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جامعة االزھر 
ىالمركز الدولي االسالم

للدراسات والبحوث السكانیة

تقریر عن
طالب الوافدین من الكلیات الشرعیةللالدورة التدریبیة

لدعم وتعزیز صحة األمھات واألطفال
شلل األطفال واستئصال مرض

ھـ١٤٣٩سنة ةاألخرىجمادمن ٩–٨الفترة 
م٢٠١٨فبرایر  سنة من ٢٥-٢٤الموافق 



٢

عم وتعزیز صحة األمهات واألطفال واستئصال مرض شلل األطفالد/ اسم الدورة
م٢٠١٨فبرایر٢٥-٢٤/ تاریخ الدورة

بواقع من جامعة االزهر طالب ٢٢/ عدد المشاركین
والقانون) طالب من كلیة الشریعة ١١عدد (
) طالب من كلیة أصول الدین٤عدد (
) طالب من كلیة التجارة٤عدد (
) طالب من كلیة اللغة العربیة١عدد (
) طالب من كلیة الدعوة اإلسالمیة١عدد (
) طالب من كلیة االعالم ١عدد (

افغانستان/ لدولةا
/ المركز الدولي االسالمي للدراسات والبحوث السكانیةمكان انعقاد الدورة

ة یإعداد كوادر تدریبیة مؤهلة وقادرة علي تنفیذ برامج تدریب/ الدورةهدف
للقضاء علي شلل االطفال داخل مجتمعاتهم وقادرة علي نشر المعلومات الصحیحة في 

.الصحي بها تلك المجتمعات وتفعیل دورهم في تنمیة الوعى 
وقد ألقي كلمة االفتتاح االستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر المركز الدولي 

فضیلة االستاذ الدكتور/ ألقياالسالمي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة االزهر ثم
محمد حسین المحرصاوي رئیس جامعة االزهر كلمة أشاد فیها بدور المركز الدولي في 

تعزیز صحة االمهات واالطفال والقضاء علي مرض شلل االطفال 
: علي النحو التالينیومیخالل ركزت هذه الدورة في مضمونها علي عدة محاضراتو 

الیوم االول
الجوانب الوبائیة والطبیة لشلل األطفال والتطعیمات لألستاذ الدكتور/ محاضرة عن - ١

ة وطب المجتمع بكلیة طب جامعة ستاذ ورئیس قسم الصحة العامالعزبز أاسامة عبد 
ستاذ طب األطفال بكلیة الطب جامعة االزهر.لم محمد أزهر واألستاذ الدكتور / مساأل

د لتطعیمات لألستاذ الدكتور حامد أبو طالب عمیالجوانب الشرعیة لعن حاضرةم- ٢
.سبقكلیة الشریعة والقانون األ



٣

عداد الندوات لألستاذ الدكتور صالح صادق صدیق عن االتصال الفعال وإ محاضرة - ٣
نائب رئیس جامعة االزهر األسبق.

ولي خاصة بإعداد درس عناأل، تینم المشاركین إلي  مجموعقسیتوفي نهایة الیوم تم 
خطبة عن شلل األطفال .شلل األطفال واألخرى إلعداد

الیوم الثاني
منة من الجوانب الطبیة لألستاذ الدكتور جمال ابو السرور مومة االَ محاضرة عن األ

.مدیر المركز الدولي االسالمي للدراسات والبحوث السكانیة 
الدكتور/ عبداهللا النجار منة من الجوانب الشرعیة لألستاذ مومة االَ عن األمحاضرة - ١

عمید كلیة الدراسات العلیا بجامعة االزهر األسبق.
، األولي خاصة بإعداد درس عن وفي نهایة الیوم تم تقسیم المشاركین إلي  مجموعتین

منة.االمومة االَ واألخرى إلعداد خطبة عن االمومة االمنة 
التنظیم في یجابیات للدورة تتمثل المشاركون في هذه الدورة علي عدة إوقد أكد الطالب

وحسن معاملتهم لكافة نجاح الدورةالمنظمین علي إحرص فضال عن الجید وااللتزام بالوقت
قلة عدد أیام الدورة مع عدم االلتزام أكد علیها المشاركونالحاضرین، ومن سلبیات الدورة التي

وقت كافي للمناقشة .وجودم حاضرین فضال عن عدمأو من الالمشاركینبالمواعید سواء من
ن للدورة علي عدة توصیات منها :المشاركو كما أكد 

كثرة تكرار مثل هذه الدورات .-
مثل هذه الدورات.منالتركیز علي طلبة االزهر وحدیثي التخرج لالستفادة-
ص وقت كافي للمناقشات .یتخص-
جندة العمل.تعانة بعالم من علماء النفس ضمن أاالس-
وتوزیعها علي المشاركین.cdوضع المحاضرات علي -
.جموعات العمل بعمل الدرس والخطبةمن متخصیص كل مجموعة -

وفي نهایة الدورة التدریبیة أصبح كل طالب مشارك بالدورة قادر علي أن یناقش كل ما 
من الجوانب التالیة:ألطفال واستئصال مرض شلل األطفالیتعلق بصحة األمهات وا

لجوانب الوبائیة والطبة لشلل األطفال والتطعیمات.ا- ١
الجوانب الشرعیة للتطعیمات.- ٢



٤

االتصال الفعال واعداد الندوات.- ٣
االمومة االمنة من الجوانب الطبیة.- ٤
االمومة االمنة من الجوانب الشرعیة.- ٥
ختان اإلناث من المنظور الطبي والشرعي .- ٦



٥



٦


