
 

 

  ندوة توعية بالتعاون مع الطب البيطرى باحلى وذلك حللول عيد االضحى املبارك. 

  مدات بأسعار مناسبة تنسيق تواجد سيارة بيع منتجات القوات املسلحة بشارع الثالثيىن لبيع اللحوم وا

 .للتخفيف عن كاهل االسرة 

  والديدان الطفيلية جبمعية علشان والدنا بالتعاون مع االدارة الصحية ندوة الكشف املبكر عن اورام الثدى. 

  ندوة عن الكشف املبكر ألورام الثدى واالخطاء الرتبوية باملؤسسة الوطنية املصرية وبالتعاون مع االدارة

 .الصحية 

  ١٠/٩/٢٠١٨ممتحن ) ١٦(االمتحان الفورى حملو االمية مبدرسة الزراعه . 

  ٢٤/٩/٢٠١٨ممتحن ) ٣٦(حملو االمية باملؤسسة الوطنية االمتحان الفورى . 

  الستخراج االوراق الثبوتية للطفلة جىن ومت حتويل البالغ للمجلس  ١٤٠٥٢١حبث بآلغ خط النجدة رقم

 .القومى للطفولة بسبب حمل اقامة االم يتبع بنها 

 عة االزهر العالن العمرانية حضور االجتماع التمهيدى لعمل مسح فريس سي بالتعاون بني احملافظة وجام

 .خالية من فريس سي 

  التجهيز الفتتاح فصل حمو االمية باملركز التكنولوجى وبدء جتميع الدارسني 

  مبادرة توصل بالسالمة مع صندوق االدمان لتوعية السائقني والركاب مبوقف العمرانية وموقف تكاتك نصر

 .انفاق اجليزةالدين وموقف حمطة مرتو ام املصريني وحمطة مرتو 

  اء املوافقات الالزمة بالتعاون مع صندوق مكافحة االدمان  .عمل محلة توعية باملدارس االزهرية وا

  عمل محلة توعية باملدارس االعدادية الثانوية للبنات حول سن املراهقة بالتعاون مع االدارة الصحية بالعمرانية

اء االجراءات الالزمة مبعرض الفاشيوال   .وا

 فلة طبية خمتلفة التخصصات جبمعية راية الفرح اخلريية بشارع الدكتور قا 

 :تنسيق محلة توعية باملعاهد األزهرية بالتعاون مع صندوق مكافحة األدمان وذلك باملعاهد اآلتية

 النهوض بالمرآةمجال 



  ٨/١٠/٢٠١٨معهد العمرانية االبتدائية األزهرية .   

  ١٥/١٠/٢٠١٨معهد أبو بكر بكر الصديق األعدادى األزهرى . 

  ٢٢/١٠/٢٠١٨معهد خامت املرسلني االعدادى األزهرى . 

  بالتعاون " بنت مصر " تنفيذ محلة بدأت األمومة والطفولة ىف  ١١/١٠/٢٠١٨مع حلول اليوم العاملى للفتاة

ارس مع االدارة الصحية واألدارة التعليمية للتوعية بفرتة املراهقة وختان االناث والزواج املبكر وذلك باملد

 :اآلتية

  ١٠/١٠/٢٠١٨مدرسة اجليزة الثانوية الزراعية .  

  ١٧/١٠/٢٠١٨مدرسة اهلرم التجارية الثانوية .  

  ٢٤/١٠/٢٠١٨مدرسة السادات الرمسية االعدادية . 

  توثيق فصل حمو االمية باملركز التكنولوجى برئاسة احلى لألمهات املعيالت من مؤسسة الطيب يوم

  ٢٣/١٠/٢٠١٨وبدء الدراسة به يوم  ١١/١٠/٢٠١٨

  بالتعاون مع الشباب والرياضة لتشجيع الشباب على الرياضة واجلرى " ياالجنرى " األشرتاك ىف ماراثون

 .واملشى 

  جبمعية مسجد عكاشة برتسا ١٥/١٠/٢٠١٨حملو االمية يوم عقد االمتحان الفورى 

  لقاء توعية بكنيسة الشهيدة رفقة بالعمرانية بالتعاون مع صندوق مكافحة االدمان. 

  ٢٢/١٠/٢٠١٨حضور أحتفاالت أكتوبر باملركز الثقاىف باجليزة يوم . 

 ـ:حو التاىلرصد ومتابعة ومعاجلة بالغات خط النجدة الواردة من جندة الطفل على الن 

  النظافة باملدرسة حيث مت  والذين يشكون امهال ادارى ملستوىمبدرسة نور املعارف  ٤٣٠٥٨بالغ رقم

 .خماطبة االدارة التعليمية لبحث وازالة اسباب الشكوى

  خبصوص أب يشكو أن زوجته أخذت األوالد وغادرت املنزل وانقطعوا عن  ١٤٤١٩٠متابعة بالغ رقم

م ملكتب االمومة والطفولة باحملافظة املدرسة ومت ارسال   .التقرير اخلاص 



   سنوات بدون أوراق ثبوتية وتتعرض للتعذيب ومت أخذ  ٧خبصوص الطفلة جىن  ١٤٠٥٢١متابعة بالغ رقم

تعهد حسن رعاية على األم بقسم شرطة الطالبية وباستخراج أوراق ثبوتية للطفلة من بنها بناءا على تعهد 

اء االجر   .اءاتاألم با

  خبصوص مدرسة النيل  ١٤٢١٥٧ــ  ١٤٢١٥٣ــ   ١٤٢١٥٠ــ ١٤٢١٤٦ــ  ١٤٢١١٤متابعة بالغات رقم

اء البالغ   .ومت ا

  متابعة بالغ خط النجدة باسم نيللى حممد ابراهيم وحالتها الصحية مبستفى صدر اجليزة. 

 تضامن االجتماعى متابعة توقف صرف تكافل وكرامة لبعض عمالء الضمان والتواصل مع مسئول ال. 

 احملافظ  / خماطبة الشباب والرياضة العادة تشغيل محام السباحة بنادى الطالبية تنفيذا لقرار السيد اللواء. 

 حتديد النقاط السوداء من حيث التسرب من التعليم والنقاط الألكثر فقرا بالعمرانية. 

 ٣١/١٠/٢٠١٨ألربعاء األشرتاك ىف مبادرة شارك نظف بالتعاون مع الشباب والرياضة ا . 

  اد األقليمى للجمعيات واملؤسسات للتوعية الصحية بالتعاون مع االحت" معا نبىن حياه " متابعة فعاليات مؤمتر 

 اميان رمضان ـ دكتورة التنمية البشرية / تنفيذ محلة عن التنمر املدرسى مبدارس العمرانية بالتعاون مع الدكتورة

 ـ:مبدارس 

  ) االحالم ـ طلعت حرب ـ فاطمة الزهراء ـ نصر الدين ـ الفتح االبتدائية ـ عثمان بن عفان ـ صفية زغلول ـ

ـ مدرسة عقبة بن نافع  ١،٢العمرانية املشرتكة ـ الصديق ـ الشهيد امحد مجال ـ الشهيد عبد املنعم رياض فرتة 

 ) ١،٢فرتة 

  لزواج املبكر وختان االناث وفرتة لتوعية الفتيات با" بنت مصر " استكمال خطة الندوات حتت عنوان

 ـ:املراهقة بالتعاون مع االدارة الصحية وذلك مبدارس 

  ) أم املؤمنني الثانوية ـ امحد زويل االعدادية ـ يوسف جاداهللا الثانوية التجريبية ـ اهلرم الثانوية ـ عثمان امحد

 )عثمان ـ هدى شعراوى ـ الشهيد اسامة حممد الثانوية 

  مبادرة " يوم ملناهضة العنف ضد املرآة بالتعاون مع األزهر  ١٦العنف ضد املرآة محلة الـ البدء ىف محلة

برئاسة حى العمرانية ـ مسجد عكاشة ـ مدرسة أم األبطال الثانوية ( وذلك " الشباب نقدر للتنمية البشرية 



ني ـ مدرسة أم األبطال بنات ـ حزب مستقبل وطن ـ مجعية علشان والدنا ـ مجعية الطيب ـ مدرسة أم املؤمن

 ) .الثانوية بنات ـ مركز باب الكونيسة 

  من كلية اخلدمة األجتماعية ومتدربات باجلمعية للتعرف على " مجعية علشان والدنا " أستقبال طالبات

 .اخلدمات املقدمة للمرآة بنطاق احلى 

 الوطن بالطالبية  نفيذ أئتالف حبمتابعة توزيع جواكت شتوية على األطفال مبدرسة األندلس ت 

  حضور حفل عن التنمر مبدرسة حسام الدين اخلاصة متضمنة أنشطة فنية وثقافية. 

  حممد فؤاد ـ عضو جملس النواب /حضور ندوة التنمر مبدرسة هشام رفعت بالتنسيق مع مكتب الدكتور. 

 ك وتعليق ملصقات على تنفيذ ندوة توعية حبى العمرانية بالتعاون مع شركة مياه الشرب عن ترشيد األستهال

 .دورات املياه باحلى للتوعية بالرتشيد 

  تنفيذ ندوة احتفاال باملولد النبوى الشريف بالتعاون مع األزهر الشريف برئاسة حى العمرانية حبضور الزمالء

 .العاملني باحلى 

  املولد النبوى حضور حفل توزيع جوائز على حفظة القرآن الكرمي جبمعية اجلواهر اخلريية ضمن احتفاالت

 .الشريف 

  تنفيذ ندوات نوعية بالتعاون مع صندوق مكافحة األدمان ىف مدرسة اجليزة الكهرائية ـ أم األبطال بنني ـ

 .حافظ ابراهيم االبتدائية حول أخطار التدخني واألدمان 

  ن عدم خبصوص مدرسة نور املعارف خبصوص سوء مستوى النظافة ومت التأكد م ١٤٣٠٥٨متابعة بالغ رقم

 .صحة الشكوى 

  األعالن عن معرض اجازة نصف العام بأرض املعارض مبدينة نصر. 

  مبركز شباب الكونيسة ملشاركة الشباب ىف نظافة املنطقة احمليطة مبركز " شارك نظف " املشاركة ىف مبادرة

 .الشباب 



  فتيات العمرانية ـ معهد كامل معهد ( التعاون مع صندوق مكافحة األدمان ىف تنفيذ توعية باملعاهد األزهرية

حممد فؤاد ـ حملو األمية وذلك بالتعاون مع ادارة / عوده األزهرى ـ توثيق فصلني مبقر عضو جملس النواب دكتور

 ) حمو األمية 

  مبدرسة السادات التجريىب من حيث قلة عدد املشرفات ومت  ١٤٥٢٨٥متابعة بالغ خط جندة الطفل رقم

 .ذ االحتياطات الالزمة التنبيه على املدرسة بأخ

  يناير ومبناسبة اليوم العاملى  ٦:  ٢األعالن عن مبادرة وزارة الداخلية وقطاع السجل املدىن بأعتبار الفرتة من

 .للمعاق بأن يتم استخراج االوراق الثبوتية وشهادات امليالد وبطاقات الرقم القومى جمانا 

  الوالده بالتعاون مع االدارة الصحية وقصر ثقافة اجليزة تنسيق فعاليات يوم سكاىن لالمهات حديثى. 

  االعالن عن معرض اجازة نصف العام بأرض املعارض مبدينة نصر وخماطبة التضامن االجتماعى واجلمعيات

 .األهلية واالسر املنتجة 

  يوم ملناهضة العنف ضد املرآة وذلك ىف  ١٦أستكمال محلة الــ: 

  )ر العطاء التابعه ملؤسسة الطيبرئاسة حى العمرانية ــ مج  . ) عية 

 مدرسة أم األبطال بنات دنا ــ مدرسة أم املؤمنني بنات ــ مجعية علشان وال. 

  ندوة عن االدمان مبدرسة حافظ ابراهيم االبتدائية بالكوم االخضر. 

 اميان رمضان / ندوة عن التنمر مبدرسة الشهيد امحد مجال مبشاركة د. 

 بة مدرسة امحد عراىب الثانوية بنات للتعرف على اخلدمات املقدمة وعمل لقاء مع السيد أستقبال زيارة طل

 .رئيس احلى / اللواء

 اميان رمضان / ندوة عن التنمر مبدرسة الصديق االبتدائية مبشاركة د. 

  ياسني طارق مدرسة عز العرب مدرس / خبصوص شكوى الطفل)  ١٤٧٥١(متابعة بالغ خط جندة الطفل

 .فل بعنف ضرب الط

  مدرسة دار احلنان لغات ـ سقوط مروحة على الطفل )  ١٤٦٣٠٦( بالغ خط جندة الطفل. 



  ملك خليفة خبصوص االب قام حبرق الطفلة بسكني ساخن / الطفلة )  ١٤٦٢٢٣( بالغ جندة الطفل .

 . بشأن مدرسة دار اهلدى وجود تعابني باملدرسة ) ١٤٥٩٤٦( بلالغ خط جندة الطفل رقم 

  أيام ) ٥(وذلك ملدة ) مشغوالت يدوية ــ مالبس ــ مفروشات ــ مأكوالت ( معارض للمنتفعات عمل. 

 ممتحن ) ٣٥( عمل امتحان فورى جبمعية عكاشة. 

  على مسرح قصر الثقافة ) أشطر أم(تنفيذ مسرحية* 

  تنفيذ مبادرة ال للمخدرات بالتعاون مع جريدة اليوم اخلامس وذلك بقاعة مسجد احلرفيني. 

  حضور ندوة ترشيد استغالل الكهرباء وذلك بالديوان العام ــ تنسيق الدارة العامة لألتصاالت باحملافظة. 

 عمرو حسن بالتعاون مع النائبني / تنسيق أمسية ثقافية عن التنمر تضمنت جزء القاء شعر الشاعر الصاعد )

 .)ايهاب منصور / حممد فؤاد ــ م/ د

  ٢٦/١٢/٢٠١٨جات اخلاصة األربعاء العمرانية مبناسبة اليوم العاملى لذوى االحتياحضور حفلة مبركز صحة  

  التعاون مع وزارة اآلوقاف لتوزيع شنط غذائية على عمال النظافة حبى العمرانية. 

  مليون صحة لفحص فريس  ١٠٠محلة التوعية متهيدا حلملةC   عن طريق عمل ندوات عن أعراض املرض

 " .مصر للقراءة واملعرفة " العالج والتعريف باحلملة وأماكن تواجدها وذلك جبمعية وطرق نقل العدوى و 

  عمل ندوة توعية عن فريسC   جبمعية اجلواهر اخلريية. 

  عمل ندوة توعية عن فريسC  جبمعية أهل الكرم. 

 لتعاون مع االزهر تنظيم ندوة برئاسة احلى عن اهلجرة الغري شرعية واالستغالل اجلنسى واالطفال بال مأوى با

 .الشريف 

  تنظيم يوم سكاىن متنوع اخلدمات وذلك مبركز شباب الكونيسة بالتعاون مع االدارة الصحية ومجعية علشان

 :والدنا حيث مت عمل 

  معرض مالبس خريى جماىن. 

   تواجد العيادة املتنقلة أمام باب مركز الشباب لرتكيب وسائل تنظيم األسرة جمانا وعمل سونار. 

  عمل ندوة عن الصحة االجنابية وتنظيم الألسرة. 



  عمل مسرح عرائس لألمهات واألطفال للتوعية وبث رسائل غري مباشرة عن تنظيم االسرة. 

 أجنب عن األسئلة الىت مت طرحها  ا رمزية على األمهات الالتىعمل مسابقة سكانية ىف آخر اليوم وتوزيع هداي 

  أعادة تشكيل جلنة محاية الطفل متضمنة وحدة محاية. 

  بشأن االطفال حممد هشام وحممود هشام املقيدين مبدرسة أم  ١٤٦٧٧٦حبث بالغ خط جندة الطفل رقم

 .القرى 

  برج اليامسني باملريوطية واختاذ  عن تشقق جدران عقار ١٤٧٦٦٧حبث بالغ خط جندة الطفل رقم

 .االجراءات الالزمة 

  خبصوص الطفلني شهد معتز وكرمي معتز اللذان كانا يتعرضان لعنف  ١٤٩٢٥٦حبث بآلغ خط النجدة رقم

 .أسرى 

  بشارع السنهورى ليس لديه أوراق هور ش ٣خبصوص طفل عمره  ١٤٧٤٣٨حبث بالغ خط النجدة رقم

 .التصعيد للجنة العامة الختاذ االجراءات ثبوتية واألب جمهول ومت 

  جتديد أماكن تواجد شاشات عرض مباريات كأس األمم األفريقية. 

  جتديد مسارات الركض وركوب الدراجات املقرتحة ىف نطاق احلى القامة مارثون رياضى 

  امتحان فورى حملو االمية باملؤسسة الوطنية 

 

 حمافظة اجليزة –حي العمرانية  : مصدر البيان      


