
 

 
         

 

  Mahmoud.B 1 

 

 تقرير حول

 تحليل انشطة الفروع بالمحافظات

 03/9/2015حتى  1/9/5201فى الفترة من 
 

 اوال :المخرجات فى مجال االنشطة المتنوعة

( نشاط فى عدد من 124 اجمالى عدد االنشطة التى تم تنفيذها خالل فترة التقرير عدد)

 المجاالت هى:

 

( نشاط تضمنت   6 عدد ) نفذت الفروع فى هذا المجال المجال االقتصادى – 1

 الموضوعات التالية:

  بالتعاون مع الغرفة التجارية باألسكندرية من خالل المجلس اإلقتصادي لقاء
  )المرأةوتكافؤالفرص( لسيدات األعمال بعنوان 

 )زيارة المناطق األكثر احتياجا ) قرية أبيس 

 راة المصرية إفتتاح مشروع التمكين األقتصادى للمراة السورية النازحة والم

 ) محافظة الجيزة ( المعيلة

 والحياكة  ة لتعليم السيدات على صناعة الكليم و المشاياتاقامة دورارت تدريبي

 . والتطريز

( نشاط تضمنت    12  نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ):  المجال االجتماعى – 2

 الموضوعات التالية:

  تمكين الالجئات السوريات 

  ألزماتإلدارة اورش عمل  

 التواصل مع السيدات من ذوى اإلحتياجات الخاصة 

  زيارة دور المسنين 

  المرأة من المنظور االسالمى 

  االدارة المحلية فى مصر 



 

 
         

 

  Mahmoud.B 2 

  

  مساعدة الحاالت االنسانية 

  استثمار الطاقات اإليجابية لدى الشباب 

نشاط (   3 نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) فى مجال العنف ضد المرأة : – 3

 تضمنت الموضوعات التالية:

 

  مناهضة العنف ضد المرأة 

  تخصيص خط ساخن لتلقى حاالت التحرش والعنف ضد المرأة خالل فترة عيد

 االضحى ) فرع الشرقية (

نشاط (  34  )نفذت الفروع فى هذا المجال عدد :  مجال التوعية القانونية و السياسية – 4

 تضمنت الموضوعات التالية:

 

 المشاركة السياسية للمرأة  أهمية 

  فى إطار توعية المرأة بأهمية المشاركة فى العملية حملة طرق االبواب إستكمال

 اإلنتخابية .

  مشاركة الشباب فى العمل السياسى 

  المرأة واالنتخابات 

( نشاط تضمنت  38  : نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) المجال الصحى و البيئى - 5

 التالية: الموضوعات

  معا من اجل بيئة نظيفة 

  اهداف التنمية المستدامة 

  فى توفير الطاقة  مشروع البايوجازأهمية 

  كيفية الوقاية من االمراض والفيروسات 

  فى المجال الصحى والبيئى حمالت تنظيم االسرة التثقيفية 
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( نشاط تضمنت  7  : نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) مجال االعالم – 6

  الموضوعات التالية:

 كيفية اختيار المرشح  

  اإلعالن عن مبادرة بطاقتك حقوقك 

( نشاط تضمنت   3  نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) حو األمية :ممجال التعليم و -7

 الموضوعات التالية:

  لتنمية هواية القراءة لدى الشباب  ( يال قرايه)مشروع  

 لتى تواجههم والخروج بتوصيات إلدراجها ورصد أهم المشكالت ا دعم المعاقين

 فى مسودة قانون اإلعاقة 

 قوافل لمحو األمية 

( نشاط تضمنت 6نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) مجال الرائدات الريفيات :  – 10

 الموضوعات  التالية  :

 

  وضع خطة عمل للحمالت التى تقوم بها الرائدات ومنها حملة طرق االبواب

 قم القومى ومشروعات الر

  حول كيفية عمل مشروعات صغيرة تدريب الرائدات . 

 

( نشاط تضمنت  6نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) مكتب الشكاوى  :  -11

وحل المشكالت الموضوعات  التالية  :التعريف والتوعية بدور مكاتب الشكاوى بالفروع 

 التى تتعرض لها المرأة .

 

 

 
 
 
 


