
 

 

سوهاجالكيانات العاملة بمجال النوع االجتماعي في   

 االسم التصنيف مجال العمل الرئيسي

تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي 
 وتوعية صحية وبيئية

جمعية شباب مصر للتنمية  جمعية محلية 
 بالمشاركة 

تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي 
 وتوعية صحية وبيئية

الجمعية الدولية للكيمياء  جمعية محلية 
 التطبيقية وتنمية المجتمع 

واقتصادي وتوعية  تمكين اجتماعي
 صحية وبيئية

مؤسسة هي  للتنمية وتطوير  جمعية محلية 
 األسرة

مؤسسة الطريق الجديد   جمعية محلية  تمكين اجتماعي واقتصادي وتعليم
 للتعليم والتنمية 

تمكين اجتماعي واقتصادي وتوعية  
 صحية

مبادرة النهوض بالمرأة  جمعية محلية 
وإندماجها في سوق 
العملجمعية شباب النيل 

 بالمراغة   

 جمعية إبداع لتنمية المجتمع  جمعية محلية  تمكين اجتماعي واقتصادي

 جمعية بلدي لتنمية المجتمع  جمعية محلية  تمكين اجتماعي واقتصادي

جمعية تنمية المجتمع لرجال  جمعية محلية  وقانونيتمكين اجتماعي واقتصادي 
األعمال لتنمية المشروعات 
 الصغيرة 

الجمعية المصرية للتنمية  جمعية محلية  تمكين اجتماعي واقتصادي
 اإلنسانية 

تمكين اجتماعي واقتصادي وقانوني 
 وسياسي

مؤسسة العدالة للتنمية  جمعية محلية 
 وحقوق اإلنسان 

تمكين اجتماعي واقتصادي وتوعية 
 صحية وبيئية وتعليم

المؤسسة المصرية للتنمية  جمعية محلية 
 والتدريب

تمكين اجتماعي واقتصادي وتوعية  
 صحية وتعليم

 جمعية صحبة الخير  جمعية محلية 

 جمعية حقوق اإلنسان للخير  جمعية محلية  تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي

تمكين اجتماعي واقتصادي   
 وتوعية صحية وتعليم

جمعية تحسين أوضاع المرأة  جمعية محلية 
 والطفل

تمكين اجتماعي واقتصادي   
 وتوعية صحية وتعليم

جمعية الصعيد للتربية  جمعية محلية 
 والتنمية

تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي 
 وقانوني وتوعية صحية وتعليم

 هيئة كير الدولية  جمعية دولية 
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تمكين اجتماعي واقتصادي   
 وتوعية صحية وتعليم

 جمعية بدر الطوايل جمعية محلية 

تمكين اجتماعي واقتصادي   
 وتوعية صحية وتعليم

مؤسسة حورس للتنمية  جمعية محلية 
 والتدريب 

تمكين اجتماعي واقتصادي  
 وسياسي  وتوعية صحية

جمعية تمكين لحقوق  جمعية محلية 
األشخاص ذوي اإلعاقة 
لتنمية المجتمع والتدريب 
 بسوهاج 

تمكين اجتماعي واقتصادي    
 وتوعية صحية وتعليم

الجمعية النسائية لتحسين  جمعية محلية 
 الصحة سوهاج

مؤسسة أصوات واعدة  جمعية محلية  تمكين اجتماعي واقتصادي وسياسي
لحقوق اإلنسان والتنمية 
 بالمشاركة 

تمكين اجتماعي واقتصادي   
 وتوعية صحية وتعليم

جمعية النهوض بحواء  جمعية محلية 
 والتنمية الشاملة

تمكين اجتماعي واقتصادي   
وسياسي وقانوني وتوعية صحية 
 وتعليم

 كاريتاس (مكتب سوهاج) جمعية دولية 
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	الكيانات العاملة بمجال النوع الاجتماعي في سوهاج

