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 2015اكتوبر  31 -27شرم الشيخ  -مصر

  



 العربية السابعمنتدى شباب اجلامعات 

 رهاب والتطرففى التصدى لإلدور شباب اجلامعات 

 

اهر صـح  مـا ال ـو   رهـاو والتفـر     ن اإليخـريأ   ونـة األ على ما تشري اليه األحداث فى األ تأكيدا  

العاملية والسمات الرئيسية يف عامل اليوم و صححت تشـل  اـا ر لنمـا والسـلم العـاملي        

رهابيـة فـى   إن تقـ  عمليـة   ميـر يومـا  ون     اليومية فـل يلـا    و صح  اإلرهاو جزء ما احلياأ

   ملان ما ما العامل

  ن يقوم به شحاو اجلامعات للتصدى لتلك ال واهر السلحيةبالدور الفعال الذى ميلا   ميانا  وإ

الو ا العربى  حتا  العربى للشحاو والحيئة على التفاع  م  القضايا التى مير بهاما اإل وحرصا  

شحاو بدورهم الو نى فى التصـدى  تلك ال اهرأ وتوعية ال لشحاو خلفورأ ما يخلل لفت انتحاه ا

شحابى اخلاص لشحاو اجلامعـات العربيـة ليلـون      و يخصص االحتا  منتداه الرهاو والتفرلإل

  موضوعه ) ور شحاو اجلامعات فى التصدى للرهاو والتفر (

   -هداف املنتدى :أ

  تفعي   ور الشحاو حنو القضايا الو نيه 

 رهاو والعنف والتفر  وسح  التصدى هلا  تعريف الشحاو حبقيقة اإل 

 حماور املنتدى:

 ـ  ةوالتفورات التارخيي ةرهاو ومسححاتمفاهيم اإل ـ  ةوالفلري ـ  ةوالثقافي   أورذجلـ  ةاملغذي

  ةنسانيجملتمعات اإلافى 

 رهابىوالفلر اإل ةالثقاف  

 والتفر  فى ميزان الشرعرهاو والعنف اإل  

 االرهاو ةوالدول فى ملافح ةجتارو وجهو  املن مات الدولي    



 املوعد:
 2015 ما اكتوبر 31 - 27ما  أيخلل الفرت  

 املكان:
 املدينة الشحابية شرم الشيخ ةمدين –حماف ة جنوو سيناء  – ةمصر العربي ةمجهوري  

 اجلهات املنظمه:
 ةحتا  العربى للشحاو والحيئاال  

 سلو (ي) االيس ةوالثقاف والعلوم  ةللرتبي  ةسلمياإل ةن مامل  

  مصر –وزارأ الشحاو  

  ةالسياحتنشيط  ةهيئ – ةالسياحوزارأ  

 :ةاجلهات املعاون
 لرياضة العروفنيه جمللس وزراء الشحاو اال األمانة  

 املعهد العربى للتخفيط  

 زهر الشريفاأل  

  ةكا ميية ناصر العسلري  

 العربى للجامعاتحتا  اإل  

 :وبرامج املنتدى ةنشطأ
 نشاط ثقافى. 

  حول حماور املنتدى ةورش عم  ومناقشات مفتوح وت حماضرا  -

 ي: جتماعى وسياحنشاط إ 

 .(س حممدتن يم برنامج زيارأ احملميات )ر  -

 لىمنشاط ع 

  السلم )شرم الشيخ ( ةشجار فى حديق  ةزراعبمشاركة الشحاو  -

  مدن افه لنحات املنجرو   بر س حم ةمحل -



 :شروط االشرتاك
 (مشر  1فتيات +  3شحاو +  3افرا  ) 7تشارك ك  جامعة بوفد ملون ما  -

 سنة( 25اىل  18الفئة العمرية للمشارك  هي فئة الشحاو )ما سا  -

 استيفاء الحيانات حسب استمارأ املشاركة املرفقة  -

 يعد ك  وفد مشارك ورقة عم  عا حماور املنتدى السابق ذكرها    -

( علــى الربيــد االللرتونــى للحتــا  word -ترســ  اوراا العمــ  )نســخة اللرتونيــة  -

(info@affye.org)  15/10/2015يف موعد اقصاأ 

 رسم االشرتاك باملنتدى -

   ومخســون جنيهــا(  مائــةجنيــة مصــرى ) 150يســد  كــ  مشــارك محلــ

 للمشارك  ما مصر

      والر )مخســـون  والر امريلـــى(   50يســـد  كـــ  مشـــارك محلـــ 

 للمشارك  ما يخارج مصر   

 : 2015  كتوبر 15يتم تسديد االشرتاك باحد الفرا التالية يف موعد غايته  -

  : مصر  –القاهرأ  –الزيتون  -سراى القحة  –شارع بنى عقي   15التسديد مبقر االحتا 

        التسديد بشيك يتم اصداره بأسم : االحتا  العربـي للشـحاو والحيئـة ويـتم تسـليم الشـيك

 مبقر االحتا 

        التسديد بالتحوي  الحنلي: يتم حتوي  رسـم االشـرتاك علـى حسـاو االحتـا  الحنلـي

 وبيانه كالتاىل:

 فرع سراي القبة  -بنك مصر  

SWIFT  CODE : BMISEGCXA140 

 1310/120/183ساب بالدوالر   :  رقم الح

 183/ 1/ 6651رقم الحساب بالجنية   :   

 تحمله وزارة الشباب والرياضة املصرية.تما 

 شرم الشيخاالقامة واالعاشة باملدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ب. 

 .االحتادتحمله يما 
  شرم الشيخ  باألتوبيساتالسفر من القاهرة الى. 

 البرامج السياحية واالجتماعية 

 املحاضرين واقامتهم 

 املطبوعات 

 .شهادة مشاركة باملنتدى 

mailto:info@affye.org

