
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير أنشطة

 فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات  

 في عام 

 2015يونيه  – 2014يوليو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد                                                                                          

 لشئون الفروعالإدارة العامة 

 

 

 تقرير أنشطة فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات

 في عام

 2015يونيه  – 2014يوليو 

 مقدمة

 
 جمهورية مصر العربية

  للمرأة القوميلمجلس ا



 2 

القرر  والنورول لدسا رة ااتياهاتر   يفابجملتمع احمللى  أعملية التنمية وتطوير وحتديث اجملتمعات تبد إن 
 التنمية. يفوقيادات  احمللية  أفرادهعتماد على ، واإل

يكون ل  فرول بكافة حمافظات اجلمهوسيرة، تعمرل  أننشائة على إمنذ  للمرأة القوميعمل اجمللس وهلذا 
متابعة وتقييم  يا ات التنمية فيمرا يتعلر   يفهاما  اعلى تنفيذ  يا ات  على مستو  احملافظات ، وتلعب دوس 

 .ابملرأة ابحملافظات
 ها  تتملل  ى  هذا الدوس من الفرول بعض االختصاصات واملويتطلب تنفيذ 

  للمرأةتنفيذ التوصيات الصادسة عن اجمللس القومى. 
  اقررحاا السيا ررات واالليررات املدئمررة لرردمو وتعريررر دوس املررراة  ى برررامو التنميررة علررى مسررتو   ررل

 حمافظة.
 . متابعة تنفيذ  يا ات التنمية املتعلقة ابملرأة على مستو  احملافظة 
 واه  املراة ابحملافظة واقحاا احللول الدزمة.دسا ة الصعوابت واملعوقات الىت ت 
   تنظرريم الرر امو التدسيبيررة والنرردوات والقررات النقرراا اررول املوملرروعات الررىت  رر  املررراة  ى نطررا

 احملافظة .
 .تشكيل جلان مؤقت  لدسا ة موملوعات معينة وملدة حمددة 
 و افررة القيررادات الطبيعيررة  ، ههرررة التنفيذيررة ، ومؤ سررات اجملتمررع املرردىالتواصررل املسررتمر مررع اأ

 هل تكوين شرا ات تسهم  ى ال املشكدت املتعلقة ابملرأة داخل احملافظة .أداخل احملافظة من 
واجنررازات الفرررول خرردل عررا  ،  ى الفررحة مررن أول  أنشررطة،   ى جماالترر  امللتلفررة ويسررتعره هررذا التقريررر

امرررا ارررا الفررررول لررردعم املرررراة الفقررر ة واملعيلرررة مبينرررا اجلهرررود الرررىت ق  2015إىل هنايرررة يونيررر   2014يوليرررو 
واملهمشة منها ، ومتكينها اقتصاداي واهتماعيا و يا يا، ودفاع  عرن اقوقهرا وتصردي  إلنقاصرها أو حمراوالت 
إقصرررائها ، ومكافارررة ا  عنررره تتعرررره لررر  ، وسفرررع قررردسالا يف  افرررة اجملررراالت مرررن خررردل تكليررره الررردوسات 

قدمررررر  هلرررررا ، ومسررررراندة عينرررررة منهرررررا للاصرررررول علرررررى اقوقهرررررا ملرررررل الرائررررردات امل التدسيبيرررررة وبررررررامو التوعيرررررة
 االهتماعيات وغ هن.

ت اتررربب بررو فرررول اجمللررس ابحملافظررات ، و افررة االداس  الرريالعمليررة العدقررة  أمهيررة إىلوالبررد مررن التنويرر    
 .أهدافهاتقه مساندة وداعمة هلا لتاقي   واليالعامة للمولس  ابأمانةاملعنية 
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 لات المختلفة أنشطة الفروع في المجا

فطى  ( نشطا  1575اجمالى أنشططة الفطروع فطى فتطرة إعطداد التقريطر    بلغ

  :المجالات التالية

  الاقتصاديالمجال فى:  

 املررأة املصررية عامرة واملررأة الريفيرة و رى مرن مكرومتت متكرا أيستمد اجملال االقتصاد  أمهيتر   مكرون  
فرررررول اجمللررررس ابحملافظررررات ابجملررررال  اهتمرررا وعليرررر  فقرررردليرررة داخررررل احملافظررررات خاصرررة لوهررررود نسرررربة فقررررر عا

ممرا يسرراعد  ى  أ رررلاأهرم جمرراالت متكرو املرررأة ملرا لرر  مرن أمهيررة  ى سفرع مسررتواها ومسرتو    ااررداالقتصراد   
فاهتمرررا الفررررول بعقرررد النررردوات  االقتصررراد واقرررع املررررأة اسا م حتسرررو مسرررتواها  يفس و تغيررر  ملمررر إاررردا 

للمرأة و ذلك عمرل مشرروعات للمررأة املعيلرة ملرل القرروه  االقتصاد لدوسات التدسيبة اخلاصة ابلتمكو وا
نفرذت الفرررول  ى هررذا قررد و داخررل احملافظرات  اقتصراداي ى حتسررو مسرتو   املرررأة  اجيراىالردواسة ممررا  ران لرر  أ ر 

 ( نشاط تضمنا املوملوعات التالية 155اجملال عدد )  
  مر رر تنميرة مهراسات املررأة وعرره البيرامتت الرىت م  ميعهرا  ينفرذهاملررأة للعمرل الرذ  التعريه مبشرول

 من أهل تشغيل املرأة  .
 وحبرث  ربل التعراون برو ، فتصاد  واالنردما  املراىل للمررأة دوس منظمات اجملتمع املدى  ى التمكو اال

قرروه متناهيرة الصرغر خاصرة الأة و اجمللس والصندو  االهتماعى فيمرا يتعلر  ابلتمكرو االقتصراد  للمرر 
 للمرأة املعيلة.

 تصادية.قامهية التعليم  ى إادا  التنمية اال 
  أعمرررال احليا رررة  -ملرررل )الصرررناعات اجللديرررة الصرررناعات بعرررض تررردسيب السررريدات والشررربا  علرررى- 
 يفيررررة عمررررل ال اويررررر   –التفصرررريل  –صررررناعة احللررررى واال سسررررواسات  - اأقمشررررةو  طريررررر اليرررردو  الت

مشرررول  –عمررل بعررض أنرروال امللبرروزات  -الكلرريم اليرردو    -فنررون الكروشررية  –اايت و الفررازات واملررر 
اسرررا  القيمرررة  –ومقاسنتهرررا مبرررا هرررو موهرررود ابال ررروا   تكلفرررة املشرررروعاتاسرررا    -عرررل الغررررا  
 .(الغذائية للمنتو

   أو  تعراونال روالت إعمراال ل وتو  2000متابعة املشروعات الىت ينفذها اجمللس ابحملافظات ،  منرذ عرا
 تفا  وقياس اال ر التنمو  على املرأة والقر  الىت تقطن اا . إلن  أو عقود اامل
 قتصادية للمرأةإلدوس الشبا   ى التنمية ا 
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  تفعيررررل التعرررراون بررررو فرررررول اجمللررررس وعرررردد مررررن الكليررررات واجلامعررررات  ى جمرررراالت التوعيررررة والترررردسيب
 .ومتناهية الصغر ابملشروعات الصغ ة 

 يدت قوانو املشروعات الصغ ة واملتو طة .تعد 
 .ترشيد دعم الوقود والطاقة  أاد قراسات االصدا االقتصاد   ى مصر 
   والتشرربيك مررع ومشررا ل والررول مهنررة الصرريد دوس منظمررات اجملتمررع املرردى  ى اايرراا صررناعة اال ررا

 اصاا  االعمال
  تسوي  املنتورات مرن املشرروعات احلرفيرة مرن تنمية ودعم املرأة اقتصاداي و يفية إعداد مشرول صغ  و

 خدل اقامة املعاسه التسويقية 
  ترشرري  فتيررات للعمررل  ى مشرررول القررو  العاملررة علررى أن يقررو  اجلهرراز املر ررر  للتنظرريم واإلداسة  جيرراد

 فرص عمل هلن .
 . دوسالسيااة  ى تنمية اجملتمع وإجياد فرص العمل 
 كو االقتصاد  للمرأة.دعم التعاونيات النسائية  ألية للتم 
 رررتبيان علرررى املررررأة السررروسية واملصررررية لتاديرررد وتقيررريم االاتياهرررات توزيرررع عررردد مرررن  ا رررتماسات اإل 

 التدسيبية الىت يرغنب  ى التدسيب عليها والدزمة لفت  جمال العمل.
  قامة مشروعات صغ ة ومتناهية الصغر.إأمهية املشاس ة اجملتمعية وتشويع السيدات على 
 م تقرير البطالة ابلتعاون مع البنك الدوىل.تقيي 
 . متابعة اشحا  املرأة املعيلة  ى نظا  التأمو الصاى 
 .  تسليم السيدات املعيدت ما ينات خياطة للبدا  ى مشرول صغ 
  فاعلة  ى التنمية الشاس ة املاملرأة العاملة حنو دوس. 
 شرول مشروعك لتنمية الشبا  التوعية مب 
 املللفات عادة تدوير إ 
  مشكلة البطالة  حلل قتصاديةالتنمية اإلامهية 
  متكو املرأة السوسية الدهئة 
 ملؤمتر اإلقتصاد  بشر  الشي  .اب وحتدايت املشروعات املطرواة مكا ب 
 جمال حتقي  التنمية املستدامة املرأة  ى دوس . 

 الاجتماعى:المجال  في 
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عرردد  برر  مررن االنشررطة االهتماعيررة بتنفيررذ ريررر  ى القيررا   رران لفرررول اجمللررس دوسا هامررا خرردل فررحة التق
والتواهررد  يررة دوس فرررول اجمللررس  ى التواصررل علررى السرريدات وعكررس امه دداخررل الفرررول ممررا  رران لرر  ا ررر هيرر

 ى السريدات و ان هلذا النشاط ا ر علرى املستمر  ى  ل  من االادا  االهتماعية املستمرة على مداس العا  
ن التارردايت االهتماعيررة الررىت تررواهههن ملررل  ررداد ديرروان الغاسمررات وتوزيررع املسرراعدات مواههررة العديررد مرر

االهتماعيررة ومررن خرردل انشررطة التوعيررة الررىت  ررامها  ى تغيرر  مفرراهيم مغلوطررة عررن قضررااي اهتماعيررة هامررة  
 432  ) نفرذت الفررول  ى هرذا اجملرال عردد وقردوغ ها من القضرااي  مجيع االداين الطد  ومكانة املرأة  ى 

 تضمنا املوملوعات التالية  ( نشاط
  املشرراس ة مررع اجلمعيررات اأهليررة  ى توزيررع مسرراعدات اهتماعيررة علررى التكافررل االهتمرراعى مررن خرردل

 اال ر الفق ة واملرأة املعيلة .
 الطد  و ا رة على اجملتمع. 
  داد ديون الغاسماتمساعدة و . 
 السيا ررى  نتمرااو اإلأو الرردين أا  بعيردا عررن النرول اررح خرتد  بررو البشرر و ملررروسة وهرود اأ قافرة اأ

  . وتنمية  قافة احلواس والتعامل مع االخر واحلرى
  مهيرة أمهات بضروسة مداظة السلو  الذ  يطرأ على الشبا  تفاداي لظاهرة احلرد  ومرد  توعية اإل
 ئةملسرراواة  ى التنشررهتمررا  اباإل .احلفرراع علررى اطرراس اخدقررى لد رررة   رررة  ا رراس لتما ررك اجملتمررع )اأ
هتمررا  بتوعيررة االبنرراا حبقرروقهم و  اإل –و تقبررل االخررر  الترردسيب علررى فررن احلررواس   -هتماعيررة لدبنرراا اإل

شررا هم  ى  إمهية تر ي  مفهو  الدميقراطية و مشاس ة االبنراا  ى ا راس القرراسات و أ – يفية الدفال عنها 
تر ررري  مبررراد ا املشررراس ة اجملتمعيرررة و العمرررل  -نهم ررررة مبرررا يتنا رررب مرررع  رررمررروس املتعلقرررة ابأ افرررة اأ

 . ووالد املهمشتعرير و محاية و دمو الفتيات و اأ ، نسااالتطوعى لد  ال
  ملد املراة ، وتنمية مهاسالماإلهتماعية والصاية تدسيب القيادات الشابة ملناهضة الظواهر السلبية. 
 سررتفادة مررن هررذا الشررهر ومنا ررك احلررو والعمرررة العررادات الغذائيررة املرفوملررة  ى سمضرران و الرردسوس امل

 .اي  العشرة وفضل اأ
 دوس املرأة  ى تنمية اجملتمع و املشاس ة اجملتمعية 
 القضية السكانية 
  الدعم االهتماعى للمواطن املصر 
 تقدمي مقحاات لتطوير العشوائيات 
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 احلقو  و الواهبات الىت لد  اىل حتقي  املواطنة العادلة 
  الريفية  ى التوعية بقضااي املرأة دوس الرائدة 
 هليةبناا القدسات املؤ سية للومعيات اأ 
  مررن خرردل اجيرراد اليررة تعرراون بررو اجلهررات املؤ سررية  هديرردة حلررل مشررا ل املررواطنو آليرراتالوصررول اىل

 العاملة داخل احملافظات .
  ستفال معدالت الفقرر  ى إلريفية  ى معامتت املرأة ا –دوس املرأة الريفية  ى زايدة الناتو الرساعى  ى القرية

الضررررمان  –عررررد  وهررررود لمررررو صرررراى للمرررررأة الريفيررررة  –القريررررة لقلررررة الصررررناعات املوهررررودة  ى القريررررة 
 يشمل  ل النساا ووهوبية اناالهتماعى 

 عقد معسكر لللدمة االهتماعية ابلتعاون مع مديرية الشبا  و الرايملة 
 رالة القادمةامل هنضة وبناا اأمة  ى  دوس الشبا   ى. 
  داسة االزماتإ يفية. 
 النهوه مبكانة املرأة. 
 التواصل مع اجلمعيات العاملة  ى جمال االستقاا ابملرأة و دعمها اهتماعيا. 
 اجملتمع املدى و دعم النواد  الرايملية . 
  غ  الشرعية.دوس املرأة  ى التوعية مبلاطر اهلورة  
  مواههرررة املررررأة لظررراهرتى  –ملررروعات ) التنميرررة اإلقتصرررادية االاتفرررال بعيرررد املررررأة املصررررية وتنررراول مو

 .اإلسها  واهلورة غ  الشرعية 
 . املشاس ة  ى إاتفاالت االخوة املسيايو بعيد القيامة اجمليد 
 ماعى اجلفا  الر  تتنظيم افد. 
   الفكر  ى مواههة التكف 
  مناهضة الروا  املبكر 
 اخلاصة ليات وامهات الشهداا وامهات سو  االاتياهات امللا اأمهاتوتكرمي  اأ عيد االاتفال ب 
 . اال اليب الحبوية للتعامل مع االشلاص سو  اإلعاقة 
  قانون اخلدمة املدنية اجلديد مناقشة. 
 . تطوير اخلطا  الديىن 

  المرأة:فى مجال العنف ضد 
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فظررات نظررا الن قضررية العنرره الرىت تعاملررا معهرا فرررول اجمللرس ابحملااهلامررة اجملراالت  يعتر  هررذا اجملرال مررن
قضية جمتمعية مقلقة نظرا لترايد مستوايت العنه واحلاالت الرىت تتعرره لر  بشركل يرومى داخرل اجملتمرع ومرن 
هذا املنطل  برز دوس فرول اجمللس ابحملافظات  ى جمال التوعية أبمهية مواههة العنه ملد املرأة بكافرة أشركال  

دساهرات العنره الرىت مرن املمكرن ان متراسس ملرد املررأة وسفرع وعررى  بدايرة مرن التاررا اللفظرى وصروال العلرى
واطلرر  اجمللررس ا ررحا ية  علررى البررد  عررن مررا تتعررره لرر  مررن عنرره،وتوعيتهررا والهررا املرررأة  ى املطالبررة حبقهررا 

و ران لتعرراون اجمللرس متمررلد  ى فروعرر  مرع وارردات اقرو  االنسرران برروزاسة وطنيرة ملكافاررة العنره ملررد املرررأة 
نفرذت وقرد  ى حماولرة  فيره اراالت العنره ملرد املررأة  ا رر هيردداخل مديرايت االمن ابحملافظات  الداخلية

 نشاط تضمنا املوملوعات التالية   (180الفرول  ى هذا اجملال عدد )
  ملناهضة العنه ملد املرأة حمافظة ابليو  العاملى  27ااتفلا مجيع الفرول  ى ال 25/11/2015 ى 
 ههرررود )  تضرررمناالوطنيرررة ملكافارررة العنررره ملرررد املررررأة  عرررداد لإل رررحاتيويةلإل عقرررد القرررات نقاشرررية

اخلطرررروات و  هررررذه القضرررريةههررررود الرررروزاسات امللتلفررررة اررررول اجمللررررس  ى مكافاررررة العنرررره ملررررد املررررراة ، و 
 (.املستقبلية لوملع اال حاتيوية 

  قاصرات(  دمة املرأة من التارا ) التارا اجلنسى ، االعتداا اجلنسى ، االغتصا  ، زوا  ال 
  دوس املررررأة  ى مقاومرررة العنررره  –ع اشررركال العنررره ملرررد املررررأة يرررالتعريررره ابالتفاقيرررة الدوليرررة اللغررراا مج

علررى سو  االاتياهررات  عررىالعنرره اجملتم –اخلترران  –اطفررال ملرراااي العنرره  –خاصررة العنرره اال ررر  
 العنه بو الطد  –اخلاصة 

 امهية احلواس و تقبل االخر  –ع املعاصر دوس اال رة  ى اس اا القيم لد  االبناا  ى اجملتم. 
 االسها  وات  ة على اجملتمع 
  مبادسة امحى نفسك 

 
  السياسية:مجال التوعية القانونية و فى  

يعت  جمرال التوعيرة القانونيرة والسيا رية للمررأة داخرل الفررول هرو اورر الراويرة  ى عمليرة البنراا والتنميرة  
تمررع بشرركل عررا  فكلمررا زادت نسرربة وعررى املرررأة وادسا هررا حلقوقهررا الررىت تسررتهد  املرررأة بشرركل خرراص واجمل

القانونيررة والسيا ررية  لمررا انعكررس سلررك علررى وهودهررا داخررل احليرراة مررن خرردل زايدة متليلهررا  ى احليرراة العامررة 
رفر  واحلياة السيا ية واملطالبة حبقوقها املشروعة الىت يكفلها هلا الد توس والقانون ولكنهرا التردس  سلرك والتع

فوراا دوس الفررول ابلتوعيرة السيا ررية والقانونيرة مرن خرردل عقرد لنردوات التوعيررة القانونيرة والسيا رية ومعرفررة 
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اساا املرررأة داخررل احملافظررات  ى القرروانو املطرواررة للنقرراا اجملتمعررى والتعررديدت املطلوبررة عليهررا وسفررع االمررر 
انتلرر ( والررذ  نفررذ  –اخترراس   –ل برررمتمو ) شرراس ى لصررانعى القررراس والرر امو البنررااة الررىت تبناهررا اجمللررس ملرر

نفرذت و على مستو  فرول اجمللس و ذلك تفعيل دوس مكاتب الشكاو  ابلفرول حلل مشا ل املررأة القانونيرة 
 ( نشاط تضمنا املوملوعات التالية   345  الفرول  ى هذا اجملال عدد )

  املتعلقرررة ابملررررأة و مرررد  تنررراول االاررررا  املشررراس ة السيا رررية للمررررأة ) القضررراايدعرررم التوعيرررة أبمهيرررة 
دعرم املشراس ة السيا رية للمررأة  –السيا ية هلا و ا با  عرو  املرأة عن خروه االنتلراابت ال ملانيرة (

انتلراابت ال ملران و التوعية السيا ية  –املرأة املصرية خطوة حنو ال ملان   -و الشبا  ) دعم املرشاات
 ى العمليرررة تغيررر  نظررررة اجملتمرررع للمررررأة  شرررريك  -رأة  ى مكافارررة االسهرررا  دوس املررر – ى الفرررحة املقبلرررة 

االليرات الوطنيرة  –االاررا   ى مصرر و مفراهيم الدميقراطيرة و الدولرة احلديلرة و املررأة املصررية السيا ية و 
 (و الدولية حلماية املرأة و اتسي  مشاس ة املرأة املصرية 

 لىت من املمكن املافتها او اذفهاقانون االاوال الشلصية و املقحاات ا 
  مصر ما بعد اللوسة و خاسطة الطري . 
 واملشاس ة السيا ية . دوس الرائدات  ى االنتلاابت احمللية و التوعية بقضااي املرأة 
 دوس القيادات الشابة  ى مناهضة الظواهر السلبية ملد املرأة 
  لشبا  على املشاس ة السيا ية بل حتفير ا –مرا ر الشبا  و دوسها  ى التنشئة السيا ية 
  للوصول اىل برملان متوازن قانون انتااابت جملس النوا  تعديدت 
 التوعية بقانون العمل و دوس املرأة  ى  و  العمل و املعوقات الىت تواههها 
 امهية ال ملان القاد   ى بناا مصر 
  االنتلاابت يفية املراقبة على دوس القيادات الشابة  ى العملية اإلنتلابية و 
 تعميم منظوس النول االهتماعى  ى االداسة االنتلابية 
 الدمر رية و دعم ا اس القراس 
 العدالة االنتقالية و مد  تطبيقها 
 واملشركدت الرىت  ) تنفيرذ ااكرا  حمرا م اال ررة أمولمكاتب التسروية مبارا م اال ررة حنرو الواقرع و املر

 تواههها(
  س اجملتمع املدى  ى سلك .متكو املرأة من احلكم احمللى ودو 
 سفع الوعى القانوى للرائدات الريفيات  
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  البيئى:المجال الصحى و فى  

مما الشك في  أن سفع مسرتو  وعرى املررأة املصررية ابلقضرااي الصراية والبيئيرة احمليطرة ارا لر  أمهيرة قصرو  
ا ررلا وهرى الرىت تررى اوالدهرا  ع اب مل  ايث أن املرأة هى املسرئولة عرن صراةم ى حتسو ايالا واياة اجملت

هيرد علرى االرة اجملتمرع  كرل  مرردودفاسا م سفع وعيها  ى هذا اجملال  يكون التأ   املنعكس على ا رلا ل  
و املرأة سالا اسا اصلا علرى سعايرة صراية الئقرة اد  سلرك لتاسرو ايالرا وايراة مرن اوهلرا ونظررا المهيرة 

ملمروس  ى هرذا اجملرال مرن خردل القيرا  ابلقوافرل الطبيرة والتعريره أبمهيرة هذا اجملال فقد قاما الفرول بردوس 
نفررذت  وقرردمفهررو  الصرراة االجنابيررة وسفررع الرروعى البيئررى لررد  املرررأة مررن خرردل نرردوات التوعيررة الررىت تعقرردها 

 ( نشاط تضمنا املوملوعات التالية  238الفرول  ى هذا اجملال عدد )
  ابحملافظاتالصاة  ت ى القر  اأ لر فقرا ابلتعاون مع مديراياملشاس ة  ى تنفيذ القوافل الطبية 
  القضية السكانية الوقاية من اأمراه املعدية والصاة االجنابية و 
  خمرراطر الررروا  املبكررر و املصرراابة هلررا التغرر ات الفسرريولوهية و النفسررية و مرالررة البلررو  و املراهقررة أمهيررة

 لعنه.والتا   النفسى على املرأة هراا تعرملها ل
  ة اال  احلامل ومتابعرة احلمرل يتغذ –هشاشة العظا  –اال تشا  املبكر الوسا  اللد  أبمهية التوعية– 

  -االمررراه الررىت تنتقررل مررن احليرروان اىل االنسرران   -خترران االمت   –الصرراة االجنابيررة و تنظرريم اال رررة 
 –اال رررعافات االوليرررة  –ديرررة الوقايرررة مرررن الف و رررات الكب –خمررراطر الرررروا  املبكرررر و زوا  القاصررررات 

الوقايررة مررن نرررالت  –االمررراه الررىت تنتقررل عررن طريرر  الررد   –ى و اخلرراطىا لددويررة ئاال ررتلدا  العشرروا
امررراه  –مواههررة مررره السرررطان  –التوعيررة مررن مررره انفلررونرا الطيرروس و  يفيررة الوقايررة منرر   –الرر د 

 –الكبرررد و السررركر  –االيررردز و التررردخو  –االمرررراه املعديرررة و النظافرررة الشلصرررية  –اجلهررراز التنفسرررى 
 .والوقاية من  (ف وس االيبوال التعريه ب –التوعية خبطر االدمان 

 حتسو الوملع الصاى و نوعية احلياة لدشلاص الذين يعانون من االعاقة 
 تدوير املللفات الرساعية و دوس املراسل  ى احلفاع على البيئة 
  الغذاا بل التغذية السليمة و  يفية ترشيد 
 املشكدت املتعلقة مبياة الشر  و الصر  الصاى 
 ى بعض احملافظات. شرول البيوهازالتعريه مب  
 دوس القيادات الشابة  ى مناهضة الظواهر الصاية السلبية للمرأة 
 اشحا  املرأة املعيلة  ى نظا  التأمو الصاى 
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 زوا  االقاس  و انعكا اتة على االمراه الوسا ية 
  االاثس السلبية لداتباس احلراس 
  سفع الوعى الصاى للظواهر االهتماعية السلبية للموتمع الريفى 
 تنظيم اال رة . 
 تقدمي الرعاية الصاية لدطفال سو  االاتياهات اخلاصة 
 الحبية االمنة للدواهن 
 ة و الصاةئالسلو يات البيئية اخلاطئة و ل  ها على البي 
  واأ رة وطر  الوقاية من أمراه الصيه .البيئة الصاية للمرأة 
  مشرول فرز القمامة من املنبع 
   أمهية مل  الطعا  اليود 
 . ندوات التوعية خبطوسة اإلدمان 

 الإعلاممجال  في : 

وهرو النافرذة الرىت نشاط من ملمن االنشطة التو يقية ملا تقو  ب  الفرول مرن انشرطة  يعت  اجملال االعدمى
رول وتظهررر وهررو نشرراط يكتسررب امهيترر  مررن ار ررة ووترر ة احليرراة السررريعة الررىت نعيشررها تطررل منهررا انشررطة الفرر

ونظرررا لتنررامى ار ررة تررداول املعلومررات بسرررعة فائقررة فكرران لرامررا علررى الفرررول ان توا ررب هررذا التطرروس وتو رر  
 هرذ  انشطتها بلقرااات اساعيرة وتليفريونيرة وصرافية لتظهرر للماافظرات الردوس الرىت تقرو  بر  ممرا يسراهم  ى

نشرراط  (107)نفرذت الفرررول  ى هرذا اجملررال عردد  قرردو املريرد مررن السريدات للتعررر  علرى انشررطتها امللتلفرة 
 ملوملوعات التالية اب االعد  والتوعية تضمنا
  تشغيل الشبا  واملرأة عن طري  البوابة االلكحونية 
 دوس االعد  و الصاافة  ى دعم قضااي املرأة 
  و وملرررع املررررأة  ى االنتلررراابت ال ملانيرررة و احملليرررة و دوس اجمللرررس القرررومى  اختصاصرررات ال ملررران القررراد

و ترردسيب الناخبررات الراغبررات  ى     للمرررأة  ى دعررم و مسرراندة املرررأة الررىت ترغررب  ى خرروه االنتلرراابت 
 الحشي  جمللس النوا 

  دعم املرأة املعاقة و املرأة الريفية و حماولة ال مشا لهم 
  بو السيدات  ى خمتله اجملاالتنشر الوعى اللقا ى 
  االعدن عن اخلدمات الىت يقدمها مكتب الشكاو 
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 امهية العدقة االهتماعية  ى اال رة املصرية 
 قانون االنتلاابت ال ملانية اجلديد 
 اجلديدة  توعية و حتفير املواطنو على شراا  ندات مشرول قناة السويس 
  مناهضة العنه ملد املرأة  والتارا 
 ها  الكبد  الوابئىااللت 
 دعم التنمية السيااية 
 تو ي  الروا  و الطد  و ة بطاقة الرقم القومى يامه. 
  الدوسات التدسيبية الىت يقو  اا مر ر تنمية املهاسات .عن  اإلعدن 
  و محايرررررة  املنظومرررررة اجلديررررردة للسرررررلع الغذائيرررررة و اخلبرررررر  –امليررررراه(  –ترشرررريد اال رررررتهد  ) الكهررررررابا

 نظومة السلع التموينية اجلديدةاملستهلك و م
  نظم  اجمللس الذ  واإلسها  هيمؤمتر  هدا أبالتعريه. 
 املرأة و االعد  و التنمية. 
  اال اليب الحبوية السليمة لحبية االطفال –امهية التعليم و خطوسة التسر   –حمو االمية. 
  مصادس متويل مشروعات املرأة. 
 مى دوس الشبا   ى تطوير املشهد اإلعد 
  مساعدة الغاسمات 
  االاتفال بيو  املرأة املصرية 
   االاتفال بعيد اال 
  االاتفال ابعياد حترير  يناا 
  قيمة العمل  ى سمضان 

 حو الأمية :ممجال التعليم و في  

تعتر  مشرركلة اأميررة  ى مصررر مشرركلة هامررة هردا وسات ابعرراد اهتماعيررة واقتصررادية خمتلفررة وهررى مشرركلة 
لدولررة التصررد  هلررا منررذ عقررود ولكررن عوائررد هررذا التصررد  ونتائورر  تعترر  بسرريطة نظرررا حلوررم متفاقمررة حترراول ا

املشكلة الكبر  و قرد ااولرا فررول اجمللرس ابحملافظرات التصرد  هلرذه املشركلة مرن خردل اقامرة فصرول حملرو 
ابلتعراون مرع اأمية مبنظوس خمتله من خدل تقدمي اوافر ومميرات للداس و وزايدة عوامل اجلذ  هلرم وسلرك 
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الفررول  ى هرذا اجملرال عردد  نفرذتقرد و  الشر اا امللتلفو وعلى سأ هم اهليئة العامة حملو االمية وتعليم الكباس
 ( نشاط تضمنا املوملوعات التالية  60) 

  جمرررررالس امنررررراا املرررررداسس  ى االستقررررراا ابملسرررررتو  التعليمرررررى للطرررررد  وترررررذليل املعوقرررررات دوس املررررررأة و
   الطد  ابملداسس واملشكدت الىت تواه

  حماسبة العنه ابملداسس 
  مشرول املرأة الباراوية  ى قرية بد أمية 
  مشروعات فصول حمو اأمية 
  مبادسة فودافون حملو اأمية 
  اال اليب الحبوية السليمة لحبية الطفل 
  خطوسة التسر  من التعليم 
  دوس اجلمعيات االهلية  ى حمو اأمية 
 ى سفع دخل اال رة والتوعية اإلقتصادية  أمهية التعليم ودوسه  
  مهاسات واخدقيات الباث العلمى 
  القليوبيررة  –حملررو االميررة  ى  ررد  حمافظررات ) القرراهرة بروتو ررول التعرراون بررو اهليئررة االجنيليررة القبطيررة– 

 اجليرة (
  ترشيد الاستهلاك : مجال فى  

الفررررول نظررررا للمشرررا ل  ادة الرررىت تقرررو  اررريعتررر  جمرررال ترشررريد اال رررتهد  مرررن جمررراالت االنشرررطة اجلديررر
االقتصررادية الررىت تعرراى منهررا املرررأة املصرررية والررذ  اصررب  لرامررا علررى فرررول اجمللررس التصررد  هلررذه املشررركلة 

اسا انصرتا الساا اخلر اا ماديرة  بل ال هذه املشكلة ملا  يعود على املررأة مرن فائردة حنو وتوهي  السيدات 
التمروين  ات الىت تقو  اا الفرول و ذلك تعريفها مبوملروعات هديردة ملرل منظومرةواحملاملرين  ى هذه الفاعالي

االهابة على تسراالاللا امللتلفرة  ى القضرااي احلياتيرة اليوميرة  ذلك و وترشيد ا تلدا  الطاقة اخلبر اجلديدة  و
( نشراط 27ال عردد )نفذت الفرول  ى هذا اجملوقد املتعلقة بحشيد اال تهد  ودوسه  ى احملافظة على املواسد 

 تضمنا املوملوعات التالية 
 املياه  – تهد   ى  افة اشكال الطاقة   الكهرابا الترشيد ا 
  ترشيد ا تهد  التغذية 
  استفال اال عاس واملنظومة اجلديدة للسلع الغذائية واخلبر 
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  تطوير اجملمعات اال تهد ية 
   دوس املرأة  ى ترشيد اال تهد 
 خل  الوعى للمستهلك واملستلد    االعد  ودوسه  ى 
  املنرلية البسيطة  اعمال الصيانةتعليم السيدات 

 مجال التوعية بمشروعات المجلس و المشروعات القومية :  في 

قاما فرول اجمللس  ى خدل فحة التقريرر بعمرل نردوات تعريفيرة ابملشرروعات القوميرة الرىت تنفرذها الدولرة 
ملرل مشررول قنراة  على وعى ودساية ابملشروعات اجلديردة الرىت تنفرذها الدولرة وسلك اىت تكون املرأة املصرية

لترتكمن السريدات  و ذلك عقدت الفرول ندوات تعريفية ابملشروعات الىت ينفذها اجمللرس السويس اجلديدة 
( نشرررراط تضررررمنا  31 نفررررذت الفرررررول  ى هررررذا اجملررررال عرررردد )وقررررد اال ررررتفادة مررررن تلررررك املشررررروعات مررررن 

 تالية املوملوعات ال
  مشرررول قنرراة السررويس اجلديررد ) التوعيررة أبمهيررة مشرررول قنرراة السررويس اجلديررد  مشرررول صررناعى عرراملى

 متكامل اقتصاداي و عمرانيا( 
  مهاسات املرأة التدسيب من اهل التشغيل الذ  يقو  ب  مر ر تنميةمشرول املرأة للعمل و 
  مشرول تطوير القر  اال لر فقرا 
 يدات على بطاقات الرقم القومى .التوعية ابمهية اصول الس 

 : فى مجال دعم الرائدات 

  اهرتم اجمللررس القرومى للمرررأة منرذ إنشررائ  بردعم الرائرردات علرى مسررتو  مجيرع احملافظررات ، وقرد  لرره
وسلررررررك بعقررررررد مررررررؤمتر مو ررررررع  ى  2012اجمللررررررس مررررررن هررررررذا االهتمررررررا  بدايررررررة مررررررن شررررررهر ف ايررررررر 

تقبل ( للتعررررر  علرررى مشررررا ل الرائرررردات ) الرائررردات الواقررررع واملسرررحترررا عنرررروان  26/12/2012
بكررل  إنشرراا مجعيررات للرائررداتالريفيررات واملعوقررات الررىت تررواهههن واررلهم علررى العمررل عررن طريرر  

 إشرررهاس أولو ررران والررري قرررا  اجمللرررس ابلعمرررل علرررى إشرررهاسها  ى  افرررة حمافظرررات اجلمهوسيرررة حمافظرررة 
 ران جلمعيرة   إشرهاس وآخرر 10/2/2013الرائدات الريفيات مباافظة  فرر الشري  بتراسي  ات جلمعي

 .28/8/2014الرائدات عروس الدلتا للتنمية مباافظة الدقهلية بتاسي  

  وا ررتكماال هلررذا الرردعم فقررد قررا  اجمللررس خرردل فررحة التقريررر بعقررد دوسات تدسيبيررة للرائرردات  ى  افررة
 احملافظات لرفع قدسالن وسلك على الناو التاىل   
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 -الغربيرررة -حمافظرررات )  فرررر الشررري  9 يفعقررردت الفررررول   2014ديسرررم   25-23 ى الفرررحة مرررن  -
دوسة اول " دوس الرائردات  ى  ( اإل كندسية -الفيو  -القليوبية -السويس -البا ة -اأقصر -املنيا

 سائدة . 180االنتلاابت احمللية ، وقد بلغ عدد احلضوس 

الرائردات الريفيرات  ى التوعيرة ( لقااات توعية بعنروان ) دوس 5م عقد عدد ) 2015شهر يناير خدل  -
 وقد بلغ عدد احلضروسالدقهلية(  –الشرقية  –دمياط  –مطروا  – أ يوط ى حمافظات )  املرأةبقضااي 
 سائدة . 455

 ى  (االنتلرراابت احملليررة يف) دوس الرائرردات دوسات تدسيبيررة اررول  9 م عقررد  2015خرردل شررهر مررايو  -
ا روان  – روها   -  أ ريوط -هنرو   ريناا –بوس  عيد  –الشرقية  –( حمافظات ) اجليرة 9عدد ) 

 24خدل الفحة من  أ واناب تلناا  20/5/2015 إىل 18( خدل الفحة من  اأمحرالبار  –قنا  –
 سائدة  . 209 وقد بلغ عدد احلضوس 5/2015/ 26اىل 

) هررى ( حمافظررات 5)  يف(  املرررأة) دوس الرائرردات  ى التوعيررة  ميررع قضررااي  دوسات اررول  5عقررد عرردد  -
اب تلناا بىن  11/5/2015( وسلك يو   اأقصر –الواد  اجلديد  –بىن  ويه  –الغربية  –املنوفية 

 سائدة. 480 وقد بلغ عدد احلضوس 2015/ 10/5 ويه يو  

اصررول السرريدات  أبمهيررةاررول ) دوس الرائرردات  ى التوعيررة لقررااات  5م عقررد  24/6/2015بترراسي   -
اىل . ابمج(الشرقية – ويه  بين –املنيا  –الفيو   –البا ة ) ( مباافظات  قوميالعلى بطاقات الرقم 

 سائدة . 461اضوس 

 سائدة. 1785عدد الرائدات املستفيدات من الدوسات املشاس إليها  امجاىل يكون بذلك و *   

 : فى مجال التدريب 

 ابجمللرس  الردويالتعراون  وإداسة، العامة للتردسيب  اإلداسةاجمللس ابحملافظات ابلتعاون مع  قاما فرول
واالنتلراابت وبررامو  املررأةعدد من الدوسات التدسيبية وبرامو التوعية وبرمتمو على تنفيذ  ابإلشرا 

   التايابالنتلاابت ال ملانية (   املرأةمتابعة جلان  آلياتتنمية قدسات العاملو وبرمتمو ) 

ان ) دوس القيرررادات الشرررابة  ى مناهضرررة الظرررواهر مسرررتفيد بعنرررو  1313دوسة تدسيبيرررة لعررردد  85عررردد  -
االعررد  الرروطىن  ى خدمررة املشرراس ة  –االنتلرراابت القادمررة  يفمتابعررة جلرران املرررأة  آليررات –االهتماعيررة 

 ى اجملرراالت الررىت  رر  اعمرراهلم و ى  ومى للمرررأة قررسفررع مهرراسات العرراملو ابجمللررس ال –السيا ررية للمرررأة 
 ت االخر (الىت تنفذها اجلهاال امو 
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 مدس ة(  اأ مستفيد حتا عنوان ) 508برامو توعية لعدد  6عدد  -

 واالنتلاابت ( املرأةمستفيد حتا عنوان )  15639لعدد   لقاا 103عدد  -

مسرررررتفيد حترررررا عنررررروان ) التلصررررر  و التنسررررري  برررررو دوس اجمللرررررس  180وسا عمرررررل لعررررردد  2عررررردد  -
 .احلديلة  ى توعية اجملتمع( اأ اليبرأة املعيلة و امل –و الر ية املعنية ابملرأة  اأهليةاملؤ سات و 

لقرراا توعررو   ى  25عرردد  2015إىل هنايررة ف ايررر 2015عقرردت الفرررول خرردل الفررحة مررن أول ف ايررر  -
 2500حمافظررة اررول ) املرررأة املصرررية خطرروة حنررو ال ملرران ... اخترراس  صرر ( وبلررغ عرردد احلضرروس  25

  ل قرية.  يف يدة  100 يدة بواقع 

 متدس . 20140عدد املستفيدات من هذه الدوسات امجاىل يكون بذلك * و   

 تعاون الفروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى مجال  في 

 ى  ررربيل حتقيررر  الفررررول الهررردا  اجمللرررس وتنفيرررذ أنشرررطتها فقرررد قامرررا الفررررول ابلتعررراون مرررع اجلهرررات 
  -التنفيذية واجملتمع املدى على الناو التاىل  

 اهتماعررررات جلرررران االمومررررة  –عظررررم املقرررررسات الهتماعررررات اجمللررررس التنفيررررذ  للماافظررررات اضرررروس م
 اهتماعات اجمللس القومى للسكان . –والطفولة 

  على الناو التاىل  املديرايت امللتلفة ابحملافظاتتعاون الفرول مع  
 اأ ررةتنظيم  –املشاس ة  ى تنفيذ القوافل الطبية  ى قر  احملافظات للكشه عن االوسا     الصحة 

) 
  ندوات التوعية الىت تقا  ابملداسس   التعليم 
  املشاس ة  ى تقدمي املساعدات االهتماعية للمرأة  :الاجتماعيالتضامن 
  التعاون  ى جماالت التدسيب والتشغيل   القوى العاملة 

  صراية ال  املشراس ة  ى نردوات التوعيرة الرىت تنفرذها الفررول ارول التوعيرة الشباب والرياضطة 
  ومكافاة اإلسها  والعنه ملد املرأة واجملال السيا ى

 : املشرراس ة والتعرراون  ى نرردوات التوعيررة للمرررأة الريفيررة ودوسهررا  ى زايدة النرراتو الرساعررى  ى  الزراعططة
 القرية .

   املشرراس ة والتعرراون  ى نرردوات التوعيررة الدينيررة مررن خرردل اال ررتعانة ابأئمررة والشرريو    الاوقططا
  والعنه ملد املراة ومشاس تها  ى احلياة السيا ية  فاهيم اخلاطئة اول الدينلتصاي  امل
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  املشرراس ة والتعرراون بررو الفرررول وقطررال اأارروال املدنيررة  ى مررأموسايت التصرروير اخلاصررة    الداخليططة
 صررداس الرررقم القررومى ، وقضررااي العنرره ملررد املرررأة مررع قطررال اقررو  االنسرران وأقسررا  

 العنه .
 املشراس ة والتعراون  ى النردوات امللتلفرة وا رتلدا  قاعرات املرا رر  ى لاعلطام :راكز النيل لم

 تنفيذ فاعليات الفرول .
   املشرراس ة والتعرراون  ى النرردوات الررىت يقيمهررا اجلهرراز للتوعيررة جهططاح امايططة المسططتهل   

 حبقو  املستهلك وترشيد اال تهد  ومنظومة التموين واخلبر اجلديده.
  املشراس ة  ى النردوات والفاعاليرات الرىت يقيمهرا اجلهراز  ى جمرال التوعيرة   جهاح شطئون البيئطة

 بكيفية احملافظة على البيئة واحلد من التلو  .
 : فرت  فصرول حمرو االميرة ونردوات  الهيئة العامطة لمحطو الاميطة وتعلطيم ال بطار

 التوعية .
  للسيدات .   املشاس ة والتعاون  ى جمال عقد الندوات والقروهالجمعيات الاهلية 
 : التعررراون  ى جمرررال تررردسيب الفتيرررات والشررربا   مركطططز التطططدريب بطططوحارة الصطططناعة

 . والسيدات واعدادهم لسو  العمل
 : التعاون  ى جمال الندوات وتدسيب الطالبات اجلامعيات والتدسيب احلر ى للسيدات . الجامعات 
 : سيدات .التعاون  ى جمال االقراه لل فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية 
 : التعاون  ى مساعدة املراة واال ر الفق ة وتسديد ديوان الغاسمات . مؤسسة مصر الخير 
 : التعاون  ى جمال الندوات وا تلدا  قاعات قصوس اللقافة  ى التوعي  قصور الثقافة  

 :  التعرراون  ى جمررال تبررادل االسقررا   الجهططاح المركططزى للتعبئططة العامططة والااصططا
  تومل  وملع املرأة داخل احملافظات.واالاصااات الىت 

 : التعراون  ى جمرال توعيرة الشربا   صندوق م افحة وعلاج الادمان والتعاطى
 خبطوسة االدمان والتعاطى .

 : التعرراون  ى جمررال نرردوات التوعيرر  وا ررتلدا  قاعررات املكتبررات  ى تنفيررذ  الم تبططات العامططة
 فعاليات بعض الفرول.

 ون برامج ومشاريع وبورتوكولات تعا: 

 : فى مجال محو الأمية : أولا
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مرااررل مررن مشرررول  " املرررأة الباراويررة  ى قريررة بررد أميررة " 6م تنفيررذ     ::محافظططة البحيططرة  -1
( 17369فصررل وعرردد املسررتفيدات ) 1065عرردد الفصررول الررىت شرراس  الفرررل  ى إفتتااهررا 

 داس ة .
ها فررل اجمللرس القرومى للمررأة مبادسة حمو اأميرة الرىت ينفرذ محافظة قنا   قرية دندرة ( : -2

(  ريدة و فتراه مرن أهراىل  50ابلتعاون مع اجملتمع املدى و قد أ رفرت هرذه املبرادسة بنوراا ) 
 القرية . 

 : بالنسبة لبروتوكولات التعاون وعقود الإتفاق الخاصة بالاتى :  ثانيا

قررات سقررم بطام إ ررتلرا  : الإداريططةمططع وحارة التنميططة  بروتوكططول الططرقم القططومى -1
 16بنررراا علرررى االاصرررااات الرررواسدة مرررن فررررول اجمللرررس     ررريدة(  66628عررردد )قرررومى ل
 حمافظة .

( مر رررر لللررردمات 13م افتتررراا عررردد ) بروتوكطططول مراكطططز الخطططدمات الح وميطططة : -2
احلكومية بفرول )البا ة ، الغربية ، دمياط ، بىن  ويه ،  وها  ، البارر اأمحرر ، اأقصرر 

 2014دسية ، الواد  اجلديرد ، الفيرو  ، القليوبيرة ، املنيرا " مرن بدايرة  ربتم  ، قنا ، اأ كن
مع العلم إنر     يرتم افتتراا املر رر بفررل الدقهليرة العترذاس املسرئول عرن   2015واىت ماسس 

وقرررد م اخطررراس مقررررسات الفررررول الرررىت اعترررذس فيهرررا بعرررض املرشررراو  –ا رررتد  العمرررل ابملر رررر 
والرىت  رو  تبردأ بدايرة  ي  غ هم ال اس اهرااات ا تلرا  التصاسي  هلمللعمل ابملرا ر لحش

 .2015من ا توبر 
تقوو ا فروووب ت بعت بذووا موووف فرع ووب ت ع،ووو ت،و ووو     بروتوكططول المططرأة المعيلططة : -3

عردد احلراالت الرىت م  حث فرجعذ  ت فرع،ووة على ت،و وو حو  ت جد ودة    بود بلو  
 .( االة 9955تنفيذها )

 
 
 

 :محافظات  6عقود الإتفاق مع عدد  -4

 -مشررال  رريناا -حمافظررات هررى ) الغربيررة 6برتو رروالت تعرراون مررع عرردد  6عقررد اجمللررس عرردد 
االقصررر( لتنفيررذ مشررروعات للمررراة املعيلررة والفقرر ة بعرردد مررن  –قنررا  –الررواد  اجلديررد  -املنيررا
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مشررول ،  967  تنفيرذ متابعرة الفررول هلرذه ال وتو روالت م، ومن خدل قر  هذه احملافظات
 على الناو التاىل       

 : ( مجعيررات بتفيررذه وبلررغ 5الرره هنيرر  ( قامررا ) 100قيمررة عقررد االتفررا  )  الغربيططة
 ( مشرول 60عدد املشروعات املنفذه )

   ( مجعيرات بتنفيرذه 7الره هنير ( قامرا )  300قيمة عقد االتفرا  ) :شمال سينا
 ة و  يرد تقاسير بعدد املشروعات املنفذ

  ( مجعيررة بتنفيررذه وبلررغ 13الرره هنيرر  ( قامررا ) 400قيمررة عقررد االتفررا  ): المنيططا
 ( مشرول  335عدد املشروعات املنفذه )

  ( مجعيرة بتنفيرذه  1اله هني  ( قامرا ) 300  قيمة عقد االتفا  ) الوادى الجديد
( صررروبة 17( مشرررول ابالملرررافة القامررا عرردد ) 68وبلررغ عرردد املشرررروعات املنفررذه )

 عية  د  عدد من السيدات زسا
  ( مجعيررات بتنفيررذه وبلررغ عرردد 4الرره هنير  ( قامررا ) 600قيمررة عقررد االتفررا  ) :قنططا

 ( مشرول  427املشروعات املنفذه )
 ( مجعيرر  بتنفيررذه وبلررغ 1الرره هنيرر  ( قامررا ) 300قيمررة عقررد االتفررا  )  :  الأقصططر

 ( مشرول  60عدد املشروعات املنفذه ) 
مشررررول املررررأة املعيلرررة وبروتو ررروالت التعررراون عررردد  يفىل عررردد املشرررروعات املنفرررذة * وبرررذلك يكرررون امجرررا  

 مشرول.  10922

إىل  2014لد  اإلداسة تقاسير مفصلة شهرية، و ذلك تقريرر تفصريلي عرا  مرن يوليرو  يوهد ملحوظة :* 
                                                       . ل جمال وتواسي  عقد اأنشطة  يفأنشطة احملافظات اا  ، حمدد 2015هناية يوني  

                                                                                    
 إبراهيم أم ةالتقرير أ/   عدادقا                                                                                        

 ابإلداسةمبساعدة فنية من مجيع العاملو 
 أ/ مجال عبد احلفيظ إشرا حتا                                                                                       

 اإلداسةمدير عا                                                                                     


