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 بعمل توعية بعنوانقيام ا.د/ فاطمة بركات 

 "تنمية المهارات االجتماعية لألطفال ضعاف  السمع "

 2022نوفمبر//17يوم الخميس الموافق 

 

تنفيذا الحتياجات مدرسة مديحه قنصوة لضعاف السمع فقد قمت بعمل توعية بعدد 

( من مدرسات و مدرسين المدرسة بعنوان "تنمية المهارات االجتماعية لألطفال 8)

 " ضعاف السمع

وذلك لحاجة المدرسات و المدرسين إلي تنمية مهارات طالبهم من الناحية 

 االجتماعية و ذلك لتنمية شخصيتهم و زرع التعاون بينهم بدالا من العنف .
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 كتبت ا.د/ فاطمة بركات مقاله بجريدة بكره أحلي االلكترونية بعنوان

 19/11/2022يوم السبت الموافق  "جودة الحياة لدى المسنين."

ان جودة الحياة هي المشاعر الذاتية بالسعادة الشخصية والرضا عن النفس وعن الجوانب المهمة 
وهى تعتمد على الشخص نفسه إلى حد كبير . ، في حياة الشخص وهى معيار للصحة والراحة.

  ان ما يمكن ان يراه شخص ما على أنه جودة حياه قد يختلف بشكل كبير عما يراه شخص آخر.
 كما يمكن ان تتغير وجهة نظر الشخص حول جودة الحياة مع تغير الظروف. 

ان محددات الحياة الطبيعية لكبار السن تتمثل في الشعور بالرضا عن النفس والحياة والصحة 
 العقلية والجسمية والنفسية الجيدة والعالقات االجتماعية والتفاعل المتبادل مع األصدقاء .

 الحياة من وجهة نظر المسنين التي تمثلت في : وهناك نظريات لجودة

 األنشطة الترفيهية. ، العالقات االجتماعية.  -１
  التمتع بالصحة النفسية.، األدوار االجتماعية. ،   الظروف المالية. -１
 الحرية دون قيد أو شرط. ، الستقالل، ا الحي الذي يسكن فيه.،  المنزل -１
 االتصال والمشاركة االجتماعية. ،والمحبة.األلفة ،  الرفقاء،  االرتياح.، السرور -１

وان التفاوت االجتماعي له أثاره على الصحة النفسية ، الصحة الجسمية. ، الشعور باألمن. 
 ن.للمسنين.وتأثير ذلك على التنمية والعالج واضطرابات الصحة النفسية في كبار الس
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 زيارة لمركز زايد الطبي وحضور بتنظيم   قامت ا.د/ فاطمة بركات

 21/11/2022يوم االثنين الموافق  و متحف القوات الجوية

 : أكتوبر و مركز زايد الطبي فقد توجهنا نحن  ٦في إطار التعاون بين  كلية التربية جامعة 

 فاطمة بركات ،وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  / د. ا

 . غدير المياح ، مدرسين بقسم علم النفس  / ي ، درانيا الصاو / داليا يسري ، د / د

من أعضاء هيئة التدريس و الطالب بكلية ( 5)نهال فارس معيدة بقسم التربية الخاصة ، وعدد  / و ا

 . من أعضاء هيئة التدريس و الطالب من كلية العالج الطبيعي ( 5)الطب ، وعدد 

ظهرا حيث كان في استقبال  الثانيةلساعة في تمام الساعة العاشرة ونصف واستمرت الزيارة حتى ا

 وائل الصعيدي  / العميد طبيب وفد الجامعة 

صفاء محمد مديرة وحدة  / بدأت الزيارة بعرض توضيحي لمركز زايد قامت بتقديمه األستاذة  -

 منتسوري للتعريف بجميع وحدات وأقسام المركز

 ثم االنطالق لرؤية والتعرف على أقسام وعيادات المركز حيث تم زيارة جميع الوحدات  -

 :والتعرف على طبيعة عمل كل منها كما يلي-

وتحتوى على مجموعة برنامج تنمية المهارات البصرية وبرنامج التركيز  : وحدة صعوبات التعلم  -

وثاني وثالث ورابع ومجموعة ألوان  واالنتباه ومجموعة المهارات البصرية مستوى تمهيدي أول

 حيوانات وألوان وكروت حيوانات وكروت خضروات وكروت فاكهه وكروت طيور 

وفيها يتم معالجة بعض المشكالت التي تترتب علي اضطراب أو قصور  : وحدة العالج الوظيفي -

اء الوظيفي في إحدى الحواس أو العضالت أو في الجهاز العصبي والتي أدت إلى مشكالت في األد

لعضالت الطفل مثل رعشة يد الطفل عند إغالق زراير القميص أو عدم تكمن الطفل من ربط رباط 

 . حذاءه وغيرها من المشكالت التي تؤثر أيضا على امساك الطفل للقلم وتعلمه الكتابة

ض وبها يقوم اإلخصائي مستعينا بأدوات الوحدة من معالجة الطفل من بع: وحدة تعديل السلوك -

السلوكيات الغير مرغوبة مثل سلوك االنفعال الشديد سلوك العض وسلوك العدوانية وسلوك شد 

الشعر وايضا يتم فيها تهذيب سلوك األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت 

 . االنتباه وأطفال التوحد 

مكن ان يعاني الطفل من وبها أدوات لتنمية جميع المهارات التي من الم : وحدة تنمية المهارات -

قصور فيها مثل تنمية مهارة العد وتنمية مهارة الهجاء وتنمية مهارة التآزر البصري ومهارة التآزر 

البصري الحركي وغيرها من المهارات المختلفة وحدة منستوري وبها كل األدوات التي تعمل 

وكروت األعداد الخشنة  UCMASبمبدأ منستوريفي العالج مثل أدوات تعلم الحساب عن طريق ال 

المصنفرة وكروت األعداد المطبوعة ومدلول كل عدد من االشكال والمجسمات وأيضا يوجد أدوات 

تعلم القراءة عن طريق إكساب الطفل الكلمات التي يحتاجها في بيئته مثل مجموعة الخضروات 

 . والفاكهه ومجموع وسائل المواصالت و أدوات المائدة

وبها أجهزة لتزويد األطفال التي تحتاج إلى عنصر األوزون في تكملة : المياه العالج باألوزون و-

عالجهم وايضا لحمامات سباحه مصغرة تكفي للطفل وللمدرب مجهزة بكرسيين تحت الماء 

 . ومضخات لعمل تهدئة للطفل والبدء في جلسات العالج في المياه

مجموعة الكالم الذكي ومجموعة وتحتوي على كتب التخاطب المصورهو : وحدة التخاطب -

 القصص المسلسلة و المفرد والمثنى والجمع ومجموعة المذكر والمؤنث
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وبها أجهزة ليزر وإضاءة معينة لتهدئة الطفل لعمل جلسات التكامل  : وحدة التكامل الحسي  -

الحسي والتي هي من الجلسات المهمة لألطفال الذين يعانون من اضطرابات حسية مثل عدم 

اس أطفال التوحد بجانبهم األيمن أو اإليسر ومثل الحساسية المفرطة في السمع أو البصر أو إحس

 اللمس أو التذوق 

وهي عيادة أسنان لألطفال ومجهزة بأجهزة خاصة  : عيادة األسنان لذوي االحتياجات الخاصة -

ن جامعة عين شمس ألطفال التوحد وتم أيضا التعريف بالدبلومات التي يقدمها المركز والمعتمدة م

 : ومن المركز مثل

 دبلومة التكامل ، دبلومة التربية الخاصة،  . دبلومة العالج الوظيفي،  . دبلومة التخاطب

 . دبلومة منستوري،  الحسي

 (إمام الكلية الحربية)ومن ثم اتجهنا إلى متحف القوات الجوية بطريق صالح سالم 

جديدة وهناك شهدنا العديد من الطائرات المستخدمة وهي تجربة . تحديداً بجوار مجمع الجالء الطبي

في حرب ستة أكتوبر مترتبين علي حسب األدوار وتاريخ طائرات القتال الحقيقي بأرقامها 

وبعدين الطرازان الحديثة . المتسلسلة الهليكوبترات العاملة في القوات الجوية المصرية بأنواعها

دى  16ض قاذفة إستراتيجية تقيله من نوع تي يو و الفانتوم وفي قلب ساحة العر 16زى أالف 

. عن حرب أكتوبر 3Dالجولة الخارجية ومن ثم اتجهنا  إلى قاعة كبار الزوار وتم عرض أفالم 

وكان معنا مرشده في كل مكان لشرح تطور تاريخ الطيران الحربي عموما والمصري تحديدا 

الم مصر السياحية وده طبعا غاية في الجمال ومن ثم اتجاهنا إلي جولة بمحاكي الطيران المع. طبعا

وده محاكي بجد بيتدرب عليه طلبة الكلية الجوية  16والروعة وممكن تركب محاكي طيران أالف 

 درجة كاملة 360وتلف حولين نفسك  16وبتطير كأنك طاير فعال باالف 

أكتوبر من  ٦ية جامعة وتم االتفاق في نهاية الزيارة على تعزيز التعاون بين المركز وكلية الترب

خالل تدريب طالب قسم التربية الخاصة داخل وحدات المركز بعد تحديد موعد الزيارة الميدانية 

 وانتهت الذياره في الساعه الثانيه ظهرا. لهم
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 توعية عن " خطورة نشر االشاعات على المجتمع"

م23/11/2022االربعاء الموافق   

 

:توعية الطالب بخطورة نشر االشاعات واثارها السلبية على الهدف من النشاط 

 المجتمع

مدرس بقسم اللغة االنجليزية بكلية  -: د/ اسماء شرف الدين محمد  القائم بالنشاط 

اكتوبر 6التربية جامعة   

( طالب من كلية التربية الفرقة الثانية ) خدمة مجتمع  30عدد الذين تمت توعيتهم ) 

 داخلي (  وكلية االقتصاد واالدارة ) خدمة مجتمع خارجي (
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 توعية عن " اهمية المشاركة في انشطة خدمة المجتمع"

م24/11/2022الخميس الموافق   

 

اهمية المشاركة في انشطة خدمة المجتمع"الهدف من النشاط :توعية الطالب عن   "  

مدرس بقسم اللغة االنجليزية بكلية  -محمد  القائم بالنشاط : د/ اسماء شرف الدين 

اكتوبر 6التربية جامعة   

 

( طالب من كلية التربية الفرقة الثانية ) خدمة  32عدد الذين تمت توعيتهم : ) 

 مجتمع داخلي (  وكلية االقتصاد واالدارة ) خدمة مجتمع خارجي (

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

الذكاء االصطناعي في تمكن المرأه دور ″ندوه بعنوان  حضور أ.د/ فاطمه بركات

 بكليه البنات 2022-11-24الساعة السادسه مساءا يوم الخميس الموافق  ″اقتصاديا

 بتنظيم المجلس القومي للمرأة عين شمس

 

داء في ألقويه اتالمقصود بتمكين المرأة ، و امه هلافيعتبر تمكين المرأة اقتصاديا من الموضوعات 
د /عدله رجب  الندوة  في حاضروقد  الت التنمية واالقتصادافي مج  المجتمعات المعاصرة خاصة

جامعه القاهرة ،و .د/ –القتصاديه والمالية كليه االقتصاد والعلوم السياسية امديره مركز البحوث 
العلوم و دعم اتخاذ القرار الزراعي ، هي أستاذ  ″مركز″نيفين مكرم مستشاره علوم البيانات في 

شير مصطلح الذكاء االصطناعي إلي األنشطة أو األجهزة يو مساعد في جامعه مدرد في الهند 
التي تحاكي الذكاء البشري ألداء المهام والتي يمكنها ان تحسن من نفسها استنادا إلي المعلومات 

المرأة تعتبر القدرة علي التفكير الفائق وتحليل البيانات والذكاء االصطناعي يتعلق ب ،التي تجمعها 
لها كافه حقوقها التي كفلها  نالمصرية فاعله رئسيه في تحقيق التنشئة المستدامة في وطن يضم

القتصاديه و االجتماعية و السياسة التي ا الفرصةمله ويكمل لهااالدستور ويحقق لها حماية ك
ا وتهيوء و من ثم القيام بدورها أعال شأن الوطن في المقام األول تكيفها من من االرتقاء بقدر آته

 تسعي أالستراتيجيه إلي التأكيد علي التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضوع التنفيذ.
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الملتقى العلمي الطبي الدولي الموسوم بـ:  )اون الين(بركات .د/فاطمةا حضور
نفس وتطبيقاتهم حول األطفال مرضى "تدخالت علم النفس الطبي لألطفال وعلم 

 2022وفمبر ن 26الموافقاألحد  "يوم األورام

العلمية عمادة كلية التمريض جامعة تكريت /  BRCاألورام تؤيد رئاسة مؤسسة 
عمادة كلية اآلداب جامعة كركوك القسم النفسي والصحي المركز التكويني والتدريبي 

TCCW  مؤسسةBRC  ...العلمية والكليات والجامعات والمؤسسات المشاركة
الراعين للملتقى العلمي الطبي الدولي الموسوم بـ: "تدخالت علم النفس الطبي 
لألطفال وعلم نفس وتطبيقاتهم حول األطفال مرضى األورام" بأن االستاذة ا.د. 

. قد شاركت اكتوبر( )مصر( . ٦فاطمة سعيد أحمد بركات( )كلية التربية . جامعة 
في استكمال فعاليات الجلسة العلمية االولى للملتقى الدولي والتي عقدت بتاريخ: 

2022/11/2٦.... 
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  2022وفمبر ن 2٧الموافقاألحد  يوم التشجير مؤتمر بركات .د/فاطمةا حضور

 أكتوبر ٦جامعة  رئيس سامي جمال الدكتور رعاية تحت من داخل مؤتمر التشجير
البيئة،  وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب تمراز هشام والدكتور حضوروب

 والطالب.العديد من أعضاء هيئة التدريس القبطان و  محمد المهندسر وبحضور 
شجرة مثمرة في  550مليون شجرة بغرس    100أكتوبر تشارك في مبادرة  ٦جامعة 

 الحرم الجامعي
مع مؤسسة نجملها للتنمية المستدامة من أجل الحد من أكتوبر بالتعاون  ٦شاركت جامعة 

مخاطر التغير المناخي واالحتباس الحراري،في إطالق مبادرة مجتمعية لمجابهة التغيرات 
 المناخية،وذلك خالل ندوة بالجامعة حضرها،،

وأعلن الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أن 
شجرة مثمرة،لبدء تشجير مناطق مختلفة بالحرم الجامعي،وذلك عقب  550ة تسلمت الجامع

 اجتماع مع عدد من العمداء ووكالء الكليات.  
 17واستعرض أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها باألمم المتحدة والبالغ عددها 

موجًها بضرورة نشر هدفا،مؤكدا أهمية الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و 
 قيمها وثقافتها بين مجتمع الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إن الجامعة تواصل سياستها نحو التحول 
إلى األخضر في ضوء توجهات الدولة المصرية، والتي قطعت شوًطا كبيًرا في هذا األمر 

 مناخ بمدينة شرم الشيخ إلنقاذ العالم.من بينه تنظيم قمة ال
أكتوبر يأتي  ٦من جهته،أشار المهندس محمد القبطان إلى أن ذلك التعاون مع جامعة 

تأكيد الدور الدولة في تبني مبادرة حظيت باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح 
في مضاعفة  السويسي،وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ تتمثل

نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخض غازات االحتباس 
 الحراري تحقيق االستفادة االقتصادية القصوى من األشجار،وتحسين الصحة العامة.

 :ويعتبر الشجر له فوائد كثيرة للبيئة 
يعني أقل من التلوث واالرتفاع  تلعب األشجار دوراً كبيراً في الحماية من التلوث والمزيد من األشجار

 من مستويات ثاني أكسيد الكربون ومن المركبات الكربون الكلوية فلورية 
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يمكننا أن نعيش أطول ألن األشجار تزيل التلوث وتوفر الهوا النقي للرئتين وتلعب دورًا كبيرًا في 
 الطب واألدوية.
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 مبادرة ازرع شجرة

 يوم االثنين الموافق 2022/11/28

 

كلية التربية قام قسم اللغة االنجليزية بتجميع بفي إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 فاطمة مبلغ وشراء ثالث شجرات توت لزراعتهم داخل الحرم الجامعي، وقامت ا. د/ 

بركات وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزراعة شجرة ليمون وشجرة 

م قسم  اللغة االنجليزية هذه المبادرة في إطار حرص  الجامعة على ان زيتون، وقد قد

تكون جامعة خضراء وكذلك لتنفيذ خطة الدولة لمبادرة أتحضر لألخضر،وقد حرص 

 القسم على تقديم هذه المبادرة لكى تتماشى مع خطة الكلية وخطة الجامعة وخطة الدولة.

ة األشجار:ومن األعضاء الذين قاموا بشراء وحضروا زراع  

ا.م.د/ محمد الشافعى أستاذ ، ا.م.د/غادة األخضر أستاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية 

د/ أسماء شرف مدرس بقسم اللغة االنجليزية ، مساعد بقسم اللغة االنجليزية   

م.د/ امل جميل مدرس مساعد بقسم ،  د/ منى رضوان مدرس بقسم اللغة االنجليزية

ويأتي هذا من أهمية حرص أعضاء هيئة التدريس على ان تكون ، اللغة اإلنجليزية 

جامعتنا جامعة مميزة لكي يسعد العاملين بالجامعة و الطالب برؤية االشجار الخضراء 

.التى تزرع البهجة و السرور و السعادة في نفوس الناظرين اليها   
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 2022نوفمبر 28يوم  ا.د/فاطمة بركاتإعداد و تقديم 

 بعنوان " إدارة ضغوط العمل" ورشة عمل

قمت بإعداد و تقديم ورشة عمل لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة 

كلية طب  –كلية عالج طبيعي  –منها) كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 

 كلية طب بشري ( –أسنان 

الثالث بالمبني اإلداري وذلك بمركز التدريب و اإلرشاد و التعليم المستتر بالدور 

 التابع لكلية التربية بعنوان " إدارة ضغوط العمل"

 للتعرف على مفهوم الضغوط .

و هي مجموعة من التغيرات التي تحدث للفرد في ردود أفعاله أثناء مواجهته 

لمواقف محبطة و تشكل له تهديد ، ثم التعرف على مراحل الضغوط ثم مصادر 

 الضغوط العمل .

ار الصحية و الفعالة التي يمكن من خاللها التعامل مع ضغوط العمل و تقليل ثم األفك

                          تأثيرها على الفرد.
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 ندوة بعنوان "مهارات التواصل الفعال"  

 

 2022-11-28تاريخ النشاط :

 أ.د/ سعيد عبد المعز على .القائم بالتدريب :

 وصف النشاط :

  التعرف على المفاهيم األساسية لعملية التواصل الفعال 

  اإللمام بأهم عناصر عملية االتصال الفعال ومهاراته واهميته 

 تحسين مهارتي اإلصغاء والكالم 

 اكتساب مهارة األلفة والتأثير في األخر والمتعلمين 

 . االتصال مع األخر بكفاءة  و فاعلية 

 ة ألنماط تعلم المتعلمين تحديد أنسب آليات التواصل المالئم 
 

 طالبات شعبة رياض األطفال ) الفرقة الثالثة( و طالب كلية اإلعالم . الفئة المستهدفة :

 

طالب بكلية األعالم + أعضاء هيئة  16(طالبة من الفرقة الثالثة+  31) عدد المشاركين :

 التدريس . 

  308مدرج  مكان انعقاد الندوة : طالبة . 47كشوف الحضور:

 

 

 

 

 

 

 مشاركة كلية التربية في القاقلة التنموية للجامعة
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 بوحدة صحة األسرة بكفر محفوظ مركز طامية محافظة الفيوم

 2022 /11/  29الثالثاء  

هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع السيد األستاذ الدكتور/   

 وتنمية البيئة

 تحية طيبة وبعد  

شاركت ا.د/ فاطمة بركات وكيله  كلية التربية   في القافلة التنمويه للجامعة بنشاط محو االمية 

بهدف توعية المواطنين بأهمية تعلم القراءة والكتابة وأهمية محو أميتهم وحصولهم على شهادة 

د قمت محو األمية، وتفعيل دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  وذلك   بتوجهات من سيادتكم فق

باالتصال بالمسؤلين ومراسلتهم منهم        د/ فاطمة عياد؛ وبتوجهات من سيادتها تم مراسلة 

االستاذ الدكتور/ محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئه العامة لتعليم الكبار ودعوتهم 

 للمشاركة في القافله التنموية المتجهه الى وحده صحة االسره  بكفر محفوظ بمركز طامية

من الساعة التاسعة صباحا الي  2022نوفمبر  29محافظة الفيوم وذلك يوم الثالثاء الموافق 

مبابي إاألستاذ/ رجب فاروق الساعة الرابعة عصرا وبالفعل  تم حضورهم  ومشاركتهم ومنهم  

   طامية  وعدد مدينةاالستاذ / خالد رجب مدير إدارة الهيئة ب  مدير عام فرع الهيئة باالفيوم

طامية واالستاذ خالد مسعود  مدير مركز معلومات  دينةمعلمة من المعينين  الجدد  بم(  43 ) 

الفرع ورئيس لجنة تقييم األداء واالستاذ / مصطفي عبدهللا  رئيس اللجنة واالستاذ وائل مصطفي 

 .  محمود مالحظ  اللجنة

عبدالقادر بقسم اللغة العربية اكتوبر أ.م.د. محمد محمود  6وشارك ايضا من كلية التربية جامعة 

والمنسق التنفيذي لمشروع محو األمية،     وأ م د. أحالم قطب والطالبة منى خالد على بقسم 

 رياض األطفال

( 63) متقدم ، وتم عقد امتحان  فوري لعدد( 123)دارسين قبل تنفيذ القافلة لعدد الوتم تسجيل 

، وتم االتفاق مع إدارة تعليم الكبار بمدينة زمين بعد إجراء االستقرء واالستكتاب  الال ادارس  

طامية محافظة الفيوم  باتخاذ الالزم نحو ضرورة سرعة تسجيل المواطنين الذين أدوا امتحان ا 

فوريًّا بموقع الهيئة إلصدار شهادات محو األمية لهم . وفتح فصول تعليمية للمواطنين الذين 

فتح الفصول وعقد  تومخاطبة كلية التربية بإجراءامستواهم )ضعيف( في القراءة والكتابة. 

أكتوبر وفقا التفاق التعاون  6االمتحانات، وإضافتهم إلى مشروع محو األمية المنفذ بجامعة 

بحضور األستاذ  الدكتور/أحمد بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار .وبمتابعة كريمة ومشرفة 

عماد نائب  المحافظ وبحضور األستاذ/ ياسر  ونائبه الدكتور/محمد  ،األنصارى محافظ الفيوم

 .جمعه رئيس مجلس  ومدينة طامية

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واالحترام                                          

 وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 بركاتا.د/ فاطمة                                               
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 ا .د/فاطمة بركات ندوة حضور

 مناهضة العنف ضد المرأة( وأساليب)المشاركة السياسية 

 2022نوفمبر  30الموافق  األربعاءيوم لمناهضة العنف ضد المرأة  16ضمن حملة ال

المؤسسات التى تهتم بقضايا  أهميعتبر المجلس القومي للمرأة برئاسة ا:د/ مايا مرسي احد 

وحدة  بإنشاءالمرأة ومسانداتها قلبا وقالبا من جميع االتجاهات، كما اهتمت سيادتها 

لمواجهة العنف ضد المرأة بكل المحافظات ودور المجلس في دعم المرأة المعنفة من 

 خالل التوعية وتهيئة المجتمع للتعامل مع المرأة بدون تحيز.

على انه  1993أة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام يعرف العنف ضد المر

للمرأة سواء من  معاناةاو  أذىعصبية النوع ويترتب عنه  إليهرد اي فعل عنيف تدفع 

ثم ان حرمان المرأة من حقوقها و التحكم فيها وتهديدها ، النفسية  أوالناحية الجسمانية 

تعد من ممارسات العنف، اذ هو انتهاك صريح لحقوق االنسان فهو  أفعالبأى طريقة 

يعيق حريتها فضال عن اثارة السلبية التى ال تقف عند المرأة فحسب بل تنعكس بشكل 

 سئ وسلبي على المجتمع بأكمله .

 العنف ضد المرأة وجهود الدولة والمجلس لمناهضة العنف ضد المرأة تحدثت فيها:

 عيد )عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية( النائبة/ ثناء الس 

و د/سهام جبريل )عضوة المجلس ومقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية( و د نائب 

المشاركة السياسية ودور االعالم في مناهضة العنف ضد المرأة ،  سابق بمجلس الشعب

 د/ نهلة المدنى )عضوة لجنة المشاركة السياسية( تحدثت فيها:

النائبة/ سميرة الجزار )عضوة لجنة المشاركة  لتشريعات و القوانين تحدثت فيها:ا

 السياسية ومجلس الشعب(

 

 


