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  تقرير

فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات نشاط  

 خالل شهر اغسطس 2015 

 المجـال اإلقتصـادى

 

 سكندريةمحافظة اإل

 
   لقاء للتعريف بالمشروع القومي  برنامج " مشروعك " و ذلك بمقر الفرع الفرع عقد  3/8/2015بتاريخ

 . فرد 60بحضور 
 

   ر الفرع تحت عنوان المرأة و المشروعات الصغيرةورشة عمل بمقالفرع عقد  3/8/2015بتاريخ 

المشروع الصغير  والمشروع متناهي الصغر ومفهوم ريادة األعمال و الخطوات الالزمة للبدء بتعريف لل

في مشروع صغيرو األشكال القانونية للمشروع وجهات تمويل المشروع واجراءاتها والعقبات التي 

: " كيف تم اإلعالن عن البدء بدورات تدريبية للمرأة بالفرع بعنوان  و تواجه المرأة للبدء في المشروع .

 فرد . 40 عدد الحضور  تبدأين مشروعك الصغير " 

 

   قامت  لجنة اإلقتصاد و التنمية بالفرع بزيارة القرية االولى بأبيس لرصد مشاكل   4/8/2015بتاريخ

ل الى تواجههم والتى المرأة وعرض المشاك المرأة في القرية من خالل حوار مجتمعي ومدى تاثيره على

انتشار والزيادة السكانية وعدم وعي المرأة والبطاله وخاصه بين النساء ومشكله االمية  انحصرت في 

عدم وجود مركز تدريب للتنمية وتدريبهن  و المخدرات مما تسبب في ادمان الشباب واالزواج والبطالة

 عدم الوعي الدينى  وي مما يسبب مشكالت اسرية وخاصة لالطفال انتشار الزواج العرف ووزيادة دخلهن 

 

   قام وفد من فرع المجلس القومي للمرأة باألسكندرية بزيارة إلى منطقة مأوى  13/8/2015بتاريخ

الصيادين بحي غرب  و هي أحدى المناطق العشوائية بهدف رصد المشكالت التي تواجه المرأة في هذه 

سواء من خالل المجلس القومي للمرأة أو السادة المسئولين التنفيذيين .  المنطقة و وضع الحلول

زيادة نسبة األمية بين اآلناث   تم رصد اآلتيووبالحوار المجتمعي مع السيدات المشاركات في اللقاء 

زيادة  وتالحظ أن السيدات بالمنطقة يعملن في الخدمة المنزلية و أعمال فرز و تعبئة الخضروات   80%

عرض مشكالت البنية  وإنتشار البطالة ) أزواج و أبناء ( ود األبناء و عدم وعي المرأة بتنظيم األسرة عد

 .وجود المدارس على مسافات بعيدة   –شبكة الصرف  –األساسية بالمنطقة ) ضعف المياه 
 

 ويســالسمحافظة 

 
   بالمشاركة مع مديرية (  شارك الفرع فى ندوة حول )تاهيل الشباب لسوق العمل 3/8/2015بتاريخ

 .الشباب والرياضة 
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 محافظة شمال سيناء

 
   فى فاعليات مهرجان "من انتاجنا " تحت  رعاية السيد  الفرع شارك 29/8/2015-27فى الفترة من

جنية وذلك نظير تأجير باكية 500اللواء / محافظ شمال سيناء وذلك دعما للمنتج السيناوى والتبرع بمبلغ 

 جات السيدات المعيالت الغير قادرات من الجمعيات االهلية الشريكة باالئتالف .   لعرض منت
 

 محافظة البحر األحمر

 
   قام الفرع بتنظيم احتفالية تحت رعاية السيد المحافظ بعنوان "احتفالية توزيع شهادات  3/8/2015بتاريخ

 برى بمجمع اعالم الغردقةمنحة تنمية مهارات دمج المرأة بسوق العمل" بقاعة المؤتمرات الك
 

   سيدات من  3طلبات قروض مشروعات صغيرة لعدد  3قام الفرع بأنجاز عدد  27/8/2015بتاريخ

 الغردقة و ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية القرية 
 

   نظم الفرع دورة تدريبية بالتعاون مع الصنجدوق  3/9/2015حتى   29/8/2015فى الفترة من

منظمة العمل الدولية و مجمع اعالم الغردقة و الجمعية المصرية للغات و الترجمة  االجتماعى  للتنمية و

 و عقد هذا التدريب بمجمع اعالم الغردقة 

 

 المجــال اإلجتمـاعى

 

 محافظة القاهرة 

 
    تم عقد اجتماع تشاورى مع مدير مديرية الثقافة ومدير المجلس القومى للسكان  2015/ 8/ 13بتاريخ

قصور ثقافة ) روض الفرج ،  4ق على األتى : لالتفاق على فتح فصول محو أمية فى عدد وتم االتفا

المطرية ، منشية ناصر ، الريحانى بحدائق القبة ( وتدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية من خالل 

 نوادى المرأة  والمساهمة فى تحسين الخصائص السكانية خاصة فى العشوائيات  . 

 

 زةــمحافظة الجي

 
  تم عقد عدة اجتماعات مع فريق عمل مشروع هيئة االمم المتحدة  20/8/2015إلى 5/8خالل الفترة من

 للمرأة الخاص بتمكين االقتصادى لالجئات السوريات والمرأة المصرية المعيلة .
 

  يز تم االشراف على التنفيذ ومتابعة الدورات التدريبية فى مجال الحياكة والتطر 16/8/2015بتاريخ

( دول عربية من ضمنها 5والكوروشية وذلك فى اطار مشروع هيئة االمم المتحدة االقليمى المنفذ فى )

 متدربة . 39مصر وذلك لعدد 
 

  شاركت مقررة الفرع حضور اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بديوان عام  19/8/2015بتاريخ

 محافظة الجيزة . 
 

  دورات تدريبية عن مهارات الطبخ ، االسعافات االولية 3تم بدء تنفيذ عدد  30/8/2015بتاريخ

 والطوارئ وغيرها .
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 ةـمحافظة القليوبي
 

   شاركت المقررة اجتماع المحافظ مع وزيرة القوى العاملة ووفد من منظمة العمل  9/8/2015بتاريخ

 الدولية بمكتب المحافظ لمناقشة بدء العمل فى مشروع توظيف الشباب .
 

   شارك الفرع فى اجتماع مديرية الزراعة بمناسبة حصاد محصول االرز . 13/8/2015بتاريخ 
 

   شارك الفرع فى اجتماع مجلس تنمية المجتمع وشئون البية بكلية الطب. 13/8/2015بتاريخ 
 

 

   شاركت المقررة اجتماع المجلس القومى للسكان بديوان عام المحافظة . 20/8/2015بتاريخ 
 

   مقابلة السيدات المرشحات من الجمعيات االهلية بحضور دورة تدريبية والتى  تم 20/8/2015بتاريخ

 سينفذها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الفرع .
 

   عقد الفرع اجتماع مع منظمة العمل الدولية دورة تدريبية بمقر مركز  27/8/2015-23خالل الفترة من

 خدمات المرأة المتكامل ببنها

 
 

 روحــمحافظة مط

 
   السيد المحافظ. بحضورشارك الفرع فى العيد القومى للمحافظة  24/8/2015بتاريخ 

 

 رةـــمحافظة البحي

 
   نظم فرع المجلس زيارة الى تجمع المسمى  وقامت مقررة الفرع خالل هذه الزيارة 19/8/2015بتاريخ

ة فى توثيق الزواج بعرض انشطة الفرع والخدمات التى يقدمه الفرع من بطاقات رقم قومى والمساهم

 وايضا ابراز دور مكتب شكاوى المراة ومتابعتها من خالل محامى الفرع .
 

 محافظة كفر الشيخ

 
   مشاركة الفرع فى اجتماع اللجنة السكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر  2015/ 8/ 25بتاريخ

 الشيخ .

   للمحافظة بديوان عام المحافظة . مشاركة الفرع فى  االجتماع التنفيذى 2015/ 30/8بتاريخ 
 

 محافظة الدقهلية 

 
   قيام اعضاء فرع المجلس بتنفيذ زيارة ميدانية لدار المسنين بالعيسوى لمعرفة  8/2015/ 24بتاريخ

 اهدافه وانشطته .

   فرع فى افتتاح معرض بمدينة السنبالوين .ال شارك  28/8/2015بتاريخ 
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 ةـمحافظة الشرقي

 
   من  30عقد الفرع لقاء مع مسئولى االتصال بمختلف المديريات بحضور عدد  26/8/2015بتاريخ

مديريات الصحة و التضامن و الشباب و الرياضة و القوى العاملة و مكتب مكافحة العنف ضد المرأة و 

ميتها الجمعيات االهلية و من الرائدات الريفيات و فى نهاية اللقاء تم الحديث عن حملة طرق االبواب و اه

 رائدات ريفيات للمشاركة فى هذة الحملة 5و الدور الذى قام بة الفرع بترشيح عدد 
 

 بور سعيدمحافظة 

 
   حضور مقررة الفرع حفل االوبرا المصرية التى اقامتها مكتبة مصر العامةبمناسبة  3/8/2015بتاريخ

 افتتاح قناة السويس الجديدة

   نامج التدريبى ببورسعيد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قيام الفرع بعمل البر 10/8/2015بتاريخ

بعنوان " نوادى البحث عن فرصة عمل" بمركز شباب االستاد لتأهيل الخريجات و الخريجين لسوق 

 العمل

   لقاء المقررة بالمتدربات بدورة ريادة االعمال و ورشة عمل للبحث عن  29/8/2015-7خالل الفترة من

متدربة حول نتائج التدريب و المشاكل الفنية بعد التدريب و لقاء  100المتدربا  فرصة عمل و كان عدد

مع القائمين عن العمل بمنظمة العمل الدولية لوضع خطة التدريب خالل الفترة القادمة و تم عقد اللقاء 

 بفندق مصر للسياحة ببورسعيد

   من المنظور االسالمى" بالتعاون  عقد الفرع ندوة تحت عنوان المرأة 29/8/2015-8خالل الفترة من

 مع الرابطة العالمية لخريجى االزهر و ذلك بمركز شباب االستاد

   كرم االتحاد العام لشباب العمال مقررة الفرع لدعمها و رعايتها النشطة االتحاد  29/8/2015بتاريخ

 .كات و المصالح الحكومية و مراكز الشباب فى خماسيات كرة القدم رخالل دورة الش

 

 ويســمحافظة الس

 
   الفرع  فى إفتتاح معرض القناة بمشروع السويس القومى  شارك 3/8/2015بتاريخ. 
 

   الفرع  فى ندوة حول )اإلدارة المحلية فى مصر بالتعاون مع مركز النيل  شارك 18/8/2015بتاريخ

 لإلعالم.
 

   رأة المعيلة من جميع احياء تم استكمال توزيع الكارتين لحاالت المجلس والم 25/8/2015بتاريخ

 المحافظة فى فرع المجلس فى بالتعاون مع قيادات الجيش الثالث الميدان  .
 

   الفرع  فى حلقة نقاشية حول مهارات التواصل مع ذوى اإلحتياجات الخاصة  شارك 27/8/2015بتاريخ

 فى بالتعاون مع مركز النيل لإلعالم .
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 محافظة شمال سيناء 

 
   الفرع فى القوافل التى تيسرها المحافظة يومى االثنين والخميس من كل اسبوع الهالى مدينتى مشاركة

وهذه التجمعيات بأطراف  17رفح والشيخ زويد بمنطقة تجمع المسمى وزارع الخير والهجن والكيلو 

هذه  مدينة العريش ويتم خالل هذه الزيارات التعرف على مشكالت االسر التى تقابلهم وبحث سبل حل

 المشاكل عن طريق الفرع . 

 

 محافظة بنى سويف
 

   تم عقد ورشة عمل من خالل جمعية الحياة أفضل حول المرأة  14/8/2015إلى 13/8خالل الفترة من

 بقاعة المؤتمرات .

   تم مشاركة الفرع لجمعية كيان لتنمية مهارات الشباب للقدرة على التواصل مع  27/8/2015بتاريخ

 حتياجات الخاصة .االطفال ذوى اال

 تم عمل مساعدة للسيدات من خالل فاعل خير وتتمثل فى : 

  ( 10عدد.)ً( وصالت مياة بقرية قفطان العربية مركز سمسطا )القرى االكثر فقرا 

  ( غرف تسقيف ومحارة وتبييض داخل نفس القرية . 3تجهيز عدد ) 

  رية بنى صالح اثناء المرور على حملة شراء كرسى متحرك كهربائى لطفل معاق مصاب بكثافة عظام بق

 طرق االبواب . 

  ( حاالت لسيدات غير القادرات .5تقديم مساعدات مادية بسيطة لعدد ) 
 

 محافظة المنيا
  

   المجلس االقليمى للسكان برئاسة المحافظ .  شارك الفرع فى اجتماع 31/8/2015بتاريخ 

  ( بحث من الفتيات اليتيمات ال21تم تجميع عدد ) مقبالت على الزواج ومساعدتهن بالتعاون مع وزارة

 التضامن االجتماعى.
 

 اجـــمحافظة سوه

 
  فرع فى إجتماع المجلس اإلقليمى للسكان بحضور الدكتورة/ هالة يوسف ال شارك 9/8/2015بتاريخ

 المحافظة  وزيرة الدولة للسكان للوقوف على مشكلة اإلنفجار السكانى واألمية داخل المحافظة  بديوان عام
 

 محافظة الوادى الجديد

 
   20تنفيذ برنامج تدريبى للمشاركة المجتمعية والتنمية البشرية لعدد قام الفرع ب 2015/ 3/8،  2بتاريخ 

 للشباب من الجنسين بمركز تنمية مهارات المرأة بمقر الفرع
 

  برئاسة السيد اللواء // فى اجتماع اللجنة العليا لألمومة والطفولة  الفرع شارك 19/8/2015بتاريخ

 المحافظ
 

  فى إعداد الكتاب السنوى للمحافظة بمناسبة احتفاالت المحافظة بالعيد القومى بانجازات  شارك الفرع

 2014/2015فرع المجلس خالل عام 
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 ـاـمحافظة قنـــ

 
   لمحافظة شارك الفرع فى اجتماع المجلس التنفيذى مع السيد المحافظ بديوان عام ا2/8/2015بتاريخ

 وتقديم مجموعه اقتراحات خاصة بالمرأة . 

   ورد لفرع المجلس مشكله انسانيه بخصوص طفلة حديثة الوالده لم يجدوا لها  20/8/2015بتاريخ

حضانه والطفلة لم تكمل النمو بعد ولضعف المستوى المادى عند االبوين تعسر لهم وضع الطفله  

ية رساله وتم توفير حضانه للطفله بإحدى المستشفيات قام الفرع باالتصال بجمع –بحضانه خاصه 

 وعالجها  مجاناً . 
 

 محافظة أسوان 

 
   فرد عبر معبر  150مشاركة فرع المجلس في االحتفال بوصول أول فوج بعدد  21/8/2015بتاريخ 

 . وميناء السودان بقاعة عروس النيل ىقسطل البري بين ميناء السد العال
 

 محافظة البحر األحمر

 
   قام الفرع بتنظيم امسية تدريبية بعنوان " 12/8/2015بتاريخhow to be  بمناسبة اليوم العالمى للشباب

 .بقاعة المؤامرات الكبرى بمجمع اعالم الغردقة
 

 

 رـمحافظة األقص
  فى ورشة عمل بعنوان ) تمكين الفتيات ( بقاعة المركز الحضرى للمرأة الفرع  شارك 8/8/2015بتاريخ

 –ص فى اطار حملة المشاركة المجتمعية التى تطلقها شبكة ) تثقيف االقران  10ر من الساعة باألقص

 .مصر (
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 مجال مناهضة العنف ضد المرأة :

 محافظة البحيرة 

 
   الفرع فى الندوة المنعقدة بمركز اعالم العريش بعنوان المشاركة السياسية شارك  22/8/2015بتاريخ

 طنى .واجب و

 

 محافظة السويس 

 
   الفرع فى ندوة حول ) مفهوم اإلرهاب  ( بالتعاون مع مركز النيل لإلعالم شارك 31/8/2015بتاريخ 

 

 محافظة قنا 

 
   ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة بمقر فرع المجلس ودعوة روؤساء الفرع عقد   7/8/2015بتاريخ

الرجال  وبعض المصالح الحكومية كذلك مشاركة الرائدات مجالس ادارة الجمعيات االهليه من النساء و

 المرأة بقنا . ى الريفيات بالمحافظة والمحامون المتطوعون التابعون لمكتب شكاو

 
 

 محافظة البحر األحمر

 
  قام الفرع بتنظيم ندوة بعنوان " ال للعنف ضد المرأة" بمقر جمعية تنمية المجتمع  2015/ 17/8بتاريخ

 بالغردقة 
 

 افظة األقصر مح

 
   ورشة عمل بعنوان ) العنف ضد المرأة ( يوم الثالثاء الموافق الفرع عقد  11/8/2015بتاريخ

 بمقر الفرع تحت رعاية مكتب شكاوى المرأة باالمانة العامة للمجلس القومى للمرأة  11/8/2015

 

 

 مجال التوعية القانونية والسياسية 

 

 محافظة الجيزة 

 
   تم متابعة تنفيذ مبادرة حمالت طرق االبواب للتوعية السياسية  31/8/2015الى 2/8خالل الفترة من

 نموذج استمارة زيارات من الرائدات . 140حيث تم تجميع عدد 

 

 سكندريةمحافظة اإل
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   تم عقد لقاء " المرأة و البرلمان القادم " بتاريخ  بقصر ثقافة الشاطبي ، تناول اللقاء  30/8/2015بتاريخ

ر إختيار المرشح و الفرق بين نائب البرلمان و نائب المجلس المحلي و التمسك بالمفاهيم اآلتية : معايي

 .( 45أعرف حقك ... إختار جيداً . عدد الحضور )

 محافظة مطروح 

 
   ندوة لخريجى الجامعات بعنوان " مشاركة الشباب فى العمل اإلجتماعى الفرع عقد  17/8/2015بتاريخ

 ذلك بمركز النيل لإلعالم .و السياسى " و 
 

 

 محافظة البحيرة 

 
   تعاون مع بال ندوة بعنوان " أهمية المشاركة باالنتخابات البرلمانية  "الفرع عقد   12/8/2015بتاريخ

 .جمعية رجال األعمال بدمنهور  وذلك بمقر الجمعية 

 

 محافظة الدقهلية 

 
   المرأة ندوة تحت عنوان)المشاركة السياسية فرع بالتعاون ومكتب شكاوى عقد ال11/8/2015بتاريخ

 ( سيدة .40والمحافظة على البيئة والتوعية القانونية للمرأة( بمدينة دكرنس ، عدد الحضور )
 

   فرع ندوة تحت عنوان ) المشاركة السياسية والمحافظة على البيئة ( بقرية ال عقد2015 /17/8بتاريخ

 منشية عبدالرحمن .
 

 محافظة دمياط 

 
  رائدة  60عقد الفرع ندونة عن التوعية السياسية ) حملة طرق األبواب ( بحضور  6/8/2015اريخ بت

 بقرية البصارطة 

 محافظة بورسعيد

  
   عقد الفرع ندوة تحت عنوان " المرأة و االنتخابات" بقاعة اجتماعات حى الشرق  17/8/2015بتاريخ 

 

 محافظة بنى سويف 

 
   لة طرق االبواب للتوعية السياسية بقرية بنى صالح تم عقد حم 12/8/2015بتاريخ 
 

   تم مشاركة الفرع فى لقاء جمعية شباب الخير حول تجريم حرمان المرأة من  10/8/2015بتاريخ

 الميراث بحضور وكيل وزارة االوقاف .
 

 محافظة المنيا 

 
   ( رائدات ريفيات . 5حملة "طرق االبواب " بمشاركة عدد ) 18/8/2015بتاريخ 
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 الفيوم محافظة 

 
   ( زيارة  خالل حملة طرق االبواب لتوعية 500تم عمل عدد ) 31/8/2015حتى  1/8خالل الفترة من

 رائدات بمحافظة الفيوم .  5المرأة بأهمية المشاركة فى االنتخابات من قبل 

 اجــمحافظة سوه

 
   تنفذ بها حملة طرق األبواب  قام فرع المجلس بعمل زيارات ميدانية للقرى التى 25/8/2015بتاريخ 
 

 

 محافظة الوادى الجديد 

 
   ندوة حول )) المرأة والحياة السياسية (( بمركز تنمية مهارات المرأة  عقدالفرع  2015/ 12/8بتاريخ 

 بمقر الفرع .
 

 

 وانـــمحافظة أس

 
   ت عنوانقام فرع المجلس بالتعاون ومكتب شكاوى المرأة بتنفيذ ندوة تح  11/8/2015بتاريخ ( 

( 40المشاركة السياسية والمحافظة على البيئة والتوعية القانونية للمرأة( بمدينة دكرنس ، عدد الحضور )

 سيدة .

   قام فرع المجلس بإقامة احتفالية بشأن افتتاح قناة السويس الجديدة ، كما تم افتتاح  8/2015/ 15بتاريخ

لقرية ، بمركز شباب قرية الرياض بمنية النصر ، معرض على هامش اإلحتفالية يضم منتجات لسيدات ا

 ( سيدة .150عدد الحضور )

   قام فرع المجلس بتنفيذ ندوة تحت عنوان ) المشاركة السياسية والمحافظة  2015أغسطس  17بتاريخ

 على البيئة ( بقرية منشية عبدالرحمن .
 

 

 محافظة قنــا

 
   جمعيه رساله بقنا بعنوان التعريف بمكتب شكاوى  ندوة  بالتعاون معالفرع عقد  18/8/2015بتاريخ

 الجمعيه ومحامين المكتب وشرائح مختلفة من النساء .  المرأة بقنا بحضور رئيس مجلس ادارة

  

 رـــمحافظة األقص

 
   تم عقد اجتماع مع الرائدات الريفيات ) مشروع طرق االبواب ( بجمعية الشابات  5/8/2015بتاريخ

هدى  –امل محمد  –سعاد اسرائيل ، أ/ صفية رجب وكل من ) اسراء عبد الرازق المسلمات بحضور د/ 

 اسماء محمد ( لوضع خطة العمل للمشروع وكيفية التنفيذ والمتابعة . –عبله الضوى  –حنفى 

  االحوال  –ورشة عمل بهدف رفع الوعى القانونى فى مجاالت ) العنف الفرع عقد 10/8/2015بتاريخ

تحت رعاية مكتب شكاوى  10/8/2015االجتماعى ( وذلك يوم االثنين الموافق  الضمان –الشخصية 

 . المرأة باالمانة العامة للمجلس القومى للمرأة
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 المجال الصحى والبيئى
 

 
 

 

 محافظة اإلسكندرية

   بعنوان  ورشة عمل بالتعاون مع شركة الصرف الصحي باألسكندريةالفرع عقد  12/8/2015بتاريخ  "

 بمقر الفرع . أجل بيئة صحية نظيفة "  معاً من
 

   ورشة عمل بالتعاون مع جهاز شئون البيئة تناولت ورشة العمل سبل  الفرع عقد 5/8/2015بتاريخ

ترشيد إستهالك الطاقة في المباني الحكومية و المنازل و التعريف بالسلوكيات اإليجابية فيما يخص ترشيد 

وجيه نصائح عامة فيما يخص الحفاظ على البيئة والتركيز على دور اإلستهالك و المياه و الطاقة و تم ت

 . المرأة الفعال  والمؤثر في ترشيد اإلستهالك بإعتبارها نواة األسرة

   ( للتعريف بدور جهاز شئون البيئة   50ورشة عمل بحضور عدد ) الفرع عقد  20/8/2015بتاريخ

ية التي تتحكم في المناخ و اإلحتباس الحراري و مفهومة والتغيرات المناخية و العوامل الطبيعية و البشر

و اآلثار الناجمة عن التغيرات المناخية في المستقبل و التأثير على الزراعة و الثروة الحيوانية  ومصادر 

 الغذاء  .

 محافظة مطـروح

  ورشة عمل بعنوان " أهداف التنمية المستدامة " بالتعاون مع وزارة الفرع  عقد 19/8/2015بتاريخ

 البيئة وذلك بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح . 
 

 محافظة البحيرة 

   اجتماع للتنسيق بين كالً من المجلس القومي للمرأة وإدارة بناء وتنمية القرية  عقد 11/8/2015بتاريخ

ل اإلعمال وذلك للبدء في مشروع " فرز القمامة من المنبع " وذلك ومجلس مدينة دمنهور وجمعية رجا

 بمقر الجمعية المشرفة على المشروع لمناقشة أهم ما تم بالنسبة للمشروع . 

   لقاء للتوعية الثقافية والطبية حول كيفية الوقاية والعالج من مخاطر  عقد الفرع17/8/2015بتاريخ

معدية وخاصة فيروس " سى " والخدمات التي يقدمها التأمين ارتفاع درجة الحرارة والفيروسات ال

التعاون مع مركز اإلبداع بدمنهور والهيئة العامة للتأمين الصحي بالصحي للمرضى في هذا  المجال 

 بالبحيرة.  

   شارك الفرع في فعاليات الزيارة الميدانية من المركز الدولي المصري للزراعة  29/8/2015بتاريخ

أمريكا  –أسيا  –دوله من قارات أفريقيا  26زائر يمثلون عدد  34دم  للزيارة  المكون منالوفد القا

 . ة للوحدة المحلية لقرية المسينالالتينية  تم زيارة قرية الغرباوى ) صديقة البيئة ( التابع
 

 

 محافظة دمياط
  الدعوة باألزهر ومديرية عقد الفرع لقاء عن التوعية البيئية بالتعاون مع إدارة  8/2015/ 16بتاريخ

فرد من الشباب والرياضة ومديريتى التعليم والصحة وذلك بمناسبة الحملة القومية  30الصحة بحضور 

 للنظافة التى تنظمها المحافظات .
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 محافظة السويس

   شارك الفرع  فى قافلة طبية عرب العامريين حى الجناين  . 1/8/2015بتاريخ 

   الفرع فى قافلة طبية عرب العامريين حى الجناين  . كشار 2/8/2015بتاريخ 

   الفرع ندوة حول ) التلوث البيئى وامراض الكبد ( فى مركز النيل للإلعالم  شارك 10/8/2015بتاريخ 

   الفرع فى ندوة حول )الحفاظ على البيئة من خالل المشاركة المجتمعية   فى  شارك  11/8/2015بتاريخ

 مركز النيل لإلعالم .

   الفرع  اللجنة العليا للبيئة )مشروع إنشاء محطة األدبية الجديدة للصب  شارك 27/8/2015بتاريخ

 الجاف ( بميناء  األدبية .
 

 محافظة بنى سويف

 
   اطلق فرع المجلس ببنى سويف مباردة المشروع القومى لصحة المرأة بوزارة  25/7/2015بتاريخ

و حياة صحية أمنة للمرأة المصرية " الكتشاف السرطان الصحة والسكان واطلق عليه مبادرة " نح

 ( سيدة . 775المبكر حيث تم الكشف على عدد )

   تم عقد توعية صحية بمرض السرطان واالكتشاف المبكر الورام الثدى بقرية ببا 26/8/2015بتاريخ 
 

 محافظة المنيا 

 
   (100نظيم االسرة بحضور عدد )شارك الفرع فى حملة تثقيفية لت 26/8/2015-24خالل الفترة من 

 سيدة من السيدات البسيطات .
 

 

 ومـــمحافظة الفي
 

   تم توقيع اتفاق مشروع البيوجاز لقرية دمشقين مركز الفيوم بين محافظ  2015خالل شهر أغسطس

 الفيوم والمعالى السفيرة رئيس المجلس القومى للمرأة بديوان عام المحافظة .
 

 اجـمحافظة سوه

 
  فرع فى إجتماع إدارة التنمية بالمحافظة مع شركة صن كلين لمناقشة ال شارك 18/8/2015 بتاريخ

 .عرض الشركة فى منظومة البيوجاز داخل المحافظة بديوان عام المحافظة

 

   فرع إجتماع مع ممثل من المجلس القومى للسكان لعمل برنامج زمنى لندوات ال عقد 19/8/2015بتاريخ

 . سرة ومحو األمية بفرع المجلستوعية حول تنظيم األ

 
 

 ـاــمحافظة قنـ

 
  بالتعاون مع عددة جمعيدات اهليده قام الفرع بعمل قافلة طبية كبيرة للسيدات والرجال  25/8/2015بتاريخ

 وجمعيه تنميه المجتمع بالحميدات وجمعيه القنائي وجمعيه هدي االسالم بالصالحيه جمعيه االورمانمنها 

 .تم عقد ندوة اثناء القافله عن مكتب شكاوى المرأة بقنا والمجلس وبحضور محاميون فرع 
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  فرع مشكله خاصة بسيده ابنها يعانى مدن فيدرس سدي نشدق وفقدد عملده بسدبب لورد ل 26/8/2015بتاريخ

هددذا وهددو العائددل الوحيددد ألمدده وألخوتدده البنددات وهددو ينتظددر فقددق مصددل خدداص بهددذا المددرض مددن وزارة 

ال عن هذه الحالده وقدام السديد ؤاالتصال بالسيد وكيل وزارة الصحة بقنا والس تم –الصحة وقد تأخر عليه 

وكيل وزارة الصحة بقنا باالتصال بالسيده محل الشكوى ومعرفة جميع البيانات الخاصة بأبنهدا والمدرض 

 ووعد بتوفير هذا العقار فى اسرق وقت ممكن . 

 

 البحر االحمرمحافظة 
 

   بتنظيم ندوة بعنوان "وجبه سليمة على أد االيد" بقاعة اجتماعات الوحدة  قام الفرع 2015/ 19/8بتاريخ

 المحلية بالغردقة

   قام الفرع بالمشاركة فى "المؤتمر العلمى العربى الثالث للمرأة و   20/8/2015الى  18فى الفترة من

 الطفولة العربية" بمدينة الغردقة

 
 

 مجـال اإلعــالم

 محافظة مطروح 

   تم عقد لقاء تليفزيونى مع مقررة الفرع بمناسبة اإلحتفال بالعيد القومى للمحافظة 23/8/2015بتاريخ 
 

 محافظة كفر الشيخ

   لقاء صحفى بجريدة الجمهورية مع أ.د/هدى الطنبارى )مقررة الفرع( تحت عنوان  2015/ 18/8بتاريخ

 )ظاهرة تسريب االمتحانات كظاهرة اجتماعية واخالقية ونفسية( .

 

  لقاء اذاعى مع محامين مكتب الشكاوى بالفرع تحت عنوان )نشاط واهداف مكتب  2015/ 8/ 29خ بتاري

 شكاوى المراة بالمحافظة( .
 

 محافظة شمال سيناء 

 
  تم نشر كافة االنشطة التى يتم تنفيذها بالفرع بكافة الصحف والجرائد المحلية والمواقع االليكترونية 

 
 

 

 الوادى الجديد محافظة

 
  لقاء إذاعى على الهواء  مع مقرر الفرع بإذاعة الوادى الجديد  خصيص يوم االثنين من كل أسبوع تم ت

 .والتواصل مع الجمهورحول دور المجلس القومى للمرأة 
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 مجال التعـليم ومحو األميـة 

 

 محافظة الشرقية 

   ة لمحو االمية و تعليم شارك الفرع مع مكتب الشكاوى بفرع المجلس الهيئة العام 7/8/2015بتاريخ

الكبار و جامعة االزهر فى قافلة عن محو االمية بمركز مدينة منيا القمح حيث يتم مناقشة دور المجلس 

 .فى القضاء على مشكلة االمية و طرق حلها

 

 محافظة بورسعيد 

   و بيت العائلة  عقد الفرع ندوة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو االمية و تعليم الكبار 1/8/2015بتاريخ

 المصرية عن " معا نحو بورسعيد خالية من االمية" بقاعة اجتماعات حى شرق
 

 محافظة الســويس

   شارك الفرع  فى إحتفالية  مع مركز النيل لإلعالم ومركز التطوير التكنولوجى  17/8/2015بتاريخ

 محافظ  .بمديرية التربية والتعليم حفل تكريم الموهوبين بحضور السيد الوزير ال

   الفرع  فى ندوة حول ) مجالس األمناء ومعايير الجودة بالمدارس ( بالتعاون  شارك 30/8/2015بتاريخ

 مع مركز النيل لإلعالم.

   قوافل إعالمية لمحو األمية واالمتحانات الفورية للحصول على فرع عقد ال 2015خالل شهر اغسطس

 ية.شهادات محو األمية بالتعاون مع  فرع محو األم

 

 محافظة سوهاج 

   إجتماع مع مسئول من جمعية الصعيد للتنمية لطرح مبادرة خاصة بالمنح الفرع عقد  8/8/2015بتاريخ

 .المخصصة لطلبة وطالبات التعليم الخاص 

 

   إجتماع مع مسئول من مجلس السكان الدولى بشأن دراسة وإقامة  فرع المجلسعقد  20/8/2015بتاريخ

 .م20/8/2015راسية لطلبة وطالبات التعليم الفنى وذلك يوم الخميس الموافق مشروع إلعطاء منح د

 

 محافظة الوادى الجديد 
  فى احتفاالت المحافظة بالمتفوقين دراسياً اوائل المحافظة ))   شارك الفرع   13/8/2015بتاريخ

ية والتعليم ورؤساء ثانوى (( برئاسة السيد اللواء // المحافظ ومدير عام الترب –اعدادى  –ابتدائى 

 القطاعات الخمسة على مستوى المحافظة .

 

 محافظة اسوان 

 
  اجتماع السيدة الدكتورة مقرر الفرع مع األستاذ / سعيد أبو سحلي مدير عام الهيئة  3/8/2015بتاريخ

 العامة لتعليم الكبار بخصوص برتوكول تعاون بين الفرع والهيئة.
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 مجال ترشيد اإلستهالك 

 لبحيرة محافظة ا

 
   ندوات للتوعية  والترشيد في (  8عدد ) عقد الفرع  31/8/2015حتى  1/8/2015فى الفترة من

شركة مياه البحيرة بالتنسيق مع مديرية األمن  و وذلك بالتعاون بين الفرع  االستخدام األمثل للمياه بالقرى

 0ندوة كل أسبوع   (  2عدد )بواقع 

 

 كفر الشيخ  محافظة

 
  قام فرع المجلس بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ ندوة تحت  2015/ 8/ 18بتاريخ

بأهمية الحفاظ على المياه  التوعية)الهدف من الندوةعنوان )ترشيد استهالك المياه وكيفية الحفاظ عليها( ، 

 أى حدوث ندع125 الساخن بالخق التصالا( ، أهم التوصيات ) من التلوث وكيفية ترشيد استهالكها

عدم  - بصيانة التركيبات الصحية المختلفة وعدم تركها فى حالة سيئة تسمح بتسرب المياه العناية - مشكلة

( بمقر المستهلك من المياه فى عملية غسيل السيارات استخدامتقليل  -المياه فى رش الشوارع  استخدام

 .( سيدة40فرع المجلس ، عدد الحضور )

 كفر الشيخ محافظة

 

 مجال التوعية بمشروعات المجلس والمشروعات القومية

 

 محافظة القليوبية 

 
   شارك الفرع فى االحتفالية المقامة بمناسبة افتتاح قناة السويس بحضور عدد كبير من  4/8/2015بتاريخ

 جميع طوائف المجتمع المدنى والجهات التنفيذية .

   ناسة االحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.قام الفرع بتعليق الفتات تهنئة بم 5/8/2015بتاريخ 
 

 محافظة مطروح 

 
   الفرع فى احتفال  بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة على مستوى المحافظة  شارك 6/8/2015بتاريخ

 مديرية الشباب و الرياضة.بالتعاون مع  بحضور السيد المحافظ 
 

 محافظة البحيرة 

 
   في احتفاالت افتتاح قناة السويس بالمحافظة بميدان جالل قريطم  الفرع شارك 6/8/2015بتاريخ. 
 

 كفر الشيخ محافظة 

 
  مشاركة أ/السيدة الدماطى )عضوة الفرع( بالحضور فى ندوة تحت عنوان )مشروع  2015/ 3/8بتاريخ

 قناة السويس وتنمية محورها( بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ .
 

 محافظة الدقهلية 
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   فرع احتفالية بشأن افتتاح قناة السويس الجديدة ، كما تم افتتاح معرض على القام أ 2015/ 8/ 15بتاريخ

هامش اإلحتفالية يضم منتجات لسيدات القرية ، بمركز شباب قرية الرياض بمنية النصر ، عدد الحضور 

 ( سيدة .150)
 

 محافظة الشرقية 

 
   نادى الشرقية الرياضى بمشاركة جميع الهيئات و الجهات و نظم الفرع مسيرة امام  6/8/2015بتاريخ

 القيادات الشابة بالمحافظة

 

   قام الفرع بالتعاون مع وزارة التضامن و الجمعيات االهلية باالحتفال بأفتتاح قناة  11/8/2015بتاريخ

 السويس الجديدة 

 

 محافظة بورسعيد 

 
   لفتتاح قناة السويس الجديدة بعمل سلسلة بشرية بطول قيام الفرع بأحتفالية بمناسبة  4/8/2015بتاريخ

 الممشى السياحى ديليسبس و تقديم االعالم المصرية للحاضرين

 

 ويســالس محافظة

  بالتعاون مع  ( شارك الفرع  فى ندوة حول )ماذا تعرف عن قناة السويس الجديدة  2/8/2015بتاريخ

 مركز النيل  .

   الجديدة  لفرع فى إحتفاالت قناة السويسا شارك 6/8/2015-5فى الفترة من  . 

   الفرع فى ندوة حول مشروع محور قناة السويس بالتعاون مع مركز النيل  شارك 19/8/2015بتاريخ

 لإلعالم .
 

 شمال سيناء محافظة

 

 محافظة الفيوم 
  ن السواقى  شارك الفرع فى احتفالية قناة السويس الجديدة بحضور محافظ الفيوم بميدا 6/8/2015بتاريخ 

 

 محافظة بنى سويف 

 
   تم عقد احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بقاعة مركز االعالم . 3/8/2015بتاريخ 
 

 محافظة المنيا 

 
   عقد الفرع إحتفالية بمناسبة أفتتاح قناة السويس الجديدة بمقر الفرع بحضور عدد  4/8/2015بتاريخ

 مية المختلفة والشخصيات العامة . ( شخصية من المصالح الحكو75)

   شاركت مقررة فرع المنيا بالحضور فى إحتفالية  افتتاح قناة السويس الجديدة . 6/8/2015بتاريخ 
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 محافظة سوهاج 

 
   فى حفل إفتتاح قناة السويس  فرع ال شارك 6/8/2015بتاريخ. 
 

 

 محافظة الوادى الجديد 
 

   سيرة العامة التى تجوب المحافظة بالسيارات واألعالم والالفتات فى الم الفرع  شارك 4/8/2015بتاريخ

 المهنئة بافتتاح قناة السويس الجديدة برئاسة  معالى اللواء // محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد 

   فى مسيرة مراكز الشباب والوحدات المحلية والقروية  بمركز الداخلة  شارك الفرع  2015/ 4/8بتاريخ 

   مع مركز إعالم الخارجة فى تنفيذ الندوة الموسعة للتهنئة بقناة السويس الفرع  شارك 5/8/2015بتاريخ

 الجديدة 

   فى ندوة موسعة حول )) أهمية قناة السويس الجديدة حضارياً وسياسياً الفرع شارك  2015/ 5/8بتاريخ

 (( بمركز اإلعالم  بالخارجة .

   ول )) قناة السويس الجديدة ((  برئاسة السيد اللواء // فى ندوة ح الفرع شارك 2015/ 6/8بتاريخ

 المحافظ بقاعة المؤتمرات بالديوان العام للمحافظة . 

   تنفيذ احتفالية باألغانى الوطنية وتعليق الالفتات واألعالم بحضور المرأة والشباب   6/8/2015بتاريخ

 بمقر الفرع 

   من أمام مديرية الزراعة وحتى الديوان العام  فى مهرجان المشىشارك الفرع  2015/ 6/8بتاريخ

 للمحافظة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بحضور السيد اللواء // المحافظ

   فى ندوة موسعة حول )) قناة السويس الجديدة ومستقبل التنمية فى شارك الفرع  18/8/2015بتاريخ

 مصر (( بقاعة مركز النيل لإلعالم .
 

 محافظة قنا 

  السويس  ةاح قنالذى اقامته محافظة قنا بخصوص افتتفى الحفل الكبير ا شارك الفرع5/8/2015اريخ بت

الجديده بكورنيش النيل برعايه السيد المحافظ ودعوة اصدقاء فرع المجلس والجمعيات االهليه المتعاونة 

 مع الفرع للحضور .

   د وتم تعليق علم على المبنى بأكمله وتعليق السويس الجدي ةقنا بافتتاحفرع الاحتفال  6/8/2015بتاريخ

  المناسبة السعيده . هبانر وتقديم التهنئة لشعب قنا بهذ

 

 محافظة البحر األحمر 

 
  يس الجديدة مع ديوان عام المحافظةولفرع فى االحتفاالت الخاصة بأفتتاح قناة السا شارك. 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال الرائدات الريفيات 
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 محافظة االسكندرية 

 
  عقد الفرع إجتماع مع عضوات مجلس إدارة جمعية الرائدات الريفية  لوضع خطة 27/8/2015اريخ بت

العمل القادمة للجمعية و التنسيق و تشبيك الجهود في المشروعات التي يتبناها المجلس و منها حملة طرق 

هدف في شهر تم اإلنتهاء من المست –حملة طرق األبواب ) األبواب و مشروع بطاقات الرقم القومي

إلتفاق على عقد مجلس إدارة الجمعية شهرياً بمقر ا.( وتم ( نموذج أسرة 705أغسطس و تم تجميع عدد )

 الفرع و متابعة ما تم من أعمال  وترتيب برنامج عمل للمستقبل .

 

 محافظة الفيوم 

 
   رائدات الريفيات قام الفرع بإعداد قاعدة بيانات بأسماء وعناوين وبيانات ال 2015خالل شهر أغسطس

 ( رائدة .1133والصحيات واالجتماعيات لعدد )

 
 

 
 

 بروتوكول بطاقتك حقوقك  ) الرقم القومى(
 

 

 محافظة األسكندرية 

 
 و مدنية ودعاوى  شخصية أحوال و مواريث و عمالية شكاوى إلى مقسمة شكوى( 23) عدد المكتب تلقى 

 مع التعامل تم و ، تليفونية إستشارات و خصيةش مقابالت طريق عن ذلك و أحكام تنفيذ و  جنائية

 . المختصة الجهات إلى تحويلها و الشكاوى

  أبيس قريةب المرأة شكاوى مكتب يقدمها التي بالخدمات تعريفية لقاءات عقد تم  4/8/2015 بتاريخ 

  . األولى

 

 محافظة كفر الشيخ 

 
   لسيد الدكتور المهندس / اسامة عبدالواحد ل رعمقابلة د/ هدى الطنبارى مقررة الف 18/8/2015بتاريخ

محافظ كفر الشيخ لالتفاق مع سيادته على التعاون مع فرع المجلس الصدار بطاقات الرقم القومى 

 للسيدات الغير قادرات الول مره بالمحافظة .

 

 محافظة دمياط 

 
   ومن خالل صفحة كز تم عم حملة استخراج بطاقات الرقم القومى فى القرى والمرا 18/8/2015بتاريخ

بطاقة رقم  400المجلس وفى الكنيسة والمدارس للتوعية باستخراج بطاقات الرقم القومى وتم عمل عدد 

 قومى . 

 

 

 

 محافظة بورسعيد 
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  بطاقة رقم قومى للفتيات الول مرة ضمن مبادرة المجلس بطاقتك حقوقك 750ستخراج إالفرع ب شارك 

 

 محافظة السويس

  
   فى لقاء باألمانة العامة لمشروع بطاقتك حقوقك فى األمانة العامة  الفرع شارك 31/8/2015بتاريخ. 

 

 محافظة بنى سويف

 

  ( بطاقة رقم قومى حتى اغسطس 4304تم عمل عدد )( استمارة رقم قومى من 205وعمل عدد ) 2015

 استمارات المحافظة . 

 

 محافظة قنا 

 
   الجمعيات  تى يردن استخراج بطاقات رقم قومى منالال تم تجميع الكشوف للسيدات 24/8/2015بتاريخ

 االهليه والمدارس الثانويه الفنيه  إلرسالها الى القاهرة  بعد تعديلها ومراجعتها . 

 

 مكتب الشكاوى
 
 

 دمياط محافظة 

 
   عقد الفرع لقاء موسع مع هيئة مكتب شكاوى المرأة واألنتخابات وقانون التحرش  20/8/2015بتاريخ

رع والسيدات ات وفريق الشباب المتعاون مع الفات والمحاميات المتطوعدمن الرائ 60 بحضور

 المرشحات لمجلس النواب .

 

 محافظة السويس 

 
   عقد مكتب شكاوى الفرع ندوة فى مركز صحة العبور  12/8/2015-10فى الفترة من 

   عقد مكتب شكاوى الفرع ندوة فى مركز صحة العبور . 23/8/2015بتاريخ 

 30  - صحة 1 - ضمان إجتماعى -عنف اسرى  9 -قضايا احوال شخصية  25الشكاوى  استقبل مكتب 

 ختصاصإشكوى عدم 

 محافظة بنى سويف

 
   حالة شكوى وتم التعامل معهم .  12ورد للفرع خالل شهر اغسطس عدد 

 

 محافظة الفيوم

  
  ( شكوى من السيدات غير القادرات لمكتب الشكا11ورد للفرع عدد ) وى بالفرع وجارى اتخاذ

 اإلجراءات الالزمة من قبل المحامى المتطوع .

 

 توثيق الزاوج القبلى وسواقط القيد  
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 محافظة مطروح 

  ( حالة توثيق زواج للسيدات الغير قادرات2تم توثيق عدد ). 

  ( حالة ساقق قيد2تم عمل عدد ). 

 
 

 قام إبعداد هذا التقرير                                                                        
  أمرية إبراهيم أمحدأ /                                                                    

 

 مبعاونة فنية لكل من                                                                     
  جيهان مرادأ/  -) أ/ غادة السمان                                                                    

 مدحته / رانيأ -أ/ داليا محدى                                                                       
 ( أ/ حممود بدوى                                                                        

 

 

 حتت إشراف                                                                    
 أ/ مجال عبد احلفيظ                                                                    
 ون الفروعمدير عام إدارة شئ                                                                     
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	  خلال الفترة من 7-29/8/2015 لقاء المقررة بالمتدربات بدورة ريادة الاعمال و ورشة عمل للبحث عن فرصة عمل و كان عدد المتدربا 100 متدربة حول نتائج التدريب و المشاكل الفنية بعد التدريب و لقاء مع القائمين عن العمل بمنظمة العمل الدولية لوضع خطة التدريب خلال ...
	  خلال الفترة من 8-29/8/2015 عقد الفرع ندوة تحت عنوان المرأة من المنظور الاسلامى" بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجى الازهر و ذلك بمركز شباب الاستاد
	  بتاريخ 29/8/2015 كرم الاتحاد العام لشباب العمال مقررة الفرع لدعمها و رعايتها لانشطة الاتحاد خلال دورة الشركات و المصالح الحكومية و مراكز الشباب فى خماسيات كرة القدم .
	  بتاريخ 3/8/2015 شارك الفرع  فى إفتتاح معرض القناة بمشروع السويس القومى .
	  بتاريخ 18/8/2015 شارك الفرع  فى ندوة حول (الإدارة المحلية فى مصر بالتعاون مع مركز النيل للإعلام.
	  بتاريخ 25/8/2015 تم استكمال توزيع الكارتين لحالات المجلس والمرأة المعيلة من جميع احياء المحافظة فى فرع المجلس فى بالتعاون مع قيادات الجيش الثالث الميدان  .
	  بتاريخ 27/8/2015 شارك الفرع  فى حلقة نقاشية حول مهارات التواصل مع ذوى الإحتياجات الخاصة فى بالتعاون مع مركز النيل للإعلام .
	  مشاركة الفرع فى القوافل التى تيسرها المحافظة يومى الاثنين والخميس من كل اسبوع لاهالى مدينتى رفح والشيخ زويد بمنطقة تجمع المسمى وزارع الخير والهجن والكيلو 17 وهذه التجمعيات بأطراف مدينة العريش ويتم خلال هذه الزيارات التعرف على مشكلات الاسر التى تقاب...
	  خلال الفترة من 13/8إلى 14/8/2015 تم عقد ورشة عمل من خلال جمعية الحياة أفضل حول المرأة بقاعة المؤتمرات .
	  بتاريخ 27/8/2015 تم مشاركة الفرع لجمعية كيان لتنمية مهارات الشباب للقدرة على التواصل مع الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .
	تم عمل مساعدة للسيدات من خلال فاعل خير وتتمثل فى :
	  عدد (10) وصلات مياة بقرية قفطان العربية مركز سمسطا (القرى الاكثر فقراً).
	  تجهيز عدد (3) غرف تسقيف ومحارة وتبييض داخل نفس القرية .
	  شراء كرسى متحرك كهربائى لطفل معاق مصاب بكثافة عظام بقرية بنى صالح اثناء المرور على حملة طرق الابواب .
	  تقديم مساعدات مادية بسيطة لعدد (5) حالات لسيدات غير القادرات .
	  بتاريخ 31/8/2015 شارك الفرع فى اجتماع المجلس الاقليمى للسكان برئاسة المحافظ .
	  تم تجميع عدد (21) بحث من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج ومساعدتهن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
	 بتاريخ 9/8/2015 شارك الفرع فى إجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور الدكتورة/ هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان للوقوف على مشكلة الإنفجار السكانى والأمية داخل المحافظة  بديوان عام المحافظة
	  بتاريخ 2 ، 3/8 /2015 قام الفرع بتنفيذ برنامج تدريبى للمشاركة المجتمعية والتنمية البشرية لعدد 20 للشباب من الجنسين بمركز تنمية مهارات المرأة بمقر الفرع
	 بتاريخ 19/8/2015 شارك الفرع فى اجتماع اللجنة العليا للأمومة والطفولة برئاسة السيد اللواء // المحافظ
	  شارك الفرع فى إعداد الكتاب السنوى للمحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى بانجازات فرع المجلس خلال عام 2014/2015
	  بتاريخ 2/8/2015شارك الفرع فى اجتماع المجلس التنفيذى مع السيد المحافظ بديوان عام المحافظة وتقديم مجموعه اقتراحات خاصة بالمرأة .
	  بتاريخ 20/8/2015 ورد لفرع المجلس مشكله انسانيه بخصوص طفلة حديثة الولاده لم يجدوا لها حضانه والطفلة لم تكمل النمو بعد ولضعف المستوى المادى عند الابوين تعسر لهم وضع الطفله  بحضانه خاصه – قام الفرع بالاتصال بجمعية رساله وتم توفير حضانه للطفله بإحدى ال...
	  بتاريخ 21/8/2015 مشاركة فرع المجلس في الاحتفال بوصول أول فوج بعدد 150 فرد عبر معبر  قسطل البري بين ميناء السد العالى وميناء السودان بقاعة عروس النيل .
	  بتاريخ 12/8/2015 قام الفرع بتنظيم امسية تدريبية بعنوان "how to be بمناسبة اليوم العالمى للشباب بقاعة المؤامرات الكبرى بمجمع اعلام الغردقة.
	 بتاريخ 8/8/2015 شارك الفرع فى ورشة عمل بعنوان ( تمكين الفتيات ) بقاعة المركز الحضرى للمرأة بالأقصر من الساعة 10 ص فى اطار حملة المشاركة المجتمعية التى تطلقها شبكة ( تثقيف الاقران – مصر ).
	  بتاريخ 22/8/2015 شارك الفرع فى الندوة المنعقدة بمركز اعلام العريش بعنوان المشاركة السياسية واجب وطنى .
	  بتاريخ 31/8/2015 شارك الفرع فى ندوة حول ( مفهوم الإرهاب  ) بالتعاون مع مركز النيل للإعلام
	  بتاريخ 7/8/2015  عقد الفرع ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة بمقر فرع المجلس ودعوة روؤساء مجالس ادارة الجمعيات الاهليه من النساء والرجال  وبعض المصالح الحكومية كذلك مشاركة الرائدات الريفيات بالمحافظة والمحامون المتطوعون التابعون لمكتب شكاوى المرأة بقن...
	 بتاريخ 17/8 /2015 قام الفرع بتنظيم ندوة بعنوان " لا للعنف ضد المرأة" بمقر جمعية تنمية المجتمع بالغردقة
	  بتاريخ 11/8/2015 عقد الفرع ورشة عمل بعنوان ( العنف ضد المرأة ) يوم الثلاثاء الموافق 11/8/2015 تحت رعاية مكتب شكاوى المرأة بالامانة العامة للمجلس القومى للمرأة  بمقر الفرع
	  خلال الفترة من 2/8الى 31/8/2015 تم متابعة تنفيذ مبادرة حملات طرق الابواب للتوعية السياسية حيث تم تجميع عدد 140 نموذج استمارة زيارات من الرائدات .
	  بتاريخ 30/8/2015 تم عقد لقاء " المرأة و البرلمان القادم " بتاريخ  بقصر ثقافة الشاطبي ، تناول اللقاء معايير إختيار المرشح و الفرق بين نائب البرلمان و نائب المجلس المحلي و التمسك بالمفاهيم الآتية : أعرف حقك ... إختار جيداً . عدد الحضور (45) .
	  بتاريخ 17/8/2015 عقد الفرع ندوة لخريجى الجامعات بعنوان " مشاركة الشباب فى العمل الإجتماعى و السياسى " و ذلك بمركز النيل للإعلام .
	  بتاريخ 12/8/2015  عقد الفرع ندوة بعنوان " أهمية المشاركة بالانتخابات البرلمانية  " بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بدمنهور  وذلك بمقر الجمعية .
	  بتاريخ 11/8/2015عقد الفرع بالتعاون ومكتب شكاوى المرأة ندوة تحت عنوان(المشاركة السياسية والمحافظة على البيئة والتوعية القانونية للمرأة) بمدينة دكرنس ، عدد الحضور (40) سيدة .
	  بتاريخ 17/8/ 2015عقد الفرع ندوة تحت عنوان ( المشاركة السياسية والمحافظة على البيئة ) بقرية منشية عبدالرحمن .
	  بتاريخ 6/8/2015 عقد الفرع ندونة عن التوعية السياسية ( حملة طرق الأبواب ) بحضور 60 رائدة بقرية البصارطة
	  بتاريخ 17/8/2015 عقد الفرع ندوة تحت عنوان " المرأة و الانتخابات" بقاعة اجتماعات حى الشرق
	  بتاريخ 12/8/2015 تم عقد حملة طرق الابواب للتوعية السياسية بقرية بنى صالح
	  بتاريخ 10/8/2015 تم مشاركة الفرع فى لقاء جمعية شباب الخير حول تجريم حرمان المرأة من الميراث بحضور وكيل وزارة الاوقاف .
	  بتاريخ 18/8/2015 حملة "طرق الابواب " بمشاركة عدد (5) رائدات ريفيات .
	  بتاريخ 25/8/2015 قام فرع المجلس بعمل زيارات ميدانية للقرى التى تنفذ بها حملة طرق الأبواب
	  بتاريخ 12/8 /2015 عقدالفرع  ندوة حول (( المرأة والحياة السياسية )) بمركز تنمية مهارات المرأة  بمقر الفرع .
	  بتاريخ 11/8/2015  قام فرع المجلس بالتعاون ومكتب شكاوى المرأة بتنفيذ ندوة تحت عنوان ( المشاركة السياسية والمحافظة على البيئة والتوعية القانونية للمرأة) بمدينة دكرنس ، عدد الحضور (40) سيدة .
	  بتاريخ 15 /8/2015 قام فرع المجلس بإقامة احتفالية بشأن افتتاح قناة السويس الجديدة ، كما تم افتتاح معرض على هامش الإحتفالية يضم منتجات لسيدات القرية ، بمركز شباب قرية الرياض بمنية النصر ، عدد الحضور (150) سيدة .
	  بتاريخ 17 أغسطس 2015 قام فرع المجلس بتنفيذ ندوة تحت عنوان ( المشاركة السياسية والمحافظة على البيئة ) بقرية منشية عبدالرحمن .
	  بتاريخ 18/8/2015 عقد الفرع ندوة  بالتعاون مع جمعيه رساله بقنا بعنوان التعريف بمكتب شكاوى المرأة بقنا بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعيه ومحامين المكتب وشرائح مختلفة من النساء .
	  بتاريخ 5/8/2015 تم عقد اجتماع مع الرائدات الريفيات ( مشروع طرق الابواب ) بجمعية الشابات المسلمات بحضور د/ سعاد اسرائيل ، أ/ صفية رجب وكل من ( اسراء عبد الرازق – امل محمد – هدى حنفى – عبله الضوى – اسماء محمد ) لوضع خطة العمل للمشروع وكيفية التنفيذ و...
	 بتاريخ 10/8/2015عقد الفرع ورشة عمل بهدف رفع الوعى القانونى فى مجالات ( العنف – الاحوال الشخصية – الضمان الاجتماعى ) وذلك يوم الاثنين الموافق 10/8/2015 تحت رعاية مكتب شكاوى المرأة بالامانة العامة للمجلس القومى للمرأة .
	  بتاريخ 12/8/2015 عقد الفرع ورشة عمل بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالأسكندرية بعنوان  " معاً من أجل بيئة صحية نظيفة "  بمقر الفرع .
	  بتاريخ 5/8/2015 عقد الفرع ورشة عمل بالتعاون مع جهاز شئون البيئة تناولت ورشة العمل سبل ترشيد إستهلاك الطاقة في المباني الحكومية و المنازل و التعريف بالسلوكيات الإيجابية فيما يخص ترشيد الإستهلاك و المياه و الطاقة و تم توجيه نصائح عامة فيما يخص الحفاظ...
	  بتاريخ 20/8/2015 عقد الفرع ورشة عمل بحضور عدد ( 50 ) للتعريف بدور جهاز شئون البيئة  والتغيرات المناخية و العوامل الطبيعية و البشرية التي تتحكم في المناخ و الإحتباس الحراري و مفهومة و الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في المستقبل و التأثير على الز...
	 بتاريخ 19/8/2015 عقد الفرع ورشة عمل بعنوان " أهداف التنمية المستدامة " بالتعاون مع وزارة البيئة وذلك بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .
	  بتاريخ 11/8/2015 عقد اجتماع للتنسيق بين كلاً من المجلس القومي للمرأة وإدارة بناء وتنمية القرية ومجلس مدينة دمنهور وجمعية رجال الإعمال وذلك للبدء في مشروع " فرز القمامة من المنبع " وذلك بمقر الجمعية المشرفة على المشروع لمناقشة أهم ما تم بالنسبة للمش...
	  بتاريخ 17/8/2015عقد الفرع لقاء للتوعية الثقافية والطبية حول كيفية الوقاية والعلاج من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة والفيروسات المعدية وخاصة فيروس " سى " والخدمات التي يقدمها التأمين الصحي للمرضى في هذا  المجال بالتعاون مع مركز الإبداع بدمنهور والهيئة ا...
	  بتاريخ 29/8/2015 شارك الفرع في فعاليات الزيارة الميدانية من المركز الدولي المصري للزراعة الوفد القادم  للزيارة  المكون من34 زائر يمثلون عدد 26 دوله من قارات أفريقيا – أسيا – أمريكا اللاتينية  تم زيارة قرية الغرباوى ( صديقة البيئة ) التابعة للوحدة ا...
	 بتاريخ 16 /8/2015 عقد الفرع لقاء عن التوعية البيئية بالتعاون مع إدارة الدعوة بالأزهر ومديرية الصحة بحضور 30 فرد من الشباب والرياضة ومديريتى التعليم والصحة وذلك بمناسبة الحملة القومية للنظافة التى تنظمها المحافظات .
	  بتاريخ 1/8/2015 شارك الفرع  فى قافلة طبية عرب العامريين حى الجناين  .
	  بتاريخ 2/8/2015 شارك الفرع فى قافلة طبية عرب العامريين حى الجناين  .
	  بتاريخ 10/8/2015 شارك الفرع ندوة حول ( التلوث البيئى وامراض الكبد ) فى مركز النيل لللإعلام
	  بتاريخ 11/8/2015  شارك الفرع فى ندوة حول (الحفاظ على البيئة من خلال المشاركة المجتمعية   فى مركز النيل للإعلام .
	  بتاريخ 27/8/2015 شارك الفرع  اللجنة العليا للبيئة (مشروع إنشاء محطة الأدبية الجديدة للصب الجاف ) بميناء  الأدبية .
	  بتاريخ 25/7/2015 اطلق فرع المجلس ببنى سويف مباردة المشروع القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان واطلق عليه مبادرة " نحو حياة صحية أمنة للمرأة المصرية " لاكتشاف السرطان المبكر حيث تم الكشف على عدد (775) سيدة .
	  بتاريخ 26/8/2015 تم عقد توعية صحية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر لاورام الثدى بقرية ببا
	  خلال الفترة من 24-26/8/2015 شارك الفرع فى حملة تثقيفية لتنظيم الاسرة بحضور عدد (100) سيدة من السيدات البسيطات .
	  خلال شهر أغسطس 2015 تم توقيع اتفاق مشروع البيوجاز لقرية دمشقين مركز الفيوم بين محافظ الفيوم والمعالى السفيرة رئيس المجلس القومى للمرأة بديوان عام المحافظة .
	  بتاريخ 18/8/2015 شارك الفرع فى إجتماع إدارة التنمية بالمحافظة مع شركة صن كلين لمناقشة عرض الشركة فى منظومة البيوجاز داخل المحافظة بديوان عام المحافظة.
	  بتاريخ 19/8/2015 عقد الفرع إجتماع مع ممثل من المجلس القومى للسكان لعمل برنامج زمنى لندوات توعية حول تنظيم الأسرة ومحو الأمية بفرع المجلس .
	  بتاريخ 4/8/2015 شارك الفرع فى الاحتفالية المقامة بمناسبة افتتاح قناة السويس بحضور عدد كبير من جميع طوائف المجتمع المدنى والجهات التنفيذية .
	  بتاريخ 5/8/2015 قام الفرع بتعليق لافتات تهنئة بمناسة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.
	  بتاريخ 6/8/2015 شارك الفرع فى احتفال  بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة على مستوى المحافظة بحضور السيد المحافظ  بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة.
	  بتاريخ 6/8/2015 شارك الفرع في احتفالات افتتاح قناة السويس بالمحافظة بميدان جلال قريطم .
	  بتاريخ 15 /8/ 2015 أقام الفرع احتفالية بشأن افتتاح قناة السويس الجديدة ، كما تم افتتاح معرض على هامش الإحتفالية يضم منتجات لسيدات القرية ، بمركز شباب قرية الرياض بمنية النصر ، عدد الحضور (150) سيدة .
	 بتاريخ 2/8/2015  شارك الفرع  فى ندوة حول (ماذا تعرف عن قناة السويس الجديدة ) بالتعاون مع مركز النيل  .
	  فى الفترة من 5-6/8/2015 شارك الفرع فى إحتفالات قناة السويس الجديدة   .
	  بتاريخ 19/8/2015 شارك الفرع فى ندوة حول مشروع محور قناة السويس بالتعاون مع مركز النيل للإعلام .
	  بتاريخ 3/8/2015 تم عقد احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بقاعة مركز الاعلام .
	  بتاريخ 4/8/2015 عقد الفرع إحتفالية بمناسبة أفتتاح قناة السويس الجديدة بمقر الفرع بحضور عدد (75) شخصية من المصالح الحكومية المختلفة والشخصيات العامة .
	  بتاريخ 6/8/2015 شاركت مقررة فرع المنيا بالحضور فى إحتفالية  افتتاح قناة السويس الجديدة .
	  بتاريخ 6/8/2015 شارك الفرع  فى حفل إفتتاح قناة السويس .
	  بتاريخ 4/8/2015 شارك الفرع  فى المسيرة العامة التى تجوب المحافظة بالسيارات والأعلام واللافتات المهنئة بافتتاح قناة السويس الجديدة برئاسة  معالى اللواء // محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد
	  بتاريخ 4/8 /2015 شارك الفرع  فى مسيرة مراكز الشباب والوحدات المحلية والقروية  بمركز الداخلة
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