
 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

 

  

  

  بمجمع اعالم الغردقة  بیان بعدد االنشطة المنفذة
  خالل  

 ٢٠/١١/٢٠١٧حتى  ١/١/٢٠١٧الفترة من 

  
l  اجمالى المشاركین  االنشطة المنفذة  

  ١٢٧٢٠  ١٨٤  
 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  بعض االنشطة المختارة الداء مركز النیل بمجمع اعالم الغردقة 



 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

   ٢٠١٧خالل عام 

  

  

دورة تدریبیة لالسعافات االولیة لذوى االحتیاجات الخاصة مع 
  االستعانة بمترجم بلغة الصم و البكم 

  

  

  

  

  

قواعد العمل بمركز انیل  دمج الفئات المھمشة من اولى 
من ذوى  ٢٧لعدد  و علیھ تم تنفیذ دورة تدریبیة 

التدریب العملى على  االحتیاجات الخاصة مع 
البسیة و الحوادث و  التعامل مع حاالت االصابة 

الصناعى .بالتاعاون مع  اجراء االنعاش و التنفس 
وحدة االنقاذ باالتحاد   ص و االنقاذ المصرى للغو

  

  

  

  

  

 

الزیارات المیادنیة ضمن مبادرة " اعرف 
  مستقبلك " لطلبة التعلیم الفنى و شملت التالى

  



 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

 زیارة للبنك االھلى بالغردقة ٢عدد  -
  

  

   

 زیارة للحمایة المیدانیة بالغردقة . -
  

   

 زیادرة لمحكمة الغردقة .  -

 
  لقاء مع مسئولى الضرائب . -

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

  

حملة اسواق التجزئة بالتعاون مع عدد من 

الجھات العاملیة بمجال التنمیة البیئیة و 

شملت حمالت موسعھ على االسواق و 

المیناء لرصد معوقات التنمیة و الحفاظ على 

  ھذه المناطق . 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

دورة الثقافة العربیة و االسالمیة االولى 
متدرب  ٦٠بالغردقة و التى استھدفت 

حتى  ٢٦/٢/٢٠١٧خالل الفترة من 
٧/٣/٢٠١٧   

  



 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

  

  

  

  

دورة الثقافة العربیة الثانیة بمدینة سفاجا 
حتى  ١٢/١١/٢٠١٧خالل الفترة من 

  مشارك .  ٩٦و استھدفت  ٢٢/١١/٢٠١٧

  

  

  

  

  

 و شملت عدد ٢٠١٧امتدت خالل شھر ابریل  مبادرة الحد من الغرق و التى
  من االمشطة مثل 

 حلقة بحثیة حول سبل الحد من حوادث الغرق   -
 من طلبة كلیة التربیة على اجراءات االسعاف ١٢٠تدریب عملى لعدد  -

 االولى و االنقاذ فى حاالت الحوادث و الطوارئ . 
تدریب عملى باالستعانة بسیارة االسعاف و  -

ومسئولى وحدة اسعاف الغردقة على تجربة حادث و 
 انقاذ . 

 مھرجان االنقاذ و االسعاف على الشواطئ -



 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

 مؤتمر االنقاذ و الحد من حوادث الغرق بالبحر االحمر  -

  

  

 

  
  

    مسئول المتابعة
      

  مسئول البرامج  
  

  صالح عبد الرحمن                 دعاء عبد االمام
  مدیر المجمع

  
  یعنیرمین احمد ابوسر

  
 

  دد املشاركني  احملارض  امس الندوة  ت  م

1. ٦/٢  
  االمراض المزمنة

  الماھیة والوقایة

  د/ نجالء شطا

  وكیل مدیریة الصحة
١٧٠  

  شركاء من اجل التغیر  ١٦/٢-١٤ .2
  ئون البیئةش -شركة میاه الشرب 

  دیریة الصحةم -ھیبكا 
١٩٢  



 

  الھیئة العامة لالستعالمات

  ع اعالم الغردقةممج

 مركز النیل

 ٢٠١٧التنموى بمجمع اعالم الغردقة  انجازات االعالم  

 

  ١٩٥  جمعیات أھلیة  تمكین الشباب  ٢٠/٢ .3

  حملة صحة المرأة  ٢١/٢ .4
  وزارة الصحة بالقاھرة

  مدیریة الصحة
٢٣٠  

  مھارات التفوق الدراسي  ٢٨/٢ .5
  أ/ محمد دردیر

  مدرب تنمیة بشریة
٢٥٠  

6. ١/٣  
  الزواج المبكر

  ( االضرار والمخاطر)

  د/ مروة حمدي

  طبیب بادراة تنظیم االسرة
١٠٣  

  في عام المرأةصحة المرأة   ٩/٣ .7
  د/ مرة حمدي

  طبیب بادارة تنظیم االسرة
١١٠  

8. ٦/٤  
  اطمن 

  سلسلة تربیة الطفل والمراھق

  د/ جیھان عدلي

  مدیر معھد مشورة بالغردقة
١٥٠  

  المشروعات القومیة بالمحافظة  ١١/٤-١٠ .9
  م/ محمد فوزي

  مكتب استشارات معالجة المیاه
٩٢  

  التدخین واضراره  ١٩/٧ .10
  د/ احمد حسین

  ادارة الطب الدوائي بمدیریة الصحة
٢٤٠  

11. ٩/٨  
دور منظمات المجتمع المدني في 

  مكافحة االرھاب

  أ/ احمد عبد الجابر 

  صندوق مكافحة االدمان والتعاطي
٣٧٠  

  اكتوبر ارادة النصر وعزیمة الباناء  ١١/١٠ .12
  العقید / محمد وھبة

  المستشار العسكري بالبحر االحمر
٢٥١  


