
 

 

 

 

 

الندوة  تنفيذ في  جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح  شارك .1

االبحاث  فيثورة " The Evolution of agricultural researchبعنوان العلمية 

 Stephen البروفيسور/ ستيفن بينزجر بحضور وخاصة القمح ، الزراعية "

Baenzigr - ة نبرسكا بالواليات المتحدة االمريكيةعبجام استاذ تربية القمح االمريكي 

 . 2016فبراير  11-6بكلية الزراعة في الفترة من  -

 

 فيبالحضور   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .2

 .7/2/2016المؤتمر االول للشباب والطالئع بمحافظة البحيرة في 

 

 

 فيبالحضـــور   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح  شارك .3

برعايـة معالى السيد أ.د/ اشرف ورشــة العمـــل الخاصة بــ " الحوكمة الجامعية " 

 .18/2/2016في وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -الشيحي 

 

ورشة  فيبالحضور   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .4

أ.د/ اشرف الشيحي  برعايـة معالى السيدعمل خاصة بالبحوث الطبية والرعاية الصحية 

 .2016فبراير  23-22بمدينة اســوان في -وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -

 

 

المؤتمر  بتنظيم   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح  قام .5

 . 29/2/2016في التثقيفي االول حول الصحة النباتية والحيوانية بكلية التربية 

 

اللقاء  وتنفيذ بتنظيم   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح  قام .6

تحمي بلدنا "  بأيديناار   " ـــت شعــــهمية االمن القومي المصري تحأالحواري حول 

 .6/3/2016  فيالخبير االستراتيجي   -بحضور اللواء / عادل العمدة 

  م 2016 ندوات ومؤتمــــــــرات وورش عمل
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وزير  -السيد أ.د/ اشرف الشيحي برعاية معالى  " 2016عمل بعنوان " عام االبتكار 

 .8/3/2016في  -التعليم العالي والبحث العلمي 

 

بزيارة جامعة تسكيجي   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .8

بحضور Annلتقي السنوي الدولي بعنــوان " والمشاركة كممثل لجامعة دمنهــور 

الذي تم انعقاده بكلية الطب  " ual Veterinary Medical Symposiumالم

الطبية بجامعة تسكيجي بالواليات المتحدة االمريكية والذى شارك فيه  البيطري والمهنة

ببحث بعنوان " بقايا السموم الفطرية في بعض مصنعات الدواجن المسوقة " وكذلك 

 . 2016ابريل  2و حتي 2016مارس  30القـاء محاضرة به في

 

 

المؤتمر المشاركة في ب  جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .9

-10بجامعة االمارات العربية المتحدة في  49دورته العام التحاد الجامعات العربية في 

 .2016ابريل  11

 

كمتحدث رئيسي   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .10

" بوزارة البلديات االقليمية  2016مؤتمر" سالمة الغذاء واالغذية التقليدية في 

، وكذلك  2016ابريل 14 -11الفترة من  فيبمسقط  وموارد المياه بسلطنة عمان

وان " الممارسات الصحية الجيدة في تصنيع االغذية في ورشة عمل بعن فيالمشاركة 

اوين التالية : ــرات بالعنـــالمشروعات الصغيرة و المتوسطة " والقاء ثالث محاض

 . ( التلوث العرضي التبادلي -النظافة الشخصية  -الممارسات الصحية الجيدة )

 

 

بالحضور والقاء     جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .11

 /بدعوة من السيد أ.د باألقصرمؤتمر السياحة وفنون الضيافة وخدمة المجتمع كلمة في 

 .19/4/2016عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي في 
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ة المستدامة " التغيرات المناخية و اهداف التنميالملتقي البيئي السابع تحت عنوان " 

رشدي زهران رئيس جامعة االسكندرية في  /بدعوة من السيد أ.د االسكندريةبجامعة 

23/4/2016. 

 

بالمشاركة وحضور   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .13

مجاالت التعليم والعلوم  في فريقياإل المصريورشة عمل تحت عنوان " التعاون 

تحت رعاية معالى السيد األستاذ الدكتور / أشرف الشيحى " واالبتكاروالتكنولوجيا 

 فيبفندق تيوليب زهراء بمدينة نصر القاهرة  العلميوالبحث  العاليوزير التعليم 

8/5/2016. 
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عمل في اطار زيارة وفد امريكي من جامعة تسكيجي االمريكية ) كلية الطب البيطري و 

والتي حاضر فيها البروفيسور جوبال ريدي مدير العالقات العلوم الطبية (  التمريض و

الدولية بجامعة تسكيجي و ذلك تفعيالً لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين جامعة دمنهور 

 .16/5/2016و جامعة تسكيجي في 

 

عيد المشاركة في ب  جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .15

جامعات و تحت رعاية وزير الخاص بجامعة بني سويف بحضور جميع رؤساء الالعلم 

 .23/5/2016اشرف الشيحي في  /التعليم العالي السيد أ.د
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قام بتنظيمها  والتي" مصر  في العاليورشة عمل بعنوان " دعم وإصالح التعليم  في

 البريطانيوجامعة اإلسكندرية بالتعاون مع المجلس المجلس األعلى للجامعات 

 .25/5/2016 فيباإلسكندرية 

 

 



 

اللقاء بحضور   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .17

والذى قام بتنظيمه صانعة المستقبل (  تحت عنوان ) المرأة المصرية  الجماهيري

فى بالبحيرة  بقاعة  المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافى  للمرأة  القوميالمجلس 

31/5/2016. 

 

ورشة المشاركة فى ب  جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .18

تحت رعاية معالى رئيس مجلس الوزراء السيد والتكنولوجيا  عمل تحالفات المعرفة

 العاليوزير التعليم  يالمهندس / شريف إسماعيل، واألستاذ الدكتور / أشرف الشيح

والتكنولوجيا بفندق  العلميواألستاذ الدكتور / محمود صقر رئيس أكاديمية البحث 

 . 5/6/2016 فيالقاهرة  – بالدقيبيرميزا 

 

 

ورشة  فيبالمشاركة   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .19

" حاضر فيها السيد األستاذ الدكتور /   Info Day for STDFعمل تحت عنوان "

  STDF لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التنفيذيالمدير  -محمود فرج زورة 

الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات  9/6/2016وذلك يوم الخميس الموافق 

الهيئة سادة عمداء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس وبكلية التجارة وبحضور ال

 المعاونة بكليات الجامعة.

 

وألول مرة منذ   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .20

طالب كلية الزراعة بين  العلميللتنافس األول  العلميالمؤتمر بافتتاح تأسيس الجامعة 

 . 18/7/2016 في

 

 

ورشة عمل  في  جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .21

بالتعاون نظمها المجلس األعلى للجامعات  والتي العاليبعنوان تطوير منظومة التعليم 

 . 19/7/2016 في  British council البريطانيمع مجلس الثقافة 

 

 

ورشة بتنظيم وتنفيذ    جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .22

تحت رعاية  األوروبي االتحادباستقبال وفد من االولى من نوعها عمل في اطار زيارة 



وذلك للتعاون من خالل مشروع ( UNIMEDاتحاد الجامعات اليورومتوسطية )

(ILHAM وهو انشاء برنامج ماجستير )الزراعية  لألراضياإلدارة المستدامة  في

 :اآلتيالذى يهدف إلى  26/7/2016 فيمصر  في

 

 الدول االوروبية  فيلدراسة الماجستير الفرصة لطالب جامعة دمنهور  إتاحة

 الزراعية والتربة . األراضيمجال علوم  فيوالتوسع 

 ألعضاء هيئة التدريس من خالل ورش العمل المشتركة لنقل  تدريبيرنامج ب

 الخبرات .

  بالتعليم والبحث  لالرتقاءهذا المجال  فيإنشاء وتطوير الكورسات اإللكترونية

 .العلمي

 

االشراف و تنظيم ب  جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .23

لزيادة موارد  SDEEورشة عمل بخصوص تقييم مشروعات التميز بجامعة دمنهور 

 .الجامعة العلمية والعملية
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ألعضاء هيئة  عمل بعنوان " الجهات المانحة للمشاريع البحثية المحلية والدولية"

 . 25/7/2016التدريس بالجامعة في 

 

 

بحضور فعاليات   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .25

وأثرها على االحكام مؤتمر التعديالت التشريعية لقانون المناقصات والمزايدات 

تحت رعاية )المركز المصري للبحوث والمراجع( بفندق اإلجرائية والموضوعية لها 

 . 2016/ 7/ 26في القاهرة  -كورنيش النيل  - كونراد

 

 

وتنفيذ الملتقى بتنظيم   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .26

تحت عنوان )مستقبل مصر .. تنمية الصناعة المصرية المعلوماتى االول لمؤتمر 

التى نجحت فى  صناعة مصر( وذلك ضمن فعاليات مبادرة )بكل فخر صنع فى مصر(

 .15/8/2016األهداف المطلوبة فى تشجيع المنتج المصرى فى تحقيق 

 

 

 



 

 

منتدى فى فعاليات   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .27

عام الشباب بقوة  2016العاصمة للحوار الوطنى للشباب بمحافظة البحيرة تحت شعار )

والتى تنظمه محافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة شبابها تحيا مصر( 

 .18/8/2016 – 16بالمحافظة فى الفترة من 

 

 

عن ورشة عمل في   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .28

وحدة إدارة مشروعات تطوير ها توالتي نظم  فى مصر التعليم العالي قبول فىنظم ال

التعليم العالى بكلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية السيد الدكتور / أشرف 

 .22/8/2016الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى 

 

 

المؤتمر العلمى فى   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .29

بجامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة هوكايدو باليابان المقام لسموم الغذاء فى أفريقيا 

والممول من هيئة تطوير العلوم اليابانية وقام سيادته بإلقاء كلمة المؤتمر فى 

30/8/2016. 

 

 

ورشة فى ختام     جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .30

مما لها من أثر فعال على القضايا  عمل تدريبية فى مجال إعداد المراسل التليفزيونى

 .31/8/2016فى المختلفة بالوطن 

 

 

مؤتمر اتحاد فى   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح شارك  .31

 30حتى  2016/  9/  27فى الفترة من )رؤساء الجامعات اليورومتوسطية ببرشلونة 

( وقام سيادته بإلقاء محاضرة متميزة عن دور جامعة دمنهور فى توظيف 2016/  9/ 

 الشباب وإتاحة فرص العمل بتنمية الجانب المهارى والعملى عند الطالب.

 

 

المؤتمر وتنفيذ  بتنظيم   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح م قا .32

تحت عنوان )رؤية مستقبلية لتشخيص وعالج أمراض العلمى األول لطب الحيوان 

الذى يهدف   2016/  10/  4بتاريخ  جامعة دمنهور بكلية الطب البيطرىالحيوان( 

 إلى:

  غذاء آمن لكل استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة فى مقاومة أمراض الحيوان وذلك للوصول إلى

 مواطن فى المجتمع البحراوى.



 .دراسة االدوية الجديدة وآثارها على الحيوان 
 .اتباع طرق جديدة للرعاية البيطرية من اجل المحافظة على الثروة الحيوانية 
 بائية التى تضر باإلقتصاد القومى.كيفية مقاومة االمراض الو 
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ن )التأثيرات المعاصرة على الموارد البيئية والطبيعية بحوض نهر توعوى تحت عنوا

وتتلخص محاوره   2016/  10/  5بقاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافى بتاريخ   النيل(

 -فى اآلتى:

  اإلقتصاد(. –العالقات الدولية  –التربة  –السدود وتأثيراتها على حوض نهر النيل )الموارد المائية 
  .التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية والطبيعية 
  .تأثير الوضع الجيولوجى على حوض نهر  النيل 
 .الموارد المائية وعالقتها باألنشطة االقتصادية 
 المياه وتنمية الموارد المائية. تقنيات ترشيد استهالك 
  مضافة.تعظيم اإلستفادة من التركيب المحصولى الذى يحقق أقصى قيمة 
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بكلية   (المخاطر البيئية وسالمة الغذاءتحت عنوان )العلمى الدولى الثالث لسالمة الغذاء 

 وتتلخص محاور المؤتمر فى : 2016/  10/  10دمنهور بتاريخ  التجارة جامعة
 -األمراض المشتركة  -المخاطر البيولوجية فى الغذاء  -الغذاء  قيات الكيميائية فىبالمت)

  .(التغذية واألمراض -التلوث البيئى 

 

 

المؤتمر بتنظيم وتنفيذ   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .35

للتمريض فى العصر     المسارات اإلبداعية )تحت عنوان العلمى األول لكلية التمريض 

التعلم  متطلبات وآليات) -وتتلخص محاوره فى: 2016/  10/ 31-30بتاريخ  (الحديث

الممارسات والتطبيقات العملية فى التمريض فى العصر  -الحديثة فى مجال التمريض 

 (.الحديث
 

 

بحضور فعاليات   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .36

( بالتعاون مع مدينة زويل للعلوم ZAC)المؤتمر السنوى ألصدقاء مدينة زويل 

دكتور زويل وقام سيادته بإالقاء كلمة بالمؤتمر تبرز الذى يدور حول حياة والتكنولوجيا 

 .2016/  11/  5الدور االكاديمى والعلمى الذى قام به زويل فى مشوار حياته العلمى فى 
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الذى نظمه اإلتحاد العربى  الملتقى العلمى تحت عنوان )العلم الستدامة البناء والطاقة(

وقام سيادته بإلقاء كلمة فى الجلسة تحت رعاية جامعة الدول العربية للتنمية المستدامة 

 .2016/ 11/  14فى اإلفتتاحية للملتقى 

 

 

بحضور اجتماع   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .38

الجمعية العمومية لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق األوسط 

(CONFERMOالذى تنظمه جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع الوكال ) ة الفراكفونية

( لتفعيل التعليم الرقمى والتعلم اإللكترونى ومشروعات البحث العلمى AUFللجامعات )

 .2016نوفمبر  22 – 21والربط بينه وبين احتياجات سوق العمل فى الفترة من 

 

 

 

الملتقى بتنظيم وتنفيذ   جامعة دمنهوررئيس  –السيد األستاذ الدكتور / عبيد صالح قام  .39

الدولى الثانى للمناخ والمياه تحت عنوان )البحث العلمى والتنمية المستدامة للموارد 

وزير الرى  –بجامعة دمنهور بحضور كل من السيد أ.د/محمود أبوزيد المائية فى مصر( 

خاطر البيئية األسبق والسيد أ.د/ حسام المغازى وزير الرى األسبق أيضاً لمواجهة الم

 (.2016/  11/  24 – 23المؤثرة على الموارد المائية خالل يومى )
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والمقامة تحت  Modern Knowledge Cycleتحت عنوان )دورة المعرفة الحديثة( 

وإدارة المشروعات   ( للنشر الدوليELSEVIERرعاية سيادته وبالتعاون مع شركة )

السادة عمداء ووكالء الكليات ولفيف من األساتذة أعضاء هيئة   بحضورو بالجامعة، 

التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطالب الدراسات العليا وذلك بمقر إدارة 

الجامعة؛حيث دارت الندوة التعريفية حول آلية النشر الدولي في كبريات الدوريات 

مكانات المتاحة من خالل بنك المعرفة والمجالت العلمية الدولية، وكيفية استخدام اإل

( كنافذة مفتوحة على المواقع البحثية ودور النشر العالمية ألهم الدوريات EKBالمصري )

والمراجع واألبحاث العلمية المتميزة في كافة المجاالت للتيسير على الباحثين وطالب 

وكيفية اختيار نقاط بحثية الدراسات العليا، ومعايير االعتماد الدولية للمشروعات البحثية، 

/  29 – 28فى يومى  وتكوين فرق عمل من مختلف المؤسسات والهيئات البحثية الدولية

11  /2016 . 
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بحضور السيد العميد الدكتور / أسامة الجمال )مدير مركز  الحواري )العودة للجذور(،

ولفيف من السادة عمداء ووكالء الكليات وأمين عام اإلعالم بقوات الدفاع الجوي(، 

نة والعاملين والطالب بالجامعة؛ الجامعة واألساتذة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو

وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة بمجمع الكليات النظرية؛ حيث دار اللقاء حول 

نتماء ومبادئه في نفوس الشباب مبادئ الوطنية والقومية المصرية وغرس قيم اال

 .2016/  12/  1فى  لوطننا الحبيبم باألهمية الحضارية والتاريخية وتوعيته


