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  2021 يناير 
عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م

 املستفيدين 
 عقد ندوة عن : »معاجلة مشكالت الفتيات يف سن املراهقة« 1

 وحاضر ىف تلك الندوة كل من:  
 ممثل األزهر الشريف أبسيوط -الشيخ/ خلف عمار  

 العذراء أبسيوط كاهن كنيسة    -نيافة القس/ فلوابتري ميشيل   
مدرس بكلية اآلداب بقسم االجتماع    -د. امساء جابر مهران  

 أبسيوط 

22/12/2020 
 

مدرسة خدجية يوسف 
 الثانوية بنات أبسيوط   

  -د. مروة كدواىن
مقررة فرع اجمللس 

من    60+    أبسيوط
طالبات املدرسة  

واملدرسني واملدرسات  
 ابملدرسة

 
 تيات يف سن املراهقة«عقد ندوة عن : »معاجلة مشكالت الف 2

 وحاضر ىف تلك الندوة كل من:  
الشيخ/ امحد كمال علي رئيس قسم االرشاد الديين ابالوقاف  

- 
 كاهن كنيسة العذراء أبسيوط   -نيافة القس/ فلوابتري ميشيل   

 دكتوربكلية خدمه  اجتماعيه أبسيوط   -د. حممد حسني  

29/12/2020 
 

مدرسة التجاره  الثانوية  
 ط بنات أبسيو 

  -د. مروة كدواىن
مقررة فرع اجمللس 

حممد    .أبسيوط  ود
حسني عضو فرع 

اجمللس القومي للمرأة 
من    60+    أبسيوط  

طالبات املدرسة  
واملدرسني واملدرسات  

 ابملدرسة
 ورشه عمل بعنوان التمكني االقتصادي للمراه  مشاركة ىف   3

 وحبضور ممثلني  عن  
ه وجهاز تشغيل الشباب  هيئه بالن وجامعه اسيوط والقوي العامل 

مبحافظه اسيوط ومبادره رواد النيل ومجعيه سيدات األعمال  
 ومجعيات الباحثني العلمني ومجعيه رساله  

29/12/2020 
 

د مرررررروه كررررردوا  مقررررررر   
فرررررررع اجمللررررررس القررررررومي  

 فرد  30+    للمراه

سيدات على اعانة من مشيخة االزهر من    10مت حصول عدد   
تب الشكاوى ابلفرع ترتاوح ما بني السيدات املرتددات على مك

 جنيه  900جنيه اىل    400

   

  –( عروسة على اجهزة كهرابئية ) بواتجاز  2مت حصول عدد ) 
غسالة من مشيخة االزهر  من   -ثالجة    –بطانية    –انبوبة  

 املرتددات على مكتب الشكاوى ابلفرع 
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  2021 فبراير
 

عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م
 املستفيدين 

ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 1
 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« عقد ندوة    اإلبراشي أبسيوط

مدرسة النصر اخلاصة بقرية  2021/ 26/1
 ابو حجر مبركز صدفا 

اىن  مبتابعة د. مروة كدو 
مقررة فرع اجمللس   -

إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  

مكتب شكاوى الفرع 
من    20+     أبسيوط

  و  أولياء األمور
املدرسات والعاملني 

 ابملدرسة
ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 

 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« عقد ندوة    اإلبراشي أبسيوط
دير السيدة العذراء بقرية  2021/ 27/1

 دير دربكة مبركز أسيوط
مبتابعة د. مروة كدواىن  

مقررة فرع اجمللس   -
إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  

مكتب شكاوى الفرع 
فرد    35+     أبسيوط

 من اهاىل القرية
ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 

 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« ندوة    عقد   اإلبراشي أبسيوط
قريررررررررة  بررررررررين حممررررررررد مبركررررررررز    8/2/2021

 أسيوط
مبتابعة د. مروة كدواىن  

مقررة فرع اجمللس   -
إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  

مكتب شكاوى الفرع 
فرد    50+     أبسيوط

 من اهاىل القرية
دة ىف افتتاح معرض قا  شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 

مدن آمنة مبشروع فتيات تقود مدن آمنة الذى تنفذه هيئة بالن 
حضر االفتتاح وكالء    مصر ومجعية سيدات أعمال أسيوط

الوزارات املختلفة والقيادات التنفيذية مبحافظة اسيوط وممثلى  
 اجلمعيات األهلية وفرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط       

8/2/2021 
 

  -د. مرررررررررررروة كررررررررررردواىن                                                                                           اندى األطباء أبسيوط    
مقررررررررررة فرررررررررع اجمللررررررررس  
القررومى للمرررأة أبسرريوط  
  -وإ. امرررل وجيررره الفرررى  

املقررررررررة املناوبررررررة بفرررررررع  
  +     اجمللرررررررررس أبسررررررررريوط

 فرد  100
ندوة عن :    فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط بعقد   عقد   

 »معاجلة مشكالت الفتيات يف سن املراهقة« 
 وحاضر ىف تلك الندوة كل من:  

 مدير الوعظ واالرشاد   -الشيخ/ امحد منصور  
السري/ اندية حلود                                                                  

9/2/2021 
 

مجعيررة  و النررورين بقريررة برر   
 زيد االكراد مبركز الفتح  

  -د. مرررررررررررروة كررررررررررردواىن
مقررررررررررة فرررررررررع اجمللررررررررس  
أبسررررررريوط  وحضرررررررور إ.  

عضرررررو    -عرررررويس  هبررررره  
فرررررررع اجمللررررررس القررررررومي  

  50+    للمررررأة أبسررريوط
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 -  نيابة عن السيد اللواء/ عصام سعد إبراهيم  -إ. منار كامل  
حمافظ أسيوط.                                                                         

 رئيس جملس إدارة مجعية  و النورين   -الشيخ/ حممد سيد  

 من اهاىل القرية

ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« عقد ندوة    اإلبراشي أبسيوط

امي االبتدائيرررررررة  درسرررررررة الغنررررررر م                                                       9/2/2021
   مبركز الغنامي

مبتابعة د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس   -

إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  

مكتب شكاوى الفرع 
فرد    20+     أبسيوط

 من اهاىل القرية
مدرسة النصر بقريررة كرروم ابررو                                                       2021/ 11/2  

 لغناميحجر مبركز ا
مبتابعة د. مروة كدواىن  

مقررة فرع اجمللس   -
إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  

مكتب شكاوى الفرع 
فرد    20+     أبسيوط

 من اهاىل القرية
بفريوس    ندوة توعيةعقد    قام فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط 

  كوروان وضرورة االهتمام ابلنظافة وإتباع اإلجراءات االحرتازية
وجبة غذائية جافة مقدمة من قبل    ١٠٠توزيع عدد  ام بكما ق

بيت العيلة أبسيوط  للسيدات املرتددات على مكتب شكاوى 
 املرأة

د. مرررروة كررردواىن مقرررررة    10-11/2/2021
ا.  و فرع اجمللس أبسيوط  

عضو   -امحد سليمان  
سررررريدة    100+    الفررررررع

 على مدار اليومني

ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« عقد ندوة    اإلبراشي أبسيوط

مدرسة النصر املشرتكة مبركررز                                                      2021/ 13/2
 الغنامي

مبتابعة د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس   -

إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  
كاوى الفرع مكتب ش
فرد    30+     أبسيوط

 من اهاىل القرية
 شهادة امان  66 مقر فرع اجمللس ابسيوط 2021فرباير   توزيع شهادات امان 
انطلقت اليوم مبادرة »مصرية آمنة«وصاحب الفكرة شاب من  

 إحدى مراكز حمافظة أسيوط املهندس / أمحد حسني صال 
عاون مع جامعة قام فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلت  

أسيوط والوكالة األملانية للتعاون الدويل ووزارة الشباب والرايضة  
  -حتت رعاية السبد اللواء/ عصام سعد إبراهيم    ووزارة التضامن

رئيس جامعة أسيوط    -حمافظ أسيوط وا.د. طارق اجلمال  
انئب رئيس اجلامعة لشئون    -وحبضور كل من:  إ.د مها غامن  

قاعررررررررة املناقشررررررررات ابملبرررررررر      2021/ 15/2
 اإلدارى جبامعة أسيوط

مقررررة  -د. مروة كرردواىن
فرررررررع اجمللررررررس القررررررومى  

د.    و  أبسررررررريوطللمررررررررأة  
عضرررو    -حممرررد حسرررني  

الفررررررررررررع أبسررررررررررريوط وا.  
حماميررة    -إسالم عاطف 

مكتررررررررررررب الشرررررررررررركاوى  
 فرد  100+   ابلفرع.
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آمني عام بيت العيلة أبسيوط    -عبد العزيز  لشيخ/ سيد  ا  البيئة
مديرة مدرسة النرتودام ود. اماىن حممد    -والسري/ فرايل موريس  

 أستا  التخطيط االسرتاتيجى بكلية الرتبية أبسيوط   -الشريف  
شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ىف ندوة حول »الوضع  

إ./ حممد  وحبضور كل من:    السكاىن ىف أسيوط وحقوق املرأة« 
ط و  مكتب أسيو   -مدير عام اجمللس القومى للسكان    -عبده  

كاهن بكنيسة مطرانية   -القس / اثوفليس إبراهيم مرقس  
مدير   -أسيوط وفضيلة الشيخ / د. خلف حممد على عمار  

 عام الوعظ واالعالم الدي  والفتوى ابملنطقة االزهرية أبسيوط. 
 

إ. د ماجرردة حممررد عبررد   مركز النيل لإلعالم أبسيوط 2021/ 15/2
البررراقى وا.  لرررة الفررروىل  

لررس  عضرروات فرررع اجمل-
  القررومى للمرررأة أبسرريوط

مرررررررررررن ممثلرررررررررررى    20  +  
مؤسسررررررررررررات اجملتمررررررررررررع  
احلكررررررررررررررومى واملرررررررررررررردىن  
 ووسائل االعالم احمللى.

ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« عقد ندوة    اإلبراشي أبسيوط

مركررز    -كنيسررة ديررر درنكررة                                                      2021/ 17/2
 أسيوط

 
 
فرد مررن اهرراىل   75 +   

 القرية
ابلتعاون مكتب التنميه    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 

 عن »أسس الرتبية السليمة لألبناء« عقد ندوة    اإلبراشي أبسيوط
رسة دير درنكة االعدادية  د م                                                  2021/ 18/2

مركرررررررز    -بقريرررررررة درنكرررررررة    -
 أسيوط

مبتابعة د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس   -

إ. اسالم    و  أبسيوط
حماميه    -عاطف  

مكتب شكاوى الفرع 
فرد    15+     أبسيوط

 من اهاىل القرية
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   2021 مارس
 

دفني او  عدد املسته  مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م
 املستفيدين 

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   1
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

27/2 /2021 
 

-د. مروة كدواىن   ب  زيد االكراد ابلفتح 
مقررة فرع اجمللس 
أبسيوط ود. حممد  

عضو فرع   -حسني  
+    اجمللس أبسيوط

سيدة من أهاىل    156
 قريةال

بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال  تصوير   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

1/3/2021 
 

-  د. مروة كدواىن قرية جحدم مبركز منفلوط
مقررة فرع اجمللس 

إ. هبه عويس  و أبسيوط  
عضو فرع اجمللس   -

  100  +    أبسيوط
 قريةالسيدة من أهاىل  

دة مسنة قام جنح مكتب الشكاوى يف توفري دار استضافة لسي 
شقيقها بطردها من مسكنها لوجود خالفات ومت توفري الدار  

 مبحل أقامه الشاكيه بدار مسنات

   

جنح مكتب الشكاوى يف حصول اربعه سيدات من األرامل   
واملطلقات  على مبلغ عشره آالف جنيها لكل سيده لتيسري  
زواج بناهتن و لك ابلتعاون بني بيت الذكاه التابع ملشيخه 

 ألزهر ومكتب الشكاوى فرع أسيوطا

   

جنح مكتب الشكاوى فرع أسيوط يف حصول سيده على نفقه  
جنيها و لك من خالل رفع الدعوى على    ١٠٠٠زوجيه مببلغ  

 نفقه املكتب ومت التنفيذ وقامت إبستالم النفقه  من بنك انصر 

   

جنح مكتب الشكاوى فرع أسيوط يف حصول سيده على حكم   
أشهر يف جنحه تعدي ابلضرب عليها    ٣ابحلبس  ضد طليقها  

 وعلى ابنها الصغري

   

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

3/3/2021 
 

-د. مروة كدواىن   قرية شطب مبركز أسيوط
مقررة فرع اجمللس 

د. حممد  و أبسيوط  
عضو فرع   -حسني  

  +    اجمللس أبسيوط
سيدة من أهاىل    98
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 قريةال
تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   

 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية
6/3/2021 
 

قرية أوالد ابراهيم مبركز 
 أسيوط 
 

-د. مررررررررررروة كرررررررررردواىن  
مقررررررررررة فرررررررررع اجمللررررررررس  

  124  +    أبسرررررررررررررررررررريوط
 قريةالسيدة من أهاىل  

ق مع االحوال  تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسي 
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

8/3/2021 
 

-د. مروة كدواىن   رية التتالية مبركز القوصيةق
مقررة فرع اجمللس 
أبسيوط وحضور إ.  

عضو    -اماىن كمال  
  104+    الفرع أبسيوط

 سيدة من أهاىل قرية
 شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ىف فاعلية 

العاملني حبضور    جبهاز مدينة أسيوط اجلديدةاليوم العاملي للمرأة  
 جبهاز مدينة أسيوط اجلديدة

 وجملس االمناء ابملدينة
ومديرى مدارس أسيوط اجلديدة ومنسق الفاعلية ومقرر جلنة 
تكافؤ فرص العمل أبسيوط إ. امساء طوسون حممود والسيدة  

رئيس اجلهاز وا. على شحاته   -املهندسة/ جيهان أمحد عمار    
 ب رئيس اجلهاز  انئ  -

9/3/2021 
 

إ. امرررررررررراىن كمررررررررررال ود.   
ماجرردة عبررد البرراقى وا.  
 لررررررة الفرررررروىل وا. هالررررررة  

عضوات فرع   -فرغلى  
اجمللررررس القررررومى للمرررررأة  

 فرد  30+    أبسيوط

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

10/3 /2021 
 

 ريفا مبركز أسيوط قرية  
 

-د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

إ.  لة   و  أبسيوط
عضو فرع    -الفوىل  

 اجمللس أبسيوط 
سررررررريدة مرررررررن    100+    

 أهاىل قرية
تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   

 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية
13/3 /2021 
 

 قرية جنع سبع مبركز أسيوط
 

-د. مررررررررررروة كرررررررررردواىن  
جمللررررررررس  مقررررررررررة فرررررررررع ا

 أبسيوط
  -إ. اماىن كمال  و 

عضو فرع اجمللس 
 أبسيوط 

سيدة مررن أهرراىل   79+ 
 قرية

  شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ىف ندوة بعنوان »املرأة 
رئيس  -اللواء/ مصطفي عبد الرحيم  ضور  يف صعيد مصر« حب

 جملس مركز ومدينة أسيوط
 رئيس حر شرق   -إ./ امين حمروس  

مدير وحدة حقوق اإلنسان بديوان عام    -  الدكتور علي صديق
 احملافظة

13/3 /2021 
 

 قاعة شابوه أبسيوط 
 

د. حممد حسني صال  
عضو فرع اجمللس   -

 فرد  500+    أبسيوط
 



 
                                                     

 حمافظة أسيوط 
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 أستا  بكلية الصيدلة   -د. مين املهدي  
 نقيب. املعلمني أبسيوط -د. هويدا الطماوي  

 وكيل وزارة األوقاف أبسيوط   -الشيخ/ عاصم القبيصى  
 

  ظم فرع اجمللس القومى للمرأة مبحافظة أسيوط دورة تدريبيةن 
 بعنوان " رايدة األعمال للمرأة الريفية  "

 رائدة ريفيه   67 قاعة الرتبية والتعليم ابسيوط 2021/ 14/3
 

عضو    –أ./هبه عويس   مركز  ابو تيج 2021/ 15/3 محلة طرق االبواب عن "رايدة االعمال للمرأة الريفية"  
 يوطالفرع ابس

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

15/3 /2021 
 

قرية جنع عبد الرسول مبركز 
 أسيوط 
 

-د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

إ. امحد  و    أبسيوط
عضو فرع    -سليمان  

 اجمللس أبسيوط 
سيدة من   107  +  

 أهاىل قرية
 ٣تدريب استمر ملدة    القومى للمرأة أبسيوطشارك فرع اجمللس   

ن  م  عنوان النوع االجتماعي وخمتلف اإلعاقات  اايم على التوايل
ن خالل مبادرات عديده أطلقتها وزاره  م  gizخالل هيئيه  

 الشباب والرايضة 

د / مروه كدوا  مقرره   فندق الوطنيه أبسيوط مارس   ١٥مارس وحىت    ١٣
  فرع اجمللس أبسيوط

سني عضو  د/ حممد حو 
ابلفرع وأ/ إسالم 

عاطف حماميه مكتب  
  شكاوى الفرع أبسيوط

 متدرب ومتدربه   ٣٠+  
 –د. حممد حسني   مركز صدفا 2021/ 16/3 محلة طرق االبواب عن "رايدة االعمال للمرأة الريفية"  

 عضو الفرع ابسيوط  
مارس من كل عام    16يف إطار االحتفاالت بيوم املرأة املصريه   

 حبضور    لس القومي للمرأة االحتفالية  فرع اجملشارك  
 ا حممد عبده مدير اجمللس القومي للسكان ابسيوط  

فضيله الشيخ / خلف علي عمار مدير الوعظ واإلرشاد ابملنطقه  
 االزهريه  

 ا فاطمه ا سحر ممثلي مركز النيل لالعالم  
 
 
 

قصر ثقافه الزعيم مجال عبد   2021/ 16/3
الناصر بقريه بين مر مركز 

 فتحال
 

د مروه كدوا  مقرر  
فرع اجمللس القومي 
+    للمراه ابسيوط  

طالبات املدارس    100
 االعداديه

 

  –د. مروة كدواىن   مركز الفتح 2021/ 17/3 محلة طرق االبواب عن "رايدة االعمال للمرأة الريفية"  
مقررة الفرع ابسيوط  

عضو    -وأ.  لة الفوىل  
 الفرع ابسيوط



 
                                                     

 حمافظة أسيوط 
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ى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال  تصوير بطاقات رقم قوم 
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

قرية الشاميه  مبركز ساحل   2021/ 17/3
 سليم  
 

-د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

د حممد  و   أبسيوط
عضو فرع   -حسني   

 اجمللس أبسيوط 
سيدة من أهاىل    89+  
 قرية

مبشاركة    صريةنظمت مجعية تنمية اجملتمع بريفا ندوة عن املرأة امل 
 فرع اجمللس القومى للمرأة ابسيوط حبضور :
 السيد/ رئيس جملس مدينة ومركز أسيوط 

 ممثل املنطقة اجلنوبية العسكرية
 ومدير وحدة حقوق اإلنسان بديوان عام احملافظة

 وعدد من القيادات التنفيذية من احملافظة

17/3 /2021 
 

  -د. مروة كدواىن   قرية ريفا مبركز اسيوط
رة فرع اجمللس مقر 

 القومى للمرأة أبسيوط 
 

  –أ./ امحد سليمان   مركز ديروط 2021/ 18/3 محلة طرق االبواب عن "رايدة االعمال للمرأة الريفية"  
عضو فرع اجمللس 

 ابسيوط 
 ىف إطار االحتفاالت أبعياد املرأة أان شهر مارس  

نظمت مديرية الشباب والرايضة أبسيوط احتفال ابليوم العاملي 
وزير    -حتت رعاية السيد الدكتور/ أشرف صبحي     لمرأةل

حمافظ   -الشباب والرايضة والسيد اللواء / عصام سعد إبراهيم  
وكيل وزارة الشباب  -أسيوط وحضر احلفل ا. حممد حممود  
  مدير عام الوعظ واإلرشاد-والرايضة أبسيوط ود. خلف عمار  

 والقس/فلوابتري 

18/3 /2021 
 

-د. مروة كدواىن   يديةمركز شباب انصر ابلول
مقررة فرع اجمللس 

 أبسيوط 

عضو  –أ./ اماىن كمال   مركز ابنوب 2021/ 20/3 محلة طرق االبواب عن "رايدة االعمال للمرأة الريفية"  
 الفرع ابسيوط

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

20/3 /2021 
 

لعوامر مبركز  قرية عرب ا
 أبنوب 
 

-د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

إ. امحد  و    أبسيوط
عضو فرع    -سليمان  

 اجمللس أبسيوط 
سيدة من أهاىل    95  

 قرية
شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط مع مركز النيل لإلعالم   

 أبسيوط التابع للهيئة العامة لالستعالمات ىف االحتفال ابملرأة
املرأة املبدعة حتت عنوان االبداع التنموي    ندوة حول )

   واالقتصادي للمرأة األسيوطية
رئيس قسم    -اضر ىف اللقاء د. ايمسني أمحد الكحكي ح

22/3 /2021 
 

  –د. ماجدة الببالوي   لإلعالم أبسيوطمركز النيل  
اجمللس عضو فرع  

  القومي للمرأة أبسيوط
من ممثالت    25  +  

املرأة مبؤسسات اجملتمع  



 
                                                     

 حمافظة أسيوط 
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أ. أميمة    االقتصاد املنزيل بكلية الرتبية النوعية جبامعة أسيوط
 مدير مشروعات جبمعية رجال األعمال  أبسيوط ‘   -عبدالغين  

احلكومي واملد   
ووسائل اإلعالم احمللي 

 أبسيوط. 
جنح مكتب الشكاوى فرع اسيوط ىف حصول سيده على حكم   

  نفقه زوجيه و لك من خالل رفع دعوى  650ابلنفقه مببلغ  
 على نفقه املكتب من خالل احملامى متطوع 

   

/ جنح مكتب الشكاوى ىف مساعده سيده غارمه جلمعيه رجال 2 
االعمال مت التواصل مع مجعيه رجال االعمال من خالل عضو  
ابلفرع وهو مدير للجمعيه ىف جدوله دين السيده وتقسيطه  

 وإيقاف احلكم النهائى الصدار ضدها ابحلبس  

   

مكتب الشكاوى ىف مساعده سيده لديها اربعه ابناء / جنح    3 
معاقني وحالتها املاديه متعثره جدا ىف احلصول على معاش 

يوم من التواصل مع مشيخه    15استثنائى وسريع و لك خالل  
 جنيها شهرايا   700االزهر بيت الذكاه مت صرف معاش شهرى  

   

ل  تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوا 
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

24/3 /2021 
 

قريرررررة برررررويط  مبركرررررز سررررراحل  
 سليم

-د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

سيدة     95+    أبسيوط
 من أهاىل قرية

نفذ فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط مع مديرية الشباب   
 والرايضة أبسيوط ندوة بعنوان: »سالمة املرأة من التحرش« 

مدير عام إدارة الشباب ابملديرية وا.    -مد سيد  إ. حم حبضور  
اشجان فيليب وا. فيفى منسقى الندوة من مديرية الشباب  

 والرايضة
 

24/3 /2021 
 

  -د. مروة كدواىن   مركز شباب انصر ابلوليدية
مقررة فرع اجمللس 

فتاة    30+    أبسيوط
 وشاب

 
 



 
                                                     

 حمافظة أسيوط 
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 2021 أبريل
 

عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  التنفيذ تاريخ   اسم النشاط  م
 املستفيدين 

  2021احتفاليه تكرمي األمهات املثاليات مبحافظه اسيوط لعام   1
 حتت رعاية 

 الدكتوره / نيفني القباج    
 وزيره التضامن االجتماعي 

2021/3/25 
 

  -د. مروة كدواىن   
مقررة فرع اجمللس 

 أبسيوط 

لس على محلة طرق األبواب  التدريب اخلاص برائدات اجمل 
 ٢٠٢١"امحيها من اخلتان" مارس  

 

  50أ./ أمل وجيه +   مقر الفرع 2021/ 27/3
 رائدة ريفية 

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

27/3 /2021 
 

 قرية شطب مبركز أسيوط 
 

  -د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 
أبسيوط و أ. أما   

عضو فرع    -كمال   
 اجمللس أبسيوط 

سيدة من أهاىل    83+  
 قرية ال

 قرية شطب مبركز أسيوط   ندوة عن االجراءات االحرتازية لفريوس كروان  
 

  -د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 
أبسيوط و أ. أما   

عضو فرع    -كمال   
 اجمللس أبسيوط 

سيدة من أهاىل    83+  
 القرية

" احتفاالت شهر املرأة ة طرق األبواب  "امحيها من اخلتانمحل  
 2021مارس  
 

28/3 /2021   

 دور اجمللس القومي للمراه ) حقوق وواجبات(  
 

بقاعرررررررره الدراسررررررررات العليررررررررا   2021/ 28/3
 بكليه طب االسنان   

د مرررررروه كررررردوا  مقررررررر  
فرررررررع اجمللررررررس القررررررومي  

 للمراه ابسيوط
تان" احتفاالت شهر املرأة لة طرق األبواب  "امحيها من اخل مح 

 * 2021مارس  
 

29/3 /2021   

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

 سيدة    95 منلوط 2021/ 29/3
 

محلة طرق األبواب  "امحيها من اخلتان" احتفاالت شهر املرأة  
 * 2021مارس  

30/3 /2021   



 
                                                     

 حمافظة أسيوط 
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ت رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال  تصوير بطاقا  
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

   سيدة  82 ابو تيج   2021/ 31/3

 افتتاح عياده املرأة االمنه مبستشفي صحه املراه  
حتت رعايه االستا  الدكتور طارق اجلمال رئيس جامعه اسيوط  

 ا.د عالء عطيه عميد كليه الطب  
ساعد لصندوق األمم املتحده للسكان ا جريمني حداد املمثل امل

 يف مصر
 ا.د مااي مرسي رئيس اجمللس القومي للمرأة  

.د طارق خلف احلسيين مديرعام مستشفي صحه املراه ا.د  أ
 كمال زهران أستا  النساء والتوليد جبامعه اسيوط 

 

د مروه كدوا  مقرر   جامعة اسيوط 2021/ 31/3
فرع اجمللس القومي 

 للمراه ابسيوط 
 

 لقاء حواري بعنوان صاحبه اثر  
 

 مركز االعالم ابسيوط   2021/ 31/3
 

د مرررررروه كررررردوا  مقررررررر  
  اجمللررررس القررررومي للمررررراه

 فرد  150+  
 1/4/2021 مت اليوم اجتماع تنسيقى مبنطقة الوعظ واإلرشاد أبسيوط  

 
منطقرررررررة الررررررروعظ واإلرشررررررراد  

 أبسيوط
  -د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 
 وط القومى للمرأة أبسي

 

احتفالية االم املثالية لألمهات ألطفال  وى اإلعاقة نظمتها   
مجعية سيدات األعمال أبسيوط وجلان االكتشاف املبكر 

 منفلوط وأبو تيج  
 

  -د. مررررررررررروة كرررررررررردواىن   سيوطأبحديقة الفردوس  1/4/2021
مقررررررررررة فرررررررررع اجمللررررررررس  
 القومى للمرأة أبسيوط

مع االحوال  تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

3/4/2021 
 

   سيدة  104 قرية ابقور مركز  ابو تيج

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

4/4/2021 
 

مركز   -قرية السراقنا
 القوصية 

 

 سيدة   82

 -عصام سعد إبراهيم    /اللواء  ح وحدة عالج أورام الثدى  ا أفتت 
 حمافظ أسيوط 

 

مستشررررررررفى أسرررررررريوط العررررررررام   4/4/2021
 »الشاملة« 

مروة كدوا  مقررة    د.  
اجمللس القومي للمرأة 

  -وا. اماىن كمال  
عضو فرع اجمللس 

 أبسيوط 
 

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

5/4/2021 
 

 منفلوط 
 

 سيدة   111

قصررررر ثقافررررة برررر  مررررر مبركررررز   6/4/2021ابلتعاون مع    ندوة عن ختان االانثمشاركة فرع اجمللس ىف   
 الفتح

  -د. مروة كدواىن  



 
                                                     

 حمافظة أسيوط 
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مقررة فرع اجمللس   اجمللس القومى للسكان ابلتعاون مع مركز النيل لالعالم 
من    60+    القومى

الطالبات وأولياء  
 األمور واملدرسات 

م قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال  تصوير بطاقات رق 
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

7/4/2021 
 

 سيدة   159 اهلدااي مركز أسيوط قرية  

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

8/4/2021 
 

 سيدة   102 قرية جحدم  مبركز منفلوط

قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال  تصوير بطاقات رقم   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

8/4/2021 
 

 سيدة   53 قرية أوالد رايق مبركز اسيوط 

دورة تدربيه للرائدات الريفيات واملتطوعات واعضاء فرع اجمللس   
املشاركني يف محلة طرق االبواب  اليت ينفذها اجمللس ابلتعاون 

صافوال مصر حتت عنوان " املعادلة   –مع شركة عافية العاملية  
 الصح ..." 

رائده ريفيه    100  2021/ 12/4
 ومتطوعه.                                               

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

12/4 /2021 
 

 سيدة   96 قرية ابقور مبركز أبو تيج 

  -برائسة السيد املهندس/ نبيل الطيىب  جتماع مباردة حياة كرمية  ا 
 سكرتري عام حمافظة أسيوط 

15/4 /2021 
 

قاعرررررررررة اجمللرررررررررس التنفيرررررررررذى  
 بديوان عام احملافظة

  -د. مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

 القومى للمرأة أبسيوط 
صافوال   –ابلتعاون مع شركة عافية العاملية    محلة لطرق االبواب 

 حتت عنوان " املعادلة الصح ..." مصر  
مركز الفتح )ب   2021/ 17/4

عليج،املعصرة،الناصرية،عر 
ب مطري،أوالد بدر،  
 االطاولة،الطوابية( 
مركز أسيوط )ب   

حسني،ريفا،منقباد،مسرع،  
 سالم ،أوالد رايق،دير ريفا( 
 مركز القوصية ) التتالية( 

 مركز صدفا ) البارود شرق(
مركز ديروط )احلوطا  

رقية،احلوطا  الش
 الغربية،ابويط،نزلة العوامر(
مركز البدارى )العقال  

البحرى،العقال  
القبلى،منشأة  

البدارى،منشأة العقال،  
 طعمه( 

مدينة أسيوط )منطقة غرب  
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 البلد ، الوليدية(
مركز ساحل سليم  

)العونة،اخلوالد،الشامية،اتسا 
،نزلة املستجدة،اللوقا،نزلة  
امللك،نزلة راين،الشيخ  

 شحاته(
مركز ابنوب  

)احلمام،العوامر،القداديح،ال
عطيات،دير شو،  
 شقلقيل،الشنابلة( 

مركز ابو تيج)النخيلة،نزلة  
ابقور،دوينة،الرزق،الشيخ  

 سلمان،االبلق( 
تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   

 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية
17/4 /2021 
 

قرية اسكتدريه مبارك ببين 
 ب مبركز اسيوط غال
 

 سيدة   80

صافوال   –ابلتعاون مع شركة عافية العاملية    محلة لطرق االبواب 
 مصر حتت عنوان " املعادلة الصح ..." 

مركز الفتح )ب   2021/ 18/4
عليج،املعصرة،الناصرية،عر 

ب مطري،أوالد بدر،  
 االطاولة،الطوابية( 
مركز أسيوط )ب   

حسني،ريفا،منقباد،مسرع،  
 سالم ،أوالد رايق،دير ريفا( 
 مركز القوصية ) التتالية( 

 مركز صدفا ) البارود شرق(
مركز ديروط )احلوطا  

الشرقية،احلوطا  
 الغربية،ابويط،نزلة العوامر(
مركز البدارى )العقال  

البحرى،العقال  
القبلى،منشأة  

البدارى،منشأة العقال،  
 طعمه( 
ينة أسيوط )منطقة غرب  مد 

 البلد ، الوليدية(
مركز ساحل سليم  

)العونة،اخلوالد،الشامية،اتسا 
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،نزلة املستجدة،اللوقا،نزلة  
امللك،نزلة راين،الشيخ  

 شحاته(
مركز ابنوب  

)احلمام،العوامر،القداديح،ال
عطيات،دير شو،  
 شقلقيل،الشنابلة( 

مركز ابو تيج)النخيلة،نزلة  
  ابقور،دوينة،الرزق،الشيخ

 سلمان،االبلق( 
تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   

 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية
18/4 /2021 
 

 قرية احلواتكه مبركز منفلوط
 

 سيدة   117

حبضور السيد اللواء/    احتفاالت حمافظة أسيوط بعيدها القومى 
قة  حمافظ أسيوط واللواء/ قائد املنط  -عصام سعد إبراهيم  

 اجلنوبية واللواء/ مدير أمن أسيوط 

18/4 /2021   
 

  قرية ب  عدى مبركز منفلوط

صافوال   –ابلتعاون مع شركة عافية العاملية    محلة لطرق االبواب 
 مصر حتت عنوان " املعادلة الصح ..." 

مركز الفتح )ب   2021/ 19/4
عليج،املعصرة،الناصرية،عر 

ب مطري،أوالد بدر،  
 ( االطاولة،الطوابية
مركز أسيوط )ب   

حسني،ريفا،منقباد،مسرع،  
 سالم ،أوالد رايق،دير ريفا( 
 مركز القوصية ) التتالية( 

 مركز صدفا ) البارود شرق(
مركز ديروط )احلوطا  

الشرقية،احلوطا  
 الغربية،ابويط،نزلة العوامر(
مركز البدارى )العقال  

البحرى،العقال  
القبلى،منشأة  

البدارى،منشأة العقال،  
 طعمه( 

مدينة أسيوط )منطقة غرب  
 البلد ، الوليدية(

مركز ساحل سليم  
)العونة،اخلوالد،الشامية،اتسا 
،نزلة املستجدة،اللوقا،نزلة  
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امللك،نزلة راين،الشيخ  
 شحاته(

مركز ابنوب  
)احلمام،العوامر،القداديح،ال

عطيات،دير شو،  
 شقلقيل،الشنابلة( 

مركز ابو تيج)النخيلة،نزلة  
يخ  ابقور،دوينة،الرزق،الش

 سلمان،االبلق( 
ابلتعاون مع   دورة تدريبية تشمل إعداد وتدربب مدربني حمرتفني 

 برانمج األغذية العاملي 
19-24  /4/2021 

 ملدة مخسة أايم 
قاعرررررررررررة املعهرررررررررررد الصرررررررررررحى  

 أبسيوط
فتاة   13عدد املتدربني  

وشاب من رائدات  
ومتطوعات فرع اجمللس 
 القومى للمرأة أبسيوط 

للسيدات ابلتنسيق مع االحوال    تصوير بطاقات رقم قومى 
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

19/4 /2021 
 

قرية الشامية مبركز  ساحل  
   سليم

 سيدة   62

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

21/4 /2021 
 

 سيدة   117  مركز  ساحل سليم

للسيدات ابلتنسيق مع االحوال  تصوير بطاقات رقم قومى   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

22/4 /2021 
 

 سيدة   92 مركز اسيوط   –دير درنكة  

تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات ابلتنسيق مع االحوال   
 بقرى حياه كرمية ابسيوط   املدنية

24/4 /2021 
 

 سيدة   100 مركز اسيوط   –ريفا  
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 2021 مايو
 

عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م
 املستفيدين 

وجبة ساخنة من قبل مؤسسة مصر اخلري   75توفري عدد   1
 أبسيوط ومت توزيعها على األسر الفقرية بقرى مبادرة حياة كرمية 

25/4 /2021 
 

  

ج فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلتعاون مع برانم   قام   
األغذية العاملي بتنفيذ تدريبات بعنوان:» املرأة الريفية وادارة  

 املشروعات الصغرية« 

مركز أبو تبج بقرى مبادرة  27-29/4/2021
حياة كرمية ) ابقور النخيلة  

 ودوينة(

 سيدة   120

 سيدة  101 مركز أسيوط  -قرية املطيعه   2021/04/28 استخراج بطاقات الرقم القومى   
جمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلتعاون مع برانمج فرع ا   قام   

األغذية العاملي بتنفيذ تدريبات بعنوان:» املرأة الريفية وادارة  
 املشروعات الصغرية« 

مركررز أسرريوط بقرررى )منقبرراد   1-3/5/2021
 وهبيج والعدر وسالم(

 سيدة وفتاة  140

جنح مكتب الشكاوى فرع اسيوط ىف مساعده سيده  تتعرض   
ىف عملها إبلغاء قرار تعينها بسبب محلها  حيث ا ا    لإلضطهاد

صدر هلا القرار ومت إلغائه بعملها  كمهندسه بشركه املياه ومت 
التواصل من مكتب الشكاوى خبطاب رمسى لشركه املياه  

أبسيوط وجاء الرد االجيايب أبنه مت مت أتجيل توقيع العقد حلني 
امت ابالمضاء على االنتهاء من الوضع وحضرت ملقر الشركه وق

 العقد 

   

جنح مكتب الشكاوى ىف حصول سيده ىف احلصول على   / 
جنيها   300جنيها بدال من    500حكم ابلزايده النفقه ملبلغ  

 نفقه للصغريه 

   

فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلتعاون مع برانمج    قام   
فية وادارة  األغذية العاملي بتنفيذ تدريبات بعنوان:» املرأة الري

 املشروعات الصغرية« 

كرروم    –مركررز ابنرروب )احلمررام   
  –جزيرررررة هبرررريج    –املنصررررورة  

 كوم ابو شيل (

 سيدة  120

وجبة ساخنة من قبل مؤسسة مصر اخلري   75توفري عدد   
أبسيوط ومت توزيعها على األسر الفقرية بقرى مبادرة حياة كرمية  

 سيوط مقررة فرع اجمللس أب  -مبتابعة د. مروة كدواىن  

7/5/2021 
 

  

جنح مكتب الشكاوى ىف حصول سيده ىف احلصول على   / 
جنيها   300جنيها بدال من    500حكم ابلزايده النفقه ملبلغ  

 نفقه للصغريه 
/ جنح مكتب الشكاوى ىف حصول شاكيه على حكم برفض 3

 دعوى اقامها ضدها طليقها ختفيض نفقه الصغري  
على حكم بضم    / جنح مكتب الشكاوى ىف حصول شاكيه4

 الصغريه إيل حضانتها 
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/ جنح مكتب الشكاوى ىف مساعده شاكيه/   بتصحيح خطا 5
 بقسيمه الزواج و لك جماان على نفقه املكتب  

/ جنح مكتب الشكاوى ىف مساعده شاكيه  يف احلصول على  6
 جنيها   6930متجمد نفقه مببلغ  

/ جنح مكتب الشكاوى ىف حصول سيده   على احكام 7
 جنيها   860نفقه للصغار  ابل
/ جنح مكتب الشكاوى فرع اسيوط ىف حصول سيده  على  8

 جنيها شهريه   1000نفقه للصغار مببلغ  
/ جنح مكتب الشكاوى فرع اجمللس حصول السيده على  9

 نفقه أقارب شهريه   1100مبلغ  
/ جنح مكتب الشكاوى ىف حصول سيده على احلكم   10

رداً به خطأ مادى من  ابلتصحيح حكم نفقه صغار كان وا
 احملكمه

فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلتعاون مع برانمج    قام   
األغذية العاملي بتنفيذ تدريبات بعنوان:» املرأة الريفية وادارة  

 املشروعات الصغرية« 

قريررررة    4مركرررز الفرررتح  بعررردد   16-18/5/2021
اوالد   -الفيما   -)الواسطى  

 املعصرة(  -سراج 

 دةسي  100

برائسة السيد املهندس/ نبيل    جتماع بقاعة اجمللس التنفيذى 
سكرتري عام حمافظة أسيوط وحضور د. مروة كدواىن    -الطيىب  

مقررة فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط وممثلى اجلهات    -
 التنفيذية

20/5 /2021 
 

  ديوان عام احملافظة 

م لإلجراءات  توعية أبمهية التطعيم ضد فريوس كوروان وااللتزا 
 االحرتازية

 

مركررز أسررريوط ومركرررز ابنررروب     2021مايو  
 والفتح وأبو تيج

 
 سيدة   240

فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلتعاون مع برانمج    قام   
األغذية العاملي بتنفيذ تدريبات بعنوان:» املرأة الريفية وادارة  

 املشروعات الصغرية« 

قريررة    5  مركز البرردارى  بعرردد 22-24/5/2021
الكرررروم    -)العقررررال البحرررررى  

  -منشررراه العقرررال    -االمحرررر  
 طعمه(  -منشأة البدارى  

 سيدة  120

توعية أبمهية التطعيم ضد فريوس كوروان وااللتزام لإلجراءات   
 االحرتازية

 

 سيدة    40  2021/ 22/5

تدريب اخلاص برائدات اجمللس على محلة طرق األبواب  ال 
لكرتو  لتلقي لقاح كوروان" مايو "للتوعية أبمهية التسجيل اال

٢٠٢١ 
 

 رائدة   50  2021/ 24/5

محلة طرق األبواب  "للتوعية أبمهية التسجيل االلكرتو  لتلقي   
 ٢٠٢١لقاح كوروان" مايو  

 

25/5 /2021   

   2021/ 26/5محلة طرق األبواب  "للتوعية أبمهية التسجيل االلكرتو  لتلقي   
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 ٢٠٢١لقاح كوروان" مايو  
 

لة طرق األبواب  "للتوعية أبمهية التسجيل االلكرتو  لتلقي  مح 
 ٢٠٢١لقاح كوروان" مايو  

 

27/5 /2021   
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   2021 يونيو
 

عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م
 املستفيدين 

كز ساحل سليم  )الشيخ مر  2021/ 29/5 محلة طرق األبواب حتت عنوان "إمحيها من اخلتان" 1
شحاته واللوقا والعونة  
والشامية نزلة راين ونزلة 
امللك والنزلة املستجدة(  
مركز منفلوط )حجدم  

 والعزية وكومبوها وسراوة( 

 
 مستهدف  3500

السيدات الاليت طلنب التسجيل على املوقع االلكرتو  خالل  
 الزايرات املنزلية/ التوعية: 

 سيدة  110  2021/ 29/5

مركز ابو تيج  )ابقور والرزق   2021/ 30/5 لة طرق األبواب حتت عنوان "إمحيها من اخلتان"مح 
والشررررررررريخ سرررررررررليمان ونزلرررررررررة  
االبلررررررررررق ( مركررررررررررز صررررررررررردفا  

 )البارود شرق وكردوس(

 
 مستهدف  5500

السيدات الاليت طلنب التسجيل على املوقع االلكرتو  خالل  
 الزايرات املنزلية/ التوعية: 

 رد ف  18  2021/ 30/5

مركرررررررررررررررز أسررررررررررررررريوط تررررررررررررررريج    2021/ 31/5 محلة طرق األبواب حتت عنوان "إمحيها من اخلتان" 
)املطيعةواوالد ابراهيم وريفا(  
مركرررررررررز البررررررررردارى )العقرررررررررال  
البحرررررررررررررى ومنشررررررررررررراةالعقال  
ومنشاةالبدارى( مركررز الفررتح  
)عرررررب الكررررالابت واالكررررراد   

 والطوابية  وعرب مطري(

 
 مستهدف  3000  

التسجيل على املوقع االلكرتو  خالل   السيدات الاليت طلنب 
 الزايرات املنزلية/ التوعية: 

 سيدة  85  2021/ 31/5

تدريب فرق العمل من رائدات اجمللس واملتطوعات والواعظات   
والراهبات وأعضاء جلان احلماية و لك ىف اطار أنشطة اللجنة 

 الوطنية للقضاء على ختان االانث 

من الرائدات    50 سيوطقاعة مديرية الصحة اب 2021/ 10/6
 الريفيات 

قام اجمللس القومي للمراة بزابرة مركز ساحل سليم بشأن   
 الشمول املاىل يف قرى املبادرة الرائسية "حياة كرمية "

 سليم  مركز ساحل 6/2021/  10-  9
الشرررررريخ شررررررحاتة والعفررررررادرة  
والشررررررامية واخلوالررررررد واتسررررررا  
وبررررررويط والنزلررررررة املسررررررتجدة  
ات  وتناغررررة الشرررررقية والروجيرررر 
 والعونة واللوقا واملطمر

  -د. مروة كدواىن   
مقررة فرع اجمللس 

القومي للمرأة ابسيوط  
وحضور فريق عمل  
عمل ممثل األمانة  
العامة للمجلس 

 ابلقاهرة. 
مركررررررررررز البرررررررررردارى)النواميس   2021/ 12/6 محلة طرق األبواب حتت عنوان "إمحيها من اخلتان" 

والعقرررررال القبلرررررى والعتمانيرررررة  
ن واهلماميررررررة  والشررررريخ عتمرررررا

واملراونة( مركررز ابررو تيج)نزلررة  

 
 مستهدف  3600
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ابقرررررررررور والرزقرررررررررة والشررررررررريخ  
سررررليمان والكررررردى والكرررروم  

 والعبايلة والنخيلة(
 سيدة  50  قرية النخيلة  مت عمل ندوة عن عن ختان االانث  
مركز ديروط  )ديروط  2021/ 13/6 محلة طرق األبواب حتت عنوان "إمحيها من اخلتان" 

احلوطا الشرقية  الشريف و 
واحلوطا الغربية والعوامر  
وشلش وابنوب( مركز  
ابنوب)دير شو والدير 
اجلرباوى وشقلقيل 

والقداديح والعطيات  
 البحرية وب  حممد ( 

 
5500   
 مستهدف

 سيدة  65 قرية العوامر 2021/ 13/6 مت عمل ندوة عن عن ختان االانث .  
وقع االلكرتو   عدد املستهدفني الذين طلبوا التسجيل على امل 

 خالل الزايرات املنزلية/ التوعية:  
 فرد  30  2021/ 13/6

مركز ساحل سليم  )اتسا  2021/ 14/6 محلة طرق األبواب حتت عنوان "إمحيها من اخلتان" 
واخلوالد والعفادرة ونزلة  
عنان والعونة ( مركز  
الفتح)منشية املعصرة  
والواسطى وب  طالب  
واوالد سراج والعطيات  

بلية وبصرة وعرب  الق
الكالابت واملعصرة ( مركز  
أسيوط)اوالد رايق ومسرع 

وجنع عبد الرسول وجنع سبع 
وب  حسني وب  غالب 

 وشطب( 

 
 مستهدف  3400

عدد املستهدفني الذين طلبوا التسجيل على املوقع االلكرتو    
 خالل الزايرات املنزلية/ التوعية:  

 فرد  51  2021/ 14/6

مع القيادات التنفيذية واملعنيني بقضااي املرأة   اللقاء التشاورى 
 حلملة ختان االانث

 فرد   31   ديوان عام احملافظة 2021/ 14/6

عقد ندوة  عن دور اجمللس القومى للمراة وانشطته على هامش   
 تسليم بطاقات الرقم القومى للسيدات 

 سيدة  91 قرية املطيعة 2021/ 15/6

صغري لوجود خالفات بينها شاكيه تريد حتصل على حكم بضم ال 
وبني زوجهامت احالتها للمحامى املتطوع لرفع دعوى اثبات  

 حضانه صغريحكمت احملكمه إبثبات حضاه الصغري  

29/5 /2021   

شقيقها يتعدى عليها ابلضرب ويريد اجبارها على الزواج ومنعها  
من التعليم خماطبه مديريه االمن وجامعه اسيوط وقامت حماميه  
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شكاوى ابلتوجهه معها لقسم الشرطه الخذ التعهد مكتب ال
مت اخذ تعهد بعدم التعرض وتسكينها ابملدينه   بعدم التعرض

 اجلامعيه للحمايهواستكمال امتحاانت الكايه
سكرتري عام    -عقد اجتماع برائسة السيد اللواء/ يونس شاكر   

 مية. حمافظة أسيوط بشان مقرتح اخلطة التنفيذية ابحملافظة حملو األ
23/6 /2021 
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   2021 يوليو
 

 م
عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  

 املستفيدين 
ابلتعاون مع معهد   قافلة طبية للكشف املبكر عن سرطان الثدى 1

 األورام جبامعة أسيوط 
27/6 /2021 
 

قرية ب  غالب التابعة ملركز 
 أسيوط 

  -اىن   د.  مروة كدو 
مقررة فرع اجمللس 

 ابسيوط   
 
 سيدة  50

 -د  مروة كدواىن    أبسيوط  مقر الفرع 2021/ 28/6 جتماع مجعية كيان لذوى االحتياجات اخلاصه  ا 
مقررة فرع أسيوط  

اجمللس القومى للمرأة 
 أبسيوط 

ارك فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط  ابلتعاون مع هيئة بالن ش 
ط ىف الورشة االفتتاحية مشروع مناهضة ختان  انرتانشيوانل  أسيو 

 االانث 

بقاعررررررررررة املعهررررررررررد الصررررررررررحى   5-6/7/2021
 ابسيوط

  -د. مروة كدواىن   
مقررة فرع اجمللس 

 القومى للمرأة ابسيوط 
 
 فرد  30

ابلتعاون مع معهد   قافلة طبية للكشف املبكر عن سرطان الثدى 
 األورام جبامعة أسيوط 

ركررررز  قريررررة شررررطب  التابعررررة مل 6/7/2021
 أسيوط

أمحرررررد سرررررليمان عضرررررو  
فرررررررع اجمللررررررس القررررررومي  

 للمرأة ابسيوط
 
 سيدة  50

مسرية للشباب احتفااًل مبرور سبع سنوات على ثورة  املشاركة ىف   
 يونيو   30

 -د  مروة كدواىن     7/7/2021
مقررة فرع أسيوط  

اجمللس القومى للمرأة 
 أبسيوط 

ن مع اجمللس فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط ابلتعاو شارك   
القومي للسكان أبسيوط ومجعية بيىت لتنمية اجملتمع واالعاقة  
ابسيوط ىف عقد لقاء تعريفى عن مشروع تشغيل الفتيات ىف  

 مبادرة الصحة اإلجنابية. 
 

  -د. مررررررررروة كرررررررردواىن     8/7/2021
مقررررررررررة فرررررررررع اجمللررررررررس  
 القومي للمرأة أبسيوط

العتمادها من هيئة  احتفال كلية العلوم بنني بفرع جامعة األزهر   
 ضمان اجلودة واالعتماد 

شيخ    -حتت رعاية فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أمحد الطيب  
 األزهر

  -د. مروة كدواىن     2021/ 11/7
مقررة فرع اجمللس 

 القومي للمرأة أبسيوط 

استقبال السيدات املرتددات على مكتب الشكاوي من   
ك للتنسيق والبحث  السيدات املعيالت واألرامل واملطلقات و ل

  -د. مروة كدواىن     11-13/7/2021
مقرره فرع اجمللس 
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أبسيوط وحبضور  أ/   مع بيت الذكاه التابع ملشيخه األزهر 
   -أمل وجيه الفى

 املقررة املناوبه للفرع 
 

 شاكيه  ٢١٠
احتفالية اليوم العاملى للسكان ابلتعاون مركز النيل لإلعالم   

 ط واجمللس القومى للسكان ابسيو 
  قاعررررة مركررررز النيررررل لإلعررررالم 2021/ 15/7

 ابسيوط
عضو    -ا. أماىن كمال  

فرع اجمللس القومي 
 للمراة أبسيوط 

دعوى املصروفات الدراسية اخلاصه /نيفني كميل   
اسرة ابوتيج حكم فيها ابلقبول مببلغ   ٧٢٦/٢٠٢٠رقم 

 عشره االف جنيه  ١٠٠٠٠

   

الفتاح اسره اثن دعوى نفقة العده واملتعة اخلاصه /نورهان عبد   
مثانية    ٤٨٠٠٠اشهر  واملتعة    ٣جنيه*مضروبة يف  ٢٠٠٠العده  

 واربعون الف جنيه 

   

دعوي مؤخر الصداق نورهان عبدالفتاح اسرة اثن قبول   
 عشرون الف جنيه  ٢٠٠٠٠
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 2021 أغسطس
 

ستهدفني او  عدد امل  مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م
 املستفيدين 

عقد دورة تدريبية مليسرات ومشرفات مشروع "جمموعات   1
 اإلدخار واإلقراض 

ركز التأهيل  مبركز الفتح  م 26-29/8/2021
 ابسيوط 

ميسرة ومشرفة   28  
)الواسطى واحلمام وب   

وعرب  حممدايت  
 االقداديح(

  ية "حياة كرمية"انطالق الفعاليات الثقافية والفنية للمبادرة الرائس 
 للواء عصام سعد حمافظ أسيوطحتت رعاية ا

  –د. مروة كدواىن   قصر ثقافة ساحل سليم 1/8/2021
 مقررة الفرع

نظم فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط ابلتعاون مع قصر ثقافة  
 1لتدريبيه رقم  دورة  اال  أسيوط

 سيدة  28 قصر ثقافة ساحل سليم 2-5/8/2021

بية مليسرات ومشرفات مشروع "جمموعات  عقد دورة تدري 
 اإلدخار واإلقراض 

مركرررز أتهيرررل الفتيرررات مبركرررز   1-4/8/2021
 الفتح

 ميسرة ومشرفة  27
مركز منفلوط )ب     قرى

شقري  وب  شعران  
 والعزية  ونزلة قرار(

 
ىف ندوة بعنوان متكني   شارك فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط 

 الشباب يف احلياة النيابية
القاعرررررررررة الثمانيررررررررررة جبامعررررررررررة   8/8/2021

 أسيوط
 فرد  120

نظم فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط ابلتعاون مع قصر ثقافة  
 2لتدريبيه رقم  دورة  اال  أسيوط

 سيدة  26 قصر ثقافة ساحل سليم 8/2021/ 8-11

املؤمتر اخلتامى لنمو ج حماكاة منظمة  شارك فرع اجمللس ابسيوط   
 التعاون اإلسالمى 

15/8 /2021 
 

قاعة املؤمترات الدولية بكلية 
 الزراعة جبامعة أسيوط  

 

 فرد  150
 

نظم فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط ابلتعاون مع قصر ثقافة  
 3لتدريبيه رقم  دورة  اال  أسيوط

 سيدة  20 قصر ثقافة ساحل سليم 19/8/2021  -16

 ىف حفل استقبال  شارك فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط 
 االعضاء اجلدد لفريق بيت الشباب للتنمية

 شاب وفتاه    50  2021/ 19/8
 

جنح مكتب الشكاوى فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط يف   
عشره آالف    ١٠٠٠٠سيدات للحصول على مبلغ    ٥حصول  

 جنيها لتيسري زواج بناهتن
 

   

شاكيه على مساعدات شهريه مدى احلياة    ١٢٠حصل عدد   
جنيها وأيضا مساعدات يف إجراء   ٩٠٠إىل    ٥٠٠ترتاوح مابني  

عمليات طبية و لك ابلتعاون بني بيت الذكاه التابع ملشيخه 
 األزهر وفرع اجمللس أبسيوط

   

 سيدة  29 قصر ثقافة ساحل سليم 8/2021/  26-23نظم فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط ابلتعاون مع قصر ثقافة  
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 4لتدريبيه رقم  دورة  اال  أسيوط
رع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط ابلتعاون مع البنك  عقد  ف 

 الزراعي بلقاء توعوي عن  
 مبادره ابب رزق املقدم من البنك الزراعي 

 اندي ساحل سليم الرايضي 2021/ 24/8
 

سيده من أهايل     200
مركز ساحل سليم  

 وقراها 
 

جنح مكتب الشكاوى فرع أسيوط يف مساعدة سيده تعمل   
ال األعمال ومت نقلها من الفرع التابع حملل اإلقامة إىل  جبمعية رج

املركز الرئيسي والذي تتكبد مشقة التنقل ملده ساعتني ومت 
متكني السيده من التناوب واحلضور يومان فقط بدال من  

األسبوع أبكمله إىل أن يتم إعادة فتح الفرع التابع حملل إقامتها 
 مره اخرى

 

   

سيدات    ٣سيوط يف مساعدة  جنح مكتب شكاوى فرع أ 
ابحلصول على أحكام ابلطالق خلعا و لك على نفقه املكتب 

 من خالل احملامني املتطوعني 
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  2021 سبتمبر
 

عدد املستهدفني او   مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  م
 املستفيدين 

ة الثقافيه والفنيه فاعليات املبادرة الرائسيه  احلفل اخلتامي لألنشط 1
 حياه كرميه 
 وحبضور  

 أ.د. ايناس عبد الدامي وزير الثقافه  
 السيد اللواء / عصام سعد حمافظ أسيوط 

السيد اللواء اركان حرب/ حمب حبشي خليل رئيس املنطقه  
 العسكريه اجلنوبيه

 االستا  هشام عطوه رئيس قصور الثقافه  
 ير دار األوبرا املصريه د جمدي صابر مد 

وحبضور أ. سناء السعيد عضو جملس النواب واملشرف العام 
 علي فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط

د مروه كدوا  مقرر فرع اجمللس القومي للمراه ابسيوط وحبضور  
الساده اعضاء جملس النواب والشيوخ ابحملافظه ووكالء الوزارات  

 واجمللس التنفيذى 

مبركز ساحل   قريه املطمرب 2021/ 28/8
 سليم

د مروه كدوا  مقرر  
فرع اجمللس القومي 

 للمراه ابسيوط 
 فرد  1500+  

لقاء اللجنة االستشارية   شارك فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط 
 العليا

قاعة مكتب التنمية   2021/ 28/8
 االيبارشى  

مقررة  -د. مروة كدواىن
  فرع اجمللس أبسيوط

 فرد   30+
اجمللس القومي للمراة أبسيوط ىف مبادرة بنية لتمنيه    شارك فرع 

عضو فرع اجمللس   -القدرات الشبابية بقيادة د. حممد حسني  
 ابسيوط 

قاعة النيل ابملعهد الصحى  2021/ 31/8
 أبسيوط  

 

مقررة  -د. مروة كدواىن
فرع اجمللس أبسيوط  
  -وا. إسالم عاطف   

حمامية مكتب شكاوى 
 60+    املرأة ابلفرع 

 فرد
توزيع حلوم االضاحى مبراكز وقرى احملافظة ابلتعاون مع مديرية  

 اوقاف اسيوط 

 كيلو    465  5-9/9/2021

ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 التواصل األسرى الفعال" 

8/9/2021 
 

مبدرسررررررة النصررررررر االبتدائيررررررة  
بقريررره برررين حممررردايت  مبركرررز  

 ابنوب

يررة  حمام  -إسالم عاطف 
مكتررررب شرررركاوى املرررررأة  

فرررد مررن    25+   ابلفرع 
 أهايل القرية

ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 التواصل األسرى الفعال" 

مبدرسة الشهابية االبتدائية  
بقريه بين حممدايت  مبركز 

 ابنوب 

حمامية    -إسالم عاطف  
مكتب شكاوى املرأة 

فرد من   20+    ابلفرع  
 القريةأهايل  

عضررو    –كمررال    ا. أماىنبنررررررادي البررررررداري الرايضررررررري   8/9/2021 برعاية وزارة الشباب والرايضة    عقد لقاء وحوار مع الشباب 
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 حمافظ اسيوط   -وحبضور  اللواء/ عصام سعد  
 واللواء/ عبدالرمحن شلش 

  -وكيل وزاره الشباب والرايضه اسيوط حبضور ا. أماىن كمال   
عضو فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط ورئيس جملس مدينه  

اره اندي البداري الرايضي ووكيل وزاره  البداري ورئيس جملس اد
 التعليم ابسيوط 

 والساده نواب جملسي الشعب والشيوخ  
 

  200الفرع ابسيوط +  مبحافظه اسيوط 
 فرد

ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 التواصل األسرى الفعال" 

 
 

10/9 /2021 
 

حمامية    -إسالم عاطف   مبركز منفلوط 
مكتب شكاوى املرأة 

فرد من   35+    ابلفرع  
 أهايل القرية

لقاء "القيادات    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
الداعمة مع أبطال التغيري لتنفيذ حتليل القوى اجملتمعية مبشروع  

صر ومجعية الفتيات تقود مدن آمنة" الذى تنفذه هيئة بالن م
 سيدات أعمال أسيوط 

12/9 /2021                                                                         
 

عضو    -. أماىن كمال  أ بقاعة كريى كافيه أبسيوط                                                                                              
لس أبسيوط وا.  فرع اجمل

  -أقبال حسن   
 50+    سكراترية الفرع

 فرد
نفذ فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط دورة تدريبية مليسرات   

 ومشرفات مشروع "جمموعات اإلدخار واإلقراض
مبركرررز أتهيرررل الفتيرررات مبركرررز   12-14/9/2021

 الفتح
قرى مركز منفلوط  ويشمل  

)ب  شقري  وب  شعران  
نة( مركز  والعزية  والعتام

ابنوب)احلمام وعرب  
العوامر( مركز القوصية  
)التتالية( مركز الفتح 

 )الواسطى( 

  -د / مروة كدواىن  
مقررة فرع اجمللس 

القومي للمرأة أبسيوط  
وحضور ا.  لة الفوىل  

  -وا. هبه عويس  
  عضوات الفرع أبسيوط

 ميسرة  28+ +  

ي للمرأة مقررة فرع اجمللس القوم  -عقد اجتماع د. مروة كدواىن  
انئب حمافظ   -أبسيوط مع السيد املهندس/ عمرو عبد العال  

 أسيوط  

14/9 /2021 
 

 بديوان عام احملافظة  
 

  –د. مروة كدواىن  
 20مقررة الفرع  +  

 فرد
ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 

 التواصل األسرى الفعال" 
 

15/9 /2021 
 

قباط  ركز الغنامي بكنيسة االمب
 الكاثوليك 

حمامية    -إسالم عاطف  
مكتب شكاوى املرأة 

فرد من   40+    ابلفرع  
 أهايل القرية

نفذ فرع اجمللس القومي للمرأة ابسيوط دورة تدريبية مليسرات   
 ومشرفات مشروع "جمموعات اإلدخار واإلقراض

18  –  20/9/2021 
 

مركز أتهيل الفتيات مبركز  
قرى مركز منفلوط   الفتح

  وب  حممدايت(  )ب  شقري
مركز ابنوب)احلمام وعرب  
القداديح(  مركز الفتح 

  -د / مررررررررروة كرررررررردواىن  
مقررررررررررة فرررررررررع اجمللررررررررس  
  القررومي للمرررأة أبسرريوط
وأ.  لرررررررة الفررررررروىل و د.  

أعضرراء    –حممررد حسررني  
الفرررررررررررررررع وأ. اسررررررررررررررالم  
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 )الواسطى ( 
 

حماميررررررررررررررة    –عرررررررررررررراطف  
  25مكترررب الشرررركاوى  

 ميسرة
أبرض املخيم الكشفى جبرروار   2021/ 18/9 جلميلةحفل اخلرجيني األول لكلية الفنون ا 

 الكلية
مقررررة  -د. مروة كرردواىن

فرررررررع اجمللررررررس القررررررومي  
+    للمرررررررررررررأة أبسرررررررررررريوط

طالرررررررب وطالبرررررررة    200
مرررررررن اجلامعرررررررة وأوليررررررراء  

 األمور
ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 

 التواصل األسرى الفعال" 
 

ديرررررر    درنكررررره مدرسررررره  قريرررررةب ٢٠٢١/    ٩/  ٢٠
 درنكه األساسية

حمامية    -إسالم عاطف  
مكتب شكاوى املرأة 

فرد من   25+    ابلفرع  
 أهايل القرية

ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 التواصل األسرى الفعال" 

 

21/9 /2021 
 

مبركررز ابررو ترريح قريررة النخيلررة  
مبدرسرررررررررررة أمرررررررررررري املرررررررررررؤمنني  

 االبتدائية

امية  حم  -إسالم عاطف  
مكتب شكاوى املرأة 

فرد من   25+    ابلفرع  
 أهايل القرية

ندوه حتت عنوان "    شارك فرع اجمللس القومى للمرأة أبسيوط 
 التواصل األسرى الفعال" 

 

22/9 /2021 
 

مبركررز الغنرررامي مبدرسررة الغنرررامي  
 اخلاصة للغات االبتدائية

حمامية    -إسالم عاطف  
مكتب شكاوى املرأة 

ن فرد م  30+    ابلفرع  
 أهايل القرية

دريب أعضاء شبكة  ت  شارك فرع اجمللس القومي للمرأة أبسيوط 
مناهضة ختان اإلانث أبسيوط حول الدعوة وكسب التأييد 

 الذى  
 نظمته هيئة بالن انرتانشيوانل اجييبت 

و لك ضمن مشروع احلد من ختان اإلانث واملمارسات الضارة  
 ابملرأة  يف صعيد مصر 

  -ماىن كمال   إ. أ  22/9/2021-  20
  ابسيوط  عضو الفرع  

 فرد  50+  
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