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 تقرير حول

 تحليل انشطة الفروع بالمحافظات

 03/11/2015حتى  1/11/2015فى الفترة من 
 

 اوال :المخرجات فى مجال االنشطة المتنوعة
نشاط فى عدد من  (132)اجمالى عدد االنشطة التى تم تنفيذها خالل فترة التقرير عدد

 المجاالت هى:

 

تضمنت  ةطنشأ (9)ال عدد نفذت الفروع فى هذا المج :المجال االقتصادى – 1

 الموضوعات التالية:

 (  األشغال الفنية باستخدام الخرز ن )ورشة عمل ع. 

 ة للتنمية يورشة عمل حول التمكين اإلقتصادى للمرأة التى تنظمها الجمعية المصر  

   دورة تدريبيه عن صناعه الجلود )رؤى جديدة للمشغوالت الجلديه ( بالتعاون مع

، قد أستهدفت الدورة كيفية  ( المشايات والكليم) صناعة و اتمركز تنميه المهار

) دمج الجلد  ة غطاء المخدات والتنجيد المزخرفصناعوصناعة الكليم والسجاد 

 مع المشغوالت المرتبطة بالتراث ( .

  تأهيل الشباب لسوق العمل. 

 حول  تنمية مهارة قامة دورارت تدريبية بالتعاون مع الصندوق االجتماعى إ

  المنتجات .لتطريز واالعمال الحرفية واليدوية وفتح سوق عمل لتسويق ا

نشاط تضمنت  (32)نفذت الفروع فى هذا المجال عدد :  المجال االجتماعى – 2

 الموضوعات التالية:

  تمكين الالجئات السوريات. 

  ينيوم العالمى للمسنال ىفالمشاركة  . 

 صورة .المشاركة بمعرض الكتاب المقام بجامعة المن 

 دور المرأة فى التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعيةات عن ندو . 

  (( . الخاصة بهاواالستشارات األسرية موسعة حول )) المشكالت ندوات 

  دور المرأة فى المجتمع" ندوات عن ". 
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  ًحلقة بحثية حول )) ظاهرة الطالق فى المجتمع وخاصة بين المتزوجين حديثا

 " وطرق عالج هذه الظاهرة

  االخالق" -العلم  -ندوة بعنوان "المرأة 

نشاط ( 82)نفذت الفروع فى هذا المجال عدد  :فى مجال العنف ضد المرأة   -3

 تضمنت الموضوعات التالية:

 

  على مستوى 25/11/2015االحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

 جميع الفروع .

  العنف ضد المرأة (( بالتنسيق مع مكتب  –ندوة حول )) قانون األحوال الشخصية

 . شكاوى المرأة باألمانة العامة وحضور الرائدات الريفيات

( 33)نفذت الفروع فى هذا المجال عدد :  مجال التوعية القانونية و السياسية – 4

 نشاط تضمنت الموضوعات التالية:
 

  أهمية المشاركة السياسية للمرأة 

 اسى مشاركة الشباب فى العمل السي 

  المرأة واالنتخابات. 

 تحت عنـوان ) انزلى .. صوتك اإلنتخابى استحقاق وطنى ( اتتنفيـذ ندو 

 . متابعة سير العملية االنتخابية فى اللجان الخاصة بالمرأة 

  . التعريف بحملة طرق االبواب 

 

نشاط تضمنت  (20): نفذت الفروع فى هذا المجال عدد  المجال الصحى و البيئى - 5

 الموضوعات التالية:

  ً  من اجل بيئة نظيفة  معا

  اهداف التنمية المستدامة 
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 ض المعدية و الحفاظ على البيئة.االمرا 

  . متابعة اشتراك المرأة فى التأمين الصحى الحكومى 

  فرز القمامة من المنبع 

  كيفية الوقاية من االمراض والفيروسات 

  حمالت تنظيم االسرة التثقيفية. 

 اطر االدمان.مخ 

 اإلسعافات األولية . 

 الكشف المبكر لسرطان الثدى . 

 تضمنت الموضوعات  ةطنشأ( 4): نفذت الفروع فى هذا المجال عدد  مجال االعالم – 6

  التالية:

 مكتب الشكاوى التوعية والتعريف ب. 

 وكيفية مواجهته . العنف ضد المرأةالتعريف ب 

  أهمية دوره فى المجتمع والمشاريع والبرامج بالمجلس القومى للمرأة والتعريف

 التى يقوم بها .

  أهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية ونسبة اإلقبال للسيدات. 

تضمنت  ةطنشأ (3)نفذت الفروع فى هذا المجال عدد  : مجال التعليم ومحو األمية -7

 الموضوعات التالية:

  فى امتحانات محو األمية  الناجحينتكريم  . 

  االساليب التربوية للتنشئة السليمة. 

 بالمحافظات .للتعليم  يه لس اإلقليماالمج ات مع إجتماع 
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نشاط تضمن  (1)نفذت الفروع فى هذا المجال عدد :  مجال ترشيد االستهالك -8

 الموضوع التالي :

 

  ترشيد االستهالك واالستغالل األمثل للمياه. 

 

 غادة السمانأ /                                                          

 مبعاونة فنية لكل من                                                            
 أمرية إبراهيمأ/ - جيهان مراد) أ                                                        

 أ/حممود بدوى ( – أ/رانيه مدحت                                                         
 تحت إشراف                                                             

 أ/ مجال عبد احلفيظ                                                              
 عام إدارة شئون الفروعمدير                                                            

 

 

 
 
 
 


