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 مقدمة

زام بهذه االلت إن،  فالتزاماً منا بمدونة الميثاق العالمي لالمم المتحدة للعام الرابع على التوالي

بة مــــــثابهو دونة ـهذه المعلى  ع ـوقيـتوأن ال، أخالقي بالدرجة األولى التزام  ،المدونة

ا والعمــل عاييرهــها وممتطوعيــن بالتقــيد بمبادئالعاملين ومنا شامـلة اإلدارة والزام ـــــــــلتإ

وى محت داة لرصد كلأعلى نشرهــا والتوعية بها بين الجمهور األوسع، واإلسهام في جعلها 

 .بادئها يخالف م

 لفيةية لألميثاق هيئة األمم المتحدة واألهداف االنمائوفي ضوء مبادىء 

 دمةخنشطة قطاع مة يتناول هذا التقرير رصد خطط وأللتنمية المستدا

ى ئم علالقاوالمجتمع والتنمية بكلية طب الفم واالسنان بجامعة المستقبل 

   .دنيمثالوث الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ال

ليها الضوء ع كافة سبل الدعم لهذه الفعاليات، ونلقيتوفير  في نجحنا االعوام السابقة خالل و

 :فيما يلي

 قافلة العيون )الهجانة(

 :تفاصيل الفعالية

 : أول طريق السويس، وقد تم التواصل مع 4.5أقيمت القافلة بمنطقة الهجانة الكيلو 

 مؤسسة "عنيك في عنينا" للمشاركة باالطباء واألدوية . 

 لقافلة ان لوتم التنسيق مع الجانب األخر من المنظمين بمنطقة الهجانة لتوفير مك

ق مرف للعمل بها، وقد تم توفير أرض بمساحة كبيرة وتم عمل القافلة بها كما

 بالصور.

  مريض. 450تم الكشف علي أكثر من 

  ا، صباح 8.00وقد تم التجمع للقافلة يوم السبت صباحا بمنطقة الهجانة الساعة

لقافلة صباحا وتم البدء في عمل ا 8.30تم الوصول لمكان عمل القافلة الساعة 

 مساءا. 4.30صباحا حتي الساعة  10.00الساعة 

  مريض. 200تم توزيع  ) ألحفة ، عبايات حريمي ، ترينجات أطفال ( على 



 
 
 

  تم التنسيق مع مكتب سيادة وزيرة الهجرة ، وقد حضر مدير مكتب معالي

وزيع ة وتفلة أبناء المصريين بالخارج )كندا( والمشاركة في القافلالوزيرة وقا

 الهدايا بحضور وفد من الكنيسة.

 .وقد حضر رئيس حي شرق مدينة نصر 

 صور الفعالية:

  

  

  

  
 

 2018دوري حياة 

 :تفاصيل الفعالية



 
 
 

 أقيم دوري حياة لصالح ذوي االعاقة، وقد تم التواصل مع: 

 سفير الخير لحضور افتتاح الدوري  –مام إحازم  /كابتنال 

 الختامحفل سفير النوايا الحسنة لحضور  –حمد حسن ـ /كابتنال 

 ورهموتكريمهم علي الحضور من خالل الدكتورة/ رندا رزق لحض تم تسليم الدروع الشرفية

 .ةالكريم  في دوري حيا

 :قنواتتم التنسيق مع القنوات الفضائية لتغطية الحدث بحضور  كذا

 ام بي سي مصر قناة  -

 دريم   -

 م سي دي إ  -

 الحدث -

 :الفعاليةصور 

  

 
 



 
 
 

  

  
 

 :لينكات التغطية اإلعالمية

 | دورى حياة لكرة القدم لجمع تبرعات لذوى االحتياجات الخاصة قناة دريم – نهاية االسبوع

 

 2018معرض قاهرة المعز 

 :تفاصيل الفعالية

لمشاركة لام  تم التواصل مع هيئة قصور الثقافة من خالل الدكتورة/ رندا رزق والمنســق العــ

 جميع في معرض القاهرة المعز ونظرا لضيـق الوقت وإبالغنا بميعاد المعرض لم نعرض

 األقسام الخاصة بهم وقـد تـم عــــرض بند واحد فقط وهو اآلتي:

 والبحوث ــات، بعد التواصل مع مدير الشئون الدراسركن الحرف التراثية واليدوية المصرية

 والتنسيق مع ادارة الجـــامعة تم عرض المشغوالت لمدة ثالثة أيام.

 صور الفعالية:

https://www.youtube.com/watch?v=37q0dzMntO4&feature=youtu.be


 
 
 

  

  

  

  
 

 األسنان ) الهجانة (قافلة 

 :تفاصيل الفعالية



 
 
 

 : أول طريق السويس، وقد تم التواصل مع 4.5أقيمت القافلة بمنطقة الهجانة الكيلو 

 40ن لة مجامعة المستقبل لتنظيم القافلة من كلية األسنان وقد تم تكوين القاف 

 دكتور وطقم تمريض وفردين من أمن الجامعة.

  قافلة ان للمن المنظمين بمنطقة الهجانة لتوفير مكوتم التنسيق مع الجانب األخر

فق ا مرللعمل بها،  وقد تم توفير أرض بمساحة كبيرة وتم عمل القافلة بها كم

 بالصور .

  مريض وعمل جراحه خلع وتنضيف. 300تم الكشف علي أكثر من 

 ،وتم  تم التنسق مع مطعم كنتاكي وعمل الخصم الالزم لتوفير وجبات للقافلة

 وجبه للقافلة  45دد توفير ع

 تم ولة، تم التنسيق مع شركة مياه حياة وعمل الخصم الالزم لتوفير مياة للقاف

 كراتين مياة للقافلة. 3توفير عدد 

 . تم التنسيق مع الجامعة لتوفير باص لتنقل القافلة 

 ر وقد تم التجمع للقافلة يوم الجمعة صباحا بمنطقة مدينة نصر بجوار سو

ان صباحا ، تم الوصول لمك 11.30تحركت القافلة الساعة النادي األهلي . 

حتي  مساءا 1.00صباحا وتم عمل القافلة الساعة  12.00عمل القافلة الساعة 

 مساءا. 3.30الساعة 

 مرفق صور القافلة:

  



 
 
 

  

  

  
 احتفالية يوم اليتيم

Fue  ANNUALcandy festival 2018 

 :تفاصيل الفعالية

شتراك مع فعاليات قسم خدمة المجتمع باإلضمن 4/4/2018يوم االربعاء الموافق أقيماالحتفال 

 لتنميةلياة حجامعة المستقبل، المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، مؤسسة  إتحاد الطالب

 المستدامة،جمعية جامعة المستقبل .

 راقص قد تم التنسيق مع مطعم ماكدونالدز لتقديم الوجبات لألطفال وعمل عرض فني• 

 واأللعاب الخاصة بهم ضمن االحتفالية.

في  ترنج بمقاسات مختلفة لألطفال والشباب بدار األيتام المشارك 58تم توزيع عدد • 

 االحتفال.

 :صور الفعالية



 
 
 

  

  

  

 

 ندوة المجلس القومي للمرأة

 شباب المشاركة للتنمية المجتمعية

 :تفاصيل الفعالية

 جمعيةوتحت رعاية المجلس القومي للمرأة،  الروماني بالجامعةأقيمت الندوة بالمسرح 

 جامعة المستقبل

 بحضور كال من:

 منسق الملتقى أ.م.د راندا رزق ،استشاري المسئولية المجتمعية . -1

 أ.د نجوى خليل ، الوزير االسبق للشئون االجتماعية . -2



 
 
 

 . ةحوفي، عضو المجلس القومي للمرأالالكاتبة الصحفية نشوى  -3

 . ةيزيس محمود ، منسق حملة صوتك لمصر بكرالسيدة /إ -4

 دارة قناة الحدث اليوم.المية / عبير الشيخ ، رئيس مجلس إاالع -5

 أ.د سلوى مكي ، وكيل كلية اقتصاد والعلوم السياسية. -6

 كان الحضور من طالب كلية اقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل. -7

رأة الم اركة في المجتمع وتوعيتهم علي التنمية ودوروذلك لحث الشباب وتوعيتهم علي المش

 في تطوير وتقدم المجتمع. 

 كما تم تسليم الدروع الخاصة بالجامعة للسادة الضيوف تكريما لهم علي الحضور.

 عالميا.قناة الحدث اليوم لتغطية الندوة إتم التنسيق مع • 

 :صور الفعالية

  

  



 
 
 

  

  
 

 بجامعة المستقبلحفل إفطار اليتيم 

 :تفاصيل الفعالية

والمجلس العربي للمسئولية  ةنظمت جمعية جامعة المستقبل بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدام

 onل وتم تغطيتة أعالميا من قنواتأيتام لحضور الحف دورالمجتمعية حفل إفطار لليتيم بالتنسيق مع أربع 

live , وقناة الحدث. 

 :صور الفعالية

  



 
 
 

  
  

 ا من أجل تغير إيجابي لحياة االطفال والشبابمؤتمر مع  

 :تفاصيل الفعالية

ل عا من أجمان " نمت جمعية جامعة المستقبل بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية مؤتمًرا بعنو

ية طالب كل ستقبلتغير إيجابي لحياة االطفال والشباب" للحث على ضرورة مشاركة شباب جامعة الم

 .االقتصاد والعلو

ركة في المشاوالسياسية ) إعالم سياسي ( في ذلك المؤتمر وتدريبهم على الجلسات الحوارية مع المسئولين 

 .تنفيذ مشروعات ) سيدا ( تحت تنفيذ برنامج المسئولية المجتمعية للجامعة

 :صور الفعالية

  

  



 
 
 

  
 اإلسماعيلية (قافلة توزيع غذاء ) بمحافظة 

 :تفاصيل الفعالية

عة جام أقيمت القافلة بمنطقة عزبة فرج ربيع بمحافظة اإلسماعيلية، وقد تم التنسيق بين
 افظةوالمنظمين بمح لومؤسسة حياة للتنمية المستدامة وجمعية جامعة المستقب لالمستقب

 اإلسماعيلية جمعية براعم الخير. 

  25 افلة منين القكلية التجارة وإدارة األعمال وقد تم تكوجامعة المستقبل لتنظيم القافلة من 

طية طالب ومنسق االتصال وسائق الباص وطاقم قناة الحدث وطاقم البوابة نيوز للتغ
 اإلعالمية .

 

 وفير ية لتوتم التنسيق مع الجانب األخر من المنظمين بمنطقة عزبة فرج ربيع باإلسماعيل
كما  فلة بهال القاتوفير دار مناسبات العزبة الكبيرة وتم عممكان للقافلة للعمل بها ، وقد تم 

 مرفق بالصور .
  شهر . أسرة فقيرة تغطي االحتياجات لمدة 100تم توزيع الشنط الغذائية على أكثر من 

 معة ه بجاتمت التعبئة بالمشاركة بين طالب كلية اقتصاد وعلوم سياسية وطالب كلية تجار
 المستقبل .

  دد وفير عتمطعم كنتا كي وعمل الخصم الالزم لتوفير وجبات للقافلة ،وتم تم التنسيق مع

 وجبه للقافلة . 32

  كرتونه عصير للطالب . 2كراتين مياه و 3تم التنسيق وشراء 

 . تم التنسيق مع الجامعة لتوفير باص لتنقل القافلة 

  التجمع  بمنطقةصباحا  10الساعة  14/7/2018وقد تم التجمع للقافلة يوم السبت الموافق

 صباحا. 11.30كت القافلة الساعة الخامس أمام الجامعة . تحر

  لة الساعة مساءا وتم عمل القاف1.00تم الوصول لمكان عمل القافلة باإلسماعيلية الساعة

 مساءا. 3.30مساءا حتى الساعة  1.00

 الميةتم التنسيق مع قناة الحدث وجريدة البوابة نيوز ومجلة يوتوبيا للتغطية اإلع. 

 :صور الفعالية



 
 
 

  

  

  

  
           

 :لينكات التغطية اإلعالمية



 
 
 

غذاء وكساء وغطاء.. طالب ومتطوعون يوزعون مساعدات غذائية في قرى صدى العرب| 

 اإلسماعيلية المهمشة

طالب متطوعون يوزعون مساعدات غذائية في قرى  صور.. غذاء وكساء وغطاء..المواطن| 

 اإلسماعيلية المهمشة

 طالب يوزعون مساعدات غذائية في قرى اإلسماعيلية المهمشةالبوابة نيوز| 

توزيع مساعدات غذائية في قرى اإلسماعيلية المهمشة بمشروع "غذاء وكساء أهل مصر| 

 وغطاء"

غذاء »بمشروع  توزيع مساعدات غذائية في قرى اإلسماعيلية المهمشةوكالة أنباء مصر| 

 «وكساء وغطاء

 

 زيارة مقر العياط ) إلحياء الحرف التراثية(

 :تفاصيل الفعالية

ومؤسسة  لتقبأقيمت الزيارة بمنطقة العياط  بمحافظة الجيزة، وقد تم التنسيق بين جامعة المس
 والمنظمين بالعياط.  لحياة للتنمية المستدامة وجمعية جامعة المستقب

 سات مل جلجامعة المستقبل لتنظيم القافلة من طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية لع
 حوارية مع المدربين والمتدربين وقد اعدو الطالب تقريرا بذلك وقد تم 

  الحدث  طالب ومنسق العالقات الحكومية وسائق الباص وطاقم قناة 15تكوين القافلة من

 مية .وطاقم البوابة نيوز للتغطية اإلعال
 ل ستقباوتم التنسيق مع الجانب األخر من المنظمين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة ال

رفق الطالب بحضور المدربين والمتدربين بمشروع تدريب وتشغيل الشباب بالعياط ، م
 بالصور .

  دد عوفير تتم التنسيق مع مطعم كنتا كي وعمل الخصم الالزم لتوفير وجبات للقافلة ،وتم

 ه للقافلة.وجب 20

  كرتونه عصير للطالب. 2كرتونة مياه و 2تم التنسيق وشراء 

 .تم التنسيق مع الجامعة لتوفير باص لتنقل القافلة 
  نطقة التجمع صباحا بم 10الساعة  11/7/2018وقد تم التجمع للقافلة يوم االربعاء الموافق

الزيارة  الوصول لمكانصباحا ، تم  11.30الخامس أمام الجامعة . تحركت القافلة الساعة 

 مساءا. 3.00مساءا حتى الساعة 1.00بالعياط الساعة 

  ة لتغطيلتم التنسيق مع قناة دريم و قناة الحدث وجريدة البوابة نيوز ومجلة يوتوبيا
 اإلعالمية

http://www.sada-elarab.com/105098
http://www.sada-elarab.com/105098
https://www.elmwatin.com/478106/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A9
https://www.elmwatin.com/478106/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A9
http://www.albawabhnews.com/3195531
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/660796/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1--(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/660796/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1--(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
http://misrnewsagency.com/site/News-41369.._%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9__%C2%AB%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1%C2%BB
http://misrnewsagency.com/site/News-41369.._%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9__%C2%AB%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1%C2%BB


 
 
 

  ( مرفق التقارير الفنية للطالب عن البحث السريع بالمشاركة في PRA) 

  اإلعالمية لتغطية الحدثاللينكات مرفق صور القافلة  وأيضا. 

 الفعالية: صور

  

  

  

  
 لينكات التغطية اإلعالمية:

بالصور إحياء الحرف التراثية.. مبادرة جديدة لطالب اقتصاد وعلوم سياسية إيجيبت نيوز| 
 ”المستقبل“وتجارة 

http://egyptnewnews.com/newspaper/2018/07/12/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF/
http://egyptnewnews.com/newspaper/2018/07/12/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF/


 
 
 

CSE Egypt |علوم سياسية وتجارة   ةتحت رعاية المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.. طلب

 يعيدون الحرف التراثية بمدينة العياط

 "إحياء الحرف التراثية" مبادرة لطالب جامعة المستقبل في الجيزةالوطن| 

 اقتصاد وعلوم سياسية وتجارة يعيدون إحياء الحرف التراثية بمدينة العياط ةطلبالوفد| 

 علوم سياسية وتجارة يعيدون إحياء الحرف التراثية بالعياطة طلبالدستور| 

 

 ي(وتأهيل طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية )إعالم سياسبرنامج تدريب 

معقد تسي، في إطار السعي لتأهيل طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية قسم اإلعالم السيا

ن دة مجتماعات للطالب مع كبار المسئولين الكتساب الخبر في الحوار واالستفاعدد مناال

 :كالتاليوكانت االجتماعات  ،خبراتهم

 دكتور طارق توفيق ) اتحاد الصناعات المصرية (الاجتماع مع 

  

  
  

 هليوبوليس ةاجتماع مع رئيس مجلس ادارة شركة سيكيم وجامع

http://csrwort.com/2018/07/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
http://csrwort.com/2018/07/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.elwatannews.com/news/details/3516865
https://m.alwafd.news/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/1931414-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://www.dostor.org/2247677


 
 
 

 

 

 

 وزيرة البيئة السابقة دكتور ليلى اسكندراجتماع مع 

 

 

 

 2018ملتقى الشباب العالمي 

 تفاصيل الفعالية:

الريادة وفوق في إطار دور الجامعة في المسئولية المجتمعية والنمو بالشباب وتشجيعهم على الت

لية ققرت جامعة المستقبل بالتعاون مع جمعية جامعة المستقبل والمجلس العربي للمسئو

عنا مجتمبالمجتمعية على عمل ملتقى للشباب في اليوم العالمي لهم وتكريم الكوادر الشابة 

 تي:ألاؤتمر هذا التقرير ماتم العمل علية خالل فترة التنسيق حتى بداية ونهاية المنوضح في 

 صحافة ال -1

 تم التنسيق مع صحفي التعليم لتغطية المؤتمر. -

 تم كتابة الخبر الصحفي الخاص بالحفل وتوزيعه على الصحفيين و المواقع   -



 
 
 

 تم متابعة أنتشار الخبر و تغطيته فى الصحف و المواقع. -

 كلمات الحفل األفتتاحية و الختامية تجهيز  -

 تجهيز التصريحات الصحفية . -

 دوت مصر"  – 7رسالة فيديو للحفل و المؤسسة  فيديو -

 التلفزيون  -2

 –DMC-قنوات للتغطية على ثالث أيام بواقع قناتين كل يوم  "دريم  6تم مخاطبة  -

الحدث  -  LTC–المحور  –صدى البلد  -  NILE TV  - CBC–التلفزيون المصري 

-  ONE   " 

 وتنسيق األحاديث التلفزيونية مع القنوات قبل الحفل  . -

 

 الدعوات  -3

 دعوة الشخصيات العامة و األعتبارية و المشاهير لحضور الحفل

 تم دعوة بعض الشخصيات منها:

 الدكتورة راضية عاشوري مديرمكتب اإلعالم لمكتب األمين العام لألمم المتحدة• 

 الدولي للمتلقي وعميد الجالية الصينية بمصرهانييان الراعي • 

والممثل األقليمي لشركة كوكاكوال بالشرق ENACTUSغادة مكادي مؤسسة مبادرة .د• 

 األوسط

 الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصرالسابق وسفيرمبادرة القضاءعلى فيرس سي• 

 عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب. د• 

واد منة مجدي والتي كرمه االسيدالرئيس عبدالفتاح السيسي خالل مؤتمر ر اإلعالمية• 

 تكنولوجيا المستقبل لهذا العام.

 سما صبحي أحد النماذج الشبابية لتقديم رسالة إلى السيد الرئيس• 

 رحمة خالد بطلة السباحة لذوي القدرات الخاصة

ت قيها المهندس أحمد رأفومجلة يوتيوبيا يل FUEشباب جامعة المستقبل وفريق أنا • 

نة مديرالسوشيال ميديا للشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية ومعه شرين عجي

 مديرالعالقات العامة بمنصورجروب



 
 
 

يس الدكتورمحمد حسني الدسوق يرئيس المؤسسة العلمية ألمراض الشريان اآلورطي ورئ• 

 وحدة جراحات األوعية الدموية بطب القصرالعيني

 DMCستاذ هشام سليمان رئيس شبكة قنواتاال• 

 دكتورخالد الربيع الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية• 

 الدكتور رنا كريم مسئول برامج هيئة األمم المتحدة للمرأة• 

 EGالدكتورة نيلي محمودمديراالتصاالت والعالقات العامةببنك• 

 لسفارة البحرينهاني فاروق المستشاراإلعالمي • 

 الكاتبةالصحفية حنان الجندي والمدرس بجامعة األهرام الكندية• 

نوات اإلعالمي مصطفى كفافي المذيع بالتلفزيون المصري ومقدم برامج بالعديد من الق• 

 الفضائية

 برنامج صباح دريم ويتسلمها اإلعالمية مها موسى والصحفي أحمدصقر• 

 قناة الحرة ويتسلمها• 

 قناةالحدث ويتسلمهااإلعالمية عبيرالشيخ واإلعالمي أحمد فودة• 

 الصحفية سالي عاطف رئيس تحريرجريدة الصباح• 

 تكريم شباب البرنامج الرئاسي -4

 أميرةعبدالمقصود -1

 سناءمحمد -2

 تكريم شباب الفنانين -5

 "2 عةاالجم" الفنان محمد فهيموالذي قام بالعديد من االدوار وأخرهادورسيدقطببمسلسل -1

 "العمةنور" الفنانة نورقدري والتي قامت بالعديد من االدواراخره امسلسل -2

 أبطال من دهب رفعوا اسم مصرتكريم  -6

 

 كمةالمال البطل يسري رزق الحاصل على الميدالية الذهبية لأللمبياد البحرالمتوسط في -1



 
 
 

ة وذهبي البحرالمتوسطالبطلة دينا مشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية لأللمبياد  -2

 البطولة العربية في تنس الطاولة

 البطلة نورهان عاطف بطلة العالم في تنس الطاولة -3

 البطلة سلمى الحسيني بطلة العالم في السباحة -4

 البطل محمد الحسيني أول بطل منذ ويالقدرات الخاصة يعبرالمانش -5

 البطلة رحمةخالد بطلة السباحة -6

 FUEأنا  تكريم الكوادرالشبابية مبادرة -7

 شرين عجينة مديرالعالقات العامة بمنصورجروب -1

 ةلدولياأحمد رأفت رئيس قسم السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات  -2

 دكتورإسراء البابلي طبيبة أسنان -3

 تكريم متفوقي الثانوية العامة -8

 ندى ونادين أحمد منصورالمنسي -1

ة على العام الدراسي المنقضى والحاصلسارة سعد أحد اوائل مدارس المتفوقين خالل  -2

 منحة التفوق الدراسي بكندا

 المخترعين الشبابتكريم  -9
سارةعبداللطيف أول بنت تتبانها وزارة الدفاع عقب اختراع نظام ذكي  -1

 لتطويرالصندوق األسود للطائرات المدنية

ج العالمخترع الصغيرأحمد مطرالحائزعلى ذهبية مسابقة جنيف للعلوم بعد اكتشافه  -2

 سرطان الجلد

 :المتابعات

 متابعة األنتشار الصحفي • 

 متابعة الفيديوهات والتقارير المصورة • 
 توثيق الحدث بالصور • 

 اآلتي:قام فريق العمل بـ

 اإلشراف الكامل على الحفل•

 تحضيرالكلمات االفتتاحية وبرنامج الحفل•

 طباعة الدروع• 

 القاعةاإلشراف على التنظيم الداخلي داخل • 



 
 
 

 تنسيق الحورات للصحفية والتلفزيونية• 

 صور الفعالية:

  

  

  

  



 
 
 

  

  
 

 لينكات التغطية اإلعالمية:

عربي يحتفال باليوم العالمي للشباب في جامعة األمم المتحدة والمجلس الالقرار العربي| 

 المستقبل

 األمم المتحدة والمجلس العربي يحتفالن باليوم العالمي للشبابمصرس| 

 األمم المتحدة والمجلس العربي يحتفالن باليوم العالمي للشبابالموجز| 

"العربى للمسئولية المجتمعية" يحتفل باليوم العالمى للشباب بالتعاون مع األمم المواطن| 

 المتحدة

 األمم المتحدة تنظم احتفالية في مصر لتكريم عدد من القيادات الشابة |TeNأخبار 

 | تكريم أوائل الثانوية العامة والقيادات الشابة في اليوم العالمي للشباببانوراما النيل

"العربي للمسئولية المجتمعية" يكرم القيادات الشابة بالتعاون مع األمم المتحدة الصباح| 

 وجامعة المستقبل

 بلالقصبي وعاشوري ومسلم أبرز حضور احتفالية القيادات الشابة بجامعة المستقصدى البلد| 

 أمين عام األمم المتحدة للشباب: استراتيجية جديدة لدعمكم سبتمبر المقبلصدى البلد| 

 تكريم متحدي اإلعاقة في احتفالية القيادات الشابة بجامعة المستقبلصدى البلد| 

 عبد الهادي القصبي يقدم مبادرة لتمكين الشباب من زيارة البرلمانصدى البلد| 

 بالصور.. األمم المتحدة و"العربي للمسئولية" يكرمان القيادات الشابةالبوابة نيوز| 

https://www.alqraralaraby.news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-/16300
https://www.alqraralaraby.news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-/16300
الأمم%20المتحدة%20والمجلس%20العربي%20يحتفلان%20باليوم%20العالمي%20للشباب
http://www.elmogaz.com/node/481834
https://www.elmwatin.com/497261/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elmwatin.com/497261/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=tOqD8TquNTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uZqHZLFVvjA&feature=youtu.be
https://www.elsaba7.com/details/190964
https://www.elsaba7.com/details/190964
https://www.elbalad.news/3419038
https://www.elbalad.news/3419181
https://www.elbalad.news/3419098
https://www.elbalad.news/3419206
http://www.albawabhnews.com/3231671


 
 
 

يحتفالن باليوم العالمي للشباب بجامعة ” المجلس العربي”و” األمم المتحدة“بالصور .. وطني| 

 المستقبل

 األمم المتحدة والمجلس العربي يحتفالن باليوم العالمي للشبابالموجز| 

 ”اإلعاقة“بإلغاء كلمة رسالة من ذوي القدرات الخاصة للرئيس: نطالب إيجيبت نيوز| 

DMC :األمم المتحدة تنظم احتفالية في مصر بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 

األمم المتحدة والمجلس العربي يحتفال باليوم العالمي للشباب في جامعة لعرب| صوت ا

 المستقبل

 اليوم.. "األمم المتحدة" بالقاهرة تكرم القيادات الشابةالبوابة نيوز| 

 تكريم متحدي اإلعاقة في احتفالية القيادات الشابة بجامعة المستقبلصدى البلد| 

 األمم المتحدة تنظم احتفالية في مصر بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.. الخميسالوسيلة| 

 

 57357زيارة مقر مستشفى 

 :تفاصيل الفعالية

ة ،وقد تم التنسيق بين جامعة المستقل وجمعية جامع  57357أقيمت الزيارة بمستشفى 

 المستقبل والعالقات العامة الخاصة بالمستشفى . 

 30افلة من ( وقد تم تكوين القSPEجامعة المستقبل لتنظيم القافلة من كليات الجامعة وفد )•

لتغطية وز لاة الحدث وطاقم البوابة نيطالب ومنسق العالقات الحكومية وسائق الباص وطاقم قن

 اإلعالمية .

رفق وتم التنسيق مع الجانب األخر من المنظمين بمستشفى الستقبال الطالب بحضور ، م•

 بالصور ...

 تم التنسيق مع الجامعة لتوفير باص لتنقل القافلة .•

ل الالطفمن مالبس  54تم التنسيق مع مؤسسة حياة لتنمية المستدامة على توزيع عدد •

 .المستشفى

http://www.wataninet.com/2018/08/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://www.wataninet.com/2018/08/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://www.elmogaz.com/node/481834
http://egyptnewnews.com/newspaper/2018/08/09/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%B7%D8%A7/
https://www.youtube.com/watch?v=YZY8WoPWL8c&feature=youtu.be
https://soutelarabnews.com/2018/08/09/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8/
https://soutelarabnews.com/2018/08/09/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8/
http://www.albawabhnews.com/3230721
http://www.elbalad.news/show.aspx?id=3419098
http://www.alwasela.com/244277


 
 
 

طقة التجمع صباحا بمن 10الساعة  17/10/2018وقد تم التجمع للقافلة يوم االربعاء الموافق •

لزيارة صباحا ، تم الوصول لمكان ا 11.30الخامس أمام الجامعة . تحركت القافلة الساعة 

 ستشفى .وللمظهرا وبدأت الزيارة لالطفال  12بالسيدة زينب تمام الساعة  57357بالمستشفى 

 مية ة اإلعالتغطيتم التنسيق مع قناة دريم و قناة الحدث وجريدة البوابة نيوز ومجلة يوتوبيا لل•

 :صور الفعالية

  

  

  



 
 
 

  
  

  
 

 

 مؤتمر بالشباب تحيا االمم: 

 :تفاصيل الفعالية

يااألمم اب تحبالشب مؤتمرتم دعم في إطار الدعم والشراكة التي تقدمها جمعية جامعة المستقبل، 

 :للمؤتمرساسي أعالميا كراعي إماديا و 2018

 :صور الفعالية



 
 
 

 

 

 
 

 :لينكات التغطيةاإلعالمية

 تكريم راندا رزق وجابر نصار وشخصيات إعالمية ورياضية في حب مصرالوفد| 

 المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية يشارك فى مهرجان بالشباب تحيا االممدنيا الوطن| 

بر نصار وشخصيات فى مهرجان "بالشباب تحيا األمم" تكريم راندا رزق وجاالموجز| 

 اعالمية ورياضية في حب مصر

يكريم  راندا رزق وجابر نصار وشخصيات ” بالشباب تحيا األمم“مهرجان آخر األحداث| 

 اعالمية ورياضية في حب مصر

للمسؤولية المجتمعية يشارك فى مهرجان بالشباب تحيا الصور المجلس العربى مصر اليوم| 

 االمم

 المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية يشارك فى مهرجان بالشباب تحيا االمماآلن مصر| 

 عربي للمسؤولية المجتمعية يشارك في مهرجان بالشباب تحيا االممالنايل| بالصور المجلس ال

https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2102916-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/14/1191843.html
http://www.elmogaz.com/node/506461
http://www.elmogaz.com/node/506461
https://ltesnews.com/section-1/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://ltesnews.com/section-1/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.mesralyoum.com/2018/11/blog-post_975.html?fbclid=IwAR1N25-nc_jCWm_XEd4Zuhr_UwAP-IaFouQLjW3567u-93P-t0C87f7ghJ4&m=1
http://www.mesralyoum.com/2018/11/blog-post_975.html?fbclid=IwAR1N25-nc_jCWm_XEd4Zuhr_UwAP-IaFouQLjW3567u-93P-t0C87f7ghJ4&m=1
http://www.alaanmasr.com/news/2716
http://elnile-news.com/t~32715


 
 
 

 

 مؤتمر الفرنشايز:

 :تفاصيل الفعالية

 وليةشاركت جامعة المستقبل وجمعية جامعة المستقبل بالتعاون مع المجلس العربي للمسئ

شاركة في مؤتمر الفرنشايز وتمت الم  EFDAالمجتمعية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية 

تصاد طالب من طالب الجامعة كلية االق 35لجامعة المستقبل كراعي ذهبي، وقد شارك عدد 

 والعلوم السياسية.

 :صور الفعالية

  

  

 
 



 
 
 

 :لينكات التغطية اإلعالمية

 راندا رزق تشيد بانعقاد المجلس العالمى " للفرانشايز" فى مصرالوفد| 

 د. راندا رزق تشيد بانعقاد المجلس العالمى للفرانشايز فى مصردنيا الوطن| 

 للفرانشايز فى مصر ييشيد بانعقاد المجلس العالم ةالمجتمعي ةالمجلس العربى للمسؤوليالنايل| 

 اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة المستقبلالبوابة نيوز| 

يوقع مذكرتي تفاهم مع جامعة المستقبل والمصرية للفرانشايز « اتحاد الصناعات»أموال الغد| 

 لتوفير فرص عمل للشباب 

 تعاون بين اتحاد الصناعات وجهات بحثية خاصة للتنمية وخلق فرص عمل للشبابالوطن| 

تعاون بين اتحاد الصناعات وجهات بحثية خاصة للتنمية وخلق فرص عمل إيجيبت نيوز| 

 للشباب

 اتفاقية تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وجامعة لتعزيز البحث العلمىاألسبوع| 

 

 االلكتروني:مؤتمر االدمان 

 :تفاصيل الفعالية

علوم اد والكلية االقتثكما تم مشاركة طالب ، ساسيأا كراعي واعالميً  اتم دعم المؤتمر ماديً 

لى ععالم سياسي وعمل جلسة حوار مع ضيوف المؤتمر، وتم تكريم الطالب السياسية قسم إ

 مشاركتهم.

 :صور الفعالية

  

https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2108780-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/19/1193279.html
http://elnile-news.com/t~32977
https://www.albawabhnews.com/3216707
http://www.amwalalghad.com/2018/07/30/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9/
http://www.amwalalghad.com/2018/07/30/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9/
https://www.elwatannews.com/news/details/3560888
http://egyptnewnews.com/newspaper/2018/07/30/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AE/
http://egyptnewnews.com/newspaper/2018/07/30/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AE/
http://www.الأسبوع.com/Article/428440/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89


 
 
 

  

  

 احتفاالت االمم المتحدة

 :تفاصيل الفعالية

ة من لخاصامم المتحدة ليوم المتطوعين ويوم الهجرة ويوم ذوي القدرات احتفاالت األ انطلقت

معية لمجتاجامعة المستقبل وجمعية جامعة المستقبل بالمشاركة مع المجلس العربي للمسئولية 

اء ثنأةوالعالمي ةوقد تم تكريم بعض الشخصيات العام 2018ديسمير  5ديسمبر و  4يومي 

ذوي القدرات شخاص األ ةألعمالوتم عمل معرض للمنتجات والحرف اليدوي ،االحتفال

حظيت االحتفاالت كما  ،الخاصة لتحقيق الهدف من التطوع والدمج المجتمعي حتى

 عالمية محلية وعالمية.ةإتغطب

 :صور الفعالية



 
 
 

  

  

  

  



 
 
 

  

 

 :لينكات التغطية اإلعالمية

 األمم المتحدة تُقيم أسبوًعا للتطوع والهجرة وذوى القدرات الخاصة بالقاهرةالدستور| 

 األمم المتحدة تُقيم أسبوع للتطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة بالقاهرةالموجز| 

 األمم المتحدة تُقيم أسبوعا لذوي القدرات الخاصة بالقاهرةبوابة أخبار اليوم| 

 لمتحدة تنظم أسبوع التطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة بالقاهرةاألمم االبوابة نيوز| 

 األمم المتحدة تنظم أسبوعا للتطوع والهجرة وذوي القدرات بالقاهرةصدى البلد| 

 األمم المتحدة تنظم أسبوع التطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة بالقاهرةالبوابة نيوز| 

 لخاصة بالقاهرةاألمم المتحدة تُقيم أسبوًعا للتطوع والهجرة وذوي القدرات اصدى العرب| 

 األمم المتحدة تُقيم أسبوًعا للتطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة بالقاهرةأهل مصر| 

 ي القدرات بالقاهرةاألمم المتحدة تُقيم أسبوًعا للتطوع والهجرة وذوالمصريون| 

 األمم المتحدة تُقيم أسبوًعا للتطوع والهجرة وذوى القدرات الخاصة بالقاهرةالدستور| 

 الخاصة بالقاهرةاألمم المتحدة تقيم أسبوعا للتطوع والهجرة وذوي القدرات فيتو| 

 األمم المتحدة تنظم أسبوعا للتطوع والهجرة وذوي القدرات بالقاهرةأهم األخبار| 

ديسمبر..انطالق فعاليات أسبوع التطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة باألمم 4الموجز| 

 المتحدة

 لقاهرةاألمم المتحدة تُقيم أسبوعا للتطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة باالوفد| 

https://www.dostor.org/2416127
http://www.elmogaz.com/node/511244
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2763019/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 انطالق أسبوع األمم المتحدة للهجرة والتطوع وذوي القدرات الخاصةإيجيبت نيوز| 

 انطالق فعاليات أسبوع األمم المتحدة للهجرة والتطوع وذوي القدرات الخاصةالوطن| 

األمين العام لألمم المتحدة: العمل التطوعي يسعى لتعزيز أهداف التنمية بوابة األهرام| 

 المستدامة

 برلماني: مصر سبقت دواًل كثيرة في حقوق اإلنسانالوطن| 

 انطالق أسبوع األمم المتحدة للهجرة والتطوع وذوي القدرات الخاصة )صور(الصباح| 

الدول في العمل ممثلة األمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة.. وسبقت جميع الصباح| 

 التطوعي )صور(

برلماني: مصر البلد الوحيدة التي لم تعزل الالجئين في مخيمات.. وعدد المهاجرين الصباح| 

 تجاوز الماليين

 األمم المتحدة": مصر قدمت قدوة في التعامل مع الالجئين ومتحدي اإلعاقة"الوطن| 

 اقةراندا رزق: الرئيس السيسي أول من أطلق ذوي القدرات الخاصة على ذوي اإلعالصباح| 

 مسئول باألمم المتحدة: المتطوعون يمثلون مصدر إلهام حقيقي لآلخرينالصباح| 

األمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل أهم األخبار| 

 التطوعي

 للهجرة والتطوعانطالق فعاليات أسبوع األمم المتحدة الوطن نيوز| 

رئيسة مركز األمم المتحدة لإلعالم بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة لجنسيات بوابة األهرام| 

 كثيرة

 

 

 للمهجرين سنانأقافلة 

 :تفاصيل الفعالية

ي قبل فجامعة المست الهجرة و جمعيةمم المتحدة لشئون شاركت جامعة المستقبل ومنظمة األ

 ة منمم المتحدجرين الغير قادرين تحت برنامج األسنان للكشف على المهلألتنظيم قافلة 

 مهاجر. 400الطالب الخريجين وتم الكشف على أكثر من 
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 :صور الفعالية

  

  

 

 مم المتحدة لشئون الهجرة احتفالية األ

 :تفاصيل الفعالية

 مماألالعربي للمسئولية المجتمعية و جامعة المستقبل بالتعاون مع المجلسشاركت جمعية 

ب بمشاركة قافلة من الطال ةيفي انطالق االحتفالية الطب IOMالمتحدة لشئون الهجرة 

فالم كما تمت المشاركة في مهرجان األ 2018 /12/  15الخريجين من جامعة المستقبل يوم 

سط ثري بواأل يفي قصر محمد عل 12/2018/ 18الهجرة يوم مم المتحدة لشئون الخاص باأل

 نانينفالم عن الهجرة ومخاطرة الغير شرعية بحضور كبار رجال الدولة والفأالبلد لعرض 

 المية.إعتغطية حظيت الفعاليةبالمم المتحدة كما والمسئوليين با

 :صور الفعالية
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