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تطع ٢داَع ١دَٓٗٛز إىل اضتهػاف أفهاز ددٜدَ ٚ ٠بتهس ٠يتعً ِٝزٜاد٠
األعُاٍ يد ٣ايطالبٚ ،إعداد بساَر ايدعِ إلْػا ٤ايعكً ١ٝاالبتهاز ١ٜيسٜاد ٠األعُاٍ
ايالشَ ١يًػسنات ايٓاغ ١٦ذات اإلَهاْات ايعايَٓٚ ،١ٝاقػ ١ايطالب ف ٢نٝف ١ٝبد٤
ايػسنات ايٓاغ ١٦يف سٌ ايتشدٜات ايعامل ١ٝايسٝ٥ط ،١ٝباإلضاف ١إىل ؼدٜد االػاٖات
اجلدٜد ٠يف شٜاد ٠تٛافس زأع املاٍ يًُسسً ١املبهس.٠
 .1قاَت اجلاَع ١بتٓعٚ ِٝتٓفٝر املًتك ٢املعًَٛات ٢اال ٍٚملؤمتس تُٓ ١ٝايصٓاع١
املصس ١ٜؼت عٓٛإ (َطتكبٌ َصس  ..صٓاعَ ١صس) ٚذيو ضُٔ فعايٝات َبادز٠
(بهٌ فدس صٓع فَ ٢صس) ايت ٢زلشت ف ٢ؼكٝل األٖداف املطًٛب ١ف ٢تػذٝع
املٓتر املصس ٣ف.2016/ 8 / 15 ٢

 .2مت إْػا ٤داَع ١ايطفٌ يبٓاَ ٤صس احلدٜج َٔ ١خالٍ شٜاد ٠ايكدزات اإلبداع١ٝ
ٚاإلبتهاز ١ٜعٓد االطفاٍ َٔ ضٔ ( )14 -9عاّ ٚتعصٜص ايعالقات بني االطفاٍ
ٚاجلاَعات احملٝط ١بهً ١ٝايصزاع ١باجملُع ايٓعس ٣ف.2016 / 10 / 1 ٢
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 .3مت افتتاح َطابك ١ايتٓطٝل ايداخً ٞاييت ٜٓعُٗا قطِ ايبطاتني بهً ١ٝايصزاع،١
مبػازن ١ثالخ دلُٛعات طالب ١ٝؼت اإلغساف ايعًُٚ ٞاألنادمي ٞيًذاَع،١
ٚنريو عدد َٔ ايُٓاذز ايتعً ١ُٝٝيًتٓطٝل ٚايتذُٚ ،ٌٝتكٖ ِٝٝر ٙاألعُاٍ
ٚتهس ِٜاملتُٝص َٔ ٜٔايطالب املػازننيٚ ،يف إطاز ايدٚز اجملتُعٚ ٞاخلدَٞ
املٓٛط باجلاَع َٔ ١خالٍ دعِ ايرباَر ايعًُٚ ١ٝاملػسٚعات اإلْتاد ١ٝيًطالب يف
َسسً ١ايبهايٛزٜٛع يتٛفري فسص عٌُ َتُٝص ٠ف.2016 / 12 / 29 ٢

3

 .4غازنت اجلاَع ١فٚ ٢زغ ١عٌُ بعٓٛإ (ايتذسب ١ايربٜطاْ ١ٝف ٢دلاٍ زٜاد٠
االعُاٍ ٚايػسنات ايتهٓٛيٛد ١ٝايٓاغ )١٦بايتعاَ ٕٚع َؤضط ١باْاضٝا يإلبتهاز
ٚاإلضتجُاز باملًُه ١املتشد ٠يدعِ اإلقتصاد ايك ٢َٛاملصس ٣ف ٢دلاالت
ايبٛٝتهٓٛيٛدٚ ٢ايصشٚ ١ايصٓاعات ايدٚا ١ٝ٥ف.2017 / 1 / 3 ٢
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 .5قاَت اجلاَع ١بتٓعٚ ِٝتٓفٝر ٚزغ ١عٌُ تدزٜب َٔ ١ٝخالٍ احلاضٓ١
ايتهٓٛيٛد ١ٝجلاَع ١دَٓٗٛزَ ،سنص  Amid Eastبعٓٛإ ( تكٓٝات ايبشح
ٚاقتٓاص ايٛظٝف )١بهً ١ٝايرتب ١ٝيتأٖ ٌٝايطالب يطٛم ايعٌُ ف.2017 / 3 / 14 ٢

 .6مت افتتاح املعسض ايطٓ ٣ٛيهً ١ٝزٜاض األطفاٍ يًفٓ ٕٛايتػهٚ ١ًٝٝاألعُاٍ
ايفٓ ١ٝيتدزٜب ايطالب عً ٢تَُٓٛ ١ٝاٖبِٗ ٚيًتأٖ ٌٝيطٛم ايعٌُ ف.2017 /4 /6 ٢
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 .7قاَت اجلاَع ١بتٓعٚ ِٝزغ ١عٌُ عٔ األفهاز املبتهسٚ ٠احلدٜج ١إلقاَ١
املػسٚعات ايصغري ٠ؼت عٓٛإ (اصٓع زلاسو) ف ٢نً ١ٝايصزاع ١داَع ١دَٓٗٛز
ٚذيو يتبٓ ٢األفهاز اجلدٜد ٠اخلالقْ ١تٝذ ١ايعٌُ اجلُاع ٢يًطالب ف/4 /19 ٢
2017

 .8قاَت اجلاَع ١بافتتاح َػسٚع اخلالٜا ايط photo cells ١ٝ٥ٛيتٛفري ايطاق ١بهً١ٝ
ايعً - ّٛداَع ١دَٓٗٛز يتهْٛ ٕٛا ٠يباق ٞايهًٝات باجلاَعٚ ١احملافع ١يف
.2016/4/5
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 .9غازى األضتاذ ايدنتٛز/عبٝد صاحل – زٝ٥ظ اجلاَع ١فَ ٢ؤمتس اؼاد زؤضا٤
اجلاَعات ايٛٝزَٚتٛضط ١ٝبربغً ١ْٛف ٢ايفرت 2016 / 9 / 27( َٔ ٠ست)2016 / 9 / 29 ٢
ٚقاّ بإيكا ٤ذلاضسَ ٠تُٝص ٠عٔ دٚز داَع ١دَٓٗٛز ف ٢تٛظٝف ايػباب ٚإتاس ١فسص
ايعٌُ بتُٓ ١ٝاجلاْب املٗازٚ ٣ايعًُ ٢يد ٣ايطالب.
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 .10قاَت اجلاَع ١بافتتاح أَ ٍٚسنص تدزٜب ٚاْتاز تكا ٣ٚعٝؼ ايغساب بكاع ١املؤمتسات
بهً ١ٝايصزاع َٔ ١أدٌ شٜاد ٠اإلْتاز َٔ ايغرا ٤اآلَٔ ٚيطد ايٓكص يف بسٚتني
ايًش ّٛضٛا ٤ناْت محسا ٤أ ٚبٝطا ٤يف .2016/7/17
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 .11مت افتتاح َػسٚع تسبْٛ 3000 ١ٝع َٔ ايكُــح ٚألَ ٍٚس ٠اضتٓباط ضالي ١ددٜد٠
َكا ١َٚيًًُٛس ١مبصزع ١ايبطتإ ظاَع ١دَٓٗٛز.
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أنشطة واجنازات احلاضنة التكنىلىجية جبامعة دمنهىر
 .1تكد ِٜايسعاٚ ١ٜايتٛد ٘ٝيػباب املبتهسٚ ٜٔاملدرتعني مبشافع ١ايبشريٚ ٠اجلاَع.١
َ .2أل مناذز ايتكدّ غُظ بسا٤ات اخرتاع يف اجملاالت ايصزاعٚ ١ٝايبٝطسٚ ١ٜايعًُ.١ٝ
 .3زعا ١ٜاألطفاٍ ٚاملبتهس ٜٔيف َبادز ٠داَع ١ايطفٌ ٚتٓفٝر ايعدٜد َٔ املبتهسات
ايعًُ ١ٝيًطال٥ع َٔ األطفاٍ َجٌ:
 ابتهاز َكًب َغٓاطٝظ باضتدداّ املسٚس ١ايكدمي ١يًهُبٛٝتس.
 تٓفٝر أفهاز عًَُ ١ٝجٌ عٌُ دٖاْات صٝدالْ ١ٝيًبػسَ - ٠عذ ٕٛيًشالق - ١أمحس
غفاٜف.
 تٓفٝر فهسَ ٠بتهس ٠يًصزاع ١بد ٕٚتسب.١
 تٓفٝر أفهاز عًُٚ ١ٝػازب يتعًِ نٝف ١ٝإدسا ٤ايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
 .4املػازن ١بابتهاز ٜٔيف َعسض ( ايكاٖسَ ٠بتهس  )2017عٔ ػرٜس ايعكٌ صعب ١االنجاز
ٚعٔ شٜاد ٠اْتادٚ ١ٝدٛد ٠احلبٛب ٚف ٍٛايصٜٛا مبسنبات أَٓ.١
 .5شٜاد ٠قدزات ايػباب ستْ ٢فتح أَاَِٗ فسص ايعٌُ ٚايتػغٚ ٌٝمت بايفعٌ إعطا:٤
 دٚزات ايتشدخ بايًغ ١االزلًٝص.١ٜ
 دٚز ٠إداد ٠ايًغ ١األملاْ ١ٝملطت B ٣ٛايرٜ ٟتٝح ايتػغ ٌٝيف بعض ايد ٍٚاألٚزٚب١ٝ
َجٌ أملاْٝا ٚضٜٛطسا.
 فتح باب ايتكدّ يدٚزات تُٓ ١ٝقدزات ايػباب يف دلاالت األعُاٍ ايٝد ١ٜٚايرتاث١ٝ
ٚصٓاع ١ايهً.ِٝ
 .6إعداد َسنص دعِ االبتهاز ٚتطٜٛل ايتهٓٛيٛدٝا ٚتصٜٚد ٙباإلَهاْات املطًٛبَٔ ١
قاع ١اضتُاع يًُبتهسٚ ٜٔأدٗص ٠نُبٛٝتس َتكدَ.١
 .7اضتكباٍ ايعدٜد َٔ غباب ٚغابات املدازع ايجاْ ١ٜٛبايبشري َٔٚ ٠نًٝات داَع ١دَٓٗٛز
ٚتٛد ِٗٗٝسل ٛنٝف ١ٝإدسا ٤عٛثِٗ املبتهس ٠بطسٜك ١عًُ.١ٝ
 .8قٝاّ احلاضٓ ١ايتهٓٛيٛد ١ٝيًُبتهس ٜٔبتشه ِٝأفهاز ابتهازٚ ١ٜمناذز أٚي١ٝ
يالخرتاعات ٚاييت عكدت مبدٜس ١ٜايتعً ِٝايفين مبشافع ١ايبشري - ٠مبد ١ٜٓدَٓٗٛز ٚقاّ
بايتشه ِٝنالً َٔ ايطٝد أ.د /نس ِٜفسز ٚايطٝد ٠أ.ّ.دٖٓ /اَٗ ٤د ٟأب ٛشٜد.
 .9عكد يكا٤ات تًٝفص ١ْٜٝٛبايكٓا ٠ايجاْ ١ٝبايتًٝفص ٕٜٛاملصسٚ ٟنريو تًٝفصٕٜٛ
اإلضهٓدز ١ٜيًتعسٜف بأْػط ١احلاضٓ ١ايتهٓٛيٛد ١ٝيًُبتهسَٚ ٜٔسنص دعِ
ٚتطٜٛل االبتهاز ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ظاَع ١دَٓٗٛز.
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عكد ْد ٠ٚنبري ٠مبدزز نً ١ٝاآلداب يتعً ِٝايػباب ٚايطايبات بهٝف ١ٝإْػا٤
َػسٚعات صغريَ ٠سعَٚ ١ػسٚعات َتٓاٖ ١ٝايصغس َجٌ َػسٚعات:
 ايتطٜٛل عرب االْرتْت.
 إْػا ٤خالٜا مشط ١ٝيتٛيٝد ايطاق ١ايهٗسب.١ٝ
َ ػسٚع تعًِ إدسا ٤املْٛتاز.
 نٝف ١ٝاقتٓاص ايٛظا٥ف.
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عكد ْد ٠ٚبهً ١ٝايتذاز ٠بدَٓٗٛز يف ( ّٜٛاالبتهاز) يتعً ِٝغباب اجلاَع ١نٝف١ٝ
إدسا ٤احلُا ١ٜايفهسٚ ١ٜايٛضا ٌ٥ايطسٜعٚ ١نريو ايعاد ١ٜحلُا ١ٜاألفهاز
املبتهسٚ ٠االخرتاعات.
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عكد عد ٠ادتُاعات َع رلرتعني َٔ ذلافعيت ايبشريٚ ٠اإلضهٓدزٚ ١ٜغسح نٝف١ٝ
َأل مناذز بسا٤ات االخرتاع اخلاص ١بأنادمي ١ٝايبشح ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٝا مبصس.

مركس ريادة األعمال جبامعة دمنهىر
 مت ضِ َػسٚع زٜاد ٠االعُاٍ يٓػاط خدَ ١اجملتُع نُسسً ١متٗٝدٚ ١ٜداز ٣إْػا٤ٚسد ٠ذات طابع خاص يسٜاد ٠األعُاٍ ظاَع ١دَٓٗٛز
 مت تػه ٌٝدلًظ إداز َٔ ٠ايطاد ٠أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ مبذًظ خدَ ١اجملتُع ٚتُٓ١ٝايب ١٦ٝباجلاَع.١
َ -سفل َرنس ٠إْػاٚ ٤سد ٠زٜاد ٠االعُاٍ ٚاألٖداف ايت ٢تك ّٛعًٗٝا ايٛسد.٠
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