الدكتور /جمال عبد الناصر مع طالب مدرسة الدكتور سمير فهمي الرسمية

طالب مدرسة الدكتور سمير فهمي الرسمية

222

اسخخذاماث األورتوج َأضزاري
حاريخ إوعقاد احلملت
مكان احلملت

اهلذف مه احلملت
اجلٍت املىظمت

مذة احلملت

2019/3/17

يوم واحد

مدرسة عاطف السادات االبتدائية

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

اجلٍاث املشاركت

كمية التربية النوعية – إدارة حدائق القبة التعميمية

األعضاء املشاركني

د/عبد الرحمن شوقي – مدرس اإلعالم التربوي إذاعة وصحافة
وتميفزيون

أعذاد احلضُر

 22طالب وطالبة
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 قواعد االستخدام اآلمن لألنترنت . -األضرار التي يسببها األنترنت

أٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

 إدمان األنترنت . التواصل مع اآلخرين . -نشر الوعى والعمم النافع عن طريق اإلنترنت .

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%97

املادة العلميت

%97

الخىظيم
مذي االسخفادة مه احلملت

220

%96
%98

الدكتور /عبد الرحمن شوقي مع مدير مدرسة عاطف السادات
وموجه التربية البيئية والسكانية بإدارة حدائق القبه التعميمية

الدكتور /عبد الرحمن شوقي مع طالب مدرسة عاطف السادات االبتدائية

222

اسخخذاماث اإلورتوج َأضزاري
حاريخ إوعقاد احلملت
مكان احلملت

اهلذف مه احلملت
اجلٍت املىظمت

مذة احلملت

2019/3/17

يوم واحد

مدرسة طه حسين االبتدائية

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

اجلٍاث املشاركت

كمية التربية النوعية – إدارة حدائق القبه التعميمية

األعضاء املشاركني

د/عبد الرحمن شوقي – مدرس اإلعالم التربوي إذاعة وصحافة
وتميفزيون

أعذاد احلضُر

 36طالب وطالبة
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 قواعد االستخدام اآلمن لألنترنت . -األضرار التي يسببها األنترنت

أٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

 إدمان األنترنت . التواصل مع اآلخرين . -نشر الوعى والعمم النافع عن طريق اإلنترنت .

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%97

املادة العلميت

%97

الخىظيم
مذي االسخفادة مه احلملت

222

%95
%96

مدير مدرسة طه حسين االبتدائية مع مسؤول حمالت التوعية بالقطاع

الدكتور /عبد الرحمن شوقي مع طالب مدرسه طه حسين االبتدائية

222

مشكالث املزاٌقت َما حخطلبً ٌذي املزحلت
حاريخ إوعقاد احلملت

مذة احلملت

2019/3/18

مكان احلملت

مدرسة السمحدار الرياضية بنات

اهلذف مه احلملت

نشر الوعى الثقافى واالجتماعي

اجلٍت املىظمت

يوم واحد

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٍاث املشاركت

كمية التمريض – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األعضاء املشاركني

أ.م د/هالة محمد محمد – أستاذ مساعد تمريض صحة مجتمع
كمية التمريض

أعذاد احلضُر

26طالبة
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 -معني المراهقة .

 مراحل المراهقة وأنواعها.أٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

 أسباب مشاكل المراهقة . -وصايا التعامل مع المراهقين

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%98

املادة العلميت

%98

الخىظيم
مذي االسخفادة مه احلملت

222

%95
%97

الدكتورة /هالة محمد مع مدير مدرسة السمحدار الرياضية بنات
مع موجه التربية البيئية والسكانية إدارة مصر الجديدة

الدكتورة /هالة محمد مع طالبات مدرسة السمحدار الرياضية بنات

222

اسخخذاماث األورتوج َأضزاري
حاريخ إوعقاد احلملت
مكان احلملت

اهلذف مه احلملت
اجلٍت املىظمت

مذة احلملت

2019/3/19

يوم واحد

مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية بنين

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

اجلٍاث املشاركت

كمية التربية النوعية – إدارة حدائق القبة التعميمية

األعضاء املشاركني

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

أعذاد احلضُر

 36طالب
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 -مميزات األنترنت .

 األضرار التي يسببها األنترنتأٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

 إدمان األنترنت -قواعد االستخدام األمن األنترنت .

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%97

املادة العلميت

%97

الخىظيم
مذي االسخفادة مه احلملت

222

%95
%96

الدكتور /عبد الرحمن شوقي مع طمبه مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية

طمبه مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية أثناء الحممة

229

اسخخذاماث األورتوج َأضزاري
حاريخ إوعقاد احلملت
مكان احلملت

اهلذف مه احلملت
اجلٍت املىظمت

مذة احلملت

2019/3/19

يوم واحد

مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات

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

اجلٍاث املشاركت

كمية التربية النوعية – إدارة حدائق القبة التعميمية

األعضاء املشاركني

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

أعذاد احلضُر

 28طالبة
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 -مميزات األنترنت .

 األضرار التي يسببها األنترنتأٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

 إدمان األنترنت -قواعد استخدام األنترنت .

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%97

املادة العلميت

%97

الخىظيم
مذي االسخفادة مه احلملت

222

%95
%96

مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات مع مسؤول حمالت التوعية بالقطاع

طالبات مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات

222

الظُاٌز السلبيت يف اجملخمع املذرسي
حاريخ إوعقاد احلملت
مكان احلملت
اهلذف مه احلملت
ال

مذة احلملت

2019/3/20

يوم واحد

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

اجلٍاث املشاركت

كمية التربية النوعية – إدارة عين شمس التعميمية

األعضاء املشاركني

د /ميادة محمد فاروق – مدرس عمم النفس – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضُر

 34طالب وطالبة
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 مفهوم الظواهر السمبية .-

أٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

السموكيات الخاطئة "السرقة – العنف – الكذب – الغيرة " .

 دور المدرسة واألسرة في تكوين شخصية الطالب . -العادات الغذائية الخاطئة .

 -األنشطة المدرسية وأثارها اإليجابية

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%95

املادة العلميت

%95

الخىظيم

مذي االسخفادة مه احلملت

220

%94

%96

الدكتورة /ميادة محمد مع مدير مدرسة الوادي االبتدائية

الدكتورة /ميادة محمد مع طالب مدرسة الوادي االبتدائية

222

الظُاٌز السلبيت يف اجملخمع املذرسي
حاريخ إوعقاد احلملت
مكان احلملت
اهلذف مه احلملت
اجلٍت املىظمت

مذة احلملت

2019/3/20

يوم واحد

اإلعدادية بنين
10و/ادي
مدرسة ال
2018
/10
الثقافي واالجتماعي
نشر
الوعى2018
/10/10

خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة
شؤون
2018
قطاع/10
/10

اجلٍاث املشاركت

النوعية – إدارة عين شمس التعميمية
/10التر
كمية
بية2018
/10

األعضاء املشاركني

د /ميادة محمد فاروق – مدرس عمم النفس – كمية التربية النوعية

أعذاد احلضُر

 30طالب
حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :

 مفهوم الظواهر السمبية .-

أٌم احملاَر الخي
حىاَلخٍا احلملت

السموكيات الخاطئة "السرقة – العنف – الكذب – الغيرة " .

 دور المدرسة واألسرة في تكوين شخصية الطالب . العادات الغذائية الخاطئة . -األنشطة المدرسية وأثارها اإليجابية .

احملاضز
أٌم وخائج اإلحصائياث
لخقييم احلملت

%95

املادة العلميت

%95

مذي االسخفادة مه احلملت

%96

الخىظيم

222

%94

الدكتورة /ميادة محمد مع مدير مدرسة الوادي اإلعدادية بنين

الدكتورة /ميادة محمد مع طمبه مدرسة الوادي اإلعدادية بنين

222

317

يهبراث انخفكري االبخكبري
حبريخ إَعقبد احلًهت
يكبٌ احلًهت

اهلذف يٍ احلًهت
اجلهت املُظًت

2018/12/29

يذة احلًهت

يوم واحد

مدرسة التوفيقية الثانوية بنين

نشر الوعى المهارى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبث املشبركت

كمية التمريض – إدارة روض الفرج التعميمية

األعضبء املشبركني

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

أعذاد احلضىر

 35طالب
حُبونج احلًهت عذة حمبور وهي :

أهى احملبور انخي
حُبونخهب احلًهت

–

مفهوم التفكير اإلبتكارى .

–

خطوات التفكير اإلبتكارى .

–

أشكال التفكير الخاطئ والتفكير الصائب .

–

صفات الشخصية المبتكرة .

–

مراحل التفكير اإلبتكارى .

–

معوقات التفكير اإلبتكارى .

–
احملبضر
أهى َخبئج اإلحصبئيبث
نخقييى احلًهت

%98

املبدة انعهًيت

%97

انخُظيى
يذي االسخفبدة يٍ احلًهت

318

%95
%98

الدكتورة /هاله محمد مع مدير مدرسة التوفيقية الثانوية بنين أثناء استالم شهادة التقدير

الدكتورة /هاله محمد مع طمبه مدرسة التوفيقية الثانوية بنين

319

حًُيت يهبراث انخفكري االبخكبري
حبريخ إَعقبد احلًهت

2019/3/4

اهلذف يٍ احلًهت

نشر الوعى المهارى

يكبٌ احلًهت

اجلهت املُظًت

يذة احلًهت

يوم واحد

مدرسة الشهيد مصطفى حافظ االبتدائية
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبث املشبركت

كمية التربية النوعية – إدارة عين شمس التعميمية

األعضبء املشبركني

د /أيمن حصافى عبد الصمد – مدرس عمم النفس
كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

 20طالب وطالبة
حُبونج احلًهت عذة حمبور وهي :

أهى احملبور انخي
حُبونخهب احلًهت

–

مفهوم التفكير االبتكاري .

–

الفرق بين التفكير والذكاء .

–

برامج تنمية التفكير .

–

صفات الشخصية المبتكرة .

احملبضر
أهى َخبئج اإلحصبئيبث
نخقييى احلًهت

%90

املبدة انعهًيت

%90

انخُظيى
يذي االسخفبدة يٍ احلًهت

323

%89
%90

الدكتور /أيمن حصافي مع طالب مدرسة الشهيد مصطفى حافظ االبتدائية

طالب مدرسة الشهيد مصطفى حافظ االبتدائية

321

حًُيت يهبراث انخفكري االبخكبري
حبريخ إَعقبد احلًهت
يكبٌ احلًهت

اهلذف يٍ احلًهت
اجلهت املُظًت

يذة احلًهت

2019/3/4

مدرسة الفاروق عمر اإلعدادية " بنين "

نشر الوعى المهارى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبث املشبركت

كمية التربية النوعية – إدارة عين شمس التعميمية

األعضبء املشبركني

د /أيمن حصافى عبد الصمد – مدرس عمم النفس
كمية التربية النوعية

أعذاد احلضىر

يوم واحد

 40طالب
حُبونج احلًهت عذة حمبور وهي :

أهى احملبور انخي
حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج

اإلحصبئيبث نخقييى
احلًهت

–

مفهوم التفكير االبتكاري .

–

الفرق بين التفكير والذكاء .

–

برامج تنمية التفكير .

–

صفات الشخصية المبتكرة .

احملبضر

%91

املبدة انعهًيت

%91

انخُظيى
يذي االسخفبدة يٍ احلًهت

322

%89
%91

الدكتور /أيمن حصافي مع مدير مدرسة الفاروق عمر اإلعدادية بنين

الدكتور /أيمن حصافي مع طمبه مدرسة الفاروق عمر اإلعدادية بنين

323

حًُيت يهبراث انخفكري االبخكبري
حبريخ إَعقبد احلًهت
يكبٌ احلًهت

اهلذف يٍ احلًهت
اجلهت املُظًت

يذة احلًهت

2019/3/7

يوم واحد

مدرسة عين شمس الثانوية " بنين "

نشر الوعى المهارى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبث املشبركت

كمية التمريض – إدارة عين شمس التعميمية

األعضبء املشبركني

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

أعذاد احلضىر

 25طالب
حُبونج احلًهت عذة حمبور وهي :

–

أهمية التفكير االبتكاري .

–

خطوات التفكير السميم " االستماع – االستفسار – اإلنصات –

أهى احملبور انخي
حُبونخهب احلًهت

التذكر – التقويم " .
–

صفات الشخصية المبتكرة .

– مهارات التفكير االبتكاري .
–

مراحل العممية االبتكارية .

–
احملبضر
أهى َخبئج اإلحصبئيبث
نخقييى احلًهت

%99

املبدة انعهًيت

%99

انخُظيى
يذي االسخفبدة يٍ احلًهت

324

%98
%99

الدكتورة /هاله محمد مع مدير مدرسة عين شمس الثانوية بنين

الدكتورة /هاله محمد مع طمبه مدرسة عين شمس الثانوية بنين

325

حًُيت يهبراث انخفكري االبخكبري
حبريخ إَعقبد احلًهت

2019/3/7

اهلذف يٍ احلًهت

نشر الوعى المهارى

يكبٌ احلًهت

اجلهت املُظًت

يذة احلًهت

يوم واحد

مدرسة مصر اإلعدادية " بنين "
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلهبث املشبركت

كمية التمريض – إدارة عين شمس التعميمية

األعضبء املشبركني

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

أعذاد احلضىر

 33طالب
حُبونج احلًهت عذة حمبور وهي :

–

أهمية التفكير االبتكاري .

–

خطوات التفكير السميم " االستماع – االستفسار – اإلنصات –

أهى احملبور انخي
حُبونخهب احلًهت

التذكر – التقويم " .
–

صفات الشخصية المبتكرة .

– مهارات التفكير االبتكاري .
–

مراحل العممية االبتكارية .

–
احملبضر
أهى َخبئج اإلحصبئيبث
نخقييى احلًهت

%100

املبدة انعهًيت

%100

انخُظيى
يذي االسخفبدة يٍ احلًهت

326

%98

%100

الدكتورة /هاله محمد مع مدير مدرسة مصر اإلعدادية بنين

الدكتورة /هاله محمد مع طمبه مدرسة مصر اإلعدادية بنين

327

بيبٌ إحصبئي حلًالث انخىعيت خالل عبو 1029/1028

جمبالث محالث انخىعيت

عذد احلًالث

انخىعيت انصحيت

53

1

قىافم حًُىيت

انخىعيت انثقبفيت اإلجخًبعيت

203

إمجبيل احلًالث

241

3

انخىعيت املهبريت

5 2

35

قىافل التنمية
تىعية صحية
تىعية ثقافية وإجتماعية
تىعية مهارية

105

328

329

333

331

332

333

334

ﺒرﺌﺎﺴﺔ
اﻷﺴﺘﺎذ اﻟدﻛﺘور /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﳏﻤﺪ ﻋﺰﺕ

رﺌﻴس ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس
ﺒرﻋﺎﻴﺔ
اﻷﺴﺘﺎذ اﻟدﻛﺘور /ﻧﻈﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ

ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺸؤون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻹﺸراف اﻟﻌﺎم
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﺳﻬﻴﻞ ﲪﺰﻩ

أﻤﻴن ﻋﺎم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋد ﻟﺸؤون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼور واﻟﻤراﺠﻌﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ

اﻟﺘﺼﻤﻴم واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴق واﻟﻤراﺠﻌﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

اﻻﺴﺘﻌﻼم :ﻤﻛﺘب أﻤﻴن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋد ﻟﺸؤون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ

http://www.shams.edu.eg

٣٣٦

ت٢٦٨٤٧٨٢٦ :

