
 

مبادرة
 سفراء ا�وقاف



يتم تنفيذ تعزيز برنامج مرص لتنظيم األرسة من قبل مؤسسة جون سنو (JSI) بالتعاون مع املجلس 

القومي للسكان بدعم من الشعب األمري� من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وتقع مسؤولية 

الوكالة األمريكية  بالرضورة وجهات نظر  املحتويات عىل رشكة JSI (.John Snow Inc) وال تعكس 

للتنمية الدولية أو حكومة الواليات املتحدة.



لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ  َلُوا أَهْ أ اسْ فَ
  . ونَ لَمُ الَ تَعْ

(النحل)

 قال اهللا تعالى
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يتقدم مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم األسرة بالشكر والتقدير لكل من 
ساهم في اإلعداد والمشاركة الفعالة في إعداد هذا الكتيب الذي يعد أداة 

لالستمرارية في تحسين مفاهيم الصحة االنجابية.

كما يتقدم المشروع بخالص الشكر والتقدير للقيادات والعاملين بالمجلس 
وزير  نائب   - أمين  توفيق  طارق  الدكتور/  السيد  برئاسة  للسكان  القومي 
المستمر  والدعم  الفكرة  تبني  في  الرائد  لدورهم  السكان  لشئون  الصحة 
العمل  أطراف  كل  لتشجيع  وذلك  الكتيب  لهذا  اإلعداد  خطوات  طوال 

المجتمعي على المشاركة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل. 

مرشوع تعزيز برنامج مرص لتنظيم األرسة

هيئة جون سنو الدولية

٢٠٢٢-٢٠١٧
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يعمل مشروع تعزيز مصر لتنظيم األسرة مع قطاع السكان وتنظيم األسرة 
النمو  لمواجهة  للسكان  القومي  المجلس  وكذلك  والسكان  الصحة  بوزارة 
الملباة لألسر  السريع في مصر من خالل خفض االحتياجات غير  السكاني 
المصرية للحصول علي خدمات المشورة ووسائل تنظيم األسرة من خالل 
التخطيط القائم على األدلة وصنع القرار وصياغة السياسات، وذلك في تسع 
في  العشوائية  المناطق  بعض  إلى  باإلضافة  من صعيد مصر  محافظات 

القاهرة واإلسكندرية.

اإلنجابية  الصحة  األسرة/  تنظيم  خدمات  جودة  دعم  إلي  البرنامج  يهدف 
وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة في المحافظات المستهدفة مع التركيز 

على المناطق السكنية المحرومة من الخدمات.



ÚflÜ‘fl
من الحقائق المتفق عليها أن األديان السماوية أنزلها اهللا لسعادة البشر وقد 

قررت كل الكتب التي انزلها اهللا هذه الحقيقة. 

ِباْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َل  َنزَّ وُم،  اْلَقيُّ اْلَحيُّ  ُهَو  ِإالَّ  َه  ِإَلٰ َال  ُه  اللَّ الم،  تعالى  قال 
َوَأْنَزَل  اِس  ِللنَّ ُهًدى  َقْبُل  ِمْن  ْنِجيَل،  َواْإلِ ْوَراَة  التَّ َوَأْنَزَل  َيَدْيِه  َبْيَن  ِلَما  ًقا  ُمَصدِّ

اْلُفْرَقاَن. �  (آل عمران)

إن الخالف في األمور التي تقبل االجتهاد شيء طيب محمود مادام القصد 
الوصول إلى الحق والحل وكافة مصالح العباد والبالد.

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر 
االجتهاد.
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    احلمل

    النفاس
    الرضاعة الطبيعية
    املباعدة بني الوالدات

    زواج األطفال
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صحة ا�م 
والطفل



الحمل
أفضل وأحسن فترة عمرية لإلنجاب في حياة 
المرأة هي من سن ٢٠ سنة إلى ٣٥ سنة ففي 
بوافر  السيدة  تتمتع  العمرية  الفترة  هذه 
التغيرات  تحمل  على  تساعدها  التي  الصحة 
أطفال  وإنجاب  للحمل  والنفسية  الجسدية 

أصحاء.

الحمل  فترة  السيدة خالل  بها  تمر  التي  التغيرات  وتفهم  الصبر، 
مما يجعل  الحياة أكثر سالمًا لجميع أفراد األسرة.

السيدات  يساعد  اليومية  األعباء  في  والمساعدة  النفسي  الدعم 
الحوامل على التعامل مع التغيرات والضغوط حتى تمر بسالسة. 
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كُمْ  سِ ْفُ نْ أَن لَقَ لَكُمْ مِ نْ آيَاتِهِ أَنْ خَ  ۞ وَمِ
وَدَّةً  لَ بَيْنَكُمْ مَ عَ ا وَجَ كُنُوا إِلَيْهَ ا لِتَسْ ْوَاجً َز أ

  . كَّرُونَ وْمٍ يَتَفَ يَاتٍ لِقَ ةً ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آلَ مَ وَرَحْ

(الروم )

 قال اهللا تعالى



ضرورة متابعة الحمل ٤ زيارات علي األقل من أول شهور الحمل والحصول 
علي البطاقة الصحية للمرأة وعمل اآلتي:

عمل التحاليل
 المعملية الالزمة 

قياس ضغط الدم

تناول أقراص الحديد 
وحمض الفوليك 

التطعيم ضد 
التيتانوس

قياس الوزن 



نصائح للسيدة الحامل

عدم تناول أي أدوية 
بدون استشارة الطبيب

االمتناع عن التدخين 
واالمتناع عن التواجد في 

مكان به تدخين

التغذية السليمة 
مع تتبع زيادة الوزن

الراحة والنوم 

ممارسة رياضة
 المشي

االمتناع عن حمل 
األشياء الثقيلة 



انًا ۞  سَ ْهِ إِحْ انَ بِوَالِدَي ِنسَ يْنَا اإلْ  ۞ وَوَصَّ
ا ۞  تْهُ كُرْهً عَ ا وَوَضَ هُ كُرْهً لَتْهُ أُمُّ مَ حَ

رًا.   هْ ثُونَ شَ الُهُ ثَالَ لُهُ وَفِصَ مْ وَحَ

(األحقاف)

 قال اهللا تعالى



قيء شديد 
مستمر

تورم اليدين                        
أو الوجه

صداع شديد 
وزغللة بالعين

يف من              نز
المهبل حتى لو 

كان بسيط

ألم بالبطن أو 
أسفل البطن

توقف حركة 
الجنين 

بعدالشهر 
الرابع

انفجار كيس 
المياه

 "القرن

ارتفاع درجة 
الحرارة

خروج سائل له 
يهة  رائحة كر

من المهبل

عالمات الخطر  أثناء الحمل

إذا ظهرت أي من عالمات الخطر 
على السيدة الحامل

يجب أن تذهب إلى المستشفى فورًا 
ألن التأخير في العالج يؤدي إلى نتائج خطيرة

خطر 

تبول
 مصحوب بألم

أو حرقان



ٌ وأحبُّ إلى اهللاِ من  املؤمنُ القويُّ خير

 . املؤمنِ الضعيفِ

(صدق رسول الله)

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

ٌ منَ النَّاسِ  نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثير

. ةُ والفراغُ حَّ الصِّ

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 



حاالت يكون الحمل فيها خطرًا على ا�م 

 

١

٣

٤

الحمل المبكر: 

هو الحمل قبل سن الثامنة عشرة.

الحمل المتأخر: 

الحمل بعد سن ٣٥.

الحمل المتقارب: 

الحمل قبل مضي عامين على آخر والدة.

الحمل المتكرر: 

الحمل بعد أربع والدات.

٢



النفاس
فترة النفاس ( ٤٢ يوم بعد الوالدة ) 
األمهات  حياة  حرجة في  مرحلة  هي 

والمواليد الجدد. 

تحدث معظم المضاعفات لألمهات 
أو  النزيف  أو  النفاس  حمى  مثل: 
حدوث الجلطات الدموية خالل هذه 

الفترة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

تعتبر الرعاية الصحية لألمهات والمواليد 
بعد الوالدة أمرا أساسيًا. 



تسرب بول
 أو براز من 

المهبل

عالمات الخطر في فترة النفاس

ألم
 فى البطن

إفرازات 
مهبلية ذات 

رائحة 
يهة كر

يف مهبلي  نز
شديد

حمى
 ورعشة

ألم و تورم 
في سمانة

 الرجل

حدوث 
تشنجات

ألم شديد
 فى الصدر

ضيق في
 التنفس

صداع 
مستمر

إذا ظهرت أي من عالمات الخطر 
على السيدة النفساء

يجب أن تذهب إلى المستشفى فورًا 
ألن التأخير في العالج يؤدي إلى نتائج خطيرة

خطر 



نصائح للسيدة النفساء

ممارسة رياضة
 المشي

الراحة والنوم 

اتباع نظام
غذائي صحي

االكثار من شرب الماء 
أو السوائل

البدء في الرضاعة الطبيعية 
بعد الوالدة مباشرة

االهتمام بالنظافة 
الشخصية



 أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة

اإلبتعاد عن العائلة 
واألصدقاء

فقدان الشهية أو تناول 
الطعام أكثر من المعتاد

عدم القدرة علي 
النوم ، أو النوم 

فترات طويلة

وبكاء شديد تقلبات حادة في المزاج
صعوبة الترابط 

مع الطفل

يجب على الزوج واألهل تقديم الدعم البدني
 والنفسي للسيدة ألن ذلك سيساعدها على
  التكيف مع التغيرات والضغوط الجديدة

 التي قد تمر بها بعد الوالدة و إذا استمرت
 على هذه الحالة فيجب الذهاب للطبيب
 للحصول على المساعدة من متخصص



الرضاعة الطبيعية

 الرضاعة الطبيعية هي الغذاء األفضل لحديثي الوالدة 

يجب البدء في الرضاعة الطبيعية خالل 
ليستفيد  الوالدة  من  األولى  الساعة 
الطفل من لبن السرسوب الذي يعطيه 

المناعة.

من عالمات الرضاعة الناجحة

النوم الهادىء بعد الرضاعة.
زيادة الوزن الطبيعية. 



فوائد الرضاعة الطبيعية ل�طفال: 
@@@@ تعطي مناعة للطفل.

     تفي باحتياجات الطفل من السعرات الحرارية و البروتين و الفيتامينات.

      تعزز الترابط بين األمهات واألطفال و استقرار الحالة النفسية. 

      تحسن من ذكاء الطفل والتحصيل الدراسي. 

فوائد الرضاعة الطبيعية ل�م:
@@@@@تساعد على انقباض الرحم و تقلل من النزيف بعد الوالدة. 

      تقلل من مخاطر سرطان الثدي والمبيضين، وداء السكري من النوع
      الثاني، واإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة.

      توفر المال والجهد.



 ِ وْلَنيْ نَّ حَ دَهُ نَ أَوْالَ عْ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِ
ةَ ۞  اعَ َّضَ َادَ أَن يُتِمَّ الر َر َنْ أ لَنيْ ۞ ملِ كَامِ

نَّ  وَتُهُ نَّ وَكِسْ ْقُهُ َوْلُودِ لَهُ رِز لَى املْ وَعَ

 ، رُوفِ َعْ بِاملْ

(البقرة)



والمباعدة  للحمل  األمثل  التوقيت  إختيار 
بين الوالدات يقلل من المخاطر على األم 

والطفل.

فترة المباعدة المثالية بين 
الوالدات  

من ٣ – ٥  سنوات  

علشان تضمني إن كل طفل ياخد حقه من اإلهتمام 
خلي بين الطفل والتاني ثالث سنوات على األقل.

المباعدة بين الوالدات



من فوائد المباعدة بين الوالدات: 

تقلل من 
حدوث وفيات 

األمهات 

تقلل من 
حدوث وفيات 

األطفال

تقلل من 
مضاعفات الحمل 

والوالدة 

اعطاء  الطفل 
حقه من الرعاية 

والتربية

المحافظة
 على صحة األم 

والطفل



صغر حجم األسرة يمّكن الوالدين من زيادة االستثمار في 
كل طفل

األطفال الذين لديهم عدد أقل من األشقاء يستمرون 
في المراحل التعليمية لفترة أطول. 

للمباعدة بين الحمل والتاني توجد وسائل لتنظيم 
األسرة تناسب كل سيدة في الوحدات الصحية . 



 قال اهللا تعالى

 ، مْ ورَىٰ بَيْنَهُ مْ شُ رُهُ وَأَمْ

(الشورى)

ن أنْ  ٌ مِ يْر ، خَ اءَ يَ َّتَكَ أغْنِ ِّي َ ذُر َّكَ أنْ تَذَر إن

 . ونَ النَّاسَ فُ الَةً يَتَكَفَّ مْ عَ تَذَرَهُ

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

(صدق رسول الله)



(صدق رسول الله)

كَنِ رضي اهللا  ْنِ السَّ يدَ ب اءَ بِنْتِ يَزِ مَ نْ أَسْ عَ

ولُ : ِ ملسو هيلع هللا ىلص  يَقُ ولَ اهللاَّ تُ رَسُ عْ مِ عنها قَالَتْ : سَ

يْلَ يُدْرِكُ  إِنَّ الْغَ رًّا ، فَ دَكُمْ سِ تُلُوا أَوْالَ ( الَ تَقْ
هِ ) رَسِ نْ فَ ثِرُهُ عَ يُدَعْ ارِسَ فَ الْفَ



حديث سيدنا جابر 
دِ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لُ على عهْ كنَّا نَعزِ

نا لُ فلم يَنْهَ والقرآنُ يَنزِ

يرى االمام الغزايل أن منع الولد ال كراهية فيه ألن النهي إ�ا يكون 

بنص أو قياس وال نص يف ذلك (إحياء علوم الدين) 

فتوي الشيخ عبداملجيد سليم مفتي الديار املرصية ٢٥ يناير ١٩٣٧ 

يجوز اتخاذ بعض الوسائل ملنع الحمل 

وهو مأخوذ من نصوص الفقهاء االحناف 



زواج ا�طفال

الزواج المبكر للفتيات يقلل من فرص 
حصولهن على قسط كاف من التعليم

الفتيات الالتي يتزوجن 
قبل ١٨ عام اكثر عرضة 

لعنف الزوج وسوء 
المعاملة

الزواج قبل ١٨ سنة مخالف للقانون 
والزواج العرفي يؤدي لضياع حقوق 

الزوجة واألطفال



ال تسرق من ابنتك طفولتها 
وتطلعاتها بتزويجها وهي طفلة

مضاعفات الحمل والوالدة 
هي السبب الرئيسي لوفيات 

الشابات الالتي تتراوح 
أعمارهن بين ١٥ - ١٩ سنة



جاءَتْ فتاةٌ إلى رسولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص
ني ابنَ أخيهِ  َّجَ فقالت: يا رسولَ اهللاِ، إنَّ أبي زو
لَ األمرَ إليها قالت:  تَه، فجعَ سيسَ عُ بي خَ يرفَ

ْتُ ما صنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أنْ ز فإنِّي قد أجَ
 تَعلَمَ النِّساءُ أنْ ليس لآلباءِ منَ األمرِ شيءٌ 

(أخرجه الج�عة إال مسلم)



زواج ا�قارب

لزواج األقارب عالقة باألمراض الوراثية 
في الذرية ، وتكرار هذا النوع من الزواج 

يزيد فرص انتقال األمراض الوراثية 
وتفشيها في العائلة ، ويضعف النسل 

زواج األقارب مسئول عن جزء كبير من وفيات 
األطفال والرضع ويؤدي  إلى إيجاد فرصة 

كبيرة النتقال الجينات المشوهة  



أهمية الحد من زواج ا�قارب  :
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٤

تحقيق ا�من الصحي واالستقرار االجتماعي ل	سرة.

رفع مستوى الوعي العام بخطورة زواج ا�قارب وما 
يترتب عليه من أمراض وراثية تهدد بناء ا�سرة 

مستقبًال.

تغيير ثقافة الشباب تجاه مفهوم زواج ا�قارب ، 
بهدف بناء جيل يتمتع بالصحة.

تقليل ا¢نفاق الحكومي على عالج ا�مراض 
الوراثية الناتجة عن زواج ا�قارب.

٢



 إنَّ اهللاَ سائلٌ كلَّ راعٍ عما استرعى، 
أحفظَ أم ضيَّعَ ؟

(صدق رسول الله)

ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ِ

. ولُ نْ يَعُ يِّعَ مَ ا أَنْ يُضَ ْمً ْءِ إِث َر ى بِاملْ كَفَ

ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ِ



@ıbi�a@âÎÖ
ıb‰i˛a@ÚÓiäm@ø



تخصيص وقت يوميًا للعب مع الطفل

ıb‰i˛a@Â«@ıbi�a@ÚÓ€˚éfl

التشجيع على القراءة و ممارسة الرياضة
  

التوعية بمضار التدخين 
و المخدرات



العدل بينهم في المعاملة 
وعدم التفرقة بين الولد 

والبنت

التوعية بأهمية التمسك بالقيم 
والمبادئ  واحترام اآلخرين و أن 

يكون نموذجًا وقدوة 

تأديب أطفالك
ممكن بحرمانهم من شئ 

يحبونه
وليس بالضرب أو 

التعنيف



تربية الطفل على أن يكون واثقا 
بنفسه وبقدراته وال يمكن ألي شيء 

أن يهز هذه الثقة

@ä‡‰n€a@ÚËuaÏΩ@fib–ü˛a@ÚÓ«Ïm

عندما يشكو الطفل من التنمر 
الرد  عدم  على  لومه  يتم  ال 
يتم  بل  نفسه  عن  والدفاع 
كل  ليخرج  تمامًا  إليه  اإلصغاء 

ما بداخله

هناك  بأن  الطفل  توعية 
أشخاصا قد يتنمرون به فعليه 
بما  بأول  أوًال  يصارحك  أن 

يحدث معه
  



ابق بعيدًا عن إصدار األحكام. 

من  بدًال  للطفل  أكثر  استمع 
المشكلة  عن  محاضرة  إعطاءه 

أو خطأه. 

@Z›◊bíΩa@›y@›j”@Ÿé–„@ÖaÜ«g

يضغط  الوقت  تجعل  ال 
تأتي  أن  عليك  ليس  عليك. 

بحل على الفور .

لحل  فرصة  األطفال  إعط 
مشاكلهم بأنفسهم.



@ıb‰i˛a@Â«@ıbi�a@ÚÓ€˚éfl

اختيار األم
اختيار االسم

الحفاظ على صحة األم أثناء الحمل
التغذية السليمة
الرعاية الصحية

التربية اإليجابية                                            
o  عدم الضرب 

o  عدم التفرقة بين األخوة
o  عدم التفرقة بين الولد و البنت

التعليم 
تحمل مسؤليتهم ماديًا

التوقف عن عمالة األطفال
استمرار هذه المسؤليات في حالة الطالق



"قول سيدنا عمر رضي اهللا عنه علموا 
أوالدكم السباحة والرماية وركوب 

اخليل"،

ًا ُ،ُ احلِ ا صَ مَ وَكَانَ أَبُوهُ

(الكهف)

 قال اهللا تعالى



@ÚÌàÃn€a@
Ú‡Ó‹é€a



عدم اإلكثار من النشويات والحلويات واألمالح والشطه

تناول األطعمة التي تحتوي على الحديد،  
الكالسيوم و اليود مثل منتجات األلبان 

والخضراوات الورقية و األسماك

›flbßa@ÚÌàÃm

اإلكثار من الخضروات والفاكهه



شرب اللبن بصورة 
مستمرة

تناول األطعمة التي تحتوي على فيتامين ج
مثل البرتقال و الفلفل الملون

…ôäΩa@ÚÌàÃm

االكثار من شرب السوائل

يجب ان تتناول المرأة المرضع
 البروتين يوميًا



يجب الذهاب للوحدة الصحية 
لعمل التحليل الروتيني 

إلكتشاف األنيميا عند األطفال 
بعد إتمام الستة أشهر األولى

fib–ü˛a@Ü‰«@bÓ‡Ó„˛a

• شحوب الوجه.
• فقدان الشهية.

• اضطرابات في ضربات القلب.
• الضعف العام.

• التغير في درجة الحرارة الجسم .
• الشعور بالدوخة والصداع بشكل متكرر.

• حدوث التهابات متكررة.
• البطء في معدل النمو.

@bÓ‡Ó„˛a@ûaä«c



‚å‘n€a@Âfl@Ÿ‹–ü@ÚÌb‡ß

تناول أقراص الحديد والفوليك بشكل 
منتظم أثناء الحمل

متابعة وعالج األنيميا 
عند األطفال

متابعة الحمل في 
الوحدة الصحية



َّا  َن هِ ۞ أ امِ عَ انُ إِلَى طَ ِنْسَ رِ اإلْ لْيَنْظُ  ۞ فَ
ْضَ  َر نَا األْ قْ قَ بًّا ۞ ثُمَّ شَ َاءَ صَ بَبْنَا املْ صَ

بًا  نَبًا وَقَضْ بًّا ۞ وَعِ ا حَ ْبَتْنَا فِيهَ َن أ ا ۞ فَ قًّ شَ

دَائِقَ غُلْبًا ۞  الً ۞ وَحَ ْتُونًا وَنَخْ ۞ وَزَي
َبًّا  ةً وَأ اكِهَ وَفَ

(عبس)

 قال اهللا تعالى



بُّ  َّهُ الَ يُحِ وا إِن فُ رِ رَبُوا وَالَ تُسْ وَكُلُوا وَاشْ

فِنيَ رِ ُسْ املْ

(األعراف)

 قال اهللا تعالى

يِّبَاتِ  ن طَ نُوا كُلُوا مِ ا الَّذِينَ آمَ يَا أَيُّهَ

َزَقْنَاكُمْ ا ر مَ

(البقرة)

 قال اهللا تعالى



Úœbƒ‰€a
Úflb»€a@



تجنب السير حافي القدمين

ÚÓñÇí€a@Úœbƒ‰€a

قص األظافر

العناية بنظافة األسنان

غسل الشعر بانتظام

غسل اليدين بالماء والصابون
باستمرار

االستحمام بالماء
والصابون بصفة منتظمة



ıaàÃ€a@Úfl˝ç

طهي الطعام جيدًا

غسل الخضار والفواكه 
الطازجة بالماء الجاري

حفظ الطعام جيدًا و تغطيته

المحافظة على نظافة األواني
 وأدوات الطبخ



ةِ  الَ تُمْ إِلَى الصَّ نُوا إِذَا قُمْ ا الَّذِينَ آمَ   يَا أَيُّهَ
َرَافِقِ  ْدِيَكُمْ إِلَى املْ َي كُمْ وَأ وهَ لُوا وُجُ اغْسِ فَ

لَكُمْ إِلَى  ْجُ كُمْ وَأَر وا بِرُءُوسِ حُ سَ وَامْ

رُوا  هَّ اطَّ نُبًا فَ . وَإِن كُنتُمْ جُ ِ بَنيْ الْكَعْ

(املائدة)

 قال اهللا تعالى

يٍّ  يْءٍ حَ َاءِ كُلَّ شَ نَ املْ لْنَا مِ عَ   وَجَ

(االنبياء)

 قال اهللا تعالى



اءُ  ، وإِعفَ ارِبِ : قَصُّ الشَّ نَ الفِطرَةِ ٌ مِ شر عَ

، وقَصُّ  اقُ املاءِ تِنشَ ، واسْ وَاكُ يَةِ، وَالسِّ اللِّحْ

 ، ، وَنَتفُ اإلِبطِ مِ ارِ، وغَسلُ البَرَاجِ األَظفَ

وَحلقُ العانَة، 

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

(صدق رسول الله)

ْ علَى النَّاسِ  تي أو َّ علَى أُمَّ ق لَوْالَ أنْ أشُ

 ، ةٍ الَ وَاكِ مع كُلِّ صَ مْ بالسِّ ْتُهُ ر َمَ ألَ

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

(صدق رسول الله)



@fib–ü¸a@kÓmäm
@Òäç¸a@›ÅaÖ

@·Ën€b°@Èn”˝«Î
@ÚÓzñ€a



أعلى استثمار في 
التعليم يكون للطفل 

األول و الثاني شرط أن 
تكون فترة المباعدة 
أكثر من ٣ سنوات 

@ıb◊à€a@›flb»fl@Î@Ô‡Ó‹»n€a@›Óñzn€a

كلما زاد عدد االطفال قلت فرصة 
االستثمار في التعليم وتقلص االهتمام 

باألطفال االصغر في الترتيب 



 معدل الوفيات لديهم أعلى من أول طفل في مرحلة 
البلوغ و الكبر

عرضة أكثر  لالنخراط في 
بعض المشاكل السلوكية 

مثال التدخين, تناول 
الكحول و المخدرات (في 

مرحلة المراهقة) و 
الحوادث المنزلية (في 

مرحلة الطفولة) 

Òäç¸a@›ÅaÖ@kÓm6€a@ø@äÃï˛a@ıb‰i˛a



الطفل األول: زيادة في احتمال والدة مبكرة، قليل الوزن،
ضعف بعض المؤشرات الحيوية 

@kÓm6‹€@�b»jm@ÖÏ€Ï‡‹€@ÚÓzñ€a@Ú€bßa
@

الطفل الثاني والثالث: تحسن الوزن و المؤشرات الحيوية 
عند الوالدة 

الطفل الرابع: معدل أكبر للوالدة المبكرة،قليل الوزن،
ضعف بعض المؤشرات الحيوية 



الطفل  الخامس و ما يليه : 
أكثر عرضة للوفاة أثناء الرضاعة           

و دون سن الخامسة على األقل 
ثالث أضعاف 

كلما زادت مرات الحمل: 
قلت زيارات الحامل للرعاية, قل اهتمام األسرة بالطفل 

و نضب المخزون العاطفي لألم 



يَّتِهِ .  نْ رَعِ ئُولٌ عَ سْ ، وَكُلُّكُمْ مَ َاعٍ كُلُّكُمْ ر

(صدق رسول الله)

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

دِكُمْ . َ أَوْالَ دِلُوا بنيْ ، وَاعْ َ وا اهللاَّ َّقُ ات

ا أن يضيع من يعول. كفى باملرء إثمً

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 



@Âfl@ÚÌb”Ï€a
@b„ÎâÏ◊@êÎ7œ

ÜvnéΩa



ûaä«˛a

ألم في الحلق

ارتفاع درجة الصداع
الحرارة

القيئ و اإلسهال

فقدان حاستي الشم 
والتذوق

الرشحالسعال الجاف

 في حال ظهور أعراض
اعزل نفسك 

وتوجه للمستشفى



ÚÌb”Ï€a

تجنب لمس 
عينيك

الحفاظ على
المسافة اآلمنة

ارتداء الكمامة في 
األماكن المزدحمة

غسل اليدين
بانتظام

المداومة على
تطهير األسطح

تناول األطعمة 
التي تحتوي على 

فيتامينات 

اللقاح



ÚzÓzñ€a@Ú‘Ìä�€a
ÜÌ˛a@›éÃ€

فرك اليدين جيدًا
برغوة الصابون

فرك باطن اليد
وحول إصبع اإلبهام

فى كلتا اليدين

شطف اليدين جيدًا
تحت مياه جارية

تجفيف اليدين
بالمناديل الورقية

بلل اليدين بالماء وضع 
عليهم كمية كافية

من الصابون 

فرك ظهر اليدين
وبين األصابع
وتحت األظافر

ÚÓ„bq@SP@M@RP



fiå‰Ωa@7Ë�m

استخدام الماء
والصابون

 والمواد المطهرة

ارتداء قفازات يسهل
 التخلص منها 

بعد االنتهاء من التطهير

تطهير جميع
األرضيات 
واألسطح

التخلص من 
القفازات

ثم غسل اليدين

خلط فنجان قهوة من الكلوركس المركز
مع ٩ فناجين ماء لتطهير األسطح واألرضيات



َ كَانَ بِكُمْ  , إِنَّ اهللاَّ كُمْ سَ تُلُوا أَنفُ وَالَ تَقْ

ا.  يمً رَحِ
(سورة النساء)

 قال اهللا تعالى

 . ذْرَكُمْ ْ حِ ذُوا ْ خُ نُوا ا الَّذِينَ آمَ يَا أَيُّهَ

(سورة النساء)

 قال اهللا تعالى



يا عباد اهللا تداووا ما خلق اهللا من داء               

إال وجعل له دواء 

قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص

(صدق رسول الله)



Ú∑b®a
لهما  ويبين  الطريق  لهما  ويرسم  حياة سعيدة  الي  الزوجين  يدعو  االسالم 

الحالل والحرام ثم يترك بقدر لهما القرار والحرية. 

ْجَدْيِن  (البلد) قال تعالى َوَهَدْيَناُه النَّ

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوشك األمم أن تداعى عليكم، كما تداعى األكلة إلى 
كثير،  يومئٍذ  أنتم  بل  قال:  يومئذ؟  نحن  قٍلة  من  أو  قائل:  فقال  قصعتها. 
يل، ولينزعنَّ الله ِمن صدور أعدائكم المهابة منكم،  ولكنكم غثاء كغثاء السَّ
وليقذفنَّ الله في قلوبكم الَوَهن. قالوا: وما الْوهن يا رسول الله؟ قال: حبُّ 

نيا، وكراهية الموت. الدُّ

اآلباء  أيدي  بين  أمانة  فهم  الدنيا،  الحياة  وزينة  القلب  ثمرة  هم  األوالد  إن 
واألمهات ليحسنوا أدبهم وتربيتهم وتعليمهم ويعتنوا بهم جسديًا ونفسيًا، 

العاقل من يتخذ من النظام شعارًا له في كل تصرفاته.  

أخيرًا, قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
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