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فھو یحتوى على مجموعھ من الدورات التدریبیھ كإدارة الوقت والذات ومھارات التواصل والقیاده 

متدرب وعمل حفل تكریم للفائزین وتوزیع الجوائز  25والتعامل مع المشكالت ویتم اختیار أفضل 
عداد الثانیھ للمشروع التى تھدف إلى إعلیھم كمرحلھ أولى للمشروع ، وتأتى بعد ذلك المرحلھ 

إدارةوإقامھ المشروعات فیقوم المتدربین بإختیار مشروعات من  شریحھ طالبیھ قادره على
.ابتكارھم لیتم دراستھا وأختیار أفضل مشروع وتقدیم الجوائز لھم   

 
محمد محمد السید نائب رئیس الجامعھ لشئون التعلیم والطالب یوم األثنین / د .افتتح ا - 2

والتى شارك فیھا عشائر "قى األول لجوالى وجوالة جامعة دمنھورالملت"  27/2/2012الموافق 
.الجوالة بكلیات الجامعة وقد قام بتنظیم ھذا الملتقى رعایة الشباب بكلیة التجارة جامعة دمنھور   

 
. جارى انتخابات اتحادات الطـالب لكلیات الجامعة- 3  

 
لجامعة دمنھور وذلك   ین خالدحس/ زیارة السید األستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالي  - 4

قام سیادتھ بجولة تفقدیة لمباني جامعة دمنھور الجدیدة   ،  10/3/2012فى یوم السبت الموافق 
حاتم صالح الدین رئیس / كتور بحضور كل من األستاذ الد بمنطقة األبعادیة)  ینایر 25مجمع (

محمد محمد السید نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب / جامعة دمنھور واألستاذ الدكتور 
محمد مختار / السید المھندس بدیوان عام محافظة البحیرة بحضورذلك بعد استقبال سیادتھ  جاء

.) محافظ البحیرة(الحمالوى   
على زیادة المخصصات  حسین خالد وزیر التعلیم العالي/ تور الدك ألستاذاومن جانبھ أكد   

المالیة لجامعة دمنھور فى المیزانیات القادمة ودراسة إنشاء كلیة الطب بمستشفى كفر الدوار العام 
وكذلك دراسة إنشاء مستشفى جامعي بدمنھور وأشار سیادتھ إلى أنھ جارى االنتھاء من إعداد 

عرضھا على المجلس األعلى للجامعات ومجلس الوزراء إلقرارھا و الالئحة الطالبیة الجدیدة و
ھناك متابعة وإشراف كامل من الوزارة على المعاھد الخاصة ووضع قواعد تنظیمیة جدیدة تحكم 

.عملھا وضرورة تطویر البحث العلمي وتشجیع مصادر التمویل الذاتي للجامعات  
 

جامعة لشئون التعلیم والطالب ندوة عن  معاییر محمد محمد السید نائب رئیس ال/ د .افتتح ا - 5
حتى  12/3/2012وذلك فى یوم االثنین الموافق  "حملة اختار رئیسك " اختیار الرئیس القادم 

بمبنى إدارة الجامعة ، وذلك بالتعاون مع الھیئة العامة لالستعالمات بمركز النیل  2012آخر ابریل 
الشباب الجامعي بأسس ومعاییر اختیار الرئیس القادم فى بدمنھور ، حیث تھدف الندوة إلى توعیة 

.ینایر وشرح مھام وسلطات رئیس الجمھوریة الجدید  25ظل مطالب  ثورة   
عبد البدیع عبید  مدیر عام / خیري زویل نائب رئیس مجلس الدولة ، أ  ربحضور كل من المستشا

.ر  فایزة رزق  مدبر مجمع إعالم دمنھو/ إعالم غرب الدلتا ، أ  
لغة " محمد السید على أھمیة تحویل معاییر اختیار رئیس الجمھوریة القادم إلى  رحیث أكد الدكتو

حتى یتسنى االختیار بواقعیة وحیادیة دون النظر إلى مشاعر االتجاه السیاسي أو الدیني " األرقام 
التحادات  19/3/2012ندوات آخري بكلیات الجامعة وتنظیم دورة یوم  9للمرشح ، حیث تم تنظیم 

" . تفعیل مھارات االتصال الخاص بالطلبة " طالب الجامعة عن   
 

 
 



 

  الخاصةالسیرة الذاتیة 
  محمد محمد السید ابراھیم/ بالسید األستاذ الدكتور 

  دمنھورجامعة  -نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم و الطالب 
  

  :البیانات الشخصیة 
   محمد محمد السید ابراھیم: االسم

  29/4/1961: تاریخ المیالد
  جمھوریة مصر العربیة  –االسكندریة :  محل المیالد

  مصرى:   الجنسیة
   –رئیس الجامعة لشون التعلیم والطالب  بنائ: الوظیفة الحالیة
  الجیولوجیا :  التخصص العام 

  جیوكیمیاءالصخور الناریة :التخصص الدقیق 
   33293011) 045: (ھاتف العمل 

  33293011)045:( فاكس
   01223928874:  المحمول

  mmelsayed_2000@yahoo.com: برید الیكترونى 
  

  :بیان بالتاریخ الوظیفي والعلمي
 : التاریخ العلمى

  1983مایو  -حصل سیادتھ على بكالوریوس علوم فى الجیولوجیا من جامعة االسكندریة.  
 1988دیسمبر  -العلوم فى الجیولوجیا من جامعة االسكندریة  حصل سیادتھ على ماجستیر.  
  دیسمبر الجیولوجیا من جامعة االسكندریة حصل سیادتھ على دكتوراة الفلسفة فى العلوم فى 

1994.  
  : الوظیفيالتاریخ 

  ن  –كلیة العلوم  -عین سیادتـھ فى وظیفة معید بقسم الجیولوجیا ً م ارا جامعة االسكندریة اعتب
11/10/1983.  

  ا م الجیولوجی درس مساعد  بقس وم  -عین سیادتھ فى وظیفة م ة العل ة االسكندریة  –كلی جامع
ً من   .19/1/1989اعتبارا

  ا م الجیولوجی وم  -عین سیادتـھ فى وظیفة مدرس بقس ة العل ة  –كلی ً  اإلسكندریةجامع ارا اعتب
  .31/1/1995من 

  ة ى وظیف یادتھ ف ین س تاذع ا أس م الجیولوجی اعد بقس وم -مس ة العل ـامعة  -كلی كندریةج  اإلس
ً من   22/2/2000اعتبارا

 ا أستاذن سیادتھ فى وظیفة عی وم -بقسم الجیولوجی ة العل ـامعة  -كلی ن  اإلسكندریةج ً م ارا اعتب
29/3/2005 

  ة ى وظیف یادتھ ف ل س تاذنق دمنھور أس وم ب ة العل ا بكلی م الجیولوجی ـامعة  -بقس كندریةج ً  اإلس ارا اعتب
  30/7/2007من
 ن  ریةاإلسكندجـامعة  -فرع دمنھور  -عمیدا لكلیة العلوم  عین سیادتھ ً م ارا  2007/ 1/8اعتب

 . 25/10/2010 حتى
   وم ة العل دا لكلی یادتھ عمی ین س ن  -ع ً م ارا ور اعتب ـامعة دمنھ /  26/10ج

 .10/1/2012حتي2010
 
  

 

 
  ن ً م ارا ور اعتب ة دمنھ یس جامع ل رئ ائم بعم یادتھ ق ین س ي 1/10/2011ع حت

 )أثناء اجراء انتخابات رئاسة جامعة دمنھور(1/11/2011
 یاد ین س الب ع یم و الط ئون التعل ة لش یس الجامع ب رئ ن  –تھ نائ ور م ة دمنھ جامع

 . حتي اآلن 11/1/2012
 

 مـھام واختصاصات مجلس شئـون التعلیم والطالب 
 في ى مرحلة البكالوریوس أو اللیسانسدراسة واعداد السیاسة العامة للدراسة والتعلیم ف - 1

.وتنظیمھا  الجامعة     
         رسم السیاسة الكفیلة بتحقیق التعاون والتنسیق بین األقسام والمواد المتماثلة فى  - 2

.كلیات الجامعھ   
    إعداد السیاسة الكفیلة بتیسیر حصول طالب مرحلة البكالوریوس او اللیسانس على  - 3

.الكتب والمذكرات الجامعیة وبتشجیع التألیف فى بعض المواد لھذه المرحلة   
     م یئحة التنفیذیة للجامعات فیما یخص شئون الدراسة والتعلالإبداء الرأى فى وضع ال - 4

.بمرحلة البكالوریوس أو اللیسانس وشئون الطالب   
.عدادھم ید أالب فى مرحلة البكالوریوس وتحدتنظیم قبول الط - 5  
     المتحان فى إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرینات العملیة واعمال ا - 6

.مرحلة البكالوریوس او اللیسانس     
.تنظیم شئون النشاط الثقافى والریاضى واالجتماعى للطالب فى الجامعة  - 7  
     مناقشة تقاریر الكلیات والمعاھد وتوصیات المؤتمرات العلمیة فیھا وتقاریر الدوائر  - 8

مرحلة   امعة لشئون الدراسة فىب رئیس الجالعلمیة  فى الجامعة والتقریر السنوى لنائ
. و اللیسانس وشئون الطالب فى الجامعةأالبكالوریوس   

 
 قرارات مجلس شئون التعلیم والطالب  بجلستھ المنعقده فى  2/18/:2012

وابط  -1 ع الض ات لوض یم الجامع انون تنظ ا لق ھ وفق كیل لجن ى تش س عل ق المجل ةواف     المنظم
.ھیئة التدریس  واجبات والمسئولیات للساده أعضاءاللكافة أعمال االمتحانات وتحدید       

س  -2 رر المجل داول  أنق داد الج ھ بإع ل كلی وم ك یةتق رق  الدراس ةللف ى  المختلف ا ف          وإعالنھ
ة االلیكترونيوعلى الموقع  واضحة أماكن   ن "  للكلی ت " إن أمك افيبوق ة  ك ل بدای  الدراسةقب

. التعلیمیة العملیةلحسن سیر  2011/2012 الجامعيللعام  الثاني الدراسيبالفصل   
     الخاص بقواعد الرفع بالكنتروالت  اإلسكندریةقرر المجلس تطبیق قرار مجلس جامعة  - 3

.والتعمیم على كافة الكنتروالت لتوحید القواعد المعمول بھا      
 

 أخبار الندوات والمؤتمرات وورش العمل:
"Masr project 1-  مشروعتم افتتاح"  

"Maintenance and Awakening of Students Role" 
محمد محمد السید نائب رئیس  /د.ح الدین رئیس جامعة دمنھور و احاتم صال /د.افتتح كل من ا

وذلك فى یوم الخمیس الموافق "   masr project" لشئون التعلیم والطالب مشروع    الجامعة 
حیث یھدف ھذا المشروع  لجامعة والمجتمع ،الخاص بتفعیل دور الطالب فى ا 23/2/2012

.  وإعداده للمشاركة الفعالة فى الجامعة والمجتمع لى إعادة تأھیل الطالبإ  
   

 


