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 يقدية
 

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

 

حمالت التوعية شديدة األىمية لكونيا جزء من رسالة المجتمع المدني ككل وال ننسى  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 
لمحو األمية وندوات تثقيف زراعي لمزارعي القرى وتوفر كل قافمة عدد من وفصول متنقمة 

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

 

لمجتمع تستحق قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يخدم فئات كثيره من ا 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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 جحقدو جبيؼة ػني مشس )قطبع شؤوٌ خدية اجملحًغ وجًٍُة انبٍئة(

وانحقدٌس ببنشكس  
 إىل 

 يؼبىل األسحبذ اندكحىز/ وشٌس انرتبٍة وانحؼهٍى

  وكالً يٍ:
 

 .ببنقبهس  انرتبٍة وانحؼهٍى مبدٌسٌة ٍة وانصحبةة وانسكبٍَانبٍئ انؼبية نهرتبٍة داز اإل –

 بىشاز  انرتبٍة وانحؼهٍى. اإلداز  انؼبية نهرتبٍة اإلجحًبػٍة –

 .املدازس ويدٌسياإلدازات انحؼهًٍٍة  يدٌسيانسبد   –

نجاا  خطاة حماا ت  فاا للمشاارةة العاالاة والجيااد المباذول والاطااو المتواىاال الاذ  سااىم 
نظمتيااا جاماااة عااين شاامس بالماادارس التاباااة لاايدارات التاليميااة المختلعااة  التاا التوعيااة 
 . 8106/ 8105 عامخ ل 

 
 وجحىجه جبيؼة ػني مشس خببنص انشكس وانحقدٌس

خ ل  واالستقرارتوفير مناخ األمن  ف ساىمت  الت التربية والتاليم  مديريةللجيات األمنية ب
 . بمىرنا الحبيبة االرتقاوآملين مزيدًا من التااون من أجل  حم ت التوعية
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 محالت انحىػٍة 
 8102-8102 اندزاسًنهؼبو 

 
 

 انحًُىٌة انشبيهة فماانقى
 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 01 03/11/8312-82  بن  سويفالقافلة التنموية لجاماة عين شمس بمحافظة  1
 81 11/4/8313-10 القافلة التنموية لجاماة عين شمس بمحافظة المنيا 8

 
 جمبل انحىػٍة انصحٍة

 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 28 82/6/8105-82 الط ب القدامى والجدد استقبالميرجان  1
 23              01/01/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 8
 25            01/01/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 0
 11 03/01/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 4
 18 03/01/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 1
 11 11/13/8312 السليمة والوقاية من األمراض التغذية 6
 13 12/13/8312 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 1
 15 12/13/8312 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 2
 21 88/13/8312 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 3
 28 88/13/8312 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 13
 21 03/13/8312 أضرار التاامل مع الباعة الجائلين 11
 23 03/13/8312 أضرار التاامل مع الباعة الجائلين 18
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 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 25 10/11/8312 األنيميا وتأثيرىا عل  التحىيل الدراس  10
 31 10/11/8312 األنيميا وتأثيرىا عل  التحىيل الدراس  14
 38 10/11/8312 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 11
 31 10/11/8312 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 16
 33 02/00/8105 أضرار التاامل مع الباعة الجائلين 11
 35 88/00/8105 األخطار المينية المىاحبة لألعمال الحرفية 12
 41 84/00/8105 أضرار التدخين 13
 48 84/00/8105 أضرار التدخين 83
 41 1/08/8105 األمراض الوقاية من 81
 43 2/08/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 88
 45 6/08/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 80
 51 6/08/8105 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 84
 58 02/08/8105 النظافة الشخىية 81
 51 02/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 86
 53 02/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 81
 55 80/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 82
 61 80/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 83
 68 82/8/8106 الوقاية من األمراض المادية والعيروسية 03
 61 82/8/8106 الوقاية من األمراض المادية والعيروسية 01
 63 84/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 08
 65 84/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 00
 011 84/8/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 04
 018 05/2/8106 التغذية السليمة والوقاية من األمراض 01
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 جمبل انحىػٍة انثقبفٍة اإلجحًبػٍة

 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 013 01/01/8105 استخدامات األنترنت وأضراره  1
 015 01/01/8105 استخدامات األنترنت وأضراره  2
 001 00/01/8105 التنمر  3
 008 00/01/8105 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  4
 001 01/01/8105 إدارة الوقت وفن اإلنجاز السريع  5
 003 01/01/8105 إدارة الوقت وفن اإلنجاز السريع  6
 112 04/01/8105 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  7
 081 05/01/8105 التنمر  8
 088 05/01/8105 التنمر  9
 081 88/01/8105 التنمر  11
 083 88/01/8105 التنمر  11
 085 82/01/8105 التنمر  12
 021 82/01/8105 التنمر  13
 028 82/01/8105  التنمر  14
 021 82/01/8105  التنمر  15
 023 82/01/8105  التنمر  16
 025 82/01/8105  التنمر  17
 011 85/01/8105 أنا ضد التنمر  18
 018 85/01/8105 أنا ضد التنمر  19
 011 86/01/8105 إدارة الوقت وفن اإلنجاز السريع  21
 013 86/01/8105 القدرة عل  إتخاذ القرار  21
 015 20/01/8105 الظواىر السلبية فى المجتمع المدرس   22
 021 20/01/8105 الظواىر السلبية فى المجتمع المدرس   23
 028 0/00/8105 أنا ضد التنمر  24
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 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 021 0/00/8105 أنا ضد التنمر  25
 023 2/00/8105 أخطار األنترنت  26
 025 2/00/8105 أخطار األنترنت  27
 031 3/00/8105 أنا ضد التنمر  28
 038 3/00/8105 أنا ضد التنمر  29
 031 5/00/8105  مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  31

 033 5/00/8105 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة   31
 035 5/00/8105 التواىل ولغة الحوار  32
 041 5/00/8105 التواىل ولغة الحوار  33
 048 8105/00/08 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  34
 041 8105/00/08 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  35
 043 02/00/8105 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  36
 045 02/00/8105 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  37
 051 02/00/8105 أنا ضد التنمر  38
 058 06/00/8105 إدارة الوقت وفن اإلنجاز السريع  39
 051 06/00/8105 التواىل ولغة الحوار  41
 053 06/00/8105  أنا ضد التنمر  41
 055 06/00/8105  أنا ضد التنمر  42
 061 80/00/8105 الظواىر السلبية فى المجتمع المدرس   43
 068 80/00/8105 الظواىر السلبية فى المجتمع المدرس   44
 061 80/00/8105  مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  45
 063 80/00/8105 الظواىر السلبية فى المجتمع المدرس   46
 065 88/00/8105 مشة ت المراىقة وماتتطلبو ىذه المرحلة  47
 811 82/00/8105 أنا ضد التنمر  48
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 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 818 82/00/8105 أنا ضد التنمر  49
 811 83/00/8105 أضرار اإلنترنت  51
 813 83/00/8105 أضرار اإلنترنت  51
 815 85/00/8105 التواىل ولغة الحوار  52
 801 85/00/8105 التواىل ولغة الحوار  53
 808 86/00/8105 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  54
 801 8/08/8105 إستخدام النت وأضراره  55
 803 8/08/8105 إستخدام النت وأضراره  56
 805 2/08/8105 أنا ضد التنمر  57
 881 2/08/8105 أنا ضد التنمر  58
 888 1/08/8105 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  59
 881 2/08/8105 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  61
 883 2/08/8105 إدمان اإلنترنت  61
 885 2/08/8105 أنشطة الحياه اليومية للمةعوفات  62
 821 3/08/8105 أنا ضد التنمر  63
 828 3/08/8105 أنا ضد التنمر  64
 821 01/08/8105 أنا ضد التنمر  65
 823 01/08/8105 أنا ضد التنمر  66
 825 00/08/8105 أنا ضد التنمر  67
 811 00/08/8105 أنا ضد التنمر  68
 818 08/08/8105 األستذةار الجيد  69
 811 08/08/8105 ىذه المرحلة وتتطلبمشة ت المراىقة وما  71
 813 08/08/8105 أستخدام األنترنتأضرار   71
 851 08/08/8105 ىذه المرحلة ولبمشة ت المراىقة وماتتط  72
 821 02/08/8105 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  73
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 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 828 00/8/8106 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  74
 821 00/8/8106 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  75
 823 08/8/8106 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  76
 825 08/8/8106 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  77
 831 05/8/8106 استخدام األنترنت وأضراره  78
 838 05/8/8106 استخدام األنترنت وأضراره  79
 831 81/8/8106 استخدامات األنترنت وأضراره  81
 833 81/8/8106 وأضرارهاستخدامات األنترنت   81
 835 81/8/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   82
 841 81/8/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   83
 848 81/8/8106 استخدام األنترنت وأضراره  84
 841 81/8/8106 استخدام األنترنت وأضراره  85
 843 84/8/8106 ىذه المرحلة وتتطلبمشة ت المراىقة وما  86
 845 85/8/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   87
 851 85/8/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   88
 858 1/2/8106 أنا ضد التنمر  89
 851 1/2/8106 أنا ضد التنمر  91
 853 3/2/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   91
 855 3/2/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   92
 861 00/2/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   93
 868 00/2/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   94
 861 08/2/8106 االستذةار الجيد  95
 863 08/2/8106 االستذةار الجيد  96
 865 02/2/8106 االستذةار الجيد  97
 211 02/2/8106 االستذةار الجيد  98
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 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 218 04/2/8106 األنترنت وأضرارهاستخدامات   99
 211 04/2/8106 استخدامات األنترنت وأضراره  111
 213 05/2/8106 ىذه المرحلة ومشة ت المراىقة وماتتطلب  111
 215 06/2/8106 استخدامات األنترنت وأضراره  112
 201 06/2/8106 استخدامات األنترنت وأضراره  113
 208 81/2/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   114
 201 81/2/8106 المجتمع المدرس  ف الظواىر السلبية   115

 
 

 جمبل جًٍُة املهبزات
 انصفحة جبزٌخ احلًهة ػُىاٌ احلًهة  و
 205 86/00/8105 االبتةاريميارات التعةير   1
 281 1/2/8106 تنمية ميارات التعةير االبتةاري  2
 288 1/2/8106 تنمية ميارات التعةير االبتةاري  3
 281 4/2/8106 تنمية ميارات التعةير االبتةاري  4
 283 4/2/8106 تنمية ميارات التعةير االبتةاري  5

 982 أنبــىو شهـبدات انحقدٌـس
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 بًُ سىٌفانقبفهة انحًُىٌة جلبيؼة ػني مشس مبحبفظة 
 

  

 أػداد احلضىز

 انقبفهةيد  

 

 المسموعة " –المقروءة  –وسائل اإلعالم " المرئية  جميع  

 تنوع السادة الحضور المترددين عمى العيادات من حيث :  
 مستفيد 0264" الجنس والفئات العمرية " 

 03/11/8312-82 ثالث أيام  
  بني سويفمحافظة 

 محو األمية " – الفني– الصحي – واالجتماعي الثقافينشر الوعى " 
 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

بنةةي محافظةةة  –الييئةةة العامةةة لتعمةةيم الكبةةار -جامعةةة عةةين شةةمس 
كميةةةة  –كميةةةة الصةةةيدلة  –كميةةةة التمةةةريض -كميةةةة الطةةة  - سةةةويف

كميةة التربيةة  –كمية البنات  – ط  األسنانكمية  –التربية النوعية 
 .روتارينادى  –مركز تعميم الكبار  -

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 الييموجموبين و  قياس نسبة السكر–
                                    الباطنةعيادة –
 عيادة جمدية                                     –
 عيادة رمد                                   –
 عيادة المخ واألعصا                       –
           Cتحاليل فيروس –
 قياس ضغط الدم -
 المعرض الفني -

   صيدلية لصرف األدوية–

 عيادة أطفال–

 عيادة أسنان–

 عيادة النساء والتوليد–

 عيادة عظام –

  حمالت توعية بالمدارس–
 األمية وتعميم الكبار محو–

                                          خدمات مجتمعية أخري–
 

 انقبفهةجبزٌخ إَؼقبد 

 يكبٌ  انقبفهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 أهى احملبوز 
 انحً جُبونحهب انقبفهة

 انحغطٍة اإلػاليٍة



 

 

15 

 

 ىور تذةاريو تضم رئيس الجاماة ونائب رئيس الجاماة لشؤون المجتمع والبيئة  
 وأمين عام الجاماة وأمين الجاماة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة

 واألستاذة عميد ةلية البنات مع محافظ بن  سويف ولعيف من السادة المشارةين
 ف  فاعليات القافلة بمحافظة بن  سويف
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 ىورة تذةارية تضم رئيس الجاماة ونائب رئيس الجاماة لشؤون المجتمع والبيئة
محافظ بن  سويف واألستاذ أمين عام الجاماة أثناو افتتا  فاعليات القافلة وأست م مع 

  الدرع باد ندوة عن القافلة
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 / رئيس الجاماة ىور للسيد محافظ بن  سويف واألستاذ الدةتور
/ نائب رئيس الجاماة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة واألستاذ أمين عام الدةتوراألستاذ و 

 ف  جولة تعقدية لايادات القافلة والىيدلية واألنشطة االجتماعية الجاماة
 بالقافلةوفىول محو األمية  
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 املٍُبانقبفهة انحًُىٌة جلبيؼة ػني مشس مبحبفظة 
 

  

 أػداد احلضىز

 انقبفهةيد  

 

 المسموعة –المقروءة  –" المرئية وسائل اإلعالم  جميع-
 تنوع السادة الحضور المترددين عمى العيادات من حيث :-

 مستفيد 4416الجنس والفئات العمرية " 

 11/4/8313-10 ثالث أيام  
  المنيامحافظة 

 محو األمية " – الفني– الصحي – واالجتماعي الثقافينشر الوعى " 
 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 المنيةامحافظةة  –الييئةة العامةة لتعمةيم الكبةار -جامعةة عةين شةمس 
كميةةةة التربيةةةة  –كميةةةة الصةةةيدلة  –كميةةةة التمةةةريض -كميةةةة الطةةة  -

 - اآلدا كميةةةة  –كميةةةة البنةةةات  – طةةة  األسةةةنانكميةةةة  –النوعيةةةة 
مستشةفيات   -كمية الدراسات العميةا لمطفولةة  –مركز تعميم الكبار 
 جامعة عين شمس.

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 الييموجموبين و  قياس نسبة السكر–
                                    الباطنةعيادة –
 عيادة جمدية                                     –
                             عيادة رمد       –
       عيادة المخ واألعصا                       –
 قياس ضغط الدم -
 المعرض الفني -

   صيدلية لصرف األدوية–

 عيادة أطفال–

 عيادة أسنان–

 عيادة النساء والتوليد–

 عيادة عظام –

  حمالت توعية بالمدارس–
 محو األمية وتعميم الكبار–

                                          خدمات مجتمعية أخري–
 

 انقبفهةجبزٌخ إَؼقبد 

 يكبٌ  انقبفهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 أهى احملبوز 
 انحً جُبونحهب انقبفهة

 انحغطٍة اإلػاليٍة
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 أ.د/ نائب رئيس الجاماة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة المنيا تضم ىور قافلة محافظة

 األمين الاام المساعد / سييل حمزهأو  / سمير عبد الناىر األمين الاام للجاماةأو 
 ولعيف من السادة الحضور المشارةين بالقافلة  لشؤون المجتمع وتنمية البيئة

عرض لألنشطة االجتماعية بالقافلةو 



 

 

26 
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 يهسجبٌ اسحقببل انطالة انقدايى واجلدد 

  
 يد  احلًهة

 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

 81/3/8312-80 ثالثة أيام

 الحرم الجامعي
 نشر الوعي الصحي 

 

بنك الدم   –كمية التمريض   –لألدوية  شركة فارما -وزارة الصحة  
 اإلدارة العامة لرعاية الشبا     . -مستشفى عين شمس التخصصي 

 مستفيد 128

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
التبرع بالدم                               –
قياس ضغط الدم                         –
                      المختمفة األنشطة الطالبية–

 قياس نسبة السكر فى الدم–
         cالكشف المبكر لفيروس –

 جبزٌخ إَؼقبد احلًهة

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 املشبزكة اجلهبت

 

 أػداد احلضىز

 أهى احملبوز 
 انحً جُبونحهب احلًهة
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 نظم  عبد الحميد نائب رئيس الجاماة /عبد الوىاب عزت رئيس الجاماة و أ.د/ أ.د
 الجاماة عبد الناىر سنجاب نائب رئيس  /لقطاع شؤون المجتمع والبيئة أ.د

 مير عبد الناىر أمين عام الجاماةس لشؤون التاليم والط ب أ/ 
 لقطاع شؤون المجتمع والبيئة ف  ىوره تذةارية سييل حمزه األمين الاام المساعد أ/

ومديري الاموم  وعدد من الط ب الجدد ضاو ىيئة التدريسمع لعيف من أع
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 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض
 

 يد  احلًهة  

 
واحد يوم جبزٌخ إَؼقبد احلًهة  

 
13/13/8312  

  الزعفران اإلعدادية " بنين " مدرسة  
 نشر الوعي الصحي  

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   الوايميإدارة   –كمية التمريض  

 طال  80 

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 لغذاء الصحي  .ا-

 الوجبات الغذائية السميمة .-

 معنى التغذية وفقر الدم .-

 اليرم الغذائي ومكوناتو  .-

 الوجبات السريعة وأضرارىا .-

 .أىمية المياه لمجسم-

36%  احملبضس 
33%  املبد  انؼهًٍة 
21%  انحُظٍى  
38%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة
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 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض
 

  
 يد  احلًهة

 
 يوم واحد احلًهة جبزٌخ إَؼقبد

 
13/13/8312  

 بنات "السرايات اإلعدادية " مدرسة  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   الوايميإدارة   –كمية التمريض  

 طالبة 84 

 :جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً 
 لغذاء الصحي  .ا-

 الوجبات الغذائية السميمة .-

 معنى التغذية وفقر الدم .-

 اليرم الغذائي ومكوناتو  .-

 الوجبات السريعة وأضرارىا .-

 أىمية المياه لمجسم .-

 

38%  احملبضس 
33%  املبد  انؼهًٍة 
23%  انحُظٍى  
30%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة
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 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض
 

  
 يد  احلًهة

 
 16/13/8312 يوم واحد

  الشييد عدنان االبتدائيةمدرسة 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   الوايمىإدارة   –التربية النوعية كمية  
مساعد التغذية وعموم األطعمة أستاذ  –  الشيماء عبد اهلل حافظد/ أ.م.

  كمية التربية النوعية  
 وطالبة طال 83

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 الغذاء الصحي وشروطو ؟ وما ى-

 أىمية الغذاء الصحي لطال  المدارس .-

 أنواع البروتينات والكربوىيدرات-

 الفيتامينات واألمالح المعدنية لتقوية المناعة .-

 كيفية تحديد نوعية وكمية الوحدات الالزمو من األلبان ؟ -

 أىم األمور التي تتعمق بالسموك الغذائي لطال  المدارس .-

 

 إَؼقبد احلًهةجبزٌخ 

133%  احملبضس 
133%  املبد  انؼهًٍة 
133%  انحُظٍى  
133%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة
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انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض انحغرٌة  

 

  
 يد  احلًهة

 

 ةطالبطال  و  03

 16/13/8312 يوم واحد جبزٌخ إَؼقبد احلًهة
   األندلس االبتدائية  مدرسة 

 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   الوايمىإدارة   –التربية النوعية كمية  
مساعد التغذية وعموم األطعمة  أستاذ  –  حافظالشيماء عبد اهلل د/ أ.م.

 كمية التربية النوعية

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 الغذاء الصحي وشروطو ؟ وما ى-

 أىمية الغذاء الصحي لطال  المدارس .-

 أنواع البروتينات والكربوىيدرات-

 الفيتامينات واألمالح المعدنية لتقوية المناعة .-

 تحديد نوعية وكمية الوحدات الالزمة من األلبان ؟ كيفية-

 أىم األمور التي تتعمق بالسموك الغذائي لطال  المدارس .-

- 
133%  احملبضس 
133%  املبد  انؼهًٍة 
133%  انحُظٍى  
133%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة
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44 

 

 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض

 
 يد  احلًهة  

 
 يوم واحد جبزٌخ إَؼقبد احلًهة

 
11/13/8312  

   أسماء بنت الصديق االبتدائية  مدرسة 
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   الزاوية الحمراءإدارة   –التمريض كمية  
 مساعد تمريض صحة المجتمع أستاذ  –   فلاير فؤاد مميكود/ أ.م.

  كمية التمريض  
 طال  وطالبة 48

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 الغذاء الصحي السميم .-

 الغذاء الغير صحي .-

 سمات الشخص المتنمر .-

 الوجبات الغذائية الالزمة لمجسم .-

 تسببيا نقص الفيتامينات والمعادناألمراض التي -

 "سوء التغذية " .-

 
32%  احملبضس 
31%  املبد  انؼهًٍة 
133%  انحُظٍى  
32%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة
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 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض

 

  

 احملبضس 26%
 املبد  انؼهًٍة 21%
 انحُظٍى  22%
 يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  21%

 

 يد  احلًهة

 
 يوم واحد

 
12/13/8312 
     القومية " المرحمة االبتدائية " مدرسة 

 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية   حدائق القبوإدارة   –التمريض كمية  

 مساعد تمريض صحة المجتمعأستاذ  –ىالو محمد محمد د/ أ.م.
 كمية التمريض  

 طال  وطالبة 48

 وهً :جُبونث احلًهة ػد  حمبوز 
 الغذاء المتكامل .-

 الغذاء الصحي .-

 العناصر الغذائية السميمة .-

 العناصر التي تبنى الجسم .-

 البروتينات وأىمية الغذاء السميم .-

 البناء والطاقة .-

- 

 جبزٌخ إَؼقبد احلًهة

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة
 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

 أهى احملبوز انحً
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة



 

 

47 

 

  



 

 

48 

 

 انحغرٌة انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض
 

  
 يد  احلًهة

 
12/13/8312 يوم واحد  

 القومية " المرحمة اإلعدادية "مدرسة  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

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

 كمية التمريض  
 ةطالبطال  و  04

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 الغذاء المتكامل .-

 الغذاء الصحي .-

 العناصر الغذائية السميمة .-

 العناصر التي تبنى الجسم .-

 البروتينات وأىمية الغذاء السميم .-

 البناء والطاقة.-

 جبزٌخ إَؼقبد احلًهة

 احملبضس 33%
 املبد  انؼهًٍة 21%
 انحُظٍى  22%
 يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  23%

 

 يكبٌ  احلًهة

 يٍ احلًهةاهلدف  

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

 

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة



 

 

49 

 

  



 

 

51 

 

انسهًٍة وانىقبٌة يٍ األيساض انحغرٌة  

 

  
 يد  احلًهة

 
88/13/8312  

 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   –التمريض كمية 

 يوم واحد جبزٌخ إَؼقبد احلًهة
 النجوم " االبتدائية "مدرسة 

 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 
 مساعد تمريض صحة المجتمع أستاذ  –ىالو محمد محمد د/ أ.م.
  كمية التمريض   
 ةطالبطال  و  08

 جُبونث احلًهة ػد  حمبوز وهً :
 مفيوم التغذية السميمة -

الفيتامينات واألمالح  –عناصر الغذاء الصحي " البروتينات -
 الكربوىيدرات " . –المعدنيو 

 أضرار المواد الحافظة .-

 اليرم الغذائي .-

 أىمية الماء لجسم اإلنسان .-

133%  احملبضس 
133%  املبد  انؼهًٍة 
133%  انحُظٍى  
133%  يدي االسحفبد  يٍ احلًهة  

 

 يكبٌ  احلًهة

 اهلدف يٍ احلًهة 

 اجلهة املُظًة

 اجلهبت املشبزكة

 

 األػضبء املشبزكني

 أػداد احلضىز

أهى احملبوز انحً 
 جُبونحهب احلًهة

أهى َحبئج اإلحصبئٍبت 
 نحقٍٍى احلًهة


