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م�ؤ�ش�شة من اأجل م�شر للتنمية ال�شاملة

مؤسسة »من أجل مرص للتنمية الشاملة« هي مؤسسة مشهرة برقم 686 لسنة 2014 مركزية غري ربحية تحت إرشاف وزارة 

التضامن ،أسستها مجموعة من املرصيني الوطنيني من بالد متفرقة حول العامل بدافع ربط املرصيني يف املهجر بوطنهم األم 

مرص ونعمل عيل خلق مجاالت مشرتكة بني املرصيني يف الخارج والداخل لتنمية مرص .

مبادرة ازرع و ل�ن

تنمية املهارات الجاملية و الفنية لدي األطفال وربطهم بالبيئة املحيطة من خالل غرس األشجار والرسم و التلوين و تنمية 

الحس الفنى لديهم، حيث أن الرسم و التلوين و زراعة النباتات من  الثقافات املوروثة  يف حضارتنا املرصية الفرعونية ، فضال 

عىل أنها محببة كثرياً لدى األطفال.
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