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 جامعة دمنهور
 نشرة شئون التعليم والطالب

  

  

  

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب

  

جملس شئون قرارات •

التعليم والطالب جبلسته 

   2017/  9/ 18املنعقدة فى  

رئيس جامعة دمنهور •

يرتأس وفد طالب جامعة 

املشارك فى أسبوع دمنهور 

شباب اجلامعات احلادى 

 باملنوفيةعشر 

شباب اجلامعات بوع سأيف •

 احلادي عشر

دمنهور حتصل على جامعة 

املركز األول على مستوى 

 املصريةاجلامعات 

رئيس جامعة دمنهور •

 الطالبيستقبل أبنائه 

دمنهور حتصل على جامعة 

املركز األول كورال وجوالة 

مستوى اجلامعات على 

 املصرية

جامعة دمنهور تفوز  •

بامليدالية الذهبية فى 

شباب اجلامعات أسبوع 

 باملنوفية 

رئيس جامعة دمنهور يف •

حفل كلية الرتبية 

 Fun Dayالرتفيهي 

 

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 9/ 18جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 السادة على  اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس.د.أ السيد أكد 1.

 توزيع بضرورة والطالب التعليم لشئون الكليات ووكالء عمداء

 حسب على التدريس هيئة أعضاء السادة على الطالب أعداد

 بالكلية التدريس هيئة أعضاء السادة وأعداد الطالب أعداد

 يرتاوح عدد على مسئول تدريس هيئة عضو كل يكون حبيث

 وحتى األوىل الفرقة من إعتبارًا الطالب من طالب (25 ــــ 20) من

 مما التخصص حسب على العمل سوق فى لتدريبهم التخرج

 سوق إحتياجات وتلبية الطالب مهارات تنمية فى سيساهم

 .العمل

 

 ووكالء عمداء السادة موافاة ضرورة على سيادته أكد كما -2.

 الطالب بأمساء بكشوف والطالب التعليم لشئون الكليات

  ـ الطلبة أمساء ) تتضمن وهارد سوفت  التدريس هيئة وأعضاء

 التدريس عضو اسم ـ التليفون ـ اخلاص اإلمييل  ـ الدراسية الفرقة

  إستبيان عمل يتسنى حتى ممكن وقت أسرع فى (عليهم املشرف

 اخلدمات جودة مدى لقياس 2017/2018 اجلامعى للعام للطالب

 حتليل و اجلامعة كليات مجيع داخل املقدمة التعليمية

 للوقوف والتقنى األخالقى اجلانبني عن تقرير وإعداد الدراسة

 .القصور ومعاجلة اخلدمات هذه  جودة مدى على

 

 

 

 

 

 

 



  
جامعة دمنهور يرتأس وفد رئيس 

 طالب جامعة دمنهور
فى أسبوع شباب املشارك  

 اجلامعات احلادى عشر باملنوفية
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزير التعليم العاىل -خالد عبد الغفار / حتت رعاية السيد األستاذ الدكتور 

  

 فى املشارك دمنهور جامعة طالب وفد دمنهور جامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ السيد ترأس 

 فى دمنهور جامعة طالب وفد شارك حيث ، املنوفية جامعة رحاب فى املقام عشر احلادى اجلامعات شباب أسبوع

   . العامة واخلدمة اجلوالة إىل باإلضافة ، والثقافية والفنية واإلجتماعية  الرياضية  األنشطة من العديد

  



 
 أسبوع شباب اجلامعات احلادي عشريف 

دمنهور حتصل على املركز األول على مستوى اجلامعات جامعة  
 املصرية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برئاسة 

   (رئيس جامعة دمنهور)عبيد عبد العاطي صاحل / األستاذ الدكتور 

 وحبضــــــــــور 

 الســــادة عمداء الكليات وأمني عام اجلامعة

  

كلمته بتقديم خالص التهنئة بالنيابة عن جملس ( رئيس اجلامعة  )عبيد صاحل / األستاذ الدكتور إستهل 

اجلامعة املوقر وباألصالة عن نفسه باسم أسرة اجلامعة  لتكريم عدد من أبناء اجلامعة املتفوقني يف أسبوع شباب 

سبتمرب اجلاري  على مستوى  19: 11اجلامعات احلادي عشر والذي متت إقامته يف جامعة املنوفية يف الفرتة من 

اجلامعات املصرية  وحصوهلم على امليداليات الذهبية والفضية واملراكز املتقدمة يف اللقاءات القمية واملسابقات 

 .واألنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية واالجتماعية والدينية واجلوالة

    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيادته قام كما بالوروود الطالب أبنائه دمنهور جامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ السيد إستقبل

 . اجلديد الدراسى العام بدء شارة إلطالق العلم حتية أداء فى مبشاركتهم

 

 ختريج إىل تسعى دمنهور جامعة أن على دمنهور جامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ السيد وأكد

 الثروة هم الشباب أن حيث خمتلف فكر و وجدان لتشكيل اجلامعى التعليم فى متميز مستوى على طالب

 .للبالد القومية

 

 علم نرى عندما مجيعا علينا جيب أنه على اجلامعة رئيس - صاحل عبيد / الدكتور األستاذ السيد أكد كما

 . العرب عمود مصر ألن له، واحرتاما إجالال نقف أن العامل يف مكان أي يف مصر

  

  
رئيس جامعة دمنهور 
يستقبل أبنائه الطالب 

بالوروود ويشاركهم فى أداء 
حتية العلم  فى أول أيام 

 الدراسىالعام 
 



 
 دمنهور حتصل على املركز األول كورال وجوالة علىجامعة  

 اجلامعات املصريةمستوى  
  

  

  ميدالية – األول املركز على اجلامعة رئيس – صاحل عبيد / الدكتور األستاذ برئاسة دمنهور جامعة حصلت

   - الثانى املركز على حصلت ،كما ( املصارعة ولعبة اجلوالة و مجاعى غناء -  الكورال ) من كال فى  ذهبية

 لعبة " فى السابع املركز على حصلت كما ، (  الفردى والغناء  املصارعة  لعبة )  من كال فى الفضية امليدالية

  " الشطرنج

  

 الفنية واملسابقات الرياضية األنشطة فعاليات ضمن اجلامعات شباب أسبوع فى  املصرية اجلامعات مستوى على 

 . 2017 سبتمرب 19 :11 من الفرتة فى املنوفية جبامعة املقامة  واجلوالة اإلجتماعية واألنشطة والعلمية والثقافية

  

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

 اإلجيابية طاقتهم وإستغالل الشباب لدى السلبية الطاقة تفريغ  إىل تهدف التى اجلامعات شباب وأسابيع الرياضية

 التفوق جبانب الدراسى التفوق على يشجعهم مما باجلامعة والثقافية والفنية اإلجتماعية و الرياضية األنشطة فى

   . الرياضى

 

  



    

عبيد / األستاذ الدكتور شاركت جامعة دمنهور برئاسة 

فى فعاليات أسبوع شباب اجلامعات رئيس اجلامعة   –صاحل 

 "شبابنا  مستقبلنا " احلادى عشر الذى يرفع شعار 

  

حيث  حصلت جامعة دمنهور على امليدالية الذهبية 

واملقام جبامعة املنوفية فى ( لعبة  املصارعة  ) والفضية فى 

ضمن فعاليات األنشطة   2017سبتمرب  19   – 11الفرتة من 

الرياضية واملسابقات الفنية والثقافية والعلمية واألنشطة 

 .اإلجتماعية واجلوالة  

 

وقد أكد رئيس اجلامعة على حرص اجلامعة الدائم على 

املشاركة الفعالة فى كافة الفاعليات واللقاءات 

الرياضية وأسابيع شباب اجلامعات التى تهدف إىل  تفريغ 

الطاقة السلبية لدى الشباب وإستغالل  طاقاتهم اإلجيابية 

فى األنشطة الرياضية و اإلجتماعية والفنية والثقافية 

باجلامعة مما يشجعهم على التفوق الدراسى جبانب التفوق 

 .  الرياضى 

 

  

  
دمنهور تفوز بامليدالية جامعة  

 أسبوعالذهبية فى 
 شباب اجلامعات باملنوفية  

 



 
 Fun Dayجامعة دمنهور يف حفل كلية الرتبية الرتفيهي رئيس 

  
 "حنمل مسئولية تنمية وتطوير اجملتمع » 

 

 

 الذي (Fun Day) الرتفيهي اليوم فعاليات (دمنهور جامعة رئيس) صاحل عبيد / الدكتور األستاذ افتتح

   غتوري غادة / الدكتورة األستاذة حبضور وذلك اجلدد، بالطالب للرتحيب  دمنهور جبامة الرتبية كلية نظمته

 األقسام ورؤساء التدريس هيئة أعضاء األساتذة السادة من ولفيف الكليات وكالء والسادة ،(الكلية عميد)

  حسنني رامي / اح عقيد الشهيد مبدرج وذلك ، الطالب أبنائه من كثيف حضور وسط والعاملني املعاونة واهليئات

 .باإلبعادية النظرية الكليات مبجمع الرتبية بكلية (صاعقة 103 الكتيبة قائد)

  

 الغامرة سعادته على بالتأكيد كلمته (اجلامعة رئيس) صاحل العاطي عبد عبيد / الدكتور األستاذ استهل

 اجلمعة عليها حترص واليت االخالقية للقيم دعًما يأتي اليوم هذا وأن  احلفل هذا يف الطالب أبنائه بني بالتواجد

 الطالب، وأبنائنا التعليمي الكادر أعضاء بني للربط التقنية القيم مع جنب إىل جنًبا

 

 يد كل حتتاج مصر مكانة أن  إىل سيادته وأشار وطلبه، العلم على حثت األديان كافة أن على أكد حيث

 احمللي العمل سوق يف املنافسة على قادر قوي خريج إعداد يتطلب الذي األمر املخلصني؛ أبنائها من وعقل

 .والعاملي واإلقليمي

  

  


