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تعواو  بروتوكوو   باعتماد رئيس جامعة دمنهور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .1

والدراسوات البيئيوة  بين معهد البحوث و الدراسات البيئية بجامعة دمنهور مع معهد البحوث

 .9/1/2016في  بجامعة مدينة السادات

 

بروتوكوو  تعواو  بتوقيوع  رئيس جامعوة دمنهوور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .2

مع مؤسسة القادة لتأهيل و تدريب الطالب في مجواتت التنميوة البيورية فوي جميوع ال  يوات 

 .13/1/2016في 

 

بروتوكوو  تعواو  بتوقيوع  رئيس جامعوة دمنهوور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .3

 فويفرع ل م تبة بجامعة دمنهور تحت اسم  "سفارة المعرفوة"  إلنياءمع م تبة اتس ندرية 

16/1/2016. 

 

بروتوكوو  تعواو   بتوقيوع رئيس جامعوة دمنهوور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .4

بووووين جامعووووة دمنهووووور و و ارة التربيووووة و التع وووويم بووووالبحيرة لرعايووووة الموهوووووبين فووووي 

17/1/2016. 

 

بروتوكوو  تعواو  بتوقيوع  رئيس جامعة دمنهور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .5

 نائــوـب محواف  -بين جامعة دمنهور وم تبة دمنهور العامة بحضور المهندسة نادية عبود  

 .18/4/2016 في -البحيرة 

 

بروتوكوو  تعواو  بتوقيوع  رئيس جامعة دمنهور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .6

بين جامعة دمنهور ووحدة اليباب بو ارة البيئة التابعة لرئاسة الو راء  10/5/2016 في

 .2016مايو  16 - 12لتفعيل اتسبوع البيئي بالجامعة في الفترة من 

 

 المحليةالبروتوكوالت 

 



بروت ووو  بووين بتوقيووع  رئوويس جامعووة دمنهووور –السوويد األسووتاذ الوودكتور / عبيوود صووالح قووام  .7

 FI-WI بيوأ  تقوديم مودمات  والبنية الرقميةاليركة المصرية لألنترنت جامعة دمنهور و

 .19/6/2016الموافق  حدمجاناً بجميع ك يات الجامعة يوم ات

 

بروتوكوو  تعواو  بتوقيوع  رئيس جامعة دمنهور –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .8

 .20/6/2016بمدريــد في  IEBلية ابين جامعة دمنهور و معهد الدراسات الم

 

بروت ووو  بووين بتوقيووع  رئوويس جامعووة دمنهووور –السوويد األسووتاذ الوودكتور / عبيوود صووالح قووام  .9

تحقيوووق الت امووول والتضوووافر بوووالجهود ل ثقافوووة بيوووأ   األع ووو جامعوووة دمنهوووور و المج وووس 

 .21/6/2016واإلم انيات المتاحة لالرتقاء باليباب يوم الثالثاء 

 

بروت ووو  بووين بتوقيووع  رئوويس جامعووة دمنهووور –السوويد األسووتاذ الوودكتور / عبيوود صووالح قووام  .10

جامعة دمنهور و و ارة التع يم العالي لتمويل ميروع اتعتماد الدولي ل معامل بمؤسسات 

يووم  معمول تح يول متبقيوات المبيودات و سميتهــوـاالدورة العاشرة  ( LIAP) التع يم العالي 

 .22/6/2016اتربعاء الموافق 

 

كوو  بوين وبروتبتوقيوع  رئويس جامعوة دمنهوور –السيد األسوتاذ الودكتور / عبيود صوالح قام  .11

جامعة دمنهور و و ارة التع يم العالي لتمويل ميروع اتعتماد الدولي ل معامل بمؤسسات 

المستحضوورات معمـووـل تح يـووـل اتدويـووـة و الوودورة العاشوورة  ( LIAP) م العووالي ـالتع يوو

 .22/6/2016يوم اتربعاء الموافق  الصيدلية

 

بوين  بروتوكوو بتوقيوع  رئويس جامعوة دمنهوور –السيد األسوتاذ الودكتور / عبيود صوالح قام  .12

جامعوووة دمنهوووور والمركووول المصووورإل ل دراسوووات اإلقتصوووادية واألبحووواث الع ميوووة والبيئيوووة 

/  9/  24فو   والتطوير  وذلك ل حفاظ ع   مصادر الميا  والتربة ولليادة موارد الجامعة 

2016. 

 

بوين  بروتوكوو بتوقيوع  رئويس جامعوة دمنهوور –السيد األسوتاذ الودكتور / عبيود صوالح قام  .13

جامعووة دمنهووور والصووندوم اإلجتموواع  ل تنميووة  وذلووك لتأهيوول وتوودريب اليووباب والفتيووات 

والموور ة ل حصووو  ع وو  فوورق عموول تئقووة ماصووة موون مووال  طقامووة ميووروعات متوسووطة 

 .2016/  9/  24ف   وصغيرة ومتناهية الصغر 

 


