
 الموضوع :

 بخصوص إشراك الشباب بشكل تفاعلى فى حل القضايا المجتمعية مع أجهزة الدولة

 -النقاط األساسية:

  بناء على توجه الدولة بإشراك الشباب فى برامج تنظيم األسرة للحد من مشكلة الزيادة السكانية واتباع طرق
 الرعاية الصحية الطبية

 األسرة ومسئولى اإلعالم بالمديرية واإلدارات وبناء على الخطة بمشاركة مديرى تنظيم 
 ( ندوة6تم عمل عدد ) 
 ( قافلة صحة إنجابية2تم تنفيذ عدد ) 

 بيان بالمشاركة مع مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة

عددددددددددددددد  موضوع الندوة القائمين بالندوة مكان الندوة التاريخ اإلدارة م

 الحضور

/2/10 ههيا 1
201
8 

9/10/
201
8 

د/زينب السييد عبيد  مركز شباب المهدية المطاوعة
 العزيز

م/فاطميييييية السيييييييد 
 ابراهيم

الييييرد علييييى الشييييائعات حييييول 
 وسائل تنظيم األسرة

أهميييية حمليييية القضيييياء علييييى 
 فيروس سى

سيييييييرطان الجيييييييدى للرجيييييييال 
 والسيدات

 مميزات وسائل تنظيم األسرة

28 
 
 
36 
 
 
 

د/نيييييييوال صيييييييال   مدرسة التمريض 3/10/2018 بلبيس 2
 الدين

 م/زينب رضا

 مخاطر ختان اإلناث
 مخاطر الزواج المبكر

48 

اوالد  3
 صقر

د/سييييييييعاد احمييييييييد   3/10/2018
 يوسف

أ/احمييييييييد محمييييييييد 
 مصطفى

دور تنظيم االسرة فى التعاون 
مييييع رجييييال الييييدين فييييى حييييل 

 المشكلة السكانية

21 

منشيييييييي ة  4
 ابوعمر

د/ عييييييييييييييييييييييييارف   4/10/2018
 عبدالحميد حجازى
أمحمييييييد منصييييييور 

 محمد

 الزواج المبكرمخاطر 
 الصحة العامة للفرد واألسلرة

55 

 د/عايدة عطية  4/10/2018 الزقازيق 5
 أ/عزيزة منير احمد

دور الشباب فيى حيل المشيكلة 
 السكانية

دور تنظييييييييم األسيييييييرة فيييييييى 
 مناهضة العنف ضد المرأة

22 

 -وإنجازها كالتالى:2018/ 10/ 3    الى 2قافلة الصحة اإلنجابية بإدارة ههيا بتاريخ 

 

الحصددددددو   منتفعات

علدددددددددددددددد  

 وسيلة

ج
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ج
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متددددد
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لدددددول
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ليفيتدددو

 ر

ميكدوسدددددب

 ت

ديبوبدافيد
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ميزوسدددددب

 ت
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 ر

 كشف  سا
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117 53 - 25 101 27 10 13 117 

 -وانجازها كالتالى : 10/2018/    9الى  8الصحة اإلنجابية بإدارة أبوحماد بتاريخ قافلة 

 

 



الحصددددددو   منتفعات

علدددددددددددددددد  

 وسيلة

ج

1 

ج

2 

متددددد

 ة

لدددددول

 ب

كبسددول

 ة

ليفيتدددو

 ر

ميكدوسدددددب

 ت

ديبوبدافيد

 ا

ميزوسدددددب

 ت

سدددو ا

 ر

 كشف  سا

380 315 7
1 

5
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188 25 6 36 185 47 16 20 34 

 

بنييا ء علييى توجييه الدوليية باشييراك الشييباب فييى بييرامج تنظيييم األسييرة للحييد ميين مشييكلة الزيييادة 

السييكانية واتبيياع طييرق الرعاييية الصييحية الطبييية وبنيياء علييى الخطيية بمشيياركة مييديرى تنظيييم 

 ( ندوات6االسرة ومسئولى اإلعالم بالمديرية واالدارات وتم عمل )

 

عيييييييييييدد  موضوع الندوة  القائمين بالندوة مكان الندوة التاريخ االدارة  م
 الحضور

 الوحدة المحلية 22/10/2019 بلبيس 1
 باوالدسيف

 د/محمد محمد العشرى
 أ/محمد عبدالمنعم

 اهمية مشورة للمقبلين على الزواج-
 فحص الجدى-
 عرض لوسائل تنظيم االسرة -

24 

 المدرسة الجانوية 24/10/2019 الحسينية 2
 الزراعية بالحسنية

 د/ميرفت عبدالمنعم
 أ/سحر محمد قطب 

 مخاطر الزواج المبكر-
 مرحلة المراهقة-
 اهمية مشورة ماقبل الزواج-

60 

مقيييير المجلييييس القييييومى  24/10/2019 المديرية  3
 للمرأة

 د/عايدة عطية
 م/عزيزة منير

 دور تنظيم األسرة فى تنمية المجتمع -
دور تنظيم االسرة فى مناهضة العنف -

 ضد المرأة

35 

 مدرسة البوز 27/10/2019 ابوحماد 4
 الصناعية

 د/والء عبدالقادر
 م/رحاب احمد

 عرض وسئل تنظيم االسرة-
 اهمية الفحص الذاتى للجدى-
 الوقت االمجل الستخدام الوسيلة -
 اهمية المباعدة بين االوالد -

55 

 المدرسة التمريض  27/10/2019 اوالدصقر 5
 باوالدصقر

 د/سعاد احمد
 احمد مصطفر خضرا/ 

 أهمية المباعدة بين االوالد -
 اهمية فحص الجدى شهريا -

45 

المدرسيييييييييية الجانوييييييييييية  28/10/2019 منياالقمح 6
 بمنياالقمح الصناعية 

 د/امل مختار
 م/رحاب عبدالمجيد

 فحص ماقبل الزواج -
 اهمية المباعدة بين االوالد -

55 

 

 

 


