعبية والتنفيذية باحملافظة  

رئيس اجلامعة أن هذه الدورة  تهدف  إىل دعم مبادئ احلركة الكشيفية وترسييم مفهيوم اخلدمية     / د.أوضح أ

العامة  ، إنطالقًا من حرص اجلامعة علي توعية شبابها  مبا هلم وما عليهم جتاه الوطن ، وتنميية روح االبتكيار   

واإلبداع  وروح التعاون واإلخاء بني طلبة وطالبات الكليات ، وأشيار سييادته إىل  مشياركة  كافية الكلييات      

 .جوال وجوالة ( 350)بإمجالي 

رئيس اجلامعة  إىل  الطالب  محلية  / د.بدأت فاعليات  الدورة بطابور العرض ومراسم تسليم األعالم واليت سلمها أ

 –الرياضيي   –اإلرشيادي   –الكشيفي   –الفيين   –الثقيايف   –الديين )األعالم   ، ثم  حماور التنافس  و تشمل النشاط 

 (.معرض اعمال فنية –كرنفال 

، ثم يتم "القائد املثالي، اجلوال املثالي، املسامر املثالي، املدرب املثالي، املشرف املثالي" وتتنافس الكليات  علي ألقاب 

 .تقديم الدروع للمتميزين يف األنشطة املختلفة 

 




