إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

396

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ السيد أ.د /عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهض ِٜايطايبةَٝ /ارة ذلُٛر فٛر ٙبايفضقة
ايجايجة بهًٝة ايظصاعة يف َغابكة ايكضإٓ ايهض ِٜعًى َغتٛى ايعامل يف دلًػ اجلاَعة
جبًغت٘ املٓعكزة يف ٚ 2016/ 5/ 29حبضٛص ايغٝز ايزنتٛص/ذلافظ ايبخرية.

قاّ السيد أ.د  /عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهض ِٜايطالب املتُٝظ ٜٔيف رٚصة ايبٓٛى
املكزَة َٔ ايبٓو املضنظي املصضي بايتعاَ ٕٚع املعٗز املصضيف املصضي بكاعة املؤمتضات
بهًٝة ايتجاصة يف . 2016/ 7/ 17

قاّ السيد أ.د  /عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهض ِٜايغٝز املغتؾاص /عُار بو محزى–
املغتؾاص ايكاْْٛى يًجاَعة تكزٜضاً جملٗٛرات٘ ايعظُٝة يف اجلاَعة يظصع صٚح االْتُاء
يًُؤعغة يف .2016 / 9 / 4

396

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ السيد أ.د/عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهض ِٜطالب اجلاَعة املهفٛفني ٚسٚى
اإلحتٝاجات اخلاصة املتفٛقني صٜاضٝاً ٚسيو حلضصِٗ عًى صفع اعِ جاَعتِٗ فى املهاْة
ايالئكة ٚمتجًٗٝا بايؾهٌ املؾضف فى .2016 / 9 / 30

قاَت ْكابة صٝارية ايبخرية بتهض ِٜايغٝز األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس
اجلامعة فى  ّٜٛايصٝزىل ايبخضاٚى ايضابع حضٛص ايغٝز ايزنتٛص  /أمحز طعًٛى ْ -كٝب
صٝارية ايبخرية ٚيفٝف َٔ ايصٝارية ٚأعضِٖ باحملافظة فى .2016/ 10 / 31

396

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ اإلحتار املصضى يطالب نًٝة ايصٝزية ( )EPSFبتهض ِٜالسيد األستاذ الدكتىر /
عبيد صاحل رئيس اجلامعة بهًٝة ايصٝزية ٚسيو جلٗٛر عٝارت٘ املبشٚية َع اجلُعٝة
ايعًُٝة يتخكٝل اإلجناطات املضجٛة فى .2016 /11 / 3

قاّ َضنظ ؽباب َزٜٓة رَٓٗٛص بتهض ِٜالسـيد األسـتاذ الدكتىر/عبيـد صـاحل رئـيس

اجلامعة نأحز صَٛط ذلافظة ايبخرية مبضنظ اإلبزاع فى . 2016/11/30

393

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاَت مجعٝة مشػ املغتكبٌ بتهض ِٜالسيد األستاذ الدكتىر/عبيد صاحل رئيس
اجلامعة ٚاختٝاص عٝارت٘ نأفضٌ ؽدصٝة ٚصَظ مبخافظة ايبخرية بعاّ  2016فى ختاّ
َباصرة (ذلهى ايعبٛص ٚؽدصٝة َصض) فى . 2016 / 11 / 30

قاّ دلًػ األَة ايهٜٛتى بتهض ِٜالسيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس

اجلامعة ٚؽهض ٙعًى تغٗٚ ٌٝتشي ٌٝنافة ايعكبات يًطًبة ايهٜٛتني ايٛافزٜٔ
يًزصاعة جباَعة رَٓٗٛص يغضؼ عٓصض ايتالحِ ٚايرتابط بني ايؾعبني ايؾكٝكني فى
2016 / 12 / 4

396

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاَتتتت رٜٛاْٝتتتة املهتتتتب ايجكتتتافى بغتتتفاصة رٚيتتتة ايهٜٛتتتت بايكتتتاٖضة بتهتتتضِٜ
السيد األستاذ الدكتىر/عبيد صاحل – رئـيس اجلامعـة عًتى جٗتٛر ٙايطٝبتة ٚصعاٜتت٘
ايهضمي٘ يًطالب ايهٜٛتني ايٛافز ٜٔايزصاعني باجلاَعة فى ايرباَج املدتًفة فى
.2016 / 12 / 4

قاّ السيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهض ِٜايؾتٗٝز ايبطتٌ عكٝتز/
صاَى ذلُز حغٓني– قائز نتٝبة ( )103صاعكة ابٔ ذلافظة ايبخرية ٚاطالم امس٘ عًى
أنرب َزصج بهًٝة ايرتبٝة باجلاَعتة حبضتٛص ايًتٛاء أ.ح/ذلُتز يطفتى – قائتز املٓطكتة
ايؾُايٝة ايعغهضٜة ،حتى ٜه ٕٛمنٛسجاً حيتشى بت٘ يطتالب اجلاَعتة فتى ايتضتخٝة
ٚاإلْتُاء ايٛطٓى يف .2017/2/21

396

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ ايغٝز األعتاس عبٝز اجلعٝزى َغتؾاص اإلراصة االعرتاتٝجٝة ٚصئٝػ ًَتكى أْا َبزع

مبصض بتهض ِٜالسيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس اجلامعة فى ًَتكى اإلبزاع
األ – ٍٚأْا َبزع ْظضاً جلٗٛر ٙاملتُٝظة فى تطٜٛض ايتعً ِٝايعاىل ٚجعً٘ بزاٜة طضٜل اإلبزاع
ٚاإلبتهاص يف .2017 /3 /25

قاّ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/خايز عبزايغفاص – ٚطٜض ايتعً ِٝايعاىل ٚايبختح ايعًُتى ٚٚطٜتض

ايتُٓٝة احملًٝة ٚاملغتو ٍٛاأل ٍٚعتٔ َؾتضٚع َصتض ايكتَٛى ذلت ٛاألَٝتة بتهتض ِٜالسـيد

األستاذ الدكتىر  /عبيد صـاحل رئـيس اجلامعـة مبٓاعتبة حصت ٍٛجاَعتة رَٓٗتٛص عًتى
املضنظ األ ٍٚفى ذل ٛاألَٝة عًى َغتٛى اجلُٗٛصٜة باعتدزاّ ايطضم ٚاألعايٝب احلزٜجتة
(تضبٜٛة ايٓص) بكاعة املؤمتضات بهًٝة طب األعٓإ جباَعة عني مشػ يف .2017 /4 /23

399

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاَت جاَعة جٓٛة – إٜطايٝا بتهض ِٜالسيد األسـتاذ الـدكتىر  /عبيـد صـاحل رئـيس

اجلامعة بٓاء عًى ايزعٛة املٛجٗة إىل عٝارت٘ ٚسيو يتزصٜب فضٜل ايعٌُ املؾتاصى
َٔ ايز ٍٚايعضبٝة ٚاألٚصٚبٝة باإلحتتار االٚصٚبتى بضْتاَج ايتت  Tempusفتى دلتاٍ
عالَة ايغشاء ٚايصخة ايٓفغٝة فى ايفرتة َٔ  2017 / 7 / 29حتى .2017 / 8 / 3

677

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاَت جاَعة طًٜٓٝا  -عًٛفانٝا بتهض ِٜالسيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئـيس

اجلامعة بٓاءا عًى رعٛة جاَعة طًٜٓٝا ٚسيو يتزصٜب فضٜتل ايعُتٌ املؾتاصى َتٔ
ايز ٍٚايعضبٝة ٚاألٚصٚبٝة فى َؾتضٚع اإلحتتار االٚصبتى بضْتاَج ايتت  Tempusفتى
عالَة ايغشاء ٚايصخة ايٓفغٝة خالٍ ايفرتة َٔ  2017/9/2حتى .2017/9/7

قاَت جاَعة ابٔ ايطف - ٌٝاملغضب بتهض ِٜالسيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس

اجلامعـة بٓاء عًى رعٛة جاَعة ابٔ ايطفٚ ٌٝسيو يتزصٜب فضٜتل ايعُتٌ املؾتاصى
َٔ ايز ٍٚايعضبٝة ٚاألٚصٚبٝة فى َؾضٚع اإلحتار االٚصبى بضْاَج ايتت  Tempusفتى
دلاٍ عالَة ايغشاء خالٍ ايفرتة َٔ (.)2017/10/4 – 1

677

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ السيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صـاحل رئـيس اجلامعـة بتهتض ِٜأبطتاٍ ايتختزى
(َتخزى اإلعاقة) مبٓاعبة ايٝت ّٛايعتاملى يتشٚى االحتٝاجتات اخلاصتة بهًٝتة
اآلراب جاَعة رَٓٗٛص بتاصٜذ . 2018 / 2 / 18

677

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ السيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئـيس اجلامعـة بتهتض ِٜاملؾتاصنني فتى رٚصة
َهافخة ايفغار ٚاملٓعكزة بٗٝوة ايضقابة اإلراصٜة بايكاٖضة .2018/4/24

قاّ السيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهضَٓ ِٜتدتب اجلاَعتة
فى اي ّٛٝايضٜاضى يًجاَعات املصضٜة َٔ طالب جاَعة رَٓٗٛص ايفائظ ٜٔبتاملضانظ
ايجالثة األٚىل فى ايبطٛالت ايضٜاض ٘ٝعًى َغتٛى اجلُٗٛصٜة فى اجلاَعات املصتضٜة يعتاّ

 2018- 2017بكاع٘ ايفٝز ٜٛنْٛفضاْػ مببٓى إراص ٙاجلاَعة فى .2018/4/23

676

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعة دمنهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم ومنتجاتها

قاّ السيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس اجلامعـة بتهتض ِٜأٚائتٌ اخلتضيني
َٔ ايجاْٜٛة ايعاَة ٚاملزاصؼ ايفٓٝتة مبضنتظ أبت ٛمحتص بٓتارى أيعتاب رَٓٗتٛص
حبضٛص نٌ َٔ األعتاس  /ذلُز ععز ٚ -نٚ ٌٝطاصة ايرتبٝة ٚايتعًٚ ، ِٝاألعتاس
 /صضا فٛطى  -صئٝػ ْارى صٚتاصى بزَٓٗٛص يتؾجٝع املٖٛٛبني ٚاألفهاص اإلبزاعٝة.

قاّ السيد األستاذ الدكتىر  /عبيد صاحل رئيس اجلامعة بتهض ِٜفضٜل
َعٌُ حتً ٌٝاألرٜٚة ٚاملغتخضضات ايصٝزيٝة بهًٝة ايصٝزية
بعز إعتُار املعٌُ نأَ ٍٚعٌُ َٔ ْٛع٘ يف اجلاَعات املصضٜة
َٔ اجملًػ ايٛطين يإلعتُار (.)EGAC

676

