
 جامعة األزهر          
  المركز الدولي االسالمى     

  للدراسات والبحوث السكانية
  

  

  

  

  
  تقرير عن

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

  واستئصال مرض شلل األطفال                        
  
  

  هـ١٤٤٠سنة  شعبانمن ٢-١الفترة 
  م٢٠١٩سنة    أبريل  ٨-٧ الموافق 

  

 

  

  

  
 

  



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

 م٢٠١٩  أب��ل ٨-٧   /  تار�خ ال�ورة

  م, جامعة األزه�  �ال) و�ال&ة  ٣٢   / ع�د ال��ار���

   ن/.-��ا  دولة /      ل�ولة      ا

  ال;�:� ال6ولي اإلسالمي لل6راسات وال&�4ث ال12ان/ة  / م!ان انعقاد ال�ورة

/ إع6اد :4ادر ت6ر�?/ة مFهلة وقادرة علي تCف-B ب�امج ت6ر�?/ة للق=اء          ال�ورة ه�ف
ع, دع� وتع���  علي شلل األ�فال داخل م.�;عاته� وقادرة علي نH� ال;عل4مات ال��/�ة

  في تلL ال;.�;عات وتفع-ل دوره� في تC;/ة ال4عي ال��ي بها . ص�ة األمهات واأل�فال
األس�اذ ال4�:6ر/ ج;ال أب4 ال2�ور م6ی� ال;�:� ال6ولي اإلسالمي  1ل;ةP ف��احاال ب6أوق6     

 ال4اف6ی, م, دولةالVB رح) ف-ها PالTالب  لل6راسات وال&�4ث ال12ان/ة P.امعة األزه�
ع, دور ال;�:� في ال�Z4/ة Pق=اYا الTفل وال;�أة م, ال.ان) س/ادته ت�6ث ح-W  ن/.-��ا 

الT?ي وال.ان) الH�عي ف=ال ع, ت��/ح ال;فا[/� ال]ا��ة Pال2C&ة لل�T\/;ات ال]اصة 
ح-W أك6 س/ادته ن/.-��ا   م/ة م, ب-Cها دولةP;4ض4ع شلل األ�فال في Pع_ ال6ول اإلسال

 �اإلس�HارV اإلسالمي  الف��eي ت4ص/ات اج�;اع ع6ادها بCاءعلإ علي أن هBه ال6ورات ت
للق=اء علي م�ض شلل األ�فال P.6ة مBC عام-, ب�ئاسة صاح) الف=-لة األمام األك?� أ.د/ 

ث� ت�6ث ف=-لة األس�اذ ال4�:6ر/ م�;6 ح2-, ال;��صاوV رئ/h  أح;6 الT-) ش/خ األزه�
1ان م, أف=ل ال;�اك� علي جامعة األزه� الVB أك6 علي أن ال;�:� ال6ولي اإلسالمي لل2

س4اء في ت]��ات ال2Cاء وال�4ل-6 واY=ا في  وعل;/اً  مV4�2 جامعة األزه� مهC/اً 
ت]��ات ال�6ر�) وال&�W العل;ي في م.ال ال6راسات وال&�4ث ال12ان/ة وذلL ل���/ح 
 k��Hات األزه� الlوواع mال;عل4مات ال]ا��ة م, خالل ت6ر�) أئ;ة وزارة األوقاف ووعا

 Z4ة و ل�/o.ال;عل4مات ال��/�ةP رشاد أف�اد ال;.�;ع  
  

  

  

  

  



  

  : علي ال6'+ ال5الي  خالل ی+م�� ر�0ت ه/ه ال�ورة في م,�+نها علي ع�ة م'اض�اتو 

 ال�+م األول 

  م'اض�ة ع� االه�5ام ;الA6افة لل��5+ر/ ح<�� هارون م�رس الفقة ;ال���0  -١

األم+مة اآلم6ة م� الK+انJ الGHIة لألس5اذ ال��5+ر / ج�ال أب+ ال<�ور م'اض�ة ع� -٢

سGادته  نGا;ة ع�ألقاها  م�ی� ال���0 ال�ولي اإلسالمي لل�راسات والN'+ث ال<!انGة

 . األس5اذ ال��5+ر/ ش!�R ع�Hالع�GA نائJ م�ی� ال���0

األم+مة اآلم6ة م� الK+انJ ال��GWة لألس5اذ ال��5+ر/ ع�H هللا الK6ار م'اض�ة ع� -٣

.XHامعة األزه� األسK; اGة ال�راسات العلGع��� �ل 

٤-  Xم'اض�ة ع� االت_ال الفعال ̂وع�اد ال�6وات لألس5اذ ال��5+ر صالح صادق ص�ی

.XHجامعة األزه� األس `Gرئ Jنائ  
األم4مة  خT&ة ع,  ، األولي خاصة Pإع6ادثالث م.;4عاتلي  وفي نهاYة ال-4م ت� تق2/� ال;Hار:-, إ  

األم4مة اآلمCة م, ال.4ان)  درس ع,  ع6اد إP  ةخاص  والtان/ةاآلمCة م, ال.4ان) الZ�H/ة 
.م�اض�ة ع, االه�;ام PالlCافة Pإع6اد  ةوالtالtة خاصالT?/ة   

 ال�+م الaاني

  ع�ض م�K+عات الع�ل. -١

والGHIة ل�لل األeفال وال�GdI5ات لألس5اذ ال��5+ر/ أسامة ع�H  م'اض�ة ع� الK+انJ ال+cائGة  -٢

 JIة الGفال ;!لeاأل Je ةG�5ع ;!لKال� Jeق<� ال_'ة العامة و `G0 أس5اذ ورئ�الع0

جامعة األزه� واألس5اذ ال��5+ر/ م<ل� م'�� أس5اذ ورئG` ق<� Je األeفال األسXH  ;!لGة  
  الJI جامعة األزه�.

��GWة لل�GdI5ات لألس5اذ ال��5+ر/ حام� أب+ eالJ ع��� �لGة  م'اض�ة ع� الK+انJ ال -٣

. XHعة والقان+ن األس�ال��  
ع, ت4ز�ع شهادات ح=4ر ال6ورة  ت� ت6ر�) ال;Hار:-, علي إع6اد خvT الع;ل ف=الوفي نهاYة ال-4م               

ح�ص ال;lC;-, علي   ل6ورة ت�;tل في, في هBه ال6ورة علي ع6ة إY.اب/ات ل-وق6 أك6 الTالب ال;Hار: علي ال;Hار:-,
� ال.-6 واالل��ام Pال4قx م, خالل  إن.اح ال6ورة/lCافة ال�اض��,، ف=ال ع,  ال�yل �ن 4 :;ا أك6 ال;Hار:ح2, معامل�ه

 V4ه ال6ورة سBز�ادة ال;�اض�ات في ال-4م األول م, ال6ورةعلي ع6م وج4د سل?/ات له   . 



:ل �ال) مHارك Pال6ورة قادر علي أن یCاقz :ل ما ی�عل��P eة األمهات وفي نهاYة ال6ورة ال�6ر�?/ة أص&ح  
 أل�فال واس���ال م�ض شلل األ�فال م, ال.4ان) ال�ال/ة: وا
 ال.4ان) ال4~ائ/ة والT?/ة لHلل األ�فال وال�T\/;ات. -١
 ال.4ان) الZ�H/ة لل�T\/;ات.-٢
 االت�ال الفعال وoع6اد ال6Cوات.  -٣
 اآلمCة م, ال.4ان) الT?/ة. األم4مة -٤
 األم4مة اآلمCة م, ال.4ان) الZ�H/ة. -٥

 


