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ال يهم ! من  

 ن تكو 
 

 

 إعداد

 أ.إيمان يوسف وفريق النشاط 

Never Mind! Who you are 



 

2 
 

    

 

إننا  نصدااااا الانو و "نالوي م ! مل  ك ن    الي م     إننا  ن    ا      

و ,و س  شاااا,     ح  ح اا ملياااا  و  الا  نعنا   و ون"صاا    مالا 

اوجتوع نارسا  ن را  و ن نالم  و "را  م  ان       6/2/2020و والو ق  

  نلو  م الي وو   الي    نلو      جنرا تل    ادا" ا ندا   ا سا ال 

ن ا نتلا  وو ن ا نتاه    و السااااع و جتوا     وو جنراااا تاه   نلوا      

 نل  ن    ا  جو ع     ث نلتنل ا ساوال  و الا ا و ن  ملتيا   ل 

   عى و ل  وو ترااا نا وو راااحا  م    ج را    و   ان  و نرااا ن

  ل   ننركم  م    و ,     و   و ج رم .

 نو ك  إي حساوال  و الا ا و "  و  وال حساوال   نلو    ساحا و را نا      

وو شا"الر ا  ن    وو را"     وو ت"و      ران ل و صعالا وو وشا ر   

وو ت"ا وي ن  حجال إ  ا ل و وشاااا ما  ن   حا ن ا    لام شاااا"ا ر م  عوا  

 سالولم

 عوو  ر  و ت  ق ا ال   و وعك  2010ووال حساااوال     إنشااا      ا      

 واا   و نا ن  نعاك  ونر ي  وقاا  ا ى   عى إ جا ا  و ما  ونن  

ووى   ال   جوع شااااوال  2010حماا لا  جو ع و ااوا  ا ا و وتلاا   و

و ن س  عى و ترااا نا وو ولو  وو "  ل وو راااحا  ن  حجل و "      

نجتوع نرا    ومن   وإ   ل  و "    "    ح يال  ونراتصول ننو   و 

 ,عق  صااا  اا و    ا  ا  و وجتو"ا    ن  جحا نجتو"ا   نت"ا وناه 

 وع.ونش ر ه   تلص ق و    و     ع"    حج

حنا ا و ما      تل ا   ننجا ى و   ا   ووا  ر  و وعاك  واا   و نا ن      

  ث   ى   عى و صوالا وو تداااالمم ن     2010ونن  و وتلا    ا 

 جو ع  وا و "   .
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Never Mind! Who you are 

 

    We mean by the title " Never Mind ! Who you are" That we 

welcome anyone , any person  attend our party today on 

Thursday 6/2/2020  at the community of Naser Military 

Secondary school  in Assuit City  in Upper Egypt . Whatever she 

or he is  , whatever his or her nation or his / her social position . 

We welcome everybody , as we celebrate  A World Interfaith 

Harmony Week which embrace all humanity in the means of 

tolerance , love and peace. " Love your neighbor , as you love 

yourself" or Love Good, Love Neighbour"  

    So , A World Interfaith Harmony Week is a week of Love, 

peace and Tolerance with the feeling of joy  and happiness  and 

the express of bright hearts to collaborate  and communicate  

for the reformation in life again under the slogan of " Common 

word".  

     It is a week was created  through the initiative which held by 

King Abdullah The Second , The King of Jordan in 2010 and  was 

accepted by all united Nation in 2010 . It is a call  to unite 

people to be tolerable ,lovable , peaceful and be giver too or 

voluntarily , for living in peaceful  co-existence  and safely to 

urge the world to be better and flourished future  , and to 

achieve  bright progress  for all communities. These 

Communities  should be  collaborative and cooperative to 

achieve welfare to all the world or globally. 

     We really! Appreciate the success of King Abdullah 's  

initiative  ahead of The united Nation in 2010 to declare " A 

world Interfaith Harmony Week" which was voted and 

accepted from All nations. 
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 التخطيط للبرنامج 
 

 

إلختيار المكان األنسب لإلحتفال , تم    2020بدأ االتخطيط لإلحتفال منذ شهر يناير 

إختيار  أكاديمية ناصر الثانوية  العسكرية بنيين . تم تنسيق العمل مع مدير المدرسة   

األستاذ حسن محمد مصطفى  ثم إستكمال التنسيق مع القيادة الثانية بالمدرسة لوضع   

تنفيذه.  المدرسة جديدة على هذا العمل لذالك تم إمداد المدرسة   نقاط البرنامج المراد 

بكثير من التعليمات والمفاهيم وعدد من الفيديوهات وأشكال التصميم لإلستفادة  

والتعرف على   والحصول على مخرج جيد . بعد اإلجتماع بالمعلمين والقيادة الثانية 

مدى اإلستيعاب من البرامج المعطاه, تم الوصول لمخرج متميز وتم وضع أجندة  

 البرنامج  كالتالي:

  

 

 

 

    جدول األعمال 

    

   قاعة  أكاديمية مدرسة ناصر الثانوية مكان اإلحتفال  

   الفترة : طوال اليوم               6/2/2020 الوقت 

   فقرات  4 مكونات اإلحتفال  

 :الفقرة األولى 

 

 

 الفقرة الثانية: 

 

 

 

 

 الفقرة الثالثة : 

 

 

 الفقرة الرابعة :

 

 المظهر العام للعرض:  

 

 

 قراءة القرآن الكريم +  كلمة إفتتاحية + عرض موسيقي  

 

 

الشيخ  . السيد مدير األكاديمية   + كلمة كل من  1كلمات كل من   

 مصطفى واألنبا كيرلس

 + عرض أنشودة جماعية خالل الموسيقى الشعبية  

 

 

متعددة ) لغة  إلقاءات متعددة عن التسامح والمحبة والوئام بلغات 

 عربية, لغة إجليزية + لغة ألمانية(

 

 التكريم وتسليم الشهادات .+ صورة جماعية لكل الحاضرين. 

 

 

 عرض بنر لشعار الوئام + صور متنوعة خاصة بالوئام مع بلونات 
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 بطاقة الدعوة 

 تم عمل دعوات للسيد الوزير اللواء / عصام سعد محافظ مدينة أسيوط 

 تم دعوة السيد وكيل وزارة التربية والتعليم  

 والتعليم للغة العربية تم دعوة مستشار وزير التربية

 تم دعوة السيد المستشار العسكري 

تم دعوة السيد وكيل وزارة األوقاف بأسيوط و نيافة مطران أسيوط األنبا 

 يؤنس

 تم دعوة جميع القيادات  التعليمية و الشعبية والقيادية بالمحافظة  

 . ولكن تأجل اإلحتفال  لظروف خاصة بمواعيد المحافظة  

وتم إستغالل الوضع بتوسيع مجال   24/2/2020تأجل اإلحتفال حتى يوم 

مية مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنيين مع ياإلحتفال حيث إنضمت أكاد

مدرسة ثانوية خاصة هى مدرسة السالم الخاصة المتطورة بما تتميز به  

وتم إرسال الدعوة ثانية  ومسرح قيم إلبراز العروض إمكانيات متعددةمن 

 لجميع الهيئات بالمحافظة بالموعد الجديد .

 

صورة من  بطاقة الدعوة  

 بعد التصميم.

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 تعديل خطة العمل

تم تغيير خطة العمل بناء على   بعد مشاركة مدرسة السالم المتطورة

 ستاذ/دة . قام األالعطاءات والفقرات المضافة لألجن

 مؤنس منير مدير مدرسة السالم المتطورة بتجهيزات ضخمة تشمل :  

 عمل خلفية تشمل كافة عرض الشاشة الخلفي للمسرح .  ❖
 زينات متنوعة على إمتداد مدخل المسرح. ❖
 أالت موسيقية وفرقة موسيقية للعرض.  ❖
 اعصائر والمشروبات والحلويات الشرقية .  ❖
 تالئم تصوير العروض. اإلضاءة والكاميرات التي ❖
تزيين مدخل بوابة المدرسة إستعدادا إلستقبال الضيوف وكبار  ❖

 رجال المحافظة. 
شراء الدروع المتنوعة بأسم المدرستين لتكريم كبار الضيوف  ❖

 والمنسق العام لإلحتفال. 
 إرسال بطاقات الدعوة مرة ثانية. ❖
 عمل خطة جديدة للعروض كالتالي:  ❖

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure  1 واجهه األجندة Figure  2 عرض البرنامج 
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 أجندة العمل الجديدة

تم إعداد أجندة جديدة حيث حملت شعار اإلدارة التعليمية والمحافظة  

 ومدرية التربية والتعليم ثم المدرستين الكبيرتين المشاركتين

الثانوية العسكرية و مدرسة السالم/أسيوط  الخاصة ]مدرسة ناصر 

المتطورة[ وبينهما إحتفال بأسبوع الوئام العالمي كما هو مبين بالشكل  

 السابق. 

فقرات اإلحتفال كالتالي: 

 

 

WIHW

فقرات اإلحتفالية

السالم الجمهوري 

القرآن الكريم

نسق مقدمة تعريفية للم
العام

فقرات

عرض رياض  أطفال
مدرسة السالم

حسن مدير . كلمة اأ
ةمدرسة ناصرالثانوي

صالح فتحي.كلمة أ
وكيل الوزارة

كورال مدرسة ناصر 
الثانوية

فقرة أساسية

عاصم . كلمةد
ارة القبيصي وكيل وز

األوقاف

كورال مدرسة ناصر 
الثانوية

عرض مواهب فنية

ؤنس كلمة نيافة األنبا ي
مطران أسيوط

كلمة السيد الوزير 
عصام سعد /اللواء 

محافظ مدينة أسيوط

التكريم

.  مدير مدرسة السالم أ
مؤنس يوزع الدروع 

مع المحافظ

صورة جماعية 
ةتذكاري لإلحتفالي
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 سيناريو اإلحتفال

بدأ الطالب تقديم العروض على خشبة المسرح وعرض المواهب 

 الفنية كالتالي:

                                            

 

 

 

 

 

 

 mp4.وئام2
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وبعد اإلنتهاء من تدريب الطالب فوجئنا بتأجيل الحفل للمرة الثانية وعدم مقدرة السيد المحافظ 

ئيس الجمهورية السابق , فتاجل اإلحتفال روكبار رجال المحافظة من الحضور لوفاة السيد 

 للمرة قادم . هللا سبحانه وتعالى يحاسب على النية الصادقة  عروضللمرة الثانية وتم إيقاف ال

التي محلها القلب , ونحن نيتنا ان نقيم هذا اإلحتفال الكبير للمشاركة بنية صافية إلحياء اإلحتفال 

بأسبوع الوئام العالمي بين األديان. وكلنا ندين بالشكر والعرفان لجاللة الملك عبد هللا الثاني  

 مثل هذة المبادرة القيمة.على القيام ب

 Letter of Supportتم أيضا المشاركة في رسالة الدعم   •

 الفن وأثره على

 docx.المشاعر وتحقيق الموائمة
 Video of Supportكما تم إرسال فيديو الدعم   •

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ashqqcG_0 

 References: 

 باإلحتفالموقع األنشطة الخاصة 

https://aweekofpeaceblog.wordpress.com 

 

 فيديو خاص بمواهب اسبوع الوئام

https://www.youtube.com/watch?v=M9HbKGRcdUU 

 سيناريو إعداد اإلحتفال

https://www.youtube.com/watch?v=fUXl6Ylc_-U 

 

Sound Cloud 1 

https://soundcloud.com/user-227996917/a-song-for-wihw 

https://soundcloud.com/user-227996917/1a-1 

https://soundcloud.com/user-227996917/5qcpjkrmyu5h 

 

Thank you 

Eman Youssef     Mobile/+201007383729 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ashqqcG_0
https://aweekofpeaceblog.wordpress.com/
https://aweekofpeaceblog.wordpress.com/
https://aweekofpeaceblog.wordpress.com/
https://aweekofpeaceblog.wordpress.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=M9HbKGRcdUU
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