
  الدولية إدارة العالقات الثقافية

 اكتوبر 6املهرجان الثقافى الدوىل العاشر جلامعة فعاليات افتتاح تقرير موجز عن 
 

افتتاح املهرجان الثقافى الدوىل للشعوب فى نسخته العاشرة مبشاركة عدد كبري  7102فرباير 72يوم مت 
املعتمدة ، وعدد من مكاتب املنظمات الدولية وجالياتهامن البعثات الدبلوماسية والقنصلية والثقافية 

 .وعدد كبري من طالب اجلامعة ،فى مصر
 

لمؤسسات لدوهلم ولأكتوبر على تنظيم هذا املهرجان سنويا إلتاحة الفرصة للطالب و6وحترص جامعة 
أدبية ومأكوالت تقليدية وغري الثقافية املختلفة لتقديم مناذج وعروض تعكس ثقافاتهم من عروض فنية و

ت الدبلوماسية لتيادل األفكار حول امكانات التعاون مع البعثاكما يتيح املهرجان الفرصة  .ذلك
لية واملكاتب واملراكز الثقافية املعتمدة فى مصر، وذلك إىل جانب رفع الوعى الثقافى للطالب من والقنص

خالل تعريفهم بثقافات وحضارات الشعوب األخرى األمر الذى ينعكس باإلجاب فى بناء مناخ من الود 
 .عاون بني الطالب الوافدين من دول خمتلفة وأقرانهم املصريني والصداقة والت

، أقامت اجلامعة املهرجان مموتاكيدا ألهمية بناء ثقافة السالم والتسامح والتفاهم ملصلحة كل الشعوب واأل
  :الثقافى التاسع العام املاضى حتت شعار ثقافة السالم ، وحيمل املهرجان الثقافى العاشر شعار

 "فرص حتقيق السلم واألمن الدوليني  فى تعزيز الالجئني يسهم حل أزمة" 
 

امحد عطيه سعده رئيس اجلامعة ان اجلامعة حترص على تنمية وعى / وفى كلمته الرتحيبية ذكر اد
واشار سيادته اىل ان ازمة الالجئني هى . الطالب بالقضايا العاملية الىت تؤثر على السلم واالمن الدوليني

من خالل التعاون الدوىل، وذكر ان مصر  ال ميكن التعامل معها االاجملتمع الدوىل ككل ومسئولية 
تستضيف بكل االعزاز واحملبة حنو مخسة ماليني الجئ من خمتلف اجلنسيات ويعاملون معاملة متساوية 

ستفيدون مع املواطنني املصريني فيما يتعلق باخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية والسكن، كما ي
 .من منظومة الدعم السلعى

 

خري الدين عبداللطيف مساعد وزير اخلارجية االسبق نائب رئيس / وفى معرض كلمته ذكر السفري د
اكتوبر لالسرتاتيجيات الدولية والعالقات الثقافية أن اجلامعة تعمل على هدى  6جملس امناء جامعة 

وفى جمال العمل على حتقيق اهداف االمم املتحدة السبعة املعايري واملبادئ الدولية فى جمال بناء السالم 
 .7102سبتمرب  72فى  فى قمتها عشر للتنمية املستدامة الىت اعتمدتها

 

الالجئني التابعة  نائب مدير مكتب املفوضية السامية لشئون  Bernadette Castleوحتدثت السيدة 
دولة 61فا فى استقبال الالجئني من اكثر من ت ان مصر تقدم منوذجا مشرفذكربالقاهرة  لالمم املتحدة

خاصة فى جمال توفري الرعاية الصحية واخلدمات التعليمية ومعاملة الالجئني معاملة املواطنني 
ني فى جمال التعليم اجلامعى اكتوبر فى رعاية الالجئ 6واشارت اىل الدور املتميز جلامعة . املصريني

امعة الىت مت مبوجبها تقديم مائة منحة دراسية لطالب الجئني حىت إىل االتفاقيات املوقعة مع اجل مشرية
 .اآلن

 

 UN Global Compactاملدير التنفيذى ملكتب مبادرة االتفاق الدوىل فى مصر  واشاد االستاذ حممد الفوىل

Network, Egypt  اكتوبر مشريا اىل ان جامعة  6بادرة وجامعة املالتعاون الوطيد بني مكتب بفى كلمته
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اكتوبر هلا السبق فى هذا اجملال من خالل الفعاليات واالنشطة العديدة الىت تنظمها مبشاركة الطالب،  6
 .وان دور اجلامعة فى االلتزام مببادئ املبادرة مشهود له لدى املستويات العليا باالمم املتحدة

كما . واحلانهم نالت اعجاب احلضور ة تعكس احوال الالجئني من تأليفهمطالب اجلامعة اغني موقد
اكتوبر حيث تغنوا باسم  6تضمنت فقرات االفتتاح عرضا متميزآ ومؤثرآ الطفال املدرسة القومية مبدينة 

 .مصر
وحضر افتتاح املهرجان السادة نواب رئيس جملس االمناء والسادة نواب رئيس اجلامعة والسادة العمداء 

 .وممثلى وسائل االعالم وعدد كبري من اعضاء هيئة التدريس
 

 : وقد نال املهرجان تغطية اعالمية واسعة مبشاركة القنوان والصحف اآلتية 

   LTC                   https://www.facebook.com/pg/ltc.misr/videosقناة  -0

 http://youtu.be/0rB1JTKKCJg             قناة احملور      -7

 https://www.youtube.com/watch?v=hmr7YFfBzJQ(     لقاء تليفزيوني ) القناة الثانية  -3

 قناة دريم  -4

 http://www.vetogate.com/mobile/2603017            جريدة فيتو     -2

  http://www.soutalomma.com/517523 جريدة صوت االمة     -6

  www.alwasela.com/43175    جريدة الوسيلة       -2

 http://www.elbawabhnews.com/2398031 يوز    موقع البوابة ن -8

    press.com/?p=65599-http://nile       موقع النيل  -9

01- YouTube           be/7G5FZI82Sy8http://youtu. 

سفارة ومنظمة دولية ومركز ثقايف يف فعاليات املهرجان على النحو املبني يف القائمة  31وشارك حنو 
  .املرفقة

 :وشارك يف الفعاليات كذلك كل من 

 مىن عراقي / االعالمية  -0

 حممد الغيطي / االعالمي  -7

 حممود احلديني / الفنان   -3

 عالء الشربيني/ الشيف  -4

 ايناس عزالدين/ املطربة  -2

 يامسينا / املطربة  -6

       Photo galleryصور املهرجان   
https://www.facebook.com/pg/o6u.eg/photos/?tab=album&album_id=1268568146597764 

https://www.facebook.com/pg/ltc.misr/videos
http://youtu.be/0rB1JTKKCJg
http://youtu.be/0rB1JTKKCJg
http://www.vetogate.com/mobile/2603017
http://www.vetogate.com/mobile/2603017
http://www.soutalomma.com/517523
http://www.alwasela.com/43175
http://www.elbawabhnews.com/2398031
http://www.elbawabhnews.com/2398031
http://nile-press.com/?p=65599
http://youtu.be/7G5FZI82Sy8
http://youtu.be/7G5FZI82Sy8
https://www.facebook.com/pg/o6u.eg/photos/?tab=album&album_id=1268568146597764
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 املشاركني باملهرجان الثقايف الدويل العاشر 

  الدولةأسم  م
1 Republic of Peru 

2 Islamic Republic of Pakistan 

3 Federal Republic of Nigeria 

4 Federal Republic of Somalia 

5 The Kingdom of Thailand 

6 The Republic of Azerbaijan 

7 Maulana Azad Center for Indian Culture 

8 Plurinational  States of Bolivia 

9 Democratic Socialist Republic  of Sri Lanka 

11 The Republic of Sudan 

11 Romania 

12 Japan 

13 The Republic of Zambia  

 المملكة األردنية الهاشمية 14
 جمهورية العراق 15

 مملكة البحرين 16

 لبنان جمهورية 17
 الجمهورية التونسية 18
 الجمهورية اليمنية 19
 المملكة العربية السعودية 21

21 
United Nations High Commissioner for Refugees 

UNHCR )) 

22 Catholic Relief Services( CRS ) 

23 United Nations Global  Compact ( UNGC ) 

24 Korean Cultural Center 

25 Indonesian Cultural Center 

26 Russian Cultural Center 


