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يف عزاء شهيد الواجب الرائد  /عماد الركاييب
رئيس جامعة دمنهور ...يتقدم وفد اجلامعة

تقدددددد األستتتتتتدكت ا تتتتتت صدل

تتتت ت

تتتتتتك (رئييييييعة دمنهيييي ي ن يييي ي

ر)

وفدددددد ايفاأدددددددب ا عزاء وا دددددد الددددددد اء ا فقيدددددد الدددددداجب دددددد ي الاا دددددد
متتتك ا رصتتتك ي ا أسدددقأ هعمبددد حملروددد اذلازيدددب ودلددد برفقدددب وفددد
ا رائتتت
أدددب السدددازء ولددد اء ووودددالء وعودددداء هليئدددب النددد هيا وا يئدددب ا داو دددب والدددداأ
بايفاأددددددب ولنيدددددد أدددددب القيدددددازا الننني يدددددب وال دددددد يب وا أنيدددددب وعهلدددددال
اذافظب.
حيدددع عودددرت مبددديازت ودددب بدددالا عمبدددن وةدددالي تدا يددد إ عمبدددرء النقيددد
الددد ق مبدددقأ ددد ي ًا ل اا ددد و ددد عيددد ق الًددد هد أ وددد ًا مبددديازت ع أ دددر ا بيدددب
ددددروهء ا دددد نا الدددداج ا
لددددب تروددددا ددددداور ا دددد والنضريدددد زاويًددددا إ
أاا دددب ااههلدددات الًا ددد الددد ق لدددب يندددل عبددد ًا أدددب وحددد ء وجنندددا ا يددد ومبدددالأب
عها دددي الددد ددد ر ا مبددد ي ا الًدددال والنندددياد وع هلددد حل ا ددداازن لدددب تندددار أدددب
وحدددد ء سددددييننا الدددداج د وع أ ددددر مبددددنظل بابيددددب إ ع يددددرن ا ددددا مبدددد ا
وتدا ا هض وأب و ي ا.

إدارة اإل تتالم وا رتمجتتة
وري حمل مح ء

م ر تكم اإل ا ة
الشحـات معـــازي

ٍTuesday: April 11, 2017

University of Damanhur Delegation
in the Consolation of the Martyr of Duty Major \ Emad El- Rakaiby

Prof. Dr.\ Ebied Saleh (University Rector) was at the head of Univrsity
Delegation in the Consolation of the Martyr of Duty Major \ Emad El- Rakaiby
to console his family, While The University Delegation contained Deans of
faculties, Vice Deans, Professors and Employees in attendance of symbols of
community.
The Rector emphasized that the university condemns extremism in all its
forms and on behalf of the university members he expressed his sincere
condolences to the masses of the great Egyptian nation & Martyr family, stressing
the need for unity and cohesion in these critical circumstances of the history of
beloved Egypt to deter the hands of treachery and aggression.
Best Regards

