
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2018

Viết bởi Bùi Thị Hồng Phúc
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Ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại quảng   trường Olympus, Trường Đại học Võ Trường Toản đã long trọng tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp đại học   cho các tân cử nhân, tân dược sĩ và tân bác sĩ.

  
    
  
    

Tân cử nhân, tân dược sĩ, tân bác sĩ   thực hiện nghi thức tri ân
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Tại buổi   lễ, Trường Đại học Võ Trường Toản trang trọng đón tiếp TS. Phan Mạnh Tiến - Nguyên Phó Vụ   trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS.BS. Bùi Duy Tâm -   Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản; BS.CK2.   Phạm Gia Nhâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ; ông   Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa   cùng hơn 1.000 quý phụ huynh, người thân của các tân cử nhân, tân dược sĩ,   tân bác sĩ đến tham dự.
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                  Nghi thức chào cờ            
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TS.DS. Lê Ngọc Kính – Phó Hiệu trưởng   nhà trường công bố quyết định công nhận tốt nghiệpv à  quyết định tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp loại giỏi,   loại xuất sắc            

TS. Phan Mạnh Tiến - Nguyên Phó Vụ   trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐTtrao giấy khen cho sinh viên đạt   thành tích tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc            
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TS. Dương Đăng Khoa - Hiệu trưởng nhà trường trong   nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân dược   sĩ, tân bác sĩ và gửi lời chúc mừng   đến quý phụ huynh            
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GS.TS.BS. Bùi Duy Tâm –Thành viên Hội đồng Khoa   học và Đào tạo trong nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các   tân cử nhân, tân dược sĩ, tân bác sĩ và gửi lời chúc mừng đến quý phụ huynh            
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TS. Phan Mạnh Tiến - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ   Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT trong nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các   tân cử nhân, tân dược sĩ, tân bác sĩ và gửi lời chúc mừng đến quý phụ huynh            
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Tân cử nhân, tân dược sĩ và tân bác sĩ chụp ảnh   lưu niệm cùng Ban Giám Hiệu nhà trường        
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