
 

421 

 

 

اإلداريين أمال طمعت مع مدير مدرسة الناصرية اإلعدادية بنات  والسادة /الدكتورة  

أمال طمعت مع طالبات مدرسة الناصرية اإلعدادية بنات أثناء الحممة /الدكتورة  



 

252 

 

  هشكالث املزاُقت ّها حخطلبَ ُذٍ املزحلت
 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
11/2/2019  

 باب الشعرية اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  باب الشعرية   إدارة  –التمريض  كمية 

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

 طالبة 40

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 معنى المراىقة .-

 مراحل المراىقة.-

 نماذج مشكالت المراىقة .-

 –الحوار اليادئ  –مفاتيح سعادة المراىقين " التربية اإليجابية -
 المراقبة الذاتية "

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

 احملاضز % 98
98%  املادة العلوٍت 

97%  الخٌظٍن  

100%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

252 

 

  

 مدير عام ادارة باب الشعرية التعميمية مع مسؤول حمالت التوعية بالقطاع
هاله محمد والسادة اإلداريين /الدكتورةو   

هاله محمد مع طالبات مدرسة باب الشعرية اإلعدادية بنات /الدكتورة  



 

252 

 

 هشكالث املزاُقت ّها حخطلبَ ُذٍ املزحلت

 هذة احلولت  

 
 يوم واحد

 
11/2/2019  

 باب الشعرية الثانوية " بنات "مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةباب الشعرية   إدارة  –التمريض  كمية 

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

 طالبة 30

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 معنى المراىقة .-

 مراحل المراىقة.-

 نماذج مشكالت المراىقة .-

 –الحوار اليادئ  –سعادة المراىقين " التربية اإليجابية  مفاتيح-
 المراقبة الذاتية "

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

96             %  احملاضز 

96             %  املادة العلوٍت 

95             %  الخٌظٍن  

100             %  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 
 اهلذف هي احلولت

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

255 

 

  

هاله محمد مع مدير مدرسة باب الشعرية الثانوية بنات والسادة اإلداريين /الدكتورة  

هاله محمد مع طالبات مدرسة باب الشعرية الثانوية بنات /الدكتورة



 

252 

 

 هشكالث املزاُقت ّها حخطلبَ ُذٍ املزحلت

 هذة احلولت  

 
 يوم واحد

 
12/2/2019  

 السالم اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو   إدارة  –التمريض  كمية 
 أستاذ مساعد بقسم األمومة  –أ.م.د/ آمال طمعت عبد الواحد 

 كمية التمريض
 طالبة  35

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 معنى المراىقة .-

 احتياجات المراىق . ماىي-

 التغيرات التي تحدث في سن المراىقة .-

 سموكيات المراىق .-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

94             %  احملاضز 

94             %  املادة العلوٍت 

95             %  الخٌظٍن  

98             %  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 هي احلولت اهلذف 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

252 

 

  

بنات مع مدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة بالقطاعمدير مدرسة السالم اإلعدادية   

آمال طمعت مع طالبات مدرسة السالم اإلعدادية بنات /الدكتورة  



 

252 

 

هشكالث املزاُقت ّها حخطلبَ ُذٍ املزحلت  
 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
12/2/2019  

 السالم الثانوية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو   إدارة  –التمريض  كمية 
 أستاذ مساعد بقسم األمومة  –أ.م.د/ آمال طمعت عبد الواحد 

 كمية التمريض 
 طالبة  35

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 معنى المراىقة .-

 ماىي احتياجات المراىق .-

 التغيرات التى تحدث في سن المراىقة .-

 سموكيات المراىق .-

 

 احلولت حارٌخ إًعقاد

95             %  احملاضز 

95             %  املادة العلوٍت 

93             %  الخٌظٍن  

97             %  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

252 

 

  

آمال طمعت مع مدير مدرسة السالم الثانوية بنات /الدكتورة

آمال طمعت مع طالبات مدرسة السالم الثانوية بنات /الدكتورة  



 

222 

 

  اسخخذام اإلًرتًج ّأضزارٍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
18/2/2019  

 العباسية اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي   إدارة  –التربية النوعية  كمية 

 كمية التربية النوعية   –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر 

 طالبة 22

 ًُّ :حٌاّلج احلولت عذة حماّر 
 مفيوم اإلنترنت .-

 استخدامات وفوائد اإلنترنت .-

 ماىي أضرار اإلنترنت التي يجب تجنبيا ؟-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

98             %  احملاضز 

98             %  املادة العلوٍت 

96             %  الخٌظٍن  

98             %  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 
 اهلذف هي احلولت

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

جمال عبد الناصر مع مدير مدرسة العباسية اإلعدادية بنات /الدكتور

جمال عبد الناصر مع طالبات مدرسة العباسية اإلعدادية بنات /الدكتور



 

222 

 

اسخخذام اإلًرتًج ّأضزارٍ       
 

 

 

  

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
18/2/2019  

 أحمد فؤاد اإلعدادية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي   إدارة  –التربية النوعية  كمية 

 كمية التربية النوعية –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر 

 طالب 22

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم اإلنترنت .-

 استخدامات وفوائد اإلنترنت .-

 ماىي أضرار اإلنترنت التي يجب تجنبيا ؟-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

96%  احملاضز 

96%  املادة العلوٍت 

94%  الخٌظٍن  

96%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

 

  

 مدير مدرسة أحمد فؤاد اإلعدادية بنين مع مدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة

طمبه مدرسة أحمد فؤاد اإلعدادية بنين جمال عبد الناصر مع /الدكتور  



 

222 

 

 اسخخذاهاث اإلًرتًج ّأضزارٍ 
 هذة احلولت  

 
 يوم واحد

 
20/2/2019  

 الشييد عمرو صالح الدين اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –كمية التربية النوعية   

 كمية التربية النوعية    –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ أحمد عبد السالم 

 طالبة 24

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 تعريف الكمبيوتر كجياز إلكتروني .-

 كيفية االستفادة من اإلنترنت .-

 اإليجابيات والسمبيات لإلنترنت .-

 االستخدام األمثل لإلنترنت .-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

97%  احملاضز 

97%  املادة العلوٍت 

96%  الخٌظٍن  

98%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

225 

 

  

اإلعدادية بنات الدين أحمد عبد السالم مع مدير مدرسة الشهيد عمرو صالح  /الدكتور
 ومسؤول حمالت التوعية بالقطاع

اإلعدادية بناتالدين أحمد عبد السالم مع طالبات مدرسة الشهيد عمرو صالح  /الدكتور  



 

222 

 

  اسخخذاهاث اإلًرتًج ّأضزارٍ 
 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
20/2/2019  

 قومية رشيد االبتدائية  مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة  إدارة  –كمية التربية النوعية   

 كمية التربية النوعية   –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ أحمد عبد السالم 

 طالب وطالبة 31

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 الكمبيوتر كجياز إلكتروني .تعريف -

 كيفية االستفادة من اإلنترنت .-

 اإليجابيات والسمبيات لإلنترنت .-

 االستخدام األمثل لإلنترنت .-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

95%  احملاضز 

95%  املادة العلوٍت 

94%  الخٌظٍن  

96%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 احلولتاهلذف هي  

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

االبتدائيةأحمد عبد السالم مع مدير مدرسة قومية رشيد  /الدكتور  
 

االبتدائيةأحمد عبد السالم مع طالب مدرسة قومية رشيد  /الدكتور  
 



 

222 

 

 الظْاُز السلبٍت فى اجملخوع املذرسً
 

 

  

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
20/2/2019  

  الحسين اإلعدادية " بنات "   مدرسة  
 االجتماعينشر الوعى الثقافى و 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةوسط   إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة  كمية 
 أستاذ عمم النفس  –أ.د/ جمال شفيق أحمد  

 كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 طالبة 30

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم الظاىرة السمبية .-

 اجتماعية تربوية . المدرسة مؤسسة بيئية-

 دور المدرسة واألسرة في تكوين شخصية الطالب .-

 –األنانية  –الغيرة  –السرقة  –السموكيات الخاطئة " الغش -
 " .العدوانية في التعامل 

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

99%  احملاضز 

99%  املادة العلوٍت 

98%  الخٌظٍن  

100%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

جمال شفيق مع مدير مدرسة الحسين اإلعدادية بنات /األستاذ الدكتور  
 وموجه التربية البيئية والسكانية بإدارة وسط التعميمية

 طالبات مدرسة الحسين اإلعدادية بنات



 

222 

 

  الظْاُز السلبٍت يف اجملخوع املذرسً 
 هذة احلولت

 
 20/2/2019 ديوم واح

 أريمو الثانوية " بنين "مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط  إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة  كمية 
 أستاذ عمم النفس  –أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 طالب 25

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم الظاىرة السمبية .-

 تربوية . اجتماعيةالمدرسة مؤسسة بيئية -

 تكوين شخصية الطالب . فيدور المدرسة واألسرة -

 –األنانية  –الغيرة  –السرقة  –" الغش  الخاطئةالسموكيات -
 التعامل " . فيالعدوانية 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

100%  احملاضز 

100%  املادة العلوٍت 

98%  الخٌظٍن  

100%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

 

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

 طمبه مدرسة أريمو الثانوية بنين

جمال شفيق مع طمبه مدرسة أريمو الثانوية بنين /األستاذ الدكتور  



 

222 

 

  اسخخذام اإلًرتًج ّأضزارٍ 

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
24/2/2019  

 مدرسة الرضوانية الصناعية " بنين " 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط   إدارة  –التربية النوعية   كمية 

 كمية التربية النوعية –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ أحمد عبد السالم 

 طالب 22

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم اإلنترنت .-

 استخدامات اإلنترنت .-

 فوائد اإلنترنت .-

 ماىي أضرار اإلنترنت التي يجب تجنبيا ؟ -

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

96%  احملاضز 

95%  املادة العلوٍت 

95%  الخٌظٍن  

96%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

صناعية بنينالأحمد عبد السالم مع مدير مدرسة الرضوانية  /الدكتور  
 وموجه التربية البيئية والسكانية بإدارة وسط

أحمد عبد السالم مع طمبه مدرسة الرضوانية الصناعية بنين /الدكتور  



 

222 

 

 اسخخذام اإلًرتًج ّأضزار

 

  

 هذة احلولت
 

 يوم واحد
 

24/2/2019  
 مدرسة الدرب األحمر الفندقية الثانوية   

 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط   إدارة  –التربية النوعية   كمية 

 كمية التربية النوعية –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ أحمد عبد السالم 

 طالب وطالبة 20

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم اإلنترنت .-

 استخدامات اإلنترنت .-

 فوائد اإلنترنت .-

 ماىي أضرار اإلنترنت التي يجب تجنبيا ؟ -

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

97             %  احملاضز 

96             %  املادة العلوٍت 

95             %  الخٌظٍن  

96             %  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

ال
 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

225 

 

  

مع طالب مدرسة الدرب األحمر الفندقية الثانوية أحمد عبد السالم/ الدكتور  

 طالب مدرسة الدرب األحمر الفندقية الثانوية



 

222 

 

هشكالث املزاُقت ّها حخطلبت ُذٍ املزحلت 
 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
27/2/2019  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 مدرسة العطار الثانوية " بنات "
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةشبرا  إدارة  –التمريض   كمية 

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

 طالبة 22

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم المراىقة .-

 مراحل سن المراىقة .-

 احتياجات المراىقين .-

 نصائح لمطالبات في سن المراىقة .-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

98%  احملاضز 

98%  املادة العلوٍت 

96%  الخٌظٍن  

98%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

منى أبو بكر مع مدير مدرسة العطار الثانوية بنات /الدكتورة  

منى أبو بكر مع طالبات مدرسة العطار الثانوية بنات /الدكتورة  



 

222 

 

  الظْاُز السلبٍت فى اجملخوع املذرسً

 هذة احلولت 

 
 يوم واحد

 
28/2/2019  

 مدرسة النقراشي الثانوية " بنين "    
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو  إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة   كمية 
 أستاذ عمم النفس  –أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 طالب 80    

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 الكذب " . –العنف  –الظواىر السمبية " السرقة -

 تعريف التنمر وكيفية الحد من ىذه الظاىرة  .-

 ظاىرة التنمر .دور الطالب والمدرسة في مواجية -

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

99%  احملاضز 

99%  املادة العلوٍت 

99%  الخٌظٍن  

100%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

ال
 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

جمال شفيق مع مدير مدرسة النقراشي الثانوية بنين /الدكتوراالستاذ   
حدائق القبه التعميمية ومدير إدارة

طمبه مدرسة النقراشي الثانوية بنين   



 

222 

 

 الظْاُز السلبٍت فى اجملخوع املذرسً
 هذة احلولت  

 
 يوم واحد

 
28/2/2019  

 مدرسة النقراشي الرسمية لغات 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةحدائق القبو  إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة   كمية 
 أستاذ عمم النفس  –أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 طالب وطالبة 31

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 الكذب " . –العنف  –الظواىر السمبية " السرقة -

 تعريف التنمر وكيفية الحد من ىذه الظاىرة  .-

 دور الطالب والمدرسة في مواجية ظاىرة التنمر .-

 

 احلولت حارٌخ إًعقاد

100%  احملاضز 

100%  املادة العلوٍت 

100%  الخٌظٍن  

100%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

اإلحصائٍاث أُن ًخائج 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

جمال شفيق مع مدير مدرسة النقراشي الرسمية /الدكتوراالستاذ   
 ومسؤول حمالت التوعية بالقطاع

 طالب مدرسة النقراشي الرسمية أثناء حممة التوعية



 

222 

 

ز ٌوذ الخا ضأً  

 هذة احلولت 

 
 يوم واحد

 
4/3/2019  

 االبتدائيةسيدى محمد البحر مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  باب الشعرية  إدارة  –كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 أستاذ عمم النفس  –أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 طالب وطالبة 30

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم التنمر .-

دور األنشطة المدرسية واإلعالم ودور العبادة فى مواجية -
 التنمر .

 اآلثار الجانبية عمى المتنمر .-

 الوقاية والعالج لممتنمرين .-

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

100%  احملاضز 

100%  املادة العلوٍت 

100%  الخٌظٍن  

100%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

  

االبتدائيةجمال شفيق مع مدير مدرسة سيدى محمد البحر  /األستاذ الدكتور  

االبتدائيةطالب مدرسة سيدى محمد البحر   



 

222 

 

أًــا ضــذ الخــٌــوــز    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
4/3/2019  

 أم المؤمنين االبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  باب الشعرية   إدارة  –كمية الدراسات العميا لمطفولة   
 أستاذ عمم النفس –أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 الدراسات العميا لمطفولةكمية 
 طالب وطالبة 22

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم التنمر .-

دور األنشطة المدرسية واإلعالم ودور العبادة في مواجية -
 التنمر .

 اآلثار الجانبية عمى المتنمر .-

 والعالج لممتنمرين .الوقاية -

 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

100             %  احملاضز 

100             %  املادة العلوٍت 

100             %  الخٌظٍن  

100             %  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

225 

 

  

االبتدائيةجمال شفيق مع مدير مدرسة أم المؤمنين  /األستاذ الدكتور  
 وموجه التربية اإلجتماعية وطالب المدرسة

االبتدائيةمدرسة أم المؤمنين  طالب  



 

222 

 

الظْاُز السلبٍت يف اجملخوع املذرسً      
 

 

 

  

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
6/3/2019  

 رشيد اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –كمية التربية النوعية   
 مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر محمود 

 كمية التربية النوعية   
 طالب وطالبة 43

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 أسباب العنف وأنواعو .-

العدوانية فى  –العنف  –الغش  –السموكيات الخاطئة " السرقة -
 التعامل " .

 دور األنشطة المدرسية فى تكوين شخصية الطالب  .-

 المحافظة عمي ممتمكات المدرسة .-

- 

 إًعقاد احلولتحارٌخ 

95%  احملاضز 

95%  املادة العلوٍت 

93%  الخٌظٍن  

96%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

أُن احملاّر الخً 
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

 

 

  

االبتدائيةجمال عبد الناصر مع مدير مدرسة رشيد  /الدكتور  

والطالب والسادة اإلداريين االبتدائيةجمال عبد الناصر ومدير مدرسة رشيد  /الدكتور  



 

222 

 

   الظْاُز السلبٍت يف اجملخوع املذرسً
 

 

  

 هذة احلولت

 
 يوم واحد

 
6/3/2019  

 األىمية االبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةمصر الجديدة   إدارة  –كمية التربية النوعية   
 –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر محمود 

 كمية التربية النوعية
 طالب وطالبة 20

 حٌاّلج احلولت عذة حماّر ًُّ :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 أسباب العنف وأنواعو .-

العدوانية فى  –العنف  –الغش  –السموكيات الخاطئة " السرقة -
 التعامل " .

 دور األنشطة المدرسية في تكوين شخصية الطالب  .-

 المحافظة عمي ممتمكات المدرسة .-

- 

 حارٌخ إًعقاد احلولت

96%  احملاضز 

96%  املادة العلوٍت 

94%  الخٌظٍن  

97%  هذي االسخفادة هي احلولت  
 

 هكاى  احلولت

 اهلذف هي احلولت 

 اجلِت املٌظوت

 اجلِاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضْر

 أُن احملاّر الخً
 حٌاّلخِا احلولت

أُن ًخائج اإلحصائٍاث 
 لخقٍٍن احلولت



 

222 

 

 

االبتدائيةجمال عبد الناصر مع مدير مدرسة األهمية  /الدكتور  

االبتدائيةجمال عبد الناصر مع طالب مدرسة األهمية  /الدكتور  



 

092 

 

 الظُاٌز السلبيت يف اجملخمع املذرسي 
 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
11/3/2019  

 عمر مكرم االبتدائية مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى  

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  غرب مدينة نصر   إدارة  –كمية التربية النوعية    
 مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر محمود  
 كمية التربية النوعية    
 طالب وطالبة 35 

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 مفهوم الظواهر السمبية .-

 أسباب العنف وأنواعه .-

 دور األنشطة المدرسية في تكوين شخصية الطالب .-

 التنمر وأسبابه .-

 الدور اإليجابي لممدرسة واألسرة . -

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

100%  احملاضز 

99%  املادة العلميت 

97%  الخىظيم  

98%  مذي االسخفادة مه احلملت  
 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج 
اإلحصائياث لخقييم 

 احلملت



 

092 

 

  

االبتدائية مع مدير مدرسة عمر مكرم الناصر جمال عبد /الدكتور  

ل حمالت التوعية بالقطاع ومع مسؤ  االبتدائية مدير مدرسة عمر مكرم  



 

090 

 

   الظُاٌز السلبيت يف اجملخمع املذرسي
 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
11/3/2019  

 أسماء فهمي االبتدائية مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  غرب مدينة نصر   إدارة  –كمية التربية النوعية   

 مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر محمود 
 كمية التربية النوعية

 طالب وطالبة 25

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 مفهوم الظواهر السمبية .-

 أسباب العنف وأنواعه .-

 تكوين شخصية الطالب . فيدور األنشطة المدرسية -

 وأسبابه .التنمر -

 لممدرسة واألسرة .  اإليجابيالدور -

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

100%  احملاضز 

98%  املادة العلميت 

96%  الخىظيم  

99%  مذي االسخفادة مه احلملت  
 

 مكان  احلملت

 
 اهلذف مه احلملت

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 احلضُر أعذاد

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

092 

 

  

 االبتدائية أسماء فهمي ةجمال عبد الناصر مع مدير مدرسالدكتور/ 

االبتدائيةجمال عبد الناصر مع طالب مدرسة أسماء فهمي  الدكتور/



 

092 

 

   االسخذكار اجليــذ

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
12/3/2019  

 صالح الدين االبتدائية مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية النزهة   إدارة  –كمية البنات   
 أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس –أ.م.د/ عمياء عمي عيسي 

 كمية البنات
 طالب وطالبة 42

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 كيفية االستذكار .-

 مشكالت تواجهنا أثناء االستذكار .-

رشادات االستذكار الجيد .-  نصائح وا 

 تحذيرات ينبغي االبتعاد عنها عند االستذكار .-

 

 إوعقاد احلملتحاريخ 

98%  احملاضز 

98%  املادة العلميت 

97%  الخىظيم  

98%  مذي االسخفادة مه احلملت  
 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

اإلحصائياث أٌم وخائج 
 لخقييم احلملت



 

092 

 

  

 االبتدائيةح الدين مياء عمي عيسي مع مدير مدرسة صالعالدكتورة/ 

االبتدائيةعمياء عمي عيسى مع طالب مدرسة صالح الدين  /الدكتورة  



 

092 

 

االسخذكار اجليــذ    

 مذة احلملت 

 
 يوم واحد

 
12/3/2019  

 العروبة االبتدائية مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزهة   إدارة  –كمية البنات   
 أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس  –أ.م.د/ عمياء عمي عيسي 

 كمية البنات 
 وطالبةطالب  28

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 كيفية االستذكار .-

 مشكالت تواجهنا أثناء االستذكار .-

رشادات لالستذكار الجيد .-  نصائح وا 

 تحذيرات ينبغي االبتعاد عنها عند االستذكار .-

 حاريخ إوعقاد احلملت

98%  احملاضز 

98%  املادة العلميت 

97%  الخىظيم  

98%  مذي االسخفادة مه احلملت  
 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

092 

 

  

االبتدائيةعمياء عمي عيسي مع مدير مدرسة العروبة  الدكتورة/  
البيئة والسكان إدارة وموجه

العروبةعمي عيسي مع طالب مدرسة  ءعميا الدكتورة/  



 

092 

 

 االسخذكار اجليــذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
13/3/2019  

 عمر بن الخطاب االبتدائية مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  القاهرة الجديدة   إدارة  –كمية التربية النوعية   

 كمية التربية النوعية   –مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر 

 طالب وطالبة 40

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 الغذاء الصحي يساعد عمي التركيز .-

 التركيز .الهدف من -

 تنظيم جدول أسبوعي أو يومي لممذاكرة .-

 تحديد األولويات .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

100%  احملاضز 

98%  املادة العلميت 

97%  الخىظيم  

100%  مذي االسخفادة مه احلملت  
 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

099 

 

  

االبتدائيةجمال عبد الناصر مع مدير مدرسة عمر بن الخطاب  الدكتور/

االبتدائيةجمال عبد الناصر مع طالب مدرسة عمر بن الخطاب الدكتور/ 
 



 

222 

 

االسخذكار اجليــذ    

   
 

 

 

  

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
13/3/2019  

 الدكتور سمير فهمى الرسمية مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  القاهرة الجديدة   إدارة  –كمية التربية النوعية   
 مدرس تكنولوجيا التعميم  –د/ جمال عبد الناصر  

 كمية التربية النوعية
 طالب وطالبة 32

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 الغذاء الصحي يساعد عمي التركيز .-

 الهدف من التركيز .-

 تنظيم جدول أسبوعي أو يومي لممذاكرة .-

 تحديد األولويات .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

98%  احملاضز 

97%  املادة العلميت 

97%  الخىظيم  

99%  مذي االسخفادة مه احلملت  
 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت


