جامعة األزهر
المركز الدولي االسالمى
للدراسات والبحوث السكانية

تقرير عن
الدورة التدريبية التاسعة للطالب الوافدين من الكليات الشرعية
لدعم وتعزيز صحة األمهات واألطفال
واستئصال مرض شلل األطفال

الفترة  27 – 26من جمادى اآلخرة سنة 1439هـ
الموافق  15-14من مارس سنة 2018م

1

اسم الدورة  /دعم وتعزيز صحة األمهات واألطفال واستئصال مرض شلل األطفال
تاريخ الدورة /

 15 -14مارس 2018م

عدد المشاركين  24 /طالب من جامعة األزهر بواقع
عدد (  )9طالب من كلية الشريعة والقانون
عدد ( ) 7طالب من كلية أصول الدين

عدد ( )5طالب من كلية التربية

عدد ( )3طالب كلية الدراسات العليا

الدولة

 /نيجيريا

مكان انعقاد الدورة  /المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية

هدف الدورة

 /إعداد كوادر تدريبية مؤهلة وقادرة علي تنفيذ برامج تدريبية

للقضاء علي شلل األطفال داخل مجتمعاتهم وقادرة علي نشر المعلومات الصحيحة في
تلك المجتمعات وتفعيل دورهم في تنمية الوعي الصحي بها .
وقد ألقي كلمة االفتتاح األستاذ الدكتور /جمال أبو السرور مدير المركز الدولي
اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزهر الذي رحب فيها بالمشاركين
وتحدث عن دور المركز الدولي اإلسالمي واسهامهاته في القضاء علي مرض شلل
األطفال.

وركزت هذه الدورة في مضمونها علي عدة محاضرات خالل يومين علي النحو التالي:

اليوم األول
 -1محاضرة عن الجوانب الوبائية والطبية لشلل األطفال والتطعيمات لألستاذ الدكتور/

أسامة عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة

األزهر واألستاذ الدكتور  /مسلم محمد أستاذ طب األطفال بكلية الطب جامعة األزهر.

 -2محاضرة عن االهتمام بالنظافة للدكتور /حسين هارون مدرس الفقه بالمركز الدولي

 -2محاضرة عن الجوانب الشرعية للتطعيمات لألستاذ الدكتور حامد أبو طالب عميد

كلية الشريعة والقانون األسبق .
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وفي نهاية اليوم تم تقسيم المشاركين إلي مجموعتين  ،األولي خاصة بإعداد درس عن

شلل األطفال واألخرى إلعداد خطبة عن شلل األطفال .
اليوم الثاني

-1محاضرة عن االتصال الفعال وإعداد الندوات لألستاذ الدكتور صالح صادق صديق نائب
رئيس جامعة األزهر األسبق.

 -2محاضرة عن األمومة اآلمنة من الجوانب الطبية لألستاذ الدكتور  /جمال أبو
السرور مدير المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية .

-3محاضرة عن األمومة اآلمنة من الجوانب الشرعية لألستاذ الدكتور /عبد اهلل النجار
عميد كلية الدراسات العليا بجامعة األزهر األسبق.

وفي نهاية اليوم تم تدريب المشاركين علي إعداد خطط العمل فضال عن توزيع شهادات
حضور الدورة علي المشاركين .

وقد أكد الطالب المشاركون في هذه الدورة علي عدة إيجابيات للدورة تتمثل في التنظيم

الجيد وااللتزام بالوقت فضال عن حرص المنظمين علي إنجاح الدورة وحسن معاملتهم لكافة
الحاضرين ،باإلضافة إلي سهولة فهم المحاضرات وأيضا توزيع كتب قيمة عن موضوع شلل
األطفال واألمومة اآلمنة من الجانب الشرعي والطبي  ،كما أن المحاضرات تقوم بتصحيح

الفهم الخاطئ بالنسبة للتطعيمات شلل األطفال بأسلوب موضوعي عن طريق استخدام

الوسائل الحديثة في نقل المعلومات للطالب المشاركين فضال عن توفير المركز لألطعمة

واألشربة التي تقلل الملل أثناء فترة الدورة ومن سلبيات الدورة التي أكد عليها المشاركون قلة

عدد أيام الدورة مع عدم االلتزام بالمواعيد من جانب المشاركين باإلضافة إلي عدم وجود وقت

كافي للمناقشة فضال عن أن حجم قاعة التدريب صغيرة ال تناسب عدد الطالب المشاركين

في بعض األحيان كما أكد المشاركون للدورة علي عدة توصيات منها :
 -كثرة تكرار مثل هذه الدورات .

 -التركيز علي طلبة األزهر وحديثي التخرج لالستفادة من مثل هذه الدورات.

 السماح لجميع الطالب الوافدين من كل الدول في كافة التخصصات بجميع الكلياتبجامعة األزهر المشاركة في مثل هذه الدورات.
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وفي نهاية الدورة التدريبية أصبح كل طالب مشارك بالدورة قادر علي أن يناقش كل ما

يتعلق بصحة األمهات واألطفال واستئصال مرض شلل األطفال من الجوانب التالية:
 -1الجوانب الوبائية والطبية لشلل األطفال والتطعيمات.
-2الجوانب الشرعية للتطعيمات.

 -3االتصال الفعال واعداد الندوات.

-4األمومة اآلمنة من الجوانب الطبية.

-5األمومة اآلمنة من الجوانب الشرعية.
-6ختان اإلناث من المنظور الطبي والشرعي
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