
 

 

 

 بيان اعالمى

      

دمنهور، السيد  جامعة رئيس   -عبد احلميد  حتت رعاية األستاذ الدكتور / حامت صالح الدين

وزير الشباب  –وزير الصحة والسكان ، السيد املهندس/ خالد عبد العزيز  –الدكتور/ عادل عدوى 

السيد اللواء الدكتور/ مصطفى ،  أمني عام اجمللس القومي للمرأة -السفرية / منى عمر ، والرياضة 

املدير التنفيذى لصندوق العلوم  –حمافظ البحرية ، االستاذ الدكتور/ عمرو أمني العدىل  –هدهود 

 .والتنمية التكنولوجية 

املهرجان القومى الثانى لفريوس سى بعنوان ) ابداعات شبابية فى فنون التوعية ( حتت  أقيمت فعاليات 

برئاسة االستاذ   فريوس سىوالذى تنظمه وحدة التوعية بكدا نبنيها(  –شعار )كدا حنميها 

جمع بالقاعة الكربى مب 12/21/1122وذلك يوم الثالثاء املوافق مقرر املهرجان    -الدكتور/ أشرف الشرابى 

 .حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وأمني عام اجمللس القومى للمراةبالبحريةدمنهور الثقافى 

اىل تقييم فاعلية وسائل يهدف  املهرجان بكلمة أ.د/ أشرف الشرابى مؤكدا أن   افتتحت  الفعاليات 

حث مجيع أفراد اجملتمع على تبنى مكافحة انتشار فريوس سى فى مصر  والتوعية املتاحة فى 

فى القضايا الوطنية من خالل مناذج مشرفة وأيضًا تطوير وسائل متنوعة وفعالة لدعم جهود الدولة 

واستعرض أهم اجنازات الوحدة خالل العامني السابقني وما أنتجته الوحدة من ،  حمو األمية الصحية 

ايضا سلسلة " امحي نفسك " وهي عبارة عن مطبوعات وملصقات و نشرات توعية وافالم كارتون و

 سلسلة قصص مصورة موجهة لطالب املدارس .

ورقة عمل لكل من وزارة الصحة أن املؤمتر  يعد  رئيس اجلامعة  -أ.د / حامت صالح الدين أكد 

مصر حتتاج اىل ف وجامعة دمنهور واجمللس القومي للمرأة الستكمال مشروع التوعية من فريوس سي 

 لة األجل ملكافحة الفريوس خطط طوي

كليات ) الرتبية والتمريض ورياض األطفال ( مع التعاون فى كما أشار اىل دور اجمللس القومي للمرأة  

(بني اجلامعة مليون  2مبادرة )خاصة لسيدات الريف حيث سيتم اطالق لتقديم كافة سبل الدعم 

 .من الفريوس  والعالج  للتوعيةواجمللس 

 

أمني عام اجمللس القومي للمرأة أن التوعية تعد وقاية يف حد ذاتها  -السفرية / منى عمر  أوضحت  ثم 

 تعلي من شأن مصر وختدم املصريني من املرض اللعني وأن اجمللس مستعد للمشاركة يف أى أنشطة 

 

البحرية اهتمام الدولة مبكافحة  حمافظ هدهودمصطفى الدكتور / فى كلمته أكد اللواء و

بالعقار اجلديد باجملان للمرضى غري القادرين وللحاالت املتأخرة،  العالجريوس سى، معلًنا عن توفري ف

مشريا إىل اهتمام الدولة مبكافحة املرض خاصة يف حمافظات الدلتا نظًرا النتشار املرض هناك، 

لديها خطة للقضاء على الفريوس نهائًيا بواسطة هذا العقار اجلديد، من خالل  احلكومةُمضيًفا أن 

 .أعداد املرضى يف كل عام زيادةمع  توفري املزيد من الدفعات من هذا العقار مبا يتناسب

 

 12/21/1122حتريرا فى : 

 اخصائى عالقات عامة واعالم                                                           

 انام املهرجـن عـأمي                                                                                                      هويدا حممد خضر

                         

أ.د/ جمدى خليل سليمان                                                                       

 نائب رئيس اجلامعة لشئون                                                                      

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                                                                                   
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