قطاع النهوض بالمرأة



يتً عيه امعديد ىن امقّافه امطبيُ ِامندِات ِأجتياعات ِامزيارات متطّير
قطاع امنَّض باميراٌ بحي امعيرانية ِىن ضينَا:



تً عيه كشف ىبكر ألِراو امثدْ معدة سيدات ِذمك بيستشفٓ او اميصريين 0



تً عيه قافنة طبية ِتً تّزيع بطاطين ِشنط غذائية ِادِية باميجان ِذمك باميركز
امطبٓ بامكنيسة



تً امتنسيق ىع جَاز أحصاء ِامتعبئة امعاىُ متجَيز قاعات امتدريب عنٓ امتعداد
امسكانٓ بنطاق امحٓ بيا ينزو كراسٓ ِداتاشّ ِسياعات 0



األشتراك فٓ مجنة اسكان اميعاقين ِاميتضررين ىن أزٔت باميرِر عنٓ اراض امّاقع 0



امتجَيز ميعرض اميٕبس امشتّية مٕسر امفقيرة بيقر اىانة اتحاد نقابات امعيال بامجيزة



عيه امبيان امشَرْ منقّْ امعاىنة بامعيرانية 0



امتنسيق معيه بطاقات امرقً امقّىٓ بامتعاِن ىع اميجنس امقّىٓ منيرآة



تحديد اميشاكه امتٓ يتعرض مَا األطفال ِِضع خطة ميّاجَتَا 0



تنظيً ندِة منتّعية باٍيية امتعداد امسكانٓ بقصر امثقافة امجيزة



رندِة عن ترشيد أستَٕك باميجنس امقّىٓ منيرآة



ندِة عن امَجرة امغير شرعية بقاعة األىانة اتحاد عيال نقابات امجيزة



ندِة باميجنس امقّىٓ منيرآة عن امّقاية ىن أىراض امسكر 0



امتنسيق ألعداد قاعدة بيانات باسياء شَداء امّطن بحٓ امعيرانية 0



امتنسيق مزيارة دار ايتاو اٍامينا فٓ اطار أحتفال بيّو اميتيً ِتً تّزيع امَدايا عنٓ
األطفال 0



تً امكشف عنٓ امسيدات بسيارة صحة اميرآة اميتّاجدٌ بيعَد امقياس ِاميعايرة 0



ىتابعة مجنة األسكان بامتعاِن ىع امتضاىن أجتياعٓ 0



اجتياع باميجنس امقّىٓ منيرآة منتّعية بأٍيية استصدار بطاقات امرقً امقّىٓ تحت
عنّان " بطاقتك حقّقك " 0



ندِة عن امزِاج اميبكر ِختان أناث بيركز شباب امكّو األخضر ِبامتعاِن ىع أدارة
امصحية 0



تشكيه امنجنة امفرعية محياية امطفه بكافة اعضائَا ِافادة امنجنة امعاىة باسياء األعضاء
ِامتجَيز معيه كارنيَات عضّية مٕعضاء 0



عيه ىعرض منيٕبس اميستعينة مٕسر فٓ احتياج ِذمك بيركز شباب امكّو األخضر يّو
بامتعاِن ىع أىانة اميرآة باتحاد عيال امجيزة 0



تنسيق ِاطٕق ىبادرة " عشَا صح " منتّعية بيخاطر األدىان ِذمك بامتعاِن ىع صندِق
ىكافحة أدىان ِتً اقاىة فعاميات امحينة بيركز شباب امكّنيسة



أنتَاء ىن أعيال مجنة فحص ىستحقٓ أسكان ىن اميعاقيين ِىتضررْ أزأت 0



زيارة دار أيتاو عنٓ بن أبٓ طامب منبنات

ندِةعن امتعداد امسكاني بقصرامثقافة

ندِة عن ترشيد أستَٕك

يّو اميرآة اميصرية

ندِةعن احدث اساميب امعٕج ىن ىرض امسكر

ندِةعن ىشرِع بطاقتك حقّقك

قافنة طبية سكر ِفيرس  Cبيركز صحة األسرة بامعيرانية

ىصدر امبيان :حي امعيرانية – ىحافظة امجيزة

