
 6102 إعريل 62: برعاء األ

 لتحرير سيناء  53الـ بالذكرى جامعة دمنهور احتفال 
 لقواتنء املسلحة   شكر وإعزاز وتقدير برئيس جءماة دمنهوبر يوجه برسءلة

 صمءم األمءن ملصرنء الغءليةعسءلتكم 

 

 حتت رعاية

 (رئيس جامعة دمنهور)  األستاذ الدكتور / عبيد صاحل

ــ   ـــ )  دمنهةةةةورجامعةةةة  احتفلــ ــ ارـ الــ ــينء   53عءلــ ــر ســ ــوبر  ( لتحريــ ؛ حبضــ

األسةةةةتاذد الةةةةدكتورد /  ةةةةادد  ( واملؤؤؤؤ رل  ارع ؤؤؤؤ   ) / حممةةةةد الةةةة  ال ةةةةو   أ.ح اللةةةةوا 

ــءم  ( وعميؤؤؤؤي  ايؤؤؤؤة ار  يؤؤؤؤة)  تةةةةور  الســــءدد عمــــدا  وواــــر  الكليــــء  وبر ســــء  األ ســ

ــر       ــءمل  وال ــ ــة والاــ ــء  املاءونــ ــءت د والي ــ ــءدد األســ ــا الســ ــا مــ ــة ولفيــ  الالميــ

وأع ـــــء  حـــــر  أاتـــــوعر  عءجلــــــءماة وعـــــدد مـــــا رالـــــ  ا تمـــــ  ال حـــــراو 

 .ا يدد

ــت   ــه  (دمنؤؤؤؤهور جامعؤؤؤؤة رئؤؤؤؤيس)  صةةةةاحل عبيةةةةد/  الةةةةدكتور األسةةةةتاذافتــ المتــ

ملصـــرنء الغءليـــة الـــه جـــء   ار ـــء        حبدياـــه عـــا تكـــريم املـــو  عـــز وجـــل       

 ءســــلة اءفــــة الكتــــي الســــمءويةا متنــــءول املوا ــــا املاــــرفة لقواتنــــء املســــلحة ال 

ــيءدته       ــءبر ســ ــء أشــ ــءا امــ ــه تءبر هــ ــء عــ ــة  ويتهــ ــرنء الغءليــ ــ  ملصــ ــه حفصــ إ  ًالــ

ــوع      ــوبر النــ ــا      الت ــ ــد عــ ــل ال اــ ــدد اــ ــء وال ايــ ــءب لوةننــ ــه نــ ــرو  الــ احلــ

احلــــــرو  التقليديــــــة والــــــه مكــــــا تل يصــــــهء   الكلمــــــة األجن يــــــة       



(P.S.T.E.L   ( ــة ــءبرا لكلمـــــ ــر) األو  ا تصـــــ ــل احلـــــ ــحل ماـــــ    Political)( حيـــــ

( والــــــ   ماــــــل التواصــــــل Socialإشــــــءبرد إ  التحــــــديء  السيءســــــيةا والاــــــءن  )

ــء  ســـــــدو مـــــــا  ليـــــــء  الاـــــــوبرد  Technologyالجتمـــــــءع  والاءلـــــــحل ) ( ومـــــ

ــ  )  ــةا والراعـــ ــ ناةا   Economyالتكنولوجيـــ ــءدية املصـــ ــء  ال تصـــ ــحل األزمـــ ( حيـــ

ــو )   ــءمس فهـ ــء اسـ ــ        Lowأمـ ــه  ـ ــءن والـ ــو  ا نسـ ــم حقـ ــه عءسـ ــ  لـ ــتم الهويـ ــء يـ  ( ومـ

 .مصءنة   القر ن وا جنيل

ــيءدته إ     ــءبر ســ ــء أشــ ــر أنامــ ــ  مصــ ــة أبرض  ــ ــءبري  أبرض الكنءنــ ــا التــ  لــ

 ومســـتق لهء  األمـــة حءضـــر   ـــم الـــ يا  الـــواع  الواعـــد  الصـــءعد عاـــ ءعهء  إل تـــنه 

ــءن فـــر ــءد  الغـــدبر لـــا تنـــء  أعـــدًًا مـــا      شـــ ءعهء ةء ـــء  أ ـــدبر  ألمـــة مكـ ا وأن أيـ

ا مؤاــــًدا ســــيءدته علــــي أ ميــــة  ــــر  يــــم الــــول  وحــــدد نســــي  األمــــة الواحــــد

 والنتمء    نفو  أعنءئنء أمل مستق ل أمتنء الغءلية. 

ــة         ــي األ ميـ ــد علـ ــ  الت ايـ ــه تنءولـ ــء  الـ ــا الكلمـ ــدًدا مـ ــل عـ ــل احلفـ مشـ

ــرية         ــة املصـ ــءبري  الوةنيـ ــا تـ ــء مـ ــزً ا  ءليًًـ ــفهء جـ ــة عوصـ ــينء  الغءليـ ــهاتي ية لسـ السـ

ــوبر  ــر الاصـ ــي مـ ــء    علـ ــا ومنـ ــةال  و مـ ــدا  لـ ــ يل   والفـ ــ ود سـ ــا الـ ــرا  عـ ــ ا تـ   ـ

ــيه وســــرمة ال لــــد ــر    أبراضــ ــة نريــ ــا ملحمــ ــء عــ ــء وحءئقيــ ــء ض عــــرض فيلًمــ ا امــ

 سينء  ما احلر  إ  السرم وال نء  والتامري ومواجهة التحديء .
  

 املديةةةر العةةةةةةام إدارد اإلعةةالم والرتمج 

 الشحةةات مغةةةاز  اريم حممد محزد

 

  



 

 

 



 ٍ

Wednesday: April 26, 2017 

 

Chancellor of University of Damanhur Attends 

 Celebrating of 35
th 

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, 

 


