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  تقرير عن

   للطالب الوافدين من الكليات الشرعية  السابعة عشر الدورة التدريبية
  لدعم وتعزيز صحة األمهات واألطفال

  واستئصال مرض شلل األطفال                        
  
  

  هـ١٤٤٠سنة  شعبانمن ١٢-١١الفترة 
  م٢٠١٩سنة  أبريل من  ١٨-١٧الموافق 

  

 

  

  

  
 

  



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

 م ٢٠١٩ أب��ل ٢١  -٢٠    /  تار�خ ال�ورة

  �ال+  م* جامعة األزه�   ٥٠ / ع�د ال��ار���

 دولة 5اك/�ان – فغان/�ان أدولة  /      ل�ولة      ا

  الA�@� ال>ولي اإلسالمي لل>راسات وال:�9ث ال/7ان6ة  / م�ان انعقاد ال�ورة

/ إع>اد @9ادر ت>ر�6Bة مJهلة وقادرة علي تGفEF ب�امج ت>ر�6Bة          ال�ورة ه�ف

 للقPاء علي شلل األ�فال داخل مA�Mعاته� وقادرة علي نL� الAعل9مات ال���6ة

في تلR الA�MAعات وتفعFل دوره� في  ع* دع� وتع��� ص�ة األمهات واأل�فال

  ت6AGة ال9عي ال��ي بها .

6� نائ+ م>ی� الA�@� ال>ولي  س�اذ ال>@�9ر/ف��اح األوق> ألقي @لAة االYالع<Bع Z�7ش

 �@�Aت�>ث ع* دور ال ZEامعة األزه� الM5 اإلسالمي لل>راسات وال:�9ث ال/7ان6ة

في ال�9[6ة 5قPا\ا ال]فل والA�أة م* الMان+ ال]Bي والMان+ الL�عي فPال ع* 

6� ال`ا��ة 5الG/:ة لل�]A6aات ال`اصة 9A5ض9ع شللbفاAاأل�فال في  ت��6ح ال

 .وeاك/�ان م6ة م* بGFها دولة أفغان/�ان5عd ال>ول اإلسال

  : علي ال3$) ال2الي  خالل ی)م�� ر�-ت ه,ه ال�ورة في م(�)نها علي ع�ة م$اض�اتو 

  ال�)م األول 

لألس2اذ ال��2)ر / ج�ال م$اض�ة ع� األم)مة اآلم3ة م� ال=)ان> ال;:9ة -١

�ان9ة Cث ال($Eور م�ی� ال���- ال�ولي اإلسالمي لل�راسات وال�Cأب) ال 

 .ألقاها ب�ل م� س9ادته  أ.د/ ش��I ع:�الع�9H نائ> م�ی� ال���-

ح��C ل��2)ر/ لم$اض�ة ع� األم)مة اآلم3ة م� ال=)ان> ال��9Nة -٢

  .هارون م�رس الفقه Pال���-

صالح م$اض�ة ع� االتUال الفعال وTع�اد ال�3وات لألس2اذ ال��2)ر -٣

.Y:نائ> رئ9] جامعة األزه� األس Yصادق ص�ی  

  



، األولي خاصة 5إع>اد درس �F*م9AMع وفي نها\ة ال9Fم ت� تق/6� الLAار@F* إلي   

األم9مة اآلمGة م*  ع*  خ]:ة  ع>ادإ  والjان6ة األم9مة اآلمGة م* ال9Mان+ ال]6Bة ع* 

  ال9Mان+ الL�[6ة  

  ال�)م ال[اني                                      

 .ع�ض م9AMعات العAل  - ١

م�اض�ة ع* ال9Mان+ الe9ائ6ة وال]6Bة لLلل األ�فال وال�]A6aات لألس�اذ   - ٢

ال>@�9ر/ أسامة عB> الع��� أس�اذ ورئm6 ق/� ال��ة العامة و�+ الA�MAع  

جامعة األزه� واألس�اذ ال>@�9ر / م/ل� م�A> أس�اذ �+ األ�فال  75ل6ة �+ 

  75ل6ة ال]+ جامعة األزه�.

م�اض�ة ع* ال9Mان+ الL�[6ة لل�]A6aات لألس�اذ ال>@�9ر حام> أب9 �ال+   - ٣

 . pBعة والقان9ن األس��Lل6ة ال@ <FAع  

الفقه  م�اض�ة ع* االه�Aام 5الYGافة لل>@�9ر/ ح/F* هارون م>رس  - ٤

 لA�@� ال>ولي. 5ا اإلسالمي

ت� ت>ر�+ الLAار@F* علي إع>اد خ]s العAل فPال ع* ت9ز�ع شهادات وفي نها\ة ال9Fم  

 . *F@ارLA9ر ال>ورة علي الPح 

6�  Fوق> أك> ال]الب الLAار@  YGل في ال�jAاب6ات لل>ورة ت�M\ه ال>ورة علي ع>ة إEفي ه *

vواالل��ام 5ال9ق <FMال ع*  الPعلي إ ح�ص ف *FAYGAاح ال>ورةالMن  �وح/* معامل�ه

لyافة ال�اض��*، 5اإلضافة إلي سه9لة فه� ال�Aاض�ات وأ\Pا ت9ز�ع @�+ A6xة ع*  

م9ض9ع شلل األ�فال واألم9مة اآلمGة م* الMان+ الL�عي وال]Bي ، @Aا أن ال�Aاض�ات  

  والقPا\ا ال`اصة 5الA�أة  تق9م  ب���6ح الفه� ال`ا�ئ 5الG/:ة لل�]A6aات شلل األ�فال

ن علي ع>م وج9د A@ 9ا أك> الLAار@ م* الMان+ ال]Bي والL�عي 5أسل9ب م9ض9عي

@Aا أك>  الLAار@9ن لل>ورة علي ع>ة ت9ص6ات   \ام ال>ورة أسل6Bات لهEه ال>ورة سZ9 قلة 

  مGها : 

-  *Fم* ی9م �j9ن أكyت }F�5 ز�ادة أ\ام ال>ورة   . 

لل9قا\ة ح�ي في ال>ول ال�ي   ع>اد دورات لyافة ال]الب ال9اف>ی* F�5{ ت9yن وسFلةإ  -

 ت� الفPاء فFها علي م�ض شلل األ�فال. 

  



وفي نها\ة ال>ورة ال�>ر�6Bة أص:ح @ل �ال+ مLارك 5ال>ورة قادر علي أن یGاق~ @ل        

 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م* ال9Mان+ ال�ال6ة: ما ی�علp ��5ة األمهات وا

 لLلل األ�فال وال�]A6aات.ال9Mان+ الe9ائ6ة وال]6Bة  -١

 ال9Mان+ الL�[6ة لل�]A6aات.-٢

 االت�ال الفعال و�ع>اد الG>وات.  -٣

 األم9مة اآلمGة م* ال9Mان+ ال]6Bة. -٤

 األم9مة اآلمGة م* ال9Mان+ الL�[6ة. -٥
 


