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٢ 

 محالت التوعية 

 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسى 

 

 جمال التوعية الطبية
 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

 " أهًال ومرحبًا " ١
 " إيديك فى إيدينا ......شاركنا "

١٧/١٠/٢٠١٦-١٦ 

 جمال التوعية الصحية

 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

              ١٩/١٠/٢٠١٦ الوقاية من األمراض الفيروسية  ۱
              ١٩/١٠/٢٠١٦ الفيروسيةالوقاية من األمراض   ۲
              ٢٥/١٠/٢٠١٦ الوقاية من األمراض المعدية  ۳
              ٢٥/١٠/٢٠١٦ الوقاية من األمراض المعدية  ٤
              ٢٦/١٠/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ٥
              ٢٦/١٠/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ٦
 ٨/١١/٢٠١٦ النظافة الشخصية والبيئية  ۷
 ٨/١١/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۸
 ١٤/١١/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۹
 ٢٣/١١/٢٠١٦ الوقاية من األمراض المعدية   ۱۰
 ٢٣/١١/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۱۱

 ٢٨/١١/٢٠١٦ اإلسعافات األولية   ۱۲

 ٢٨/١١/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۱۳

 ٥/١٢/٢٠١٦ النظافة الشخصية والبيئية  ۱٤

 ٥/١٢/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۱٥

 ٦/١٢/٢٠١٦ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۱٦



 

٣ 

 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

 ٦/١٢/٢٠١٦ الوقاية من األمراض المعدية   ۱۷

۱۸  
كيفية تعامل أولياء األمور واألخصائيين 

 اإلجتماعيين مع الفئات الخاصة
٧/١٢/٢٠١٦ 

 ١٢/١٢/٢٠١٦ اإلسعافات األولية  ۱۹

۲۰  
كيفية تعامل أولياء األمور واألخصائيين 

 اإلجتماعيين مع الفئات الخاصة
١٣/١٢/٢٠١٦ 

 ١٤/١٢/٢٠١٦ األخطار المهنية المصاحبه لألعمال الحرفية  ۲۱

 ١٩/١٢/٢٠١٦ السليمة والوقاية من األمراض التغذية  ۲۲

 ١٤/٣/٢٠١٧ التدخين بوابة اإلدمان  ۲۳

 ١٤/٣/٢٠١٧ التدخين بوابة اإلدمان  ۲٤

 ١٦/٣/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۲٥

 ١٦/٣/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۲٦

 ١٩/٣/٢٠١٧ النظافة الشخصية والبيئية  ۲۷
 ١٩/٣/٢٠١٧ السليمة والوقاية من األمراض التغذية  ۲۸
 ٢٣/٣/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۲۹
 ٢٣/٣/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳۰
 ٢٧/٣/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳۱
 ٢٧/٣/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳۲
 ٤/٤/٢٠١٧ السليمة والوقاية من األمراض التغذية  ۳۳
 ٤/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳٤
 ٥/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳٥
 ٥/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳٦
 ١١/٤/٢٠١٧ النظافة الشخصية والبيئية  ۳۷
 ١١/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳۸
 ١٨/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ۳۹



 

 
٤ 

 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

 ١٨/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ٤۰
 ٢٠/٤/٢٠١٧ التغذية السليمة والوقاية من األمراض  ٤۱
 ٢٠/٤/٢٠١٧ اإلسعافات األولية  ٤۲

 جمال التوعية الثقافية اإلجتماعية 

 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

              ٣/١٠/٢٠١٦ا التأثير السلبى لإلنترنت على النشئ  ۱

              ٣/١٠/٢٠١٦ا  مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ۲

              ١١/٢٠١٦ا / الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۳

              ١١/٢٠١٦ا / الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ٤

٥  
دور األنشطة المدرسية فى تدعيم الصحة 

 النفسية للطالب
٢/١١/٢٠١٦ 

٦  
دور األنشطة المدرسية فى تدعيم الصحة 

 النفسية للطالب
٢/١١/٢٠١٦ 

 ٧/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۷

 ٧/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۸

 ٩/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۹

 ٩/١١/٢٠١٦ القيم والمبادئ وكيفية ضبط السلوكيات  ۱۰

 ١٤/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۱۱

 ١٦/١١/٢٠١٦ اإلستذكار الجيد لدى الطالب  ۱۲

 ١٦/١١/٢٠١٦ إدارة الوقت وفن اإلنجاز السريع  ۱۳

 ١٧/١١/٢٠١٦ الهجرة الغير شرعية  ۱٤

 ٢١/١١/٢٠١٦ إدارة الوقت وفن اإلنجاز السريع  ۱٥

 ٢١/١١/٢٠١٦ اإلستذكار الجيد لدى الطالب   ۱٦

 ٢٢/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۱۷

 ٢٢/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۱۸



 

٥ 

 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

 ٢٩/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۱۹

 ٢٩/١١/٢٠١٦ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ۲۰

 ٣٠/١١/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۲۱
 ٣٠/١١/٢٠١٦ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة   ۲۲
١٢/١٢/٢٠١٦ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ۲۳  
١٤/١٢/٢٠١٦ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۲٤  
١٥/١٢/٢٠١٦ تمكين الشباب واإلنتماء للوطن  ۲٥  
١٩/١٢/٢٠١٦ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة   ۲٦  
 ٨/٢/٢٠١٧ حوار مجتمعى لتطوير المنهج التعليمى   ۲۷

 ١٣/٢/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۲۸

 ١٣/٢/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۲۹

 ١٥/٢/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۳۰

 ١٥/٢/٢٠١٧ فى المجتمع المدرسيالظواهر السلبية   ۳۱

 ١٩/٢/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ۳۲

 ١٩/٢/٢٠١٧ اإلستذكار الجيد لدى الطالب   ۳۳

 ٢١/٢/٢٠١٧ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ۳٤

۳٥  
العنف من الظواهر السلبية فى المجتمع 

 المدرسي
٢١/٢/٢٠١٧ 

 ٢٢/٢/٢٠١٧ المجتمع المدرسي الظواهر السلبية فى  ۳٦

 ٢٢/٢/٢٠١٧ اإلنتماء وحب الوطن  ۳۷

 ٢٧/٢/٢٠١٧ العنف وعالقة الطالب باآلخر  ۳۸

 ٢٧/٢/٢٠١٧ العنف وعالقة الطالب باآلخر  ۳۹

 ٢٨/٢/٢٠١٧ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ٤۰

 ٢٨/٢/٢٠١٧ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ٤۱



 

 
٦ 

 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م

٤۲  
العنف من الظواهر السلبية فى المجتمع 

 المدرسي
١/٣/٢٠١٧ 

 ١/٣/٢٠١٧ العنف من الظواهر السلبية  ٤۳

 ٦/٣/٢٠١٧ التعامل مع اآلخرين وتقبل الرأى اآلخر  ٤٤

 ٧/٣/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي   ٤٥

 ٧/٣/٢٠١٧ مشكالت المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة  ٤٦

 ٨/٣/٢٠١٧ المجتمع المدرسي  الظواهر السلبية فى  ٤۷

 ٨/٣/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي   ٤۸

 ٢٢/٣/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي   ٤۹

 ٢٢/٣/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي   ٥۰

 ٢٨/٣/٢٠١٧ التواصل ولغة الحوار  ٥۱

٥۲  
المشكالت التى تواجه الطالب فى المرحلة 

 الدراسية
٢٨/٣/٢٠١٧ 

 ٢٩/٣/٢٠١٧ اإلستذكار الجيد لدى الطالب  ٥۳

 ٢٩/٣/٢٠١٧ اإلستذكار الجيد لدى الطالب  ٥٤

 ٣/٤/٢٠١٧ اإلستذكار الجيد لدى الطالب  ٥٥

 ٣/٤/٢٠١٧ اإلستذكار الجيد لدى الطالب  ٥٦

 ١٠/٤/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ٥۷

 ١٠/٤/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ٥۸

 ١٢/٤/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ٥۹

 ١٢/٤/٢٠١٧ الظواهر السلبية فى المجتمع المدرسي  ٦۰

 

  



 

٧ 

 املهارات التوعيةجمال 
 تاريخ احلملة عنوان احلملة  م
 ٢٤/١٠/٢٠١٦ الطموح واإلبداع فى العمل  ۱
١٥/١١/٢٠١٦ تنمية مهارات التفكير اإلبتكارى  ۲  
١٥/١١/٢٠١٦ الطموح واإلبداع فى العمل  ۳  
 ٦/٣/٢٠١٧   تنمية مهارات التفكير اإلبتكارى  ٤

 
 


