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 هقذهخ
 

خاص من الجامعة عامة وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمى وجو ًا إيمان
إليو من إحداث تغيير في سموك أو فكر في  فبأىمية الدور الذى تمعبو حمالت التوعية وما تيد

المجتمع كالتوعية ضد المخدرات وأضرار التدخين وظاىرة التنمر وغيرىا من حمالت التوعية 
وكثير من المشكالت المتأصمة والمستحدثة فحمالت التوعية أساسَا  والحد من العادات الضارة

لتغيير الثقافات السمبية وفرض اإليجابيات والتعرف عمى المشكالت التي تعوق استمرارىا 
 .القضاء عمى ىذه المشكالت بإيجاد الحمول المناسبة ليا ونجاحيا وكذلك محاولة

 

ء من رسالة المجتمع المدني ككل وال ننسى حمالت التوعية شديدة األىمية لكونيا جز  إن
من خدمات صحية وطبية واجتماعية  وتقدما الدور الخطير الذي تمعبو قوافل التنمية الشاممة وم

واىتمام كبير بذوي االحتياجات الخاصة كما تشمل ىذه القوافل ندوات توعية طبية وصحية 
وفصول متنقمة لمحو األمية وندوات تثقيف زراعي لمزارعي القرى وتوفر كل قافمة عدد من 

نقمة كما يتم توزيع األدوية المجانية تقدميا شركات األدوية وذلك من خالل الصيدليات المت
 المترددين عمى مقر القافمة. بطاطين لألىالي

 

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يخدم فئات كثيره من المجتمع تستحق  سيظل
 وغيرىا. التوعية وتستحق تمقي الخدمات الطبية واالجتماعية والثقافية ...

 

 قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشكر الجزيل لجميع قيادات الجامعة  يتقدم
وتذليل  مساندة قطاع البيئة وتقديم جميع المساعدات المادية والعينية وتوفير جميع السبلعمى 

 تمك الحمالت والقوافل التنموية.إلنجاح كافة الصعوبات 
                                                                    

 مع تحيات أسرة قطاع      
 شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 رزقذم جبهؼخ ػني مشس )قطبع شؤّى خذهخ اجملزوغ ّرٌويخ الجيئخ(

ّالزقذيش ثبلشكش  
 إىل 

 هؼبىل األسزبر الذكزْس/ ّصيش الرتثيخ ّالزؼلين

  ّكالً هي:
 

 .ثبلقبُشح الرتثيخ ّالزؼلين مبذيشيخ يخ ّالصحجخخ ّالسكبًيالجيئ الؼبهخ للرتثيخ داسحاإل –

 ثْصاسح الرتثيخ ّالزؼلين. اإلداسح الؼبهخ للرتثيخ اإلجزوبػيخ –

 .ادلذاسس ّهذيشياإلداساد الزؼليويخ  هذيشيالسبدح  –

نجاا  خطاة حماا ت  فاا للمشاارةة العاالاة والج ااد المباذول والاطااو المتواىاال الاذ  ساا م 
نظمت ااا جاماااة عااين شاامس بالماادارس التاباااة لاايدارات التاليميااة المختلعااة  التاا التوعيااة 
 2020/ 9102 عامخ ل 

 
 ّرزْجَ جبهؼخ ػني مشس خببلص الشكش ّالزقذيش

خ ل  واالستقرارتوفير مناخ األمن  ف سا مت  الت التربية والتاليم  مديريةللج ات األمنية ب
 . بمىرنا الحبيبة االرتقاوآملين مزيدًا من التااون من أجل  حم ت التوعية
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 "أثْ سهبد –شالرني  –"حاليت القبفلخ الزٌوْيخ الشبهلخ مبٌطقخ 

 

  

 قبفلخهذح ال

 
 لقبفلخربسيخ إًؼقبد ا

 قبفلخهكبى  ال

 قبفلخاذلذف هي ال 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 الزغطيخ األػالهيخ

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 قبفلخرٌبّلزِب ال

 بمحافظة البحر األحمر أبو رماد –شالتين  –حاليب 
     محو األمية -الصحي  -الثقافي واالجتماعينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 الييئة العامة لتعميم الكبار -جامعة عين شمس 
 كمية الطب-البحر األحمر  محافظة

 مستشفيات جامعة عين شمس
  

   المسموعة " –المقروءة  –جميع وسائل اإلعالم " المرئية   

 تنوع السادة الحضور المترددين عمى العيادات من حيث :
 " مستفيد 2670حيث بمغ عدد المستفيدين "الجنس والفئات العمرية  

 ػذح حمبّس ُّي : القبفلخرٌبّلذ 
  عيادة القمب–
                                    الباطنةعيادة –
 عيادة جمدية                                     –
 عيادة رمد                                   –
 عيادة أسنان–

                      عيادة أنف وأذن–
 عيادة الجراحة–
  التحاليل–
 صيدلية لصرف األدوية–

          
  

  األشعة–

  صوتية(سونار )موجات –

 العمميات–

 Cحمالت توعية "فيروس –
 الوقاية وطرق العالج".

حمالت توعية "التغذية –
 السميمة لألطفال"

 محو األمية وتعميم الكبار–

                                          خدمات مجتمعية أخري–

 8/9/2019-11 ثالث أيام  
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 ألبوم لصور فاعليات القافلة واألنشطة التي تم فيها تضم   
 شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأ/ سهيل حمزه األمين العام المساعد لقطاع 

 وأ.د/ ايمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ولفيف من السادة المشاركين بالقافلة
 من مختلف القطاعات
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 القبفلخ الزٌوْيخ الشبهلخ مبحبفظخ أسيْط

 

  

 قبفلخهذح ال

 
 لقبفلخربسيخ إًؼقبد ا

 قبفلخهكبى  ال

 قبفلخاذلذف هي ال 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 الزغطيخ األػالهيخ

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 قبفلخرٌبّلزِب ال

 محافظة أسيوط
     محو األمية -الصحي  -الثقافي واالجتماعينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 الييئة العامة لتعميم الكبار -جامعة عين شمس 
 كمية الطب -أسيوط  محافظة

 مستشفيات جامعة عين شمس
  
   المسموعة " –المقروءة  –جميع وسائل اإلعالم " المرئية   

 تنوع السادة الحضور المترددين عمى العيادات من حيث :
 " مستفيد 4164حيث بمغ عدد المستفيدين "الجنس والفئات العمرية  

 ػذح حمبّس ُّي : القبفلخرٌبّلذ 
  عيادة القمب–
                                    الباطنةعيادة –
 عيادة جمدية                                     –
 عيادة رمد                                   –
 عيادة أسنان–

                      عيادة أنف وأذن–
 عيادة الجراحة–
 عيادة الصدر–
 عيادة األطفال–
 عيادة النساء والتوليد–
 عيادة العظام–

          
  

 رسم قمب–

  سونار )موجات صوتية(–

 العمميات–

 Cحمالت توعية "فيروس –
 الوقاية وطرق العالج".

حمالت توعية "التغذية –
 السميمة لألطفال"

 محو األمية وتعميم الكبار–

 خدمات مجتمعية أخري–

  التحاليل–
                                        

 27/12/2019-24 ثالث أيام  
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الٌظبفخ الشخصيخ ّالجيئيخ     
  

 

  

95%  احملبضش 

92%  ادلبدح الؼلويخ 

90%  الزٌظين  

95%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الشييد الرائد عمرو صالح الدين اإلعدادية " بنات "   مدرسة 
 الصحي الوعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةمصر الجديدة   إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ شيماء فتحي مكي

 طالبو  28

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم النظافة الشخصية .-

 فوائد النظافة الشخصية .-

 طرق العناية بالجسم والشعر .أىم -

 النظافة البيئية والمدرسية .-

 30/9/2019 يوم واحد
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  شيماو فتح  مة  والسادة اإلداريين /الدةتورة

شيماو فتح  مة  مع طالبات /الدةتورة  
 مدرسة الش يد عمرو ى   الدين اإلعدادية بنات
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 الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض
 

 

  

100%  احملبضش 

100%  ادلبدح الؼلويخ 

100%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 احلولخرٌبّلزِب 

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 قومية رشيد االبتدائيةمدرسة 
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ شيماء فتحي مكي

 طالب وطالبو 22

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 أىمية الغذاء الصحي .-

 اليرم الغذائي .-

 أمراض سوء التغذية .-

 الوقاية من األمراض .-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 30/9/2019 يوم واحد
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االبتدائيةمة  مع مدير مدرسة قومية رشيد  فتح شيماو  /الدةتورة  
 ومدير إدارة التربية البيئية والسةانية بالمديرية

االبتدائيةشيماو فتح  مة  مع ط ب مدرسة قومية رشيد  /الدةتورة  
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 الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض  
 

 

  

96%  احملبضش 

98%  الؼلويخادلبدح  

96%  الزٌظين  

96%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 أكتوبر االبتدائية 6 مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبو 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مكونات الغذاء الصحي .-

 القواعد األساسية لمتغذية .-

 تقسيم الغذاء الي:-

 مجموعة الطاقة " . –مجموعة الوقاية  –" مجموعة البناء 

 اليرم الغذائي .-

 0فوائد الماء لمجسم وأىميتو -

 العادات الغذائية الخاطئة .-

- 

 3/10/2019 يوم واحد
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االبتدائيةأةتوبر 6 اله محمد مع نائب مدير مدرسة  /الدةتورة  

االبتدائيةأةتوبر  6 اله محمد مع ط ب مدرسة  /الدةتورة  
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الٌظبفخ الشخصيخ ّالجيئيخ      

 

 

  

96%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الشييد سيد صبحي االبتدائية  مدرسة 
 الصحيالوعي نشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم النظافة الشخصية .-

 االىتمام بالنظافة الشخصية  .كيفية -

 الحفاظ عمي نظافة البيئة .-

 أضرار ومخاطر عدم النظافة .-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 نصائح لممداومة عمي النظافة .-

- 

 3/10/2019 يوم واحد
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االبتدائية اله محمد مع نائب مدير مدرسة الش يد سيد ىبحى  /الدةتورة  

االبتدائية اله محمد مع ط ب مدرسة الش يد سيد ىبح   /الدةتورة  
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 الٌظبفخ الشخصيخ ّالجيئيخ
 

 

  

100%  احملبضش 

100%  ادلبدح الؼلويخ 

100%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 احلولخلزقيين 

 أنس بن مالك االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم  إدارة  –التمريض  كمية 
 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع  –أ.م.د/ ىالو محمد محمد 

 كمية التمريض 
 طالب وطالبو 50

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم النظافة الشخصية .-

 كيفية الوقاية من األمراض .-

 الجائمين .خطر التعامل مع الباعة -

 كيفية الحفاظ عمي البيئة من التموث .-

 

 17/10/2019 يوم واحد
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االبتدائية اله محمد مع مدير مدرسة أنس بن مالك  /الدةتورة  

االبتدائية اله محمد مع ط ب مدرسة أنس بن مالك  /الدةتورة  
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 الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض 
  

 

  

97%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 كوبري القبو االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبة   إدارة  –التمريض  كمية 

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع    -أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكة 

 طالب وطالبة 40

 احلولخ ػذح حمبّس ُّي :رٌبّلذ 
 مفيوم الغذاء الصحي المتوازن .-

 الكربوىيدرات .........الخ (  –العناصر الغذائية ) البروتينات -

 السموك الغذائي غير الصحي .-

 .أمراض فقر الدم -

 

 21/10/2019 يوم واحد
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االبتدائيةفلاير فؤاد مع مدير مدرسة ةوبري القبة  /الدةتورة  

 االبتدائيةط ب مدرسة ةوبري القبه 
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الٌظبفخ الشخصيخ ّالجيئيخ       

 

 

  

97%  احملبضش 

97%  الؼلويخادلبدح  

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 السادات االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبة   إدارة  –التمريض  كمية 

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع -أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكة 

 طالب وطالبة   35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
  تعريف النظافة الشخصية -

 فوائد النظافة -

 العناية بالجسم والشعر -

 النظافة البيئية -

 21/10/2019 يوم واحد
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االبتدائيةفلاير فؤاد مليةة مع ط ب مدرسة السادات  الدةتورة/  
 

فلاير مليةة مع مدير مدرسة السادات اإلبتدائية أثناو تسليم الش ادة الدةتورة/  
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الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض       
  

 

  

100%  احملبضش 

100%  ادلبدح الؼلويخ 

100%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 األىمية االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –التمريض  كمية 

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكو 

 طالب وطالبو 20

 ػذح حمبّس ُّي :رٌبّلذ احلولخ 
 مفيوم الغذاء الصحي .-

 أىمية الغذاء الصحي لمجسم .-

 نشويات "   –بروتينات  –مكونات الغذاء الصحي " كربوىيدرات -

 –العادات السيئة المتعمقة بالغذاء " الوجبات السريعة -

 عدم النظافة " .  –رإىمال وجبة اإلفطا

نقص  –المشاكل الصحية الناتجة عن سوء التغذية " انيميا -
 الكالسيوم "

 28/10/2019 يوم واحد
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االبتدائيةفلاير فؤاد مع مدير مدرسة األ لية  /الدةتورة  

 االبتدائيةفلاير فؤاد مع ط ب مدرسة األ لية  /الدةتورة
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 الْقبيخ هي األهشاض ادلؼذيخ 
   
 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

96%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 احلولخهذح 

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الزعفران اإلعدادية بنين مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي   إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ ميرفت محمد حسن 

 طالب 36

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 –الفطريات  –الفيروسات  –األمراض المعدية "البكتريا -

 الطفيميات ".

 مفيوم العدوي .-

 طرق نقل العدوي .-

 األمراض التي تنتقل عن طريق الجياز التنفسي .-

 0طرق الوقاية والعالج -

- 

 29/10/2019 يوم واحد
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ميرفت محمد مع مدير مدرسة الزععران اإلعدادية بنين /الدةتورة  

البيئية والسةانية  التربيةإدارة  موجهمع مدير المدرسة و  محمدميرفت  /الدةتورة
 بإدارة الوايل 
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 الْقبيخ هي األهشاض ادلؼذيخ
 

 

  

96%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

96%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 احلولخهذح 

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 األندلس االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي   إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ ميرفت محمد حسن 

 طالب وطالبو 29

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 –الفطريات  –الفيروسات  –األمراض المعدية "البكتريا -

 الطفيميات ".

 مفيوم العدوي .-

 طرق نقل العدوي .-

 األمراض التي تنتقل عن طريق الجياز التنفسي .-

 0طرق الوقاية والعالج -

- 

 92/10/2019 يوم واحد



 

 

40 

 

االبتدائيةميرفت محمد مع طالبات مدرسة األندلس  /الدةتورة  

االبتدائيةميرفت محمد مع مدير مدرسة األندلس  /الدةتورة  
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األًيويب ّرأثريُب ػلي الزحصيل الذساسي    

 

 

 

  

93%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

93%  الزٌظين  

94%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 دار السعادة االبتدائية " بنات " مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةالزيتون  إدارة  –البنات  كمية 

 أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية   –أ.د/ فاطمة حسن عبد الرازق 

 طالبو 45

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 العناصر الغذائية الالزمة لمجسم .-

 أعراض األنيميا وأسبابيا .-

 األنيميا الغذائية وعالجيا .-

 األغذية المدعمة بالحديد .-

 

 7/11/2019 يوم واحد
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بنات  االبتدائيةفاطمة حسن مع مدير مدرسة دار الساادة  /األستاذة الدةتورة
 والسادة اإلداريين

 بنات االبتدائيةطالبات مدرسة دار الساادة 



 

 

43 

 

الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض    

  
 

  

94%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

95%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 دار السعادة الرسمية  " المرحمة اإلعدادية " مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةالزيتون  إدارة  –البنات  كمية 

 أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية     –أ.د/ فاطمة حسن عبد الرازق 

 طالبو 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 اليرم الغذائي .-

 –الفيتامينات  –الكربوىيدرات  –العناصر الغذائية " البروتينات -
 األمالح المعدنية " .

 فوائد المياه لمجسم .-

 أضرار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 

 7/11/2019 يوم واحد
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فاطمه حسن مع مدير مدرسة دار الساادة الرسمية/ األستاذة الدةتورة  
 المرحلة اإلعدادية

 ط ب مدرسة دار الساادة الرسمية المرحلة اإلعدادية
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الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض     

 

 

  

98%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

99%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 احلولخربسيخ إًؼقبد 

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الوادي اإلعدادية " بنات " مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -المجتمع وتنمية البيئة قطاع شؤون خدمة 

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –التمريض  كمية 

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

 طالبو 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مكونات الغذاء الصحي .-

 القواعد األساسية لمتغذية .-

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

 اليرم الغذائي .-

 0فوائد الماء لمجسم وأىميتو -

 العادات الغذائية الخاطئة .-

-  

 7/11/2019 يوم واحد
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اإلعدادية بنات الوادي اله محمد مع طالبات مدرسة  الدةتورة/  

  اله محمد مع مدير مدرسة الوادي اإلعدادية بنات الدةتورة/
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الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض      

  
 

  

100%  احملبضش 

100%  ادلبدح الؼلويخ 

100%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 احلولخاذلذف هي  

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الوادي االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 البيئةإدارة التخطيط وتنمية  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبو 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مكونات الغذاء الصحي .-

 القواعد األساسية لمتغذية .-

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

 اليرم الغذائي .-

 0فوائد الماء لمجسم وأىميتو -

 العادات الغذائية الخاطئة .-

- 

 7/11/2019 يوم واحد
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االبتدائية الوادي اله محمد مع مدير مدرسة  /الدةتورة  

 االبتدائية اله محمد مع ط ب مدرسة الوادي / الدةتورة



 

 

49 

 

 الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض
   
 

  

94%  احملبضش 

94%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

95%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الحرية االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية -د/ انتصار سعد شعبان  

 طالب وطالبة 45

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 الغذاء المتزن كمًا وكيفًا .-

 تأثير التغذية عمي السموك .-

 تأثير التغذية عمي التركيز .-

 فوائد وأضرار الكوليسترول .-

 الصحة .أضرار األغذية المحفوظة عمي -

 

 14/11/2019 يوم واحد
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االبتدائيةانتىار ساد مع مدير مدرسة الحرية  /الدةتورة  
ول التربية البيئية والسةانية باإلدارةؤ ومس  

االبتدائيةانتىار ساد مع ط ب مدرسة الحرية  الدةتورة/  



 

 

51 

 

الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض    
 

 

  

100%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

98%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 أسماء فيمي االبتدائية مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  غرب مدينة نصر  إدارة  –التربية النوعية كمية 

 مدرس إدارة المنزل والتربية الخاصة –د / مني محمد الزناتي 

 طالب وطالبة 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم التغذية السميمة .-

 العناصر الغذائية الالزمة لمجسم وأىميتيا.-

 أىمية وجبة اإلفطار .-

 المواد الحافظة . أضرار-

 أخطار التعامل مع الباعة الجائمين .-

 

 19/11/2019 يوم واحد
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االبتدائيةمن  الزنات  مع ط ب مدرسة أسماو ف م   /الدةتورة  

االبتدائيةمن  الزنات  مع مدير مدرسة أسماو ف م   /الدةتورة  
 وموجه التربية البيئية والسةانية



 

 

53 

 

الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض   

 

 

 

  

95%  احملبضش 

94%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 النموذجية اإلعدادية " بنات "مدرسة 
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة  إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية –د / انتصار سعد شعبان 

 طالبو 20

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 الغذاء المتزن كمًا وكيفًا .-

 عمي السموك .تأثير التغذية -

 تأثير التغذية عمي التركيز .-

 فوائد وأضرار الكوليسترول .-

 أضرار األغذية المحفوظة عمي الصحة .-

 

 27/11/2019 يوم واحد
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انتىار ساد مع مدير مدرسة النموذجية اإلعدادية بنات /الدةتورة  
 والسادة اإلداريين

 انتىار ساد مع طالبات مدرسة النموذجية اإلعدادية بنات /الدةتورة
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الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض    

  
 

  

97%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

98%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 ادلٌظوخ اجلِخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 النموذجية الثانوية " بنات "مدرسة 
 الوعي الصحينشر 

 البيئةإدارة التخطيط وتنمية  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميميةمصر الجديدة  إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية –د / انتصار سعد شعبان 

 طالبو 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 الغذاء المتزن كمًا وكيفًا .-

 تأثير التغذية عمي السموك .-

 تأثير التغذية عمي التركيز .-

 الكوليسترول .فوائد وأضرار -

 أضرار األغذية المحفوظة عمي الصحة .-

 

 27/11/2019 يوم واحد
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انتىار ساد مع مدير مدرسة النموذجية الثانوية بنات /الدةتورة  

 انتىار ساد مع طالبات مدرسة النموذجية الثانوية بنات/ الدةتورة
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 الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض  
 

 

  

96%  احملبضش 

96%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

96%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الممك فيد الرسمية ) المرحمة االبتدائية ( مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  غرب مدينة نصر   إدارة  –التربية النوعية    كمية 

 مدرس إدارة المنزل والتربية الخاصة    -د/ مني محمد الزناتي 

 طالب وطالبة25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم التغذية السميمة . -

 العناصر الغذائية الالزمة لمجسم وأىميتيا .-

 أىمية وجبة اإلفطار .-

 أخطار التعامل مع الباعة الجائمين .-

  

 2/12/2019 يوم واحد
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 ط ب مدرسة الملك الع د المرحلة اإلبتدائية

من  الزنات  مع ط ب مدرسة الملك ف د المرحلة اإلبتدائية الدةتورة/  
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الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض    

  
 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

95%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 حممية الزيتون الثانوية " بنات " مدرسة
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة عين شمس   –البنات  كمية 

 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية  -د/ انتصار سعد شعبان

 طالبة 50

 حمبّس ُّي :رٌبّلذ احلولخ ػذح 
 مفيوم التغذية السميمة  . -

 عناصر الغذاء .-

 نماذج الغذاء الصحي .-

 أضرار المواد الحافظة -
 . عالقة التغذية السميمة بالعقل-
 . الغذاء الصحي أىمية -

 4/12/2019 يوم واحد
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بنات الثانويةساد مع مدير مدرسة حلمية الزيتون  انتىار /الدةتورة  

 انتىار ساد مع طالبات مدرسة حلمية الزيتون الثانوية بنات /الدةتورة
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 الزغزيخ السليوخ ّالْقبيخ هي األهشاض
   
 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

95%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

ًزبئج اإلحصبئيبد  أُن
 لزقيين احلولخ

 " الرسمية10مدرسة المستقبل "
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -وتنمية البيئة قطاع شؤون خدمة المجتمع 

 التعميميةإدارة عين شمس   –البنات     كمية 

 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية -د/ انتصار سعد شعبان  

 طالب وطالبة 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم التغذية السميمة  . -

 عناصر الغذاء .-

 نماذج الغذاء الصحي .-

 أضرار المواد الحافظة -
 . عالقة التغذية السميمة بالعقل-
 .الغذاء الصحي أىمية -

 

 4/12/2019 يوم واحد
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الرسمية01ساد مع مدير مدرسة المستقبل  انتىار /الدةتورة  

الرسمية01انتىار مع ط ب مدرسة المستقبل  الدةتورة/  
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اإلسؼــبفــبد األّليخ    
 

 

  

97%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 مدرسة القبو الفداوية االبتدائية  
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة الوايمي   –التمريض   كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع -د/ ميرفت محمد حسن 

 طالب وطالبة  30

 ُّي :رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس 
 تعربف اإلسعافات األولية .-

 أىمية اإلسعافات األولية  .-

 ميارات اإلسعافات األولية عند دخول جسم غريب باألذن .-

 خطوات اإلسعافات األولية .-

 "( اإسعافاتي –عالماتيا  –الجروح والكسور ) أنواعيا -
 ضربة الشمس واإلجياد الحراري  .-

 11/12/2019 يوم واحد
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ميرفت محمد أثناو تدريب الط ب عل  اإلساافات /الدةتورة  

االبتدائيةمدرسة القبه العداوية  ط بميرفت محمد مع الدةتورة/   
 وموجه التربية البيئية والسةانية
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اإلسؼــبفــبد األّليخ   

 

 

 

  

98%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 مدرسة القبو الفداوية اإلعدادية " بنات "
 الوعي الصحينشر 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة الوايمي   –التمريض   كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع  -د/ ميرفت محمد حسن 

 طالبة   40

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 تعربف اإلسعافات األولية .-

 اإلسعافات األولية  .أىمية -

 ميارات اإلسعافات األولية عند دخول جسم غريب باألذن .-

 خطوات اإلسعافات األولية -

 (. اإسعافاتي –عالماتيا  –الجروح والكسور ) أنواعيا -
 ضربة الشمس واإلجياد الحراري  .-

 11/12/2019 يوم واحد
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ة اإلعدادية بناتيمدرسة القبه العداو  الباتميرفت محمد مع ط /الدةتورة  

 ميرفت محمد مع إحد  الطالبات أثناو التدريب عل  اإلساافات /الدةتورة
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 هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ      
  

 

  

96%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 فاطمو الزىراء الثانوية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو   إدارة  –التمريض  كمية 

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكو 

 طالبو 50

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 المراىقة وأىمية سن المراىقة .تعريف -

 مراحل المراىقة .-

 جوانب النمو في ىذه المرحمة .-

 نماذج المراىقة وأشكاليا .-

 أسباب مشكالت سن المراىقة .-

 1/10/2019 يوم واحد
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فلاير فؤاد مع مدير مدرسة فاطمة الز راو الثانوية بنات /الدةتورة  
 ومدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة بالقطاع

فاطمة الز راو الثانوية بناتطالبات مدرسة   
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 هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ

  
 

  

96%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 سكة الوايمي الرسمية مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو   إدارة  –التمريض  كمية 

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكو 

 طالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 تعريف المراىقة وأىمية سن المراىقة .-

 مراحل المراىقة .-

 جوانب النمو في ىذه المرحمة .-

 المراىقة وأشكاليا .نماذج -

 أسباب مشكالت سن المراىقة .-

 1/10/2019 يوم واحد
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فلاير فؤاد مع طالبات مدرسة سةة الوايل  الرسمية /الدةتورة  

فلاير فؤاد مع مدير مدرسة سةة الوايل  الرسمية وطالبات المدرسة /الدةتورة  
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 الزْاصل ّلغخ احلْاس
  

 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 احلولخرٌبّلزِب 

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 أشرف فايد اإلعدادية بنات مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبة   إدارة  –التربية النوعية    كمية 
 شوقي مدرس بقسم اإلعالم التربويد/ عبد الرحمن 

 كمية التربية النوعية 
 طالبو 33

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 أىمية الحوار -

 كيفية إدارة الحوار -

 -عناصر عممية االتصال:-

 الرسالة  الوسيمة ( –المستقبل  –) المرسل 

 أسس الحوار الناجح .-

 التواصل البصري مع األخرين -

 بإجراء مناقشة مع الطالب .قام الدكتور -

- 

 7/10/2019 يوم واحد
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عبد الرحمن شوق  مع مدير مدرسة أشرف فايد اإلعدادية بنات /لدةتورا  

 طالبات مدرسة اشرف فايد اإلعدادية بنات
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الزْاصل ّلغخ احلْاس     

  
 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 مصر لمتأمين اإلعدادية بنات مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبة   إدارة  –التربية النوعية    كمية 
 د/ عبد الرحمن شوقي مدرس بقسم اإلعالم التربوي

 كمية التربية النوعية 
 طالبو26 

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 أىمية الحوار -

 كيفية إدارة الحوار -

 -عناصر عممية االتصال:-

 الرسالة  الوسيمة ( –المستقبل  –) المرسل 

 أسس الحوار الناجح .-

 التواصل البصري مع األخرين -

 قام الدكتور بإجراء مناقشة مع الطالب .-

- 

 7/10/2019 يوم واحد
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 مسئول حم ت التوعية بالقطاع مع مديرة مدرسة مىر للتأمين اإلعدادية بنات

عبد الرحمن شوق  مع طالبات مدرسة مىر للتأمين اإلعدادية  /الدةتور
 بنات
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الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي    

  
 

  

93%  احملبضش 

94%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

93%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 عمار بن ياسر اإلعدادية بنين مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىة  إدارة  –البنات  كمية 

 كمية البنات –د/ رشا عادل عبد العزيز مدرس عمم النفس 

 طالب 53

 ػذح حمبّس ُّي : رٌبّلذ احلولخ
 معني الظاىرة .-

 -أنواع الظواىر السمبية:-

 "ضياع الوقت –التنمر   -السرقة  –الغش  - الغيرة –الكذب  "

 كيفية التعامل مع المدرسين واآلباء.-

 أىم السموكيات السمبية واإليجابية .-

 

 8/10/2019 يوم واحد
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 مدير مدرسة عمار بن ياسر أثناو تسليم ش ادات التقدير

  بنين االعدادية رشا عادل مع طلبه مدرسة عمار بن ياسر /الدةتورة
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 اسزخذاهبد األًرتًذ ّأضشاسٍ    

  
 

  

93%  احملبضش 

94%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

92%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 هي احلولخ اذلذف 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الطبري الثانوية بنين مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىة  إدارة  –البنات  كمية 

 كمية البنات –د/ رشا عادل عبد العزيز مدرس عمم النفس 

 طالب25 

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 نشأة شبكة األنترنت عمي مستوي العالم  –
 إيجابيات استخدام شبكة األنترنت: –

 المعمومات في كافة المجاالت" د من" التواصل ومزي
ستوي تحصيل الطالب سمبيات استخدام اإلنترنت عمي م –

 وصحتيم العامة.

 8/10/2019 يوم واحد



 

 

79 

 

 

  

رشا عادل مع ط ب مدرسة الطبري الثانوية بنين أثناو حملة التوعية /الدةتورة  

اإلداريينرشا عادل مع مدير مدرسة الطبري والسادة  /الدةتورة  
التقدير اداتأثناو أست م ش   
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هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ       
  

 

  

90%  احملبضش 

90%  ادلبدح الؼلويخ 

91%  الزٌظين  

91%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 السمحدار الرياضية الثانوية بنات مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –البنات   كمية 

 كميو البنات –أستاذ مساعد تربية الطفل  –أ.م.د/ أسماء فتحي توفيق 

 ةطالب25 

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 معني المراىقة . -

 التغيرات الجسمية والفسيولوجية التي تحدث في فترة المراىقة .-

 المشكالت التي تواجو المراىق.-

 كيفية تخطي مرحمة المراىقة بسالم .-

 9/10/2019 يوم واحد
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أسماو فتح  مع مدير مدرسة السلحدار الرياضية الثانوية بنات /الدةتورة  
 والسادة اإلداريين

ياضية الثانوية مع طالبات مدرسة السلحدار الر  أسماو فتح  توفيق/ الدةتورة
التوعية حملةبنات أثناو   
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هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ       
  

 

  

90%  احملبضش 

92%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

90%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 فاطمة الزىراء الثانوية بنات مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –البنات   كمية 

 كميو البنات –أستاذ مساعد تربية الطفل  –أ.م.د/ أسماء فتحي توفيق 

 ةطالب 30 

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 معني المراىقة . -

 التغيرات الجسمية والفسيولوجية التي تحدث في فترة المراىقة .-

 المراىق.المشكالت التي تواجو -

 كيفية تخطي مرحمة المراىقة بسالم .-

 9/10/2019 يوم واحد
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أسماو فتح  مع طالبات مدرسة فاطمة الز راو الثانوية بنات/ الدةتورة  

أسماو فتح  مع مدير مدرسة الز راو الثانوية بنات /الدةتورة  
 ومدير إدارة التربية البيئية والسةانية بالمديرية
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 اسزخذاهبد اإلًرتًذ ّأضشاسٍ
  

 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 النقراشي الرسمية مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو   إدارة  –التربية النوعية   كمية 
 مدرس بقسم اإلعالم التربوي –د/ عبد الرحمن شوقي محمد 

 كمية التربية النوعية  
 طالب وطالبو 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 قواعد االستخدام اآلمن لإلنترنت .-

 اآلثار السمبية لإلنترنت .-

 إدمان اإلنترنت لدى بعض األشخاص .-

 اإلنترنت في التعميم .استخدام -

 اآلثار اإليجابية لإلنترنت .-

 

 14/10/2019 يوم واحد
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 طلبه مدرسة النقراش  الرسمية

عبد الرحمن شوق  مع مدير مدرسة النقراش  الرسمية/ الدةتور  
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 اسزخذاهبد اإلًرتًذ ّأضشاسٍ
  

 

  

100%  احملبضش 

100%  ادلبدح الؼلويخ 

100%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 النقراشي االبتدائية مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو   إدارة  –التربية النوعية  كمية 
 مدرس بقسم اإلعالم التربوى  –د د/ عبد الرحمن شوقي محمد 

 كمية التربية النوعية  
 طالب وطالبو 31

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 قواعد االستخدام اآلمن لإلنترنت .-

 اآلثار السمبية لإلنترنت .-

 إدمان اإلنترنت لدى بعض األشخاص .-

 استخدام اإلنترنت في التعميم .-

 اآلثار اإليجابية لإلنترنت .-

 

 14/10/2019 يوم واحد
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االبتدائيةعبد الرحمن شوق  مع مدير مدرسة النقراش   /الدةتور  

االبتدائيةالنقراش   عبد الرحمن شوق  مع ط ب مدرسة/ الدةتور  
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 دّس اإلػالم ّرأثريٍ ػلي الطالة    
  

 

  

95%  احملبضش 

96%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 احلولخهذح 

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 عمر بن الخطاب الرسمية مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة  إدارة  –البنات  كمية 

 كمية البنات   –مدرس بقسم اإلعالم  –د/ إيمان صابر شاىين 

 طالب وطالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 إيجابيات اإلعالم .-

 سمبيات اإلعالم .-

 االستخدام األمثل لإلنترنت .-

 نشر الوعي والعمم النافع عن طريق اإلنترنت .-

 إدمان اإلنترنت .-

 تضمنت الحممة مناقشة وحوار مع الطالبات .-

- 

 16/10/2019 يوم واحد
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إيمان ىابر مع نائب مدير مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية /الدةتورة  

إيمان ىابر مع ط ب مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية /الدةتورة  
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دّس اإلػالم ّرأثريٍ ػلي الطالة      
 

 

  

98%  احملبضش 

98%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

98%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 احلولخهكبى  

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 السمحدار الصناعية الثانوية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع شؤون 

 التعميمية  مصر الجديدة  إدارة  –البنات  كمية 

 كمية البنات   –مدرس بقسم اإلعالم  –د/ إيمان صابر شاىين 

 طالبو 106

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 إيجابيات اإلعالم .-

 سمبيات اإلعالم .-

 األمثل لإلنترنت .االستخدام -

 نشر الوعي والعمم النافع عن طريق اإلنترنت .-

 إدمان اإلنترنت .-

 تضمنت الحممة مناقشة وحوار مع الطالبات .-

- 

 16/10/2019 يوم واحد
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الىناعية الثانوية بناتطالبات مدرسة السلحدار   

السلحدار الىناعية الثانوية بناتإيمان ىابر ومدير مدرسة  /الدةتورة  
 والسادة اإلداريين
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اسزخذاهبد اإلًرتًذ ّأضشاسٍ      

 

 

  

93%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

95%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 ادلٌظوخاجلِخ 

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 القاىرة الرسمية   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 البيئةإدارة التخطيط وتنمية  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  القاىرة الجديدة  إدارة  –التمريض  كمية 
 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ شيماء فتحي مكى 

 كمية التمريض  
 طالب وطالبو 41

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 اآلثار السمبية عمي مستخدمي اإلنترنت .-

 إدمان اإلنترنت لدى بعض األشخاص .-

 في التعميم . استخدام اإلنترنت-

 اآلثار اإليجابية عمي مستخدمي اإلنترنت .-

 

 17/10/2019 يوم واحد
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شيماو مةى مع مدير مدرسة القا رة الرسمية /الدةتورة  

شيماو مة  مع ط ب مدرسة القا رة الرسمية /الدةتورة  
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اسزخذاهبد اإلًرتًذ ّأضشاسٍ     

 

 

  

94%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

96%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

ًزبئج اإلحصبئيبد أُن 
 لزقيين احلولخ

 سيزا نبراوي الثانوية " بنات "   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  القاىرة الجديدة  إدارة  –التمريض  كمية 
 تمريض صحة المجتمعمدرس  –د/ شيماء فتحي مكى 

 كمية التمريض  
 طالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 اآلثار السمبية عمي مستخدمي اإلنترنت .-

 إدمان اإلنترنت لدى بعض األشخاص .-

 استخدام اإلنترنت في التعميم .-

 اآلثار اإليجابية عمي مستخدمي اإلنترنت .-

 

 17/10/2019 يوم واحد
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مع مسئول حم ت التوعية بالقطاع الثانوية بنات نبراويمدير مدرسة سيزا   

شيماو مة  مع طالبات مدرسة سيزا نبراوي الثانوية بنات /الدةتورة  
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الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي         

 

 

  

100%  احملبضش 

100%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 أسامة بن زيد اإلعدادية " بنات "     مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم  إدارة  –التمريض  كمية 
 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –أ.م.د/ ىالو محمد محمد 

 كمية التمريض   
 طالبو 45

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 التخريب " –العنف  –السرقة  –أمثمو لمظواىر " الكذب -

 التنمر من الظواىر السمبية .-

 تعريف التنمر وأشكالو .-

 كيفية الحد من ىذه الظواىر في المجتمع المدرسي . -

 

 

 17/10/2019 يوم واحد
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  اله محمد مع طالبات مدرسة أسامه بن زيد اإلعدادية بنات /الدةتورة

  اله محمد مع مدير مدرسة أسامه بن زيد اإلعدادية بنات /الدةتورة
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 إداسح الْقذ ّفي اإلجنبص السشيغ      

 

 

 

  

95%  احملبضش 

96%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 احلولخهذح 

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 "الشيماء اإلعدادية والثانوية "بنات مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىو   إدارة  –البنات  كمية 

 عمم النفس  مدرس  –د/ ىبو إسماعيل محمد سري 

 طالبة 36

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 إدارة الوقت وأولوياتو .-

 الوقت . مفيوم-

 ميارة إدارة الوقت .-

 سوء إدارة الوقت .-

 إنجاز األىداف مرتبط بإدارة الوقت .-

 مكاسب إدارة الوقت .-

- 
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 إداسح الْقذ ّفي اإلجنبص السشيغ 
  

 

  

97%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 "طبري شيراتون الثانوية "بنين مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىو   إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس عمم النفس –د/ ىبو إسماعيل محمد سري 

 طالب 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم إدارة الوقت -

 إدارة الوقت وأولوياتو -

 ميارة إدارة الوقت  -

 سوء إدارة الوقت -

 إنجاز األىداف مرتبط بإدارة الوقت -

 مكاسب إدارة الوقت .-

- 
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