اخلميس  20 :إبريل 2017

رئيس جامعة دمنهور  ...يشهد ختام ورشة عمل األفكار املبتكرة و احلديثة
إلقامة املشروعا الصغرية « اصنع جناحك »

 /عبيتتتتت ت صتتتتت ت ح (رئييييييييس جامعييييييية دمنيييييييهور)

شههههه ه األستتتتت ت التتتتت ت

فاعليهههها ختهههها ورشهه ه عمههههل األفكههههار املبتكههههر و احل يثهه ه إلقامهه ه املشههههروعا
« اصهههههه جناحهههههه » ؛ الههههههته متهههههه احلاضهههههه التك ل يهههههه
الصهههههه
 /عبتتتت ا ايتتتت ال تتتتي
يف الفههههن مهههه  20:19إبريههههل  ، 2017حبضهههه ر واألستتتت التتتت

(القييييائم عمييييل عميييييد كلييييية الزراعيييية) ،ولفيهههه

مهههه الاههههاال عمهههه ا وو

هههه

الكليهههها

وءسههههرد ؛ وذلهههه مبقههههر
والاههههاال ءعضهههها دييهههه التهههه ريس وال ههههامل والطهههه
احلاض التك ل ي بكلي الزراع باجملم ال ره باألب االي .

اسههههت ل األستتتت التتتت

 /عبيتتتت صتتتت ح (رئيييييس اجلامعيييية)

لمتهههه بتقهههه ي

الشههههكر إىل ههههل القهههها م علهه ه دههههتا املشههههرو مهه ه ءعضهههها دييهه ه التهه ه ريس
مههها ههه علههه ءدميههه تب ههه األفكهههار اجل يههه اخل قههه
املشهههار
والطههه
افهه ه األطههههرا
مهههها ء ههه سههههياالت علههه ءدميهه ه ال مههههل اجلمههههاع وت ههههاو
ليههه الزراعههه ت تهههر سهههل غهههتا ام ههه
الاخهههل ام ههه الم ههه ر وءشهههار إىل ء
الم ههه ر مبهههها تق مههه مههه مشههههاري ا حههه  ،وءشههههار ءيضهههها إىل ءدميهه ه املمارسههه
ال مليهه ه للشههههبا ءث هههها ال راسهه ه اجلام يهه ه ممهههها يصههههقل خههههر الفههههرال ،مهههها
الاخهههل اجملتمههه و ماهههادمت ا
ء ههه سهههياالت ء علههه ءدميههه املشهههروعا الصههه
يف القضا عل البطال مبا يااد يف الع اقتصاال وط ا احلبيب.
يُهههت ر ء ورشههه ال مهههل ا هههل قههه اقشهههل علههه مههه ار يههه م عههه ال مههه
احملهههاور واألدههه ا م ههها :يفيههه إ هههرا تاههه ي مل هههت مههها عهههر وسههها ل الت اصهههل
اال تمهههههاع  ،وشهههههر مباههه ه أل مههه ه خ يههههها الطاقههه ه الشماهههههي و يفيههه ه
مهههههل
االسهههههتفاال م ههههها مشهههههرو صههه ه ءو هههههب  ،والتصههه ه ير و امل تههههها
إقامههه ماهههابق علههه دهههام ال رشههه يف اليههه الثههها  20إبريهههل
احهههنايف ،حيههه
 2017ود ماابق الث ث القا إلقا " بالل اإلجنليزي "

إدا ة اإلعتتالم والرتمجة

امل يتتتر العتتتتتت م

Thursday: April 20, 2017

Chancellor of University of Damanhur
in Workshop of New & Creative Ideas to Small Projects «Make Your Success»

Prof. Dr.\ Ebied Saleh (University Rector)attended workshop of new &
creative Ideas to small projects «Make Your Success», in attendance of Deans of
Faculties, Vice Deans, Staff Members, Students& Civil Community Associations.
As, The workshop had included some sessions which discussed emarketing through social media channels, Solar cells systems as economic
projects, photography as professional career& competition in declamation in
English for 03 minutes.
Best Regards,

