
 فرع  الغربية 

2021يناير  5  

 نظم الفرع ندوة "االحتياجات النفسيه في ظل جائحة كورونا " بنظام االونالين  

 

2021 مارس 14 الموافق االحد  

2021 مارس   شهر خالل بالمراة االحتفال اطار في بالغربية للمرأة القومي المجلس فرع بمقر  هديتي«»  معرض  اقيم  

  اعجابه سيادته ابدى و الغربية محافظ رحمي طارق الدكتور  األستاذ الوزير معالي بافتتاح  المعرض وشرف

  لتحقيق تدريبية دورات لعمل العارضين مع للتعاون بالغربية  للمراة القومي المجلس فرع خطة  دعم و بالمعروضات

للمرأة االقتصادي التمكين  . 

 و الفخار و اليدوية المفروشات مثل المنتجات من العديد على يشتمل  و يومين مدار على يقام المعرض ان بالذكر جدير

 و البالط منتجات و اكسسوار و  الكمامات و المستشفيات منتجات و  االخشاب على الطباعه و الكروشية و الجلود

  االهلية الجمعيات و المشروعات تنمية جهاز مع بالتعاون عارض 13 لعدد سيستم سمارت االلي التحكم و االنترلوك

 الشريكة 

 

 

 

  



 قومي مراة غربية 

أعلنت أ.د/ صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية ، ختام حملة طرق االبواب )احميها من الختان (  

و التي انطلقت بالتزامن مع احتفاالت شهر المرأة،  2021مارس  30فاعلياتها بمحافظة الغربية يوم الثالثاء الموافق 

ية و الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، و التي وبرعاية االستاذالدكتور طارق رحمي محافظ الغرب

 . نظمتها اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان االناث

الف سيدة و رجل   94قرية مع مايقرب من من   34في   2021مارس  30-28و قد تواصل الفرع خالل فترة عمل الحملة  

رائدة ريفيه و متطوعه و واعظة دينيه و اعضاء و عضوات الفرع 52بمشاركة  ,و طفل   

و ذلك لتدريب الرائداتمارس حيث عقد لقاءا تدريبيا للرائدات الريفيات  27و قد بدات اعمال الحملة يوم السبت   

وقالت مرعي ان الحملة تستهدف قرى مبادرة حياة كريمة باالضافة لقرى المراكز االخرى و قد تم تنظيم ماموريات رقم  

قومي في هذه الفترة الستخراج بطاقات الرقم القومي لغير القادرات بالمجان مع اعفائهن من الغرامات و كذلك تنظيم 

المحلية ندوات توعويه بالوحدات  . 

.و اشادت مقرر الفرع بالتعديالت التي وافق عليها البرلمان على تغليظ العقوبة لجريمة الختان  

 

 . 
  

      

  



 فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية 

2021ابريل  4االحد الموافق   

اإلنسانية بجامعة  شاركت ا.د صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية في لقاء االخوة 

االزهر ،بحضور معالي الوزير االستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ا.د محمد ابو زيد االمير  

نائب رئيس جامعة األزهر للوجه البحري ،نيافة االنبا باخوم نصيف ،ا.د ماهر احمد ماهر عميد كلية  

نو عميد الكلية االسبق و لفيف من االساتذة الشريعة و القانون بطنطا،ا.د سيف قزامل استاذ الفقه المقار

 . و الشخصيات العامة

و تناول اللقاء وثيقة االخوة االنسانية و اهميتها البالغة في ايقاظ الحس الديني و التربية السليمة و  

 . االخالق القويمة

لمجلس القومي  و قد اكدت ا.د صفاء مرعي مقرر الفرع في كلمتها على اهمية ما جاء في الوثيقة و دور ا

للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في تاكيد حقوق المراة و االلتزام بقضاياها كما تحدثت عن الحقوق  

التي اعطاها االسالم للمراة و كذلك ما تفردت به المراة المصرية التي تنفرد بالتاريخ العريق المصقول  

 .بالموهبه و العلم والمعرفة

مصرية للمراة في سائر المجاالت كما اشارت الى ان المراة تحيا عصر ذهبي  وأشادت بما تتيحه الدولة ال

كما قال السيد الرئيس في احتفالية المرأة المصرية »المراة هي درع الوطن و صمام االمان و مفتاح  

 المستقبل«  

مراة بحر و اختتمت كلمتها ان حماية المراة و شعورها باالمان يعلي من دورها في االسرة و المجتمع فال 

 حنان ال ينضب و نهر عطاء ال ينفذ
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرع المجلس القومي للمراة بالغربية 

2021ابريل   4االحد الموافق   

شارك فرع المجلس القومي للمراة بالغربية تحت اشراف أ.د/ صفاء مرعي مقرر الفرع في احتفاليه مديرية الشباب و 

التي نظمتها المديرية فى إطار االحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيدالرياضة بالغربية بعنوان "صاحبة اثر " و  . 

وبحضور االستاذ احمد الوكيل وكيل وزاره الشباب والرياضه بالغربيه و السادة وكالء المديرية و االستاذة سحر 

س ممثل الكنيسة , العشري عضو مجلس النواب و الشيخ محمد عويس وكيل المنطقة االزهرية و القس باخوميس جرج

أ/ اميرة التطاوي عضو الفرع و و التي القت كلمة المجلس القومي للمراة بالغربية و قد اشادت ا سيادتها بدور المجلس  

 .القومى للمرأة فى تقديم نماذج مشرفة للمرأة ودورها فى تنمية المجتمع ومساندة ودعم المرأة المصرية

شلبي عضو الفرع و أ/شوقيه بركات و أ/ اسرار خالد الهجين من رائدات المجلس القومي  و قد تم تكريم االستاذة نجاح 

 . للمراة باعتبارهن صاحبات اثر باالضافة الى امهات الشهداء و تم تسليم الدروع التذكاريه لهن

 

 فرع الغربية 

2021ابريل  12االثنين الموافق   

للمرأة بالغربية و يدعو الفرع للمشاركة في قناة الجامعة الجديدةرئيس جامعة طنطا يثمن دور المجلس القومى   

خالل لقاء المجلس القومي للمراة بالغربية برئاسة ا.د صفاء مرعي مقرر الفرع و السيد ا.د محمود زكي رئيس جامعة 

احبين له ،كما نقلت طنطا،القت مقرر الفرع كلمة رحبت فيها بمعالي الوزير رئيس الجامعه و معالي عمداء الكليات المص

 لسيادته تحيات و تقدير د.مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمر 

 .أة للتعاون المثمر بين الجامعة و المجلس

كما عرضت سيادتها االنشطة التي يقوم بها الفرع و اوجه التعاون القائمة فعليا مع جامعة طنطا و مقترحات التعاون 

 .المستقبلية

محمود زكي رئيس جامعة طنطا دعمه الكامل للمراة و ثمن جهود المجلس القومى للمرأة بالغربية  و خالل كلمته اكد ا.د 

لدعم و  2030في مجاالت التوعية المختلفة من اجل النهوض بقضايا المرأة المختلفه في اطار استراتيجية الدولة 

تلفة من خالل قناة الجامعه ووعد بان تكون تمكين المرأة، و دعا الفرع للمشاركة في تقديم التوعية في المجاالت المخ

 منبرا توعويا في جميع المجاالت

            

 



     

لمجلس القومي للمراة بالغربية  ا  

22/4/2021الخميس   

 .. شاركت أ.د/ صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمراة فى افتتاح مسجد الرحمة بطنطا 

محافظ الغربية و السيد وزير األوقاف في اطار االحتفال بذكرى بحضور معالي الوزير طارق رحمي 

العاشر من رمضان ...ياتي افتتاح المسجد في إطار خطة إعمار لم تشهدها الدولة من قبل، وذلك المسجد  

مسجد في محافظة الغربية  ٤٦أشهر، منهم  ٨مسجد تم افتتاحهم في أقل من  ١٣٨٣وهو واحد من   . 

 

  



2021مايو 24الموافق االثنين   

صرحت ا.د صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية انه في اطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا  

لمرأة برئاسة د.مايا مرسي حملة لتوعية السيدات بأهمية التسجيل اإلليكتروني لتلقي لقاح اطلق المجلس القومي ل

ع وزارة الصحة باإلضافة إلى رفع الوعي باشكال العنف ضد المرأة و اخطارهكورونا و تسجيل بياناتهن على موق . 

رائدة ريفيه 50حيث اقيمت اليوم الدورة التدريبية الرائدات الريفيات المشاركات في الحملة وعددهن   . 

بمراكز زفتى    2021مايو   27هذا و تبدا أعمال حملة طرق االبواب اعتبارا من غدا الثالثاء و حتى يوم الخميس الموافق  

 .،السنطة، طنطا

    
سيدة بقرية محلة اللبن مركز بسيون محافظة الغربية بلقاح كورونا المستجد ضمن مبادرة "اللقاح أمان 60تطعيم  " 

صرحت أ.د/ صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالغربية انه في اطارمشاركة المجلس القومي للمراة 

  60تطعيم   2021مايو   30في خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا , تم اليوم االخد الموافق   برئاسة د.مايا مرسي

( من 60سيدة بقرية محلة اللبن مركز بسيون حيث قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء اللقاح لعدد )

 . سيدات القرية

وأكدت مرعي أن ذلك ياتي في اطار قيام المجلس القومي للمراة باطالق مبادرة توعوية كبرى تستهدف توعية السيدات 

بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن ، الى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل 

فروع  خالل ، او من ١٥١١٥من خالل الخط المختصر اناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ، وذلك بي

 #المجلس .

     



االونالين في اطار التعاون المشترك بين عن فيروس كورونا بنظام م نظم الفرع سلسة من الندوات  2021يونيو   9

)فيروس كورونا (  الفرع و مديرية الشباب و الرياضة بالغربية عبر ثالث لقاءات حول 

 
 

في اطار جهود و انشطة الدولة للقضاء على ختان االناث و جهود اللجنة الوطنيه للقضاء على الختان نظم المجلس  

بمحافظةالغربية تحت اشراف مقرر   ٢٠٢١يونيو  10القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي اليوم الخميس الموافق  

والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء لجان  الفرع ا.د صفاء مرعي تدريبا لفرق العمل من رائدات المجلس 

الحماية وذلك فى اطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان االناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة  

 والمجلس القومى للطفولة واالمومة 

وي و د/ سلوى شوقي و أ/ وذلك بحضور المستشارة عايدة الشين مقررمناوب الفرع و اعضاء الفرع أ/ اميرة التطا

من الرائدات الريفيات و اعضاء لجان الحماية و االمانه الفنية بالفرع بهدف نشر   71نسرين الخضري وبمشاركة عدد 

الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة باإلضافة إلى تناول 

النفسية والصحية للختانالرسائل الخاصة باألثار  . 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



فيلم "بين بحرين " بمقر فرع المجلس القومي للمراة بالغربية   2021يونيو  10ُعرض صباح اليوم الخميس الموافق 

 على هامش الدورة التدريبية للرائدات الريفيات و لجان و الحماية و الواعظات في اطار احتفاالت شهر بدور  

من الحضور  71جاء ذلك بحضور مقرر مناوب و اعضاء الفرع و عدد  . 

و افادت أ.د/ صفاء مرعي مقرر الفرع ان الفيلم تدور احداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى  

ه زهرة والدة  ضواحي القاهرة، وفيها تقوم والدتها بالتعاون مع زوج زهرة بإجراء عملية ختان البنته في غياب زوجت 

 .الطفلة وهو ما يتسبب لها في حالة نزيف حاد وتموت في الحال

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة وعلى رأسها 

 .مسألة ختان اإلناث والحرمان من التعليم ومظاهر العنف األسري

نقاش عام مع الحضور تناول موضوعات آثار ممارسة الختان على الفتاة من الناحية النفسية وبعد عرض الفيلم تم فتح 

والصحية وأهمية التمكين االقتصادي للمرأة لمواجهة العنف ودور الخطاب الديني المستنير في تصحيح المفاهيم 

 .المغلوطة والعادات الموروثة الخاطئة

 
 

للقضاء على ختان االناث و جهود اللجنة الوطنيه للقضاء على الختان انطلقت حملة  في اطار جهود و انشطة الدولة 

م بمحافظةالغربية تحت اشراف ٢٠٢١يونيو  11طرق االبواب )احميها من الختان ( بمحافظة الغربية السبت الموافق  

اية و االمانه الفنية بالفرع من الرائدات الريفيات و اعضاء لجان الحم 71مقرر الفرع ا.د صفاء مرعي حيث شارك عدد 

بهدف نشر الرسائل القانونية للحملة و التوعية ببنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة باإلضافة إلى تناول  

قرية من قرى محافظة الغربية بمراكز السنطة و طنطا  49الرسائل الخاصة باألثار النفسية والصحية للختان و ذلك في 

الزيات و زفتى و كفر  

 .  

 

 

 

 

 

 

 



حملة طرق األبواب تحت عنوان   2021يونيو 14اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية اليوم االثنين الموافق 

وذلك فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان   ٢٠٢١يونيو  14  - 12من   "إحميها من الختان" فى الفترة

المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة ، وقد استهدفت الحملة قرى اإلناث برئاسة مشتركة بين 

الف مواطن في ريف المحافظة ، حيث  35مراكز زفتى,السنطة ,طنطا ,كفر الزيات وقد تواصلت الحملة مع ما يقرب من 

ضافة إلى الواعظات بنشر  قامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل باإل

الوعى بتعديالت قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان اإلناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري  

مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة باإلضافة إلى تناول الرسائل الخاصة باألثار النفسية والصحية 

 .للختان

ي ختام الحملة لقاءا تشاوريا مع القادة المحليين و التنفيذيين بالمحافظة بحضور مقرر الفرع الدكتورة صفاء كما عقد ف

مرعي ,والدكتور كمال عكاشة نائبا عن رئيس الجامعة واألستاذة نجوى العشيري سكرتير عام مساعد المحافظة نائبا 

حيث تم استعراض نتائج الحملة من ارض الواقع و تقديم  عن معالي المحافظ وممثلي القيادات التنفيذية بالمحافظة 

-2021تصور عن الحلول المقترحة لمواجهة ممارسة عادة الختان و االتفاق على اعداد كل مؤسسة لخطة خالل عام 

م كما تعهد الحاضرون على العمل سويا مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية و استغالل كافة الخدمات و  2022

ات المادية و البشرية للعمل على وضع خطة تشاركية متكاملة االنشطة و محددة االدوار على مدار العاماالمكاني  . 

  
تواصلت ا.د صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية بناءا على توجيهات د. مايا مرسي رئيس المجلس مع الطالبة حبيبة 

« وبحضور المستشارة عايدة الشين مقرر مناوب الفرع و ا.د /مي عيسى عضو الفرع و ا. نادية  طارق »المعروفة إعالميا بفتاة الجامعة
ميهوب محامي مكتب الشكاوى . وقد حضرت الفتاة بصحبة والدها و اختها و اخيها .حيث تم تقديم المساندة القانونيةو االجتماعية و  

اوى لمتابعة التحقيقات امام النيابة و تقديم المساندة القانونية امام القضاءالنفسية لها و سيتم توكيل محامي متطوع من قبل مكتب الشك .

 



  
ندوة توعوية موسعة بمشاركة منطقة وعظ   ٢٠٢١اغسطس  ٤ظم المجلس القومي للمرأة بالغربية االربعاء الموافق ن

األستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس  الغربية والمنظمة العالمية لخريجى األزهر الشريف بالغربية برئاسة فضيلة 

فرع المنظمة والعميد األسبق لكلية الشريعة والقانون وتناولت الندوة "الذمة المالية للمرأة بين أنصاف الشرع وظلم  

 ...العادات" بإشراف وحضور الدكتورة صفاء مرعى مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية

اح مدير عام وعظ الغربيه السابق ومن علماء منظمة"خريجي األزهر" بالغربية  وحاضر فيها فضيلة الشيخ محفوظ المد

وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى وعضو مجلس إدارة منظمة "خريجي  

 ..األزهر" بالغربية ونسق للندوة أ. زينب محمد فايد عضو المجلس القومي

ى عظم دور المرأة في اإلسالم ووصايا الرسول صلى هللا عليه وسلم بها وكيف أن أكد فضيلة الشيخ محمد عويس عل

ِ َصلَّى هللاُ   اإلسالم الحنيف أوجب تقدير مكانتها وحسن معاملتها بالمعروف َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما، َعِن النَّبِي 

ِلِه، َوأَنَا َخْيُرُكْم أِلَْهِلي« رواه الترمذي وكانت المرأة قبل اإلسالم الترث وليس  َعلَْيِه َوآله وَسلََّم، قَاَل: »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَهْ 

حالة في   ٣٤لها أدنى حقوق مادية أوانسانية لكن مع دخول اإلسالم أوجب لها كافة الحقوق والمواريث فالمرأة لها 

ل مع المرأة بل تزيد المرأة في عدد منها  حاالت يرث الرجل ضعف المرأة وباقي الحاالت يتساوي الرج ٤الميراث منها 

عن الرجل وأن ميراثها لها دون شرط أوتكليف باإلنفاق منه على أحد وأقر لها ذمة مالية منفصلة فلها حق البيع 

ُ بِِه بَْعَضُكْم عَ  َجاِل  والشراء والوصية والهبة فيما تملكة من مال وميراث قال تعالى "َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضََّل َّللاَّ لَٰى بَْعٍض ۚ ل ِلر ِ

َ كَ  َ ِمن فَْضِلِه ۗ إِنَّ َّللاَّ ا اْكتََسْبَن ۚ َواْسأَلُوا َّللاَّ مَّ ا اْكتََسبُوا ۖ َوِللن َِساِء نَِصيٌب م ِ مَّ (" النساء. 32اَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليًما )نَِصيٌب م ِ

لة ورحمة وعلينا أن نطبق المنهج النبوي وأعطى للمرأة الحق في إعطاء الزوج الفقير من مالها بنفس راضية ص

 .الشريف في إكرام المرأة وحسن عشرتها

وقال فضيلة الشيخ محفوظ المداح أن سورة النساء تحدثت عن كافة حقوق المرأة من ميراث وهدية وهبة وحقوق مالية 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل  وإنسانية بدأت بقوله تعالى" يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَ  قَُكم م ِ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا ) َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ۚ إِنَّ َّللاَّ ( النساء، وتحدث عن المهر فقال"َوآتُوا 1َكثِيًرا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِريئًا ) الن َِساءَ  ْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا مَّ ( النساء وعن حقوق المرأة في المواريث  4 َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً ۚ فَِإن ِطْبَن لَُكْم َعن َشْيٍء م ِ

ا تََرْكَن ۚ ِمن بَْعِد َوِصيٍَّة   قال تعالى " َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َولٌَد ۚ فَِإن َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ  بُُع ِممَّ فَلَُكُم الرُّ

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُنثَيَْيِن" 12يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن.. ۚ"  النساء وعن حسن 11النساء قال تعالى "يُوِصيُكُم َّللاَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُوا الن َِساَء َكْرًها ۖ َواَل تَْعُضلُوُهنَّ معاملتها وعدم اكراهها على شئ قال تعالى" يَا أَيُّهَ 

بَي ِنٍَة ۚ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ فَ  ْكَرُهوا َشْيئًا ِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسٰى أَن تَ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتَْيتُُموُهنَّ إِالَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة مُّ

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا )  ( النساء19َويَْجعََل َّللاَّ  .  

وفي نهاية اللقاء شكرت د. صفاء مرعى الساده العلماء الحضور على جهدهم في تعليم أمور الدين الصحيح واهتمامه  

ألسئلة المتعلقة بشئون بشئون المرأه وإصالح احوال المجتمع وأعطت الفرصه للنساء الحضور في فتح المناقشة وا

 .األسرة والحياة ورأى الدين فيها حيث أجاب الساده العلماء عليها ماالقي استحسان الجميع

كما نظم الفرع ندوة بعنوان "الشمول المالي و التحول الرقمي" واستهدف تعليم السيدات قواعد التمويل الشخصي 

مسائل المالية، مع تعزيز موقفهن مما يؤدي إلى تحسين مستوى  والعائلي وتمكينهن من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن ال

االدخار واإلنفاق واإلقراض، كذلك عملية إدارة األموالوأساليب االدخار والقروض وخدمات التأمين بالتعاون مع جهاز 

 تنمية المشروعات و شركة مصر للتامين 

   



 

 
 

 

٢٠٢١اغسطس ٤الربعاء الموافق ا  

المجلس القومى للمرأة بالغربية بالتعاون مع نقابة التمريض ندوة بعنوان »تاهيل التمريض الجديد لكيفية  نظم فرع 

حيث صرحت ا.د صفاء مرعي مقرر الفرع أن النشاط يأتي في إطار  « التعامل مع فايروس كورونا و الوقاية منه

د دينا حازم زيادة عضو الفرع و استاذ أمراض الكبد و التعاون مع نقابة تمريض الغربية برئاسة ا. نادية انور و ألقت ا.

 االمراض المعدية بجامعة طنطا محاضرة في هذا االطار 

 
 

٢٠٢١اغسطس  ١٥االحد الموافق   

 فرع الغربية  

فايروس  في إطار الحملة التي أطلقتها د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة للتوعية بأهمية التسجيل و تلقي لقاح 

كورونا ...قام فرع المجلس بالغربية برئاسة ا.د صفاء مرعي وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالغربية تطعيم 

 . السيدات بقرية محلة اللبن مركز بسيون

  
 فرع الغربية 



٢٠٢١اغسطس  ١٧الثالثاء الموافق   

شاركت ا.د صفاء مرعي مقرر الفرع في مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد والقضية  

 السكانية 

حيث نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع االتحاد العام للجمعيات األهلية ، اليوم، المؤتمر الوطني لمواجهة الفساد  

ظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد والقضية السكانية" ، وذلك والزيادة السكانية تحت عنوان " تفعيل دور من

بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا ، اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة اإلدارية بالغربية ، الدكتور طلعت عبد 

الورداني نيابةً عن  القوي عضو مجلس النواب ورئيس االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية والدكتور عمرو 

 .فضيلة مفتي الجمهورية

 
٢٠٢٠اغسطس  ٢٢االحد الموافق   

نظم فرع المجلس القومي للمراة بالغربية ندوة بعنوان "الشمول المالي و تمويل المشروعات الصغيرة " بمقر الفرع 

 . بحضور أ.حسناء الباجوري و عضو الفرع و أ. اماني زهانه عضو الفرع

 .م 2030و اكدت ا.د/ صفاء مرعي مقرر الفرع ان الندوة تاتي في اطار تطبيق استراتيجيه تمكين المراة 

تناولت الندوة التوعية بمعنى الشمول المالي و اهدافه و اهميته و مبادرة الدولة للمول المالي حيث تقدم العديد من 

 المميزات منه 

مصاريف و الحصول على بطاقة ميزة مباشرة مجانا ا فتح حسابات مع البنوك بدون حد ادنى او اي  . 

و اشارت الى فوائد الشمول المالي على الدولة و االفراد و الجهات المنوط بهاو دورة في زيادة معدل النمو االقتصادي 

ج اصحاب للدولة الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع و نمو دخل الفرد و اضافت الى ان اهداف الشمول المالي كثيرة منها ادار 

الدخول المحدودة و الشباب في االقتصاد الرسمي للدولة و التحول من االقتصاد المالي الى االقتصاد االلكتروني تحت 

 . مظلة البنك المركزي

 
٢٠٢١اغسطس  ٢٣االثنين الموافق   

 فرع الغربية  

بأهمية التسجيل و تلقي لقاح فايروس  في إطار الحملة التي أطلقتها د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة للتوعية 

كورونا ...قام فرع المجلس بالغربية برئاسة ا.د صفاء مرعي وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالغربية بتقديم 

من المستفيدين ٥٦اللقاح لعدد  . 



 
 
 
 
 

2021سبتمبر  1االربعاءالموافق   

نظم فرع المجلس القومي للمراة بالغربية ندوة بعنوان "الشمول المالي و تمويل المشروعات الصغيرةو مبادرة سكن 

بمقر مجلس مدينة المحلة الكبرى و بحضور أ.نجاح شلبي عضو الفرع و أ.د/ رمضان معن أ.االقتصاد   "لكل مواطن 

ات و البنك الزراعي و بنك مصربكلية التجارة و عضو الفرع ,و ممثلي جهاز تنمية المشروع . 

 .م 2030و اكدت ا.د/ صفاء مرعي مقرر الفرع ان الندوة تاتي في اطار تطبيق استراتيجيه تمكين المراة 

و تناولت الندوة التوعية بمعنى الشمول المالي و اهدافه و اهميته و مبادرة الدولة للمول المالي حيث تقدم العديد من 

ات مع البنوك بدون حد ادنى او اي مصاريف و الحصول على بطاقة ميزة مباشرة مجاناالمميزات منها فتح حساب  . 

. 

كما تم الحديث حول كيفيه البدء في عمل مشروع و شروط التمويل و الضمانات المطلوبة و تشجيع السيدات على تنمية  

لسنة  1052يا و االستفادة من قانون ) مهاراتهم و البدء في اقامة مشروعات صغيرة و تمكين المراة اجتماعيا و اقتصاد

( و المزايا و التيسيرات التي تمنحها الدولة من خالل هذا القانون الصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و  2020

 . المتناهية الصغر و اهمها التيسيرات الضريبيه

يث عن تخصيص البنك المركزي  كما تم شرح مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي " سكن لكل مواطن "و الحد

مليار جنيه من خالل البنوك المشاركة ١٠٠  



 
2021اغسطس  ٧الثالثاء   

تحت رعايه ا.د طارق رحمي محافظ الغربية ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وا. د صفاء مرعي مقرر 

 فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري

تم تنفيذ ندوة مبادرة باب رزق ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة بقرية نهطاي مركز زفتى لتوعية سيدات القرية 

 بمميزات المبادرة 

كما تم التعريف بمفهوم الشمول المالى واهميته االقتصادية والتعريف ببرامج البنك ، و تم توزيع كروت ميزه  

 للحاضرين مجانا

. 

 
الغربيةفرع   

٢٠٢١سبتمبر ١٢االحد الموافق   

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية تحت رعاية ا.د طارق رحمي محافظ الغربية و د.مايا مرسي 

رئيس المجلس القومي للمرأة و ا.د صفاء مرعي مقرر الفرع ندوة بعنوان "ثقافة الحوار" وتناول د.  

ه وشروطه وصفات المحاور الناجح والقواعد الذهبية  محمد سعيد في محاضرته تعريف الحوار واهداف

 .للحوار ومعوقات الحوار واالقناع واوجه االتفاق والخالف بين الجدل والحوار



     
2021سبتمبر١٥االربعاءالموافق   

 "نظم فرع المجلس القومي للمراة بالغربية ندوة بعنوان "الشمول المالي و تمويل المشروعات الصغيرة 

بمقر فرع المجلس القومي للمرأة و بحضور أ.د/ رمضان معن أ.االقتصاد بكلية التجارة و عضو الفرع  

مرفت الغندور   ,وا.حسناء الباجوري عضو الفرع و ممثل جهاز تنمية المشروعات ،واعضاء الفرع ا.

 .،ا.سهير الهادي،ا.وفاء خيري ،ا.سميحه مجاهد

 .م 2030و اكدت ا.د/ صفاء مرعي مقرر الفرع ان الندوة تاتي في اطار تطبيق استراتيجيه تمكين المراة 

و تناولت الندوة التوعية بمعنى الشمول المالي و اهدافه و اهميته و مبادرة الدولة للمول المالي حيث  

د من المميزات منها فتح حسابات مع البنوك بدون حد ادنى او اي مصاريف و الحصول على  تقدم العدي

 . بطاقة ميزة مباشرة مجانا

كما تم الحديث حول كيفيه البدء في عمل مشروع و شروط التمويل و الضمانات المطلوبة و تشجيع  

المراة اجتماعيا و اقتصاديا  السيدات على تنمية مهاراتهم و البدء في اقامة مشروعات صغيرة و تمكين

( و المزايا و التيسيرات التي تمنحها الدولة من خالل هذا 2020لسنة 1052و االستفادة من قانون ) 

 . القانون الصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر و اهمها التيسيرات الضريبيه

    



2021سبتمبر 15االربعاء الموافق   

* المجلس القومي للمرأة بالغربية يعلن نجاح مبادرة الصلح التي اطلقها رئيس الجامعه بين الطالبه حفرع   

 *بيبه و المراقبين

انطالقا من المبادرة الكريمة التي اطلقها األستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا إلنهاء الخالف فيما عرف  

فاء و عضوات المجلس و ا.د نهلة العشماوي و ا.د نهال المشد و ا. أميرة  إعالميا بواقعة فتاة الفستان و بحضور ا.د ص

 . التطاوي أعضاء الفرع و السادة نواب رئيس الجامعه و ممثلي اتحاد طالب الجامعه و الصحفيين و اإلعالميين

فه واحدة من حيث أفادت ا.د صفاء مرعي مقرر الفرع أن المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي يقف على مسا

جميع األطراف ويثمن دور رئيس الجامعه ا.د محمود ذكي في مبادرته للصلح واسدال الستار على قضية فتاة الفستان 

 .التي شغلت الرأي العام

 

 
  



بمحافظة الغربية تدريب لفرق العمل   ٢٠٢١سبتمبر  ٢٦نظم المجلس القومي للمرأة اليوم األحد الموافق  

ت والواعظات،الراهبات،أعضاء الفرع ومحامي مكتب الشكاوى والذي يسبق إطالق  من الرائدات الريفيا 

 متدربه 50حملة طرق األبواب "المرأة المصرية صانعة السالم" استهدف 

ويهدف إلى التعرف على كيفية نقل رسائل الحملة بطريقة سهلة ومبسطة الى السيدات واالسرة المصرية  

 . معهم خالل الحملة من خالل التواصل المباشر 

 
بمحافظة الغربية حملة طرق األبواب "المرأة   ٢٠٢١سبتمبر   ٢٧نفذ المجلس القومي للمرأة اليوم االثنين الموافق 

سبتمبر الجاري ، وقد   ٢٩-٢٧المصرية صانعة السالم" والتى تنطلق فى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من 
  ٣٥٩٠سيدة و   ٥٤٠٠و توعية  ٣٠٠٠طنطا و المحلة بإجمالى عدد زيارات استهدفت الحملة قرى/مراكز زفتى و 

طفل، وذلك بمشاركة/و حضور أعضاء الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات بنقل رسائل   ٣٧٥٠رجل  
زاً  الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة األمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى تركي

على القري ذات األولوية في مباردة حياة كريمة ، من خالل تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السالم و األمن و  
ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و األسرة المصرية بإستخدام آلية طرق  

 .(و ثقافية بقرية شرشابة مركز زفتى )حياه كريمةاألبواب كما نفذ المجلس فعاليات وأنشطة فنية 

 

  



 طرق حملة الغربية بمحافظة ٢٠٢١ سبتمبر 28 الموافق الثالثاء اليوم للمرأة القومي المجلس نفذ
 الفترة فى الجمهورية محافظات جميع فى تنطلق والتى " السالم صانعة المصرية المرأة" األبواب

 بإجمالى  المحلة و طنطا و  زفتى مراكز/قرى الحملة استهدفت وقد ، الجاري سبتمبر ٢٩-٢٧ من
  حضور و/بمشاركة وذلك طفل، 4000 رجل 3890 و سيدة 5700 توعية  و3400 زيارات عدد

 تكريس تتضمن والتى الحملة رسائل  بنقل والراهبات والواعظات المجلس ورائدات الفرع أعضاء
 القري على تركيزاً  الكبرى التنموية المشروعات و بالبرامج وربطها المجتمعي  والسلم األمن ثقافة
 األمن و السالم قيم ترسيخ في المرأة مشاركة تعزيز خالل  من  ، كريمة حياة مباردة في األولوية ذات

 المصرية األسرة و المرأة مع المباشر التواصل عبر وذلك ،  المحلية مجتمعاتها تنمية  و ازدهار و
 األبواب  طرق آلية بإستخدام

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 طرق حملة الغربية بمحافظة ٢٠٢١ سبتمبر 29 الموافق االربعاء اليوم للمرأة القومي المجلس نفذ
 الفترة فى الجمهورية محافظات جميع فى تنطلق والتى " السالم صانعة المصرية المرأة" األبواب

 بإجمالى  المحلة و طنطا و  زفتى مراكز/قرى الحملة استهدفت وقد ، الجاري سبتمبر ٢٩-٢٧ من
  حضور و/ بمشاركة وذلك  طفل،4550 رجل4000 و سيدة6500 توعية و 4000 زيارات عدد

 تكريس تتضمن والتى الحملة رسائل  بنقل والراهبات والواعظات المجلس ورائدات الفرع أعضاء
 القري على تركيزاً  الكبرى التنموية المشروعات و بالبرامج وربطها المجتمعي  والسلم األمن ثقافة
 األمن و السالم قيم ترسيخ في المرأة مشاركة تعزيز خالل  من  ، كريمة حياة مباردة في األولوية ذات

 المصرية األسرة و المرأة مع المباشر التواصل عبر وذلك ،  المحلية مجتمعاتها تنمية  و ازدهار و
 األبواب  طرق آلية بإستخدام

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المرحلة الغربية بمحافظة ٢٠٢١ اكتوبر ١٠ الموافق  األحد اليوم للمرأة القومي المجلس نفذ
  محافظات جميع فى تنطلق والتى " السالم صانعة المصرية المرأة" األبواب طرق حملة من  الثانية

  ، ،طنطا زفتى مراكز الحملة استهدفت وقد ، الجاري أكتوبر ١٢-١٠ من الفترة فى الجمهورية
   طفل،  ٣٨٠٠ رجل  ٣٧٠٠ و سيدة ٥٥٠٠ توعية  و زيارة ٣٢٠٠ زيارات عدد بإجمالى. المحلة

  والتى  الحملة رسائل بنقل   والراهبات والواعظات المجلس ورائدات الفرع أعضاء قامت  حيث
 الكبرى  التنموية  المشروعات و بالبرامج  وربطها المجتمعي  والسلم األمن ثقافة تكريس تتضمن
  ترسيخ في المرأة مشاركة تعزيز خالل من  ، كريمة حياة مباردة في األولوية ذات القري على تركيزاً 

 و المرأة مع المباشر التواصل عبر وذلك ،  المحلية مجتمعاتها  تنمية و ازدهار و األمن و السالم قيم
 األبواب  طرق آلية بإستخدام المصرية األسرة

 

  

 
 

  



 المرحلة  الغربية بمحافظة ٢٠٢١ اكتوبر ١١ الموافق  االثنين اليوم للمرأة القومي المجلس نفذ
  محافظات جميع فى تنطلق والتى " السالم صانعة المصرية المرأة" األبواب طرق حملة من  الثانية

  ، ،طنطا زفتى مراكز الحملة استهدفت وقد ، الجاري أكتوبر ١٢-١٠ من الفترة فى الجمهورية
   طفل،  ٤٤٠٠ رجل  ٤٢٠٠ و سيدة ٦٠٠٠ توعية  و زيارة ٣٦٥٠ زيارات عدد بإجمالى. المحلة

  والتى  الحملة رسائل بنقل   والراهبات والواعظات المجلس ورائدات الفرع أعضاء قامت  حيث
 الكبرى  التنموية  المشروعات و بالبرامج  وربطها المجتمعي  والسلم األمن ثقافة تكريس تتضمن
  ترسيخ في المرأة مشاركة تعزيز خالل من  ، كريمة حياة مباردة في األولوية ذات القري على تركيزاً 

 و المرأة مع المباشر التواصل عبر وذلك ،  المحلية مجتمعاتها  تنمية و ازدهار و األمن و السالم قيم
 األبواب  طرق آلية بإستخدام المصرية األسرة

 

    

 
  



 
 

  طرق   حملة   من  الثانية   المرحلة   الغربية  بمحافظة   ٢٠٢١  اكتوبر ١٢  الموافق    الثالثاء  اليوم  للمرأة  القومي  المجلس   نفذ

  أكتوبر   ١٢-١٠  من  الفترة   فى   الجمهورية   محافظات  جميع  فى  تنطلق  والتى"  السالم  صانعة  المصرية  المرأة "   األبواب

  ٦٥٠٠  توعية   و   زيارة   ٤٣٥٠  زيارات  عدد   بإجمالى.  المحلة  ،   ،طنطا  زفتى  مراكز  الحملة  استهدفت   وقد  ،  الجاري

  رسائل  بنقل   والراهبات   والواعظات  المجلس  ورائدات  الفرع   أعضاء  قامت    حيث    طفل،    ٤٨٥٠  رجل    ٥٥٠٠  و  سيدة

  تركيزاً   الكبرى  التنموية   المشروعات  و   بالبرامج   وربطها  المجتمعي    والسلم  األمن  ثقافة   تكريس  تتضمن   والتى   الحملة

  و  األمن  و  السالم  قيم   ترسيخ  في   المرأة  مشاركة   تعزيز   خالل  من  ،   كريمة  حياة   مباردة   في  األولوية   ذات   القري  على

  طرق   آلية  بإستخدام  المصرية   األسرة  و  المرأة  مع   المباشر   التواصل  عبر   وذلك  ،  المحلية  مجتمعاتها   تنمية  و   ازدهار

 األبواب 
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