
  تقرير عن

  مشاركة جامعة املنصورة يف احتفالية القوات املسلحة " 

  ".لنصر أكتوبر العظيم بالقاهرة بالذكرى احلادية واألربعني     

  

  .ب أ) ٤١(ا اات ا ى  ذاة أ االحتفالية:وان ـــعن

  .ح  ة أ رع ٦مرا    :االحتفاليةان ــــمك

  .٢٠١٤أ  ١٩ا    :تفاليةـــاالحتاريخ 

  أ. ٢٤ا  ١٩    تفالية:ــــاالحمدة 

 أ،ا ا ذاة  ا، اث  م    تفالية:ــــــاالح عن
ً  اتا ا  اءإ ا ا طء وا ي اا و 

  .ار   ا ا وت د

  



  

 وا ا ار  ارة   االحتفالية: ههذ يفدور جامعة املنصورة 



  

 أ ا  د.ويا  ا ر   د د.أ  ا م 
ر ا  ا   اا ب رإ  دارة اا  

ا ون   ا ا  و ر  ا وت
   ويا أ.د أ   رسا  رب اا رر و

و  د  أء  ار وا ا و ا اد  اب 

ر  ون ا اض ا  ا ر  واب 
 مو  ط اا ء اأ ا  ا  ،  

 ا  اا أوا .بوا دة واى ا  ات ال ار   

  



  

  
  

   :االحتفاليةمراسم   

   ا ا  ت اض وا  ت ا ا 
رف وان واوا ر اوا ا و ا ب أ  د ،١٩٧٣ات وا 

ا  ةم ي ال ا ر ٢٥  ٣٠و ،م وا  ت د ا 

ا و   تا.  

  
  

 ض اا  ح  ض و فا  ذج  اتوا 
دارات ا تع واوا ات ا ا ا ر  ب ة، أا 

  .أ ب و ا ا واارات وات وارف  وح

 ا ا ودور وا ا وات وات ازارات  د ر اض ن

،وا م ما ات ا ت اوا وا ا.  



  

    

 ض ةذا ا" أ ا  ا  واتا ا ا ،دةا و 
 ا واق ا ر ا ا  ون وا وا ا اوض

  ا .ت

 : م  أ  ر رةا  ت  

 ا ا ح م رةا  ر ل    ب ا
مرات ا اي  أ و ا اي   ا و أ.د أ اوي 

 ت ا  ح.ا مل اي ما ا  

ا   أ   ا ل اا   با  د أ م ا
 م  را    زان ا أ  ا  ر 
   ف  ءز  ر ي ا ا  ،ا أ

 ر را أ ا  رب اا   ،ا  /ا 



  

اا  أمر ادات  م أ ا اي  ام وا  ا و دة 
.ات اا  

    

  

     
  

  ءأ   ذ ف رةا   ا ا  ت دي
  وار  ات وات اى.

  اوت ا ا  دات اات  / إب ااء  ا ه 
  ا   ون ا   ات   اث ا وات اى.



  

  فا  د  ا اتت وادارة ا ج  ا   تا
 ا ل ا رةا   اث ات وار ا  موا ا

٢٠١٥-٢٠١٤.  

     
  

  



  

  من جامعة املنصورةأمساء املشاركني 

را  ءأ    
د. أا  وي   ا ا  رسا  

    أء از اداري 
أ. إب را    وا  ت ا  

 . ا  ء  دارة اا ت او  
 .أ ج ا   إدارة ات واات  

ي ا أ. أ  دارة اا ت او  
ا أ. آا    دارة اا ت او  

رأ. م ن   دارة اا ت او  
 ا   .ضأ  دارة اا با    

    اب
ا  ي أ   م  ز  

ا   زان  ط م   
 ن   ن م   

ا  م آ    ل نا  
       اإ  

ا د ا د    

يشها العظيم من كل رئيسها وجمحى اهللا مصر و  شر،

  

 ت اوا  

ا ب رإ


