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شيراتون الثانوية بنين مع مسئول حم ت التوعية بالقطاع  طبريمدير مدرسة 
 وموجه إدارة التربية البيئية والسةانية

 شيراتون الثانوية بنين طبري به سري مع مدير مدرسة الدةتورة/ 
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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

 

 ادلشبسكنياألػضبء 

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 راىبات األرمن اإلعدادية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 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 

 طالبو 50

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 استبيان عن نمط استخدام األجيزة اإللكترونية .-

 المخاطر الصحية لالستخدام المفرط لألجيزة اإللكترونية .-

 الستخدام األجيزة اإللكترونية .المعايير الخاصة -

 الطريقة اآلمنة الستخدام اإلنترنت .-

 كيفية التخمص من النفايات اإللكترونية.-

 28/10/2019 يوم واحد
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فلاير فؤاد مع طالبات مدرسة را بات األرمن اإلعدادية بنات الدةتورة/  

فلاير فؤاد مع نائب مدير مدرسة را بات األرمن اإلعدادية بنات /الدةتورة  
 والسادة اإلداريين
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الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي       

 

 

  

95%  احملبضش 

94%  ادلبدح الؼلويخ 

92%  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

 الشييد عدنان االبتدائية   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع شؤون 

 التعميمية  دارة الوايمي إ  –التربية النوعية  كمية 

 مدرس اإلعالم التربوي –د/ عبد الرحمن شوقي محمد 

 طالب وطالبو 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 ظاىرة التنمر .-

 وأنواعو .الكذب -

 العوامل التي تؤدى لمكذب .-

 خطورة الكذب وعالجو .-

 قام الدكتور بإجراء مناقشة مع الطالب .-

- 

 30/10/2019 يوم واحد
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 االبتدائيةعبد الرحمن شوق  مع نائب مدير مدرسة الش يد عدنان  /الدةتور
 وموجة التربية البيئية والسةانية بإدارة الوايل 

االبتدائيةعبد الرحمن شوق  مع ط ب مدرسة الش يد عدنان  /الدةتور   
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 دّس اإلػالم ّرأثريٍ ػلي الطالة 
   
 

  

99%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

99%  الزٌظين  

100%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 احلولخ هكبى 

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 سارة تقي اهلل الرسمية    مدرسة م
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -المجتمع وتنمية البيئة قطاع شؤون خدمة 

 التعميمية  دارة الوايمي إ  –التربية النوعية  كمية 

 مدرس اإلعالم التربوي –د/ عبد الرحمن شوقي محمد 

 طالب وطالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 العالم من جزر منعزلة إلي قرية صغيرة  .-

 وسمبيات وسائل اإلعالم .إيجابيات -

 دعوة لالطالع والعمم والترفيو .-

 اختار ما يناسبك ودقق االختيار فيو .-

 اإلعالم وترويج الشائعات من التمفاز إلي اإلنترنت  .-

 

 30/10/2019 يوم واحد
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عبد الرحمن شوق  مع مدير مدرسة سارة تق  اهلل الرسمية الدةتور/  

عبد الرحمن شوقى مع ط ب مدرسة سارة تق  اهلل الرسمية الدةتور/  
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احلفـــبظ ػلــي الجيئــــخ      

 

 

  

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

 الزيتون المشتركة " االبتدائية "     مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  دارة الزيتون إ  –البنات كمية 

 أستاذ مساعد بقسم النبات –أ.م.د/ أحمد أحمد خمف اهلل 

 طالب وطالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 كيفية الحفاظ عمي البيئة .-

 أسباب تموث البيئة .-

 تدوير المخمفات لمحفاظ عمي البيئة .-

 

 

 31/10/2019 يوم واحد
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االبتدائيةأحمد أحمد خلف مع ط ب مدرسة الزيتون المشترةة  الدةتور/  

االبتدائيةأحمد أحمد خلف مع نائب مدير مدرسة الزيتون المشترةة / الدةتور  
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 إػــبدح رذّيــش ادلخلــفـــبد 
 

 

 

  

95%  احملبضش 

100%  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

 الزيتون الحديثة اإلعدادية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  دارة الزيتون إ  –البنات كمية 

 أستاذ مساعد بقسم النبات –أ.م.د/ أحمد أحمد خمف اهلل 

 طالبو 35

 احلولخ ػذح حمبّس ُّي :رٌبّلذ 
 معني تدوير المخمفات .-

 أنواع المخمفات .-

 سائمو " . –أنواع النفايات " صمبو -

 الغرض من عممية التدوير .-

 

 

 31/10/2019 يوم واحد
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أحمد أحمد خلف مع مدير مدرسة الزيتون الحديثة اإلعدادية بنات /الدةتور  

الزيتون الحديثة اإلعدادية بناتطالبات مدرسة   
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 الزْاصل ّلغخ احلْاس
  
 

  

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

 مصطفى كامل الثانوية " بنين " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم  إدارة  –البنات  كمية 

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

 طالب 70

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم الحوار .-

 أىمية الحوار .-

 العناصر األساسية لمحوار الفعال .-

 االنتباه إلي االستجابات المفظية من اآلخر .-

 آداب الحوار .-

 5/11/2019 يوم واحد
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أسماو فتح  مع مدير مدرسة مىطع  ةامل الثانوية بنين /ةتورةدال  
 وموجه التربية البيئية والسةانية باإلدارة

 أسماو فتح  مع طلبه مدرسة مىطعى ةامل الثانوية بنين /الدةتورة
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هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ      

 

 

  

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

 الخنساء الثانوية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم  إدارة  –البنات  كمية 

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

 طالبة  60

 احلولخ ػذح حمبّس ُّي :رٌبّلذ 
 مفيوم المراىقة .-

 -مشكالت فترة المراىقة:-

 –الشعور بالخوف  –العصبية  –عدم التوافق النفسي "
 السموك المزعج ".

 كيفية التغمب عمي مشكالت المراىقة .-

 قامت الدكتورة بإجراء حوار مع الطالبات .-

 

 5/11/2019 يوم واحد
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أسماو فتح  مع طالبات مدرسة الخنساو الثانوية بنات /الدةتورة   

أسماو فتح  مع مدير مدرسة الخنساو الثانوية بنات /الدةتورة  
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 الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي 
 

 

  

96%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 احلولخ هذح

 
 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

 االستقالل اإلعدادية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  شبرا  إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ مني أبو بكر عبد المطيف  

 طالبة  40

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 . مفيوم الظواىر السمبية-

 دور المدرسة واألسرة في تكوين شخصية الطالب .-

 السرقة " . –التنمر  –السموكيات الخاطئة " العنف -

 عدم الحفاظ عمي ممتمكات المدرسة .-

 السموكيات السميمة .-

 

 6/11/2019 يوم واحد
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اإلعدادية بنات االستق لبةر مع مدير مدرسة  من  أبو /الدةتورة  

 طالبات مدرسة االستق ل اإلعدادية بنات أثناو حملة التوعية
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 الؼٌف هي الظْاُش السلجيخ
   
 

  

97%  احملبضش 

96%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

98%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 ادلشبسكخاجلِبد 

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 رمسيس اإلعدادية " بنين " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  شبرا  إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د/ مني أبو بكر عبد المطيف  

 طالب  35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 أسباب العنف المدرسي .-

 العنف مع طالب الدمج .-

 مفيوم التنمر .-

 نصائح لمحماية من التنمر .-

 كيفية مواجية العنف .-

 6/11/2019 يوم واحد
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بةر مع طلبه مدرسة رمسيس اإلعدادية بنين من  أبو /الدةتورة  

 طلبه مدرسة رمسيس اإلعدادية بنين أثناو حملة التوعية
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 اسزخذاهبد  األًرتًذ ّأضشاسٍ
 

 

  

90%  احملبضش 

90%  ادلبدح الؼلويخ 

92%  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

 الخمفاء اإلعدادية " بنين " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس عمم النفس كمية البنات –د/ رشا عادل 

 طالب 45

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مستوي العالم  .نشأة شبكة اإلنترنت عمي -

إيجابيات استخدام شبكة اإلنترنت " التواصل ومزيد من -
 المعمومات في كافة المجاالت .

سمبيات استخدام اإلنترنت عمي مستوي تحصيل الطالب -
 وصحتيم العامة "  .

 

 

 11/11/2019 يوم واحد
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رشا عادل مع طلبه مدرسة الخلعاو اإلعدادية أثناو حملة التوعية الدةتورة/  

رشا عادل مع مدير مدرسة الخلعاو اإلعدادية أثناو أست م ش ادة  الدةتورة/
 التقدير
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 الزٌـوــش
 

 

 

  

96%  احملبضش 

96%  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

 الشييد طارق المرجاوي االبتدائية ) الكمال سابقا (    مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -المجتمع وتنمية البيئة قطاع شؤون خدمة 

 التعميميةمصر الجديدة   إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس عمم النفس كمية البنات –د/ رشا عادل  

 طالب وطالبة 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 تعريف التنمر   .-

 أشكال التنمر  .-

 والتغمب عمييا .كيفية التعامل مع أشكال التنمر -

 تقديم النصح واإلرشاد لمطالب .-

مناقشة مشكمة التنمر مع إدارة المدرسة ووضع الحمول –
 .لمتصدي ليا

 11/11/2019 يوم واحد
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الش يد طارق المرجاويمدرسة رشا عادل مع مدير  /الدةتورة  
 وموجه التربية البيئية والسةانية باإلدارة ومسئول حم ت التوعية بالقطاع

أثناو حملة التوعية ي يد طارق المرجاو رشا عادل مع ط ب مدرسة الش /الدةتورة  



 

 

124 

 

 دّس اإلػالم ّرأثريٍ ػلي الطالة
  

 

  

96%  احملبضش 

96%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 إًؼقبد احلولخربسيخ 

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 إسماعيل القباني الثانوية "بنين"   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي    إدارة  –التربية النوعية   كمية 

 مدرس اإلعالم التربوي –د/ عبد الرحمن شوقي   

 طالب 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 وتأثيره   .التاريخ اإلعالمي -

 تأثير اإلعالم عمي المجتمع  .-

 اليدف األساسي لإلعالم   .-

 

 12/11/2019 يوم واحد
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الثانوية بنين سماعيل القبان إ عبد الرحمن شوق  مع ط ب مدرسة /الدةتور  

 ط ب مدرسة اسماعيل القبان  الثانوية بنين
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دّس اإلػالم ّرأثريٍ ػلي الطالة     

 

 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

90%  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

 أبو بكر الرياضية اإلعدادية و الثانوية "بنين"   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي    إدارة  –التربية النوعية   كمية 
 مدرس اإلعالم التربوي –د/ عبد الرحمن شوقي   

 كمية التربية النوعية  
 طالب25 

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 التاريخ اإلعالمي وتأثيره   .-

 تأثير اإلعالم عمي المجتمع  .-

 اليدف األساسي لإلعالم   .-

 

 12/11/2019 يوم واحد
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عبد الرحمن شوق  مع طلبه مدرسة أبو بةر الرياضية اإلعدادية  الدةتور/
اإلداريين الثانوية بنين والسادة  

عبد الرحمن شوق  مع نائب مدير مدرسة أبو بةر الرياضية اإلعدادية  الدةتور/
 الثانوية بنين
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 القين ّادلجبدئ ّكيفيخ ضجظ السلْكيبد  
 

 

  

99%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

99%  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

 الرياض الخاصة   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبة   إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة   كمية 

 أستاذ عمم النفس -أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 طالبة33 

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم القيم والسموك -

 أسس دعم وتنمية السموك األخالقي وتحقيق الصحة النفسية .-

 أفضل السمات السموكية األخالقية .-

 

 13/11/2019 يوم واحد
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الرياض الخاىة جمال شعيق مع طالبات مدرسة /األستاذ الدةتور  

 أثناو حملة التوعية طالبات مدرسة الرياض الخاىة
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 الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي
   
 

  

99%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

99%  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

 ليدرز الخاصة   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 التخطيط وتنمية البيئةإدارة  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبة   إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة   كمية 

 أستاذ عمم النفس -أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 طالب وطالبة 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
أىم الظواىر السمبية والمشكالت الموجودة في المجتمع –

 المدرسي .

المدرسة في وقت متأخر وتعمد التغيب تكرار الذىاب إلي –
 عن حضور بعض الحصص .

 اليروب من المدرسة  وعدم التركيز أثناء الحصص .–

 السرقة " –العنف  –سموكيات " العدوان –
 أىم طرق عالج الظواىر السمبية .–

 13/11/2019 يوم واحد
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جمال شعيق مع ط ب مدرسة ليدرز الخاىة /األستاذ الدةتور  

 ط ب مدرسة ليدرز الخاىة
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 الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي 
 

 

  

93%  احملبضش 

93%  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

احملبّس الزي أُن 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الحرية اإلعدادية "بنين" مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس   إدارة  –البنات  كمية 

 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية  -سعد شعبان د/ انتصار 

 طالب 40

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 سوء التغذية كظاىرة سمبية وتأثيرىا عمي التحصيل الدراسي   .-

 عمي التحصيل الدراسي . االتنمر كظاىرة سمبية وتأثيرى-

 عدم الحفاظ عمي ممتمكات المدرسة .-

 العنف مع الزمالء .-

 

 

 

 14/11/2019 يوم واحد
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انتىار ساد مع مدير مدرسة الحرية اإلعدادية بنين/ الدةتورة  
 ومسئول حم ت التوعية بالقطاع

انتىار ساد مع مدير مدرسة الحرية اإلعدادية بنين /الدةتورة  
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 القين ّادلجبدئ ّكيفيخ ضجظ السلْكيبد
 

 

 

  

99%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

99%  الزٌظين  

99%  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

 أحمد ماىر الرسمية   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 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 

 طالب وطالبو 34

 احلولخ ػذح حمبّس ُّي :رٌبّلذ 
 السموك " . –الخمق  –مفيوم " التقويم -

 أسس دعم وتنمية السموك األخالقي وتحقيق الصحة النفسية .-

 أفضل السمات السموكية األخالقية .-

 

 18/11/2019 يوم واحد
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جمال شعيق مع مدير مدرسة أحمد ما ر الرسمية الدةتور/األستاذ   

 خ ل حملة التوعية ط ب مدرسة أحمد ما ر الرسمية



 

 

136 

 

القين ّادلجبدئ ّكيفيخ ضجظ السلْكيبد    

  
 

  

99%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

98%  الزٌظين  

99%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 ادلشبسكخ اجلِبد

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 ىارون الرشيد اإلعدادية " بنات "   مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 البيئةإدارة التخطيط وتنمية  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو  إدارة  –الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

 أستاذ عمم النفس –أ.د/ جمال شفيق أحمد 

 طالبو 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 السموك " . –الخمق  –مفيوم " التقويم -

 أسس دعم وتنمية السموك األخالقي وتحقيق الصحة النفسية .-

 السمات السموكية األخالقية .أفضل -

 

 18/11/2019 يوم واحد
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جمال شعيق مع طالبات مدرسة  ارون الرشيد اإلعدادية بنات /األستاذ الدةتور  

 بناتطالبات مدرسة  ارون الرشيد اإلعدادية 
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إداسح الْقذ ّفي اإلجنبص السشيغ    

 

 

  

95%  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

 صفية زغمول اإلعدادية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 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 

 طالبة 32

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم إدارة الوقت .-

 خصائص الوقت .-

 مضيعات الوقت .-

 كيفية تنفيذ خطة إلدارة الوقت .-

 19/11/2019 يوم واحد
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من  الزنات  مع طالبات مدرسة ىعية زغلول اإلعدادية بنات /الدةتورة  

من  الزنات  مع مدير مدرسة ىعية زغلول اإلعدادية بنات /الدةتورة  
 وموجه التربية البيئية والسةانية



 

 

140 

 

 اسزخذاهبد اإلًرتًذ ّأضشاسٍ
 

 

  

100%  احملبضش 

95%  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

 الشييد امتياز محمد كامل الثانوية " بنات " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -المجتمع وتنمية البيئة  قطاع شؤون خدمة

 التعميميةالوايمي  إدارة  –التربية النوعية  كمية 

 مدرس اإلعالم التربوي –د / عبد الرحمن شوقي 

 طالبو 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 تعريف االتصال وأنواعو .-

 الفروق الرئيسية بين أنواع االتصال .-

 مزايا اإلنترنت وعيوبو .-

 انتشار الشائعات عمي اإلنترنت .-

 خطط لوقتك كي ال تقع ضحية لإلنترنت .-

 

 21/11/2019 يوم واحد
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محمد ةامل الثانوية  امتيازعبد الرحمن شوق  مع مدير مدرسة الش يد / الدةتور
 بنات مع موجه التربية البيئية والسةانية

 محمد ةامل امتيازعبد الرحمن شوق  مع طالبات مدرسة الش يد / الدةتور
 الثانوية بنات
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الظْاُش السلجيخ يف اجملزوغ ادلذسسي     

   
 

  

97%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

94%  الزٌظين  

98%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 اجلِبد ادلشبسكخ

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

احملبّس الزي أُن 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 عبد العزيز جاويش االبتدائية مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  الوايمي  إدارة  –التربية النوعية  كمية 

 مدرس اإلعالم التربوي –د / عبد الرحمن شوقي 

 طالب و طالبو 20

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 تواجو المجتمع . السمبيات التي–

 –الغش  –التنمر  –أىم المشكالت السموكية " الكذب –
 الغضب " .

 كيف أحمي نفسي من تمك المشاكل ؟–

 

 21/11/2019 يوم واحد
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 االبتدائيةعبد الرحمن شوق  مع مدير مدرسة عبد الازيز جاويش / الدةتور
 وموجه التربية البيئية والسةانية

االبتدائيةعبد الرحمن شوق  مع ط ب مدرسة عبد الازيز جاويش / الدةتور  
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 كيفيخ رؼبهل أّليبء األهْس ّاألخصبئيني هغ احلبالد اخلبصخ 

 

 

  

96%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 ادلشبسكخاجلِبد 

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 الوايمي لمتربية الفكرية مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة الوايمي  –الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

 أستاذ عمم النفس –أ.د / جمال شفيق أحمد 

 مستفيد 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 الضعف العقمي .-

 شدة اإلعاقة .-

 التشخيص المتكامل لمعرفة قدرات الطفل ومياراتو .-

 أنواع مقاييس الذكاء .-

 

 

 

 25/11/2019 يوم واحد
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وأولياو األمور االجتماعيينجمال شعيق مع األخىائيين  /األستاذ الدةتور  

جمال شعيق مع مدير مدرسة الوايل  للتربية العةرية /األستاذ الدةتور  
 والسادة اإلداريين
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هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ     

 

 

 

  

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

 يوسف السباعي الرسميةمدرسة 
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىة  إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د / شيماء فتحي مكي 

 طالبو 48

 حمبّس ُّي :رٌبّلذ احلولخ ػذح 
 تعريف المراىقة .-

 تغيرات مرحمة المراىقة .-

 التغذية السميمة أثناء فترة المراىقة .-

 وصايا التعامل في مرحمة المراىقة .-

 نماذج من مشكالت المراىقة وأسبابيا .-

 

 26/11/2019 يوم واحد



 

 

147 

 

 

 
  

مة  مع مدير مدرسة يوسف السباع  الرسمية شيماو /الدةتورة  
 وموجه التربية البيئية والسةانية



 

 

148 

 

 هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ 

  
 

  

97%  احملبضش 

97%  ادلبدح الؼلويخ 

96%  الزٌظين  

98%  هذي االسزفبدح هي احلولخ  
 

 هذح احلولخ

 
 ربسيخ إًؼقبد احلولخ

 هكبى  احلولخ

 اذلذف هي احلولخ 

 اجلِخ ادلٌظوخ

 ادلشبسكخاجلِبد 

 

 األػضبء ادلشبسكني

 أػذاد احلضْس

أُن احملبّس الزي 
 رٌبّلزِب احلولخ

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 عبد العزيز أل سعود الرسميةمدرسة 
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىة  إدارة  –التمريض  كمية 

 مدرس تمريض صحة المجتمع –د / شيماء فتحي مكي 

 طالبو 20

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 تعريف المراىقة .-

 تغيرات مرحمة المراىقة .-

 التغذية السميمة أثناء فترة المراىقة .-

 وصايا التعامل في مرحمة المراىقة .-

 مشكالت المراىقة وأسبابيا .نماذج من -

 

 26/11/2019 يوم واحد
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شيماو مة  مع مدير مدرسة عبد الازيز أل ساود الرسمية /الدةتورة  

 طالبات مدرسة عبد الازيز أل ساود الرسمية
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إداسح الْقذ ّفي اإلجنبص السشيغ       

 

 

  

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 اإلعدادية " مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  غرب مدينة نصر  إدارة  –التربية النوعية كمية 

 الخاصةمدرس إدارة المنزل والتربية  –د / مني محمد الزناتي 

 طالب وطالبة 20

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم إدارة الوقت .-

 خصائص الوقت .-

 مضيعات الوقت .-

 كيفية تنفيذ خطة إلدارة الوقت .-

 2/12/2019 يوم واحد
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منى الزنات  مع ط ب مدرسة الملك ف د المرحلة اإلعدادية /الدةتورة  

من  الزنات  مع ط ب مدرسة الملك ف د المرحلة اإلعدادية /الدةتورة  
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 هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ
 

 

  

99%  احملبضش 

99%  ادلبدح الؼلويخ 

99%  الزٌظين  

99%  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

 العيد الجديد الثانوية "بنات" مدرسة
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -البيئة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية 

 التعميمية  إدارة السالم   –التمريض  كمية 

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

 طالبة 200

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم المراىقة . -

 مراحل المراىقة وانواعيا .-

 نماذج مشكالت المراىقة .-

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

 5/12/2019 يوم واحد
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  الة محمد مع مدير مدرسة الا د الجديد الثانوية بنات والسادة اإلداريين الدةتورة/

  الة محمد مع طالبات مدرسة الا د الجديد الثانوية بنات الدةتورة/
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هشكالد ادلشاُقخ ّهب رزطلجَ ُزٍ ادلشحلخ   

   
 

  

98%  احملبضش 

98%  ادلبدح الؼلويخ 

97%  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

 مدرسة الشيماء اإلعدادية والثانوية " بنات "
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 التخطيط وتنمية البيئةإدارة  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة السالم   –التمريض  كمية 

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

 طالبة 95

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم المراىقة   . -

 مراحل المراىقة وانواعيا .-

 نماذج مشكالت المراىقة .-

 –مفاتيح سعادة المراىقين " التربية اإليجابية 
 المراقبة الذاتية – اليادئالحوار 

 5/12/2019 يوم واحد
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  الة محمد مع مدير مدرسة الشيماو اإلعدادية والثانوية بنات /الدةتورة
ل التربية البيئية والسةانيةوومسؤ   

  الة محمد مع طالبات مدرسة الشيماو اإلعدادية والثانوية بنات /الدةتورة
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 اذلجشح غري الششػيخ
 

 

  

95%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

99%  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 الطبري اإلعدادية " بنين "
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة مصر الجديدة    –البنات  كمية 

 مدرس عمم االجتماع اإلعالمي -ريشة د/ اليام عاشور 

 طالب 30

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم اليجرة.-

 اسباب اليجرة غير الشرعية .-

 عواقب اليجرة  غير الشرعية .-

 في الحد من اليجرة غير الشرعية. دور المؤسسات والحكومات -

 دور اإلعالم لمحد من ىذه الظاىرة .-

 

 

 9/12/2019 يوم واحد
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ال ام عاشور مع ط ب مدرسة الطبري اإلعدادية /الدةتورة  

 بالمديريةالبيئية والسةانية  التربيةاإلعدادية بنين ومدير إدارة  مدير مدرسة الطبري
ل  حم ت التوعية بالقطاعو ومسؤ   
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اذلجشح غري الششػيخ         

 

 

 

  

95%  احملبضش 

96%  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

ًزبئج اإلحصبئيبد أُن 
 لزقيين احلولخ

 مدرسة الطبري الثانوية " بنين "
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة مصر الجديدة    –البنات  كمية 

 اإلعالميمدرس عمم االجتماع  -د/ اليام عاشور ريشة 

 طالب 45

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم اليجرة.-

 اسباب اليجرة غير الشرعية.-

 عواقب اليجرة  غير الشرعية.-

 الشرعية. المؤسسات والحكومات في الحد من اليجرة غير دور-
 دور اإلعالم لمحد من ىذه الظاىرة .-

 9/12/2019 يوم واحد
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ال ام عاشور مع نائب مدير مدرسة الطبري الثانوية بنين الدةتورة/  

 بنين اثناو حملة التوعية الثانويةط ب مدرسه الطبري 
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 اذلجشح غري الششػيخ
    
 

  

95%  احملبضش 

96%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

97%  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

 مدرسة النقراشي اإلعدادية بنين
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -وتنمية البيئة  قطاع شؤون خدمة المجتمع

 التعميمية  إدارة حدائق القبو   –البنات  كمية 

 د/ اليام عاشور ريشة     مدرس عمم االجتماع اإلعالمي

 طالب 28

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم اليجرة.-

 اسباب اليجرة غير الشرعية.-

 عواقب اليجرة  غير الشرعية -

 ات في الحد من اليجرة غير الشرعية.المؤسسات والحكوم دور -
 دور اإلعالم لمحد من ىذه الظاىرة .-

 10/12/2019 يوم واحد
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نينبال ام عاشور مع طلبه مدرسة النقراش  اإلعدادية  /الدةتورة  

 بنين اثناو حمله التوعية ةاإلعداديطلبه مدرسة النقراش  
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اذلجشح غري الششػيخ          

 

 

  

96%  احملبضش 

95%  ادلبدح الؼلويخ 

95%  الزٌظين  

99%  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 جمال عبد الناصر الثانوية " بنين "
 الوعي الثقافي واالجتماعي نشر

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  إدارة حدائق القبو   –البنات  كمية 

 مدرس عمم االجتماع اإلعالمي -عاشور ريشة د/ اليام 

 طالب 25

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم اليجرة .-

 أسباب اليجرة غير الشرعية .-

 عواقب اليجرة  غير الشرعية .-

 في الحد من اليجرة غير الشرعية. دور المؤسسات والحكومات -
 دور اإلعالم لمحد من ىذه الظاىرة .-

 10/12/2019 يوم واحد
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نينبال ام عاشور مع ط ب مدرسة جمال عبد الناىر الثانوية  /الدةتورة   

ال ام عاشور مع مدير مدرسة جمال عبد الناىر الثانوية بنين /الدةتورة  
 وموجه التربية البيئية والسةانية باإلدارة
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 هِبساد الزفكري االثزكبسي

 

 

98%  احملبضش 

97%  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 
 احلولخرٌبّلزِب 

أُن ًزبئج اإلحصبئيبد 
 لزقيين احلولخ

 التوفيقية الثانوية بنينمدرسة 
 نشر الوعى الميارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  روض الفرج إدارة   –  التمريضكمية  

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

 طالب 35

 رٌبّلذ احلولخ ػذح حمبّس ُّي :
 مفيوم التفكير اإلبتكارى .-

 خطوات التفكير اإلبتكارى .-

 أشكال التفكير الخاطئ والتفكير الصائب .-

 صفات الشخصية المبتكرة .-

 مراحل التفكير اإلبتكارى .-

 اإلبتكارى .معوقات التفكير -

- 

 ثالث أيام   ثالث أيام  


