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 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض
 

 يد  احلًهة  

 
 يوم واحد جبزٌخ إَؼقبد احلًهة

 
88/13/8312  

 ابن سينا " االبتدائية "مدرسة  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   –التمريض كمية  

 مساعد تمريض صحة المجتمع أستاذ  –ىالو محمد محمد د/ أ.م.
  كمية التمريض   
 طال  وطالبة 01

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 مفيوم التغذية السميمة -

الفيتامينات واألمالح  –عناصر الغذاء الصحي " البروتينات -
 الكربوىيدرات " . –المعدنيو 

 أضرار المواد الحافظة .-

 اليرم الغذائي .-

 أىمية الماء لجسم اإلنسان .-

 

133%  احملبضس 
133%  املبد  انؼهًٍة 
133%  انحُظٍى  
133%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة
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 أضزار انخعامم مع انباعت اجلائهني 
 

 مذة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
30/10/2018  

  االبتدائية  عمار بن ياسرمدرسة  
 نشر الوعي الصحي  

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 يمية  التعم إدارة السالم  –كمية التمريض  

مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ ميرفت محمد حسن  

 طالب وطالبة 44

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 مفيوم الغذاء الصحي -

 عناصر التغذية السميمة -

 النظافة الشخصية -

 ال لمتعامل مع الباعة الجائمين .-

 اسباب ومصادر تموث الغذاء -

 .الوجبات الغذائية السميمة -

 

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

100%  احملاضز 
100%  املادة انعهمٍت 
100%  انخىظٍم  
100%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 املىظمت اجلهت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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ميرفت محمد مع مدير مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية /الدكتورة  
والسكانية بالمديرية البيئية ومدير إدارة التربية  

االبتدائيةميرفت محمد مع طالب مدرسة عمار بن ياسر  /الدكتورة  



 

45 

 أضزار انخعامم مع انباعت اجلائهني 
 

  

 مذة احلمهت

 

 طالب وطالبة 36

 يوم واحد حارٌخ إوعقاد احلمهت
 

30/10/2018  
 السالم االبتدائيةمدرسة  

 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   السالمإدارة   – التمريضكمية  

مدرس تمريض صحة المجتمع  – ميرفت محمد حسن د/ 

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 مفيوم الغذاء الصحي.-

 عناصر التغذية السميمة.-

 النظافة الشخصية .-

 ال لمتعامل مع الباعة الجائمين .-

 أسباب ومصادر تموث الغذاء .-

 الوجبات الغذائية السميمة .-

 

98%  احملاضز 
97%  املادة انعهمٍت 
95%  انخىظٍم  
98%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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 مدير مدرسة السالم االبتدائية أثناء تسميم شهادات التقدير

االبتدائيةميرفت محمد مع طالب مدرسة السالم  /الدكتورة  
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  األوٍمٍا وحأثريها عهى انخحصٍم انذراسً

 مذة احلمهت  

 
 13/11/2018 يوم واحد حارٌخ إوعقاد احلمهت

 "االبتدائية مدرسة الممك فيد " المرحمة 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 إدارة غرب مدينة نصر التعميمية  –كمية الطب  
 أ.د/ سحر صبور أستاذ الصحة العامة 

 مدرس الصحة العامة –د/ ميا مجدى 
 طالب وطالبة 30 

 لتغذيحىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 أعراض األنيميا .-

 لمجسم . الالزمةالعناصر الغذائية -

 لمجسم . الالزمةالفيتامينات واألمالح -

 كيفية الوقاية من األنيميا .-

 لمجسم . الالزمةالوجبات الغذائية -

 

96%  احملاضز 
96%  املادة انعهمٍت 
93%  انخىظٍم  
98%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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ات التقديرشهاد تسميمقطاع أثناء حمالت التوعية بال ومسؤولمدير مدرسة الممك فهد   

أثناء حممة التوعية الرسمية )المرحمة االبتدائية( فهد مكمدرسة الم البط
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  األوٍمٍا وحأثريها عهى انخحصٍم انذراسً

 13/11/2018 يوم واحد  
 الممك فيد " المرحمة اإلعدادية "مدرسة 

 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   غرب مدينة نصرإدارة   – طبكمية ال 
 أ.د/ سحر صبور أستاذ الصحة العامة 

 مدرس الصحة العامة –د/ ميا مجدى 
 طالب وطالبة  32  

 لتغذيحىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 األنيميا .أعراض -

 العناصر الغذائية الالزمة لمجسم .-

 الفيتامينات واألمالح الالزمة لمجسم .-

 كيفية الوقاية من األنيميا .-

 الوجبات الغذائية الالزمة لمجسم .-

 

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

96%  احملاضز 
96%  املادة انعهمٍت 
92%  انخىظٍم  
98%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 احلمهتاهلذف مه  

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت

 مذة احلمهت
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(سحر صبور مع طالب مدرسة الممك فهد الرسمية ) المرحمة اإلعدادية /أ.د   

 )اإلعدادية ( أثناء الحممة سحر صبور مع طالب مدرسة الممك فهد الرسميةأ.د/ 



 

56 

مه األمزاض انخغذٌت انسهٍمت وانىقاٌت  

 
 مه األمزاض

 

  

 13/11/2018 يوم واحد
 االبتدائية خالد بن الوليدمدرسة 

 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 السالم التعميمية   إدارة  –كمية التمريض  

 مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ ميرفت محمد حسن  

 طالب وطالبة 28

 لتغذيحىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 . الصحيمفيوم الغذاء -

 عناصر التغذية السميمة .-

 أسباب ومصادر تموث الغذاء .-

 األمراض المنقولة عن طريق الطعام .-

 النظافة الشخصية .-

 

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

94%  احملاضز 
95%  املادة انعهمٍت 
93%  انخىظٍم  
94%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت

 مذة احلمهت
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ميرفت محمد مع مدير مدرسة خالد بن الوليد /الدكتورة  
 ومسؤولي حمالت التوعية بالقطاع

االبتدائيةميرفت محمد مع طالب مدرسة خالد بن الوليد  /الدكتورة  
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انسهٍمت وانىقاٌت مه األمزاض انخغذٌت  

 

  

 مذة احلمهت

 
 13/11/2018 يوم واحد

   زياد االبتدائيةطارق بن مدرسة 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   السالمإدارة   – التمريضكمية  

  مدرس تمريض صحة المجتمع   – ميرفت محمد حسن د/ 

 طالب وطالبة 25

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 مفيوم الغذاء الصحي .-

 عناصر التغذية السميمة .-

 أسباب ومصادر تموث الغذاء .-

 األمراض المنقولة عن طريق الطعام .-

 النظافة الشخصية .-

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

95%  احملاضز 
95%  املادة انعهمٍت 
92%  انخىظٍم  
95%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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االبتدائيةميرفت محمد مع مدير مدرسة طارق بن زياد  /الدكتورة  
التربية البيئية والسكانية بإدارة السالم التعميمية لومسؤو  

االبتدائيةميرفت محمد مع طالب مدرسة طارق بن زياد  /الدكتورة  
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 أضزار انخعامم مع انباعت اجلائهني
   

  انــــــخىـــــــمــــــز 

 

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد

 
25/10/2018  

الفتح –أحمد ماىر الرسمية وبحضور مدرسة عمى بن أبى طالب  مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى      "    

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   حدائق القبوإدارة   –التمريضكمية  
التمريض لمدراسات العميا  وكيل كمية –سيام جرجس راغب د/ أ. 

 والبحوث
 طالب وطالبة 40  

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 معنى التنمر ؟ ما -

 صور وأشكال التنمر .-

 التراخي في العقاب " . –أسباب التنمر " التدليل -

 ماىي صفات الشخص التنمر .-

 كيف نحمى نفسنا من التنمر ؟ -

 مشاىدة بعض الفيديوىات عن التنمر .   --

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز %             100
 املادة انعهمٍت %             100
 انخىظٍم  %             100
 مذي االسخفادة مه احلمهت  %             100

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد حارٌخ إوعقاد احلمهت

 
15/11/2018  

      الزىراء االبتدائية    مدرسة  
 الصحي نشر الوعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة عين شمس التعميمية  –التمريضكمية  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع   –أ.م. د/ ىالو محمد محمد 

 طالب وطالبة 40  

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 مفيوم الغذاء الصحي .-

 األمراض المنقولة عن طريق الطعام من الباعة الجائمين .-

 عناصر التغذية السميمة .-

 الوجبات الغذائية اليومية .-

 النظافة الشخصية .-

  

 احملاضز %             99
 املادة انعهمٍت %             98
 انخىظٍم  %             98
 مذي االسخفادة مه احلمهت  %             98

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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 االبتدائيةهاله محمد مع مدير مدرسة الزهراء الدكتورة/ 
 وموجه التربية البيئية والسكانية باإلدارة

والسكانية بالمديريةهالة محمد ومدير إدارة التربية البيئية الدكتورة/   
االبتدائيةوطالب مدرسة الزهراء   
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نألعمال احلزفٍت املصاحبتاألخطار املهىٍت      
  

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد حارٌخ إوعقاد احلمهت

 
22/11/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 الصناعات الثانوية الفنية  "بنات"مدرسة 
 الصحينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي إدارة   –التمريضكمية  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع     –أ.م.د/ ىالو محمد محمد   

 طالبة 32  

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 مفيوم الصحة المينية .-

 أىداف السالمة المينية .-

 المخاطر المحتمل التعرض ليا .-

 مفيوم اإلسعافات األولية .-

الذكاء  –قوة المالحظة  –سرعة التصرف  –ميارات المسعف -
 استغالل أبسط اإلمكانيات المتاحة . –

 
 احملاضز  % 98
 املادة انعهمٍت 97%
 انخىظٍم  95%
 مذي االسخفادة مه احلمهت  96%

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

وخائج اإلحصائٍاث أهم 
 نخقٍٍم احلمهت
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هاله محمد مع مدير مدرسة الصناعات الثانوية الفنية بنات والسادة اإلداريين /الدكتورة  

طالبات مدرسة الصناعات الثانوية الفنية بنات أثناء حممة التوعية
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 أضزار انخذخني
 
 

 
 

  

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد

 
27/11/2018  

 أبو بكر الصديق اإلعدادية بنينمدرسة  
 الصحينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة الزيتون التعميمية    –كمية التربية النوعية   

 مدرس عمم النفس    –د/ ميادة محمد فاروق 

 طالب 52

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 تعريف التدخين .-

 أضرار التدخين .-

 ما ىو اإلدمان ؟ -

 كيفية مواجية التدخين واإلدمان .-

 التفكك األسرى .-

 الحسنة .القدوة  اختيارأىمية -

 

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز 93%
 املادة انعهمٍت 94%
 انخىظٍم  93%
 مذي االسخفادة مه احلمهت  95%

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

وخائج اإلحصائٍاث  أهم
 نخقٍٍم احلمهت



 

66 

  

اإلعدادية بنين والسادة اإلداريينالصديق  ميادة محمد مع مدير مدرسة أبو بكر /الدكتورة  

اإلعدادية بنينالصديق  ميادة محمد مع طمبه مدرسة أبو بكر /الدكتورة  
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 أضزار انخذخني
 

 

 

  

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد

 
27/11/2018  

 الجيل الجديد الرسمية  مدرسة  
 الصحينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الزيتون إدارة   – تربية النوعية كمية ال 

 مدرس عمم النفس – ميادة محمد فاروقد/   

 طالب و طالبة 25

 وهً :حىاونج احلمهت عذة حماور 
 تعريف التدخين .-

 أضرار التدخين .-

 ما ىو اإلدمان ؟ -

 كيفية مواجية التدخين واإلدمان .-

 التفكك األسرى .-

 القدوة الحسنة وتأثيرىا اإليجابي .-

 

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز 92%
 املادة انعهمٍت 93%
 انخىظٍم  93%
 مذي االسخفادة مه احلمهت  92%

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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ميادة محمد مع مدير مدرسة الجيل الجديد الرسمية والسادة اإلداريين /الدكتورة  

ميادة محمد مع طالب مدرسة الجيل الجديد الرسمية /الدكتورة  
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 انىقاٌت مه األمزاض

 

 

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد

 
4/12/2018  

  الشييد محمد ياسر االبتدائية  مدرسة 
 نشر الوعي الصحي 

 البيئة إدارة التخطيط وتنمية -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   مدينة نصرإدارة   – التمريضكمية  

  مدرس تمريض صحة المجتمع       –د/ شيماء فتحى مكى  

 طالب وطالبة 45

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 أىمية الغذاء الصحي وفوائده-
 سوء التغذية وتأثيرىا عمى التحصيل الدراسي .-

 العدوى األمراض المعدية وطرق-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

100%  احملاضز 
95%  املادة انعهمٍت 
94%  انخىظٍم  
98%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

 أهم احملاور انخً
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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شيماء فتحي مع مدير مدرسة الشهيد محمد ياسر االبتدائية /الدكتورة  
 ومسؤول حمالت التوعية بالقطاع

االبتدائيةمع طالب مدرسة الشهيد محمد ياسر  فتحيشيماء  /الدكتورة  



 

65 

انسهٍمت وانىقاٌت مه األمزاض انخغذٌت  

 

 

  

 مذة احلمهت

 
 يوم واحد

 
5/12/2018 

   شبرا االبتدائية   مدرسة
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   شبراإدارة   –التمريض كمية  

 مدرس تمريض صحة المجتمع   –منى أبوبكر د/ 

 طالب وطالبة 35  

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 مفيوم التغذية السميمة .-

 العادات الغذائية اليومية . -

 اليرم الغذائي.-

 الوجبات الغذائية الخاطئة .-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضز 100%
 املادة انعهمٍت 100%
 انخىظٍم  100%
 مذي االسخفادة مه احلمهت  100%

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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منى أبو بكر ومدير مدرسة شبرا االبتدائية والسادة اإلداريين /الدكتورة  

االبتدائيةبكر مع طالب مدرسة شبرا  منى أبو /لدكتورة  
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 انخغذٌت انسهٍمت وانىقاٌت مه األمزاض
 

  
 مذة احلمهت

 
 9/12/2018 يوم واحد حارٌخ إوعقاد احلمهت

 )المرحمة االبتدائية  (2المستقبل مدرسة  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   غرب مدينة نصرإدارة   –التمريض كمية  

 التمريضكمية  –مدرس صحة المجتمع  –ميرفت محمد حسن  د/

 طالب وطالبة 35

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 .ما ىو الغذاء الصحي -

 .العادات الغذائية اليومية -

 .اليرم الغذائي -

 " .الوجبات الغذائية الخاطئة -

 احملاضز 96%
 املادة انعهمٍت 96%
 انخىظٍم  93%
 مذي االسخفادة مه احلمهت  95%

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

 أهم احملاور انخً
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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قطاعي حمالت التوعية بالمسؤولو  عام إدارة غرب مدينة نصر مدير  
شهادة التقديرأثناء تسميم   

 االبتدائيةالمرحمة  2ميرفت محمد مع طمبه  مدرسة المستقبل  الدكتورة/



 

76 

 

خغذٌت انسهٍمت وانىقاٌت مه األمزاضان  

 

  
 مذة احلمهت

 
 9/12/2018 يوم واحد إوعقاد احلمهتحارٌخ 

 )المرحمة اإلعدادية (2المستقبل مدرسة  
 نشر الوعي الصحي  

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   غرب مدينة نصرإدارة   –التمريض كمية  

 التمريضكمية  –مدرس صحة المجتمع  –ميرفت محمد حسن  د/

 طالب وطالبة 40

 
 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :

 .ما ىو الغذاء الصحي -

 .العادات الغذائية اليومية -

 .اليرم الغذائي -

 " .الوجبات الغذائية الخاطئة -

 

94%  احملاضز 
94%  املادة انعهمٍت 
95%  انخىظٍم  
96%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلذف مه احلمهت 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

 

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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نصر اثناء تسميم شهادة التقديرعام إدارة غرب مدينة رفت محمد مع مدير مي الدكتورة/  

اإلعداديةالمرحمة  2ميرفت محمد مع طالب مدرسة المستقبل  الدكتورة/  



 

76 

 انىظافت انشخصٍت     

 مذة احلمهت  

 
13/12/2018 يوم واحد  

 الناصر صالح الدين االبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –التمريض  كمية 

 أستاذ مساعد بقسم األمومة   –أ.م.د/ أمال طمعت عبد الواحد 

 طالب وطالبة 40

 حىاونج احلمهت عذة حماور وهً :
 تعريف النظافة الشخصية .-

 النظافة الجسمانية وأقساميا .-

 النظافة البيئية وأقساميا .-

 كيف تحمي نفسك من األمراض؟ .-

 

 حارٌخ إوعقاد احلمهت

98%  احملاضز 
98%  املادة انعهمٍت 
97%  انخىظٍم  
100%  مذي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 احلمهت اهلذف مه 

 اجلهت املىظمت

 اجلهاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضىر

أهم احملاور انخً 
 حىاونخها احلمهت

أهم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت
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والسادة اإلداريين االبتدائيةأمال طمعت مع مدير مدرسة الناصر صالح الدين    /الدكتورة  

االبتدائيةامال طمعت مع طالب مدرسة الناصر صالح الدين  /الدكتورة  
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  الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض

 مدة احلملة  

 
 يوم واحد

 
13/2/2019  

 " بنين "مدرسة السعيدية اإلعدادية  
 نشر الوعي الصحي  

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  غرب مدينة نصر   إدارة  –التمريض  كمية 
 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ شيماء فتحي مكى 

كمية التمريض
 طالب 30

 :جىاولث احلملة عدة حماور وهي 
 .مفهوم الغذاء الصحي-

 الهرم الغذائي .-

 الغذاء الصحي وأمراض سوء التغذية .-

 الوقاية من األمراض  .-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 

 جاريخ إوعقاد احلملة

94%  احملاضز 

93%  املادة العلمية 

92%  الحىظيم  

95%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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مع مدير إدارة غرب مدينة نصر فتحيشيماء  /الدكتورة  
اإلداريينومدير مدرسة السعيدية اإلعدادية بنين والسادة   

مع طمبه مدرسة السعيدية اإلعدادية بنين فتحيشيماء  /الدكتورة  
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 الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض   

 مدة احلملة  

 
 يوم واحد

 
13/2/2019  

 مجمع مدارس شادي مجدى بدر " المرحمة االبتدائية " 
 نشر الوعي الصحي 

 البيئة إدارة التخطيط وتنمية -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  غرب مدينة نصر   إدارة  –التمريض  كمية 
 مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ شيماء فتحي مكى 

كمية التمريض
 طالب وطالبة 40

 جىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 .مفهوم الغذاء الصحي-

 الهرم الغذائي .-

 الغذاء الصحي وأمراض سوء التغذية .-

 األمراض  .الوقاية من -

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 

 جاريخ إوعقاد احلملة

94%  احملاضز 

93%  املادة العلمية 

92%  الحىظيم  

95%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

الحي أهم احملاور 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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االبتدائيةمجدى بدر  شاديمع مدير مجمع مدارس  فتحيشيماء  /الدكتورة  

االبتدائيةمجدى بدر  شاديمع طالب مجمع مدارس  فتحيشيماء  /الدكتورة  
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 السليمة والىقاية مه األمزاض الحغذية

  
 مدة احلملة

 
 21/2/2019 يوم واحد

 الحرية االبتدائية  مدرسة 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –كمية التمريض   
 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع  –أ.م. د/ هاله محمد محمد  

 كمية التمريض
 طالب وطالبة 32

 لتغذيجىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 مفهوم التغذية السميمة . 3-

 التغذية الصحية السميمة .-

 عناصر الغذاء الصحي .-

 أضرار المواد الحافظة .-

 الهرم الغذائي .-

 أهمية الماء لجسم اإلنسان .-

 

 جاريخ إوعقاد احلملة

100%  احملاضز 

100%  املادة العلمية 

100%  الحىظيم  

100%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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والسادة اإلداريين االبتدائيةهاله محمد مع مدير مدرسة الحرية  /الدكتورة  

االبتدائيةهاله محمد مع طالب مدرسة الحرية / الدكتورة



 

 
 

90 

  الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض

 

  

 مدة احلملة

 
 21/2/2019 يوم واحد

 الحرية اإلعدادية " بنين "مدرسة 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –كمية التمريض   
 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع  –أ.م. د/ هاله محمد محمد 

 كمية التمريض
 طالب 25  

 لتغذيجىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 السميمة .مفهوم التغذية -

 التغذية الصحية السميمة .-

 عناصر الغذاء الصحي .-

 أضرار المواد الحافظة .-

 الهرم الغذائي .-

 أهمية الماء لجسم اإلنسان .-

 جاريخ إوعقاد احلملة

98%  احملاضز 

98%  املادة العلمية 

96%  الحىظيم  

98%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 املشاركة اجلهات

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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هاله محمد مع مدير مدرسة الحرية اإلعدادية بنين /الدكتورة   

 هاله محمد مع طمبه مدرسة الحرية اإلعدادية بنين /الدكتورة
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 الىقاية مه األمزاض املعدية والفريوسية   

 
 مه األمزاض

 

  

 مدة احلملة

 
 25/2/2019 يوم واحد

 "مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة اإلعدادية " بنات 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –الطب   كمية 

 كمية الطب –مدرس طب المجتمع  –د/ مها مجدى محمد 

 طالبة 21

 لتغذيجىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 بالعدوى وطرق انتقالها .المقصود -

 خطورة األمراض المعدية .-

 وظيفة الكبد وأسباب التهاب الكبد .-

  " . cااللتهاب الكبدي " فيروس -

 جاريخ إوعقاد احلملة

98%  احملاضز 

98%  املادة العلمية 

96%  الحىظيم  

98%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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 نائب مدير مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة مع مسؤول حمالت التوعية بالقطاع

اإلعدادية بنات عميرةمها مجدى مع طالبات مدرسة الشهيد مصطفى يسرى  /لدكتورةا  
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 الىقاية مه األمزاض املعدية والفريوسية   

 مدة احلملة  

 
 25/2/2019 يوم واحد

 مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة الثانوية " بنات "
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –الطب   كمية 

 كمية الطب   –مدرس طب المجتمع  –د/ مها مجدى محمد 

 طالبة 22

 جىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 المقصود بالعدوى وطرق انتقالها .-

 خطورة األمراض المعدية .-

 وظيفة الكبد وأسباب التهاب الكبد .-

 " . cااللتهاب الكبدي " فيروس -

 

 جاريخ إوعقاد احلملة

98%  احملاضز 

98%  املادة العلمية 

95%  الحىظيم  

97%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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مها مجدى مع مدير مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة /الدكتورة  

مها مجدى مع طالبات مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة الثانوية بنات /لدكتورةا  
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  الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض

 مدة احلملة

 
 يوم واحد

 
27/2/2019  

 مدرسة راهبات الراعي الصالح المرحمة االبتدائية    
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  شبرا  إدارة  –التمريض   كمية 

 كمية التمريض –مدرس تمريض صحة المجتمع   –د/ منى أبو بكر 

 طالبة 25

 جىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 مفهوم التغذية السميمة .-

 اليومية .العادات الغذائية -

 الهرم الغذائي .-

 الوجبات الغذائية الخاطئة .-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 

 جاريخ إوعقاد احلملة

100%  احملاضز 

100%  املادة العلمية 

100%  الحىظيم  

100%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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االبتدائيةمنى أبو بكر مع مدير مدرسة الراعي الصالح المرحمة  /الدكتورة  

االبتدائيةالصالح المرحمة  الراعيطالبات مدرسة   



 

 
 

98 

 الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض  
      

  

  

 مدة احلملة

 
 يوم واحد

 
27/2/2019 

 مدرسة الطالئع االبتدائية  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  حدائق القبه  إدارة  –التمريض   كمية 
 مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ ميرفت محمد حسن 

 كمية التمريض
 طالب وطالبة 35  

 جىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 الغذاء السميم ؟  وما ه-

 الهرم الغذائي .-

 أهمية الماء لمجسم .-

مجموعة  –مجموعة البناء  –تقسيم الغذاء " مجموعة الطاقة -
 الوقاية " .

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

- 

 جاريخ إوعقاد احلملة

94             %  احملاضز 

94             %  املادة العلمية 

95             %  الحىظيم  

94             %  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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االبتدائيةميرفت محمد  مع مدير مدرسة الطالئع  /الدكتورة  

االبتدائيةميرفت محمد مع طالب مدرسة الطالئع  /الدكتورة  
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 الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض    

 مدة احلملة  

 
27/2/2019 يوم واحد  

 مدرسة حافظ إبراهيم االبتدائية   
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  حدائق القبه  إدارة  –التمريض   كمية 
 مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ ميرفت محمد حسن 

 كمية التمريض
 طالب و طالبة 25

 جىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 الغذاء السميم ؟  وما ه-

 الهرم الغذائي .-

 أهمية الماء لمجسم .-

مجموعة  –مجموعة البناء  –تقسيم الغذاء " مجموعة الطاقة -
 الوقاية " .

 التعامل مع الباعة الجائمين .أضرار -

 أنواع الفيتامينات .-

- 

 جاريخ إوعقاد احلملة

95%  احملاضز 

95%  املادة العلمية 

94%  الحىظيم  

95%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

أهم احملاور الحي 
 جىاولحها احلملة

 

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة


