
 م ٢٠١٥إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع البحـر األحمــر عن عــام 
 إنجـــازات فـرع المجلـس فى التعلیم و التدریب والبحث العلمى: ثانیا 

 الجھات المشاركة المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م

 المؤتمرات -١

قاعة المؤتمرات بمجمع إعالم  ٢٥٠ الغردقة عربى الثالث للمرأة والطفولة العربیة المؤتمر العلمى ال ١٥-أغسطس-١٨ ١
 كلیة التربیة بمجمع إعالم الغردقة  الغردقة

قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع  شخصیة ٣٥٠ الغردقة " دور تعلیم الكبار فى تحقیق التنمیة بالبحر األحمر " مؤتمر  م ٢٠١٥دیسمبر  ٢٨ ٢
 الھیئة العامة لتعلیم الكبار بالبحر األحمر  إعالم الغردقة

 ةالبرامج التدریبی -٢
 

مجمع  -وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  مجمع إعالم الغردقة متدرب ومتدربھ  ٢٠ الغردقة "برنامج تدریب مدرب  )    "  TOT( البرنامج التدریبي   م ٢٠١٥أغسطس  ٢٠إلى  ١٨من  ١
 دقة إعالم الغر

 اإلحتفــالیــات -٣

 ٢٠١٥، نوفمبر ٢٧ ١
لحضور احتفالیة مدرسة القدیس یوسف بالغردقة 
عام  ٢٥بمناسبة الیوبیل الفضى للمدرسة بمناسبة مرور 
 على إفتتاح المدرسة و تكریم خریجي المدرسة 

   مدرسة القدیس یوسف شخصیة ١٠٠ إحتفالیة

 األبحاث -٤

مارة استقصاء اوضاع المرأة الصحیة و است على مدار العام  ١
على ھامش كل اللقاءات و  ٦٠٠ كل المدن االجتماعیةة فى البحراالحمر

   الندوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م ٢٠١٥إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع البحـر األحمــر عن عــام 
 إنجـــازات فـرع المجلـس فى المجــال اإلجتمــاعـــي: أوالً 

 الجھات المشاركة المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م

 الندوات -١

 مجمع إعالم الغردقة  مدرسة محمد الطیب االبتدائیة  طالب وطالبة ٥٠ الغردقة " ثقافة األختالف " ندوة بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ١٢ ١

 اإلدارة اإلجتماعیة برأس غارب  مدرسة العبور اإلبتدائیة  طالب وطالبة ٥٠ رأس غارب " حقوق وواجبات... المواطنة " ندوة بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ١٦ ٢

 مجمع إعالم الغردقة  مجمع اإلعالم بالغردقة شخصیة١٢٠ الغردقة " التربیة باللعب مع مدربى التنمیة البشریة " ندوة بعنوان  ٢٠١٥أبریل  ١٥ ٣

مدرسة الغردقة الثانویة  طالبة   ٧٠ الغردقة على ھامش مبادرة مدرستى " لحمیدة األخالق ا" ندوة  بعنوان  ٢٠١٥أبریل  ٢٢ ٤
 مدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر  الصناعیة بنات

قاعة إجتماعات الوحدة المحلیة  شخصیة ٧٠ القصیر " إدارة الذات " ندوة بعنوان  ٢٠١٥أبریل  ٢٨ ٥
 القصیر الوحدة المحلیة لمدینة  لمدینة القصیر 

نادى الطالئع بجمعیة الرعایة  شخصیة  ٥٠ رأس غارب " إدارة الذات " ندوة بعنوان  ٢٠١٥أبریل  ٢٩ ٦
 االدارة االجتماعیة بغارب اإلجتماعیة 

بنات بمدینة مدرسة الصنایع  طالبة ٥٠ القصیر على  ھامش مبادرة مدرستى " األخالق ... العلم ... المرأة " ندوة بعنوان  ٢٠١٥نوفمبر  ١٠ ٧
 مدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر  القصیر

مدرسة الثورة الثانویة بنات  طالبة  ٥٠ القصیر على ھامش مبادرة مدرستى " األخالق ... العلم ... المرأة " ندوة بعنوان  ٢٠١٥دیسمبر  ٢ ٨
 مدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر  بمدینة القصیر

نحو دمج ذوى اإلحتیاجات الخاصة ومتحدى اإلعاقة " ندوة بعنوان  ٢٠١٥دیسمبر  ٦ ٩
 مركز التأھیل اإلجتماعى الشامل  شخصیة ٤٥ القصیر " فى المجتمع 

 المجلس القومى لشئون اإلعاقة بالبحر األحمر 

وحدة المرأة ودمج النوع اإلجتماعى بجھاز شئون  
 البیئة

طرق .. األسباب .. المشكالت .. مرحلة المراھقة " ندوة بعنوان  ٢٠١٥دیسمبر  ٨ ١٠
مدرسة جماالت حراجى الثانویة  طالب وطالبة٧٥ رأس غارب " العالج 

 مدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر  المشتركة

نحو دمج ذوى اإلحتیاجات الخاصة ومتحدى اإلعاقة " ندوة بعنوان      ٢٠١٥دیسمبر  ١٠ ١١
 مركز شباب سفاجا بمدینة سفاجا شخصیة ٥٠ سفاجا " فى المجتمع 

 المجلس القومى لشئون اإلعاقة بالبحر األحمر  

 وحدة المرأة ودمج النوع اإلجتماعى بجھاز شئون البیئة

قاعة إجتماعات الوحدة المحلیة  شخصیة ١٠٠ القصیر " وتعدیل سلوك األبناء.... األم " ندوة بعنوان  ٢٠١٥دیسمبر  ١٤ ١٢
 ة القصیر لمدین

 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر  

 وحدة المرأة ودمج النوع اإلجتماعى بجھاز شئون البیئة 

مدرسة أحمد محسن الثانویة   طالبة ٦٥ رأس غارب على  ھامش مبادرة مدرستى " نحو سلوك أفضل " ندوة بعنوان  ٢٠١٥دیسمبر  ٢١ ١٣
 لتربیة والتعلیم بالبحر األحمر مدیریة ا الصناعیة بنات 



 ورش العمـــل - ٢

 ١٠الى  ٨من  ١
 ٢٠١٥سبتمبر

دعم " الورشة األولى  "  فلنكن شركاء ونصنع النجاح " ورش عمل 
ذوى اإلحتیاجات الخاصة و متحدى اإلعاقة و الصم و البكم و 

 "المكفوفین 
قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع  شخصیة ٢٥٠ الغردقة

 لغردقةإعالم ا

 مدیریة التضامن اإلجتماعى     
 المجلس القومى لشئون اإلعاقة بالبحر األحمر

 مجمع إعالم الغردقة 
 مدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر 

وحدة المرأة ودمج النوع اإلجتماعى بجھاز شئون 
 البیئة
 ءئ

 جامعة جنوب الوادى-كلیة التربیة بالغردقة 
 المؤسسة العربیة األفریقیة للتنمیة المستدامة 

 قصر الثقافة بالغردقة 
 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر  
 الجمعیة اإلقلیمیة لفتیان الكشافة بالبحر األحمر

 جمعیة شباب الغردقة الحر 
 العامة بالغردقة مكتبة مصر 

 ساقیة عبدالمنعم الصاوى بالغردقة
 المنطقة األزھریة بالبحر األحمر 

 المعـــــــــارض - ٣

 ٢٩یونیو إلى  ٢٩ ١
 م  ٢٠١٥یولیو 

معرض للمالبس المستعملة بأجر " إقامة معرض الخیر ألھل الخیر 
 جمعیة الشبان المسلمین بالغردقة  شخصیة ٥٠٠ الغردقة "رمزى لصالح الجمعیات المشتركة  فى إقامة المعرض

 الجمعیة اإلقلیمیة لفتیان الكشافة بالبحراألحمر
 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات 

 جمعیة  الھالل األحمر المصرى 

على ھامش )لمنتجات المشروعات الصغیرة للمرأة( إقامة معرض  ٢٠١٥، مارس ١٦ ٢
 مجمع إعالم الغردقة شخصیة ٣٠٠ الغردقة المرأة المصریة إحتفالیة یوم 

 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر  
 مركزشباب المیناء

 مدرسة الغردقة الثانویة الصناعیة بنات 
 مدرسة األمل للصم و البكم بالغردقة 

بمدینة رأس غارب  على )  النسائیة معرض لمنتجات األندیة ( إقامة  ٢٠١٥، مارس ١٦ ٣
النادى اإلجتماعى بمدینة رأس  شخصیة ١٠٠ رأس غارب ھامش إحتفالیة یوم المرأة المصریة

 اإلدارة اإلجتماعیة بمدینة رأس غارب غارب 

 اإلحتفــالیــات -٤

تمرات بمجمع إعالم قاعة المؤ شخصیة ٣٠٠ الغردقة " یــوم المرأة المصریة " إحتفالیة  ٢٠١٥، مارس ١٦ ١
 الغردقة 

 مجمع اإلعالم بالغردقة 
 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر  
 مركز شباب المیناء   

 مدرسة الغردقة الصنایع الثانویة بنات 
 مدرسة األمل للصم والبكم 

النادى اإلجتماعى بمدینة رأس  شخصیة٢٠٠ رأس غارب " یــوم المرأة المصریة " إحتفالیة  ٢٠١٥، مارس ١٩ ٢
 اإلدارة اإلجتماعیة بمدینة رأس غارب غارب 



 قاعة بسمة بسفاجا  شخصیة ١٠٠ سفاجا )أم مثالیة  ٣٠تكریم "  ( عید األم " إحتفال  ٢٠١٥، مارس ٢١ ٣

 حضانة السالم الخاصة بمدینة سفاجا
 فریق كورال قصر ثقافة سفاجا  

 فریق استعراضات مدرسة المستقبل االبتدائیة 
 فرقة الماجیكو لوتس الفنیة  

إبریل  ٥الى  ٣من  ٤
طفل وطفلة  ١٥٠ الغردقة  إحتفالیة ثالثیة یوم العطاء ٢٠١٥

 من األیتام
نادى جمعیة الھالل األحمر 

 المصرى 

 جمعیة الھالل األحمر المصرى بالغردقة 
 قلیمیة لفتیان الكشافة بالبحر األحمرالجمعیة اإل 
 نادى الغردقة الریاضى     
 جمعیة وصال لتنمیة المجتمع و دعم السیاحة و البیئة  
 جمعیة المستقبل للعاملین بمصر للطیران   
 حضانة كیدز بارك  - Smart Kidsحضانة  
  جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات 

 شركة میاه الشرب و الصرف الصحى بالبحراألحمر  
 جمعیة أم المؤمنین   -جمعیة بنى عبس  
 نادى الشبان المسلمین 

 نقابة فنانین البحراألحمر
 جراند أكواریوم الغردقة 

 مطار الغردقة الدولى  
 جمعیة أم المؤمنین الخیریة   

 فندق ھیلتون جراند بالزا 

مسرح الوحدة الصحراویة بمدینة  سیدة  ١٥٠ القصیر "تكریم األم المثالیة " إحتفالیة عید األم  ٢٠١٥أبریل  ٢١ ٥
 اإلدارة اإلجتماعیة بمدینة القصیر القصیر 

جلس القومى للمرأة مقر الم شخصیة  ٢٠ الغردقة  إحتفالیة إفتتاح قناة السویس الجدیدة  ٢٠١٥أغسطس  ٦ ٦
 ــــــ بالبحراالحمر

 القوافل -٥

 ٣٠إلى  ٢٨من  ١
 جمعیة الشیخیة بالغردقة سیدة  ٣٠٠ الغردقة " التغییر ... شركاء من أجل " قافلة  ٢٠١٥أبریل 

 شركة میاة الشرب والصرف الصحى بالبحر األحمر 
 الوحدة المحلیة لمدینة الغردقة  

 ئون الصحیة  مدیریة الش
 )شركة حیاة ( جمعیة ھیبكا 

 حزب مستقبل وطن 
 اإلدارة العامة للبیئة بدیوان عام المحافظة 

 الفرع اإلقلیمى لجھاز شئون البیئة 
 المشاركات - ٦

من أمام مكتبة مصر مسیرة  شخصیة  ٢٥٠ الغردقة  العید القومى لمحافظة البحر األحمر  ٢٠١٥ینایر  ٢٢ ١
 العامة 

مشاركة اللجنة الشبایبة للمجلس مع جمیع المدیریات 
التنفیذیة و مؤسسات المجتمع المدنى باحتفال المحافظة 

 بعیدھا القومى 



 مدینة مرسى علم  شخصیة  ١٠٠ مرسى علم  العید القومى لمحافظة البحر األحمر  ٢٠١٥ینایر  ٢٢ ٢
سى علم مع مشاركة فرع المجلس بمدینة مر

المؤسسات التنفیذیة و مؤسسات المجتمع المدنى بالعید 
 القومى للمحافظة 

حضور اللقاء التنیسقى الذى عقده مجمع إعالم الغردقة بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ١٠ ٣
قاعة إجتماعات مركز النیل  شخصیة  ٥٠ الغردقة " االتحاد قوة "

 میةمنظمات المجتمع المدنى والھیئات الحكو لإلعالم 

ولى من منحة میكروسوفت فى الحفل توزیع جوائز الدفعة ا" حضور  ٢٠١٥أبریل  ١٠ ٤
قاعة مؤتمرات مجمع إعالم  شخصیة  ١٠٠ الغردقة "تصاالت  إلالمعتمدة من وزارة ا ICDLبرامج 

 الغردقة
 للغات والترجمة  LCIمركز 

 جمعیة المستقبل للعاملین بمصر للطیران  

حفل ختام األنشطة الطالبیة لمعاھد المنطقة األزھریة للعام " حضور  ٢٠١٥أبریل  ١٤ ٥
 المنطقة األزھریة بالبحر األحمر  معھد الغردقة النموذجى شخصیة ١٥٠ الغردقة  " م   ٢٠١٥  -ھجریا  ١٤٣٦

 ٢٠١٥مایو  ١ ٦
إحتفالیة جمعیة المستقبل للعاملین بمصر للطیران  بعید العمال و 

ر من المجلس للموظفات المثالیات بشركة مصر توزیع شھادات تقدی
 للطیران 

 جمعیة المستقبل للعاملین بمصر للطیران مجمع إعالم الغردقة شخصیة ١٥٠ الغردقة

 مشروعات خدمیة -٧

 ٢٠١٥دیسمبر  ٢ ١
 سین ھیئة األمم المتحدة والمساواة بین الجن مدینة رأس غارب طالبة ٤٥ رأس غارب "بطاقتك حقوقك " مشروع  م

 إجتماعات -٨

مقر المجلس القومى للمرأة  شخص ١٥ الغردقة  "خاص بتدریب محو األمیة " إجتماع تنسیقى بفرع المجلس  ٢٠١٥ینایر  ٥ ١
 بالبحراالحمر

 الجمعیة اإلقلیمیة لفتیان الكشافة بالبحر األحمر  
 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات  

خاص بوحدة التطویر الحضارى " سیقى بفرع المجلس إجتماع تن ٢٠١٥ینایر  ١٥ ٢
مقر المجلس القومى للمرأة  شخص ١٥ الغردقة  لمناقشة تطویر زرزارة "  للعشوائیات 

 بالبحراالحمر

 مؤسسة ساویرس للتنمیة المجتمعیة  
 وحدة تطویر العشوائیات بدیوان عام المحافظة 

 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات 

 دیوان عام المحافظة  شخص ٤٠ الغردقة  أجتماع مع وحدة التطویر الحضارى للعشوائیات بدیوان عام المحافظة ٢٠١٥فبرایر  ١٦ ٣
وحدة تطویر  -مؤسسة ساویرس للتنمیة المجتمعیة  

العشوائیات بدیوان عام المحافظة  و العدید من 
 منظمات المجتمع المدنى 

للجنة التنسیقیة الخاصة بمشروع تأمین سبل العیش حضور إجتماع ا ٢٠١٥مایو  ٧ ٤
 المصالح الحكومیة دیوان عام المحافظة  شخص ٥٠ الغردقة  )الفاو(وخلق األصول للمجتمعات الھشھ بالبحر األحمر 

جنوب  –شمال سیناء  –البحر األحمر ( حضور اإلجتماع اإلقلیمى  ٢٠١٥مایو  ١٢ ٥
قاعة المؤتمرات بمجمع إعالم  شخصیة ١٠٠ الغردقة  ولالمنتدى الحضرى المصرى األ) سیناء 

 منظمات المجتمع المدنى والھیئات الحكومیة الغردقة 

برئاسة السید المحافظ و حضور مدیرى مدیریات  دیوان عام المحافظة  شخصیة ١٠٠ الغردقة  حضور اإلجتماع التنفیذى الشھرى للمحافظة  ٢٠١٥مایو  ١٤ ٦
 المصالح الحكومیة

حضور لندوة توعیة للمرأة ببطاقة الرقم القومى ومناقشة الظواھر  ٢٠١٥مایو  ٣٠ ٧
 مجموعة سفراء المواطنة الشباب  مركز شباب سفاجا بمدینة سفاجا شخصیة  ٥٠ سفاجا السلبیة ضد المرأة 

حضور اإلحتفال السنوى الرابع لمجلس األمناء واألباء والمعلمین  ٢٠١٥یونیو  ٢ ٨
حدیقة األسرة بجوار مكتبة مصر  شخصیة ٢٠٠ دقةالغر بالمحافظة

 مجلس األمناء واألباء والمعلمین بالمحافظة العامة

تحدید شركاء التنمیة من الجھات الحكومیة والغیر حكومیة على  ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣ ٩
بقاعة أوركیدا بمدینة رأس  شخصیة ٥٠ رأس غارب المستوى المحلى لمدینة رأس غارب 

 غارب 
سید رئیس المدینة و بحضورمنظمات برئاسة ال

 المجتمع المدنى والھیئات الحكومیة



 المساعدات اإلنسانیة - ٩

 ٢٠١٥مارس  ١٦ ١
سیدة من مدینة رأس (ماكینة خیاطة لسیدتین معیلتین  ٢تسلیم عدد 

على ھامش احتفالیة یوم المرأة ) سیدة من مدینة القصیر -غارب 
 المصریة 

 تبرع من وزارة الداخلیة قطاع حقوق االنسان  اإلعالم بالغردقة مجمع  سیدتین الغردقة 

 ٢٠١٥یونیو  ٢٠ ٢
كرتونة رمضانیة لجمعیة تنمیة  ٧٠تبرع أحد رجال األعمال بعدد 

الرائدات الریفیات حیث تم توزیعھا على السیدات الفقیرات واألكثر 
ً بمشاركة الجمعیة  احتیاجا

 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر   للمرأة  فرع المجلس القومى سیدة ٧٠ الغردقة 

فاطمة / تم التصدیق من السید المحافظ على إعانة شھریة للسیدة  ٢٠١٥یولیو  ١٥ ٣
 دیوان عام المحافظة فرع المجلس القومى للمرأة  سیدة واحدة  الغردقة  إبراھیم محمد

 ٢٠١٥یولیو  ١٦ ٤
أبوالحسن الشاذلى / ك  للطفل توفیر جھاز كرسى  كھربائى متحر

بمدینة سفاجا طبقا لتوصیات ورشة عمل دعم ذوى االحتیاجات 
 الخاصة 

تبرع من طلبة إحدى المؤسسات التعلیمیة الخاصة  مدینة سفاجا طفل واحد سفاجا
 )المدرسة الفرنسیة(بمدینة الغردقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م ٢٠١٥حـر األحمــر عن عــام إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع الب
 إنجـــازات فـرع المجلـس فى المجــال اإلقتصادى: ثانیا 

 الجھات المشاركة المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م
 المؤتمرات -١

 مجمع إعالم الغردقة شخص٣٠٠ الغردقة "مؤتمر ریادة األعمال و المشروعات الصغیرة  ٢٠١٥مارس  ٣٠ ١
 مجمع إعالم الغردقة 

 الصندوق االجتماعى للتنمیة 
 الجمعیة المصریة للغات و الترجمة 

 المعـــــــــارض - ٢

 ٣١و حتى  ٢٢من  ١
 الجمعیة التعاونیة االستھالكیة بالغردقة  ش الكھف  شخص ١٠٠ الغردقة "بیع منتجات المرأة المعیلة " إقامة معرض  ٢٠١٥ینایر

یونیو  ١٣الى  ١٠من  ٢
٢٠١٥ 

) للحرف الیدویة و المشغوالت التراثیة(إقامة معرض 
ساقیة الصاوى الثقافیة  شخصیة ٣٠٠ الغردقة على ھامش اإلحتفال بیوم البیئة العالمى 

 بالغردقة 
 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات 
 ساقیة الصاوى الثقافیة بالغردقة

 )ات تدریبیة لتنمیة المھارات دور( البرامج التدریبیة -٣

 مجمع اإلعالم بالغردقة  سیدة  ٢٥ الغردقة  " تنمیة مھارات الدمج بسوق العمل " برنامج تدریبى  ٢٠١٥مایو  ٢٦الى  ١٦من  ١

 مجمع اإلعالم بالغردقة 
 جامعة جنوب الوادى -كلیة التربیة بالغردقة 

 ھرة منظمة العمل الدولیة بالقا
مركزتطویرالدراسات العلیا و البحوث بكلیة الھندسة 

 جامعة القاھرة 
األكادیمیة المصریة للكمبیوتر و اللغات و التنمیة 

 البشریة 
 الجمعیة المصریة للغات و الترجمة 

سبتمبر  ٣و حتى  ٢٩من  ٢
 أغسطس ٢٠١٥

ن خالل دورة تدریبیة على إقامة و إدارة المشروعات م
 مجمع اإلعالم بالغردقة  سیدة  ٢٥ الغردقة  ) SIYBإبدأ مشروعك (البرنامج التدریبى المعتمد 

 مجمع إعالم الغردقة 
 الصندوق االجتماعى للتنمیة 
 منظمة العمل الدولیة بالغردقة

 الجمعیة المصریة للغات و الترجمة 

 اإلحتفــالیــات -٤

إحتفالیة توزیع شھادات منحة تنمیة دمج المرأة بسوق  ٢٠١٥س أغسط ٣ ١
قاعة المؤتمرات بمجمع  شخصیة ٣٠٠ الغردقة العمل 

 إعالم الغردقة 

 مجمع اإلعالم بالغردقة 
 كلیة التربیة بالغردقة 

 منظمة العمل الدولیة بالقاھرة 
ھندسة مركزتطویرالدراسات العلیا و البحوث بكلیة ال

 جامعة القاھرة 
األكادیمیة المصریة للكمبیوتر و اللغات و التنمیة 

 البشریة 

 الجمعیة المصریة للغات و الترجمة 



 اللقاءات- ٥

المشروع "لقاء تعریفى للسیدات بمبادرة مشروعك  ٢٠١٥مایو  ٦ ١
 شخصیة  ٥٠ رأس غارب "القومى للتنمیة البشریة والمجتمعیة و المحلیة 

مقر جمعیة أبو دیاب بمنطقة 
مدینة رأس -الحراجیة 

 غارب 
 " أبدأ مشروعك"مسئولى مشروع 

 مساعدات القروض الشخصیة -٦

 ٢٠١٥أبریل  ١٦ ١
التنسیق بین فرع المجلس وصندوق تنمیة القریة بدیوان 

عام المحافظة و مجالس المدن للحصول على قروض 
 غر للمرأة شخصیة للمشروعات متناھیة الص

صندوق تنمیة القریة  سیدات  ٧ الغردقة
 صندوق تنمیة القریة بمدینتى الغردقة و سفاجا  بمدینتى الغردقة و سفاجا 

 ٢٠١٥، أغسطس ٢٧ ٢
التنسیق بین فرع المجلس وصندوق تنمیة القریة بدیوان 

عام المحافظة و مجالس المدن للحصول على قروض 
 للمرأة  شخصیة للمشروعات متناھیة الصغر

صندوق تنمیة القریة  سیدات  ٣ الغردقة 
 صندوق تنمیة القریة بمدینة الغردقة  بمدینتى الغردقة و سفاجا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م ٢٠١٥إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع البحـر األحمــر عن عــام 
 إنجـــازات فـرع المجلـس فى المجــال البیئى: ثانیا 

عدد  المدینة الموضوع ریخالتا م
 الجھات المشاركة المكان المستفیدات

النــــدوات -١  

ساھم معنا لترشید .... معا للحفاظ على الحیاة "   ندوة  ٢٠١٥، یونیو ١٠ ١
 شركة میاة الشرب والصرف الصحى بالبحر األحمر  مكتبة رأس غارب العامة  شخصیة   ٤٠ ندوة "إستھالكك 

   ورش العمل  -٢

نوفمبر  ١٧الى  ١٥من  ١
٢٠١٥ 

دعم دور المرأة فى تحقیق التنمیة " ورشة عمل 
قاعة التدریب بالفرع اإلقلیمى  شخصیة  ٥٠ الغردقة "المستدامة 

 لجھاز شئون البیئة 
 وحدة المرأة و دمج النوع اإلجتماعى بجھازشئون البیئة 

 بالبحراألحمرالفرع اإلقلیمى لجھازشئون البیئة 

 ٢٠١٥دیسمبر  ١٥إلى  ١٤ ٢
تطبیق عملى " ترشید إستھالك المیاه" ورشة عمل 

الستغالل الموارد المائیة المتاحة وصیانة شبكات 
 المیاه و الخزانات فى المنازل 

قاعة التدریب بالفرع اإلقلیمى  شخص ٥٠ الغردقة
 لجھاز شئون البیئة 

 جھاز شئون البیئة وحدة المرأة ودمج النوع اإلجتماعى ب 
 الفرع اإلقلیمى لجاز شئون البیئة بالبحر األحمر 

 اإلدارة العامة للبیئة بدیوان عام المحافظة  
 شركة میاة الشرب والصرف الصحى بالبحر األحمر 

 مؤسسة القادة بالبحر األحمر  
 اإلحتفــالیــات -٣

سبعة " م   ٢٠١٥ال بیوم البیئة العالمى اإلحتف ٢٠١٥یونیو  ١٣ ١
 بالغردقة ) دیباج مول ( ساقیة الصاوى  شخصیة ٣٠٠ الغردقة "ملیارات حلم على كوكب واحد فلنستھلك بعنایة 

 اإلدارة العامة للبیئة بدیوان عام المحافظة 
 الفرع اإلقلیمى لجھاز شئون البیئة  
 محمیات البحر األحمر 

 شركة میاة الشرب والصرف الصحى بالبحر األحمر 
 الجمعیة اإلقلیمیة لفتیان الكشافة  

 مدیریة الشباب و الریاضة 
 جمعیة أبوسالمة 

 ساقیة الصاوى الثقافیة بالغردقة 
 جمھیة ھیبكا

 المشاركات -٤

رة المصاید البحر األحمر إدا" ورشة عمل بعنوان   ٢٠١٥مارس  ٢٥ ١
 المعھد القومى لعلوم البحار و المصاید بالبحراألحمر مجمع اإلعالم بالغردقة  شخصیة ٢٠٠ الغردقة "مشاكل وحلول ... 

 محمیات البحراألحمر
 

 

 

 

 

 



 م ٢٠١٥إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع البحـر األحمــر عن عــام 
 زات فـرع المجلـس فى المجــال الثقافىإنجـــا: أوالً 

 الجھات المشاركة المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م
 الندوات -١

 مجمع إعالم الغردقة قاعة مجمع إعالم الغردقة شخصیة  ٥٠ الغردقة  " نساء غیرن التاریخ " ندوة  م  ٢٠١٥یولیو  ٢٨ ١

نحو تمكین المرأة من أداء " دور المرأة فى المجتمع : "وان ندوة بعن م  ٢٠١٥نوفمبر  ٦ ٢
مركز دندرة الثقافى بمدینة  شخصیة  ٧٠ الغردقة  أدوارھا اإلنسانیة 

 مركز دندرة الثقافى بمدینة الغردقة الغردقة

تفعیل دور الرجل فى تمكین المرأة ""  خیركم ألھلھ... خیركم "  ندوة بعنوان  م ٢٠١٥دیسمبر  ٢٢ ٣
قاعة التدریب بالفرع اإلقلیمى  شخصیة  ٥٠ الغردقة  أداء أدوراھا اإلجتماعیة من

 وحدة المرأة ودمج النوع اإلجتماعى بجھاز شئون البیئة  لجھاز شئون البیئة بالغردقة 

 أمسیات ثقافیة تدریبیة -٢

 ٢٠١٥أغسطس  ١٢ ١
قاعة المؤتمرات بمجمع إعالم  ١٥٠ الغردقة  )  HOW TO BE(  أمسیة تدریبیة بعنوان   م 

 الغردقة

 جمعیة المستقبل للعاملین بمصر للطیران 
 مجمع إعالم الغردقة  
  AD٣أكادیمیة  

 للغات والترجمة  LCIأكادیمیة 

إعالم قاعة المؤتمرات بمجمع  ٢٠٠ الغردقة  )  HOW TO BE   ٢(أمسیة تدریبیة بعنوان   م ٢٠١٥أكتوبر  ٢٦ ٢
 الغردقة

 جمعیة المستقبل للعاملین بمصر للطیران 
 مجمع إعالم الغردقة
 مكتبة مصر العامة 

 للغات والترجمة  LCIأكادیمیة  
 المشــاركات  -٣

المباراة النھائیة لدورى كرة القدم لمراكز الشباب النسخة الثانیة لعام " حضور  م  ٢٠١٥أبریل  ١ ١
 مدیریة الشباب والریاضة أستاد الغردقة  ٢٠٠ مشاركة م  ٢٠١٥/٢٠١٤

 )جمعیة تنمیة المواھب ( میدان تاالنت  مكتبة مصر العامة شخصیة ١٠٠ الغردقة  "الندوة اإلفتتاحیة لنادى األدب " حضور  ٢٠١٥أبریل  ٢١ ٢

جالل "و الشاعر" الرحمن األبنودى عبد"حضور االمسیات الثقافیة لتأبین الشاعر الكبیر  مایو ٣١الى ٢٨من  ٣
 -قصر الثقافة  -المجمع اإلعالمى  شخصیة  ٢٠٠ الغردقة  "األبنودى 

 جمعیة انا مصرى انا أفتخر ساقیةالصاوى -مكتبة مصرالعامة

 الكنیسة اإلنجیلیة بالغردقة الكنیسة اإلنجیلیة بالغردقة شخصیة١٠٠ الغردقة  بشیر عزمى راعیا شریكا للكنیسة اإلنجیلیة بالغردقة / حفل تنصیب القس "حضور  ٢٠١٤یولیو  ٣١ ٤

ساقیة  -) جمعیة تنمیة المواھب ( میدان تاالنت  مسرح قصر الثقافة  شخصیة ١٥٠ الغردقة  حضور حفل تكریم البیت الفنى للمسرح  ٢٠١٥نوفمبر  ٦ ٥
 الصاوى

ء على مستوى المحافظة للعام الدراسي مشاركة فرع المجلس فى مسابقة تصفیة اإللقا م ٢٠١٥دیسمبر  ١٧ ٦
٢٠١٥/٢٠١٧ 

رأس 
مدرسة عثمان بن عفان  شخصیة ١٠١ غارب

 اإلدارة التعلیمیة بمدینة رأس غارب  اإلعدادیة

 مدینة الغردقة ٣٥٠ الغردقة   م ٢٠١٥مارثون الغردقة األول للدراجات للھواه دیسمبر "مشاركة فرع المجلس فى  م ٢٠١٥دیسمبر  ٢٥ ٧

المنظم الرئیسى لھذا  Hurghada Ridersفریق 
 الحدث

 الجمعیة اإلقلیمیة لفتیان الكشافة
 نادى الغردقة الریاضى 

 جمعیة وصال لتنمیة المجتمع ودعم السیاحة و البیئة 
 شركة كوكا كوال 

 الھیئة اإلقلیمیة لتنشیط السیاحة 
 مستشفى الكوثر 

 مؤسسة ھدیتك إلنقاذ إنسان 
 )جمعیة تنمیة المواھب (جمعیة میدان تاالنت 

شركة ریسكو للتعدین وشركة ریس المصریة 
 السعودیة 



 م ٢٠١٥إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع البحـر األحمــر عن عــام 
 سيإنجـــازات فـرع المجلـس فى المجــال السیا: أوالً 

 الجھات المشاركة المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م
 الندوات -١

دور الرائدات الریفیات فى " ندوة بعنوان    ٢٠١٥فبرایر  ٩ ١
 اإلدارة اإلجتماعیة برأس غارب  نادى المرأة  رائدة ریفیة ٢٠ رأس غارب "المشاركة السیاسیة 

األمن القومى المصرى " ندوة  بعنوان  ٢٠١٥مارس  ٣ ٢
مركز شباب سفاجا بمدینة  شخصیة ١٥٠ سفاجا " والعربى 

 نادى المرأة بمركز شباب سفاجا  سفاجا 

 ٢٠١٥مارس  ٩ ٣
تمكین المرأة فى الحكم المحلى " ندوة بعنوان  

على ھامش مبادرة " ودور المجتمع المدنى 
 مدرستى

مدرسة الغردقة الصناعیة  طالبة ٣٥ الغردقة
 مدیریة التربیة والتعلیم  -جمعیة شباب الغردقة الحر   انویة بنات الث

دور المرأة فى الحیاة السیاسیة " ندوة بعنوان   م ٢٠١٥سبتمبر  ٢٠ ٤
النادى اإلجتماعى بمدینة  شخصیة ٥٠ رأس غارب "

 اإلدارة اإلجتماعیة بمدینة رأس غارب  رأس غارب

ون حقوق األشخاص لذوي قان" ندوة بعنوان   م ٢٠١٥أكتوبر  ١١ ٥
 المجلس القومى لشئون اإلعاقة بالبحر األحمر  مجمع إعالم الغردقة شخصیة ٥٠ الغردقة  "اإلعاقة 

 مجمع إعالم الغردقة 
 )الدورات التدریبیة والتوعویة( البرامج التدریبیة  -٢

المرأة المصریة " برنامج تدریبي بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ٢٥ ١
قاعة مسایا بمدینة رأس  سیدة ١٠٠ رأس غارب " رشحى ...انتخبى ...شاركى .خابات واإلنت

 غارب 
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة 

 "العامة

المرأة المصریة " برنامج تدریبي بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ٢٦ ٢
عة إجتماعات الوحدة قا سیدة ١٣٥ القصیر " رشحى ...انتخبى ...شاركى .واإلنتخابات 

 المحلیة لمدینة القصیر 
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة 

 "العامة

دور الرائدات فى " برنامج تدریبى  ٢٠١٥مایو  ٢٠إلى  ١٨من  ٣
األمانة "للمرأة االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى  مجمع إعالم الغردقة  فرد ٢٤ الغردقة "اإلنتخابات المحلیة 

 "العامة

المرأة المصریة " برنامج تدریبي بعنوان  ٢٠١٥یونیو  ٣ ٤
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة  قریة الشیخ الشاذلي سیدة  ٤٠ مرسى علم  " رشحى ...انتخبى ...شاركى .واإلنتخابات 

 "العامة

المرأة المصریة  "برنامج تدریبي بعنوان  ٢٠١٥یونیو  ٤ ٥
مركز شباب أبو غصون  سیدة ٥٠ مرسى علم  " رشحى ...انتخبى ...شاركى .واإلنتخابات 

 بمدینة مرسي علم
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة 

 "العامة

المرأة المصریة " برنامج تدریبي بعنوان  ٢٠١٥یونیو  ٤ ٦
مركز شباب مدینة  سیدة ١٥٠ مرسى علم  " رشحى ...انتخبى ...شاركى .واإلنتخابات 

 ممرسي علم
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة 

 "العامة

المرأة المصریة " برنامج تدریبي بعنوان  ٢٠١٥یونیو  ٥ ٧
منطقة زرزارة بمدینة  سیدة ١٥٠ الغردقة " رشحى ...انتخبى ...شاركى .واإلنتخابات 

 الغردقة
األمانة "الدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة ا

 "العامة
 الحمـــــــــالت -٣

خالل شھرى أغسطس  ١
مدینة سفاجا ومدینة  أسرة ٥٦٠ القصیر -سفاجا  )للتوعیة السیاسیة ( حمالت طرق األبواب  ٢٠١٥وسبتمبر 

 ادارة التعاون الدولى باالمانة العامة للمجلس القصیر

توعیة سیاسیة بأھمیة التصویت فى " حملة  م ٢٠١٥أكتوبر  ١٤ ٢
   مدینة رأس غارب سیدة ٢٥٠  رأس غارب "اإلنتخابات 

موجھھ للناخبین والناخبات " حملة دعائیة  م ٢٠١٥أكتوبر  ١٥ ٣
مدینة الغردقة ورأس  __ الغردقة "لدفع المشاركة السیاسیة للمرأة 

   غارب 



غرفة عملیات لمراقبة إنتخابات مجلس النواب  م ٢٠١٥أكتوبر  ١٩إلى  ١٨ ٤
مدینة رأس غارب  للسادة الناخبین مدن مختلفة م ٢٠١٥

   والغردقة وسفاجا والقصیر 

غرفة عملیات لمراقبة إنتخابات مجلس النواب  م ٢٠١٥أكتوبر  ٢٨إلى  ٢٧ ٥
مدینة رأس غارب  للسادة الناخبین مدن مختلفة م فى مرحلة اإلعادة ٢٠١٥

   ردقة وسفاجا والقصیر والغ

 اللقـــاءات  -٤

النظام اإلنتخابى لذوى " لقاء تنسیقي بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ١٤ ١
 -منظمات المجتمع المدني  -مجمع إعالم الغردقة  مجمع اإلعالم بالغردقة شخصیة ٥٠ الغردقة "اإلعاقة 

 المجلس القومى لشئون اإلعاقة 

المرأة المصریة خطوة " بعنوان لقاء توعوى  ٢٠١٥فبرایر  ١٨ ٢
بمركز شباب أم الحویطات  سیدة١٣٠ سفاجا نحو البرلمان 

 بمدینة سفاجا  
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة 

 "العامة

إجتماع تحضیرى للقیادات الشابھ بفرع "  ٢٠١٥أبریل  ٢٠ ٣
ي فرع المجلس القوم متطوع  ٢٥ الغردقة "  المجلس 

 للمرأة
األمانة "االدارة العامة للتدریب بالمجلس القومى للمرأة 

 "العامة

 ٢٠١٥أكتوبر  ٧ ٤

لقاء مع السیدات المرشحات لمجلس النواب 
بالمحافظة لتقدیم الدعم والمساعدات التوعویة 
لھن ونشر بیناتھم والتعریف بھم على صفحة 

 المجلس القومي للمرأة

 فرع المجلس القومي ٤ الغردقة
 أعضاء لجنة االعلم و المشاركة السیاسیة بفرع المجلس للمرأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م ٢٠١٥إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع البحـر األحمــر عن عــام 
 إنجـــازات فـرع المجلـس فى المجــال الصحى: أوالً 

 مشاركةالجھات ال المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م
 الندوات -١

... األمراض السرطانیة " ندوة  بعنوان  ٢٠١٥فبرایر  ٢٤ ١
 جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر -مجمع اإلعالم   مجمع اإلعالم بالغردقة سیدة ٦٠ الغردقة " األسباب والوقایة 

السالمة والصحة فى مكان " ندوة بعنوان  ٢٠١٥مایو  ٢٧ ٢
 مجمع إعالم الغردقة  مجمع إعالم الغردقة  شخصیة ٥٠ الغردقة "العمل 

الغــذاء الصحـى لك " ندوة بعنوان ٢٠١٥یونیو  ٨ ٣
 مجمع إعالم الغردقة  مجمع إعالم الغردقة  شخص  ٤٥ الغردقة " وألسرتك

اعات الوحدة المحلیة قاعة إجتم شخصیة ٣٥ الغردقة "وجبة سلیمة على أد اإلید " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥أغسطس  ١٩ ٤
 مجمع إعالم الغردقة بمدینة الغردقة

التوعیة بمكافحة سرطان " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥نوفمبر  ١١ ٥
جمعیة تنمیة المجتمع بمنطقة  شخصیة ٧٥ رأس غارب " الثدى 

 السقالة بمدینة رأس غارب 

جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر  -مجمع إعالم الغردقة 
وحدة دمج المرأة والنوع اإلجتماعى بجھاز شئون  -األحمر  

 البیئة 

األسباب ... سرطان الثدى " ندوة بعنوان   م ٢٠١٥دیسمبر  ٦ ٦
الجمعیة الخیریة اإلسالمیة  شخصیة ٥٠ رأس غارب وطرق الوقایة ... 

 بمدینة رأس غارب 
وحدة دمج  -جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر  

 نوع اإلجتماعى بجھاز شئون البیئة المرأة وال

 م  ٢٠١٥دیسمبر  ١٤ ٧
ندوة بعنوان التلوث البیئة والصحة           

اإللتھاب الكبدى (                العامة
 )الفشل الكلوى  -اإلیدز  - Cالوبائى فیرس 

مركز شباب مبارك بمدینة  شخصیة ٥٠ القصیر
 القصیر

جمعیة تنمیة الرائدات  -) شباب من أجل التنمیة ( جمعیة رؤیة 
وحدة دمج المرأة والنوع اإلجتماعى  -الریفیات بالبحر األحمر  

 بجھاز شئون البیئة 

األسباب ... سرطان الثدى " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥دیسمبر  ١٦ ٨
قاعة إجتماعات الوحدة المحلیة  شخصیة ١٢٠ القصیر وطرق الوقایة ... 

 بمدینة القصیر

جمعیة تنمیة الرائدات  -بمدینة القصیر الجمعیة النسائیة 
وحدة دمج المرأة والنوع اإلجتماعى  -الریفیات بالبحر األحمر  

جمعیة  -فریق متطوعى مستشفى بھیة   -بجھاز شئون البیئة  
 رسالة لألعمال الخیریة 

األسباب ... سرطان الثدى " ندوة بعنوان  م  ٢٠١٥دیسمبر  ١٧ ٩
مركز شباب سفاجا بمدینة  شخصیة ٥٠ سفاجا وطرق الوقایة ... 

 سفاجا
وحدة دمج  -جمعیة تنمیة الرائدات الریفیات بالبحر األحمر 
 المرأة والنوع اإلجتماعى بجھاز شئون البیئة 

 :المبــــادرات  -٢

 م  ٢٠١٥نوفمبر  ١٩ ١
.. مصر مش إرھاب وال إدمان ( مبادرة 

ان للتوعیة بمخاطر اإلدم) مصر بلد األمان
 وتعاطى المخدرات

میدان  -قصر ثقافة الغردقة  شخصیة ٥٠٠ الغردقة
 الممشي السیاحى  -الدھار 

وحدة دمج المرأة والنوع اإلجتماعى  -صندوق مكافحة اإلدمان 
 اإلدارة العامة للبیئة بدیوان عام المحافظة    -بجھاز شئون البیئة 

 

 

 

 

 



 م ٢٠١٥البحـر األحمــر عن عــام  إنجــازات المجلــس القومـي للمــرأة فــرع
 إنجـــازات فـرع المجلـس فى مجال العنف ضــد المـــرأة: ثانیا 

 الجھات المشاركة المكان عدد المستفیدات المدینة الموضوع التاریخ م
 النــــدوات  -١

 مدیریة الشباب والریاضة    شباب المیناء بمدینة الغردقة  مركز سیدة ١٠٠ الغردقة "سالمة المرأة من التحرش " ندوة بعنوان  ٢٠١٥ینایر  ٢٦ ١

مدرسة الصنایع الثانویة بنات بمدینة  طالبة ٩٠ سفاجا " سالمة المرأة من التحرش " ندوة بعنوان   ٢٠١٥فبرایر  ١٥ ٢
 نادى المرأة بمركز شباب سفاجا  سفاجا

على  "سالمة المرأة من التحرش " ندوة بعنوان   ٢٠١٥مارس  ٢٩ ٣
مدرسة الغردقة الثانویة الصناعیة  طالبة٧٥ الغردقة ھامش مبادرة مدرستى

 مدیریة التربیة والتعلیم بنات  

المعھد األزھرى للفتیات بمدینة  طالبة  ٥٠ الغردقة " العنف المجتمعى " ندوة بعنوان  ٢٠١٥أبریل  ٨ ٤
 مجمع إعالم الغردقة الغردقة

جمعیة تنمیة المجتمع بمنطقة زرزارة  سیدة ٥٠ الغردقة "ال للعنف ضد المرأة "  ندوة بعنوان م ٢٠١٥أغسطس  ١٧ ٥
 مجمع إعالم الغردقة بالغردقة

على ھامش " شرح قانون التحرش " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥أكتوبر  ١٣ ٦
 األحمرمدیریة الشباب والریاضة بالبحر  مدرسة الصناعات بنات بمدینة سفاجا طالبة ٧٥ سفاجا مبادرة مدرستى

مدرسة جمال عبد الناصر الثانویة  طالبة ٧٠ الغردقة "ال للعنف ضد المرأة " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥نوفمبر  ٥ ٧
 مجمع إعالم الغردقة بنات بالغردقة

مدرسة الجوھرة المتمیزة للغات  طالبة ٧٥ الغردقة "ال للعنف ضد المرأة " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥نوفمبر  ٢٢ ٨
 مجمع إعالم الغردقة ةبمدینة الغردق

الیوم العالمى للقضاء على العنف " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥نوفمبر  ٢٥ ٩
 " ضد المرأة 

رأس 
مدرسة التمریض الثانویة بنات بمدینة  طالبة ٦٥ غارب

   رأس غارب 

الیوم العالمى للقضاء على العنف " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥نوفمبر  ٢٥ ١٠
مدرسة المیناء الثانویة المشتركة  لب وطالبةطا ٧٠ الغردقة " ضد المرأة 

   بمدینة الغردقة 

الیوم العالمى للقضاء على العنف " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥نوفمبر  ٢٥ ١١
مدرسة الثانویة الفندقیة بمدینة  طالبة ٥٥ القصیر " ضد المرأة 

   القصیر 

 مجمع إعالم الغردقة مدرسة الصنایع بنات بمدینة الغردقة طالبة ٦٠ قةالغرد "ال للعنف ضد المرأة " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥دیسمبر  ٦ ١٢
 مجمع إعالم الغردقة مدرسة سعد زغلول اإلعدادیة بنات طالبة ٧٠ الغردقة "ال للعنف ضد المرأة " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥دیسمبر  ٧ ١٣

على ھامش " ال للعنف المدرسي " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥دیسمبر  ٨ ١٤
مدرسة الحسن بن الھیثم اإلعدادیة  طالب وطالبة ٦٥ القصیر مدرستىمبادرة 

 مدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر المشتركة 

 مجمع إعالم الغردقة مدرسة الكھف اإلعدادیة المشتركة طالب وطالبة ٥٠ الغردقة "ال للعنف ضد المرأة " ندوة بعنوان  م ٢٠١٥دیسمبر  ٢١ ١٥

 تالحمـــــــــال -٢
 مدیریة الشباب والریاضة بالبحر األحمر مركز شباب المیناء بالغردقة سیدة ٦٠ الغردقة "توعیة للعنف ضد المرأة " حملة  م ٢٠١٥أكتوبر  ١٠ ١

  اللقـــاءات - ٣

توعوى ضد التحرش لألبناء وأولیاء األمور " لقاء  ٢٠١٥فبرایر  ١٤ ١
( ساقیة الصاوى بمدینة الغردقة  شخصیة ١٥٠ لغردقةا " والمشرفین التربویین 

 فریق حمایة بالغردقة  ) دیباج مول 



لقاء مكتب شكاوى المرأة مع ممثلى المدیریات  ٢٠١٥یونیو  ١٥ ٢
 المجلس القومى للمرأة فرع األقصر   األقصر بتفعیل التعاون المتبادل

محامى مكتب الشاكاوى ومسئولى اإلتصال بمحافظة 
 ألحمرالبحر ا

محامى مكتب الشاكاوى ومسئولى اإلتصال بمحافظة 
 أسوان

محامى مكتب الشاكاوى ومسئولى اإلتصال بمحافظة 
 األقصر

محامى مكتب الشاكاوى ومسئولى اإلتصال بمحافظة 
 قنــا

محامى مكتب الشاكاوى ومسئولى اإلتصال بمحافظة 
 سوھاج 

 التدریبات -٤

 ٢٠١٥أبریل  ١٩ ١

لرفع الوعى القانونى  فى " دورة تدریبیة "  
الضمان  -األحوال الشخصیة  -العنف ( مجاالت 

والتوعیة بمقترح قانون العنف الجدید  -اإلجتماعى 
لمسئولى إتصال مكتب شكاوى المرأة بالمصالح ) " 

 الحكومیة

مكتب شكاوى المرأة ومتابعتھا باألمانة العامة بالمجلس  قاعة التدریب مجمع اإلعالم بالغردقة شخصیة ٤٥ الغردقة
 القومى للمرأة بالقاھرة

 :مكتب شكاوى المرأة ومتابعتھا بفرع المجلس 

 :القضــایا والشــكاوى  - ٥
   مدینة الغردقــة سیدة ٢٠ الغردقة شكاوى مساعدات مالیة   ١
   مدینة الغردقــة سیدة ١٢ لغردقةا شكاوى طلب الحصول على وحدات سكنیة   ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م ٢٠١٥ عــام عن األحمــر البحـر فــرع للمــرأة القومـي المجلــس إنجــازات
 المجاالت جمیع فى العام خالل تنفیذھا تم التى لألنشطة تجمیع
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 جمـلــة

 ٤٤ ـــ ٣ ـــ ـــ ٩ ١ ٦ ـــ ١ ـــ ـــ ٦ ٣ ١ ١ ١٣ المجال اإلجتماعــي ١

 ٩ ـــ ٢     ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ٢ ١ ٢ ١   ـــ المجال اإلقتصــادي ٢

 ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ٢ ١ المجال البیئي ٣

 ١٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧ ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ المجال الثقـــافي ٤

 ٢١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ٥ ٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥ المجال السـیاسـي ٥

 ١٠ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩ المجال الصــحي ٦

 ٥ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ١ ـــ ٢ ـــ ـــ المجال العلمــي ٧

 ١٩ ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢ ـــ ١ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥ مجال العنف ضــد المــرأة ٨

 ١٢٥ ٢ ٥ ١ ١ ٩ ١ ١٤ ٩ ١ ٦ ١١ ٩ ٥ ٤ ٣ ٤٦ االجمالي

 


