
خريطة مصروسيناء 



موقع سيناء 
: أرض سيناء 

و سيناء هى . يوجد قطعة أرض فى مصر و هى جزء من مصر أسمها سيناء
عبارة عن شكل سبعة يوجد على جانبيها اليمين و الشمال خليجين على 

اليمين خليج العقبة و على الشمال خليج السويس و لونهم أزرق و فى الوسط 
خريطة و أرض سيناء و هى منطقة صفراء و توجد بها كنوز غالية على 

و هى عبارة عن رمال . مصر من دهب و رمال ناعمة و صفراء مثل الدهب
و هى منطقة متميزة و ممتازة بالنسبة لمصر و هذة . صفراء و ناعمة

المنطقة كانت محتلة و مستعمرة من بلد أخرى أسمها أسرائيل و جاءت 
مصر إلستردادها مرة أخرى و ترجعها ليها مرة أخرى أو مرة ثانية علشان 
هى جزء من أرض مصر فجاءت مصر بالدبابات و األسلحة و المعدات و 

الجنود و الجيش و الضباط و العساكر و دخلت على أرض سيناء لكى 
تحارب أسرائيل وتسترد سيناء أرضها مرة ثانية و بكدة أستردت مصر 

سيناء ليها مرة ثانية و رجعت سيناء لمصر و هذة الحرب كانت بين مصر و 
و أنتصرنا فيها بإسترجاع أرض  1973أكتوبر سنة  6أسرائيل هى حرب 

. و طرد أسرائيل من أرض سيناء نهائيا. سيناء لمصر مرة ثانية



باقى زكى يوسف ياقوت 

القائد باقى زكى يوسف 
مهندس و ضابط فى الجيش المصرى 

أكتوبر صاحب فكرة تحطيم  6فى حرب 

. خط بارليف فى أنتصارات أكتوبر

    

الضابط باقى زكى يوسف  
هو صاحب موضوع الرش بالخرطوم 

. أكتوبر 6لعبور خط بارليف فى حرب 



باقى زكى يوسف ياقوت 
هو صاحب فكرة تحطيم خط بارليف 

و هو كان مهندس و . بمضخات المياة
ضابط جيش كان مقدم فى الجيش 
المصرى وقت حرب أكتوبر سنة 

و هو صاحب فكرة تجريف  1973
رملة خط بارليف فى حرب أكتوبر سنة 

عشان يقدر الجيش المصرى  1973
يعدى و يقتحم أسرائيل و كانت فكرة 

هى مفتاح نصر باقى زكى يوسف 
أكتوبر على أسرائيل و عبور قناة 

السويس و اقتحام خط بارليف و دية 
كانت بداية األنتصار إللى حققة الجيش 
المصرى فى حرب أكتوبر بإستعمال 

ماية القناة و بكدة قدر الجيش المصرى 
يحطم و يقتحم خط بارليف إللى بنتة 
أسرائيل فى قناة السويس لمنع دخول 

الجيش المصرى من التعدية و تم 
اإلنتصار على أسرائيل فى حرب 

.  1973أكتوبر سنة 



راوية عطية 

أول أمرأة ضابطة فى 

.الجيش المصرى

أول راوية عطية كانت  -1

أمراة تعمل كضابطة فى الجيش 

المصرى و كان ذلك بعد ما 

حصل العدوان الثالثى على مصر 

.  “ أسرائيل-فرنسا -بريطانيا”

أمرأة على  4000راوية دربت 

األسعافات األولية و التمريض 

لجرحى الحرب ووصلت لرتبة 
. نقيب 



و فى حرب أكتوبر سنة  -2

رئيسة راوية عطية كانت  1973

( أسر الشهداء و الجنود  )جمعية 

أم المقاتلين ) ب لذلك لقبت 

. ( الشهداء 

 

نتيجة لدورها فى خدمة  -3

راوية الجيش المصرى حصلت 
. على عدة جوائز عسكرية 



محمد أنور السادات 

قائد الجيش فى .. مصرى 

حصل .. أنتصارات أكتوبر 

لتوقيعة .. على جائزة نوبل 

. معاهدة السالم 

الرئيس محمد أنور السادات 
رئيس جمهورية مصر العربية 

 6فى ذلك الوقت فى أنتصارات 

أكتوبر و عمل معاهدة السالم و 
. أخذ جائزة نوبل للسالم 



أ    ماقال       ا ي  ع  مصر   

للشاعرصال  (على  سم مصر)الن  الكامل..كل يوم قصيدة

: جاهين

. شعرصال  جاهين على أسم مصر



ع ى  س  مصر  
النخل فى العالى والنيل ماشى طوالى 

مقلوبة وأنا مالى .. معكوسة في  الصور

يا و د انا فى حالى زى النقش فى العواميد 

زى الهالل إللى فوق مدنة بنوها عبيد 

وزى باقى العبيد ب جرى على عيالى 

ب جرى و خطوى وئيد من تقل أحمالى 

وهامتى ك ن فيها حديد .. محنية قامتى 

وعينيا رمل العريش فيها ومل  رشيد 

ب فتحها زى إللى اتولدت من جديد لكنى 


