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 عن  ـرـــــــــتقری
 

 حول إحصاءات النوع االجتماعي الثالثة  الوطنیةالتدریبیة الدورة 
  2020 مارس 9-12

  المجلس القومي للمرأة  –القاھرة  

  التدریبةملخص الدورة 

یة المعن الثالثة الوطنیة التدریبیةالدورة المتحدة للس����كان  االممص����ندوق واالس����كوا  معبالتنس����یق للمرأة المجلس القومي  عقد

  القاھرة. –مدینة نصر  – المجلس بمقر 2020مارس  12-9مصر خالل الفترة من  –القاھرة إحصاءات النوع االجتماعي ب

النوع االجتماعي الذي أطلقتھ  إلحص�������اءاتمنھاج التعلم االلكتروني  االربعةعلى مدار أیامھا فعالیات الدورة وتض�������ّمن جدول 
 تحقیقنش�����ر المعرفة بالنوع االجتماعي ل یھدف الىوالذي یتض�����من المواد المرجعیة المتعلقة بالنوع االجتماعي و ) اإلس�����كوا(

ساء والفتیات  َسین وتمكین كل الن  –ممثلین عن وزارات   -اصحاب المصلحة الوطنیة ( وتدریب اإلحصائیینالمساواة بین الجن
الممارسات الجیدة في لتعرف على النوع االجتماعي وا إحصاءاتممثلین عن المجلس القومي للمرأة) على إنتاج و/ أو استخدام 

والذي یتض��من على خمس عروض مس��تندة على وحدات التعلم االلكتروني الحدیثة  قونش��رھا بالطرطرق احتس��اب المؤش��رات 
، إحص��اءات النوع االجتماعي، اإلطار المفاھیمي قض��ایا النوع االجتماعي : والدلیل العملي إلحص��اءات النوع االجتماعي وتش��مل

مارین ئیة . وتالمر، قیاس قضایا النوع االجتماعي، عرض بیانات النوع االجتماعي بالوسائل االجتماعيإحصاءات النوع لتحلیل 
 والعاب ومناقشات.
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 مقدمة

  على تبني اجندة جدیدة طموحة  2015المتحدة س�������بتمبر لألمماتفق قادة العالم في اجتماع الجمعیة العامة

لتكون بمثابة عقد اجتماعي بین زعماء العالم وش��عوبھ لض��مان التنمیة المس��تدامة للش��عوب  العالم،للتنمیة في 

غایة للقض����اء على جمیع أش����كال الفقر  169ھدفاً و 17من  2030جمیعاً تكونت أجندة التنمیة المس����تدامة 

لى حش����د مع التأكید ع 2030 بحلول عامومكافحة عدم المس����اواة والتھمیش والتص����دي لتغیر المناخ وذلك 

 ألجل أن "ال یستثنى منھا أحد"تقاسم الرخاء من أجل مستقبل أفضل الجھود ل

  ًومس����اھمتھا التاریخیة في مجتمعاتھا فقد تم تض����مین ھدف قائم  العالمي،المرأة على الص����عید  بدوراعترافا

س����ین اة بین الجنبذاتھ معني بالمرأة في االجندة التنمویة الجدیدة وھو الھدف الخامس المعني بتحقیق المس����او

 رىاألخ والغایات األھداف في النوع االجتماعي منظور بتعمیم قامتكما وتمكین كل من النس�������اء والفتیات 

 .بالنوع االجتماعي مرتبط المؤشرات ثلث من یقرب ما فإن الصدد، ھذا وفي. الصلة ذات

  قیقة د إحصاءاتإنتاج  المستدامة التنمیة أھداف في بالنوع االجتماعي المتعلقة وغایات أھداف رصدیتطلب

 على المتزای��د الطل��ب االجتم��اعي، ھ��ذا النوع عنفي جمیع المج��االت  ةمن��اس�������ب��توقیت��ات  وفي وموثوق��ة

 البلدان، على الض����غوط من الكثیر یض����ع المس����تدامة التنمیة أھداف إطار االجتماعي فيإحص����اءات النوع 

 مھمة فرص�����ة فھي ذلك، ومع. مض�����ى وقت أي من اآلن تواترا أكثر فترات على اإلحص�����اءات ھذه إلنتاج

تدریب اإلحص����ائیین العاملین في مختلف المجاالت على و المجاالت جمیع في اإلحص����ائیة القدرة لتحس����ین

اإللمام بالمفاھیم األس�������اس�������یة المرتبطة بالنوع مھم من الولذلك  قض�������ایا مراعاة منظور النوع االجتماعي

األخرى، وبالمؤشرات ذات الصلة وسُبل احتسابھا، والطرق الفنیة  االجتماعي وأوجھ تقاطعھا مع المجاالت

في عرض البیانات المراعیة لمنظور النوع االجتماعي.  فھذه المعرفة تس������ھم، بال ش������ك، في المس������تخدمة 

تطویر مھارات مس�����تخدمي إحص�����اءات النوع االجتماعي، على اختالف فئاتھم، وفي تأھیل الباحثین لكتابة 

 .وموجزات السیاسات بشكل أفضل یالتالتقاریر والتحل

  ومن منطلق رفع قدرات العاملین على أنتاج اإلحص���اءات بش���كل عام وإحص���اءات النوع االجتماعي بش���كل

خاص والمس�������تخدمین من جمیع الجھات والفئات، أطلقت اللجنة االقتص�������ادیة واالجتماعیة لغربي آس�������یا 
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تھدف   مجموعة متكاملة ألدوات إحص������اءات النوع االجتماعي باللغة العربیة. 2018(اإلس������كوا) في عام 

المجموعة المتكاملة ألدوات إحص�������اءات النوع االجتماعي إلى تعزیز قدرات جمیع الجھات المعنیة بإنتاج 

رص���د التقدم المحرز نحو تحقیق المس���اواة بین الجنس���ین وتمكین لإحص���اءات النوع االجتماعي واس���تخدام 

نة.المرأ  ة من خالل البرامج والسیاسات المحسَّ

  التدریبیةلدورة وص�����ندوق االمم المتحدة للس�����كان ا واالس�����كوا القومي للمرأة المجلس عقدس�����یاق ھذا الفي 

العاملین تدریب ل 2020 مارس 12-9 خالل الفترة منحول إحص�������اءات النوع االجتماعي  الثالثة الوطنیة

أتي ت.  إحص��اءات النوع االجتماعياألس��اس��یة حول  على المفاھیمبوحدات تكافؤ الفرص بمختلف الوزارات 

وتس��عى إلى نش��ر المعرفة بالنوع  المجلسمن ض��من س��لس��لة من الدورات التدریبیة التي یعقدھا  الدورةھذه 

 وكانفي تدریب المشاركین  االجتماعيحول إحصاءات النوع االسكوا منھاج دلیل اعتماد  االجتماعي. وتم

لتعلّم اإللكتروني حول ل االس����كوا مجبرنااالول ل المس����توىاجتیاز ھو  الدورة التدریبیةش����رط حض����ور ھذه 

 .إحصاءات النوع االجتماعي

 والتنظیم الحضور-ألف

 حول  ثةالثال الوطنیة التدریبیةالدورة  للس�كان،وص�ندوق االمم المتحدة  واالس�كوا القومي للمرأة المجلس عقد

 23 ھذه الدورة التدریبیة وحض�������ر. 2020 مارس 12-9من خالل الفترة إحص�������اءات النوع االجتماعي 

)، 13(والتعلیم وزارة التربیة  التالیة:الجھات  تش�����مل جھات خمسن م وحدات تكافؤ الفرص من اً مش�����ارك

 .)4المجلس القومي للمرأة ( ،)2( الثقافةوزارة )، 3(الحربي االنتاج )، وزارة 1(وزارة التنمیة المحلیة 

  یتألّف منوالذي  إحص�������اءات النوع االجتماعي تدریبي حولاالس�������كوا في الدلیل ال منھاجعلى التدریب تم 

 : خمس وحدات ھي

  قضایا النوع االجتماعي؛ •

  إحصاءات النوع االجتماعي؛ •

  اإلطار المفاھیمي لتحلیل إحصاءات النوع االجتماعي؛ •

  قیاس قضایا النوع االجتماعي؛ •

  عرض بیانات النوع االجتماعي بالوسائل المرئیة. •
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 انعقاده وتاریخ جتماعاال مكان-باء

  یة التدریبیة الوطندورة ال للسكان،صندوق االمم المتحدة و مع االسكواالمجلس القومي للمرأة بالتعاون  عقد -1

بمقر المجلس القومي  2020 مارس 12- 9 الفترة من خاللفي حول إحصاءات النوع االجتماعي الثالثة 

 .القاھرة-نصر  مدینة-للمرأة 

 

 األھداف-جیم

 فھم قضایا النوع االجتماعي وتحلیلھا لوضع سیاسات تعزیز القدرات الوطنیة فيالى  الدورة التدریبیةھدف ت 

اعتماد الطرق ب ،ھاعن واإلبالغتعزیز الرصد و إحصاءات النوع االجتماعيوإدماج إنتاج مستندة على أدلة، و

وفًقا  اھزیادة توافرذلك ل، وبشكل خاص النوع االجتماعيبشكل عام ومؤشرات مؤشرات القیاس في الدولیة 

 .ھاالطرق الدولیة لقیاس واعتماد بھا الموصي ةللمعاییر الدولی
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  المناقشات ملخص-دال

 كلمات الترحیب  

 حیثمرأة للمدیر عام التعاون الدولي بالمجلس القومي  ،/ نجالء العادلي لدكتورةا التدریبیةالدورة  تافتتح 

من أجل  لمجلسیبذلھا اجھود التي واستعراض الاستخدام إحصاءات النوع االجتماعي  أھمیةعلى  تأكد

 األداء.تحسین 

  أن الھدف من ھذه التدریبیة والتي افادتالدورة المستشارة االحصائیة  ماجد،كما افتتحت االستاذة وفاء 

القدرات الوطنیة في فھم قضایا النوع االجتماعي وتحلیلھا لوضع سیاسات مستندة على  ھو تعزیزالورشة 

عنھا، باعتماد الطرق الدولیة في  واإلبالغأدلة، وإنتاج وإدماج إحصاءات النوع االجتماعي وتعزیز الرصد 

كل خاص، وذلك لزیادة توافرھا وفًقا للمعاییر بش قیاس المؤشرات بشكل عام ومؤشرات النوع االجتماعي

منھاج االسكوا في الدلیل التدریبي حول عتماد . وتم االدولیة الموصي بھا واعتماد الطرق الدولیة لقیاسھا

یتألّف من خمس وحدات ھي التالیة: قضایا النوع االجتماعي؛ إحصاءات الذي إحصاءات النوع االجتماعي و

النوع االجتماعي؛ اإلطار المفاھیمي لتحلیل إحصاءات النوع االجتماعي؛ قیاس قضایا النوع االجتماعي؛ 

 عرض بیانات النوع االجتماعي بالوسائل المرئیة. 

 مقدمة الدورة التدریبیة 

 عملة.تتضمن البیانات التعریفیة وجھة  مشارك، لكل مقدمةالتدریبیة الدورة  مقدمة تضمنت 

 جوالنتائ بإیجاز األھداف لخصت وقد. االستاذة وفاء ماجد قدمتھ تقدیمي عرض المشاركین تقدیم وأعقب 

 التعلم االلكتروني واھمیتھ. شرح برنامجأوضحت  كما الدورة،لھذه  المتوقعة

  اس���تعراضبالوحدة األولى  علىلمش���اركین اتدریب من خاللھم  تمایام  اربعةمدة  التدریبةاس���تمرت الدورة 

مراحل تطور االھتمام العالمي بقض�����یة تنمیة المرأة والذي بدأ في الس�����بعینات من القرن العش�����رین، عندما 

أدرك المجتمع الدولي أن مشاركة المرأة في العملیة التنمویة ھي العامل الحاسم في تحقیق التنمیة المستدامة.  

ئمة بین المرأة والرجل، وأدوار كل منھما، وَترّكز االھتمام في الس����نوات الماض����یة على تحلیل العالقات القا

والفرص المتاحة لھما، لضمان العدالة في حصول الجمیع على موارد التنمیة. وقد أُطلق على ھذا النھج اسم 

"النوع االجتماعي والتنمیة". ویرتبط مفھوم النوع االجتماعي بحاالت الالمس����اواة الناتجة عن عالقات القوة 
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األدوار والمس�������ؤولیات التي یقوم بھا كل منھما، ومدى تنفیذ الخیارات المتاحة لھما بین المرأة والرجل، و

والوصول إلى الموارد. وقد وضعت صكوك واتفاقیات دولیة عدیدة حول منظور النوع االجتماعي وقضایاه 

لیة: مفھوم التاوالمفاھیم المتعلقة بھ. األھداف التعلیمیة للوحدة أن یكتس����ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور 

النوع االجتم��اعي، مراح��ل تطور مفھوم النوع االجتم��اعي في الص�������كوك واالتف��اقی��ات ال��دولی��ة، المف��اھیم 

 األساسیة المتعلقة بالنوع االجتماعي، وقضایا النوع االجتماعي في المجتمع.

  واس�������ُتخدام الوحدة الثانیة ش�������رح عن تاریخ تطّور إحص�������اءات النوع االجتماعي تناول التدریب على كما

مص����طلح إحص����اءات النوع االجتماعي للمرة األولى في المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأة، المنعقد في 

، والذي كان في طلیعة المحافل التي ش�������ھدت اعترافاً واض�������حاً بأھمیة إنتاج 1975المكس�������یك في عام 

بع المعني بالمرأة، المنعقد في إحص�����اءات عن المرأة.  وبعد ذلك بعش�����رین س�����نة، في المؤتمر العالمي الرا

، نقطة تحول حاس������مة باالعتراف بالتباینات االجتماعیة واالقتص������ادیة الناتجة، بش������كل 1995بیجین عام 

رئیس�����ي، من األفكار المس�����بقة بش�����أن النوع االجتماعي واألدوار النمطیة للمرأة، والذي ینتج عنھ التفاوت 

رأة والرجل من السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة.  ویستدعي الواضح بین المكاسب التي یجنیھا كّل من الم

ھذا األمر البحث في تأثیر السیاسات المعتمدة والتدابیر العملیة على األفراد من خالل إنتاج إحصاءات على 

مستوى كبیر من التصنَّیف بحسب الجنس والخصائص االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، التي قد تختلف في 

ة األھداف التعلیمیا عن فروع اإلحصاءات األخرى، ولكنھا تتقاطع في نفس الوقت مع العدید منھا. مخرجاتھ

 تاریخ تطّور إحص�������اءات النوع االجتماعي؛للوحدة أن یكتس�������ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة: 

 خداماتھا؛أھمیة إحص����اءات النوع االجتماعي واس����ت تعریف إحص����اءات النوع االجتماعي وخص����ائص����ھا؛

إعداد و التحدیات في إنتاج إحص��اءات النوع االجتماعي؛ مس��تخدمو إحص��اءات النوع االجتماعي ومنتجوھا؛

 إطار وطني إلحصاءات النوع االجتماعي.

  ش���رح مفص���ل حول مفھوم تحلیل إحص���اءات النوع االجتماعي بالتدریب على الوحدة الثالثة تم(gender 

statistical analysis)  وأھمیة اتخاذ خطوة إض�������افیة عالوة على س�������ائر الخطوات المتخذة إلجراء

التحلیالت اإلحصائیة التقلیدیة األخرى.  وھذه الخطوة ھي إجراء تحلیل إحصائي من منظور یراعي قضایا 

النوع االجتماعي، بھدف تس��لیط الض��وء على أوجھ التباین بین المرأة والرجل في مجاالت متعددة ومتداخلة 

ّمى متغیرات.  ویھدف ھذا النوع من التحلیل أیض��اً إلى فھم العوامل التي تؤثر بش��كل مختلف على أدوار ُتس��

الجنس����ین، وإلى تحدید اآلثار المحتملة للس����یاس����ات والبرامج على كّل منھما.  األھداف التعلیمیة للوحدة أن 

ت النوع االجتماعي وعناص����ره؛ یكتس����ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة: تعریف تحلیل إحص����اءا
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أھداف عملیة تحلیل إحص���اءات النوع االجتماعي وخطواتھا األس���اس���یة؛ س���ُبل التعرف على قض���ایا النوع 

االجتماعي وتحدید المؤش����رات الالزمة لھا؛ كیفیة إجراء تحلیل إحص����اءات النوع االجتماعي عند ص����یاغة 

 السیاسات.

  إلحص��اءات النوع االجتماعي في إجراء قیاس��ات بس��یطة لعدد  ش��رح التحلیل الوص��فيتم الوحدة الرابعة في

من المؤش�����رات المراعیة لمنظور النوع االجتماعي، باإلض�����افة إلى تص�����نیف المتغیرات حس�����ب الجنس.  

ویس������تدعي ذلك اتباع منھجیة دولیة تعتمدھا كل الجھات المعنیة، من أجل إنتاج إحص������اءات قابلة للمقارنة 

ض��ع الس��یاس��ات المرتكزة على األدلة.  وتؤدي أدوات قیاس المتغیرات النوعیة تس��ّھل عملیات التخطیط وو

والكمیة دوراً مھماً في رصد اتجاھات التغّیر مع مرور الوقت، وبالتالي في رصد التقدم المحرز نحو تحقیق 

تاحة إأھداف الس����یاس����ات المعنیة بالمس����اواة بین الجنس����ین وتمكین المرأة، وتقییم فعالیة ھذه الس����یاس����ات، و

المس���������اءل��ة على المس�������توی��ات الوطنی��ة واإلقلیمی��ة وال��دولی��ة. األھ��داف التعلیمی��ة للوح��دة أن یكتس��������ب 

المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة: قیاس قض�������ایا النوع االجتماعي؛ اس�������تخدامات مؤش�������رات النوع 

ییم وخص���ائص���ھا؛ االجتماعي ومعاییر اختیارھا؛ تص���نیف المؤش���رات المس���تخدمة في عملیة الرص���د والتق

 األدوات اإلحصائیة المستخدمة لقیاس مؤشرات النوع االجتماعي.

 معلومات وذلك باس���تخدام إحص���اءات النوع االجتماعي عرض مبادئ  خامس���ةتناول التدریب على الوحدة ال

مس��تخدمو البیانات، على اختالف خبراتھم  الیھا قد یحتاج والتي أس��اس��یة حول الفوارق بین المرأة والرجل،

واحتیاجاتھم.  ومنذ س�����نوات عدیدة، ُتس�����تخدم العروض المرئیة، مثل الجداول والرس�����وم البیانیة والخرائط 

البس��یطة، لعرض البیانات بش��كل واض��ح وس��ھل.  فالعروض ھي وس��یلة الس��تكمال التحلیل النص��ي للبیانات 

ات ایا النوع االجتماعي، وللفكرة التي ُیفترض أن توصلھا تلك البیانالمتصلة باالختالفات بین الجنسین وقض

ض مبادئ عراألھداف التعلیمیة للوحدة أن یكتس��ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة:   .لمس��تخدمیھا

ة ختلفالُسبل الم سُبل تقدیم عرض مرئي واضح وواٍف حول البیانات اإلحصائیة؛، الجداول والرسوم البیانیة

 لعرض إحصاءات النوع االجتماعي.

  خروج عات للوجمموالعمل ب االلعاب،تقدیم بعض وتم اس���تخدام وس���ائل مختلفة في تدریب المش���اركین مثل

 االختبارات. أجراء بحلول یتم تقدیمھا من قبل ممثل عن المجموعة، و
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  التدریبیة في إحصاءات النوع الدورة  إلتمامالنجاح وفي نھایة الورشة تم تسلیم المشاركین شھادات

   .االجتماعي

 

 

 التقییم-ھاء

 لتاليا النحو على الدورة التدریبیة المشاركون وقیم ،للدورة التدریبیة التقییم استمارة مشاركاً  23 أكمل:  

 االفادة وأبدى بعض المشاركین المالحظات التالیة:  ممتازة % 100 بنسبة الدورة التدریبیة نوعیة تقییم كان

 عن النوع االجتماعي. الدورة، تم تصحیح بعض المفاھیم الخاطئةبمعلومات جدیدة تم اكتسابھا من خالل 

 ممتازة. كانت المنشودة أھدافھا بلوغ في العمل حلقة نجاح ان % 100 بنسبة المشاركین أفاد 

  100 بنس��بة لالجتماع المقص��ودة النتیجة الى للوص��ول قدمت التي والعروض المدخالت المش��اركون قیم% 

 .الرغبة في الحصول على ھذه العروض لالستفادة منھا :التالیة المشاركین مالحظات بعض ومن. ممتازة

  100% بممتاز. لالجتماع اللوجستي والعمل العام التنظیم قیموا المشاركون من 



 
 

10 
 

 ذه یادة مثل ھالتدریبیة، ز: اطالة مدة الدورة التالیة المش��اركین مالحظات وبخص��وص االقتراحات فقد كانت

 الدورات التدریبیة.

  



 
 

11 
 

 اجندة الدورة التدریبیة  االول:المرفق 

 

 البرنامج التدریبي إلحصاءات النوع االجتماعي
  2020/ 3/ 12-9من  خالل الفترة

 
 التاریخ

 
 الوقت

 
 الموضوع

 االثنین

9/3/2020  

 

9:30-  10:00  

 

 افتتاح الورشة

 

 النوع االجتماعي

10:00 -  11:00  االجتماع. النوع مفھوم 
 الدولیة. الصكوك في االجتماعي النوع 

 استراحة 11:15  -11:00
11:15-  1:00  .المفاھیم األساسیة 

 المجتمع. في االجتماعي النوع قضایا 
 استراحة 1:30  - 1:00
 مناقشات واالختبار 3:00  - 1:30

 الثالثاء

10/3/2020  

 

 االجتماعيالنوع  إحصاءات

9:30 -  11:00 

 وخصائص تعاریف :االجتماعي النوع إحصاءات 
 اإلحصاء في االجتماعي النوع مفھوم 
 واستخداماتھا. االجتماعي النوع إحصاءات أھمیة 
 والمنتجون. المستخدمون 
 البیانات. إنتاج عملیة 

 استراحة 11:15  -11:00
11:15-  12:15  الوطني اإلطار وتطویر إعداد. 
 مناقشات واالختبار 1:00 – 12:15
1:00 -  1:30  استراحة   

 
 النوّع االجتماعي قضایا قیاس

1:30 -  3:00   والمؤشرات بیاناتال 
 المؤشرات تصنیف 
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 التاریخ

 
 الوقت

 
 الموضوع

 االربعاء 

11/3/2020  

 
 النوّع االجتماعي قضایا تابع: قیاس 

9:30 -  11:00  االجتماعي النوع مؤشرات لقیاس اإلحصائیة األدوات 

 استراحة  11:15  -11:00
  الوحدة  مناقشات واختبار 1:00  -11:15
 استراحة   1:30  - 1:00

 
 النوع االجتماعي إحصاءات لتحلیلالمفاھیمي  إلطارا

1:30 -  3:00 
 االجتماعي النوع إحصاءات تحلیل 
 مؤشرات إلى االجتماعي النوع قضایا ترجمة 
 المؤشرات تحدید 
 السیاسات في األدلة دور 

 الخمیس

12/3/2020  

 
 االجتماعي.النوع  إحصاءات لتحلیلالمفاھیمي  إلطارتابع ا

 .مرئیة بطرق االجتماعي النوع بیانات عرض
9:30 -  11:00  المفاھیمي اإلطارعن  مناقشات واالختبار 

 
11:00-  11:15  استراحة 
11:15-  1:00   لإلحصاءات جید لعرض مرئیة طرق إعداد مبادئ  

 المرئي العرض وسائل. 
1:00 -  1:30  استراحة   
1:30 -  3:00  الورشة  مناقشات واالختبار وختام 
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 ة المشاركینقائم :الثانيالمرفق 

 
 وزارة التنمیة المحلیة

 
 إیمان عبد القادر السبكي

 مدیر عام بوزارة التنمیة المحلیة  
 01228118900: محمول 

 
    المجلس القومي للمرأة 

 
 د/ نجالء العادلي 

 عام التعاون الدولي مدیرة 
01273040990: محمول  

 
  منى غزالي

 منسق وحدة مناھضة العنف ضد المرأة
0111860470: محمول  

 
  د/ امل فلیب

 المستشار الصحي لوحدة مناھضة العنف ضد المرأة
01224224827: محمول  

 
 

 محمد صالح 
 مسئول متابعة وتقییم وحدة مناھضة العنف ضد المرأة

01550146443: محمول  

 التربیة والتعلیم زارة و
 

   نانسي قدیس عیسى
 متابع مركزي االدارة العامة لریاض االطفال

 01226148024محمول : 
 

  أشرف حلمي محمد 
 مدیر وحدة تكافؤ الفرص بمدریھ التربیة والتعلیم

 01010835309محمول : 
 

  محمد حسن عثمان 
 ادارة عابدین – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

 01065271689محمول : 
 

  نھال امین 
 ادارة الوایلي – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

 01005230619محمول : 
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 محمد محمود البراموني
 ادارة السالم – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01223673355محمول :   
 

 ھبھ حسین بحر
 روض الفرجادارة  – الفرصمدیر وحدة تكافؤ 

0101465613محمول :   
 

 د/ سحر عبد التواب محمد
 ادارة العمرانیة – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01229200243محمول :   
 

 دعاء محمد خلیل
 محافظة قنا – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

0106612381محمول :   
 

 منال عبد العزیز سلیمان
 محافظة المنوفیة – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01003062440محمول :   
 

 اماني عبد العاطي
 باالدارة – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01098031813محمول :   
 

 د/جمال ابراھیم عنب
 الدقھلیة – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01001823095محمول :   
 
 

 سھام ابراھیم احمد
 الدقھلیة – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01004134072محمول :   
 
 

 نشوى عزت كمال
 منشیة ناصر – مدیر وحدة تكافؤ الفرص

01020454591محمول :   
 
 

 االنتاج الحربيزارة و
 

  مھندسة حسناء العرابي  
  وكیل أول الوزارة  

 01006451018محمول: 
 

  شرین عبد هللا خمیس الشبكي   
  مدیر إدارة الشئون القانونیة  
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 01552404867محمول: 
 
 

  یارا سلیمان سید سلیمان  
 احصائي ثاني 

 01020216184محمول: 
 

 وزارة الثقافة 
 

     رشا  محمد الخشاب 
 اخصائي عالقات عامة 

 01019090152محمول: 
 

  د/ حنان موسى     
 مدیر عام وحدة تكافوء الفرص  

 01006259063محمول: 
 

 المدربات ة قائم :الثالثالمرفق 

 
 وفاء ماجد احمد ماجد

 مستشار رئیس الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 
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