
 

 أكتوبر ٢٢و  ٢١يومى  "مصر لمعا "المؤتمر الثانى لطالب المرحلة الثانوية 

 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

تنظم محافظة الجيزة وبالتعاون مع مؤسسة الحجة حفيظة النواوى للخدمات اإلجتماعية 

اإلجتماعى المؤتمر الثانى وبالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن 

ً  "لثانوية لطالب المرحلة ا  .أكتوبر بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر  ٢٢و  ٢١يومى  " لمصرمعا

ويقام المؤتمر تحت رعاية اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس  

السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات 

 .الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية 

ً من الوازع الوطنى وفى إطار ما توليه محافظة الجيزة من أهمية ورعاية وإهتمام  وذلك إنطالقا

تغلب بالتعاون والتواصل والتنسيق مع المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات األهلية بهدف ال

ِ مشرق   .على التحديات وإستثمار الشباب مستقبل مصر وأملها فى غد

ويستهدف المؤتمر نشر ثقافة اإلبداع بين الطالب واألجيال القادمة بإعتبارها ركيزة التنمية 

البشرية من خالل العقول والوجدان وتعزيز قيم اإلنتماء الوطنى والتسامح واإليمان ودور اإلعالم 

على رؤية الطالب وإبراز أهم المقترحات والرؤى لتطوير العملية التعليمية والتى  من خالل التعرف



تساهم فى رفعة وبناء الوطن والتعريف بمخاطر اإلرهاب والتأكيد على دور المؤسسات الدينية 

 .واإلعالمية والصحافة 

ً وفتاة من محافظات القاهرة والجيزة والقل ١٠٠٠يشارك فى المؤتمر أكثر من  يوبية واإلسكندرية شابا

  .والشرقية والفيوم وبنى سويف والمنيا 

ويقام على هامش المؤتمر العديد من الندوات بمشاركة رموز المجتمع والمسئولين والمتخصصين 

فى مجاالت التعليم وتدور الندوات حول مخاطر اإلدمان وسبل الوقاية منه ودور المؤسسات الدينية 

والتعصب الرياضى وأثاره السلبية ومحورية دور المرأة وحقوق فى توعية المجتمع ودور الفن 

 .األشخاص ذوى القدرات الخاصة وإندماجهم فى المجتمع 

ً "وتنظم محافظة الجيزة مؤتمر  فى اطار ما تولية المحافظة من اهتمام خاص بالشباب  "لمصر ..معا

فى المؤتمر عدد من الشخصيات وتعزيز قيم االنتماء والتسامح والتعريف بمخاطر التحديات ويشارك 

 .العامة والمثقفين ورموز المجتمع والمسئولين والمتخصصين فى مجاالت التعليم 

وسيتم اقامه مسابقة بين طالب المرحلة الثانويةبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك ضمن 

ً  ((المقبل تحت شعار اكتوبر  ٢٢و  ٢١المؤتمر الثانى لطالب المرحلة الثانوية الذى يعقد يومى  معا

 اخر ميعاد لتـلــقـــى مــوضــوعــات مـسابـقة مؤتمر و ))لمصر ...

ً لمصر"  .اكتوبر ١٥لطالب المرحلة الثانوية  "معا

التعليم وابرز المقترحات من وجهة  (وتشمل المسابقة أفضل موضوع تعبير فى احدى الموضوعات  

الحرب التى تقودها الدوله لمحاربة االرهاب فى سيناء نظر الطالب لتطوير المناهج التعليمية و

الغالية وبيان اهميتها ومحوريتها وموقعها االستراتيجى وظاهرة االرهاب والتطرف ومواجهة 

التعصب االعمى وكيفية التصدى له الى جانب اعداد موضوع عن المحافظة التى ينتمى اليها 

 ).الطالب وبيان خصوصيتها الثقافية والتاريخية 



جنية لكل طالب فائز بخالف اعداد  ١٠٠٠على ان تمنح الموضوعات الفائزة شهادات تقدير ومبلغ 

مسابقات ورحالت رياضية وفنية ودينية للفائزين وهدايا عينية وتقدم الموضوعات لمديرية التربية 

 والتعليم 

ة لزيادة وقال المحافظ أن المحافظة نجحت وبالتعاون مع المؤسسة وبعض الشركات الخاص

العينية التى سيتم تقديمها للطالب الفائزين فى أفضل موضوع تعبير حيث تشمل الهدايا   الهدايا

عمرات لالراضى المقدسه ألمهات  ٤رحلة لمدينة شرم الشيخ و ٣٠ارباع جنية ذهب و ٨المقدمة 

 .الطلبة والطالبات الفائزين وعدد من االجهزة الكهربائية المختلفة 

فى تصريحات صحفية أن المحافظة تهتم بصفة خاصة بالفئة العمرية من  الجيزهمحافظ  وأضاف

طالب المرحلة الثانوية للمدارس بأعتبارهم رجال الغد ومن سيحملون رايه المستقبل ومن حقوقهم 

علينا أن نضعهم على الطريق الصحيح ونعظم لديهم قيمة اإلنتماء الوطنى والتسامح ونبذ العنف 

 .ماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم فى العديد من المجاالت خاصة التعليم والتعصب واإلست

هذا المؤتمر يعد الثانى الذى تنظمه المحافظة مع مؤسسة حفيظة النواوى للخدمات االجتماعية و

 .بعد المؤتمر االول الذى عقد فى مارس الماضى بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون بالعمرانية 

 


