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 :مقدمة
 

 ابدأ

 عهااطال بعد وعقباته المجتمع مشكالت لمواجهة انطلقت مصرية شبابية مبادرة هي

 المشكالت هذه من لها المحيطة والظروف واألجواء المشكالت هذه أسباب على

 لطالبا محيط في السلبية الظواهر بعض وانتشار الجامعية ودراسته وهدفه مستقبله

 نميةت هدفها مبادرة في يكمن الوحيد الحل أن فأدركنا اإلدمان، والتدخين التحرش مثل

 .مؤثرة ابداعية شبابية بيئة في وأخالقيا فكريا المصري الطالب

 اتخاذو المسئولية تحمل على قادر تنموي واعي جيل اعداد في المبادرة هدف يتلخص 

 . األحداث تسارع من حوله لما مدرك خلوق جيل واعداد القرار،

 :  مراحل ثالثة يتكون المبادرة نشاط

   االعداد مرحلة وهي املرحةل الأوىل:

 دريبلت وتهيئته الفريق اعداد في تتلخص

 .الطالب

    الحمالت مرحلة وهي: الثانية املرحةل

 وترسيخ الطالب لتدريب صغيرة عمل ورش واقامة المدارس على الحمالت اقامة

 .  لتحقيقها المبادرة تسعى التي األهداف

       المعسكرات مرحلة: الثالثة املرحةل

 وتحقيق المجتمع عقبات مواجهة علىالطالب  لتدريب ساحلية مدينة فيالتجمع 

 .   بهم خاصة صغيرة مشاريع واقامة بل أهدافهم

  

   

 



4 
 

 :املبادرة نع

يا فكرالطالب المصري  ةتنمي الى تهدف مصرية شبابية مبادرة ابدأ :التعريف 

 لمصريةا المدارس في حمالت اعداد طريق عن مؤثرة ابداعية شبابية بيئة في وأخالقيا

 رمعسك في واعدادهم الدراسية السنة مدار على الثقافات مختلف من طالب واختيار

 في ذهاينف مشروع أو فكرة يحمل مدرسته في لنا كسفير طالب كل يعود بحيث خاص

   .مدرسته في أو بيئته

  :الرؤية

 .ة بفكر وأخالق أفضلبيئة مصري 

 : املهمة

المصريين لمواجهة صعوبات  التنموي واألخالقي لدى المراهقينترسيخ الوعي 

   .الحياة

 

 : وعالجها املشكلة توصيف

 تحديد في القرار اتخاذ على القدرة يمتلكون ال العمرية المرحلة هذه في الطالب بعض

 معالمجت نمطية وإلى لمستقبلهم واضحة مالمح تحديد عدم الى ذلك ويرجع مصيرهم

 لطالبا فيندفع فقط، المجتمع يحتاجها التي الكليات هي القمة كليات أن اعتبار في

 . شغفه أو لرغبته النظر دون والديه طموح لتحقيق

 المخدرات وادمان والتدخين التحرش مثل السيئة الظواهر بعض نظرنا لفت كما

 .   ذلك على تدل واالحصائيات
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 :األهداف

 . officerإدخال التطوير علي الفكرة واالبداع من خالل اجتماعات ♦      
 

التواصل مع األشخاص الذين لديهم شغف بالموضوع من خالل لجنة ♦ 

 الميديا. 
 

/ IT   /Presentation skillsتحديد المهارات المطلوبة للناس مثل ♦ 

communication skills  /FUND /MARKTING  /SOCAIL MEDIA 

 HR &Officerمن خالل لجنة 

 

دخول أعضاء جديده أخري ♦ 

للفريق واألفضلية للشباب نظرا 

 لسفرهم المعسكرات.
 

تذكير الناس باألهداف وخطوات ♦ 

العمل من فترة ألخرى وهذا من 

 خالل قائد كل لجنة.
 

 اجتماعات شخصية للفريق كل أسبوعين.  ♦
 

تهم ومع ة جمعية لمصر وتقوية عالقتنا مع إدارالمشاركة في أنشط♦ 

  EYouth & Fun Science Organizationستساعدنا مثل المنظمات التي

 

 داخل كليات "الهندسة / تجارة / صيدلة / بيطري / تربية " boothعمل ♦ 

 للنزول معهم في أي نشاط تابع لهم.   FSOإتمام اتفاق مع 

 

 like  /twitter 2111في خالل شهر سيتم وصول الصفحة الي ♦ 

account   311في خالل شهرين followers .من خالل لجنة الميديا 

 

 .Fundكل شهري يوم كامل من خالل لجنة التوصل لمكان للتجمع بش♦ 
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التواصل مع المدارس بشكل فعال من خالل اإلبالغ عن آخر التطورات ♦ 

 حضور مجلس اآلباء. و
 

 .fund او دخل يكفي الفريق من خالل لجنةوجود ممول ثابت ♦ 

 

 عمل ميزانية واضحة ومفصلة للفريق.♦ 
 

 التواصل مع أهالي الطلبة المختارة بشكل دوري.  ىعلالعمل ♦ 
         

 عمل خطة واضحة للمعسكر خالل شهرين.♦         

     :التنفيذ آلية

 : االعداد مرحلة

 عدناتسا معينة أسس على المتطوعين اختيار يتم -

 . للطالب بثها على سنعمل التي المجاالت في

 بحيث المتطوعين لتدريب مناسب مكان اعداد -

 .الستقبالهم مهيأ يكون

 اآلتية: المجاالت في المتطوعين لتدريب متخصصين مدربين مع االتفاق -

1-Presentation skills . 

2-Communication skills . 

3-Creativity  . 

4-Ethical psychology . 

5-Adolescence psychology . 

   .  الطالب مع المباشر للتعامل بالكامل مهيأ المتطوع ان من التأكد -

 عمل هيكلة كاملة للفريق  -
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  :احلمالت مرحلة

 هابين والفرز المدارس هذه ادارات ومقابلة معها التعامل يمكن التي المدارس حصر -

 . الطالب مع والتعامل الفصول لدخول ريحاتص وأخذ االنسب واختيار

في عدد من كليات  boothنشر الفكرة في جامعة المنصورة عن طريق عمل  -

 الجامعة.

 االعالنات طريق عن منها والهدف فكرتها وطرح المبادرة على الطالب تعريف -

 التواصل مواقع وعلى األماكن بعض في

 . االجتماعي

 جيلوتس الفصول في ةبالمبادر التعريف -

 فكرة مع وتفاعلهم للطالب األفعال ردود

 . الحمالت

 على طرحها المراد العلمية المادة تجهيز -

 عمل ورش اقامة خالل من الطالب

 . صغيرة

 .  الطالب مع والتفاعل الورش هذه وتطبيق للفصول النزول -

 : املعسكرات مرحلة

 وزارة مع مكان على االتفاق يتم حيث وذلك ايام على للمعسكر شاملة خطة عمل -

 . المجهزة المعسكرات أحد بأخذ والرياضة الشباب

 عن وذلك للطالب مباشر غير بشكل للمتطوعين تدريسه تم الذي المحتوى اخراج -

 . مختلفة وسائل طريق

 سعىت التي القيم بعض على لتدريبهم عمل ورش وعمل فرق الى الطالب تقسيم -

 .لتحقيقها المبادرة

 ههذ تنفيذ ومتابعة مشروع فكرة تحمل الطالب من فرقة كل جعل على الحرص - 

 . المحيطة البيئة أو المدرسة في الفكرة

ونشر  المشروع فكرة عاتقهم على يحملون السفراء من عدد المعسكر من يخرج -

             .المعسكر في تعلموها التي لقيما
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 اخلطة الزمنية:

التجهيز الشامل للحمالت • 
 . التواصل بين أعضاء الفريقو

Oct. 

نزول الحملة األولى على أول • 
مدرسة وتم االتفاق بشكل مبدئي 

  على مدرسة الزهراء.

 داخل كلية هندسة boothعمل • 

 .لنشر فكرة المبادرة ونشر قيمها
 

Nov. 

نزول الحملة الثانية على ثاني •
 مدرسة.

Dec. 

 .Jan امتحانات.• 

نزول الحملة الثالثة على ثالث •
 مدرسة.

 التجهيز للمعسكر. •

Feb. 

نزول الحملة الرابعة على رابع • 
 مدرسة.

 الخطة الكاملة للمعسكر.• 

Mar. 

على  نزول الحملة الخامسة • 
 خامس مدرسة.

لالستبيانات الناتجة  عمل حصر• 
 .من المدارس

الخروج دراسة االستبيانات و• 
 بنتائج تخدم المبادرة

Apr. 

جهيز الفريق بشكل كامل ت• 
 .للمعسكر

May. 

 .Jun امتحانات • 

 .Jul إتمام المعسكر • 
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 أعضاء الفريق: رسالة

أخالقنا اهر الغريبة المخالفة لعاداتنا ونظراً للظو

ررت ، قليها وما تحثه األديان السماويةالتي تربينا ع

مجموعة من الشباب الواعي التصدي لهذه الظواهر 

 .ي تهدد المجتمع المصري بأكملهالخطيرة الت

ينتمون الي كليات بالرغم من أن هؤالء الشباب 

تمع من خالل المج ىجمعتهم فكرة واحدة وهي الحفاظ علاال أنها  ،وأماكن مختلفة

 ىي بين الجيل الصاعد في المدارس وجعلهم قادرين علاألخالقنشر الوعي الثقافي و

هامة في اتخاذ القرارات ال ىلديهم القدرة عل أيضاً يصبحالتصدي لهذه الظواهر و

 حياتهم دون مواجهة أي صعوبات.

 هيكلة التيم: 
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 املطلوب:

داخل كلية الهندسة جامعة المنصورة   boothنرجو من سيادتكم السماح لنا بعمل 

 أيام . 7الى  5لمدة تتراوح من 

ولذلك لنشر فكرتنا بين زمالئنا وترسيخ الوعي الكامل بمدى خطورة ما وصلنا إليه 

من مستوى أخالقي منخفض لذا فإننا فضلنا أن نبدأ من كليتنا من كلية الهندسة التي 

هي بالنسبة لنا بيت ومكان نعشقه ونحبه ونبدأ بزمالئنا ونحاول أن نغير ولو تغير 

  . مرطفيف في طريقة نظرتهم لهذا األ

 :املشاركني هم 
  / الفرقة الثانية / قسم االتصاالت  عبد الباري سعد مجعة

 / الفرقة الثانية / برنامج الميكاترونكس حممود ربيع نوفل

 / الفرقة الثانية / قسم الهندسة المدنية  يامسني حممد البغدادي

 / الفرقة الثانية / قسم القوى الكهربية  اية مجال عبد العظيم

 / الفرقة األولى / قسم الحاسبات  جمدي نورا

 / الفرقة الثانية / قسم الهندسة المدنية يارا امحد حسن

 / الفرقة الثانية / قسم االتصاالت  يارا اسالم

 / الفرقة الثانية / قسم االتصاالت  هبة البنا

 / الفرقة الثانية / قسم القوى الكهربية  حممد عبد اهلل النجار

 قة الرابعة / قسم الهندسة المدنية / الفر حممد سامي

 / الفرقة الثانية / قسم الهندسة المدنية حممد أمين رشاد

 / الفرقة الثانية / قسم القوى الكهربية حممد الفيشاوي

 / الفرقة الثانية / قسم الهندسة المدنية خالد حممد الربقي

 / الفرقة الثانية / قسم االتصاالت هاجر عبد احلافظ
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 املشروع والفكرةهذا 

 :ودمع رشاف ا   حتت 

 / هشام عرفات دا.
 احلاس بات ووكيل لكية الهندسة لش ئون الطالب والتعلمي / جامعة املنصورةأأس تاذ 

 

 


