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  تقرير عن

  دولة أفغانستان من  اتالوافد الباتللط الدورة التدريبية
   الكليات الشرعية ب

  لدعم وتعزيز صحة األمهات واألطفال"
  "واستئصال مرض شلل األطفال                        

  
  

  هـ١٤٤٠سنة من شعبان ٥-٤الفترة 
  م٢٠١٩سنة  أبريلمن ١١-١٠الموافق

  

 

  

  

  
 



  

  / دع� وتع��� ص�ة األمهات واأل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال  اس� ال�ورة

 م٢٠١٩س&ة   أب��لم# ١١- ١٠    /  تار�خ ال�ورة

  م# جامعة األزه�   ة�ال+ ٣٢ / ع�د ال��ار���

 أفغان�1ان  دولة /      ل�ولة      ا

  ال?�<� ال:ولي اإلسالمي لل:راسات وال+�8ث ال61ان5ة  / م�ان انعقاد ال�ورة

/ إع:اد <8ادر ت:ر�5Cة مIهلة وقادرة علي ت&فEF ب�امج ت:ر�5Cة للقAاء          ال�ورة ه�ف

ع# دع� وتع���  علي شلل األ�فال داخل م�L?عاته� وقادرة علي نK� ال?عل8مات ال���5ة

  في تلO ال?�L?عات وتفعFل دوره� في ت&?5ة ال8عي ال��ي بها . ص�ة األمهات واأل�فال

  

5� نائU م:ی� ال?�<� ال:ولي  األس�اذ ال:<�8ر/ 6ل?ةR ف��احاال ب:أوق: Wالع:Cع X�6ش

اإلسالمي لل:راسات وال+�8ث ال61ان5ة LRامعة األزه� الXE ت�:ث ع# دور ال?�<� في 

 �5Yال ع# ت��5ح ال?فاAعي ف�Kال UانLي والC[ال UانLفل وال?�أة م# ال[ا\ا الAقR 5ة]ال�8

 8?R ال&1+ة لل�]_5?ات ال^اصةR ع` ال:ول اإلسالال^ا��ةR م5ة م# ض8ع شلل األ�فال في

 . أفغان�1انبF&ها دولة 

  : علي ال0!% ال/الي  خالل ی%م�� ر�*ت ه(ه ال�ورة في م&�%نها علي ع�ة م!اض�اتو 

  ال�%م األول 

ش��@ ع:�الع?�9 م!اض�ة ع� األم%مة اآلم0ة م� ال=%ان> ال;:9ة لألس/اذ ال��/%ر / -١

  ال�ولي اإلسالمي لل�راسات والF!%ث ال�Dان9ة .م�ی� ال���* نائ> 

م!اض�ة ع� األم%مة اآلم0ة م� ال=%ان> ال��9Jة لألس/اذ ال��/%ر/ ع:� هللا ال0=ار  -٢

.K:األس �امعة األزه=M ع��� �ل9ة ال�راسات العل9ا  

صالح صادق ص�یK م!اض�ة ع� االتQال الفعال وOع�اد ال�0وات لألس/اذ ال��/%ر  -٣

  .األس:K األزه�نائ> رئW9 جامعة 

  



(   األم8مة اآلم&ة  ولي خاصة Rإع:اد درس ع#، األ�F# مL?8ع� ال?Kار<F# إلي ق51وفي نها\ة ال8Fم ت� ت  

األم8مة اآلم&ة  ع#  خ]+ة ج?عةع:اد إ  والjان5ة  والK�[5ة   م# ال8LانU ال]5Cة ال�وج ال?+6�)

5� األس�ة) W&5ة( ت]�K5ة والC[ال U8انLم# ال .  

 ال�%م الXاني

 ع�ض م=�%عات الع�ل.  -١ 

ائ9ة وال;:9ة ل�لل األ[فال وال/;\�9ات لألس/اذ ال��/%ر/ أسامة ع:� الع*�*  -٢ م!اض�ة ع� ال=%ان> ال̂%

أس/اذ ورئW9 ق�D الQ!ة العامة و[> ال�=/�ع �Mل9ة [> األ[فال �Mل9ة ال;> جامعة األزه� 

 <] �Dق W9ل� م!�� أس/اذ ورئDاأل[فالواألس/اذ ال��/%ر/ م K:. األس�ل9ة ال;> جامعة األزه�M  

م!اض�ة ع� ال=%ان> ال��9Jة لل/;\�9ات لألس/اذ ال��/%ر حام� أب% [ال> ع��� �ل9ة ال���عة   -٤
 . K:والقان%ن األس  

 Mال���* ال�ولي. الفقه اإلسالميم!اض�ة ع� االه/�ام Mال0?افة لل��/%ر/ ح��D هارون م�رس  -٥

  
 . ع# ت8ز�ع شهادات ح8Aر ال:ورة علي ال?Kار<F# ت� ت:ر�U ال?Kار<F# علي إع:اد خ]k الع?ل فAالوفي نها\ة ال8Fم  

5� الFL: واالل��ام Rال8قFpوق: أك: ال]الب ال?Kار<  W&ل في ال�j?اب5ات لل:ورة ت�L\ه ال:ورة علي ع:ة إEفي ه # 

أن  Rإضافة إلي  �ه� لsافة ال�اض��#، ،  وح1# معامل نLاح ال:ورةال?&F?W# علي إح�ص فAال ع# 

�  والقAا\ا ال^اصة Rال?�أة  ب���5ح الفه� ال^ا�ئ Rال&1+ة لل�]_5?ات شلل األ�فال  م8ض8عات ال:ورة ته�

ن علي ع:م وج8د سل5Cات لهEه ال:ورة سX8  8 <?ا أك: ال?Kار< م# الLانU ال]Cي والK�عي Rأسل8ب م8ض8عي 

 .  أ\ام ال:ورة vF�R ت8sن أكj� م# ی8مF# ع:د ز�ادة ض�ورة <?ا أك:  ال?Kار<8ن لل:ورة علي  قلة ا\ام ال:ورة  

وفي نها\ة ال:ورة ال�:ر�5Cة أص+ح <ل �الU مKارك Rال:ورة قادر علي أن ی&اقx <ل ما ی�عل��R wة األمهات  

 م�ض شلل األ�فال م# ال8LانU ال�ال5ة: أل�فال واس���ال وا

 ال8LانU ال8}ائ5ة وال]5Cة لKلل األ�فال وال�]_5?ات. -١

 ال8LانU الK�[5ة لل�]_5?ات.-٢

 االت�ال الفعال و|ع:اد ال&:وات.  -٣

 األم8مة اآلم&ة م# ال8LانU ال]5Cة. -٤

 األم8مة اآلم&ة م# ال8LانU الK�[5ة. -٥
 


