الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/2/15

يوم واحد

مدرسة أم األبطال اإلبتدائية
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التمريض – إدارة عين شمس التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /هاله محمد محمد – أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –
كمية التمريض

أعذاد احلضىر

 48طالب وطالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مكونات الغذاء الصحى . -الغذاء الكامل .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 القواعد األساسية لمتغذية . تقسيم الغذاء " مجموعة البناء – مجموعة الوقاية – مجموعة الطاقة " -الهرم الغذائى .

 -فوائد الماء لمجسم وأهميتها .

العادات الغذائية الخاطئة .
احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

%100

ادلبدح العلويخ

%100

هذي االسزفبدح هي احلولخ

%100

الزٌظين

64

%100

د  /هبله حموذ هع هذيز هذرسخ أم األثطبل اإلثزذائيخ و هذيز قسن الزخطيط
وادلشزوعبد ثئدارح عني مشس

د  /هبله حموذ هع طالة هذرسخ أم األثطبل اإلثزذائيخ أثٌبء محلخ الزىعي

65

األخطبر ادلهٌيخ ادلصبحجخ لألعوبل احلزفيخ
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/2/19

يوم واحد

مدرسة باب الشعرية الصناعية " بنات " " المرحمة اإلعدادية "
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التمريض – إدارة باب الشعرية التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /هاله محمد محمد – أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع –
كمية التمريض

أعذاد احلضىر

 26طالب
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :
–
–

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

–
–
–
–
–

مفهوم الصحة المهنية .
أهداف السالمة المهنية .
المخاطر المحتمل التعرض لها .
مفهوم اإلسعافات األولية .
مهارات المسعف – سرعة التصرف – قوة المالحظة – الذكاء –
إستغالل أبسط اإلمكانيات المتاحة
الحروق والكسور والتسمم .
أهمية إتباع قواعد السالمة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

66

%85
%80
%75
%88

د هبلخ حموذ هع هذيز هذرسخ ثبة الشعزيخ الثبًىيخ الصٌبعيخ ادلزحلخ اإلعذاديخ
أثٌبء رسلين شهبدح الزقذيز

د هبلخ حموذ حموذ هع طبلجبد هذرسخ ثبة الشعزيخ الصٌبعيخ ثٌبد
ادلزحلخ اإلعذاديخ

67

الىقبيخ هي األهزاض الفريوسيخ
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ
اجلهبد ادلشبركخ

هذح احلولخ

2018/2/20

يوم واحد

مدرسة الشعرانى الثانوية الصناعية " بنين "
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

كمية التمريض – إدارة وسط التعميمية

األعضبء ادلشبركني
أعذاد احلضىر

 30طالب
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

–
–
–
–
–
–

أعراض البرد وطرق الوقاية منه .
األمراض الفيروسية فى األطفال .
طرق إنتقال الفيروس والحماية منه .
الجديرى المائى – الحصبة والحصبة األلمانى – إلتهاب الغدة
النكفية .
وسائل الوقاية من األمراض المعدية .
الوقاية من األمراض التى تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي
واألمراض المعدية .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

68

%80
%90
%75
%85

د فزيبل فؤاد هع هذيز الشعزاًي الثبًىيخ الصٌبعيخ اثٌبء رسلين شهبدح الزقذيز

طالة هذرسخ الشعزاًي الثبًىيخ الصٌبعيخ ثٌني اثٌبء محلخ الزىعيخ

69

70

الىقبيخ هي األهزاض الفريوسيخ
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ
اجلهبد ادلشبركخ

هذح احلولخ

2018/2/20

يوم واحد

مدرسة القديس يوسف " الخرنفش " " المرحمة اإلعدادية "
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

كمية التمريض – إدارة وسط التعميمية

األعضبء ادلشبركني
أعذاد احلضىر

 44طالب
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

–
–
–
–
–
–

أعراض البرد وطرق الوقاية منه .
األمراض الفيروسية فى األطفال .
طرق إنتقال الفيروس والحماية منه .
الج ددديرى الم ددائى – الحص ددبة والحص ددبة األلم ددانى – إلته دداب الغ دددة
النكفية .
وسائل الوقاية من األمراض المعدية .
الوقاي ددة م ددن األمد دراض الت ددى تنتق ددل ع ددن طريدددق الجهددداز التنفس ددي
واألمراض المعدية .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

71

%80
%85
%75
%85

د فزيبل فؤاد هع هذيز الشعزاًي الثبًىيخ الصٌبعيخ اثٌبء رسلين شهبدح الزقذيز

طالة هذرسخ الشعزاًي الثبًىيخ الصٌبعيخ ثٌني اثٌبء محلخ الزىعيخ

72

الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/2/22

يوم واحد

مدرسة الشهيد الرائد عمرو صالح الدين -مصر الجديدة اإلعدادية بنات "سابقاً"
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التربية النوعية – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /الشيماء عبد اهلل حافظ – أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمه –
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 31طالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مفهوم الغذاء الصحى . -الهرم الغذائى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 العناصر التى تساعد الجسم عمى البناء والوقاية من األمراض . العناصر الغذائية ومصادرها . -أضرار المواد الحافظة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

73

%100
%94
%85
%91

أ.م.د الشيوبء عجذ اهلل هع هذيز ادلذرسخ ا وهسئىل الرتثيخ الجيئيخ والسكبًيخ
ادارح هصز اجلذيذح

أ.م.د الشيوبء عجذ اهلل هع طبلجبد هذرسخ الشهيذ الزائذ عوزو صالح الذيي
هصز اجلذيذح اإلعذاديخ ثٌبد

74

الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/2/22

يوم واحد

مدرسة قومية رشيد اإلبتدائية
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التربية النوعية – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /الشيماء عبد اهلل حافظ – أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمه –
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 30طالب و طالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مفهوم الغذاء الصحى . -الهرم الغذائى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 العناصر التى تساعد الجسم عمى البناء والوقاية من األمراض . العناصر الغذائية ومصادرها . -أضرار المواد الحافظة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

%100

ادلبدح العلويخ

%100

هذي االسزفبدح هي احلولخ

%100

الزٌظين

75

%100

أ.م.د الشيوبء عجذ اهلل هع هذيز هذرسخ قىهيخ رشيذ اإلثزذائيخ وهسئىل
الرتثيخ الجيئيخ والسكبًيخ ثئدارح هصز اجلذيذح

أ.م.د الشيوبء عجذ اهلل هع طالة هذرسخ قىهيخ رشيذ اإلثزذائيخ

76

الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/3/1

يوم واحد

مدرسة أبطال بورسعيد اإلبتدائية
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التربية النوعية  -إدارة الزاوية الحمراء التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /الشيماء عبد اهلل حافظ – أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمة –
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 32طالب وطالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مفهوم الغذاء الصحى . -الهرم الغذائى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 العناصر التى تساعد الجسم عمى البناء والوقاية من األمراض . العناصر الغذائية ومصادرها . -أضرار المواد الحافظة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

77

%96
%95
%90
%96

الذكزىرح الشيوبء عجذ اهلل هع طالة هذرسخ أثطبل ثىرسعيذ

طالة هذرسخ أثطبل ثىرسعيذ أثٌبء محلخ الزىعيخ

78

الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ

اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/3/1

يوم واحد

مدرسة القنطرة شرق اإلبتدائية
نشر الوعى الصحي

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التربية النوعية  -إدارة الزاوية الحمراء التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /الشيماء عبد اهلل حافظ – أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمة –
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 28طالب وطالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مفهوم الغذاء الصحى . -الهرم الغذائى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 العناصر التى تساعد الجسم عمى البناء والوقاية من األمراض . العناصر الغذائية ومصادرها . -أضرار المواد الحافظة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

79

%98
%95
%100
%95

الذكزىرح الشيوبء عجذ اهلل أثٌبء اسزالم شهبدح الزقذيز

الذكزىرح الشيوبء عجذ اهلل هع طالة هذرسخ القٌطزح شزق اإلثزذائيخ

80

الىقبيخ هي األهزاض ادلعذيخ و الفريوسيخ
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ
اجلهبد ادلشبركخ

هذح احلولخ

2018/3/4

يوم واحد

مدرسة فاطمة النبوية اإلبتدائية
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

كمية التمريض  -إدارة وسط التعميمية

األعضبء ادلشبركني
أعذاد احلضىر

 56طالب وطالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 طبيعة وأعراض العدوى . -المضاعفات .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 مراحل العدوى تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي والهضمى . مراحل العدوى تنتقل عن طريق الجمد . -عالج المرض .

 -طرق الوقاية من األمراض الفيروسية .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

81

%97
%100
%95
%100

الذكزىرح فزيبل فؤاد هع هذيز هذرسخ فبطوه الٌجىيخ اإلثزذائيخ أثٌبء اسزالم
شهبدح الزقذيز

الذكزىرح فزيبل فؤاد هع طالة هذرسخ فبطوه الٌجىيخ اإلثزذائيخ

82

الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ

اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/3/5

يوم واحد

مدرسة الكواكب الرسمية " المرحمة اإلبتدائية "
نشر الوعى الصحي

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التربية النوعية  -إدارة مصر الجديدة التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /الشيماء عبد اهلل حافظ – أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمة –
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 25طالب وطالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مفهوم الغذاء الصحى . -الهرم الغذائى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 العناصر التى تساعد الجسم عمى البناء والوقاية من األمراض . العناصر الغذائية ومصادرها . -أضرار المواد الحافظة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

83

%95
%96
%90
%95

الذكزىرح الشيوبء عجذ اهلل هع هذيز هذرسخ الكىاكت الزمسيخ ادلزحلخ اإلثزذائيخ
اثٌبء اسزالم شهبدح الزقذيز

الذكزىرح الشيوبء عجذاهلل هع طلجه هذرسخ الكىاكت الزمسيخ ادلزحلخ اإلثزذائيخ

84

الزغذيخ السليوخ والىقبيخ هي األهزاض
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ

اجلهخ ادلٌظوخ

هذح احلولخ

2018/3/5

يوم واحد

مدرسة الكواكب الرسمية " المرحمة اإلعدادية "
نشر الوعى الصحي

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبد ادلشبركخ

كمية التربية النوعية  -إدارة مصر الجديدة التعميمية

األعضبء ادلشبركني

أ.م.د /الشيماء عبد اهلل حافظ – أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمة –
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 23طالبة
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 مفهوم الغذاء الصحى . -الهرم الغذائى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 العناصر التى تساعد الجسم عمى البناء والوقاية من األمراض . العناصر الغذائية ومصادرها . -أضرار المواد الحافظة .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

85

%93
%96
%90
%95

الذكزىرح الشيوبء عجذ اهلل هع طبلجبد هذرسخ الكىاكت الزمسيخ
ادلزحلخ اإلعذاديخ

طبلجبد هذرسخ الكىاكت الزمسيخ ادلزحلخ اإلعذاديخ

86

الىقبيخ هي األهزاض الفريوسيخ
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ
اجلهبد ادلشبركخ

هذح احلولخ

2018/3/11

يوم واحد

مدرسة الزهرات اإلبتدائية
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

كمية التمريض  -إدارة وسط التعميمية

األعضبء ادلشبركني
أعذاد احلضىر

 49طالب وطالبه
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 طبيعة العدوى وأعراضها ومضاعفاتها . -مراحل العدوى التى تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي والهضمى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 مراحل العدوى التى تنتقل عن طريق الجمد . -عالج المرض .

 -طرق الوقاية من األمراض الفيروسية .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

%100

ادلبدح العلويخ

%100

هذي االسزفبدح هي احلولخ

%100

الزٌظين

87

%100

الذكزىرح فزيبل فؤاد هع هذيز هذرسخ الزهزاد اإلثزذائيخ وهىجه أول الرتثيخ
الجيئيخ والسكبًيخ ثئدارح وسط

طالة هذرسخ الزهزاد اإلثزذائيخ

88

الىقبيخ هي األهزاض الفريوسيخ
ربريخ إًعقبد احلولخ
هكبى احلولخ
اذلذف هي احلولخ
اجلهخ ادلٌظوخ
اجلهبد ادلشبركخ

هذح احلولخ

2018/3/11

يوم واحد

مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية
نشر الوعى الصحي
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

كمية التمريض  -إدارة وسط التعميمية

األعضبء ادلشبركني
أعذاد احلضىر

 25طالب وطالبه
رٌبولذ احلولخ عذح حمبور وهي :

 طبيعة العدوى وأعراضها ومضاعفاتها . -مراحل العدوى التى تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي والهضمى .

أهن احملبور الزي
رٌبولزهب احلولخ

 مراحل العدوى التى تنتقل عن طريق الجمد . -عالج المرض .

 -طرق الوقاية من األمراض الفيروسية .

احملبضز
أهن ًزبئج اإلحصبئيبد
لزقيين احلولخ

ادلبدح العلويخ
الزٌظين

هذي االسزفبدح هي احلولخ

89

%97
%95
%95
%100

الذكزىرح فزيبل فؤاد هع هذيز هذرسخ عوز ثي اخلطبة الزمسيخ هزحلخ إثزذائيخ
وهىجه أول الرتثيخ الجيئيخ والسكبًيخ ثئدارح وسط

الذكزىرح فزيبل فؤاد هع طالة هذرسخ عوز ثي اخلطبة الزمسيخ ادلزحلخ اإلثزذائيخ

90

