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احتفال جامعة دمنهور بالذكرى الـ  53لتحرير سيناء
برئيس جءماة دمنهوبر يوجه برسءلة شكر وإعزاز وتقدير لقواتنء املسلحة
عسءلتكم صمءم األمءن ملصرنء الغءلية

حتت رعاية
األستاذ الدكتور  /عبيد صاحل (رئيس جامعة دمنهور
احتفلــــ جامعةةةة

دمنهةةةةور عءلــــ ارـ الـــــ ( )53لتحريــــر ســــينء ؛ حبضــــوبر

اللةةةةوا أ.ح  /حممةةةةد الةة ة ال ةةةةو (املؤؤ ؤ رل ارع ؤؤ ؤ
تةةةةور (عميؤؤؤؤي ايؤؤؤؤة ار

)

) واألسةةةةتاذد الةةةةدكتورد  /ةةةةادد

يؤؤؤؤة) والســــءدد عمــــدا وواــــر الكليــــء وبر ســــء األ ســــءم

الالميــــة ولفيــــا مــــا الســــءدد األســــءت د والي ــــء املاءونــــة والاــــءمل وال ــــر
عءجلــــــءماة وعـــــدد مـــــا رالـــ ـ ا تمـــ ـ ال حـــــراو وأع ـــــء حـــــر أاتـــــوعر
ا يدد.

افتــــت األسةةةةتاذ الةةةةدكتور  /عبيةةةةد صةةةةاحل

(رئؤؤؤؤيس جامعؤؤؤؤة دمنؤؤؤؤهور) المتــــه

حبدياـــه عـــا تكـــريم املـــو عـــز وجـــل ملصـــرنء الغءليـــة الـــه جـــء ار ـــء
اءفــــة الكتــــي الســــمءويةا متنــــءول املوا ــــا املاــــرفة لقواتنــــء املســــلحة ال ءســــلة
ًالــــه حفصــــ ملصــــرنء الغءليــــة ويتهــــء عــــه تءبر هــــءا امــــء أشــــءبر ســــيءدته إ
احلــــرو الــــه نــــءب لوةننــــء وال ايــــدد اــــل ال اــــد عــــا
الت ــــوبر النــــوع
احلــــــرو التقليديــــــة والــــــه مكــــــا تل يصــــــهء الكلمــــــة األجن يــــــة

( )P.S.T.E.Lحيـــــــحل ماـــــــل احلـــــــر( األو ا تصـــــــءبرا لكلمـــــــة ((Political
إشــــــءبرد إ التحــــــديء السيءســــــيةا والاــــــءن ( )Socialوالــــ ـ ماــــــل التواصــــــل
الجتمـــــــءع والاءلـــــــحل ( )Technologyومـــــــء ســـــــدو مـــــــا ليـــــــء الاـــــــوبرد
التكنولوجيـــــةا والراعـــــ ( )Economyحيـــــحل األزمـــــء ال تصـــــءدية املصـــــ ناةا
أمـــء اســـءمس فهـــو ( ) Lowومـــء يـــتم الهويـــ لـــه عءســـم حقـــو ا نســـءن والـــه ـــ
مصءنة القر ن وا جنيل.
امــــء أشــــءبر ســــيءدته إ أن مصــــر ــــ أبرض الكنءنــــة أبرض التــــءبري لــــا
تـــنه إل عاـــ ءعهء الصـــءعد الواعـــد الـــواع الـــ يا ـــم حءضـــر األمـــة ومســـتق لهء
فـــر مكـــءن ألمـــة أ ـــدبر ةء ـــء شـــ ءعهءا وأن أيـــءد الغـــدبر لـــا تنـــء أعـــدًًا مـــا
وحــــدد نســــي األمــــة الواحــــدا مؤاـــدًا ســــيءدته علــــي أ ميــــة ــــر يــــم الــــول
نفو أعنءئنء أمل مستق ل أمتنء الغءلية.
والنتمء
مشـــل احلفـــل عـــددًا مـــا الكلمـــء الـــه تنءولـــ الت ايـــد علـــي األ ميـــة
الســـهاتي ية لســـينء الغءليـــة عوصـــفهء جـــز ًا ءل ًيًـــء مـــا تـــءبري الوةنيـــة املصـــرية
ســـ يل الـــ ود عـــا تـــرا ـــ ا
علـــي مـــر الاصـــوبر ومنـــء مـــا ال ولـــة والفـــدا
ال لــــد وســــرمة أبراضــــيه ا امــــء ض عــــرض فيلمًــــء وحءئقيــــء عــــا ملحمــــة نريــــر
سينء ما احلر إ السرم وال نء والتامري ومواجهة التحديء .

إدارد اإلعةةالم والرتمج
اريم حممد محزد
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Chancellor of University of Damanhur Attends
th
Celebrating of 35 Memory of Sinai Day

Prof. Dr.\ Ebied Saleh (University Rector) attended cultural symposium
through celebrating of 35th Memory of Sinai Day; which held in conference Hall
in Faculty of Education, in attendance of, Board of University, a group of
executive leaderships, popular leaderships& syndicates in Bohiara Governorate,
Military leaderships & students of university.
University Rector had referred to the patriotic role of armed forces to
protect beloved Egypt which improves patriotic soul of our youth through
spreading out values of loyalty and belonging and make them aware of the
meanings and values of discipline and commitment in their lives, also awareness
of importance of discipline & self-respect in both of private and general
behaviour and determining their aim to rise up our beloved Egypt.
As, University Rector talked a little bit about meanings of loyalty &
belongingness, he referred to important of positively encouraging & supporting
hobbies , Also he had announced the initiative of bringing up youth on values
of:






Belongingness & Citizenship are life style.
Good Behavior & Belongingness before education.
If there is no aim there is no life.
Who kept on his home his values gained others' respect.
Planning & Developing of the personality are representing Belongingness &
Citizenship.
Best Regards,

