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 فصل 390وتفتتح شخص 

•   

رئيس جامعة دمنهور •

ـ يفتتح املؤمتر  السنوى ال

لإلحتاد املصرى لطالب  22

 الصيدلة

رئيس جامعة دمنهور •

حفل كلية يفتتح 

 التمريض 

 اجلددالستقبال الطالب 

 

رئيس جامعة دمنهور  •

يفتتح فعاليات العام 

 الثانى 

 من أنشطة جامعة الطفل 

 

 

   

 

 

 

 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2017/ 10/ 16جبلسته املنعقدة بتاريخ   

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

   ـ : التاىل النحو على املوضوعات بعض

 2017/8/19 بتاريخ (666) رقم جبلسته للجامعات األعلى اجمللس قرارات : أواًل

 ـ: التاىل النحو على

 بسبب احلكومية واملدارس باجلامعات الدراسة من طالب حيرم أال •

 لزم إذا إسقاطها أو تأجيلها فى والنظر الدراسية املصروفات سداد عن عجزه

 املصروفات من األيتام والطالب التالميذ بإعفاء التوجه وكذا األمر

 مصروفات عدا فيما الغرض لذات إجتماعى حبث مبوجب الدراسية

 .اجلديدة الربامج

 

 بتوقيع احلكومية واجلهات واجلامعات واحملافظات الوزارات قيام عدم •

 جهات مع ثنائية إتفاقيات أو تفاهم مذكرات أو تعاون بروتوكوالت

 الدوىل والتعاون واإلستثمار اخلارجية لوزارتى الرجوع بعد إال أجنبية

 املوافقات فى التعامل يكون أن على األمنية، اجلهات رأى وإستطالع

         .العلمى والبحث العاىل التعليم وزارة طريق عن األمنية

     

 املباشر السداد احلكومية واجلهات واحملافظات الوزارات مجيع على•

 للوزارتني بأول أواًل البرتولية واملواد الكهرباء من استهالكاتها ملقابل

 املديونيات سداد بشأن الالزم إختاذ التوازى على ويتم املعنيتني

 وسدادها احلسابات فى اإلستهالكات هذه قيمة ووضع املرتاكمة

 .منتظم بشكل

 

 



 

 : التاىل النحو على وذلك 2018/2017 اجلامعى للعام الزمنية اخلريطة على املوافقة•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم لشئون النظرى اجملمع كليات وكالء السادة على التأكيد مع علمًا، اجمللس أحيط .2

  مايو دور نتائج من معتمدة بنسخة والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة موافاة بسرعة والطالب

 .ممكن وقت أسرع فى 2016/2017

 

 لشئون الكليات ووكالء عمداء السادة على اجمللس ورئيس اجلامعة رئيس .د.أ   أكد - .3

 ضرورة مع اجلامعة، بكليات مميزة برامج إستحداث على الرتكيز بضرورة والطالب التعليم

 .بالكليات املميزة بالربامج اجلامعة موافاة

 للتدريس برامج إستحداث مت أنه إىل التجارة كلية عميد بعمل قائم .د.أ السيد أشار كما -

 .احملاسبة برنامج إىل باإلضافة واإلقتصاد األعمال إدارة منها بالكلية اإلجنليزية باللغة

  منها بالكلية مميزة برامج عدة وجود إىل الرتبية كلية عميد .د.أ السيدة أشارت كما -

 .(اإلجنليزية باللغة والعلوم الرياضيات معلم ـ الطفولة ـ الكيمياء)

 

 الفصل الدراسى األول                

فرتة الدراسة بالفصل الدراسى األول   16/9/2017السبت  بدء الدراسة 1

 28/12/2017اخلميس  نهاية الدراسة بالفصل الدراسى األول 2 مخسة عشر أسبوعًا

إىل   30/12/2017من اإلثنني  إمتحانات الفصل الدراسى األول 3

18/1/2018   

فرتة اإلمتحانات ثالثة أسابيع حسب  

 كل كلية

 1/2/2018حتى يوم اخلميس  20/1/2018أجازة نصف العام من يوم السبت 

 الفصل الدراسى الثانى  

 3/2/2018السبت  بدء الدراسة 1

فرتة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 

 ستة عشر أسبوعًا

حتدد طبقًا للتقويم  أجازة شم النسيم 2

 القبطى

نهاية الدراسة بالفصل الدراسى  3

 الثانى

 24/5/2018اخلميس 

إىل   26/5/2018من السبت  إمتحانات الفصل الدراسى الثانى 4

 14/6/2018اخلميس 

فرتة اإلمتحانات ثالثة أسابيع حسب  

 كل كلية



 
 إعالن أول مركز نوعي ... رئيس جامعة دمنهور 

 متحدي اإلعاقةخلدمة 

 

  

رئيس )عبيد صاحل / يف سابقة هي األوىل جبامعة دمنهور حضر األستاذ الدكتور 

 (اجلامعة

حنو بيئة صديقة لذوي اإلعاقة، وذلك بالتعاون مع مكتبة دمنهور العامة ، ... مبادرة وطن جيمعنا  فعاليات  

مدرس اللغة بكلية )أمحد احملص / والدكتور ( العامةمدير مكتبة دمنهور )أمحد هواش / حبضور  األستاذ 

واألستاذ (دمنهورجامعة  –املدرس بكلية رياض األطفال)أندريا أنور / والدكتورة(  جامعة دمنهور –اآلداب 

؛ وذلك حبضور عدد من أبطال حتدي اإلعاقة  والعاملني يف (األستاذ جبامعة القاهرة)محدي عرقوب / الدكتور 

رئيس )عبيد عبد العاطي صاحل / األستاذ الدكتور املختلفة استهل جمال اخلدمة والتوعية اجملتمعية واجملاالت 

ال يدعون جمااًل من جماالت التحدي الذين كلمته بالتأكيد على سعادته الغامرة بالتواجد بني أبطال ( اجلامعة

بعد ان إعالن القيادة ؛خاصة التفوق والتحدي إال ويثبتون أن املوىل عز وجل قد حاباهم بقدرات وهبات عظيمة 

بعام متحدي اإلعاقة مما يعكس مدى اهتمام الدولة بكامل قيادتها وكوادرها بقضاياهم  2018السياسية لعام 

 وإجياد حلول حامسة هلا،

  



  

 (رئيس اجلامعة)عبيد صاحل / حتت رعاية السيد األستاذ الدكتور 

  

 كلية من وفد رأس على (الرتبية كلية عميد) غتوري الفتاح عبد غادة /الدكتورة األستاذة اليوم اجتمعت

 االمية حملو احملافظة آليات حبث بشأن (البحرية حمافظ) عبده نادية / املهندسة الوزيرة السيدة مع الرتبية

 يف أنه (الرتبية كلية عميد) غتوري غادة / الدكتورة األستاذة أعلنت حيث ، احملافظة ربوع يف عليها والقضاء

 جملس وقرار أمية بال البحرية ... دمنهور جامعة مبادرة من وانطالًقا دمنهور جلامعة التطويرية اخلطة ضوء

 كشرط أفراد مخسة أمية مبحو الكلية طالب كل قيام ضرورة على ينص والذي 2016 لسنة (13) رقم اجلامعة

 .التخرج شهادة على للحصول

 

 شخصتسعى حملو أمية أربعة آالف ... جامعة دمنهور 
 فصل 390وتفتتح  

 



  
  

 رئيس جامعة دمنهور و نقيب عام صيادلة مصر يفتتحان
  

 الصيدلةلإلحتاد املصرى لطالب  22املؤمتر السنوى الـ 
  

 

  

 حتت رعـــــــــاية

   

 - صاحل عبيد/ الدكتور األستاذ  و العلمى البحث و العاىل التعليم وزير – الغفار عبد خالد / الدكتور األستاذ  

 مبجمع املؤمترات بقاعه  الصيدلة لطالب املصرى لإلحتاد 22 ال  السنوى املؤمتر فاعليات أقيمت دمنهور جامعه رئيس

 .مصر جامعات مستوى على مصريه جامعه 33 حبضور الثقافى دمنهور

  

 - عبيد الدين حمى / الدكتور و دمنهور جامعه رئيس - صاحل عبيد /الدكتور األستاذ من كل املؤمتر حضر وقد

 الصيدله لطالب املصرى لالحتاد العام األمني- الرمحن عبد أسامه/والدكتور مصر صيادلة عام نقيب

  الصيادلة نقيب -زعلوك أمحد / ود دمنهور صيدله لطالب العلميه اجلمعيه رائد – صالح أمحد/والدكتور

 /الدكتور واألستاذ والبحوث العليا للدراسات اجلامعه رئيس نائب  - دعبيس هدى  / الدكتورة واألستاذة بالبحريه

 الصيدلة كليه عميد - عمران مجال /الدكتور األستاذ و والطالب التعليم لشؤن اجلامعة رئيس نائب -صوان على

 . اجلامعة طالب و الكليات ووكالء عمداء السادة من ولفيف دمنهور جامعه

  

  البالغة سعادته عن فيها أعرب كلمه اجلامعه رئيس -صاحل عبيد/ الدكتور األستاذ ألقى املؤمتر بدايه وفى

 من الطالب ألبناءه الشكر موجها دمنهور جامعه ارض على الصيدله طالب إلحتاد 22ال السنوى املؤمتر هذا بإفتتاح

 والشكراملوصول األهميه البالغ احلدث هذا فى باحلضور شاركت التى املختلفه مصر وجامعات دمنهور جامعه

 من تعد الصيدلة مهنه أن على مؤكدا  ، الصيدله لطالب املصرى واالحتاد اجلامعة ونواب الكليات عمداء لكل

 .كله العامل فى والساميه الرفيعة املهن

  

 

 والعمل واالحتاد الرتابط أهميه اىل يشري دمنهور جامعه أرض على مصريه جامعه 33 حضور أن سيادته أكد وقد

 املؤمتر هذا تنظيم فى الصيدلة كليات لطالب واملتميز الواعى املنظم

 





  

 

 (رئيس اجلامعة)عبيد صاحل / اليوم السيد األستاذ الدكتور افتتح 

  

 حتت واملقام القدامى، بالطالب والرتحيب اجلدد الطالب الستقبال التمريض لكلية السنوي احلفل فاعليات

 (التمريض كلية عميد بعمل القائم) إبراهيم إيناس / الدكتورة األستاذة حبضور سيادته رعاية

  

 والعاملني املعاونة واهليئة التدريس هيئة أعضاء األساتذة السادة من ولفيف الكلية وكالء السادة وحبضور

 هنأهم و الطالب بأبنائه سيادته التقى حيث ، باجلامعة العلمية الكليات مبجمع الكلية مبقر ، والطالب

 على واحلرص التقديرات، أعلى على للحصول جهد أقصى بذل على  وحثهم اجلديد الدراسي العام ببداية

 ذلك ليعود املستقبل يف هلم االسرتاتيجي الرصيد متثل واليت والعملية العلمية األساتذة خربات من االستفادة

  املعرفية النواحي جانب إىل والعملية املهارية باجلوانب االهتمام وضرورة ولوطنهم، أواًل ألنفسهم بالنفع عليهم

 متميزة عمل فرصة على اجلامعة أبناء من خريج كل حيصل أن على سيادته حرص على مؤكًدا األخرى،

 وعاملًيا، وإقليمًيا حملًيا املتقدمة اجلامعات مصاف يف تكون كي دوًما تسعى اليت دمنهور جامعة وباسم به تليق

 دمنهور جبامعة التمريض كلية خرجيي مسعة إليها وصلت اليت باملكانة سعادته مبلغ إىل سيادته مشرًيا

 لديهم العمل لفرق الكلية خرجيي ضم على املصرية العالجية واملراكز الصحية الكيانات كربيات وتهافت

 إىل سيادته أشار كما العسكرية، الطبية واملعاهد يعقوب جمدي / الدكتور ومستشفى 57357 مستشفى مثل

 .املتميزة ومكانتهم ومهارتهم ملستواهم تقديًرا الكلية خرجيي إىل األملانية السفارة طلب

 

  
  

 يفتتح حفل كلية التمريض ... جامعة دمنهور رئيس 
 الطالب اجلددالستقبال 

  



 
 رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات العام الثانى  

 أنشطة جامعة الطفل  من 
 

 

 عبد  /الدكتور األستاذ يرافقه دمنهور جامعة رئيس - صاحل عبيد  /الدكتور األستاذ افتتح

  سبتمرب 30 املوافق السبت يوم "  الطفل جامعة أنشطة من الثاني العام فعاليات " الزراعة كلية عميد - السيد احلميد

 .مصر يف نوعها من األوىل تعد دمنهورواليت جبامعة للمبتكرين التكنولوجية احلاضنة برعاية  2017

 

 احلاضنة دور موضحا املبتكرين واألطفال األمور أولياء من للحضور بالشكر دمنهور جامعة رئيس وتوجه

 القوى أصحاب املبدعني هؤالء لعقول مصر فيه حتتاج وقت يف ابتكاراتهم وتربز النشء ترعى اليت اإللكرتونية

 .الوطنية مصر وشرطة العظيمة املسلحة القوات جانب إىل والتطرف لإلرهاب رادعا سالحا ليكونوا الناعمة

 

 وتوفري اإلبداعية اجملاالت يف تساعدهم اليت التدريبية الدورات األطفال هؤالء مبنح دمنهور جامعة رئيس وطالب

 اجلامعات كل نرى لو وأمتنى املصري، الطفل ذكاء إستغالل من البد وانه ، فقط التدريب وليس للتصنيع أماكن

 وعائد إقتصادي مردود لذلك يكون أن بد وال تقدير، أقل على شهر كل إبتكاري منتج إخراج تستطيع املصرية

 اآلخرين لفهم مفتاحا تعترب اليت اللغات بدورات اجلامعة إهتمام  سيادته وأوضح ، إجنازه مبدى الطفل به يشعر

 .B1 مستوى إجتياز بعد األملانية للمنح التقدم توفري مع معهم العمل وإمكانية

 


