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 1 محمود بدوى

  تقرير

فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات نشاط  

 خالل شهر فبراير 2016 

 المجـال اإلقتصـاد

 سكندريةمحافظة اإل

  في الملتقى األول للتراث  اإلقتصاديه شارك عضوات اللجنة 20/2/2016بتاريخ
 الشعبي بالقاهرة و تم عرض منتجات المرأة الريفية من سجاد و براويز .

    هغربيمحافظة ال

  اجتماعيا  و بعنوان " تمكين المراة اقتصاديا ندوة نظم الفرع  16/2/2016بتاريخ

المجلس القومي للمراة بالغربية و   بحضور أ/ مرفت الغندور عضو الفرع بمقر 

القت المحاضرة الرئيسية أ.د/ رانيا الكيالني استاذ مساعد علم االجتماع بكلية 

 ركز اعالم طنطا .االداب جامعه طنطا بالتعاون مع م

 بحيرةمحافظة ال

  التمكين تحت عنوان شارك فرع المجلس بالندوة المقامة  24/2/2016بتاريخ "

اإلقتصادى للشباب الريفي " بالتعاون مع منظمة بالن أنترناشونال بحضور عدد 
 شخص وذلك بمقر  قاعة جراند رويال . 50

 
 مطروحمحافظة 

 

  عقد الفرع دورة تدريبية على أعمال  23/2/2016حتى 2/ 21فى الفترة من

 ن .السباكة  وذلك بجمعية التأهيل اإلجتماعى للمعاقي

 يدالوادى الجدمحافظة 

 عقد الفرع  دورة تدريبية بمركز تنمية  2016/ 18/2 الى 14  فى الفترة من

فتاه ومنهم فتيات من ذوى  25مهارات المرأة بمقر الفرع لتدريب عدد 

( بالتعاون مع إدارة زف ) أعمال الخاألعمال اليدوية  جات الخاصة علىاالحتيا
سكرتير عام  لثقافة والختام بحضور األستاذ /األنشطة الثقافية بمديرية ا

 المحافظة المساعد والذى قام بتوزيع شهادات التقدير للفتيات إلجتياز الدورة .

  غيرة فى عقد الفرع  دورة تدريبية عن أهمية المشروعات الص 18/2/2016بتاريخ

تحسين دخل األسرة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بجمعية تنمية المجتمع 
 المحلى بموط بمركز الداخلة .
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 2 محمود بدوى

  قام الفرع بزيارات ميدانية لمتابعة مشروعات الصوب 23/2/2016بتاريخ

) برتوكول بين المجلس  55صوبات زراعية بقرية الشركة  4الزراعية عدد 

ة مع جهاز بناء وتنمية القرية إلطالق مؤتمر الهوية ( وبالمشاركوالمحافظة
 المصرية .

  قام الفرع بزيارات ميدانية لمتابعة مشروعات الصوب  24/2/2016بتاريخ

صوبة  زراعية بقرية بورسعيد ) برتوكول بين المجلس  2 الزراعية عدد

 ( وزيارة جمعية المرأة المعيلة بقرية ناصر وبالمشاركة مع جهازوالمحافظة 
 بناء وتنمية القرية إلطالق مؤتمر الهوية المصرية .

  قام الفرع بزيارات ميدانية لمتابعة مشروعات الصوب  25/2/2016بتاريخ

برتوكول بين المجلس  صوبة  زراعية بقرية المنيرة ) 2الزراعية عدد 

( وبالمشاركة مع جهاز بناء وتنمية القرية إلطالق مؤتمر الهوية والمحافظة 
 .المصرية 

 
 اسوانمحافظة 

    مشاركة عضو الفرع األستاذ / هالل الدندراوي  2016فبراير 12بتاريخ     
 .في االحتفال بوضع حجر األساس لفرع هيئة االستثمار بالمحافظة 

 الدقهليهمحافظة 

  تمكرين  قام فررع المجلرس بتنفيرذ نردوة تحرت عنروان )  2016فبراير  14بتاريخ
مدينرة ( بمجلرس  بمكتب شركاوى المررأة ومتابعترهة اقتصاديًا والتعريف أالمر

 . ( سيده وفتاه 50) ، عدد الحضور  السنبالوين

  تمكرين  قرام فررع المجلرس بتنفيرذ نردوة تحرت عنروان ) 2016فبرايرر  23بتاريخ
( بمركررز شررباب  ة ومتابعتررهأوالتعريررف بمكتررب شرركاوى المرررا ة اقتصرراديً أالمررر

 . ( سيدة وفتاه70المنزلة ، عدد الحضور )
 بنى سويفمحافظة 

  في اطار حرص فرع المجلس القومي للمراة ببني سويف و23/2/2016بتاريخ

قامت االستاذة نارمين محمود مقررة ى االقتصاد علي تقديم المساندة والتمكين

الفرع بتسليم احدي السيدات المعيالت ماكينة خياطة اليجاد دخل مناسب لها 

 يشةوالبنائها ومساعدتهم علي ظروف المع

 اسيوطمحافظة 

  لقاء عرض نتائج مشروع االدخار فى تمت المشاركة  17/2/2016بتاريخ

 ( التى نظمته هيئة كير الدولية وجمعية كريتاس بأسيوط2إلقراض )وا
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 3 محمود بدوى

 األقصرمحافظة 

  شارك الفرع فى المؤتمر السنوى الثالث ) دور المرأة فى  13/2/2016بتاريخ
دق جولى فيل األقصر بحضور الدكتورة/ مايا التنمية الريفية المستدامة ( بفن

            . مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
 

 المجــال اإلجتمـاعى

 محافظة الفيوم

   قرام فررع المجلرس بالتعراون ومركرز النيرل لاعرالم برالفيوم  2016فبرايرر  21بتاريخ
بحضرور عردد  بتنفيذ ندوة تحت عنروان ) ظراهرة اإلرهراب . . التحرديات والمواجهرة (

 ( سيدة وفتاة .15)
 

 مطروحمحافظة 

  تم عقد ندوة توعية دينية للسيدات بجمعية تحفيظ القرأن . 6/2/2016 بتاريخ 

  شارك الفرع مع محافظة مطروح فى مؤتمر بعنوان " فى  15/2/2016بتاريخ
   وذلك بقاعة قصر ثقافة مطروح برئاسة السيد محافظ مطروح .   "حب مصر

 
 ليوبيةالقمحافظة 

  عقد فرع المجلس بالتعاون مع قصر ثقافة بنها ندوة تحت  1/2/2016بتاريخ
 .  ( عنوان ) المشاكل التي تواجه المرأة المعيلة وكيفية التغلب عليها

  شئون خدمة المجلس بالحضور في اجتماع مجلس  شارك فرع 1/2/2016بتاريخ
 المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنها .

  مع مركز النيل لاعالم وكلية الحقوق ندوة  نعقد فرع المجلس بالتعاو 2/2/2016بتاريخ
 تحت عنوان ) حول اآلثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية ( .

  شارك فرع المجلس بالحضور في اجتماع مجلس لشئون  4/2/2016بتاريخ
 كلية الطب  جامعة بنها.وذلك بخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  عقد فرع المجلس بالتعاون مع مركز النيل لاعالم وكلية  23/2/2016بتاريخ
حقوق جامعة بنها والمركز الوطني لحقوق اإلنسان ببنها لقاء بعنوان ) مساندة 

 مجلس النواب لعدم االستجابة لدعاة الفوضى( بمركز النيل لاعالم ببنها.

  نيل لاعالم ندوة .مشاركة فرع المجلس بالتعاون مع مركز ال28/2/2016بتاريخ
 سي برنامج للعمل ( .اتحت عنوان ) الخطاب السي

 سوانمحافظة ا

   قام أعضاء فرع المجلس بالمشاركة فى مؤتمر تحت عنروان )  2016فبراير  5بتاريخ
 بفندق هلنان . The nextفرصة لتوظيف شباب أسوان ( والمنظم من قبل شركة 

   وأ/أمررال ى مصررطفى )مقررررة الفرررع( مشرراركة كررل مررن د/هررد 2016فبرايررر  25بترراريخ
 .جتماعيةم المثالية بمديرية الشئون اإللجنة اختيار األ ىف ( الفرع ةعضو)  عبدالكريم
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 4 محمود بدوى

   قررام أعضرراء فرررع المجلررس بالمشرراركة مررع جمعيررة تيسررير  2016فبرايررر  30بترراريخ
الررزواب بنصررر النوبررة باالشررتراك مررع النررادى النسررائى بجمعيررة منشررية النوبررة بأسرروان 

( مررن العرررائس علررى مسررتوى مركررز 60كررريم العرررايس المقرربالت علررى الررزواب لعرردد )لت
 نصر النوبة .

 
 محافظة الدقهلية 

 

  قرام فررع المجلرس بتنفيرذ نردوة تحرت عنروان ) اسرتراتيجية  2016فبرايرر  25بتاريخ
مصر للتنمية المستدامة ودور المرأة فيها كشريك أساسى فى التنمية ( بمركرز شرباب 

 ( .100، عدد الحضور ) ميت غمر

  الية المنعقردة ـرع المجلس بالمشراركة باالحتفرـاء فـقام أعض 2016فبراير  11بتاريخ
 ( . أعياد الشرطة وأعياد الدقهلية)بمناسبة  

 
 بور سعيدمحافظة 

  افتتاح دورة التنمية البشرية بعنوان " كيف تخطط لمستقبلك  1/2/2016بتاريخ

 6فبراير،  28-13/21-10"الل الفترة التالية " وسوف يتم عقد هذه الدورة خ

مارس وذلك بقاعة حى الشرق والمستهدفين من الدورة أعضاء مبادرة الشباب 

 . شركاء التنمية " وهذه الدورة تحت رعاية محافظ بورسعيد

  عقد فرع المجلس القومى للمرأة ندوة تحت عنوان " الفتيات 19/2/2016بتاريخ

مقررة المجلس القومى  –م.استشارى / سحر لطفى  شريكات التنمية " برئاسة

فتاة من اعضاء اندية  200للمرأة وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد وبمشاركة 

الفتاة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية تحت رعاية وزارة الشباب 

 والرياضة .

 
 المنيامحافظة 

 

   ابية لمصر الجديدة بمقر الفرع تم عقد ندوة عن اعداد قيادات شب 1/2/2016بتاريخ

 ( فرد من الشباب.70بحضور عدد )

   تم عقد ندوة عن أهم القضايا التى تهم المرأة فى الميراث  17/2/2016بتاريخ

( من 50والزواب المبكر بمقر الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بحضور عدد )

 السيدات .
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 5 محمود بدوى

   لتى تهم المرأة فى الميراث تم عقد ندوة عن أهم القضايا ا 22/2/2016بتاريخ

كيفية بناء اسرة  بديوان عام المحافظة بحضور عدد  –النفقه  –الطالق  -والزواب

 ( من السيدات .50)

   تم عقد ندوة عن أهم القضايا التى تهم المرأة فى الميراث  29/2/2016بتاريخ

ضور عدد كيفية بناء اسرة  بديوان عام المحافظة بح –النفقه  –الطالق  -والزواب

 ( من السيدات .50)

 
 ويســحافظة السم
 

  شارك الفرع فى ندوة حول ) رؤية جديدة لاصالح اإلدارى  19/2/2016بتاريخ

 . لاعالمفى مصر ( بمركز النيل 

  شارك الفرع  فى التحضير إلحتفاليات عيد االم  فى مديرية  24/2/2016بتاريخ

  الشئون اإلجماعية مكتب األمومة والطفولة . 
  شارك الفرع فى ختام قوافل الرعاية اإلجتماعية )مشروعك  25/2/2016بتاريخ

 مستقبلك ( بإدارة شمال التعليمية بالتعاون مع مركز النيل لاعالم  .
 

 محافظة شمال سيناء 

  118 عدد  وزيعتم عمل لقاء موسع بمدينة بئر العبد وذلك لت 2/2/2016بتاريخ 
 العبد ببئر ناويهيلسا المراه تنميه بجمعيه لمصرىا الطعام بنك من شهريه كرتونه

 .   احتياجا االكثر لالسر

   النازحة  مع عدد من االسرتم عقد لقاء  بقريه الروضه وذلك  8/2/2016بتاريخ
من مدينة الشيخ زويد ورفح  حيث تحدثت مقررة الفرع عن دور المجلس 

لمجلس علي رصد القومي في رفع المعاناة عن المرأة السيناوية ويعمل ا
المشاكل والمعوقات التي تقابلهم وعن احتياجاتهم الضرورية للعمل علي 
توفيرها من خالل المجلس كما ان المجلس يستخرب بطاقة الرقم القومي 
للسيدات وفرع المجلس يقوم باستقبال طلبات استخراب بطاقة الرقم القومي  من 

حامي  الفرع  عن انشطة خالل مكتب شكاوي المرأة بالفرع ، كما تحدث  م
مكتب الشكاوي في استخراب بطاقة الرقم القومي وتقديم االستشارات القانونية 
المجانية واستقبال الطلبات والشكاوي للعمل علي حلها كما تم استقبال طلبات 

 ( طلب .40الستخراب بطاقات الرقم القومي)

   صدر رزق وهم من بحثان عن اى مستقبال سيدة وزوجها يامقررة الفرع بقامت
النازحين من منطقة الجورة بالشيخ زويد وتم مقابله السيد اللواء الوزير أسر
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 6 محمود بدوى

المحافظ وعرض االمر عليه وأشر سيادته بالتواصل مع االستاذ / سليمان 
العمارى مدير الصندوق االجتماعى بالمحافظة وتم توفير فرصتى عمل لهم 

  . جنيه600بجمعيات اهليه براتب شهرى 

 بفرع وذلك  " مكافحة الفساد " تم عقد لقاء بعنوان  24/2/2016يخ بتار
 مشارك ومشاركة من مديريات المحافظة المختلفه 40بحضور عدد  المجلس 

 
 محافظة بنى سويف

  

     عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد حول مهارات االتصال  2/2/2016بتاريخ

 للقيادات الشابة بفرع المجلس .

  فى االحتفال باليوم العالمى  ع المجلسارك فرش 4/2/2016بتاريخ

لمتحدى االعاقة والذى اقيم بمطرانية بنى سويف تحت رعاية نيافة االنبا 

غبلاير مطران بنى سويف وبحضور معالى السيد المهندس محافظ بنى 

سويف وقيادات المحافظة التنفيذية وتم تكريم مقررة الفرع االستاذة نرمين 

 . محمود باللقاء

 فى تنظيم  بالمجلس فى جملة نشاط القيادات الشابة10/2/2016ريخ بتا

ودعم االنشطة ومشاركتهم الجادة والمثمرة مع فرع المجلس القومى للمرأة 

ببنى سويف فى الحدث الثقافى االثرى الفنى بقصر الثقافة ببنى سويف 

المقام تحت رعاية رئيسة قطاع المتاحف ومدير عام التنمية الثقافية 

 .  ربية المتحفية بوزارة االثار وكذلك مديرة متحف اثار بنى سويفوالت

  حو اطالله مشرقة وجذابة للمهارات نعقد الفرع  11/2/2016بتاريخ

حاضر المهندس/ وليد و سويف بني الشخصية والتنمية البشرية بمحافظة

 شعالن مدرب التنمية البشرية وبحضور القيادات الشابة بفرع المجلس

وار االساس الفني واالكاديمي الذي قدمه المحاضر/ وليد شعالن تناول الحو

وذلك بعد لقاء السيد محافظ بني سويف  القادة والكوادر إعداد عن مشروع

 .محافظة الوعرض بيان للمشروع لخدمة شباب 

  جمعية التحدى لذوى االحتياجات  مع فرعال شارك 15/2/2016بتاريخ

كول تعاون لتحسين الظروف وبروت الخاصة وبين الجهات الحكومية لعقد

 المعيشية للفقراء والمواطنين بمقر فرع المجلس 

  احتفالية الهيئة االنجيلية بجائزة  المشاركة فى  27/2/2016بتاريخ

 .جتماعى لتطوعى بمركز صموئيل حبيبصموئيل حبيب للتميز فى العمل اال

 الشرقيهمحافظة 
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 7 محمود بدوى

  كافل بمديريه التضامن االجتماعى حضور أجتماع بمؤسسه الت 24/2/2016بتاريخ

كما تم أختيار مقرره الفرع عضوا بمجلس امناء مؤسسه التكافل األجتماعى 

بالشرقيه التى من شأنها تقوم بمساعدة السيدة المعيله والفقراء واألرامل منح 

 القروض واألعانات . 

 
 اسيوطمحافظة 

 

  للرائدات الريفيات عقد ندوة عن المساندة المجتمعية تم  3/2/2016بتاريخ

 رائدة ريفية 25بأسيوط بمقر الفرع بحضور 
  كيلو لحمة على األسر الفقيرة بمساهمة من  500تم توزيع  4/2/2016بتاريخ

 جمعية األورمان بأسيوط بمركز البدارى وعرب المدابغ

  تم المشاركة بمؤتمر بعنوان: بإيدينا نبنى بلدنا بالتعاون مع  10/2/2016بتاريخ

 فرد  150لفالحين بأسيوط بحضور نقابة ا

  تم حضور لجنة إلختيار األم المثالية واألب المثالى واألبن  24/2/2016بتاريخ

 2016البار لعام 

  تم  اجتماع لجنة إعداد المعرض السنوى بمناسبة أعياد  2016/ 24/2بتاريخ

 . المرأة
 

 دمحافظة الوادى الجدي

  السلوكيات السلبية للفرد وأثرها على عقد الفرع  ندوة حول ) 2016/ 9/2بتاريخ (

الموروثات االجتماعية السلبية وأثرها على تربية األبناء  ((  –البيئة والمجتمع 
 بجمعية تنمية المجتمع المحلى بعزب القصر بمركز الداخلة .

 - شارك الفرع  فى اللجنة العليا والفرعية إلختيار األم المثالية  2016/ 24/2بتاريخ

 لشئون االجتماعية .بمديرية ا
 
 

 محافظة البحر األحمر

  مع اعالم الغردقة بعقد ندوة قيام الفرع بالتعاون مع مج 10/2/2016بتاريخ

 ن "فن االقناع .... و براعة الفن" بقاعة التدريب بمجمع اعالم الغردقةبعنوا
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  شارك الفرع بالتعاون مع مديرية التضامن  18/2/2016الى  17فى الفترة من

 الجهات التنفيذية اعى والمجلس القومى لشئون االعاقة و العديد من االجتم

 مؤسسات المجتمع المدنى فى فاعليات يوم من اجل االعاقةو

  شارك الفرع فى مهرجان " اشراقة امل" لذوى االحتياجات  26/2/2016بتاريخ

 الخاصة بمركز شباب الغردقة و الذى تمثلة مديرية الشباب و الرياضة متمثلة فى

 مكتب ذوى االحتياجات الخاصة

  تم حضور اجتماع اللجنة المحلية لالحتفال بعيد االم بمقر  29/2/2016بتاريخ

 مديرية التضامن االجتماعى

  قام الفرع بالتعاون مع قسم شئون المرأة  25/2/2016الى  24فى الفترة من

تنمية بشرية  باالدارة االجتماعية بمدينة راس غارب و االندية النسائية بعقد دورة

 بعنوان " فى التواصل مع الجمهور .. و ادارة المشاعر وقت الغضب"

  عقد الفرع ندوة بعنوان " االخالق الحميدة و الصحبة  22/2/2016بتاريخ

 الصالحة" بمدرسة الميناء الثانوية المشتركة بمدينة الغردقة

  ها و اسبابها و عقد الفرع ندوة بعنوان " المراهقة .. مشكالت 23/2/2016بتاريخ

 عالجها" بمدرسة الميناء الثانوية المشتركة بمدينة الغردقة

 قصرحافظة األم
 

  شارك الفرع فرى الملتقرى االول لفنرون وثقافرة المررأة باالقصرر  16/2/2016بتاريخ
الررذى عقرردت الجلسررة االفتتاحيررة لرره بمكتبررة مصررر العامررة باألقصررر وعقرردت فعاليررات 

 17/2شية النوبة بمحافظة األقصر كاالتى يوم االربعاء المؤتمر فى قرية القرنة ومن
بقريررة القرنررة باألقصررر وتضررمن اللقرراء محاضرررات حررول القضررية  18/2والخمرريس 

الصرحة االنجابيرة مرن المنظرور الطبرى  –السكانية والمشكالت التنموية ذات العالقرة 
الجمعرة  -عرض ورش االشغال الفنية والحرف التراثية .اليوم الرابع والخرامس : –

 بقرية منشية النوبة . 20/2، السبت  19/2

  عقرد الفررع ورشرة عمرل بعنروان ) تروازن فرى حياترك لتحقيرق   18/2/2016بتاريخ
 امنياتك ( بمقر الفرع.

 
 مجال مناهضة العنف ضد المرأة : 

 البحر األحمرمحافظة 

  مرأة مشاركة الفرع فى فاعليات المؤتمر الدورى للعنف ضد ال 7/2/2016بتاريخ

التنمية و و مؤسسة العدل لحقوق االنسان بالمركز االعالمى بالغردقة  برعاية 

 . بمشاركة رابطة حواء الصعيد
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  محافظة بورسعيد
 

    حضور م.استشارى / سحر لطفى لقاء بمسجد التوحيد  15/2/2016بتاريخ

وبمشاركة مديرية االوقاف ببورسعيد وبيت العائلة المصرية وبحضور سيدات حى 

 الزهور وعنوان اللقاء " مناهضة العنف واالرهاب " .

 محافظة الوادى الجديد

  عقد الفرع ندوة حول )) العنف ضد المرأة (( وتتضمن توعية 24/2/2016بتاريخ

نشاط  –مناهضة ختان اإلناث "  –صحية باألمراض الوبائىة " الفيروسات الكبدية 
 الثانوية للبنات . المجلس ومكتب شكاوى المرأة بمدرسة نجيب محفوظ

 محافظة السويس

 
  شارك الفرع فى فاعليات قوافل الرعاية اإلجتماعية فى حملة )ال  17/2/2016بتاريخ

 .للعنف الفكرى ( بالتعاون مع مركز النيل لاعالم 
 

 مجال التوعية القانونية والسياسية 

 
  دمياط محافظة

  توعية بالحقوق القانونية تم اقامة ندوات لل 2/2016/ 28 -24 -23 – 21بتاريخ
للمراة وعرض انواع العنف   والظواهر السلبية التى تعوق تقدم المراة بالمشاركة 

 مع مديرية التربية والتعليم

 محافظة مطروح 
 

  تم عقد جلسة استشارات أسرية بجمعية الهالل األحمر بحضور شيخ  7/2/2016بتاريخ
 و محامى لفض المنازعات  األسريه  .

  تم عقد جلسة استشارات أسرية بجمعية الهالل األحمر لفض  14/2/2016بتاريخ
  المنازعات األسريه  .

 

 الشرقيهمحافظة 
 

 ( ندوات عن 4قام فرع المجلس بالتعاون مع مكتب الشكاوى بالمجلس بعقد عدد )

 رفع الوعى القانونى للمراه 

  8/2/2016فى مدينه القنايات يوم اولى هذة الندوات   -
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 ،  10/2/2016بقريه الزرزمون مركز ههيا يوم الثانيه  -

 بمدينه ابو حماد 22/2وم ثالث هذة الندوات ي  -

 بشركه مياه الشرب والصرف الصحى  .23/2/2016الرابعه  -

  مشاركه فرع المجلس مع مركز النيل لالعالم بكفر صقر بعقد  22/2/2016بتاريخ

 . "دور البرلمان فى األصالح اإلدارى"ندوة عن 

 الوادى الجديد  محافظة

  عقد الفرع ورشة عمل بمقر الفرع مع محامى مكتب شكاوى   15/2/2016بتاريخ

المرأة ومسئول جمعية األورمان للرد على ما تم إرساله من الفرع من مساعدات 
 لحاالت الزفاف اليتيمات وقد تم الرد .

 

 سويسمحافظة ال 

  اركة المجتمعية مع مبادرة عقد الفرع ندوة عن المحليلت والمش 8/2/2016بتاريخ

 ) وطن بال أمية ( 

 . 8/2/2016بحضور شباب من الجامعة فى مقر الفرع فى   

  شارك الفرع  فى ندوة بمركز النيل لاعالم عن ) اإلنتخابات  8/2/2016بتاريخ

 المحلية واإلصالح اإلدارى ( .
  محافظة القليوبيه

 

  س بالتعاون مع مركز النيل مشاركة فرع المجل 9/2/2016-7خالل الفترة من
 3لاعالم ورشة عمل تحت عنوان ) مشاركة المرأة في االنتخابات المحلية ( لمدة 

 أيام في الفترة بمركز النيل لاعالم ببنها .
 

 مجال ترشيد اإلستهالك

 محافظة السويس 

  شارك الفرع  فى المؤتمر األول لاتحاد التعاونى اإلستهالكى  19/2/2016بتاريخ

سويس بحضور السيد اللواء  محافظ السويس والقيادات التنفيذية وذلك بمركز بال
 النيل لاعالم .

 محافظة المنوفيه

   قام فرع المجلس بالتعاون وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا  2016فبراير 16بتاريخ
بمقر فرع المجلس ، عدد الحضور  ( بتنفيذ ندوة تحت عنوان ) أهمية ترشيد االستهالك
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( سيدة من سيدات المركز والقرى التابعة بجانب بعض السيدات من موظفي 86)
 المصالح الحكومية المختلفة.

   قام فرع المجلس بالتعاون وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا  2016فبراير 18بتاريخ
بمجلس ومدينة أشمون ، عدد  ( بتنفيذ ندوة تحت عنوان ) أهمية ترشيد االستهالك

دة من سيدات المركز والقرى التابعة بجانب بعض السيدات من ( سي98الحضور )
 موظفي المصالح الحكومية المختلفة.

   قام فرع المجلس بالتعاون وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا  2016فبراير  21بتاريخ
بمجلس ومدينة سرس الليان ، عدد  ( بتنفيذ ندوة تحت عنوان ) أهمية ترشيد االستهالك

يدة من سيدات المركز والقرى التابعة بجانب بعض السيدات من ( س87الحضور )
 موظفى المصالح الحكومية المختلفة.

   قام فرع المجلس بالتعاون وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا  2016فبراير  23بتاريخ
بمجلس ومدينة منوف ، عدد  ( بتنفيذ ندوة تحت عنوان ) أهمية ترشيد االستهالك

ن سيدات المركز والقرى التابعة بجانب بعض السيدات من ( سيدة م84الحضور )
 موظفى المصالح الحكومية المختلفة.

 المجال الصحى والبيئى

 محافظة المنوفيه

   مشاركة أعضاء فرع المجلس بالحضور فى ندوة تحت عنوان  2016فبراير  17بتاريخ
 جامعة المنوفية .الخطر القادم ( بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة ل –) فيرس زيكا 

   مشاركة أعضاء فرع المجلس بالحضور فى ندوة تحت عنوان  2016فبراير  22بتاريخ
مجلس ومدينة سررس الليران  ( ) أورام الثدي ، الوقاية ، االكتشاف المبكر ، طرق العالب

( سيدة من سيدات المركز والقرى التابعة بجانب بعض السريدات مرن 87، عدد الحضور )
 لح الحكومية المختلفة.موظفى المصا

 

 شمال سيناءمحافظة 

  قام الفرع بعمل مبادرة وذلك من خالل تبرع كل عضو بتقديم كيلو  20/2/2016بتاريخ
 أقياس قمامة وتوزيعها على السيدات بحى الزهور وعاطف السادات  .

 
 الدقهليهمحافظة 

   ة المنصورةكليه طب جامعقام فرع المجلس بالتعاون مع  2016فبراير  4بتاريخ 
 .( سيده ورجل وطفل 300عدد ) بتنفيذ قافلة طبية بقرية اتميده مركز ميت غمر ، ل

 محافظة السويس

  شارك الفرع  فى قافلة طبية بقرية محمد عبده بحى فيصل . 6/2/2016بتاريخ 

  شارك الفرع  فى قافلة طبية بقرية محمد عبده بحى فيصل . 7/2/2016بتاريخ 
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  رك الفرع  فى ندوة عن ) الفيروسات ( فى جامعة السويس فى شا 9/2/2016بتاريخ

 كلية التربية

  عقد الفرع ندوة فى جمعية الحسين )حملة عن النظافة الوقاية  10/2/2016بتاريخ

 من األمراض( ومشاركة من مكتب الشكاوى وتلقى شكاوى السيدات بعد الندوة . 
 ( حملة عن النظافة الوقاية من عقد ندوة فى جمعية اإلمام الشافعى بعرب المعمل

 األمراض( .
  شارك الفرع  فى قافلة طبية بقرية شندورة  بحى الجناين . 13/2/2016بتاريخ 

  شارك الفرع  فى قافلة طبية بقرية شندورة بحى الجناين . 14/2/2016بتاريخ 

  عقد الفرع ندوة فى جمعية تنمية المجتمع بقرية عامر بحى  15/2/2016بتاريخ

الجناين)حملة عن النظافة الوقاية  من األمراض( ومشاركة من مكتب الشكاوى وتلقى 
 شكاوى السيدات بعد الندوة  

  شارك الفرع فى حلقة نقاشية نظمها مركز النيل لاعالم حول )  19/2/2016بتاريخ

 مسية و التنمية المستدامة ( و ذلك فى مركز النيل لاعالم .الطاقة الش
 

 البحر األحمر محافظة 
 

   بقاعة التدريب بمجمع  قد الفرع االجتماع التمهيدى االولع 8/2/2016بتاريخ

اعالم الغردقة لمبادرة "معا ضد سرطان الثدى للسيدات " تحت عنوان "نهاية الم 

 . .. بداية الم"

  عقد الفرع االجتماع التنسيقى الثانى بقاعة التدريب بمجمع  14/2/2016بتاريخ

اعالم الغردقة لمبادرة "معا ضد سرطان الثدى للسيدات " تحت عنوان "نهاية الم 

 .. بداية الم"

  عقد الفرع ورشة عمل تدريبية للرائدات الريفيات بمديرية  18/2/2016بتاريخ

اركة فى فاعليات مبادرة سرطان الصحة  ومديرية التضامن االجتماعى و ذلك للمش

 الثدى و التى سوف تنطلق فاعلياتها خالل شهر فبراير 

  عقد الفرع الندوة االولى على هامش مبادرة "نهاية الم ..  22/2/2016بتاريخ

 ة و مديرية الصحة و جمعية رسالة بداية الم" بالتعاون مع مجمع اعالم الغردق

 لى بمدينة القسيربالمجلس المح قابة الصيادلة و ذلكنو

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  24/2/2016بتاريخ

و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة الندوة الثانية على هامش مبادرة "نهاية الم ... 

 بداية الم" بجمعية تنمية المجتمع بمدينة الغردقة
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  مع اعالم الغردقة و مديرية شارك الفرع بالتعاون مع مج 24/2/2016بتاريخ

الصحة و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة تم عقد حمالت طرق االبواب للمدارس 

 فى اطار مبادرة "معا ضد سرطان الثدى" و ذلك بمدينة القصير

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  25/2/2016بتاريخ

الندوة الثالثة على هامش مبادرة "نهاية الم .. و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة 

 بداية الم"بمجمع اعالم الغردقة

  استكمال لحمالت طرق االبواب و فى اطار مبادرة "معا ضد  25/2/2016بتاريخ

 بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقةسرطان الثدى" و التى شارك فيها الفرع 

 و ذلك بمدينة القصيالمديرية الصحة و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة و

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  26/2/2016بتاريخ

و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة الندوة الرابعة على هامش مبادرة "نهاية الم ... 

 بداية الم" بكنيسة االنبا شنودة بالغردقة

  عالم الغردقة و مديرية الصحة عقد الفرع بالتعاون مع مجمع ا 27/2/2016يتاريخ

و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة الندوة الخامسة على هامش مبادرة "نهاية الم 

 ... بداية الم" بجمعية االنوار المحمدية بالعوينة بمدينة القصير

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  28/2/2016يتاريخ

ة الصيادلة الندوة السادسة على هامش مبادرة "نهاية الم و جمعية رسالة و نقاب

 ... بداية الم" بالمدرسة التجريبية بمدينة القصير

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  28/2/2016يتاريخ

و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة الندوة السابعة على هامش مبادرة "نهاية الم ... 

 الم" بالجمعية النسائية بمدينة القصير بداية

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  29/2/2016يتاريخ

و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة الندوة الثامنة على هامش مبادرة "نهاية الم ... 

 بداية الم" بالوحدة المحلية بمدينة الغردقة

  بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  عقد الفرع 29/2/2016يتاريخ

و جمعية رسالة و نقابة الصيادلة الندوة التاسعة على هامش مبادرة "نهاية الم ... 

 بداية الم" بمندرة الخليفة بمدينة القصير

  عقد الفرع بالتعاون مع مجمع اعالم الغردقة و مديرية الصحة  29/2/2016يتاريخ

بة الصيادلة الندوة العاشرة على هامش مبادرة "نهاية الم ... و جمعية رسالة و نقا

 بداية الم" بالوحدة المحلية برأس غارب

 محافظة بنى سويف
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  ى اطار مبادرة نحو حياة صحية آمنه للمراة ببنى سويف ف10/2/2016بتاريخ

وبالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة ببنى سويف والهيئة القبطية االنجيلية 

لندوة الصحية بقرية احمد عالم التابعه للحكامنه مركز بنى سويف للتوعية عقدت ا

بمخاطر اإلصابة بسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتى والدورى الوقاية من 

االصابة بالمرض وكذلك التوعية بمخاطر الزواب المبكر الصحية واالجتماعية 

 .للمرأة  الندوة استاذة نرمين محمود مقرر المجلس القومى حاضر فى

  المجلس القومي فرع إستكماال النشطة القيادات الشابة ب11/2/2016بتاريخ

بني سويف تم عقد اللقاء بمقر الفرع بين مجموعة القيادات ومسئولي بللمرأة 

االثار والبيئة والمتاحف والمحميات بمحافظة بني سويف لوضع الرؤية المتوقعة 

قات في تحقيق ذلك وفتح النقاش مع نحو تنشيط السياحة بني سويف وبحث المعو

مسئولي الجهات عن الخطط المستقبلية بهدف رفع مستوي االماكن السياحية 

 . بالمحافظة

  شارك فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف فى القافلة  2/2/2016بتاريخ

السكانيه بقرية اشمنت بالتنسيق مع مديرية الصحه والسكان والمجلس القومى 

حالة 26حالة اطفال / 46وحده المحلية لقرية اسمنت تم الكشف على للسكان وال

شارك فى القافلة النائبة نهى  كشف نسا /25وسيلة تنظيم أسرة و12عظام /

/ د جلس القومى للمراة فرع بنى سويف الحميلى واالستاذة نرمين محمود مقرر الم

لصاوي مقرر المجلس حنان عبد الفتاح مسئول العيادات المتنقلة واألستاذة نجالء ا

 . القومى للسكان

 

 محافظة األسكندرية

إطار بروتوكول التعاون المشترك مع جهاز شئون البيئة ) لجنة المرأة( تم في  -1

 ورشة عمل عن التنمية المستدامة  و بيانها كالتالي :  2تنفيذ 

  عقد الفرع ورشة عمل عن " ترشيد إستهالك الطاقة " 18/2/2016بتاريخ 
ترشيد الطاقة و ضرورة تنشئة الجيل الحالي على أهمية الترشيد و عن مفهوم 

نتائج اإلسراف في إستخدام الطاقة على الفرد و المجتمع و بعض المقترحات 
 (65للترشيد وذلك بمقر الفرع وعدد الحضور )

  دور المرأة في الحفاظ على البيئة " بمقر الفرع عن " 25/2/2016بتاريخ
 (100عدد الحضور )

 نتائجه و لقة نقاشية عن  " زواب القاصرات عقد الفرع ح 25/2/2016يخ بتار
 ( .100من الناحية القانونية و الصحية " وذلك بمقر الفرع عدد الحضور )

 
 وادى الجديدلمحافظة ا
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  ندوة حول )) أمراض الكبد وكيفية الوقاية منها (( بالوحدة   2016/ 1/2بتاريخ

 داخلة .المحلية لقرية الراشدة بمركز ال

   ورشة عمل مع األستاذة // رئيس مركز ومدينة الخارجة  2016/ 18/2بتاريخ

وبمكتبها وذلك لاعداد لخطة عمل وعقد مجموعة ندوات بمقر الفرع )) ندوات 
 مشاركة مجتمعية للمرأة (( . –صحية 

   شارك الفرع  فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض  2016/ 24/2:  21بتاريخ

 فال من سن يوم وحتى خمس سنوات .شلل األط
 

 الغربيهمحافظة 

  اعادة تدوير المخلفات المنزلية  عن"فرع ورشة عمل النظم  14/2/2016بتاريخ

و ذلك بالتعاون مع وحدة المراة بجهاز شئون البيئة  "في انتاب اعمال فنيه منزلية

قديمه في  بالغربية و قد تم خاللها اعادة تدوير شماعات و اقمشة و شرايط ستان

 . انتاب حافظة معلقة و كذلك عمل مقلمه من رول كرتون

 اسيوطمحافظة 

  عقد ندوة عن الحفاظ على البيئة بالتعاون مع جهاز تم  2016/ 28/2بتاريخ

        .بمدرسة صفا الثانوية  شئون البيئة بأسيوط
 

 كفر الشيخمحافظة 
 

  مؤتمر تحت  ىفرع( فال ةوالسيدة الدماطى )عض/مشاركة أ 2016فبراير  1بتاريخ
( بقاعة ى ) صيادلة بدون فيروس س تحت عنوانرعاية السيد / محافظ كفرالشيخ 

 . مديرية الشباب والرياضة

  م بتنفيذ ندوة تحت قام فرع المجلس بالتعاون ومركز اإلعال 2016فبراير 15بتاريخ
مكلفة من ( 60)بمقر فرع المجلس ، عدد الحضور  ( التغذية السليمة للمرأة)  عنوان 

 .الخدمة العامة

 

 سوانامحافظة 

   قام أعضاء فرع المجلرس بالمشراركة فرى المرؤتمر األول لكليرة  2016فبراير  6بتاريخ
 التمريض بفندق هلنان .

  قام أعضاء فرع المجلس بالمشاركة فى حفل جمعية الوقاية  2016فبراير  7بتاريخ
 .من السرطان بمسرح قصر ثقافة أسوان .

 التواصل مع منسق حملة اسوان جميلة ونظيفة الشراب أحمرد  2016فبراير  9 بتاريخ
عطيررة غزالرري بخصرروص ترردعيم فرررع المجلررس للحملررة وإعررداد ورقررة توعيررة للمرررأة 
األسرروانية فرري المنرراطق الترري تررم تنظيفهررا وتجميلهررا فرري اجررزاء مررن المنرراطق التاليررة 

كروبري السريل   -و شرمس ميدان الزالبية بجروار اسرتدي –)نواحي شارع كسر الحجر 
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مرسى جزيرة أسوان( بهدف رفع الوعي  –جزيرة أسوان  –ميدان الطابية  –الجديد 
 . البيئي لدي السيدة األسوانية

 
 بورسعيدمحافظة 

  عقد ندوة بمجمع إعالم بورسعيد عن التغذية السليمة للمرأة  1/2/2016بتاريخ

حيه وايضا حاضرت وحاضر بها مسئول قسم التغذية بمديرية الشئون الص

 .مقررة فرع المجلس القومى للمرأة  –م.استشارى / سحر لطفى 

 القليوبيهمحافظة 

  عقد فرع المجلس بالتعاون مع مديرية الصحة ) إدارة تنظيم  11/2/2016بتاريخ
األسرة والصحة اإلنجابية ( ندوة تحت عنوان ) أضرار الختان على الفتاة ( بمقر 

 الفرع .

  مشاركة فرع المجلس بالتعاون مع شركة مياه الشرب  14/2/2016بتاريخ
دريب ( ندوة تثقيفية تحت عنوان والصرف الصحي ببنها ) إدارة التوعية والت

 حول ترشيد استخدام مياه الشرب بالمنازل ( .)

  مشاركة فرع المجلس بالتعاون مركز النيل لألعالم ومديرية  18/2/2016بتاريخ
 لة اإلعالمية للتوعية بمخاطر اإلدمان .الصحة بالقليوبية في الحم

  شارك فرع المجلس بالتعاون مع مركز النيل لاعالم  22/2/2016بتاريخ
 لجماهيري ضد اإلدمان تـحت عنوان مر اـرية الصحة بالقليوبية في المؤتـومدي

 منع التدخين في المدارس ( .)
 

  شاورية لعرض شارك فرع المجلس بالحضور في الجلسة الت 10/2/2016بتاريخ
الدراسة الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي للمحافظة والذي يعقده إدارة شئون البيئة 

 بديوان عام المحافظة بمكتبة مصر العامة .
 

 دمياطمحافظة 

  تم اقامة ندوة لتوعية الرائدات باهمية المشاركة فى الحملة  21/2/2016بتاريخ
 دة ريفية .رائ 55القومية للتطعيم ضد شلل االطفال لعدد 

 
 البحيرةمحافظة 

 

  شارك الفرع فى الحملة المقامة من صيادلة البحيرة مصر بال  1/2/2016بتاريخ
 " وذلك بمقر نقابة الصيادلة .  Cفيروس " 

  تم إقامة ورشة عمل بعنوان " المحافظة على البيئة " وذلك  29/2/2016بتاريخ
ومات من خالل مسئول من لمناقشة أهمية قش األرز حيث تم عرض عدد من المعل

إدارة البيئة بديوان عام المحافظة ومناقشة أهم المجهودات التي تبذل في هذا المجال 
 شخص بمقر فرع المجلس. 25بحضور عدد 
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 اإلسماعيليهمحافظة 

 ندوة عن موضوعات التثقيف الصحى المختلفة من  4/2/2016-3فى الفترة من

عدية مثل الفيروسات الكبدية و االيدز صحة انجابية و الوقاية من االمراض الم

 من المترددين على القافلة العالجية 126بوحدة السعدية بأدارة فايد بحضور 

  ندوة عن اهمية تنظيم االسرة و الصحة االنجابية بالساحة  9/2/2016بتاريخ

 38الشعبية بالتل الكبير و بحضور 

  الصحى المختلفة من  ندوة عن موضوعات التثقيف 11/2/2016-10فى الفترة من

االيدز و المعدية مثل الفيروسات الكبدية  صحة انجابية و الوقاية من االمراض

من المترددين على  119ادارة ابو صوير بحضور  –بوحدة السبع ابار غربية 

 القافلة العالجية

  ندوة عن التعيرات النفسية و البيولوجية اثناء فترة المراهقة  18/2/2016بتاريخ

 من الطالبات 25حى اول االعدادية و بحضور  بمدرسة

  يناير القانوية بنات  25ندوة عن الفيروسات الكبدية بمدرسة  22/2/2016بتاريخ

 من الطالبات 34و بحضور 

  ندوة عن الوقاية من االمراض المعدية بمدرسة ام االبطال  23/2/2016بتاريخ

 من الطالبات 28الثانوية بنات و بحضور 

  و المراهقة ة التغذية  ندوة عن النظافة الشخصية و البلوغ 24/2/2016بتاريخ

 من الطالبات 26بحضور السليمة و

 ندوة عن موضوعات التثقيف الصحى المختلفة من  18/2/2016-17فى الفترة من

االيدز و فيروسات الكبدية صحة انجابية و الوقاية من االمراض المعدية مثل ال

من المترددين على القافلة  139ين  بحضور بوحدة المحسمة القديمة القصاص

 العالجية

 مجـال اإلعــالم

 محافظة القليوبيه

 ضد المرأة  تمشاركة إذاعية في إذاعة البرنامج العام  عن ما صدر من انتهاكا
 الصعيدية .

 محافظة كفر الشيخ

  مقررة الفرع( هدى الطنبارى/ذاعى على الهواء مع دإلقاء  2016فبراير 14بتاريخ(
 ىودور فرع المجلس ف )دور المرأة في الفترة القادمة في مجلس النواب , ت عنوانتح
 . خبارية بإذاعة وسط الدلتاالفترة اإل ى( ف المرحلة القادمةبمحافظة ال



 2016فبراير نشاط فروع المجلس خالل  
 
         

 

 18 محمود بدوى

  تحت (  فرعال ةعضو السيدة الدماطى )/ذاعى مع أإلقاء  2016فبراير  23بتاريخ
ودور ونشاط فرع المجلس القومى  , ىالحملة القومية لمكافحة فيروس س ) عنوان

 . ( باإلذاعة المصرية المحافظة ىللمرأة ف

  تحت عنوانهدى الطنبارى /ذاعى على الهواء مع دإلقاء  2016فبراير 18بتاريخ ( 
الفترة  ى( ف المرحلة القادمةبمحافظة الدور ونشاط فرع المجلس القومى للمرأة ب

 . خبارية بإذاعة وسط الدلتااإل

 
 وانسا محافظة

  أفكرار  ىتسجيل فى قناة طيبة عن دور الجامعة في تردعيم وتنفر 2016فبراير  9بتاريخ
 . طالب المدارس الثانوية العلمية

 
 الوادى الجديد محافظة

  لقاء إذاعى على الهواء  مع مقرر الفرع تم تخصيص يوم االثنين من كل أسبوع
  التواصل مع الجمهوروبإذاعة الوادى الجديد  حول دور المجلس القومى للمرأة 

 مجال التعـليم ومحو األميـة 

 محافظة األسكندرية 

 بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية  عقد الفرع2016فبراير 29،  22،  9بتاريخ
إبداعات متحدي اإلعاقة ورش عمل فنية بعنوان " تنمية مهارات اإلبداع لألطفال ذوي 

 ( . 20الحضور )  عدد بمقر الفرعوذلك اإلحتياجات الخاصة " 

 

 شمال سيناءمحافظة 

 

   تم مقابلة السيد اللواء مدير الهيئة القومية لمحو االمية وتعليم الكبار لبحث سبل
التعاون بيننا لفتح فصل محو أمية بفرع المجلس وذلك نظراً لوجود متطوعين بدون 

يات أجر للعمل بالفصل وتم االعالن عن الفصل من خالل وضع ورقة اعالن بمدير
المحافظة وايضا بمواقع التواصل االجتماعى الخاصة بالمجلس ورغم ذلك لم يتقدم 

 أحد للفصل وذلك نظراً للظروف االمنية التى تمر بها البالد
 سوانمحافظة ا

    مخاطبة فرع المجلس القومي للمرأة لكل مرن عمرداء كليرات  2016خالل شهر فبراير
( وعميررد المعهررد العررالي  التربيررة النوعيررة –يررة الخدمررة االجتماع –اآلداب  –التربيررة  )

 ىللخدمة االجتماعيرة بخصروص ترشريح طرالب ماجسرتير ودكتروراه فري منحرة بحثيره فر
 ت )طرار تخصصراإ ىالعلوم االجتماعية فري موضروعات تتعلرق برالمرأة العربيرة وذلرك فر

 .(  مجال العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية
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 بحيرةمحافظة ال

   تم إقامة اجتماع بإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام محافظة  2/2/2016بتاريخ
البحيرة مقررة الفرع  ورؤساء القرى المقام بها المشروع وعدد من مسئولي محو 
األمية حيث تم وضع برنامج متابعة للفصول التي تم فتحها خالل شهري فبراير 

 الفصول . للوقوف على أهم  المشكالت التي تواجهه 2016ومارس 
 ويســمحافظة الس

  شارك الفرع فى فاعليات معرض انتيل للعلوم ومكتبة  11/2/2016بتاريخ

 .اإلسكندرية بالتعاون مع مركز النيل لاعالم  
 طبقا للخطة العامة للتربية اإلجتماعية فى مواجهة كافة الظواهر  مشاركة فى ندوة

عالم بالسويس بمركز النيل لاعالم السلبية داخل المجتمع المدرسي مع مركز النيل لا
. 

 محافظة مطروح 

  خالل شهر فبرايرتم عقد لقاء فى مكتبة األسكندريه برئاسة مدير هيئة محو األمية
 وتعليم الكبار وذلك لوضع خطة فصول محو األمية .

  تم عقد ندوة عن محو األميه بجمعية تحفيظ القرأن . 8/2/2016بتاريخ 
 

 مجال الرائدات الريفيات 

 محافظة االسكندرية 
 

  إجتمع مقرر مناوب الفرع بعضوات مجلس إدارة جمعية  25/2/2016بتاريخ
 الرائدات الريفية المخصص لها مقر بفرع المجلس و تم مناقشة اآلتي:

 .  نشاط الجمعية فيما يخص تنمية مهارات المرأة و خاصة المرأة الريفية 

 ة دعم مشروعات المرأة لمكافحة الفقر تم إدراب جمعية الرائدات الريفية ضمن منح

 ومي للمرأة لمحافظة األسكندرية .المقدمة من المجلس الق

 
 بروتوكول بطاقتك حقوقك  ) الرقم القومى(

 
  محافظة البحيرة

  بطاقة  رقم قومي للسيدات بمركز  180تم تصوير عدد  3/2/2016بتاريخ
 دمنهور . 

  رة رقم قومي للسيدات بمركز كفبطاق 241تم تصوير  عدد  6/2/2016بتاريخ 
 الدوار . 

  بطاقة رقم قومي للسيدات بمركز أبو  176تم تصويرعدد  10/2/2016بتاريخ
 المطامير  
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  بمركز رقم قومي للسيدات  180تم تصوير عدد بطاقة13/2/2016بتاريخ
 .  حوش 

  بطاقة رقم قومى للسيدات بمركز ادكو200تم تصوير عدد  17/2/2016بتاريخ 
 . 

 بطاقة رقم قومى للسيدات بمركز 233عدد تم تصوير 20/2/2016تاريخ ب 
 .  ردمنهو

  بطاقة رقم قومى للسيدات بمركز  165تم تصوير عدد  24/2/2016بتاريخ
 .ة المحمودي

  بمركز إيتاي  بطاقة رقم قومى  177تم تصوير عدد  27/2/2016بتاريخ
 .   البارود

  حافظة الألسكندريةم
 سيدة 168 -----تم تصوير 

 
 مكتب الشكاوى

 
 محافظة األسكندرية 

 ( شكوى مقسمة إلى شكاوى عمالية و مواريث و أحوال 42تلقى المكتب عدد )
شخصية   ودعاوى مدنية و جنائية  و تنفيذ أحكام و ذلك عن طريق مقابالت 

تليفونية ، و تم التعامل مع الشكاوى و تحويلها إلى الجهات  شخصية و إستشارات
 . المختصة 

  شارك المكتب في لقاء " األثار المترتبة على زواب  25/2/2016بتاريخ
القاصرات "  بمقر الفرع . تم التعريف و شرح االثار السلبية للزواب دون السن 

 . من الناحية القانونية

  تنظيم لقاء توعية قانونية بحقوق المرأة في قانون األحوال  17/2/2016بتاريخ
 المصرية لمحبي العلم و العلماء  .الشخصية بمقر الجمعية 

  المشاركة في الزيارات التي تقوم بها اللجان بالقرى لرصد  1/2/2016بتاريخ
 قرية الجزائر  . –شكاوى المرأة 

  المشاركة في التوعية القانونية بالتعاون مع نوادي المرأة  11/2/2016بتاريخ
 عزبة محسن. وحدة طب اسرة القلعة و وحدة طب أسرة –بمديرية الصحة 

 
 

 محافظة السويس 

عقد مكتب الشكاوى ندوة عن ) الوعى بقانون األحوال  22/2/2016بتاريخ  

 30الشخصية ومناهضة العنف ضد المرأة ( بحضور األستاذة / مكة عضو ال

وبعض محامين مكتب الشكاوى الرئيسي وحضور مسئولى اإلتصال والرائدات 
 الريفيات  بالمحافظة . 
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  عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها ندوة فى جمعية  25/2/2016بتاريخ

 طهطا لتنمية المجتمع لتفعيل دور المكتب فى حى االربعين .
 

 الجيزةمحافظة 
 

  تم تنفيذ ندوة تحت اشراف مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها تحت  18/2/2016بتاريخ

 .عنوان " مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 

  
 أخرى

 

 افظة مطروح مح

 (سيدة لعمل بطاقات  رقم قومى 55ورد للفرع عدد  )–  عمل  –عمل قسيمة زواب
ضم  –اثبات نسب  –رفع قضايا زواب و طالق  –عمل معاش  –شهادات ميالد

 صغار 

  حالة ساقط قيد 2تم عمل عدد 

  حالة تصحيح أوراق 1تم عمل عدد  
 محافظة المنوفية

   اع المجلس اإلقليمي للسكان برئاسة السيد الردكتور حضور اجتم 2016فبراير  3بتاريخ
 جهة مختصة ، بديوان عام المحافظة . 15/ محافظ المنوفية بمشاركة 

 
 محافظة الفيوم

 

  قام أعضاء فرع المجلس بالمشاركة فى االحتفال بالعيد  2016فبراير  4بتاريخ
 القومى لدولة فنزويال تحت عنوان ) الثورة ال تنقل ( .

 لغربيهمحافظة ا
                                                                       

  اجتماعا تنسيقيا بين أ/ مرفت الغندور ممثال عن  عقد الفرع  2016 /2/ 16بتاريخ

جابر عبد الوكيل رئيس جهاز محو االمية و تعليم الكبار بالغربية و أ/  /الفرع و أ

سبل التعاون و التنسيق و االعداد لبروتوكول تعاون  احمد عبد الغني بهدف مناقشة

, على ان بين الفرع و جهاز محو االمية للقضاء على امية المراة بمحافظة الغربية

الهيئة محو االميه و تعليم الكبار بالغربية و و اعداد بروتكول تعاون بين الفرع  يتم

 فيه .عرضة على المجلس القومي للمراة بالقاهرة البداء الرأي 

 محافظة بورسعيد



 2016فبراير نشاط فروع المجلس خالل  
 
         

 

 22 محمود بدوى

  اجتمع السيد اللواء أ.ح / محافظ بورسعيد مع م.استشارى /  11/2/2016بتاريخ
مقررة فرع المجلس وأعضاء الفرع وأعضاء مبادرة الشباب شركاء  –سحر لطفى 

التنمية وعقد هذا االجتماع بقاعة المجلس التنفيذى بالمحافظة فى تمام الساعة 
خطه لقيام هذه المبادره بعمل انشطة فعاله للمحافظة  الثانية ظهرا وذلك لوضع

 وللشباب .

  عقد فرع المجلس القومى للمرأة احتفالية تحت رعاية اللواء أ.ح/ محافظ بورسعيد بمناسبة  24/2/2016بتاريخ

والذى يعد  افتتاح القناه الجانبية لقناة السويس وذلك عقد االحتفالية على الممشى السياحى ديليسبس الموازى للقناة

ظهرا والتى تتوافق  12االحتفالية تمام الساعة  ث قارات وتم بدأنقطه المدخل الشمالى لقناة السويس وملتقى الثال

مع إطالق جميع سفن العالم لصفير التهنئة باالفتتاح فى نفس اللحظة التى تعد لحظة تاريخية على مستوى العالم 

ور عدد كبير من مدارس محافظة بورسعيد لمشاركة جميع تعبيرا عن حضارة مصر وشعبها العريق وبحض

 . االطفال فى هذا الحدث العظيم
 

 قام بإعداد هذا التقرير
 محمود بدوى ابراهيمأ / 

 
 بمعاونة فنية لكل من

 جيهان مرادأ/  -) أ/ غادة السمان 
 أ/رانيه مدحت ( -ليا حمدى أ/ دا – أميرة إبراهيم/ أ -                                                  

 
 تحت إشراف                                                                  
 أ/ جمال عبد الحفيظ                                                            

                                                       
 مدير عام إدارة شئون الفروع                                                       


	محافظة شمال سيناء
	محافظة اسوان

