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 محافظة أسيوط

 مديرية التربية والتعليم

 و مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات

 مشروع بصمتك ألجل السالم

 فكرة المشروع

وذاته( وبٌن الفرد وأفراد أسرته وبٌن الفرد ومجتمعه إنتشار ظاهرة الغربة داخل النفس )بٌن الفرد        

اء بالفشل .او بالتحقٌق أغراض مادٌة سواء نجح السعً  ٌاتوالسعً وراء الماد  

وجدنا  هذه الظاهرة الغرٌبة متشرة بٌن الناس لٌس فقط فً المجتمعات العربٌة بل فً جمٌع المجتمعات   

اد حلول لهذة الظاهرة الغرٌبة.مر , إلٌجعالمٌا بصورة دعتنا نبحث فً األ  

 خطوات إعداد عمل المشروع

تبنت مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم   تحت رعاٌة السٌد وكٌل الوزارة باسٌوط ومشاركة مدرسة خدٌجة         

 ٌوسف الثانوٌة بنات  فكرة المشروع.

حٌث تمكنا سوٌا تفقد األماكن العامة والمصالح الحكومٌة والخاصة وجمٌع الهٌئات والمدارس , ووجدنا 

إنعدان شعور األلفة والصحبة الطٌبة بٌن الناس وانتشار ظاهرة الغربة . وجدنا الكثٌر ٌقضل عدم اإلختالط 

أقرانه سواء فً مصالح العمل او قً  باألخرٌن إلتعدام الثقة  بٌن الناس والخوف من المشاركة واإلندماج مع

 ة العمل لتنفٌذ الهدف من المشروع.ومن هنا تم إعداد خطالمدارس .

 تنفٌذ المشروع

للسٌد صالح بدوي وكٌل الوزارة برغبتنا فً إقامة قامت األستاذة إٌمان محمد ٌوسف بكتابة طلب         

 برعاٌة جاللة المللك عبدهللا الثانً مللك األردن الشقٌق حفظه هللا إحتفالٌة  فً أسبوع الوئام العالمً 

تدعوا الشباب وكافة الناس فً هٌئات العمل المختلفة بالدعوة الى التماسك والشعور  2012/ 2/ 4وبالتحدٌد 

ً بالثقة بالنفس , فأنت إنسان وعلٌك مراعاة النفس الٌشرٌة ورعاٌة شجرة التسامح والمحبة لتذدهر وتعط

    ثمارا ناضجة.

وافق السٌد وكٌل الوزارة ووكٌل المدٌرٌة ومدٌر الخدمات العامة وجمٌع أعضاء هٌئة مدرسة خدٌجة         

 ٌوسف على تنفٌذ المشروع رغم فترة اإلمتحانات وتصحٌحها فً هذا الوقت.

شاشة عرض لعرض صورة جمٌلة تجمع لقاء  جهاز كمبٌوتر و وحدة التدرٌب بإستخدام قاعةتم إعداد  

رئٌس جمهورٌة  عبد الفتاح السٌسمحبة ووثام بٌن جالله المللك عبدهللا الثانً  مللك األردن الشقٌق والسٌد 

 وبنر محتوي على عرض أسبوع الوئام العالمً والعدٌد من االفتات من اجل السالم. مصر العربٌة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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ة داعٌة للوئام والسالم بٌن التاس وتذكرة للعبر والمثل األعلى فً كتاب تناولت اإلحتفالٌة فقرات متعدد    

 الكرٌم:هللا وسنة رسوله 

كان اول الفقرات السالم الوطنً وتالوة عطرة من  كتاب هللا تالها األستاذ نادي ثم كلمة اإلفتتاحٌة        

حٌاء ‘ام بها جاللة الملك عبدهللا الثانً من ,ألقتها األستاذة إبمان للتعرٌف المجتمعات بأهمٌة المبادرة التً ق

اواوصر المحبة والسالم وحب هللا وحب الجار عبر أسبوع الوئام العالمً ودعوة الجمٌع إلى الوئام والشعور 

باأللفة بٌن الناس  فإٌمانه القوي باهلل مكنه من نجاح رسالة الكلمة الطٌبة وحب هللا وحب الجار خالل أسبوع 

 رأفت عزمً ً.ثم بدأ عرض الكلمات الترحٌبٌة من قبل السٌد محمد عبد المحسن والسبدالوئام العالم

ناثان واألستاذ سلوى  واألستاذة محمد  واألستاذ نادي مدٌر المدرسة  شادٌة  مدٌرعام إدارة المدرسة والسٌدة

إٌمن فؤاد كما تناول الحفل ثالث فقرات عروض اخرى مثل عرض ) ضع بصمتك ألجل السالم وتوقٌع 

األستاذة فادٌة محمد ومسئولة الجودة والتدرٌب وعروض مقدمة من  وكٌلة النشاط جمٌع الحاضرٌن( , 

, منا مٌالد و رشا زاهر  مكونه من  أ. سهٌر شاكر جماعة  النشاط المسرحً األستاذة عائشة محمد و

( مع  2012ات تحمل ) سالم , محبة , وئام , اسبوع الوئام توعرض شٌق من طالبات المدرسة بعرض الف

ثم صورة  ة للمسابقة,ٌرٌوتوزٌع شهادات للطالبات المشاركات فً األعمال الخ عرض أناشٌد متعددة.

 جماعٌة للجمٌع.

 Links  to The Project Activities:         :روابط أنشطة المشروع 

 Our Harmony week site for Peace     
https://aweekofpeaceblog.wordpress.com 

 First Show of Video Lectures Speaches ( Face To Face) 

https://www.youtube.com/watch?v=DU-xqgyb39A 

 Second Show Video about Performances 

           https://www.youtube.com/watch?v=eLkug2th708 

 The party Photos Video 

https://www.youtube.com/watch?v=oyaQc1pYx08 

 There is Still Little Sound Cloud Link 

https://soundcloud.com/user-227996917/sets/https-

soundcloud-com-user 

 Facebook link for the project 

 https://www.facebook.com/pg/22emanyousif/posts/?ref

=page_internal 

 نتائج المشروع                                                

نجحت فكرة المشروع بتقدٌر متمٌز بعد إقبال الكثٌر علٌها وتم عرضها على قنوات التواصل اإلجتماعً 

 والموقع والجروب المخصص لإلحتفالٌة.

 وهللا المستعان                          

https://aweekofpeaceblog.wordpress.com/
https://aweekofpeaceblog.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DU-xqgyb39A
https://www.youtube.com/watch?v=DU-xqgyb39A
https://www.youtube.com/watch?v=eLkug2th708
https://www.youtube.com/watch?v=eLkug2th708
https://www.youtube.com/watch?v=oyaQc1pYx08
https://www.youtube.com/watch?v=oyaQc1pYx08
https://soundcloud.com/user-227996917/sets/https-soundcloud-com-user
https://soundcloud.com/user-227996917/sets/https-soundcloud-com-user
https://soundcloud.com/user-227996917/sets/https-soundcloud-com-user
https://www.facebook.com/pg/22emanyousif/posts/?ref=page_internal
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