
 

 

قنا الكيانات العاملة بمجال النوع االجتماعي في  
 

 االسم التصنيف مجال العمل الرئيسي

تمكين اجتماعي وقانوني وسياسي 
 وتعليم

 مبادرة دورك مبادرة

تمكين اجتماعي، وسياسي، 
 واقتصادي، توعية صحية

 جمعية تنمية جنوب مصر جمعية محلية  

 مؤسسة تنويرة الثقافية  مركز للفنون والثقافة     الفنون والثقافة

تمكين اجتماعي واقتصادي وتوعية 
 صحية وتعليم

 مؤسسة إنسان آيد جمعية محلية  

 جمعية حورس للشباب جمعية محلية   تمكين سياسي واقتصادي 
 والتنمية بقنا

تمكين اجتماعي واقتصادي وقانوني، 
 توعية صحية

جمعيه تنمية المرأة الريفية  جمعية محلية  
 بالكوم األحمر

تمكين اجتماعي واقتصادي، توعية 
 صحية

جمعية تنمية المرأة الريفية  جمعية محلية  
 بحجازة 

 جمعية من أجل مصر  جمعية محلية   تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي

مركز العهد للمساعدة  جمعية محلية   تمكين اجتماعي وقانوني
 القانونية 

 فريق مسار صحيح مبادرة تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي

جمعية النور للمكفوفين وذوي  جمعية محلية   تمكين اجتماعي واقتصادي وقانوني
 اإلعاقة بقنا

 جمعية اهل بلدي بجراجوس  جمعية محلية   تمكين اجتماعي واقتصادي وقانوني

تمكين اجتماعي واقتصادي وقانوني؛ 
 توعية صحية

جمعية تنمية المرأة الريفية  جمعية محلية  
 بالعيايشا

تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي؛ 
 توعية صحية؛ تعليم

جمعية تنمية المجتمع بالحله  جمعية محلية  
 قوص

تمكين اجتماعي واقتصادي  
 وسياسي؛ توعية صحية

 تنمية المجتمع بحجازة قبلي  جمعية محلية  

تمكين اجتماعي واقتصادي؛ توعية 
 صحية؛ تعليم

جمعية المرأة العصرية  جمعية محلية  
 الخيرية 

تمكين اقتصادي؛ توعية صحية 
 وبيئية

جمعية الخدمات االجتماعية  جمعية محلية
 للتنمية بجراجوس 

الجمعية المصرية للتنمية  جمعية محلية  تمكين (اجتماعي واقتصادي)
 بفرشوط
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تمكين (اجتماعي واقتصادي 
 وسياسي) وتوعية صحية وتعليم

الجمعية المحمدية للتنمية  جمعية محلية 
 بجراجوس

تمكين (اجتماعي واقتصادي) 
 وتوعية صحية

 الجمعية النسائية بالكالحين  جمعية محلية 

 مؤسسة كان للتنمية  محليةجمعية  تمكين اقتصادي

صوير فريق جازية للت جمعية محلية الفنون والثقافة
 الفوتوغرافى

تمكين (اجتماعي واقتصادي 
 وقانوني) وتوعية بيئية

جمعية انا مصري للتنمية  جمعية محلية
 والتدريب بقنا

تمكين (اجتماعي واقتصادي)  
 وتوعية صحية

جمعية رجال األعمال للتنمية  جمعية محلية 
 بفرشوط

تمكين (اجتماعي واقتصادي)  
 وتوعية صحية

 مؤسسة النهار للتنمية  جمعية محلية

تمكين (اجتماعي واقتصادي)  
 وتوعية صحية وتعليم

جمعية تنمية البيئة واألسرة  جمعية محلية
 بقنا

تمكين (اجتماعي واقتصادي  
 وسياسي)و توعية صحية

جمعية تنمية المجتمع  جمعية محلية  
للخدمات االجتماعية 
 بالحميدات 

تمكين (اجتماعي واقتصادي  
 وسياسي)

فاطمة الزهراء النسائية   جمعية محلية 
 للتنمية المستدامة  
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