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 انشطتة الإدار العامة للدراسات والبحوث

ىف إطار الدور الذى يقوم به اجمللس ىف إجراء البحوث والدراسات الىت تعمل على حتليل ودراسة      
املشكالت والعقبات الىت تعوق متكني املرأة املصرية واحلصول على املعلومات واحللول الىت من املمكن 

القرارات وخمططى اإلستفادة منها ىف التغلب على العقبات، مما يساعد واضعى السياسات ومتخذى 
 الربامج ومنفذيها ىف التغلب على العقبات، واإلنتفاع ابلنتائج ىف صياغة السياسات واإلسرتاتيجيات.

 

األكادميني واملتخصصني واخلرباء فقد قامت اإلدارة العامة للبحوث بتشكيل جلنة عليا من كبار 
ألحباث واستقصاءات الرأى وحتديد لإلشراف على عملية تقدير اإلحتياجات البحثية وترتيب اولوايت ا

سبل وآليات عمل الدراسات واألحباث، كما تتوىل اللجنة ايضا حتديد واإلشراف على عمل مسابقة 
 حبثية يتم اإلعالن عنها ىف وسائل اإلعالم ملعاجلات العقبات وحتديد آليات التغلب عليها.

 

ادف املرأة املصرية ىف النواحى املختلفة، وتتوىل اللجنة عمل إستقصاء رأى لرصد أهم العقبات الىت تص
دراسة اإلستقصاءات وحتديد اإلحتياجات البحثية الفعلية ىف صورة مرتبة وفقا لألولوايت، عن أهم 
املوضوعات الىت تناولتها املقرتحات والىت من املمكن دراستها مما يعود ابلنفع عن املرأة املصرية. 

حباث، اما فيها من إجراء مسابقة حبثية يتم اإلعالن عنها اإلشراف على ومتابعة إجراءات عمل األ
ورصد مكافآت مالية للفائزين فيها، وحىت حتديد األحباث الفائزة ىف املسابقة. تعميم احللول والنتائج 

 الىت توصلت هلا األحباث على اجلهات الىت من املمكن أن تستفيد منها.
 :الأعمال الجارية

 2014/2015سابقة األحباث لعام اإلعداد ملتعمل اإلدارة على  -
 الىت تقدم خدمات للمرأة لجمعيات األهليةلدليل تعمل اإلدارة على عمل  -
 إصدار كتيب عن حقيقة وضع املرأة ىف األسالمتعمل اإلدارة على  -
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تقوم اإلدارة ابلتعاون مع اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بعمل قاعدة بياانت عن النوع  -
 اإلجتماعى 

تقوم اإلدارة ابلتعاون مع اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بعمل دراسة لقياس وتقييم العمل  -
 غري املدفوع األجر للمرأة املصرية 

 بحثية فى الموضوعات التالية بعد:مسابقة اقامت الإدارة 

 املشاركة السياسية للمرأة ىف احملليات -
 عمل املرأة ىف ظل التحدايت األقتصادية -
 تعديل القوانني ىف ضؤ وضع املرأة ىف الدستور اجلديد -

 

 -تقدم للمسابقة:

 أحباث ىف جمال املشاركة السياسية للمرأة ىف احملليات 9عدد 
 عمل املرأة ىف ظل التحدايت األقتصاديةحبث ىف جمال  18عدد 
 أحباث ىف جمال تعديل القوانني ىف ضؤ وضع املرأة ىف الدستور اجلديد 5عدد 

 

 -وقد فاز فى المسابقة:

                        تعديل القوانني ىف ضؤ وضع املرأة ىف  املركز االول: أ/ انرميان صاير عبد الوهاب حممد     
 الدستور اجلديد                                                         

 عمل املرأة ىف ظل التحدايت األقتصادية  عبد الوهاب         املركز الثاىن: د/ مرفت صدقى 
 املشاركة السياسية للمرأة ىف احملليات  املركز الثالث: أ/ خملص رمضان حممد أمحد        

 ومت صرف مكافئة مالية ومنح الفائزين شهادات تقدير، ومت عمل حفل لتسليم اجلوائز للفائزين 
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 :بيانات التواصل الخارجى

 studyncw@gmail.comإيميل: 
 تليفون داخلى: 

 440مدير اإلدارة: 

 106-515موظفى اإلدارة: 
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