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 مقدمة

 :تعالىهللا قال 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َقاِب وَ )  َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوفِي الرِّ َما الصَّ اْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل إِنَّ

بِيلِ  ِ َواْبِن السَّ
 36سورة التوبة(  هللاَّ

 “سبق الخير...حياة ” شعار مؤسسة حياة للتنمية المستدامة هى 

لكىىىىى ترسىىىىم االبتسىىىىامة داهمىىىىال علىىىىى وجىىىىو  االطسىىىىال اليتىىىىامى والمر ىىىىى والمسىىىىاكين والمحتىىىىاجين مىىىىن 

 .... خالل برامج تنموية وانسانية

 

 من نحن

مؤسسىىىة حيىىىاة للتنميىىىة المسىىىتدامة هىىىف مؤسسىىىة  يىىىر هادفىىىة للىىىرب  

 5100لسىىىنة  4311ال تقبىىىل تبرعىىىات وهىىىى مشىىىهرة تحىىىت رقىىىم و

بىىىوةارة الت ىىىامن االجتمىىىاعف وتعمىىىل فىىىف شىىىتى مجىىىاالت التنميىىىة 

المسىىىتدامة وتشىىىارت المجتمىىى  فىىىف بنىىىال قىىىدرات ا سىىىرة الم ىىىرية 

التىىىىواةن االجتمىىىىاعف واالقت ىىىىاد  مىىىىن خىىىىالل  مىىىىن تجىىىىل تحقيىىىى 
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 .جتم  بمعظم محافظات م ر ومشروعات لدعم السهات ا كثر إحتياجال فف الم  برامج 

 الرؤية والرسالة

  -: الرؤية

نحىىىو مجتمىىى  متىىىواةن  ىىىحيال واقت ىىىاديال وثقافيىىىال و فكريىىىال يىىىؤمن بجهميىىىة مشىىىارك  الشىىىبا  فىىىف مجىىىال 

 .  التطوع والعمل العام

 -:الرسالة 

المشىىىاركة فىىىف بنىىىال قىىىدرات ا سىىىرة الم ىىىرية مىىىن تجىىىل تحقيىىى  التىىىواةن االجتمىىىاعف واالقت ىىىاد  مىىىن 

 . الل برامج ومشروعات لدعم السهات ا كثر إحتياجال فف المجتم خ

 االهداف

تهىىىدف المؤسسىىىة الىىىى تحقيىىى  مجتمىىى  متىىىواةن  ىىىحيال واقت ىىىاديال وثقافيىىىال وفكريىىىال حيىىى  ان المؤسسىىىة 

 تؤمن بجهمية مشاركة 

الشىىىبا  فىىىف مجىىىال التطىىىوع والعمىىىل مىىىن خىىىالل بعىىىص ا طىىىر التىىىف تىىىم و ىىىعها خ ي ىىىا لكىىىى تتناسىىى  

  داف المؤسسةم  اه

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e 
 

 حياة شركاء

 

تعتمىىىد المؤسسىىىة فىىىف عملهىىىا علىىىى شىىىركال مختلسىىىين  •

جامعةةةةةة المسةةةةةتقبل علىىىىىى عىىىىىدة مسىىىىىتويات وتعىىىىىد 

وجمعيتهىىىا همىىىا اكبىىىر واهىىىم شىىىركال الجمعيىىىة وهىىى ا 

انطالقىىىا مىىىن دور الجامعىىىة للمشىىىاركة فىىىف االعمىىىال 

الخيريىىىىىىىة والتنمويىىىىىىىة ايمانىىىىىىىا منهىىىىىىىا بالمسىىىىىىىؤولية 

 .المجتمعية

ون بىىىىين المؤسسىىىىة والجامعىىىىة فىىىىف كافىىىىة يىىىىتم التعىىىىا •

البىىرامج التىىف تقىىوم بهىىا المؤسسىىة وخا ىىة البىىرامج 

الموسىىىىىمية التىىىىىف تسىىىىىتهدف االسىىىىىر االكثىىىىىر فقىىىىىرا 

  . واحتياجا والغير القادرين على العمل

 

 انشطة وبرامج حياة

 

 

مشروعات 
 تنموية 

مشروعات 
 انسانية 

اال اثة 
 والطوارىل

انشطة 
 المؤسسة
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 :تعمل المؤسسة فف عدد من االنشطة والبرامج تنقسم الى قسمين وهما

 تنموية برامج برامج انسانية

هيييلبراميييلري برابيييلبويييلوممب   ييي  بي ر ييي ب •

 .يعينةبيثلبشهلبريضانبروبرالعيا 

نقصييييلب االرانييييةبرنهييييابو  يييي ب ييييلبعييييا ب •

 شيييييقلبو قييييياالبع ييييي ب ار يييييةبرالنشييييي ةب

ب.راخاصةب اانؤ سة

 لو نييييةب،يييييا ابي راييييلبراييييل،ن اب:بينهييييا •

احيييي  برال ييييا،لاب لنيييياي ب ييييبلبرامنييييا ب

ابجهييييييتبرا،بيييييييا ابراق،ييييياال براشييييييهل ةاب

 برام ييا ي ابرعا يييةبرال بييا اب يييلري بو ز يي

بعنلة

ب

هىىىىىف بىىىىىرامج متنوعىىىىىة تشىىىىىمل عىىىىىدد مىىىىىن  •

النشىىىاطات التىىىف مىىىن شىىىجنها احسىىىين احىىىوال 

 االسر السقيرة

وهىىىىف متغيىىىىرة ا  تتغيىىىىر طبيعىىىىة االنشىىىىطة  •

 .من عام الى اخر وفقال لرؤية المؤسسة

مشىىىىاري  متناهيىىىىة ال ىىىىغر  تمكىىىىين : منهىىىىا •

المىىىىراة الم ىىىىرية  ف ىىىىول محىىىىو االميىىىىة  

  ارمين والغارمات  دعم المعاقينالغ

 

 

 برنامج الغارمات

 ة ارم و ارم 021اكثر من  ستقبل بمساعدقامت المؤسسة بالتعاون م  جامعة الم •

 مجلة حواء ودار الهالل بالتعاون م  “ انقذ ام من السجن”تم اطال  مبادرة بداية  •

 اعىىىالل ركىىىاهة قىىىيم التكافىىىل يخ رؤيىىىةللغارمىىىات لترسىىىفخامةةةة ر ةةةيس الجمهوريةةةة دعىىىم اسىىىتكمال ثىىىم تىىىم  •

وتىىىم اخىىىرا  دفعىىىة اولىىىى مىىىن سىىىجن المنيىىىا “ مصةةةر بةةةال  ارمةةةات” االجتمىىىاعى  فىىىتم اطىىىال  مبىىىادرة 

 ودفعة ثانية من سجن القناطر 

عمىىىل بىىىرامج تمكىىىين اقت ىىىادى واجتمىىىاعى لهىىىؤالل الغارمىىىات بعىىىد خىىىروجهم مىىىن السىىىجن وعمىىىل  وتىىىم •

مىىى  كرتونىىىة حيىىىاة  ي ىىىال تسىىىليم مكافىىىات ماليىىىةوا“ فىىىرح حيىىىاة”عىىىرم جمىىىاعى لبنىىىات الغارمىىىات واقامىىىة 

 ةلكل  ارمالغ اهية 
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التواصل 
مع الجهات 

 الشريكة

رصد المبالغ و تحديد 
 القضايا

جمع 
 البيانات

 “مصر بال  ارمات”الهدف العام من المبادرة 

 

 محاور عمل المبادرة

 

 

 

 

 

 المخرجات

باجمىىالى  ق ىىية للغارمىىات وجىىار  العمىىل علىىى المةيىىد مىىن الق ىىايا فىىف خمىىم سىىجون 111تىىم تسىىوية 

  مبلغ حوالى مليون وربعماهة الف جني 

 تجفيف منابع المشكلة قبل حدوثها 

 الحماية االجتماعية والتمكين االقتصادي

 ترسيخ قيم الوفاء االجتماعي من منطلق الحقوق والواجبات 

   والمعوقات االجتماعية وضع آلية لحماية االسرة المصرية من المخاطر

االفراج عن الغارمات المسجونات المستحقات األكثر احتياًجا بجميع السجون 
 المصرية 

 توفير كثير من تكلفة السجون مقارنة بقيمة ديون الغارمات 
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 من سجن المنيا “مصر بال  ارمات”مبادرة 

 

 من سجن القناطر “مصر بال  ارمات”مبادرة 
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وتىىىم تسىىىليم شىىىقة بجميىىى  التجهيىىىةات لالحىىىدى الغارمىىىات بواسىىىطة محىىىافظ القليوبيىىىة بعىىىد سىىىماع ق ىىىتها 

ةوجهىىىا  عىىىد تن فقىىىدت كىىىل مىىىا تملىىىت بسىىىب  تىىراكم الىىىديون عليهىىىا وإقامىىىة الق ىىىايا  ىىىدها و ىىىدالمؤلمىىة ب

بعىىىد االسىىىتدانة بسىىىب  مىىىرص الىىىةو    وقىىىد اسىىىتجا  السىىىيد المحىىىافظ لطلبهىىىا وقىىىرر منحهىىىا شىىىقة فىىىف 

المرحلىىة الثانيىىة مىىن مسىىاكن السقىىرال وا يىىوال التىىف تقيمهىىا المحافظىىة بشىىبرا الخيمىىة بالتعىىاون مىى  وةارة 

 التطوير الح ار 
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  للغارماتقصص مؤثرة 

 قصة الحاجة رتيبة 

تىىى ح ىىلت علىىى عسىىو رهاسىىى بعىىد مسىىاعدة مؤسسىىة حيىىاة لهىىا حيىى  كانىىت تجهىىة بناتهىىا الحاجىىة رتيبىىة ال

جنيىىىى  وفجىىىىجة وجىىىىدت نسسىىىىها محكىىىىوم عليهىىىىا بالسىىىىجن واي ىىىىال  1االثنىىىىين واشىىىىترت اجهىىىىةة كهرباهيىىىىة 

 االوالدها الثالثة النهم كانوا ال مانين لها 

سىىىنوات وابنتهىىىا  2 سىىىنة وابنتهىىىا سىىىماح 05سىىىنة وق ىىىت مىىىنهم  12وتىىىم الحكىىىم علىىىى الحاجىىىة رتيبىىىة 

سىىنة وتىىم الخىىرو  مىىن السىىجن لبناتهىىا ولىىيم لىىديهم مىىجوى وتحولىىت  00سىىنوات واالبىىن  6الثانيىىة نعيمىىة 

 حياتهم الى مجساة

وبمسىىىاعدة مؤسسىىىة حيىىىاة  تىىىم تىىىوفير مسىىىكن بتجسىىىيم المنقىىىوالت بعىىىد ان كىىىانوا مشىىىردين جمىىىيعهم بىىىدون 

 اى مسكن
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  محمدمنال قصة 

تطسىىىال  دينىىىا تكبىىىرهن  2المسىىىر  عىىىنهن  مىىىن محافظىىىة القليوبيىىىة  تم لىىى  نىىىال محمىىىد عبىىىدالعةية  إحىىىدىم

سىىىىنة  سىىىىجدت علىىىىى ا رص  شىىىىاكرة هللا  فىىىىور سىىىىماع نىىىىدال مستشىىىىارة رهىىىىيم الجمهوريىىىىة علىىىىى  07

إنهىىا تتوجىى  بالشىىكر إلىىى الىىرهيم ا نسىىان عبىىدالستاح السيسىىى  ولىىم ت ىىد  نسسىىها فىىور »:اسىىمها  وقالىىت

 06م حبسىىها بمقىىر ديىىوان عىىام قسىىم شىىرطة ثىىان شىىبرا الخيمىىة  لمىىدة   م ىىيسة تنىى  تىى«النىىدال علىىى اسىىمها

كىىىم عليهىىىا بالسىىىجن  سىىىنوات  للتوقيىىى  علىىىى مبلىىىغ  6يومىىىا  علىىىى  مىىىة ق ىىىية شىىىيكات و ىىىالت تمانىىىة  وح 

تلىىىف جنيىىى   وإشىىىساقا بهىىىا تىىىم ا فىىىرا  عنىىىى  وتو ىىىحت تنهىىىا كانىىىت ت ىىىرف علىىىى عىىىال  ةوجهىىىا   51

 .واقتر ت ه   المبالغ

« السيسىىىف»مىىىرة ثانيىىىة  وتوجهىىىت بالىىىدعال إلىىىى « منىىىال»وابىىىة السىىىجن  سىىىجدت وقبىىىل الخىىىرو  مىىىن ب

سىىىنوات  التىىىف حر ىىىت  2  وقبالتهىىىا نجلتهىىىا ال ىىىغيرة رحمىىىة  «ربنىىىا يبعىىىد عنىىىت توالد الحىىىرام»: قاهلىىىة

 .«خالص يا ماما هنمشف من هنا»: على الح ور م  تمها  وتكدت عليها

  وتخبرتهىىىىا بتكليىىىىف الىىىىرهيم «منىىىىال»علىىىىى  لكىىىىن قىىىىوات ا مىىىىن التابعىىىىة لرهاسىىىىة الجمهوريىىىىة  نىىىىادت

:   حيىىى  شىىىكت حاجتهىىىا  فىىىردت ا م بىىىدموع«ال ىىىي »بإعطىىىال شىىىقة سىىىكنية لهىىىا  بىىىدال مىىىن مسىىىكنها 

 .«عند  توالد وعاوةين عريم يعرف يدخل البيت»
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 فرح حياة الجماعى

ون مىىى  احىىىد اهىىىم المشىىىاري  التىىىف تهىىىتم بهىىىا المؤسسىىىة حيىىى  قامىىىت بالتعىىىا" سىىىتر البنىىىات"برنىىىامج  •

 ( ثالجة وبوتجاة و سالة وسخان) من اجهةة كهرباهية  21بشرال عدد ل  جامعة المستقب

فىىىى عىىىام عةةةروس  22اكثةةةر مةةةن يىىىتم تىىىوةيعهم علىىىى البنىىىات المقبلىىىين علىىىى الىىىةوا  حيىىى  تىىىم تسىىىليم  •

5102  

الةةةوزارء  دولةةةة ر ةةةيس عىىىروم تحىىىت رعايىىىة  52جمىىىاعف لعىىىدد  اقامىىىة فىىىرح هىىى ا باال ىىىافة الىىىى •

  “مصر بال  ارمات” لمبادرة الر اسة وذلك استكماالا 

 "3602فرح حياة الجماعى "

إسىىتمرارا لمسىىيرة الىىدعم والتكافىىل مىىن تجىىل تحقيىى  التنميىىة للىىوطن والتىىف دعىىا لهىىا فخامىىة الىىرهيم و لىىت 

رانىىدا رة  بتنظىىيم فىىرح .عبىىد الستىىاح السيسىىف للغارمىىات بىىدتت مؤسسىىة حيىىاة للتنميىىة المسىىتدامة بقيىىادة د

 .بنال الغارمات و و  ا عاقة واليتيمات بشكل جديد يحق  العدالة لهمحياة الجماعف  

ح ىىىر الحسىىىل المهنىىىدم خالىىىد عبىىىدالعةية  وةيىىىر الشىىىبا  والريا ىىىة  والىىىدكتور تسىىىامة ا ةهىىىرى  وقىىىد 

 .ع و اللجنة االستشارية لرهيم الجمهورية

والستيىىىىات وحىىىىرص وةيىىىىر الشىىىىبا  علىىىىى تهنهىىىىة المشىىىىاركين بحسىىىىل الةفىىىىاف الجمىىىىاعى مىىىىن الشىىىىبا  

ا  والىىىىتقط معهىىىىم ال ىىىىور الت كاريىىىىة لمشىىىىاركتهم فرحىىىىة العمىىىىر  وقىىىىدم  لهىىىىم بعىىىىص  المتىىىىةوجين حىىىىديثل

  .الهدايا من ا جهةة المنةلية

ىىىا  وقىىىدم تسىىىامة ا ةهىىىرى رسىىىالة تهنهىىىة باسىىىم ا ةهىىىر الشىىىريف للمشىىىاركين مىىىن الشىىىبا  والستيىىىات  داعيل

 .م  الم رىلهم باالستقرار والسكينة فى بنال تسرة  الحة للمجت

 

اب"فلحب،ياة"رألولبأل ناءبو نا براغاريا ابوحتبعن رنببإ القبراعلسبراجناعلو بب:1122يا  ب 12

ب. ااصااةبرانغ اةب ا با براقاهلةب4قاعةببفل
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 اراء اصحاب المصلحة

 قيييييي لبع ييييييباعبع يييييي برال بنييييييا بونااييييييتبراييييييي ب ايعييييييةب، يييييي رنبراسييييييا  براييييييل ب ربرشييييييا ب 

ةبيصيييييلب يييييالبدارييييييا بيميييييا رةب ييييييلةب يييييلراب  صيييييتبيصيييييلبيييييي بعميييييلرا  ي ابإنبيميييييا ر

 .عزيةبراغاريا 

وع ييييييلبعنبهييييييل برانمييييييا رةبايييييي بوحبسييييييتبيجييييييل بإنجييييييازبفقييييييمبا ييييييلاي براسيسييييييلاب ييييييلبونثييييييلب

 ييييييلرابيشييييييل ربع يييييي بإيقانيييييييةبر ييييييبثناربرانمييييييا رةبفييييييلبي ر هييييييةبرام ااييييييةاببإنجييييييازربع ينييييييا

ع يييييي براغاريييييييا ابووشييييييغيلبرأل صيييييياايي برال بنيييييياعيي بفييييييلبإ ييييييلرءب رر ييييييا بر بناعيييييييةب

،بيييي ب يييييب براب،لقييييةب يييييي بييييي ب انيييييتبونييييلب  يييييلو بصييييعمةبع  بإاييييي بوييييلر  برايييييل  نبع يهييييياب

و يييييييي برانيييييييلعةبرانسيييييييبهبلةبرابيييييييلبولر نيييييييتب   نهييييييياب سيييييييمتبران يييييييلر ابابصيييييييم برانميييييييا رةب

ب ،ل  ب ال،ابعر

  وقىىىىىىىىد اكىىىىىىىىدت الىىىىىىىىدكتورة امىىىىىىىىل جمىىىىىىىىال رهىىىىىىىىيم االدارة المركةيىىىىىىىىة للبىىىىىىىىرامج الثقافيىىىىىىىىة

ان هىىىىىى ا هىىىىىىو حسىىىىىىل الةفىىىىىىاف الجمىىىىىىاعف االول با  والريا ىىىىىىةوالتطوعيىىىىىىة بىىىىىىوةارة الشىىىىىىب

الىىىىىىى   ي ىىىىىىىم  و  االحتياجىىىىىىىات الخا ىىىىىىىة  والىىىىىىى ين شىىىىىىىاركوا بالتنسىىىىىىىي  مىىىىىىى  مؤسسىىىىىىىة 

 .االوليمبياد الخاص

  كمىىىىىا تقىىىىىدم الىىىىىدكتور اسىىىىىامة االةهىىىىىر  برسىىىىىالة تهنهىىىىىة بجسىىىىىم االةهىىىىىر الشىىىىىريف للمشىىىىىاركين

للشىىىىىىع  الم ىىىىىىر  مىىىىىىن الشىىىىىىبا  والستيىىىىىىات  وان الحسىىىىىىل يعىىىىىىد بدايىىىىىىة سىىىىىىرور وابتهىىىىىىا  

بكافىىىىىة المحافظىىىىىات  داعيىىىىىال لهىىىىىم باالسىىىىىتقرار والسىىىىىكينة فىىىىىى بنىىىىىال اسىىىىىرة  ىىىىىالحة للمجتمىىىىى  

 .الم رى
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المهنىىىىىىىدم خالىىىىىىىد عبىىىىىىىد العةيىىىىىىىة وةيىىىىىىىر الشىىىىىىىبا  والريا ىىىىىىىة والىىىىىىىدكتور اسىىىىىىىامة لحسىىىىىىىل شىىىىىىىهد او

االةهىىىىىر  ع ىىىىىو اللجنىىىىىة االستشىىىىىارية لىىىىىرهيم الجمهوريىىىىىة حسىىىىىل ةفىىىىىاف جمىىىىىاعف  بنىىىىىال وبنىىىىىات 

 .الغارمات

 



06 | P a g e 
 

 

الشىىىبا  والستيىىىات وقىىىد حىىىرص وةيىىىر الشىىىبا  علىىىف تهنهىىىة المشىىىاركين بحسىىىل الةفىىىاف الجمىىىاعى مىىىن 

المتىىىىةوجين حىىىىديثال  والتقىىىىاط ال ىىىىور الت كاريىىىىة معهىىىىم ومشىىىىاركتهم فىىىىف فرحىىىىة العمىىىىر  وفىىىىف اولىىىىف 

 .     خطوات االستقرار

 

و يييييييي  بوز ييييييييلبوز ييييييييلبراشييييييييمالابوراشييييييييي بع ييييييييايةبرألزهييييييييل ابيسبشيييييييياربراييييييييلاي ابرأل هييييييييتةب

ععييييييي ابودسييييييااةبنصيييييي بب4ثال ييييييةبإ ييييييل الابو  وا ييييييازبر ييييييباان ب:شيييييينلبقهل اايييييييةبا علو ييييييي بوورا

ب.ب ي  ابو خانب8عو ياويكب
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وع،يابرا،نانبع  برا ي ابفعاايا براعلسبراجناع ابورقصبراجني بوف ب  بي برا،لحبوراسعا ةب

 ."  يمة"ابو"راسبا ب والبيجاني "ع  بعنغا بعدان بع  برا ي ابيثلب
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 فعاليات الفرح
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 ترويج فرح حياة

• www.youm7.com/story/2015/5/21/3-وةرال-يشاركون-اليوم-ب السرح-الجماعى- من-مبادرة-م ر-بال-

  ار/5021211

• http://www.youm7.com/story/2015/5/18/3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-

http://www.youm7.com/story/2015/5/21/3-وزراء-يشاركون-اليوم-بـالفرح-الجماعى-ضمن-مبادرة-مصر-بلا-غار/2190900
http://www.youm7.com/story/2015/5/21/3-وزراء-يشاركون-اليوم-بـالفرح-الجماعى-ضمن-مبادرة-مصر-بلا-غار/2190900
http://www.youm7.com/story/2015/5/18/3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1/2186562#.VWMiT8mTG_I
http://www.youm7.com/story/2015/5/18/3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1/2186562#.VWMiT8mTG_I
http://www.youm7.com/story/2015/5/18/3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1/2186562#.VWMiT8mTG_I
http://www.youm7.com/story/2015/5/18/3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1/2186562#.VWMiT8mTG_I
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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1/2186562#.VWMiT8mTG_I 

• http://misralbalad.com/page.php?id=28287#.VWMifMmTG_I 

• http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-

%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-

%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-

%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-

%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA 

• http://www.almasryalyoum.com/news/details/738237 

• http://www.thenews-today.info/288476 

• http://youth.gov.eg/news/3187#.VWMi9cmTG_I 

• https://twitter.com/ekhbaryamubsher/status/577014191644639232 

• https://www.facebook.com/alshbabwalryadh/posts/940468402640089 

• http://www.fath-news.com/cont/93871 

• http://onznews.com/ar/eg/news1186939.html 

• http://hadisnow.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-

%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87/ 

• http://heyevent.com/event/802662009808950/ 

 

 االسكان االجتماعى ببرنامج المساعدة 

   للدولىىىة  فقىىىد تهميىىىة توحيىىىد الجهىىىود التىىىف تقىىىوم بهىىىا المؤسسىىىات ا نسىىىانية والخيريىىىة مىىىن منطلىىى

لهىىىى ا العىىىىام علىىىىى التنسىىىىي  مىىىى  محىىىىافظى القىىىىاهرة  فىىىىف اسىىىىتراتيجيتهاالمؤسسىىىىة فىىىىى بركىىىىةت

 2ة لعىىىىدد والقليوبيىىىىة بخ ىىىىوص مقىىىىدمات حجىىىىة وحىىىىدات االسىىىىكان االجتمىىىىاعى التابعىىىىة للدولىىىى

حىىىىاالت و لىىىىت لتخسيىىىىف المعانىىىىا  علىىىىى المحتىىىىاجين والمتعثىىىىرين وخ و ىىىىال الغارمىىىىات الالتىىىىى 

خىىىرجن مىىىن السىىىجون بىىىدون اى مىىىجوى و ىىىون كىىىرامتهم والمىىىرتة المعيلىىىة لتكمنىىىيهم اقت ىىىاديال 

 واجتماعيال 

  هىىى ا باال ىىىافة الىىىى تجهيىىىة الشىىىق  بالمسىىىلتةمات الكهرباهيىىىة  والىىىيكم تقريىىىر عىىىن بعىىىص الحىىىاالت

 ير قادرينالغ

http://misralbalad.com/page.php?id=28287#.VWMifMmTG_I
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.almasryalyoum.com/news/details/738237
http://www.thenews-today.info/288476
http://youth.gov.eg/news/3187#.VWMi9cmTG_I
https://twitter.com/ekhbaryamubsher/status/577014191644639232
https://www.facebook.com/alshbabwalryadh/posts/940468402640089
http://www.fath-news.com/cont/93871
http://onznews.com/ar/eg/news1186939.html
http://hadisnow.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87/
http://hadisnow.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87/
http://hadisnow.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87/
http://hadisnow.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87/
http://hadisnow.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87/
http://heyevent.com/event/802662009808950/
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 االيتاماالطفال ورعاية 

تهىىىتم مؤسسىىىة حيىىىا  بشىىىكل خىىىاص باالطسىىىال االيتىىىام نظىىىرا للظىىىروف المعيشىىىية ال ىىىعبة التىىىف يعىىىانوا  •

 .منها

 .المؤسسة بالتعاون م  جامعة المستقبل بتوةي  المالبم على االطسال االيتام فف االعياد وتقوم  •

بح ىىىور ملكىىىة جمىىىال االردن و لىىىت بالتعىىىاون مىىى  مجلىىىة حىىىوال اي ىىىال تىىىم االحتسىىىال بعيىىىد الطسولىىىة و •

ودار الهىىالل حيىى  تىىم عمىىل فقىىرات اطسىىال وتوةيىىى  شىىنط المىىدارم واح يىىة ومالبىىم والعىىا  اطسىىىال 

 اي ال 

مىىىن كنتىىىاكى حتسىىىاالت لالطسىىىال االيتىىىام حيىىى  تىىىم اح ىىىار وجبىىىات ا 2عةةةدد تىىىم اقامىىىة وفىىىى هىىى ا العىىىام   •

 :كاالتى اطسال والكالون م  توةي  كيت وحلويات وهدايا ولع  لالطسال وشو وماكدولندة 

 جامعة المستقبل •

 دار السرقان •

 حديقة السردوم •

 ادارة الشهون االجتماعية القاهرة  •

 مدرسة السيدة عاهشة •

 مهرجان الطفولة بجامعة المستقبل 
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 حفل االطفال االيتام بدار الفرقان



51 | P a g e 
 

 

 3602احتفالية اليوم العالمي للطفل اليتيم 

 

 درسة السيدة عا شةم
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 والمهرجاناتالمؤتمرات 
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 ”معرض قاهرة المعز ”المهرجان الثقافى الثانى  -0

معىىىرص ”شىىىاركت مؤسسىىىة حيىىىاة بالمهرجىىىان الثقىىىافى الثىىىانى مىىى  جامعىىىة المسىىىتقبل تحىىىت شىىىعار  •

  5102فبراير  56 - 55فى السترة من “ قاهرة المعة

 :اهم الجهات الشريكة  •

 امعة المستقبلالكليات السنية بج 

 هيهة ق ور الثقافة 

 جمعية فتيات الغد 

 .شمل المهرجان عدد من العروص التراثية مثل التنورة وباه  البطاطا والمراجي   •

 إلخ. …عرص مختلف المنتجات من خيامية ونحام وسجاد و إكسسوارات   تم •

دويىىىة تىىىم عقىىىد ورأ عمىىىل تمىىىام الح ىىىور بالمهرجىىىان و إسىىىتعراص مهىىىارت مختلىىىف المهىىىن الي  •

 .مثل النقأ علف النحام لج   الح ور والتساعل م  الجمهور

رهىىىيم  –خالىىىد عىىىةاةى / تشىىىاد جميىىى  الح ىىىور بمنتجىىىات المتىىىدربين وعلىىىف رتسىىىهم الىىىدكتور  •

 .الجامعة

 معرض قاهرة المعزجانب من 
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 مهرجان بايدينا نرسم فرحتنا -5

 

 

 متر 026مهرجان  رسم أطول لوحة زيتية بطول 

 تحت شعار 

 "بأيدينا نرسم أفراحنا  "



54 | P a g e 
 

 

 

يبلبب221 ،ةبز بيةب   لب ننا مةبرفبباحبقناةبراس   بو بون يي بيهل انبر  بر  لبا

ب" ا ل نابنل  برفلر،نا"وحتبشعارب

 ،لب ا له بو نسةبفناني بوشقي ي بوحتبرعا ةبيؤ سةب،ياةبب411،يثبشاركبر ثلببي ب

با بننيةبرانسبلرية

 لربراقلن،الب ا بقمالبرال ،البور له بووقسي برال ،البرا بيجن عا بووسقيي بيشل بي ب

يلر،لبب3 بو ع ربراخ   برالايسيةبا  ،ةبوراب بوض ب لبيجن عةبورا،ناني برابشقي ي

براحقلبورالفبباحبورال اء

فاع يا برانهل انب،،لب اا ملبورانتياربرام ل بوو برفبباحبراح،لب ،ي  بوثااق ببوي ب ن 

ع بقناةبراس   بي ب ي برا رشةبرابحضل ةبويلر،لبرابجهيتبوف ب با برانهل انب انب

ب   حلبون رةبوراسا،ل
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 احتفالية اليوم العالمي للمعاقين

  

   وامىىىداد االشىىىخاص مكتةةةب محةةةافه القةةةاهرة قامىىىت مؤسسىىىة حيىىىا  بالتعىىىاون مىىى

 وى االعاقىىىىة بىىىىدراجات بخاريىىىىة وتىىىىم تكىىىىريم المؤسسىىىىة فىىىىى اليىىىىوم العىىىىالمى 

 لالعاقة 

 الولمبيىىىاد الخا ىىىة والىىى ى كىىى لت تىىىم المشىىىاركة فىىىى الىىىدورة الثامنىىىة لبطولىىىة ا

حيىىىى  فخامةةةةة الةةةةر يس عبةةةةدالفتاح السيسةةةةى  كانىىىىت تجىىىىت رعايىىىىة وبح ىىىىور

 دولة من دول الخليج والعربية 02شاركت 
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 القوافل والرعاية الصحية

بالتعىىىاون مىىى  الجامعىىىة وقسىىىم طىىى  االسىىىنان بهىىىا بعمىىىل حملىىىة مجانيىىىة للكشىىىف علىىىى حيىىىاة مؤسسىىىة قامىىىت 

 مثل منطقة اوسيم اط  العشواهيةاالسر المحتاجة بالمن

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 حفل جوا ز القران الكريم

للعىىام الرابىى  علىىى التىىوالى تىىم اعىىداد حسىىل توةيىى  القىىران الكىىريم  و لىىت بهىىدف اعىىداد نشىىىل جديىىد مىىن 

بنىىىين واي ىىىال تىىىم عمىىىل افطىىىار لالطسىىىال االيتىىىام . القىىىرال الشىىىبا  والستيىىىات وتىىىم الحسىىىل بمحافظىىىة المنيىىىا 

 وبنات 

 

  
 

 

 مشاريع متناهية الصغر

فىىىى مجىىىال المشىىىروعات متناهيىىىة  المحتىىىاجينعلىىىى تقىىىديم كافىىىة توجىىى  الىىىدعم  ت مؤسسىىىة حيىىىاة حر ىىى

  إ  تعتمىىد هىىى   المشىىروعات علىىىى الخبىىىرات مىىى  كىىل محتىىىا ال ىىغر لمىىىا تتسىىم بىىى  مىىن مميىىىةات تناسىى  

وتىىم   .والمهىىارات الشخ ىىية و البىىا مىىا تنسىى  فىىى منىىاةل ت ىىحابها وتسىىو  منتجاتهىىا فىىى السىىو  المحلىىى

شىىىرال ماكينىىىة خياطىىىة واورليىىى  لالحىىىدى المحتىىىاجين للبىىىدل فىىىى مشىىىروع  الجديىىىد ل ىىىمان حيىىىاة كريمىىىة 

 .لالسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت 
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 ثانياا البرامج الموسمية

رم ىىىان شىىىهر الخيىىىر والعطىىىال وعىىىادة مىىىا تكثىىىر االعمىىىال الخيريىىىة فىىىف هىىى ا الشىىىهر الكىىىريم ويجىىىد  يىىىر 

 القادرين داهما من يساعدهم 

مىىىن الخىىىدمات فىىىف شىىىهر قامىىىت جامعىىىة المسىىىتقبل بالتعىىىاون مىىى  مؤسسىىىة حيىىىا  للتنميىىىة بعىىىدد مىىىن ولىىى لت 

فتتمثىىل فىىف اعىىداد و توةيىى  كرتونىىة حيىىاة  اعىىداد مواهىىد  ج الشةةرعية للزكةةاةالمخةةاررم ىىان  فىىف اطىىار 

وكىىى لت قامىىىت مؤسسىىىة حيىىىاة بتجهيىىىة عىىىراهم .  رحمىىىن و توةيىىى  لحىىىوم علىىىى االسىىىر واالطسىىىال االيتىىىام 

مىىىىن فقىىىىرال وارامىىىىل ومطلقىىىىات وعجىىىىةة بىىىىاالجهةة الكهرباهيىىىىة مىىىى   ىىىىرف كسىىىىاالت لالسىىىىر المحتاجىىىىة 

المؤسسىىة علىىى توسىىي  داهىىرة نشىىاطها و اعمالهىىا وفىىت اسىىر السىىيدات  و هىى ا العىىام حر ىىت. واسىىر ايتىىام

 .الغارمات وتسديد ديونهم لكى يخرجوا من السجون لالوالدهم فى ه ا الشهر الكريم

 الرمضانية" حياة"كرتونة : اوالا 

   ه 0136شعبان  56المواف   5102يونيو  02 :تاريخ بدل التوةي 

  منطقة متسرقة 50 :عدد االماكن التى تم التوةي  بها 

  (كرتونة 5711عدد ) 03211حوالى  :عدد المستسدين 

  محتويات الكرتونة:  

 كيلو ارة ال حى  1 -

 كيلو سكر ال حى 3 -

 (جم 111وةن )كيم مكرونة الم رية  2 -

 كيلو فول  5 -

 كيلو بل  5 -

 كيلو فا وليا ال حى 0 -

 كيلو فول ال حى 0 -

 كيلو دقي  ال حى  0 -

  كيلو عدم ا سر 0 -

 قمر الدين لسة  5 -

 جم شا  ليبتون 211 -

 (جم 111وةن )لسة قمر الدين   -
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 برطمان  ل ة 0 -

  لتة ةيت عباد شمم كريستال 0 -

ون ىىىىف  0)علبىىىىة سىىىىمن كريسىىىىتال   -

 (كيلو

 (جم 521)كيم كركدي   0 -

 (جم 521)كيم جوةالهند  0 -

 (جم 521)كيم ةبي   0 -

 مرقة دجا   5 -

 كجم 32: اجمالى وزن الكرتونة 

  كرتونىىىة حيىىىاة الرم ىىىانية علىىىى تجىىىود المىىىواد الغ اهيىىىة مىىىن شىىىركات ال ىىىحى وبهىىى ا فقىىىد احتىىىوت

 .كيلو من مواد   اهية مختلسة 53وكريستال ووةن الكرتونة حولى 

  وبهىىى ا فقىىىد  طىىىت كرتونىىىة حيىىىاة تقريبىىىا كىىىل احتياجىىىات االسىىىرة الم ىىىرية البسىىىيطة خىىىالل شىىىهر

 رم ان 

 : التوزيـــــــــــــع 

  الختيىىىار اكثىىىر  محةةةافهين القةةةاهرة والجيةةةزة واالسةةةماعيليةمىىىن  تىىىم التنسىىىي  واالتسىىىا  مىىى  كىىىالل

القىىرى احتياجىىال والمنىىاط  العشىىواهية المسىىتهدفة مىى  التاكيىىد بىىجن هىى   المنىىاط  ال ي ىىلها اى مىىن 

لتجنىىىى  ت  اةدواجيىىىىة فىىىىىف الجمعيىىىىات الشىىىىرعية او مؤسسىىىىات او منظمىىىىات المجتمىىىى  المىىىىدنى 

 :على المناط  االتية  تنسي  السعالالجهود و مان المساللة والملكية وا ن اف وال

 المحافهه/ المنطقه  المكان المحافهة

 االسماعيلية
 القرى االكثر احتياجاا 

 القنطرة  رب قرية النصر

  قرية البياضية

 ابوصوير قرية المنايف

 فايد قرية كسفريت

  قرية عين عصين

المناطق العشوا ية 
 بالقاهرة  

 عزبة الوالدة حلوان

  معصرةال

 اسطبل عنتر مصر القديمة

 عزبة خيرهللا دار السالم

 قلعة الكبش السيدة زينب
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 مركز الشباب الخليفة 

  السالم اول وثانى 

  باب الشعرية 

  المرج

 سوهاج

قرية )سوهاج مركز دار السالم  لجنه زكاة مسجد الرحمن
 زرزاره والجهينة

 جهينة  

 طهطا  ىجمعية رفاعة الطهطاو

 بنى سويف
 اهانسيا جمعية سواعد الشباب الخيرية

 السويف جمعية تنمية المجتمع  اسيوط

 الشرقية -بلبيس لحنة الزكاة الزوامل الشرقية 

ضواحى 
 الجيزة والقاهرة

) عمال الصرف /جامعه القاهره  العماله المؤقتة
 جنيه شهرى  026الدخل اقل من 

 القاهره اسر حياة

  لغارمات حاالت ا

ج 46عمال النهافة بمهنة النهافة مرتب 
 شهريا

 

  عمال السيدة النفسية

  القطامية

  شبرا

  دار الفرقان وااليتام

  العاشر من رمضان  

 ضواحى  الجيزه 

 
قرى شمال الجيزه والبدرشين وبنى 
 سالمه واطفيح والصف واوسيم

 

كىىىىى لت كىىىىىان هنىىىىىات ح ىىىىىور لعىىىىىدد مىىىىىن 

قنةةةةةاة االعالميىىىىىة علىىىىىى رتسىىىىىها  القنىىىىىوات

 " برنةةةةةامج واحةةةةةد مةةةةةن النةةةةةةاس"الحيةةةةةاة 

رحلىىىىىىة التوةيىىىىىى  حيىىىىىى  شىىىىىىاركت فىىىىىىى م

 ومعبد اليهود بمنطقة منشية نا ر

 تقرير رويترة عن مؤسسة حياة 
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 بمحافهة القاهرة بالتعاون مع محافه القاهرة التوزيع للمناطق العشوا ية صور 

 

   

 

   

  ةيليعامسالا هفاحم عم نواعتلابالسماعيلية امع محافهة توزيع صور 
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 محافهة الشرقية  توزيع صور 
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  محافهة الجيزة توزيع صور 

 

 

 

 صور توزيع بمعبد اليهود
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 اثنال الت وير م  برنامج عمرو الليثى1 

  موا د الرحمن: ثانيا 

اكثىىىر فىىىف ( ثابتىىىة ومتنقلىىىة)رحمىىىن  مواهىىىد 1اعىىىداد عىىىدد باال ىىىافة الىىىى كرتونىىىة حيىىىا  قامىىىت المؤسسىىىة ب

اوسىىىيم بىىىالجيةة ومحافظىىىة المنيىىىا علىىىى النحىىىو  –االمىىىام الشىىىافعى –فىىىى السىىىيدة نسسىىىية منىىىاط  احتياجىىىاال

 :التالى 

 مالحهات العدد المنطقة 
 

  021 االمام الشافعى

  511 العاشر من رم ان

  021 مركة امبابة –اوسيم 

  511 مغا ة –المنيا 

ماهدة الرحمن داخل المسجد و ير  011 السيدة نسسية
 مسموح بالت وير

 وجبة يومياا على مدار شهر رمضان الكريم 466تقديم 

 

 ما دة رحمن بمنطقة االمام الشافعى
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 ما دة رحمن بمنطقة اوسيم 



15 | P a g e 
 

 

 (لعمال اليومية والنظافة)حفل افطار بمنطقة العاشر من رمضان 

 

   

  توزيع اللحوم: ثالثا

 2 0عبىىوة مىىن اللحىىوم الطاةجىىة كىىل كىىيم يىىةن  211كمىىا قامىىت المؤسسىىة اي ىىا بىى ب  و توةيىى  عىىدد 

وتىىم التوةيىى  علىىى عىىدد مىىن المنىىاط  العشىىواهية المختلسىىة لغيىىر القىىادرين علىىى شىىرال لحىىم طىىاة  . كيلىىو

 :على النحو التالى 

 السيدة نسسية 

 االمام الشافعى 
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  (السكيهة -ال ف  –اوسيم  –البية الط)منطقة الجيةة و واحيها 

  اسر حياة 

  دار السرقان 

 منشية نا ر 
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 رابعا قوافل البطاطين

فىىىف إطىىىار حىىىرص مؤسسىىىة حيىىىاة علىىىى مسىىىاعدة ا سىىىر ا ولىىىى بالرعايىىىة وحمىىىايتهم مىىىن بىىىرد الشىىىتال  

بطانيىىىىة لتىىىىوةيعهم علىىىىى معظىىىىم انحىىىىال جمهوريىىىىة م ىىىىر  3666فقامىىىىت المؤسسىىىىة بشىىىىرال وتوةيىىىى  

ربيىىىة مىىى  االخىىى  فىىىى  االعتبىىىار االمىىىاكن والقىىىرى المنكوبىىىة بسىىىب  االمطىىىار التىىىى حىىىدثت بمحىىىافظتى الع

 .االكسندرية والبحيرة

وقامىىت المؤسسىىىة بالتنسىىىي  مىىى  محىىىافظ االسىىىماعيلية والقىىاهرة والجيىىىةة للتوةيىىى  علىىىى منىىىاط  العشىىىواهية 

لعيىىىاط واوسىىىيم  واي ىىىال تىىىم بالقىىىاهرة والجيىىىةة مثىىىل منشىىىية نا ىىىر واالمىىىام الشىىىافعى ومعبىىىد اليهىىىود وا

و كىىى لت لىىىم تنسىىىى المؤسسىىىة المعهىىىد . التوةيىىى  بمحافظىىىات ال ىىىعيد مثىىىل سىىىوها  واسىىىيوط وبنىىىى سىىىويف

القىىىومف لىىىالورام بىىىالتجم  االول حيىىى  ان المستشىىىسى فىىىى احتيىىىا  الىىىى تبرعىىىات النهىىىا حديثىىىة االنشىىىال 

 .بمنطقة التجم  االول لخدمة المر ى بمنطقة القاهرة الجديدة

 مىىن واحىىد برنىىامج" قنىىاة الحيىىاة رتسىىها علىىى االعىىالم مىىن القنىىوات لعىىدد ح ىىور هنىىات كىىان كىى لت

 التوةي  بمنطقتى االمام الشافعى ومعبد اليهود  لةمرح فى شاركت حي   "النام

 صورلا
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ببرنامج واحد من الناس بمنطقتى االمام الشافعى ومعبد اليهود
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 توزيع بمنطقة البدرشين

 

 توزيع بمحافهة قنا
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 اسيوط -توزيع بقرية المعبادة 
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 توزيع محافهة االسماعيلية
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 ع بمستشفى االورامتوزي
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 توزيع محافهة سوهاج

 

 

 توزيع منطقة اوسيم
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 االخبار

 المحافهات في بطانية 0222 من اكثر توزيع: حياة مؤسسة

 وكفرالدوار واالسكندرية بالبحيرة المنكوبة

آال ب  انييييةبفيييلبراننيييا  براننق  يييةبب21عييي بو ز ييي ب"ب،يييياةبا بننييييةبرانسيييبلرية"عع نيييتبيؤ سيييةب

يلةبو ،لرايييييلورربورال يييييقنلر ةابو يييييلاكبرانحاف يييييا برال ثيييييلبر،بيا ييييياب ااصيييييعيلبوينهييييياب ييييياامح

 .  هاجبو ن ب    بوراننياوبقنابوع ي  

و ييي ولبعايييكبفيييلبإ يييارب،يييلسبرانؤ سيييةبع ييي بيسييياعلةبرأل يييلبرألواييي ب االعا يييةبو،نيييا به بيييي ب

 .ةآال ب  انيب7 ل براشباءابايصلبعل برام ا ي برابلبو بو ز عهاب،ب برآلنبإا ب

،ييييييياةبا بننيييييييةب"وع ييييييل براييييييل ب رةبررنييييييلربرزقبر بشييييييار برانسيييييي  ايةبرانجبنعيييييييةب نؤ سييييييةب

ابإنبرانؤ سييييةبر ييييبعل با حن ييييةبينييييلبعييييلةبعشييييهلبوقايييييتب ب ز يييي برام ييييا ي بع يييي ب"رانسييييبلرية

رأل ييييلبرألوايييي ب االعا ييييةباحنييييا به بييييي ب ييييل براشييييباءابيشيييييلةبرايييي بعنيييي بويييي بو ز يييي برام ييييا ي ب

ر ةب اصييييةبفييييلبراقييييل براننق  ييييةب سييييمتبراسييييي لبوينهييييابيل ييييتب نحاف ييييا برامحيييييلةبورال ييييقنل



25 | P a g e 
 

آال ب  انيييييةبب2ر يييي ،نصبوقييييل بران  ار ييييةبوقييييل براشييييعلرنيةب ق،ييييلبراييييلورراب،يييييثبويييي بو ز يييي ب

 .وعل برا ب لو نةبي ر بدلرايةباقماربراس بي براسيلر بورال ال

لةابو مق ييييابوعو ييييحتبراييييل ب رةبررنييييلربرزقابرنبعن يييييةبراب ز يييي بوييييب بوفق يييياباعييييل بعفييييلر ب ييييلبع يييي

اجييييلولب يانييييا برأل ييييلبرا،قيييييلةابا ب  ييييلبييييي بوصيييي لبرانسيييياعلر بإايييي بيسييييبحقيهاب اابعيييياونبييييي ب

 .وزررةبرابضاي برال بناعل

 ييييل لبرنيييي بويييي برابنسييييي بييييي بيؤ سييييةب يييييتبراييييلزقباضيييينانبو ز يييي برام ييييا ي برايييي برانحبييييا ي ب

ويعميييلبرايهييي  اب نييياب ااننيييا  براعشييي رايةب يييااجيتةبوراقييياهلةبوينهيييابراعييييا بورو يييي بوينشييييةبناصيييلب

و يييعتبيؤ سيييةب،يييياةبرانسبشييي،يا براحق يييييةبويعاهيييلبرالورر ب عيييي برالعبمييياراب،ييييثبوييي برعيييلر ب

 . رر ةبويعلفةبرال،بيا ا بورالوا  ا بورر الب لبياب  ت بع  برا، ر

http://www.face-masr.com/t~149885 

  ةبلطلا ةدعاسم ت الشهريةالكفاالخامسا 

ترعىىى المؤسسىىة مجموعىىة مىىن االسىىر السقيىىرة  يىىر القىىادرة علىىى العمىىل فىىف عىىدد مىىن المنىىاط   •

 .على مستوى الجمهورية

تقىىىوم المؤسسىىىة بعمىىىل دراسىىىة حالىىىة لالسىىىر التىىىف تتقىىىدم للكسالىىىة الشىىىهرية و تتجكىىىد مىىىن  ىىىحة   •

 .البيانات و  لت قبل ادراجها فف قاهمتها الشهرية

شىىىهريا باال ىىىافة الىىىى الحىىىاالت التىىىف يىىىتم ادراجهىىىا  حالةةةة 066 ترعىىىى المؤسسىىىة مىىىا يقىىىر  مىىىن •

 . لمساعدات استثناهية

 االنجازات 

   ارمىىىة مىىىن سىىىجون المنيىىىا 021 لالكثىىىر مىىىنمبىىىادرة م ىىىر بىىىال  ارمىىىات وانهىىىال اجىىىرالات خىىىرو 

 حتى االن والقناطر

  فخامة رهيم الجمهورية تحت رعاية  عروم 52اقامة فرح حياة الجماعى لعدد  

  تحىىىىت مظلىىىىة رهاسىىىىة مجلىىىىم الىىىىوةارال وبالتنسىىىىي  مىىىى  وةارة " شىىىىهر الخيىىىىر"المشىىىىاركة بمبىىىىادرة

  الت امن 

  التعىىىاون مىىى  كافىىىة الىىىوةارات والهيهىىىات الحكوميىىىة المعنيىىىة مثىىىل وةارة التطىىىوير الح ىىىرى ووةارة

ومحىىىافظ القىىىاهرة التنميىىىة المحليىىىة ووةارة الشىىىبا  وهيهىىىة الطىىىر  والكبىىىارى وهيهىىىة ق ىىىور الثقافىىىة 

 والجيةة واالسماعيلية 

  العشواهياتبوةارة التطوير الح رى ومؤسسة حياة تسجيل 

  توثي  وتحدي  جمي  بيانات المستسيدين 

http://www.face-masr.com/t~149885
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 .......ومعال نسعف للمةيد


