
 تقرير

 نشاط فروع المجلس القومى للمراة بالمحافظات

 خالل شهر يوليو 2015

 فى المجال االقتصادى : 

 محافظة الوادى الجديد

  متابعة نشاط مشروعات الصوب الزراعية بقرى  نفذ الفرع ورشة عمل حول ) 15/7/2015بتاريخ

 رئيس مركز الخارجة بقاعة مركز ومدينة الخارجة  ركز الخارجة ( بحضور األستاذة /م

  بمركزى الخارجة  نفذ الفرع ورشة عمل حول ) متابعة نشاط الصوب الزراعية ( 26/7/2015بتاريخ

المحافظ وبحضور مدير عام بناء وتنمية القرية ورؤساء القرى  بتكليف من السيد اللواء / وباريس

 المنفذ بها المشروعات .
 

 محافظة اسيوط :

  مشاركة الفرع فى االجتماع الخاص بلجنة شركاء التنمية فى مشروع المخطط  27/7/2015بتاريخ

 االستراتيجى العام لمدينة القوصية بمقر مجلس مدينة القوصية 
 

 محافظة دمياط

   كرتونة مساعدات عينية على المراة المعيلة واالرامل +  150تم توزيع عدد  2015/ 19/7بتاريخ

 كعك العيدعلبة  100

 

 محافظة البحر االحمر :

 وبالتعاون مع السادة ) الجمعية  خالل شهر يوليو تم إستكمال المعرض والذى اأقيم تحت رعاية الفرع

تحت  جمعية تنمية الرائدات الريفيات ( -جمعية الهالل األحمر المصري  - اإلقليمية لفتيان الكشافة

وذلك لبيع أى شئ مستعمل لألسر األكثر احتياجاً بأسعار " يرعنوان" معــرض الخــــير ألهـــــل الخـــ

 المسلمين بالدهار رمزية بمقر جمعية الشبان
 

 فى المجال االجتماعى :

 محافظة القليوبية:

  شارك الفرع فى االجتماع الشهرى لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب 2/7/2015بتاريخ

 بجامعة بنها .



  شارك الفرع فى االجتماع التنفيذى برئاسة سكرتير عام المحافظة .6/7/2015بتاريخ 

  تم مشاركة الفرع فى حفل االفطار من قبل الهيئة العامة لمحو االمية وتعليم الكبار  7/7/2015بتاريخ

 بحضور كالً من مدرسات محو األمية والفتيات اليتيمات . 

  معية الهالل االحمر بالقليوبية حفل إفطار المسنيين . شارك الفرع بالتعاون مع ج 8/7/2015بتاريخ 

  شارك الفرع فى االجتماع الشهرى للمجلس القومى للسكان برئاسة سكرتير عام  12/7/2015بتاريخ

 .2015/2016المحافظة لوضع الخطة التنفيذية السكانية لعام 

  مع وتنمية البيئة بجامعة شارك الفرع فى االجتماع الشهرى لمجلس خدمة المجت 12/7/2015بتاريخ

 بنها

  تم مشاركة الفرع فى حضور افطار مدارس السالم ببنها . 13/7/2015بتاريخ 

  تم عقد اجتماع مع منظمة العمل الدولية برئاسة المحافظ لتنفيذ دورات تدريبية  28/7/2015بتاريخ

 )صاحبات المشروعات الصغيرة (.

 

 محافظة السويس

  الفرع  فى مجلس تنفيذى المحافظة بحضور السيد الوزير المحافظ  تم مشاركة 7/7/2015بتاريخ

 بديوان عام المحافظة .

  تم مشاركة الفرع  فى ندوة عن التواصل اإلجتماعى مع مركز المنيل   23/7/2015-22فى الفترة من

 لإلعالم فى مركز النيل لإلعالم .

  رأة المعيلة من جميع احياء كرتونة لحاالت المجلس والم1000تم توزيع  25/7/2015بتاريخ

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

 

 محافظة بنى سويف : 

  كرتونة رمضانية للسيدات غير القادرات بمراكز وقرى 250تم توزيع عدد 2015خالل شهر يوليو

 ف المحافظة بالتنسيق مع مكتب مصر الخير ببنى سويف ومؤسسة الشري
 

  -محافظة الوادى الجديد: 

 

  شارك الفرع فى اجتماع المجلس اإلقليمى للسكان برئاسة السيد اللواء // المحافظ  7/2015/ 6بتاريخ

 وبمكتب سيادته

  شارك الفرع فى االحتفال بليلة القدر بالمجمع اإلسالمى الكبير بحضور السيد  13/7/2015بتاريخ

 اللواء / المحافظ 

  شارك الفرع فى حفل توزيع شيكات للعرائس األيتام بالمشاركة مع مديرية  2015/ 7/ 27بتاريخ

التضامن االجتماعى بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور السيد اللواء // المحافظ ومدير 

 عروسة . 49جمعية األورمان لعدد 

  باب الخارجة ائم بمركز ششارك الفرع فى افتتاح معرض االنتاج الحربى الد 2015/  30/7بتاريخ

 / سكرتير عام المحافظة المساعد  بحضور السيد العميد 
 



 : محافظة الشرقية

  قام فرع المجلس بغقد أجتماع لجميع مسئولى االتصال بمديريات الصحه  22/7/2015بتاريخ

وكول روتوالتضامن والشباب والرياضه والتربيه والتعليم و المجافظه ومديريه األمن وذلك بناء على ب

التعاون الموقع بين مديريات المحافظة والمجلس  مع حضور محام متطوعين والشاب من مراكز 

 المحافظه بمقر المجلس

 
 محافظة اسيوط :

  كرتونة رمضانية على االسر الفقيرة و بعض القرى المجاورة  75تم توزيع عدد  7/7/2015بتاريخ

 بمقر فرع المجلس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

  المشاركة فى لقاء نتائج الدراسات الميدانية للفتيات المراهقات المتزوجات فى  29/7/2015بتاريخ

 فرد 100ريف محافظتى اسيوط و سوهاج بمقر المبنى االدارى بجامعة اسيوط و عدد المستفيدين 

 

 محافظة اسوان:

  ل الزيارة الخاصة الحضور والمشاركة لمجموعة من أعضاء فرع المجلس خال 2015/ 7/ 9بتاريخ

 بالسيد المهندس / إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء لوادى كركر . 

  مشاركة أ/ هالل دندراوى )عضو الفرع( فى األمسيات الرمضانية بعدد من  2015خالل شهر يوليو

 الجمعيات بقرية أبو الريش مركز أسوان .

 
 محافظة المنوفية :

  قيام فرع المجلس بتنفيذ ندوة دينية تحت عنوان "تصحيح المفاهيم الدينية لدى  2015/ 7/ 10بتاريخ

 الشباب "  .
 

 محافظة االسكندرية :

  شارك فرع المجلس في اإلستعدادات  و تنفيذ برنامج احتفالية  العيد القومى   26/7/2015بتاريخ

، كما القت   56قناة السويس عام لألسكندرية وذلك بمكتبة األسكندرية و الذي يوافق ذكرى تأميم 

الضوء على التعاون بين فرع المجلس و المحافظة في دعم المرأة السكندرية في المناطق العشوائية و 

رصد إلحتياجاتها . حضر الحفل السيد المحافظ و مدير األمن وقناصل بعض الدول األجنبية و قيادات 

 . العمل التنفيذي و ممثلي منظمات المجتمع المدني

   فرع بالتعاون مع جهاز شئون البيئة باألسكندرية بتاريخ الفي إطار سلسلة ورش العمل التي ينظمها

تم عقد ورشة العمل الثانية بعنوان : " دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  28/7/2015

 من القيادات النسائية  . 40" ، وذلك بمقر الفرع  و حضر ورشة العمل عدد 

 ركت مقررة الفرع في دعم حفالت اإلفطار الجماعي مع أهالي المناطق العشوائية  األكثر و إحتياجاً شا

و قرية أبيس األولى و كفر عشري  4بحضور السيد محافظ األسكندرية  و ذلك بمناطق : قرية أبيس 

 بمنطقة كوبري التاريخ .



  و المهندسة / سامية مصطفى مقررة تم عقد لقاء مع السيد محافظ األسكندرية  14/7/2015بتاريخ

الفرع و المهندس / نبيل متري مقرر مناوب الفرع  تم عرض خطة عمل فرع المجلس في الفترة 

القادمة و دوره في خدمة المرأة في المناطق الريفية و العشوائية  وكيفية تشبيك الجهود المبذولة بين 

 الفرع و المؤسسات التنفيذية بالمحافظة .
 

 طروح:محافظة م

  تم عقد حلقة نقاشية عن أهمية التوثيق وبطاقة الرقم القومى بالوحدة الصحية  16/7/2015بتاريخ

 . 7بالكيلو 

  تم عقد حلقة نقاشية عن عن أهمية التوثيق والبطاقة الرقم القومى بمنطقة  18/7/2015بتاريخ

 علوش  .

  حداد على ارواح الشهداء تم مشاركة الفرع  مع محافظة مطروح فى وقفة  5/7/2015بتاريخ

 وتضامنا مع الجيش فى حربه على االرهاب .

  كرتونه مساعدة لالسر الفقيرة من السيدات المترددات على الفرع . 25خالل الشهر تم توزيع عدد 

  كرتونه مساعدة لالسر الفقيرة المتواجدة فى الصحراء . 120خالل الشهر تم توزيع عدد 

 

 محافظة البحيرة

  صندوق مواد غذائية عن طريق المنطقة الشمالية العسكرية باإلسكندرية وذلك  150تم صرف عدد

لتوزيعهم على السيدات المعيالت والغير قادرات المترددات على فرع المجلس القومي للمرأة  بالبحيرة 

 وذلك خالل العشر أيام األواخر من شهر رمضان المبارك.
 

 محافظة البحر االحمر :

  قام الفرع بتلبية دعوة حضور األمسية الثقافية والشعرية للشاعر الكبير األستاذ /  13/7/2015بتاريخ

 أحمد عمر بقصر ثقافة الغردقة .  

  وفي إطار خطة المجلس القومي للمرأة للنهوض بالوعي الثقافى لدى المجتمع  28/7/2015بتاريخ

ون مع مجمع إعالم الغردقــة بعقد وتفعيالً لمبدأ المشاركة مع األجهزة المتخصصة قام الفرع  بالتعا

مرشــد  –والتى حاضر فيها األســـتاذ / محمود صـــابر " نساء ... غــيرن التاريخ "  ندوة بعنوان

 ســـياحى بالنقـــابة العامة للمرشـــدين السياحيين بالبحر األحمــر  بمجمع إعالم الغردقة 

 

 : المنيامحافظة 

  ( بطانية وتم توزيعها على السيدات الفقيرات والمعيالت داخل 125عدد )قامت المقررة بالحصول على

 قرى المحافظة .

 

 الجيزة محافظة 

  تم عقد اجتماع الفرع ومناقشةاألتى :  27/7/2015بتاريخ 

 االستعداد لحملة طرق االبواب .  -



 مناقشة مشروع بطاقتك حقوقك خالل المرحلة الثانية من المشروع. -

 متابعة مشروع دعم التمكين االقتصادى لالجئات السوريات والمرأة المصرية المعيلة .  -

 

 محافظة بورسعيد

  قيم الفرع لعقد ندوة عن " ثقافة الحوار و القيم العليا المشتركة" بالتعاون مع بيت  3/7/2015بتاريخ

 العائلة المصرية بمركز شباب الزهور

  حضور مقررة الفرع حفل افطار بدار المسنين  8/7/2015بتاريخ 

  قام الفرع بعقد ندوة عن "ثقافة الحوارو القيم العليا المشتركة" بالتعاون مع بيت  9/7/2015بتاريخ

 العائلة المصرية بمركز شباب بورفؤاد

  وزير محافظ حضور مقررة الفرع حفل افطار بيت القاصرات بحضور معالى ال 11/7/2015بتاريخ

 بورسعيد

 

 :االفصرمحافظة 

  قام الفرع بعقد ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة و تربية النشأة" بقصر ثقافة بهاء  29/7/2015بتاريخ

 الطاهر منشأأة المعمارى

 

 فى مجال العنف ضد المرأة

 الشرقية

 غرفة عمليات تعمل خالل فترة عيد الفطر المبارك   خصص مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالفرع

لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات.وأكدت الدكتورة فاطمة الشربينى أن غرفة 

 أجازةعمليات المجلس بالشرقية تستقبل كافة الشكاوى وبالغات التحرش والعنف ضد المرأة طوال 

والخاصة بغرفة  01281205455، 01000874128 عيد الفطر المبارك وذلك على األرقام التالية

 العمليات بالشرقية 

 

 محافظة دمياط

  تم عقد لقاء مع المراة والفتيات تحت عنوان ) التحرش اسبابه واثاره المدمرة  3/7/2015بتاريخ

 امراة وفتاة  80على االسرة والمجتمع بحضور 

 ة اسيوطمحافظ

  مشاركة الفرع فى ندوة بعنوان "شرح قانون التحرش" بمركز شباب قرية  23/7/2015بتاريخ

 البورة 

  المشاركة فى اللقاء الخاص لمكافحة العنف ضد المرأة و ختان االناث و الزواج  27/7/2015بتاريخ

 الصحى المبكر و الذى تنظمة جمعية رابطة المرأة العربية بأسيوط بمقر المعهد الفنى



 محافظة الوادى الجديد

   شارك الفرع فى غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة  19/7/2015،  18،  17بتاريخ

ساعة يومياً لمتابعة التقرير األمنى حول بالغات التحرش والعنف  24الخارجة على مدار أيام العيد 

 ضد المرأة حيث وافتنا الغرفة بعدم ورود أى بالغات تحرش خالل العيد 

 محافظة كفر الشيخ

  قيام فرع المجلس بالتعاون مع مركز النيل لإلعالم فى ندوة تحت عنوان )  2015/ 7/ 30بتاريخ

( سيدة وفتاه 50العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى ( ، بمقر مركز شباب كفر الشيخ، عدد الحضور )

 . 

 

 فى مجال التوعية القانونية والسياسية 

 محافظة القليوبية :

  شاركت المقررة فى االجتماع الثانى للجنة خبراء المكتب السياسى باالمانة العامة  29/7/2015بتاريخ

 والذى ناقش خطة المكتب فى التأهيل والتمكين السياسى للسيدات . 

 

 : البحيرةمحافظة 

  ( رائدات ريفيات  ضمن حملة " المرأة في  5تم عقد دورة تدريبية لعدد )  27/7/2015بتاريخ

 المجالس المنتخبة .. حملة طرق األبواب " لتنفيذ حمالت طرق األبواب للتوعية السياسية  . 

 

 السويسمحافظة 

  تم المشاركة فى لقاء تدريبى) لحمة طرق األبواب ( للتوعية السياسية بحضور  27/7/2015بتاريخ

 الرائدات الريفيات .

 

 فى مجال التوعية بالمشروعات القومىة:

 محافظة كفر الشيخ :

  مشاركة فرع المجلس فى تنفيذ ندوة تحت عنوان ) مشروع قناة السويس  2015يوليو  27بتاريخ

 ( سيدة .80وتنمية محورها ( بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ، عدد الحضور )

  نوان          قيام فرع المجلس بالتعاون مع مركز اإلعالم فى تنفيذ ندوة تحت ع 2015يوليو  28بتاريخ

( سيدة ، 51) مشروع قناة السويس الجديد وتنمية محورها ( بمقر فرع المجلس ، عدد الحضور )

متكامل  عالمى صناعىالهدف من الندوة ) التوعية بأهمية مشروع قناة السويس الجديد كمشروع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A


ضرورة المشاركة  -أهمية االنتماء للوطن  وعمرانيًا ( أهم التوصيات )ضرورة تعليم األبناء اقتصاديًا

 أهمية الزيارة والمشاهدة الحية لموقع المشروع الجديد (. -الفعالة فى تنمية الوطن 

 

         

  مشاركة فرع المجلس مع مركز اإلعالم فى تنفيذ ندوة تحت عنوان ) مشروع  2015يوليو  29بتاريخ

 ( من الرجال والسيدات .          40لنيل لالعالم ، عدد الحضور )قناة السويس وتنمية محورها ( بمقر مركز ا

 

 محافظة الوادى الجديد

   عقد الفرع  مؤتمر عام حول )) اإلعداد لألحتفال بافتتاح قناة السويس  2015/ 28/7بتاريخ

وضرورة مشاركة المرأة والشباب (( برئاسة رئيس مركز الداخلة بمركز تنمية مهارات المرأة 

 بالداخلة 

    قناة  شارك الفرع فى مهرجان المشى ومسيرة باألعالم لألحتفال بافتتاح 2015/ 29/7بتاريخ

 السويس الجديدة بحضور السيد اللواء // المحافظ والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية والشباب 

   شارك الفرع فى مهرجان المشى ومسيرة باألعالم لألحتفال بافتتاح قناة   30/7/2015بتاريخ

نية والشعبية السويس الجديدة بحضور السيد // رئيس مركز الداخلة  والقيادات التنفيذية والدي

 والشباب بمركز الداخلة .

 

 الشرقية

  بمقر الفرع  " قام فرع المجلس بعققد ندوة عن " قناة السويس هدية الشباب 26/7/2015بتاريخ

فرد من القيادات الشابه والفتيات من مراكز الشباب حيث تستعد الدوله المصريه  30بحضور عدد 

 هه من المصريين للعالم أجمع لحدث تاريخى فارق قد يكون رسالة تحدى موج

 

 

 

 فى المجال الصحى والبيئى :

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A


 

 محافظة بنى سويف :

  تم التعاون بين المجلس القومى للمرأة والمشروع القومى لصحة 29/7/2015-25خالل الفترة من

المرأة بوزارة الصحة والسكان وتم اطالق مباردة " نحو حياة صحية أمنة للمرأة المصرية " 

ى مالكتشاف المبكر الورام الثدى للكشف عن السيدات من خالل الوحدات المتنقلة التابع للمشروع القو

لصحة المرأة بوزارة الصحة والموجودة بمستشفى بنى سويف العام حيث تم الكشف على عدد 

سيدة من خالل التعاون مع الرائدات الريفيات بالصحة والجمعيات االهلية والقبطية واالنجيلية 100

 كوم ابوخالد  –طحابوش  –دنديل ناصر  –دالص  –بقرى تزمنت الشرقية 

 

 :السويس محافظة

  تم مشاركة الفرع  فى قافلة طبية صحة األسرة يوسف السباعى حى الجناين    2015/ 4/7بتاريخ 

  تم مشاركة الفرع  فى قافلة طبية فى صحة االسرة يوسف السباعى  .  5/7/2015بتاريخ 

  تم مشاركة الفرع  فى ندوة حول تنمية الوعى بخطورة التدخين واثرة على صحة  20/7/2015بتاريخ

 ان فى   فى مركز النيل لإلعالماإلنس

  تم مشاركة الفرع  فى قافلة طبية عن صحة المرأة فى الشلوفة فى حى الجناين   11/7/2015بتاريخ 

  تم مشاركة الفرع  فى قافلة طبية عن صحة المرأة فى الشلوفةفى حى الجناين  12/7/2015بتاريخ 

  صحة األسرة بكبريت فى حى الجناين تم مشاركة الفرع فى قافلة طبية عن  25/7/2015بتاريخ 

  تم مشاركة الفرع  فى قافلة طبية عن صحة األسرة بكبريت فى حى الجناين  26/7/2015*بتاريخ 
 

 

 محافظة المنوفية :

  قيام فرع المجلس بتنفيذ قافلة طبية بقرية الخطاطبة ، وتم الكشف على عدد  2015/ 7/ 11بتاريخ

 ( حالة .44سي لعدد )( حالة وإجراء تحاليل فيرس 150)

  قيام أ/سهير سولاير )المقررة المناوبة( وأ/ نادية البمبى )عضوة الفرع(  2015/ 7/ 22بتاريخ

 بالحضور للندوة المقامة بجامعة المنوفية تحت عنوان ) تقييم التأثير البيئى للمشروعات ( .

 

 محافظة البحيرة

  عربة أمام المعهد في أوقات العمل الرسمية أمام تم التنسيق مع معهد األورام بدمنهور وذلك لوقوف

/ 15/6البوابة األولى لعمل أشعة وكشف بالمجان للسيدات وذلك لمدة شهر من يوم السبت الموافق 

وتم التنسيق مع ديوان عام المحافظة إلخطار كل مركز للكشف لسيداته في يوم   15/7/2015حتى 

 محدد لكل مركز على حدي .

 

 المنيامحافظة 

  من السيدات 150تم عقد قافلة طبية وندوة قانونية بمركز سمالوط بحضور عدد  2015/ 4/7بتاريخ 



 

 فى مجال االعالم

 محافظة كفر الشيخ:

  لقاء اذاعى بإذاعة وسط الدلتا مع د/ هدى الطنبارى )مقررة الفرع( تحت عنوان   2015 /7/ 1بتاريخ

 ) شهداء الوطن فى سيناء ( .

  نشر للقاء الصحفى الذى أجرى مع د/ هدى الطنبارى )مقررة الفرع( بجريدة  2015 /7/ 2بتاريخ

الجمهورية تحت عنوان ) كيفية تعامل الرجل مع المرأة بعد الزواج وكيفية التعاون فى بيت األسرة 

 وتربية األبناء ( .  

  ة الفرع( تحت لقاء اذاعى بإذاعة وسط الدلتا مع د/ هدى الطنبارى )مقرر 2015 /7/ 19بتاريخ

 عنوان  ) مظاهر احتفال الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك ( .
 

 محافظة المنوفية:

  حوار صحفى تحت عنوان " دعم دور المرأة فى عمل الصناعات الصغيرة فى  2015خالل شهر يوليو

 المنزل " عبر بوابة المرأة المصرية وجريدة المنوفية .
 

 محافظة الوادى الجديد:

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

 حول دور المجلس القومى للمرأة والتواصل مع الجمهور

 

 محافظة القليوبية:

  تم اجراء حوار صحفى بعنوان "تعديل المواريث" ينتصر لحقوق المرأة اتجاه  14/7/2015بتاريخ

 يحرم وريثاً شرعياً .لفرض عقوبات لمن 

 

 محافظة مطروح :

  يتم عقد لقاء اذاعى يوم الخميس من كل اسبوع على الهواء مباشرة وذلك لمناقشة المشاكل التى

تواجهه السيدات داخل محافظة مطروح ويتم عرض اهم انجازات فرع المجلس القومى للمرأة 

 بمحافظة مطروح .
 

 محافظة االسكندرية



 فزيونية ) القناه الخامسة ( مع م/ سامية مصطفى مقررة الفرع ، تم عرض خطة تم تسجيل لقاءات تلي

 عمل الفرع في المرحلة القادمة  و بيانها كالتالي :

   6/7/2015 بتاريخ أفكاري  بنات برنامج .أ

  26/7/2015 بتاريخ اليوم أسكندرية برنامج  .ب
 

 فى مجال التعليم ومحو االمية 

 : السويسمحافظة 

 عمل قوافل إعالمية لمحو األمية واالمتحانات الفورية للحصول على شهادات محو  خالل الشهر تم

 األمية بالتعاون مع فرع محو األمية.

 

 محافظة  القليوبية

 ( فصل والتى تستعد لخوض االمتحان فى اخر يوليو . 30متابعة باقى فصول محو األمية ) 

 

 محافظة البحيرة

  رة بناء وتنمية القرية  بشأن مشروع " المرأة البحراوية في تم عمل اجتماع بإدا 7/7/2015بتاريخ

قرية بال أمية " وذلك التخاذ عدد من القرارات بشأن تقارير المتابعة للفصول المفتوحة ونتائج 

 .  2015االمتحانات خالل شهر إبريل ومايو 

 

 فى مجال الرائدات الريفيات

 القليوبية محافظة
 

  ( رائدات ريفيات على مستوى المراكز بالمحافظات فى حضور 5)شارك عدد  27/7/2015بتاريخ

الدورة التدريبية والتى عقدها المكتب السياسى تحت عنوان "المرأة فى المجالس المنتخبة : حملة 

 طرق االبواب " بفندق بيراميزا.

 
 دمياط محافظة

  تم  لقاء مع الرائدات الريفيات بشان مبادرة طرق االبواب بهدف توسيع نطاق  27/7/2015بتاريخ

 ودعم مشاركة المراة سياسيا 

 
 اسيوط محافظة



  المشاركة فى تدريب الرائدات الريفيات فى حملة طرق االبواب بفندق  27/7/2015-26فى الفترة من

 رائدات ريفيات( 5بيراميزا بالجيزة )

 

 محافظة المنيا

  تم عقد دورة تدريبية للرائدات للتوعيه بأهمية حصول السيدات على بطاقات الرقم 215 /24/7بتاريخ

 ( رائدة ريفية 74القومى بحضور عدد )

 
 التوعية بالمشروعات القومية الجديدة ودور المرأة 

 الوادى الجديد

    لألحتفال بافتتاح قناة السويس وضرورة عقد الفرع  مؤتمر عام حول "اإلعداد  2015/ 28/7بتاريخ

 مشاركة المرأة والشباب " برئاسة رئيس مركز الداخلة بمركز تنمية مهارات المرأة بالداخلة 

 

 

 مدحت رانية:  اعداد

 باالدارة العاملين باقال من فنية بمساعدة

 االدارة عام مدير: اشراف تحت

 

 
 

 

 

 

 


