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 جامعة دمنهور
نشرة شئون التعليم والطالب














 

نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب












.2012 مایو 19قرارات مجلس شئون التعلیم والطالب فی جلسته المنعقدة فی •
.وأحسن األصوات .. مسابقة ابداع •
.ندوة بحضور خیرت الشاطر •
.ملتقی ابدأ تدریب •
.حفل یوم الوفاء والتفوق بکلیة التربیة•
 .2011/2012الحفل الختامی لألنشطة الطالبیة للعام الجامعي •
. الحفل الختامی لحملة أوعی •
.مسابقة الطالب والطالبة المثالیة •
. کلیة التجارة بدمنهور -2012حفل تخرج دفعة •
.ندوة عن تمویل المشروعات الصغیرة •
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