
 

 

 

 

لــــــس القــــــومىطاحتفــــــاال بعيــــــد االســــــرة املصــــــرية ودورهــــــا العظــــــيم ىف بنــــــاء الــــــو  ــــــال شــــــخاص ذوى االعاقــــــة  ن يــــــنظم ا ل
فربايـــــر  ١مســــابقة خاصـــــة الختيـــــار الشـــــخص املثـــــاىل مـــــن االســـــرة املصــــرية علـــــى مســـــتوى اجلمهوريـــــة اعتبـــــارا مـــــن اليـــــوم 

اية فرباير  ٢٠٢٠   ٢٠٢٠حىت 

 :مجاالت المسابقة 

 تميز ىف االسرة املصرية من احدى الفئات التالية ساعد ىف دمج الشخص ذوى االعاقة حىت وصل منوذج م
 :ملكانة جمتمعية متميزة 

 ام ذات اعاقة  .١
 ام البناء ذوى اعاقة  .٢
  عاقةذوى االاب البناء من  .٣
 ) من ذوى االعاقة اخت  –اخ ( اخت او اخ راعى  .٤
 ام بديلة لشخص من ذوى االعاقة  .٥

 :معايير االختيار 

  م عطاء املتقدميني للمسابقة ىف دعم وحتفيز مدى االسرة ىف احلفاظ وااللتزام مبنظومة القيم االنسانية وقدرا
على احلفاظ على متاسك االسرة واجياد التوازن بني املسئوليات املتعددة ورعاية االبناء والقدرة على مواجهة 

 .التحديات 
 خوات واحملافظة على كيان االسرة ودمج ومتكني ابناءهم او هلم قصة كفاح ىف تربية االبناء او االخوة او اال

االت العلمية او االجتماعية او الثقافية او الفنية او الرياضية او  م للتفوق ىف ا تمع والوصول  م ىف ا اخو
 .املناصب القيادية 

 م حصلوا على شهادات تعليمية او وظائف اال ىف حالة اال   .عاقة الذهنيةان يكون ابناؤهم او اخو
  عامل يستثىن من السن االخت او االخ او االبنة او االبن  ٥٠اال يقل السن عن. 
  االيزيد عدد االبناء عن ثالثة ابناء ويستثىن من هذا الشرط احملافظات احلدودية كشمال وجنوب سيناء

 .والوادى اجلديد ومرسى مطروح وحمافظات الصعيد 

 اعــــــــــــــالن

 ٢٠٢٠ المصریة االسرة مسابقة



 سابقات مماثلة اال يكون قد سبق تكرميهم ىف م 
   كاولوية مع تفضيل االعلى درجة ىف املستوى التعليمى يوضع ىف االعتبار معيار تعليم االبناء 
  مع ابنائها االم الىت مل حتصل على قدر كاف من التعليم ولكنها استطاعت ان تتعلم يوضع ىف االعتبار 

صغرية واملشاركة االجتماعية وحصلت على مؤهل وشجعت االبناء على العمل اخلاص وادارة املشروعات ال
تمع والبيئة   . التطوعية والنشاط البارز ىف خدمة ا

 :  االتى ىيشمل طلب الرتشح للفئات اخلاصة باالسرة املصرية عل

 واملرفقات الدالة على صحة البيانات ) التليفون  –الرقم القومى ( بيانات املرسل 

 :اجراءات الرتشح   

 : على الرابط التاىل  على من يريد الرتشح ملء االستمارة

 

٧apnptllAaMX٣v٣L٤ssKzzp٥MCB٤FAIPQLScgBJNh١/e/d/forms/com.google.docs://https
 viewform/qGLrasEAhCjNow 

 

 : مع ادراج كافة املرفقات واملستندات املطلوبة التالية 

   االعاقة للمرتشح  كارنيهبطاقة اخلدمات املتكاملة او. 
  صورة من بطاقة الرقم القومى للمرتشح . 
 بناء ملؤهل للمرتشح واالا صورة من. 
 شهادات ميالد االبناء صورة من .  
 شهادات التقدير واالومسة واجلوائز  صورة من. 
  صورة  شخصية وصورة اسرية. 

 


