
 عيد تحرير سيناء ةإحتفالي

" لعيد 63نظمت كلية التربية جامعه دمنهور احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى"
رئدي    -عبيدد عبدد العدا    تحرير سيناء ، وذلك برعاية السيد االستاذ الدكتور/

 جامعة دمنهور
وقد أت  احتفال هذا العدا  متاامندام مدح احتفدال مدع  مصدر العظدي  بتدول   خامدة 

 السيد رئي  الجمهورية المسئولية لفترة رئاسية ثانية .
قدد  و   كلمته الت  ألقاها السيد أ.د / عبيد عبد العا   صالح رئدي  الجامعدة

ثمن التضحيات الت  يقو  بها قواتنا المسلحة الباسلة عل  ارض سديناء  د  سدبيل 
 .حماية الو ن من مرور االرها  الغام 

الددكتور/ ادادة عبدد الفتداو اتدورى  د  كلمدة ألقتهدا سدتاذ وقد صرحت السديدة اأ
، وبحد،، ملحمدة متكاملدة العناصدر 3796سيادتها أن حر  الساد  من أكتوبر عدا  

جسدت قصة كفاو معـ  مصـر العظيدـ  الدذى أبد  أال أن يسدترد أرضده ويعبدر مدن 
ناءندا ونؤكدد ان أب  .مرارة الهايمة وآال  االنكسار أل   رحة النصر وآمال االنتصدار

ال ال  م البون باستيعا  المعان  العميقة للتضحيات الت  قدمها جيش مصدر حتد  
تحق، النصر ، أن هدذ  الدذكرى الخالددة سدتبق  أبدد الددهر مضديئة  د  سدماء الدذاكرة 

 .الو نية
وحضددددر ااحتفددددال معددددال  السدددديد اللددددواء / محمددددد الصددددول ب ددددل مددددن أب ددددال 

ميددددة سدددديناء ماضدددد  وحاضددددر والددددذى أوضددددح  دددد  كلمتدددده أهالقددددوات المسددددلحة 
 ومستقبل .

عمدددداء الكليدددات والسدددادة وكدددالء  وقدددد مدددارك بالحضدددور لفيددد  مدددن السدددادة  
  ال  الجامعة عدد كبير من أعضاء هيئة التدري  والكلية وكذا السادة 

عل  هامش االحتفال قدا  السديد االسدتاذ الددكتور رئدي  الجامعدة والسديدة االسدتاذ 
معرض  ن  تضمن عدد من اللوحات الفنية تددور حدول الدكتور عميد الكلية با تتاو  



تضدمن المعدرض عددد مدن المجسدمات وكدذا  مداوك  تحرير سديناء و الحريدة والسدال 
 لفلكور المعب  لمع  البحيرة . الرس  عل  القماش والاجاج وامتمل عل  ركن ل

عدرض لفديل  تسدجيل  بعندوان  "سديناء ، تدال  بالسدال  الجمهدورى  بددأ الحفدلقد و
تضددمنت االحتفاليددة ممدداركة  البيددة ممثلدده  دد  تقدددي  أرض الحددر  والسددال " وقددد 

 . قد   يه ال ال   كورال  ن 
و دد  ختددا  االحتفددال قددد أمدداد السدديد االسددتاذ الدددكتور/ عبيددد عبددد العددا   صددالح 
رئي  الجامعة بجهود كلية التربية المضنية  د  نمدر قدي  الموا ندة وت كيدد الممداركة 

 المجتمعية ، وكذا أماد ب ال  الكلية ونما ه  وتفاعله  .


