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 انمٛى ٔادلجبدا ٔكٛفٛخ ضجظ انسهٕكٛبد 
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
12/11/2017  

 مدرسة اإلمام عمى اإلبتدائية   
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة وسط التعميمية    –كمية التمريض  

 كمية التمريض   –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –أ.د/ سهام جرجس راغب 

 طالب وطالبة 37

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم السموك .-

 تأثير السموك عمى الصحة . -

 معنى العنف واسبابة . -

 الهروب من المدرسة . -

 الحزبية والتعصب . -

 العزلة واإلنطواء . -
 اإلشتراك فً األنشطت الوذرصت . -

 األعتواد علً النفش . -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 100%
 انزُظٛى  100%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  97%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د سٓبو جشجس يغ يذٚش يذسسخ اإليبو ػهٗ اإلثزذائٛخ ٔانسبدح اإلداسٚني

 أ.د سٓبو جشجس يغ طالة يذسسخ اإليبو ػهٗ اإلثزذائٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 انمٛى ٔادلجبدا ٔكٛفٛخ ضجظ انسهٕكٛبد 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
12/11/2017  

 مدرسة أريمو الثانوية )بنين( 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة وسط التعميمية    –كمية التمريض  

 كمية التمريض   –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –/ سهام جرجس راغب أ.د

 طالب  28

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم السموك .-

 تأثير السموك عمى الصحة . -

 معنى العنف واسبابة . -

 الهروب من المدرسة . -

 الحزبية والتعصب . -

 العزلة واإلنطواء . -
 اإلشتراك فً األنشطت الوذرصت . -

 األعتواد علً النفش . -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 89%
 ادلبدح انؼهًٛخ 80%
 انزُظٛى  80%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  87%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

 أْى احملبٔس انزٙ
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د سٓبو جشجس يغ يذٚش يذسسخ اسميٕ انثبَٕٚخ ثُني ٔانسبدح اإلداسٚني

 أ.د سٓبو جشجس يغ طهجخ يذسسخ اسميٕ انثبَٕٚخ ثُني أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 يطكالد ادلشاْمخ ٔيب رزطهجخ ْزِ ادلشدهخ 

  
 يذح احلًهخ

 
واحد يوم  

 
13/11/2017  

 مدرسة عاطف صدقى الرسمية )بنين( 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية    –كمية التمريض  
 –أسدددتاذ مسددداعد تمدددريض صدددحة المجتمدددع  – أ.م.د/ هالدددة محمدددد محمدددد

 كمية التمريض  
 طالب 34 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم المراهقة .-

 مراحل المراهقة . -

 سموكية ( –نفسية  –نماذج مشكالت المراهقة ) صحية -

 غياب الحوار بين األسرة والمراهق . -

 القسوة أو الدالل فى التربية . -

 المراهقة .عالج مشكالت -

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضش 
80%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
95%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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يذٚش يذسسخ ػبطف صذلٗ اثُبء رسهٛى يسؤٔل انرتثٛخ انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ 
 ضٓبدح انزمذٚش

 انذكزٕسح ْبنخ حمًذ يغ انطهجّ اثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 يطكالد ادلشاْمخ ٔيب رزطهجخ ْزِ ادلشدهخ 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
13/11/2017  

 (بناتمدرسة عاطف صدقى الرسمية ) 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية   –كمية التمريض  
 –أسدددتاذ مسددداعد تمدددريض صدددحة المجتمدددع  –أ.م.د/ هالدددة محمدددد محمدددد 

 كمية التمريض  
 ةطالب 28

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم المراهقة .-

 مراحل المراهقة . -

 سموكية ( –نفسية  –نماذج مشكالت المراهقة ) صحية -

 غياب الحوار بين األسرة والمراهق . -

 القسوة أو الدالل فى التربية . -

 عالج مشكالت المراهقة .-

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

85%  احملبضش 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
85%  انزُظٛى  
85%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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ٔيذٚش ادلذسسخ ٔانسبدح اإلداسٚني أثُبء اسزالو ضٓبداد انزمذٚش انذكزٕسح ْبنخ  

 انذكزٕسح ْبنخ حمًذ يغ انطبنجبد اثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 اإلَزًبء ٔدت انٕطٍ
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
16/11/2017  

 مدرسة أبو بكر الصديق اإلعدادية بنين   
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة الزيتون التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات    –أستاذ المناهج وطرق التدريس  –أ.د/ فايزة أحمد الحسينى

 طالب 48

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تعريف كممة وطن . -

 . األمن واألمان -

 معنى كممة اإلنتماء . -

 سمات اإلنسان المصرى  . -

 الفرق بين اإلنتماء والوالء . -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

96%  احملبضش 
94%  ادلبدح انؼهًٛخ 
84%  انزُظٛى  
86%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ

 يذح احلًهخ

 
  

 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  

 

 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 
 ادلبدح انؼهًٛخ 
 انزُظٛى  
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

 أْى احملبٔس انزٙ
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ

 يذح احلًهخ

 
  

 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  

 

 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 
 ادلبدح انؼهًٛخ 
 انزُظٛى  
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ

 يذح احلًهخ

 
  

 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  

 

 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 
 ادلبدح انؼهًٛخ 
 انزُظٛى  
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 يٍ احلًهخاذلذف  

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
16/11/2017  

 مدرسة أبو بكر الصديق اإلعدادية بنين   
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة الزيتون التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات    –أستاذ المناهج وطرق التدريس  –أ.د/ فايزة أحمد الحسينى

 طالب 48

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تعريف كممة وطن . -

 . األمن واألمان -

 معنى كممة اإلنتماء . -

 سمات اإلنسان المصرى  . -

 الفرق بين اإلنتماء والوالء . -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

96%  احملبضش 
94%  ادلبدح انؼهًٛخ 
84%  انزُظٛى  
86%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕسح فبٚضِ أمحذ احلسٛىن أثُبء اسزالو ضٓبدح انزمذٚش يٍ يذٚش ادلذسسخ

ػهٛبد احلًهّباحلسٛىن أثُبء فانذكزٕسح فبٚضِ أمحذ   
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 اإلَزًبء ٔدت انٕطٍ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
16/11/2017  

 مدرسة الجيل الجديد الرسمية 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 الزيتون التعميمية   إدارة  –كمية البنات  

 كمية البنات    –أستاذ المناهج وطرق التدريس  –أ.د/ فايزة أحمد الحسينى

 طالب وطالبة 57

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 كممة وطن . مفهوم -

 األمن واألمان . -

 معنى كممة اإلنتماء . -

 سمات اإلنسان المصرى  . -

 الفرق بين اإلنتماء والوالء . -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

100%  احملبضش 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
92%  انزُظٛى  
100%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

اإلدصبئٛبد أْى َزبئج 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 االسزبرح انذكزٕسح فبٚضِ أمحذ احلسٛىن يغ يذٚش ادلذسسخ ٔانسبدح اإلداسٚني

 االسزبرح انذكزٕسح فبٚضِ أمحذ احلسٛىن يغ انطالة أثُبء احلًهّ
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 انؼُف يٍ انظٕاْش انسهجٛخ
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
21/11/2017  

 اإلبتدائية   مدرسة الشرفا  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة باب الشعرية التعميمية   –الدرسات العميا لمطفولة  معهد 

    الدرسات العميا لمطفولة معهد –أستاذ عمم النفس  –.د/ جمال شفيق أحمد أ

 طالب وطالبة 47

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم العنف . -

 األضطراب النفسي .-

 عدم المحافظة عمى أثاث المدرسة .-

 دور األنسطة المدرسية .-

 أثر وسائل اإلعالم عمى السموك .-

دور األسرة والمدرسة فى تكوين شخصية الطالب ومواصفات الجو -
 األسرى السميم .

 

 احلًهخ ربسٚخ إَؼمبد

98%  احملبضش 
98%  ادلبدح انؼهًٛخ 
95%  انزُظٛى  
96%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د مجبل ضفٛك يغ يذٚش يذسسخ انطشفب اإلثزذائٛخ أثُبء اسزالو ضٓبدح انزمذٚش

 أ.د مجبل ضفٛك يغ طالة يذسسخ انطشفب اإلثزذائٛخ
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 انؼُف يٍ انظٕاْش انسهجٛخ
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
21/11/2017  

 مدرسة اإلمام محمد عبدر اإلبتدائية    
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة باب الشعرية التعميمية    –الدرسات العميا لمطفولة  معهد 

    الدرسات العميا لمطفولة معهد –أستاذ عمم النفس  –.د/ جمال شفيق أحمد أ

 طالب وطالبة 47

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم العنف . -

 األضطراب النفسي .-

 عدم المحافظة عمى أثاث المدرسة .-

 دور األنسطة المدرسية .-

 أثر وسائل اإلعالم عمى السموك .-

دور األسرة والمدرسة فى تكوين شخصية الطالب ومواصفات الجو -
 األسرى السميم .

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

97%  احملبضش 
86%  ادلبدح انؼهًٛخ 
72%  انزُظٛى  
92%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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أ.د مجبل ضفٛك يغ يذٚش يذسسخ اإليبو حمًذ ػجذِ اإلثزذائٛخ أثُبء اسزالو 
 ضٓبدح انزمذٚش

 طهجّ يذسسخ اإليبو حمًذ ػجذِ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 انؼُف يٍ انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ 
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
22/11/2017  

 اإلبتدائية   مدرسة أسماء بنت الصديق  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة الزاوية الحمراء التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –أ.د/ سهام جرجس راغب 

 التمريض   
 طالب وطالبة 29

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تعريف الظواهر السمبية .-

التأخر الدراسى  –العنف  –الكذب  –صور الظواهر السمبية " السرقة -
 التدخين " . -الغش فى اإلمتحانات –الهروب من المدرسة  –

 الترهيب ط . –التسمط  –المشاغبة وصورها " البمطجة -

 التقميد " .الكذب ب –أنواع الكذب " الكذب الخيالى -

 العوامل المؤدية لمسرقة ومعاجتها .-

 العوامل المؤدية لمغش .-

 العنف وأشكاله وكيفية معالجته .-

 العادات الغذائية الخاطئة .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 100%
 انزُظٛى  100%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  100%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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أ.د سٓبو جشجس يغ يذٚش يذسسخ أمسبء ثُذ انصذٚك اإلثزذائٛخ أثُبء اسزالو 
 ضٓبدح انزمذٚش

سٓبو جشجس يغ طالة يذسسخ أمسبء ثُذ انصذٚك اإلثزذائٛخ أ.د  
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 يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجخ ْزِ ادلشدهخ 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
22/11/2017  

 مدرسة ابن سينا اإلعدادية " بنات "    
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة الزاوية الحمراء التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –أ.د/ سهام جرجس راغب 

 التمريض   
 طالبة 37

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم المراهقة .-

 أسباب مشكالت المراهقة .-

 نماذج المراهقة وأشكالها .-

 النمو العقمى والجسمى فى مرحمة المراهقة .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

100%  احملبضش 
97%  ادلبدح انؼهًٛخ 
94%  انزُظٛى  
97%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 ادلطبسكخ اجلٓبد

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د سٓبو جشجس يغ يذٚش يذسسخ اثٍ سُٛب اإلػذادٚخ ثُبد ٔانسبدح اإلداسٚني

 أ.د سٓبو جشجس يغ طبنجبد يذسسخ اثٍ سُٛب اإلػذادٚخ ثُبد
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 انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ 

 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
23/11/2017  

 مدرسة توفيق الحكيم اإلعدادية " بنات "    
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة شرق مدينة نصر التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –مدرس تمريض صحة المجتمع  –مكى  د/ شيماء فتحى

 التمريض   
 طالبة 27

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 معنى العنف وأشكاله .-

الهروب من  –الغش  –الكذب  –أشكال الظواهر السمبية " السرقة -
 الغيرة " . –التحرش  –المدرسة 

 تأثير وسائل اإلعالم عمى السموك  .-

 إدمان اإلنترنت  .-

 واإلنتماء لممدرسة  . الحب-

 اإلشتراك فى األنشطة المدرسية  .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

100%  احملبضش 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
89%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 احلضٕس أػذاد

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕسح ضًٛبء يكٗ أثُبء اسزالو ضٓبدح انزمذٚش

 انذكزٕسح ضًٛبء يكٗ يغ طبنجبد يذسسخ رٕفٛك احلكٛى اإلػذادٚخ ثُبد
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 اجملزًغ ادلذسسٙ  انظٕاْش انسهجٛخ فٗ

 

 

  

 يوم واحد
 

 يذح احلًهخ

 
23/11/2017  

مدرسة الشهيد رائد طيار أحمد سعيد مشالى اإلعدادية " بنين " " صقر  
 قريش سابقًا "    

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

 شرق مدينة نصر التعميمية   إدارة  –كمية التمريض  
كمية  –مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ شيماء فتحى مكى 

 التمريض   
 طالب 44

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 معنى العنف وأشكاله .-

الهروب من  –الغش  –الكذب  –أشكال الظواهر السمبية " السرقة -
 الغيرة " . –التحرش  –المدرسة 

 اإلعالم عمى السموك  .تأثير وسائل -

 إدمان اإلنترنت  .-

 الحب واإلنتماء لممدرسة  .-

 اإلشتراك فى األنشطة المدرسية  .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضش 
85%  ادلبدح انؼهًٛخ 
85%  انزُظٛى  
95%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 

 اذلذف يٍ احلًهخ

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕسح ضًٛبء يكٗ يغ يذٚش يذسسخ صمش لشٚص ٔانطهجّ ٔانسبدح اإلداسٚني

لشٚصانذكزٕسح ضًٛبء يكٗ يغ طهجّ يذسسخ صمش   
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 يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجّ ْزِ ادلشدهخ

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
26/11/2017 

 مدرسة أمير الجيوش الثانوية  "بنات "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

 كمية التمريض   
 طالبة 41

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم المراهقة .-

 مراحل المراهقة . -

 سموكية ( –نفسية  –نماذج مشكالت المراهقة ) صحية -

 غياب الحوار بين األسرة والمراهق . -

 القسوة أو الدالل فى التربية . -

 عالج مشكالت المراهقة.-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 100%
 انزُظٛى  100%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  100%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 احلضٕس أػذاد

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕسح ْبنّ حمًذ يغ يذٚش يذسسخ أيري اجلٕٛش انثبَٕٚخ ثُبد ٔانسبدح 
 اإلداسٚني

 انذكزٕسح ْبنّ حمًذ يغ طبنجبد يذسسخ أيري اجلٕٛش انثبَٕٚخ ثُبد
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 دلذسسٙ انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ا
 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
27/11/2017  

 مدرسة السالم الصناعية " بنات "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة السالم التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –/ سهام جرجس راغب  أ.د

 التمريض   
 طالبة 37

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تعريف الظواهر السمبية .-

التأخر الدراسى  –العنف  –الكذب  –صور الظواهر السمبية " السرقة -
 التدخين " . -الغش فى اإلمتحانات –الهروب من المدرسة  –

 الترهيب . –التسمط  –وصورها " البمطجة المشاغبة -

 الكذب بالتقميد " . –أنواع الكذب " الكذب الخيالى -

 العوامل المؤدية لمسرقة ومعاجتها .-

 العوامل المؤدية لمغش .-

 العنف وأشكاله وكيفية معالجته .-

 العادات الغذائية الخاطئة .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضش 
96%  انؼهًٛخ ادلبدح 
98%  انزُظٛى  
95%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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يغ يذٚش يذسسخ أيري اجلٕٛش انثبَٕٚخ ثُبد ٔانسبدح  انذكزٕسح ْبنّ حمًذ
 اإلداسٚني

 انذكزٕسح ْبنّ حمًذ يغ طبنجبد يذسسخ أيري اجلٕٛش انثبَٕٚخ ثُبد
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 انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ 
 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
27/11/2017  

 مدرسة السيدة خديجة اإلعدادية الثانوية " بنات "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة السالم التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –أ.د/ سهام جرجس راغب  

 التمريض   
 طالبة 38

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تعريف الظواهر السمبية .-

التأخر الدراسى  –العنف  –الكذب  –صور الظواهر السمبية " السرقة -
 التدخين " . -الغش فى اإلمتحانات –الهروب من المدرسة  –

 الترهيب . –التسمط  –المشاغبة وصورها " البمطجة -

 الكذب بالتقميد " . –أنواع الكذب " الكذب الخيالى -

 قة ومعاجتها .العوامل المؤدية لمسر -

 العوامل المؤدية لمغش .-

 العنف وأشكاله وكيفية معالجته .-

 العادات الغذائية الخاطئة .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

97%  احملبضش 
92%  ادلبدح انؼهًٛخ 
87%  انزُظٛى  
80%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 ادلطبسكخ اجلٓبد

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕسح ْبنّ حمًذ يغ يذٚش يذسسخ أيري اجلٕٛش انثبَٕٚخ ثُبد ٔانسبدح 
 اإلداسٚني

انثبَٕٚخ ثُبدانذكزٕسح ْبنّ حمًذ يغ طبنجبد يذسسخ أيري اجلٕٛش   
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 يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجّ ْزِ ادلشدهخ

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
27/11/2017  

 مدرسة مصر الجديدة النموذجية اإلعدادية " بنات "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات    –مدرس عمم النفس  –د/ سحر محمد فتحى الشعراوى  

 طالبة 32

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 معنى المراهقة .-

 مراحل المراهقة المختمفة . -

 نماذج مشكالت المراهقة .-

 مرحمة النضوج الجسمى والعقمى  . -

 الحمول المقترحة لعالج مشكالت المراهقة  . -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

100%  احملبضش 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

177 

 

  

انذكزٕسح سذش انطؼشأٖ يغ يذٚش يذسسخ يصش اجلذٚذح اإلػذادٚخ ثُبد أثُبء 
 اسزالو ضٓبدح انزمذٚش

انذكزٕسح سذش انطؼشأٖ يغ يذٚش يذسسخ يصش اجلذٚذح اإلػذادٚخ ثُبد 
 ٔطبنجبد ادلذسسخ



 

178 

 

 إداسح انٕلذ ٔحتذٚذ األْذاف 
 

  
 احلًهخيذح 

 
 يوم واحد

 
27/11/2017  

 مدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية " بنات "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات    –مدرس عمم النفس  –الشعراوى  د/ سحر محمد فتحى 

 طالبة 25

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 كيفية تنظيم الوقت .-

 تحديد الهدف .-

 تنظيم األولويات .-

 وضع خطة لمهدف -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

96%  احملبضش 
88%  ادلبدح انؼهًٛخ 
85%  انزُظٛى  
89%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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يغ يذٚش يذسسخ يصش اجلذٚذح انًُٕرجٛخ انثبَٕٚخ  انذكزٕسح سذش انطؼشأٖ
 ثُبد أثُبء اسزالو ضٓبدح انزمذٚش

انذكزٕسح سذش انطؼشأٖ يغ طبنجبد يذسسخ يصش اجلذٚذح انًُٕرجٛخ انثبَٕٚخ 
 ثُبد



 

180 

 

انٕلذ ٔفٍ اإلجنبص انسشٚغ إداسح  

 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
4/12/2017  

 مدرسة بالل اإلعدادية " بنين "      
 واإلجتماعىنشر الوعى الثقافى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة السالم التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ ميرفت محمد حسن   

 التمريض
 طالب 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تعريف إدارة الوقت .-

 اإلستخدام األمثل إلدارة الوقت واإلستفادة منه .-

 إلى أى مدى تتحكم فى الوقت ؟ -

مرتبطة بالهدف  –ممكن تحقيقها  –كيف تضع األهداف " محددة -
 لها وقت محدد " . –العام 

 إستراتيجيات التغمب عمى الكسل والتأجيل .-

 أمور تساعدك عمى تنظيم وقتك .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

84%  بضشاحمل 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
80%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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يغ يذٚش يذسسخ ثالل اإلػذادٚخ  ثُني أثُبء اسزالو  انذكزٕسح يريفذ حمًذ
 ضٓبدح انزمذٚش

 انذكزٕسح يريفذ حمًذ يغ طهجّ يذسسخ ثالل اإلػذادٚخ  ثُني
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 إداسح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبص انسشٚغ
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
4/12/2017  

 مدرسة الحرية الرسمية      
 الثقافى واإلجتماعىنشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة السالم التعميمية    –كمية التمريض  
كمية  –مدرس تمريض صحة المجتمع  –د/ ميرفت محمد حسن   

 التمريض
 وطالبة طالب 28

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 الوقت .تعريف إدارة -

 اإلستخدام األمثل إلدارة الوقت واإلستفادة منه .-

 إلى أى مدى تتحكم فى الوقت ؟ -

مرتبطة بالهدف  –ممكن تحقيقها  –كيف تضع األهداف " محددة -
 لها وقت محدد " . –العام 

 إستراتيجيات التغمب عمى الكسل والتأجيل .-

 أمور تساعدك عمى تنظيم وقتك .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

85%  احملبضش 
80%  ادلبدح انؼهًٛخ 
75%  انزُظٛى  
86%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕسح يريفذ حمًذ يغ يذٚش يذسسخ احلشٚخ انشمسٛخ أثُبء اسزالو ضٓبدح 
 انزمذٚش

 انذكزٕسح يريفذ حمًذ يغ طالة يذسسخ احلشٚخ انشمسٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ ٔرمجم انشأٖ اٜخش 
  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
4/12/2017  

 مدرسة الشهيد مقدم شريف أحمد العبد " الزيتون حديثًا سابقًا "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

 كمية التمريض
 طالبة 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 الحقوق والواجبات .-

 أسموب الحوار ومكوناته .-

 آفات الحوار .-

 آداب الحوار .-

 التعصب لرأى اآلخرين .-

 اإلنصات لآلخرين وعدم المقاطعه .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

96%  احملبضش 
75%  انؼهًٛخ ادلبدح 
88%  انزُظٛى  
86%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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اثُبء اسزالو ضٓبدح انزمذٚش يٍ يذٚش ادلذسسخانذكزٕسح ْبنخ حمًذ   

فؼبنٛبد احلًهّ انذكزٕس ح ْبنخ  يغ طبنجبد ادلذسسخ اثُبء  
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 انمٛى األخاللٛخ ٔرأثريْب ػهٗ اجملزًغ  
 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
4/12/2017  

 مدرسة دار السعادة الرسمية      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

 كمية التمريض
 طالب وطالبة 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 تجنب " . –محافظة  –التزام  –" احترام  حقوق وواجبات الطمبه-

 الفرق بين القيم والمبادئ واألخالق .-

 كيف تتكون القيم ومصادرها .-

مصاحبة  –القيم األخالقية اإليجابية التى يجب اإللتزام بها " الصدق -
 التعاون " . –إحترام اآلخرين  –النظافة  –النظام  –األخيار 

 فى تحقيق اإلستقرار فى المجتمع .أهمية القيم والمبادئ األخالقية -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

85%  احملبضش 
80%  ادلبدح انؼهًٛخ 
75%  انزُظٛى  
85%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

انزٙ أْى احملبٔس 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 يذٚش يذسسخ داس  انسؼبدح أثُبء يُخ انذكزٕسح ْبنّ حمًذ ضٓبدح رمذٚش

يغ ادذٖ انطبنجبد أثُبء محهخ انزٕػٛخ رزذبٔس انذكزٕسح ْبنّ  
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فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ انؼُف يٍ انظٕاْش انسهجٛخ   

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
6/12/2017  

مدرسة السيدة خديجة التجارية " بنات " حضور مدرسة " جمال عبد  
 محمد نجيب " اإلعدادية "بنين "      –طه حسين  –الناصر 

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

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

 طالب 37

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 سموكيات العدوان والعنف ضد بعض الزمالء والمدرسين .-

 كثرة التغيب عن المدرسة بدون أعذار أو أسباب حقيقية  .-

لجوء بعض المدرسين إلى إستخدام أساليب التفرقة فى المعاممة -
 والتهديد والعقاب .

 عدم الحفاظ عمى أثاث وأدوات المدرسة .-

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

80%  احملبضش 
85%  ادلبدح انؼهًٛخ 
75%  انزُظٛى  
85%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 

 اذلذف يٍ احلًهخ

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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ضفٛك يغ انطهجّ أ.دمجبل  

أ.د مجبل ضفٛك يغ طهجّ يذسسخ مجبل ػجذ انُبصش ٔطّ دسني ٔحمًذ جنٛت 
 اإلػذادٚخ ثُني مبذسسخ انسٛذح خذجيخ انزجبسٚخ ثُبد
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 اإلَزًبء ٔدت انٕطٍ
 

  
 يذح احلًهخ

 
  

 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  

 

 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 
 ادلبدح انؼهًٛخ 
 انزُظٛى  
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

 أْى احملبٔس انزٙ
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
10/12/2017  

 مدرسة النقراشى الثانوية " بنين "      
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 البيئة إدارة التخطيط وتنمية -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة حدائق القبه التعميمية    –كمية البنات  

      كمية البنات –مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية  –/ انتصار سعد شعبان د

 طالب 36

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم اإلنتماء .-

 مفهوم الوطن .-

 التفاعل مع اآلخرين .-

 األهمية اإلجتماعية لإلنسان .-

 تنمية روح اإلنتماء .-

 التسمح بالعمم -

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

80%  احملبضش 
70%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
70%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انكزٕسح اَزصبس سؼذ يغ 
س  

 طهجّ يذسسخ انُمشاضٙ انثبَٕٚخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 انمٛى األخاللٛخ ٔأًْٛزٓب فٗ ثُبء اجملزًغ 
  

 احلًهخيذح 

 
 يوم واحد

 
10/12/2017  

 مدرسة النقراشى اإلبتدائية 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة حدائق القبه التعميمية    –كمية البنات  

    كمية البنات –مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية  –سعد شعبان  / انتصارد

 طالب وطالبة 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 مفهوم القيم واألخالق .-

 عدم اإلنتظام فى الحصص المدرسية .-

 العنف والسرقة من الظواهر السمبية .-

 الحفاظ عمى األدوات الشخصية .-

 أضرار اإلنترنت .-

 

 إَؼمبد احلًهخربسٚخ 

100%  احملبضش 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
100%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

اإلدصبئٛبد أْى َزبئج 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕسح اَزصبس سؼذ يغ يذٚش يذسسخ انُمشاضٗ اإلثزذائٛخ ٔانسبدح اإلداسٚني

 انذكزٕسح اَزصبس سؼذ يغ طالة يذسسخ انُمشاضٗ اإلثزذائٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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 كٛفٛخ رؼبيم أٔنٛبء األيٕس ٔاألخصبئٛني اإلجزًبػٛني 
 يغ رٖٔ اإلدزٛبجبد اخلبصخ 

 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
11/12/2017  

 مدرسة صالح الدين لمتربية الخاصة       
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة النزهه التعميمية   –الدراسات العميا لمطفولة  معهد 
الدراسات  معهدأستاذ الطب السموكى ووكيل  – أ.د/ إيهاب محمد عيد

 العميا لمطفولة
 من أولياء األمور واألخصائيين 30

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 وسائل اإلتصال بالعالم الخارجى  .-

 أهمية إحتكاك األطفال باآلخرين .-

 نقص األكسجين فى الجسم .-

 أنواع الذكاء المختمفة .-

 العالج باألكسجين .-

 تؤدى إلى تنشيط الذاكرة . األكالت التى-

 

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 100%
 انزُظٛى  100%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  100%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

 أْى احملبٔس انزٙ
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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أ.د إٚٓبة حمًذ ػٛذ يغ يذٚش يذسسخ صالح انذٍٚ نهرتثٛخ اخلبصخ ٔانسبدح 
 اإلداسٚني

إٚٓبة حمًذ ػٛذ يغ أٔنٛبء األيٕس ٔاألخصبئٛني مبذسسخ صالح انذٍٚ نهرتثٛخ  أ.د
 اخلبصخ
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 انجذائم انرتثٕٚخ ألسبنٛت انؼمبة نألخصبئٛني اإلجزًبػٛني 
 ٔانُفسٛني ٔأٔنٛبء األيٕس 

 يذح احلًهخ  

 
 يوم واحد

 
11/12/2017  

 مدرسة فاطمه الزهراء الثانوية " بنات "       
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة حدائق القبه التعميمية    –كمية البنات   

 كمية البنات –مدرس عمم النفس  –د/ نشوة عبد المنعم عبد اهلل  

 من أولياء األمور واألخصائيين 25

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 فكرة العقاب .-

 الظروف المؤثرة عند توقيع العقاب .-

 إستراتيجية إستخدام العقاب .-

 األضرار التى تقع عمى الطالب عند إستخدام العقاب .-

 بدائل العقاب .-

 فنيات تعديل السموك " تعزيز السموك البديل "-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

90%  احملبضش 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
100%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕسح َطٕٖ ٔانسبدح اإلداسٚني ادلطبسكني فٗ احلًهخ اثُبء اسزالو ضٓبداد 
 انزمذٚش

انذكزٕسح َطٕٖ ػجذ ادلُؼى رزجبدل احلذٚث يغ انسبدح أنٛبء االيٕس 
 ٔاالخصبئٛني االجزًبػٛني اثُبء فؼبنٛبد احلًهخ
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 يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجخ ْزِ ادلشدهخ

 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
14/12/2017  

 النعام اإلعدادية " بنات " مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة عين شمس التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات   –مدرس بقسم عمم النفس  –د/ إبتسام محمد عبد الستار   

 طالبة  42

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 معنى المراهقة وأهمية سن المراهقة .-

 جانب إجتماعى " . –جوانب مرحمة المراهقة " جانب إنفعالى -

 إختيار األصدقاء فى هذر المرحمة .-

 التقمبات النفسية .-

 الغضب أثناء مرحمة المراهقة  .-

 اإلكتئاب بوابة لمدخول فى أمراض كثيرة .-

 اإلجتماعى " الفيس بوك " وأضرارها .شبكة التواصل -

 اإلرتباط فى هذر المرحمة بالطرف اآلخر .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

90%  احملبضش 
85%  ادلبدح انؼهًٛخ 
85%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 ادلطبسكني األػضبء

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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ٔانسبدح اإلداسٚني ادلطبسكني فٗ احلًهخ اثُبء اسزالو  اثزسبو حمًذانذكزٕسح 
 ضٓبداد انزمذٚش

 اثُبء فؼبنٛبد احلًهخانطبنجبد  غي اثزسبو حمًذانذكزٕسح 
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 انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ 
 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
14/12/2017  

 مدرسة أمير الشعراء اإلبتدائية 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة عين شمس التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات   –مدرس عمم النفس  –إبتسام محمد عبد الستار د/ 

 طالب وطالبة 21

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔٙ :
 المشكالت الصحية .-

 صعوبة المناهج .-

 مشكالت التأخر الدراسي .-

 الكذب وأشكاله .-

 السرقة وطرق عالجها .-

 العنف والعدوان .-

 

 ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضش 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 100%
 انزُظٛى  100%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  100%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلطبسكخ

 

 األػضبء ادلطبسكني

 أػذاد احلضٕس

أْى احملبٔس انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 

أْى َزبئج اإلدصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕسح اثزسبو ػجذ انسزبس يغ يذٚش يذسسخ أيري انطؼشاء اإلثزذائٛخ أثُبء 
 اسزالو ضٓبدح انزمذٚش

 انذكزٕسح اثزسبو ػجذ انسزبس يغ طالة يذسسخ أيري انطؼشاء اإلثزذائٛخ
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