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 جامعة دمنهور
نشرة شئون التعليم والطالب














 

نشرة شهرية تصدر عن قطاع شئون التعليم والطالب












.تشکیل مجلس شئون التعلیم والطالب•
.2012 ابریل 14قرارات مجلس شئون التعلیم والطالب فی جلسته المنعقدة فی •
. زیارة وفد جامعة دمنهور لجامعة موسکو •
.جامعة دمنهور تستقبل القنصل الروسی •
) .مصر (  فعالیات حفل ختام المرحلة األولی من مشروع •
المصریه رقم  فوز جامعة دمنهور بالمرکز األول فی اللقاء القمی لجوالی الجامعات •

26.
. ختام الدورى الریاضی لکلیات الجامعه باإلستاد الریاضی بدمنهور •
عة  فوز جامعة دمنهور بالمرکز الرابع بمسابقة الکورال التی أقیمت بجام•

.االسکندریة 
. تنصیب أمناء االتحاد بکلیات جامعة دمنهور •
لقرار  قبول طالب مراکز مدیریات التحریر وکوم حماده ووادى النطرون وفقًا •

.المجلس األعلی للجامعات 



 تهنئــــة
 

اط   تتقدم أسرة قطاع شئون التعليم والطالب بأرق التهانى إلخواننا األقب             
.مبناسبة عيد القيامه ايد   
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