
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 عَ الكطاع تصدز ٌصف سٍوية ٌشسة 

 2018يوٌيو  -العدد اخلاوس    

  إقسأ داخن العدد     

  اجلاوعة زئيس  -عبٝز صاحل /ر.أ

 يكدً التٍّئة لسجاه الشسطة 

   الشسطة لعيد 66الركسى  فى

 إفتتاح وشازكة جاوعة دوٍّوز فى 

 مجعية تٍىية اجملتىع 

 وزئيس اجلاوعة يشسف 

 الكوافن الطبية عمى 

 إفتتاح وؤمتس 

 والتطسفوكافحة اإلزِاب 
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 عبيذ صبحل / األستبر الذكتىس 
تثقيفيت ًذوة سئيس اجلبهعت يلقً 

والتىعيـــــت ًشش الثقبفت "  بعٌىاى
ببملخبطش والتحذيبث والتهذيذاث الىت 

 »  تىاجه األهي القىهً املصشي 
 2018يٌبيش 11

   ادتاَع١ ص٥ٝػ -  صاحل عبٝز / ر.أ   أيك٢

 صٜاض ن١ًٝ يطالب تجكٝف١ٝ ْز٠ٚ

 ٚايتٛع١ٝ ايجكاف١ ْؾض " بعٓٛإ األطفاٍ

 اييت ٚايتٗزٜزات ٚايتشزٜات باملداطض

 بكاع١ "املصض٣ ايك٢َٛ األَٔ تٛاد٘

 . ادتاَع١ بإراص٠ نْٛفضاْػ ايفٝزٜٛ

 ايطالب َع ايتشاٚص إىل ايٓز٠ٚ ٖزفت 

 ٚتعضٜفِٗ ايٛع٢ ْؾض ع٢ً ٚايعٌُ

 ايت٢ ٚايتٗزٜزات ٚاملداطض بايتشزٜات

 . املصض٣ ايك٢َٛ األَٔ تٛاد٘

 َصض ؽباب إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ  /ر.أ أنز  

 ٚ املداطض  إىل ٚأؽاص َصض بٓا٤ عبٌٝ ِٖ

  يًٛطٔ حتاى اييت ارتاصد١ٝ ايتشزٜات

 ايغٝاع١ٝ ٚايتهتالت املؤاَضات  َجٌ

 ٚايطا٥ف١ٝ اجملتُع١ٝ ٚاملؾهالت

 تغتٗزف اييت ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايجٛص٠

 اإلدناب١ٝ ٚطاقاتِٗ ٚقتِٗ يغضق١ ايؾباب

 ٚبعض املفتع١ً االقتصار١ٜ ٚاألطَات

 اجملتُع َٚؤعغات اذتكٛق١ٝ املٓظُات

 ايؾإٔ يظعظع١ تغع٢ اييت املزْٞ

 ايفعاٍ ايؾباب رٚص إىل َؾريا ايزاخًٞ

  خالٍ َٔ املداطض تًو عًٞ يًتػًب

 ايفدض َبعح ِٖٚ األٌَ فِٗ تٛعٝتِٗ

 . ايتفاؤٍ َٚزعا٠

 ص٥ٝػ /ر.أ إيتك٢ ايغٝام سات ٚف٢

 – َصطف٢ أمحز / املكزّ ، ادتاَع١
 ايعغهض١ٜ ايرتب١ٝ إراص٠ َزٜض

 ايعغهض١ٜ ايرتب١ٝ بطالب بادتاَع١

 ايبٝطض٣ ايطب ن١ًٝ طالب ٚنشيو

 ايٓزٚات عًغ١ً يعكز إعتهُاال

 بايتٗزٜزات ايؾباب يتٛع١ٝ ايتجكٝف١ٝ

 األَٔ تٛاد٘ ايت٢ ٚايتشزٜات ٚاملداطض

   . املصض٣ ايك٢َٛ



تٌظين دوساث تذسيبيت لطالة 
 املصشفًببلتعبوى هع املعهذ اجلبهعت 

 2018فربايش  13حىت  2018يٌبيش19

 يًذاَع١ اإلعرتاتٝذ١ٝ يًدط١ تفعٝال

  ايعٌُ يغٛم ايطالب تأٌٖٝ بٗزف

 . َٚتطًبات٘

 يًطالب تزصٜب١ٝ رٚصات تٓظِٝ مت

  املصض٣ املضنظ٣ ايبٓو َع بايتعإٚ

 . (املصضف٢ املعٗز)

 َٔ ٚطايب١ طايب  (81 )عزر عطٛص

 إراص٠ مبب٢ٓ ٚسيو ، ايتذاص٠ ن١ًٝ

 ايٓظض٣ باجملُع اآلراب ٚن١ًٝ  ادتاَع١

 . باألبعار١ٜ

 ايزٚصات تًو ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ تابع

 ف٢ أُٖٝتٗا ع٢ً ٚأنز ايطالب ٚؽاصى

 ٚتٛفري ارتضدنني َٚٗاص٠ نفا٠٤ صفع

 بعز ادتاَع١ يطالب َتُٝظ٠ عٌُ فضص

 .ايتدضز
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سئيس اجلبهعت يقذم التهٌئت لشجبل / د.أ
 لعيذ الششطت 66الزكشي فً الششطت 

 2018يٌبيش  25

   إىل  ايت١٦ٓٗ صاحل عبٝز  /ر.أ    قزّ

  أَٔ َزٜض -  ايفتاح عبز عال٤ /ايًٛا٤

 ع٢ً ايكٝارات َٔ ٚفز ضُٔ ايبشري٠

 ستافظ -عبزٙ ْار١ٜ / املٗٓزع١   صأعِٗ

 قا٥ز - ٖا٧ْ ستُز / ح.أ ،ايًٛا٤ ايبشري٠

  / ايًٛا٤  ، دٟٛ رفاع ايعاؽض٠ ايفضق١

 .ايبشري٠ ستافظ١ عاّ عهضتري

 سضص ع٢ً  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 قٛات  َؾاصن١ ع٢ً ايزا٥ِ   ادتاَع١

 ايشٟ بعٝزٖا االستفاٍ يف ايؾضط١

 ايؾٛاٖز أنرب َٔ ٚاسز٠ سنض٣ رنًز

 ايغاٖض٠ ٚايعني ايٛطٔ محا٠ رٚص ع٢ً

 قٛات ٚتصزٟ ٚصاست٘ أَٓ٘ ع٢ً

 ع٢ً ايػاؽِ يًعزٚإ ايؾضط١

   األصٌٝ املصضٟ ايؾعب ممتًهات



دهٌهىس  فً هعشض هشبسكت جبهعت 
 التعلين الذوىل ببإلهبساث

 2018يٌبيش  26  -  24

 َعضض ف٢ رَٓٗٛص داَع١ ؽاصنت

 بايؾــــــــــــاصق١ املكاّ ايزٚىل ايتعًِٝ

 37 ضُٔ  املتشز٠ ايعضب١ٝ باإلَاصات

 . عامل١ٝ داَع١

 األعتاس ضِ ايش٣  ادتاَع١ ٚفز ٚقزّ

 ع٢ً / ّ.ر ٚ ،  ايظصقا طنضٜا / ايزنتٛص

 بادتاَع١ يًتعضٜف  عضضا ايػُضا٣ٚ

 ايع١ًُٝ ٚايرباَر ٚنًٝاتٗا َٚضافكٗا

 ايٛافزٜٔ ايطالب دتشب بٗا ارتاص١

 .  يًزصاع١

 إقباال باملعضض ادتاَع١ دٓاح ؽٗز نُا

 ٚأٚيٝا٤ ايٛافزٜٔ ايطالب قبٌ َٔ نجٝفا

 ايرباَر ع٢ً يًًتعضف ٚايظا٥ضٜٔ األَٛص

 َضسًت٢ ف٢ بادتاَع١ األنارمي١ٝ

 . ايعًٝا ٚايزصاعات  ايبهايٛصٜٛؼ

 بكض١ٜ  اجملتُع ت١ُٝٓ مجع١ٝ إفتتاح مت

 مبشافظ١ ايباصٚر إٜتا٣ َضنظ ايتًبٓت٢

  زتًػ ص٥ٝػ سطٛص ٚعط ايبشري٠

 ،  احملافظ١ َٔ ٚقٝارات املز١ٜٓ

 ايكٛافٌ َٔ بعزر ادتاَع١ ٚؽاصنت

 ٚايصش١ٝ ٚايظصاع١ٝ ايبٝطض١ٜ ايطب١ٝ

 ٚاذتٝٛاْات يألٖاىل باجملإ ايعالز ٚٚفضت

 . املصاب١
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 سئيس اجلبهعت/ األستبر الذكتىس
 يشبسك فً إفتتبح  

 مجعيت تٌويت اجملتوع 
 2018فربايش  2



 هؤمتش إفتتبح 
 والتطشفاإلسهبة هكبفحت 
 2018فربايش  4

 شتتاص ستُز/ ايزنتٛص االعتاس عطٛص

 ْار١ٜ/ ،املٗٓزع١ األٚقاف ٚطٜض - مجع١

 ساطّ/ ،ايعُٝز ايبشري٠ ستافظ - عبزٙ

 املٓطك١ قا٥ز َغاعز -ايزٜٔ بزص

 ،  يألطَات ايعغهض١ٜ ايؾُاي١ٝ

  ْا٥ب - رعبٝػ ٖز٣/ ايزنتٛص االعتاس٠

 ٚايبشٛخ ايعًٝا يًزصاعات ادتاَع١ ص٥ٝػ

  َفٛض - صٛإ ع٢ً/ ايزنتٛص األعتاس ،

   ٚايطالب ايتعًِٝ يكطاع ادتاَع١ ص٥ٝػ

 - غتٛص٣ غار٠/ ايزنتٛص٠ عتاس٠أل،ا

 َٔ ٚيفٝف ايرتب١ٝ نًٝ٘ عُٝز

 ٚايؾعب١ٝ ٚايتٓفٝش١ٜ ايز١ٜٝٓ ايكٝارات

 صا٢َ ايعكٝز/ ايؾٗٝز مبزصز  باحملافظ١

 مبذُع ايرتب١ٝ به١ًٝ سغٓني

 .  باالبعار١ٜ ايهًٝات

  ادتاَع١ ص٥ٝػ – صاحل عبٝز /ر.أ أنز

 َبارص٠ إطالم إىل  ٖزف املؤمتض إٔ

 ٚايٛعاظ ايزعا٠ يتزصٜب رَٓٗٛص داَع١

 ع٢ً األٚقاف بٛطاص٠ ايعاًَني ٚاأل١ُ٥

 ارتطاب١ ٚفٕٓٛ ايتزصٜب آيٝات أسزخ

  ايزٚيٝني املزصبني َٔ خنب١ ٜز ٢ًع

 رعا٠ عزارإل رَٓٗٛص ظاَع١ املعتُزٜٔ

 ق٣ٛ ٜٛاد٘ َغتٓريا فهضا ذنًُٕٛ

 ادتاسب١ ايعصض بًػ١ اهلزا١َ ايظالّ

  ايعُض١ٜ املغتٜٛات يهاف١ ٚاملال١ُ٥

 . اجملتُع١ٝ ٚايف٦ات

 ْؾض سٍٛ املؤمتض ستاٚص راصت نُا

 ثكاف١ ٚتضعٝذ ايتطضف َٛاد١ٗ ثكاف١

 اإلصٖاب شتططات ٚتٛضٝح ايغالّ

 ايت٢ ٚايتٗزٜزات ٚاملداطض ٚايتشزٜات

  ٚأُٖٝ٘ املصض٣ ايك٢َٛ األَٔ تٛاد٘

 . ارتربات ٚتبارٍ ايٛط٢ٓ ايتالسِ
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  دنب أْ٘ األٚقاف ٚطٜض / ايزنتٛص أنز

  ٚايعٌُ ايغٝاعٞ ايعٌُ بني ايتفضق١

 يشا يًٛطٔ االحنٝاط ٚضضٚص٠ ايٛطين

 نٌ بعٝز٠ ايضمس١ٝ املؤعغات ناْت

 ٚاحملزر املٛد٘ اذتظبٞ ايعٌُ  عٔ ايبعز

 املؤعغات ٖشٙ ايتصام اٚ سظبٞ باْتُا٤

  ايطا٥ف١ٝ ايؾعاصات َٔ بأٟ ايٛط١ٝٓ

 ٚيف املؾرتى ايكاعِ فٗٛ ايٛطين فايعٌُ

 فٝ٘ ٜتفل َٚا ايزٜين ايعٌُ صًب

 تكتطٝ٘ َٚا ايعكٌ بغًِٝ ايٓكٌ صشٝح

 َٛاد١ٗ َٔ ايٛط١ٝٓ ايزٚي١ َؾضٚع١ٝ

  اعتدزاّ ذناٍٚ ايشٟ املتطضف ايفهض

 . ايزٜٔ

 أِٖ َٔ بعزر ختاَ٘ ف٢ املؤمتض أٚص٢

   -: ٚأُٖٗا احملاٚص

داَع١ باعِ ٚط١ٝٓ َبارص٠ إطالم 

 ناف١ فٝٗا تؾاصى رَٓٗٛص

 َصض عٓٛإ حتت املصض١ٜ ادتاَعات

 ايٛسز٠ صٚابط رعِ إىل تٗزف أٚال

 . ايؾباب يز٣ ايٛط١ٝٓ

أدٓز٠ إعزار ملؾضٚع ادتاَع١ تب٢ٓ 

 ٚسنض٣ ايٛط١ٝٓ ايشانض٠

 اييت ايٛط١ٝٓ ٚايضَٛط ايؾدصٝات

 تاصرن٘ عرب املصض٣ اجملتُع أثضت

 ايٓزٚات خالٍ َٔ بِٗ ٚايتعضٜف

 . ايتعضٜف١ٝ

يًتٛع١ٝ ع٣ٛٓ َؤمتض إعزار 

 املصض١ٜ باملضأ٠ حتٝط ايت٢ باملداطض

 ف٢ نربألا ايعب٤ تتشٌُ بٛصفٗا

 األدٝاٍ يز٣ ايٛع٢ تؾهٌٝ عبٌٝ

   .ايكار١َ

ايٛط١ٝٓ صٚح بح ع٢ً ايعٌُ ضضٚص٠ 

 طالب راخٌ ٚايرتاسِ ٚاإلخا٤

 املؤمتضات عكز خالٍ َٔ ادتاَع١

 َع بايتعإٚ ايٛط١ٝٓ ٚايٓزٚات

 إٔ ع٢ً تأنٝزا ٚايهٓٝغ١ األطٖض

 . ٜتذظأ ال ٚاسز ٚط٢ٓ ْغٝر َصض

خالٍ َٔ املتطضف ايفهض ستاصب١ 

 صٖابإلا مبداطض ايتٛع١ٝ تكزِٜ

 َٔ َٛادٗت٘ ٚعبٌ أصٛي٘ ٚؽضح

 احملاضضات َٔ دظ٤ ختصٝص خالٍ

 . ايػضض هلشا ايطالب١ٝ

ايؾباب تزعِٝ ف٢ اإلعالّ رٚص إصعا٤ 

 ايٛط١ٝٓ بايكطاٜا ايؾباب ٚصبط

 جتاٙ بزٚصٙ ايؾباب ٚتعضٜف اهلا١َ

 صعاي١ َٔ أصٌٝ نذظ٤ اجملتُع

 .  ادتاَع١
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 أهن قــشاساث جملس

 شئىى خذهت اجملتوع وتٌويت البيئت 
 بشئبســــــــت  

 عبيذ صبحل / األستبر الذكتىس 
 سئيس اجلبهعــت  
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 أخببسًــــب

 فً الصحبفــــت اإللكرتوًيــــت 
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 العاً اإلشساف 

 عبد العاطى صاحل عبيد /  الدكتوزاألستاذ 

 زئيس جاوعة دوٍّوز

 

 

 إعداد وتصىيي 

 أخصائى عالقات عاوة وإعالً  -ِويدا حمىد خضس / أ

ُ خدوة اجملتىع وتٍىية ٌائب . ً  البيئةزئيس اجلاوعة لشئو

 

 

 املوقع السمسى 

 شئوُ خدوة اجملتىع وتٍىية البيئة    لكطاع 

http://www.damanhour.edu.eg/ENV/pages/page.aspx   
 

 

 التواصن  اإلجتىاعى لمكطاع صفحة  

 (    فيس بوك )  

https://www.facebook.com              

 جباوعة دوٍّوز / البيئة  –وتٍىية  –اجملتىع  -خدوة  –قطاع   

 

 البحرية  -دوٍّوز  –دوزاُ االستاد   -ويداُ جاله قسيطي  27:  العٍواُ  

 045/3368069:    ف    -ت  

 
 

 دوٍّوزمبطبعة جاوعة طبعت 


