
جامعة األزھر 
المركز الدولي االسالمى 

للدراسات والبحوث السكانیة

تقریر عن
للطالب الوافدین من الكلیات عشرالثةثالالدورة التدریبیة
لدعم وتعزیز صحة األمھات واألطفالالشرعیة  

واستئصال مرض شلل األطفال 

ھـ١٤٣٩من رجب سنة ١٤-١٣الفترة 
م٢٠١٨سنة ابریل١-مارس٣١الموافق 



/ دعم وتعزیز صحة األمهات واألطفال واستئصال مرض شلل األطفالاسم الدورة
م٢٠١٨ابریل١-مارس٣١/ تاریخ الدورة 

طالب  من جامعة األزهر بواقع ٢٩/ عدد المشاركین
كلیة الشریعة والقانون) طالب من ٨عدد (
) طالب من كلیة أصول الدین٣عدد (
زراعة) طالب من كلیة ال٥عدد (
من كلیة التجارةالب) ط١عدد (
) طالب من كلیة الدراسات االنسانیة٤عدد ( 
) طالب من كلیة اللغة العربیة٢عدد ( 
) طالب كلیة الدراسات العربیة٢عدد ( 
) طالب معهد البعوث االسالمیة٣عدد ( 
) طالب من كلیة التربیة١عدد (

الصومالدولةمنطالب١٩-نیجیریادولةمنطالب١٠/ لدولة      ا
/ المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیةمكان انعقاد الدورة

/ إعداد كوادر تدریبیة مؤهلة وقادرة علي تنفیذ برامج تدریبیة الدورةهدف
صحیحة للقضاء علي شلل األطفال داخل مجتمعاتهم وقادرة علي نشر المعلومات ال

في تلك المجتمعات وتفعیل دورهم في تنمیة الوعي الصحي بها .
مركز الدولي الشكري عبدالعظیم نائب مدیراذ الدكتور/ وقد ألقي كلمة االفتتاح األست

اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة األزهر الذي رحب فیها بالمشاركین 
وتحدث عن دور المركز الدولي اإلسالمي واسهامهاته في القضاء علي مرض شلل 

األطفال.  
خالل یومین علي النحو التالي: وركزت هذه الدورة في مضمونها علي عدة محاضرات

الیوم األول
محاضرة عن الجوانب الوبائیة والطبیة لشلل األطفال والتطعیمات لألستاذ -١

الدكتور/ أسامة عبد العزیز أستاذ ورئیس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلیة 
طب جامعة األزهر واألستاذ الدكتور / مسلم محمد أستاذ طب األطفال بكلیة الطب 

جامعة األزهر.



للتطعیمات لألستاذ الدكتور حامد أبو طالب عمید كلیة محاضرة عن الجوانب الشرعیة- ٢
الشریعة والقانون األسبق .

محاضرة عن االهتمام بالنظافة للدكتور/ رضا عبدالرحمن العربي مدرس علوم السكان -٣
.والتنمیة بالمركز الدولي

وفي نهایة الیوم تم تقسیم المشاركین إلي  مجموعتین ، األولي خاصة بإعداد درس عن 
شلل األطفال واألخرى إلعداد خطبة عن شلل األطفال .

الیوم الثاني
لألستاذ الدكتور صالح صدیق نائب رئیس محاضرة عن االتصال الفعال وإعداد الندوات-١

جامعة االزھر السابق.
جمال ابو السرورمحاضرة عن األمومة اآلمنة من الجوانب الطبیة لألستاذ الدكتور / -٢

مدیر المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة .
محاضرة عن األمومة اآلمنة من الجوانب الشرعیة لألستاذ الدكتور/ عبد اهللا النجار - ٣

ق.عمید كلیة الدراسات العلیا بجامعة األزهر األسب
وفي نهایة الیوم تم تدریب المشاركین علي إعداد خطط العمل فضال عن توزیع شهادات 

حضور الدورة علي المشاركین .
وقد أكد الطالب المشاركون في هذه الدورة علي عدة إیجابیات للدورة تتمثل في التنظیم 

معاملتهم حرص المنظمین علي إنجاح الدورة وحسن فضال عن الجید وااللتزام بالوقت
لكافة الحاضرین، باإلضافة إلي سهولة فهم المحاضرات وأیضا توزیع كتب قیمة عن 
موضوع شلل األطفال واألمومة اآلمنة من الجانب الشرعي والطبي ، كما أن المحاضرات 
تقوم  بتصحیح الفهم الخاطئ بالنسبة للتطعیمات شلل األطفال بأسلوب موضوعي عن 

دیثة في نقل المعلومات للطالب المشاركین فضال عن توفیر طریق استخدام الوسائل الح
المركز لألطعمة واألشربة التي تقلل الملل أثناء فترة الدورة  ومن سلبیات الدورة التي أكد 

كما واعید من جانب المشاركینعلیها المشاركون قلة عدد أیام الدورة مع عدم االلتزام بالم
أكد  المشاركون للدورة علي عدة توصیات منها :

كثرة تكرار مثل هذه الدورات .-
السماح لجمیع الطالب الوافدین من كل الدول  في كافة التخصصات بجمیع -

الكلیات بجامعة األزهر المشاركة في مثل هذه الدورات.



در علي أن یناقش كل ما وفي نهایة الدورة التدریبیة أصبح كل طالب مشارك بالدورة قا
یتعلق بصحة األمهات واألطفال واستئصال مرض شلل األطفال من الجوانب التالیة:

الجوانب الوبائیة والطبیة لشلل األطفال والتطعیمات.- ١
الجوانب الشرعیة للتطعیمات.- ٢
االتصال الفعال وٕاعداد الندوات.- ٣
األمومة اآلمنة من الجوانب الطبیة.- ٤
اآلمنة من الجوانب الشرعیة.األمومة- ٥
ختان اإلناث من المنظور الطبي والشرعي - ٦










