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  حفل خترج كلية التمريض يف ...رئيس جامعة دمنهور

  وامللتقى التوظيفي الثاني

 العمل واحلب العطاء والتمسك بالقيم اإلنسانية ... قاطرة تقدم مسرية الوطن

 

 (  رئييييييعة دمنهيييييي   ن يييييي  ر)  األستتتتتتدكت ا تتتتتت صدل       تتتتتت   تتتتتتك  شهههههه د  

طالهههب مهههن لرلههه  ال ليهههة     221لعهههد   الثالههه  التمهههري  كليهههة  ختهههر  حفهههل

)نقيهههب  األستتتدكت ا تتت صدل     تتتعث ا تتت       تتتك     كهههل مهههن   حبضهههو ؛ وذلهههك 1122 فعهههة 

 واألستتتدكتل ا تتت صدل ل    حم دتتتكا ي تتت  حم تتت ا       وكيهههل وةا ة النهههصوي الاهههريية بهههال ريرية(    

  تتت  ب تتتك  خااا    ط  تتتح    ا ستتت   ا د  تتت  و)القهههابم بعمهههل لميهههد كليهههة التمهههري (     

 )مهههههههههدير ايع هههههههههد الاهههههههههري  للقهههههههههوا  ايسهههههههههلرية حبهههههههههو  ليسههههههههه ( 

)نقيههههب التمههههري  بههههال ريرية(   ولههههد  مههههن القيهههها ا         حتتتتك     تتتت     وا ستتتت  ل  

وال ههههههوا   الط يههههههة واي نيههههههة التنفيذيههههههة القيهههههها ا  و العسهههههه رية الط يههههههة 

  ولفيههههه  مهههههن وايعاههههههد العلميهههههة وممثلههههه  ايستنهههههفيا  وايعامهههههل ايت ااهههههة 

ال ليهههها  وعمهههها لههههام اةامعههههة والسهههها ة ا  ههههاتذة       السهههها ة لمههههداء ووكههههالء  

   .علضاء هيصة التد يس واهليصة ايعاونة والعاملا واخلرلا وع رهم

 



 ( رئييييييييعة   منهيييييييي )  األستتتتتتتتدكت ا تتتتتتتت صدل      تتتتتتتت   تتتتتتتتك  ا ههههههههت ل

  كمههها كلمتهههت بت نصهههة عبنابهههت الطهههالو للههه  ختهههرا م وبدايهههة حيهههات م العمليهههة     

عشههها   هههيا تت ل نهههة التمهههري  منكهههد ا للههه  كون ههها مهههن اي هههن السهههامية الههه            

حتمههههل   ههههالة غنسههههانية ،ايههههة ىل الرقهههه   منههههري ا غ  عهميت هههها ومهههها  ثلههههت مههههن     

% مهههن لوامهههل  ههها    11لوامهههل اكتمهههاو اينلومهههة الاهههريية حيههه   ثهههل وحهههدها       

 الرلاية الاريية ىل عي مننأة لالاية. 

 

ناصهههري ا غيهههاهم   يا تت حديثهههت  بنابهههت الطهههالو   وىل  هههيات متاهههل  هههت  ههه   

بضههههرو ة احلههههرت للهههه  التواصههههل مهههه  كليههههت م مههههن لههههالو وحههههدة اخلههههرلا      

وا ههههت ماو   ا ههههات م العليهههها للتسههههلو باي هههها ا  والوقههههو  للهههه   لههههر مسههههت دا    

العلهههههم احلهههههدي  للرياهههههوو للههههه  فهههههرت لمهههههل متميههههه ة ذا  تنافسهههههية لاليهههههة 

 لعمل احملل  واإلقليم  والعاي  بوصف م  فراء ةامعة  من و  ىل  وت ا

 



كمهههها هنههههأهم بيههههوم لر هههه م وختههههرا م  حيهههه   تقههههدم  ههههيا تت ىل ذا         

السهههيات  هلههه  وع هههر اخلهههرلا بعلهههيم شههه ر  وبهههال  تقهههدير  للههه  مههها بهههذلو           

طيلههههة السههههنوا  ايايههههية ىل  هههه يل الوصههههوو غ  يههههوم حاهههها هم ولههههر  عبنههههاب م     

فعا  نفسهههه م ولههههوطن م  وفرحههههة ختههههرا م للرييههههاة كألضههههاء فههههاللا ب هههها نهههها      

احل يههههب  وعلههههرو لههههن  نيههههت هلههههم لسههههتق ل عفضههههل بوصههههف م امتههههدا  ةامعههههة    

 من هههو  و  هههتاذت م ا اهههالء الهههذين ه ي  لهههوا للهههي م ىل يهههوم مهههن ا يهههام بالناهههو         

 واإل شا  والتننصة العلمية والعملية السليمة. 

 

(   منهيييي رئييييعة  )  األستتتتدكت ا تتتت صدل      تتتت   تتتتك  وىل ن ايههههة احلفههههل قههههام  

بت ههههريم عوابههههل اخلههههرلا وتقههههديم الههههد و  للسهههها ة يههههيو  اةامعههههة ولمههههداء   

 ال ليهههههها  وتسههههههليم شهههههه ا ا  الت ههههههر  للطههههههالو  حيهههههه   ههههههل احلفههههههل:     

 عرض ولد  ا من الفقرا  الفنية. لل اكلمة اخلرلا وطابو  القسم و

 
 

       كم اإلبا ل تعمحمبا ل اإل ت

 كريم حممد مح ة

 احملسههنحممد ل هد 
  زيمغاا ت االشح

 



 

 

 

 



  

Tuesday: February 21, 2017 

 

Chancellor of University of Damanhur Attended  

Graduation Party of 3
rd
 Class of Faculty of Nursing for 2015  

& 2
nd
 Employment Meeting 

Working Hard, Honesty &  Encouraging Humanitarianism 

Our Country's Renaissance factors  

 

Prof. Dr.\ Ebied Saleh (University Rector) Attended Graduation Party of 

3rd Class of Faculty of Nursing & 2nd Employment Meeting, in attendance of 

Dean of Faculty of Nursing, Board of Faculty, a group of Staff members, 

Medical Organizations, Nursing Associations, Military Medical Institutes  & 

Graduates' Families. 

 

University Rector had congratulated the graduates, as he expressed about 

his deeply gratitude to their families who suffered to achieve this success, and 

advised them  the to keep on touch with their own University;  and mentioned 

University role in improving patriotic soul in our youth through spreading out 

values of loyalty & belonging and awareness of the meanings and values of 

discipline & commitment in their lives also the awareness of importance of 

discipline & self-respect in both of private and general behavior and determining 

their aim to rise up and protect our beloved Egypt.  

Best Regards, 


