
 

 إدازة ًلتب ُائب زئيص اجلاًعة

 هشئوْ خدًة اجملتٌع وتٌِية اهبيئة

 

  

  

 تغطية اعالمية  

 9102ملشاركة جامعة دمنهور فى استفتاء التعديالت الدستورية 

---------- 

 اُــزي . شــازن . إصِع ًشتقبوم

شعاز داًعة  دًِٔوز حلح اهطالب واهعاًوني وأعضاء ٓيئة اهتدزيص باجلاًعة ٓو  

 2012عوى املشازكة فى استفتاء اهتعديالت اهدستوزية ومجيع فئات اجملتٌع اهبحساوى 

 . 2012ابسيى (  22 – 21 – 20)أياَ 

يوَ اخلٌيص مبذٌع اهلويات اهِظسية باألبعادية ًٔسداْ كبري ُظٌت اجلاًعة 

هتحفيز اهشباب عوى املشازكة ، جتٌع فيٕ أعداد غفرية ًّ اهطالب  2012/  4/  11 املوافق

حمافظ  –زئيص اجلاًعة ، اهوواء / ٓشاَ آًِة  –األستاذ اهدكتوز/ عبيد صاحل حبضوز 

وُواب زئيص اجلاًعة وعٌداء ووكالء اهلويات وأًني عاَ اجلاًعة  وعدد ًّ اهبحرية 

 وأسسة إدازة زعاية اهطالب باجلاًعة . أعضاء ٓيئة اهتدزيص واهعاًوني

أْ احملافظة تطٌح ألْ تلوْ فى املقدًة فى أكد أ.د/ زئيص اجلاًعة واهوواء / احملافظ 

املشازكة اهشياسية وأْ تلوْ اجلاًعة فى ًقدًة اجلاًعات املصسية ًّ حيح ُشب 

هتى قادت ًصس هرب ًشازكة أبِائٔا واهعاًوني بٔا فى اإلستفتاء هدعٍ اهقيادة اهشياسية ا

 األًاْ .
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 اجلاًعة هوٌشازكة فى اإلستفتاء  وتوبية اهوادب اهوطِى  املِوط بٔااستعدت 

هإلستعداد وملتابعة زئيص اجلاًعة  –أ.د/ عبيد صاحل غسفة عٌويات بسئاسة  جتٔيزومت 

سري اهعٌوية اإلُتخابية ،وتلويف اهشادة اهِواب مبٔأًٍ ملتابعة عدد ًّ اهوذاْ فى 

ُائب زئيص اجلاًعة هشئوْ  –ا.د/ سعيد عبد اهػِى سسوز كى ًسكز باحملافظة وتوىل 

 –ًٔاَ املسوز عوى جلاْ اإلُتخاب مبساكز ) وادى اهِطسوْ خدًة اجملتٌع وتٌِية اهبيئة 

 اهِوبازية ( . –ابو املطاًري  – بدز
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 داًعة دًِٔوز ًشٔد حافى ملشريات

 اهعاًوني (  -اهطالب   –أعضاء ٓيئة اهتدزيص  -)قيادات اجلاًعة  

 أياَ  اإلستفتاء ةخالي ثالثهوٌشازكة فى اهتعديالت اهدستوزية 

حشد غفري ًّ ُواب حمافظ اهبحرية  –،اهوواء / ٓشاَ إًِٓ أ.د/ زئيص اجلاًعة تقدَ   

زئيص اجلاًعة وعٌداء  ووكالء اهلويات  وأًني عاَ اجلاًعة  وأعضاء ٓيئة اهتدزيص 

/  4/  20يوَ اهشبت املوافق  واهعاًوني واهطالب فى ًشرية تأييد اهتعديالت اهدستوزية 

واهتى إُطوقت ًّ ًبِى إدازة اجلاًعة هتذوب شوازع ًديِة دًِٔوز  ًسوزًا مبقاز   2012

وذاْ اإلُتخابية ، هوتأكيد عوى املشازكة واهتوادد باهوذاْ وإدالء اجلٌيع بأصواتٍٔ اه

 .ي أياَ اهتصويت اهجالخ وتواىل حشد اهطالب وتِظيٍ  املشريات طوا،  فى اإلستفتاء 
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بصوتٕ فى اإلستفتاء مبدزسة زئيص اجلاًعة  –أ.د/ عبيد صاحل أدىل وفى سياق ًتصى 

أًني  –احلديجة اإلعدادية بدوزاْ اإلستاد يسافقٕ اهشيدة األستاذة /عواطف عبد املِعٍ 

 . عٌداء اهلويات اهشادة عاَ اجلاًعة و

  

 

 

 

 

 

 ســـــأْ اجلاًعة قاًت بتوفي دديس باهركس ..

 ةـــــأوتوبيشات هِقى ذوى اإلحتيادات اخلاص 

 واهطالب هوٌشازكة فى اإلستفتاء وًشاعدتٍٔ 

 هووصوي إىل ًقاز جلأٍُ اإلُتخابية .


