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والسادة اإلداريين االبتدائيةميرفت محمد مع مدير مدرسة حافظ إبراهيم  /الدكتورة  

االبتدائيةميرفت محمد مع طالب مدرسة حافظ إبراهيم  /الدكتورة  



 

 
 

102 

الحغذية السليمة والىقاية مه األمزاض       

 

  

 مدة احلملة

 
18/3/2019 واحد يوم  

 الشهيد شريف حجاج مناع االبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعي الصحي 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  مصر الجديدة   إدارة  –التمريض  كمية 
 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع  –أ.م.د/ هالة محمد محمد 

 كمية التمريض
 طالب وطالبة36

 جىاولث احلملة عدة حماور وهي :
 التغذية الصحية السميمة -

 عناصر الغذاء الصحي -

 المواد الحافظة  أضرار-

 الهرم الغذائي -

 أهمية الماء لجسم األنسان -

 

 جاريخ إوعقاد احلملة

97%  احملاضز 

97%  املادة العلمية 

95%  الحىظيم  

96%  مدي االسحفادة مه احلملة  
 

 مكان  احلملة

 اهلدف مه احلملة 

 اجلهة املىظمة

 اجلهات املشاركة

 

 األعضاء املشاركني

 أعداد احلضىر

 أهم احملاور الحي
 جىاولحها احلملة

أهم وحائج اإلحصائيات 
 لحقييم احلملة
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االبتدائية حجاج مناع شريف هالة محمد مع مدير مدرسة الشهيد /دكتورةال  

االبتدائية هاله محمد مع طالب مدرسة الشهيد شريف حجاج مناع/ كتورةالد  



 
 

 



  



 

601 

 

 اسخخذاماث األورتوج َأضزاري
 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 الخمفاء اإلعدادية " بنين "مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   مصر الجديدةإدارة   –البنات كمية  
 المناىج وطرق التدريس أستاذ  –فايزة أحمد الحسيني د/ أ.
 كمية البنات 
 طالب 27 

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 اإلنترنت .إيجابيات -

 مواقع تعميمية مفيدة لمطمبة .-

 أضرار اإلنترنت .-

 االستخدام اآلمن لإلنترنت .-

 قامت الدكتورة بإجراء بعض األنشطة التدريبية لمطمبة .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز 100%
 املادة العلميت 98%
 الخىظيم  95%
 مذي االسخفادة مه احلملت  98%

 

 احلملتمكان  

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

601 

 

  

ولي حمالت التوعية بقطاع البيئةؤ فايزة الحسيني مع مس األستاذة الدكتورة/  
ولي التربية البيئية والسكانيةؤ ومس  

مع طمبه مدرسة الخمفاء اإلعدادية بنين الحسينيفايزة  األستاذة الدكتورة/  
حممة التوعية أثناء  



 

601 

 

 اسخخذاماث األورتوج َأضزاري
 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
2018/10/10 

 الشييد طارق المرجاوي "الكمال سابقًا" االبتدائيةمدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   مصر الجديدةإدارة   –البنات كمية  
 المناىج وطرق التدريس أستاذ  –فايزة أحمد الحسيني د/ أ.
 كمية البنات 
 وطالبو طالب 24 

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 إيجابيات اإلنترنت .-

 مواقع تعميمية مفيدة لمطمبة .-

 أضرار اإلنترنت .-

 االستخدام اآلمن لإلنترنت .-

 قامت الدكتورة بإجراء بعض األنشطة التدريبية لمطمبة .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز 100%
 املادة العلميت 96%
 الخىظيم  95%
 مذي االسخفادة مه احلملت  100%

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

601 

 

  

مدرسة مدير من شهادة تقدير الحسيني فايزة األستاذة الدكتورة/تسمم   
االبتدائيةالكمال سابقًا ي الشهيد طارق المرجاو   

أثناء حممة التوعية االبتدائيةالكمال سابقًا  يطالب مدرسة الشهيد طارق المرجاو   
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زالخىم  

 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
11/10/2018  

 نبيل الوقاد االبتدائية  مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

 وطالبو طالب 32 

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 معنى التنمر .-

 أسباب التنمر .-

 أنواع التنمر .-

 التنمر وتأثيره عمى الطالب .-

 أثر وسائل اإلعالم عمى الطالب .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز 100%
 املادة العلميت 100%
 الخىظيم  97%
 مذي االسخفادة مه احلملت  95%

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

666 

 

  

حمالت التوعية بالقطاع وليؤ مسو  مدير المدرسة هاله محمد معالدكتورة/   
ول التربية البيئية والسكانية أثناء تسمم شهادة التقديرؤ ومس  

االبتدائيةهاله محمد مع طالب مدرسة نبيل الوقاد الدكتورة/   
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 مشكالث املزاٌقت َماحخطلبً ٌذي املزحلت

 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
11/10/2018  

   نبيل الوقاد اإلعدادية " بنات " مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   النزىةإدارة   –التمريض كمية  
 تمريض صحة المجتمعمساعد أستاذ  –ىالو محمد محمد د/ أ.م.

 كمية التمريض
 طالبة 37  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 المراىقة  .معنى -

 مراحل المراىقة  .-

 سموكية   –نفسية  –نماذج ومشكالت المراىقة مشكالت صحية -

المراىقة  – والمراىقة االنسحابي –أنواع المراىقة المتكيفة -
 المنحرفة.

 أسباب مشاكل المراىقين.-

 الحوار اليادئ( . –مفاتيح سعادة المراىقين )التربية اإليجابية -

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز 100%
 املادة العلميت 94%
 الخىظيم  85%
 مذي االسخفادة مه احلملت  94%

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 احلضُر أعذاد

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

661 

 

  

هاله محمد مع طالبات مدرسة نبيل الوقاد اإلعدادية بناتالدكتورة/ 

ةد مع الطالبات أثناء حممة التوعيهاله محمالدكتورة/    



 

661 

 

 إدارة الُقج َفه االجناس السزيع

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
14/10/2018  

  أمير الجيوش الثانوية " بنات "  مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   وسطإدارة   –التربية النوعية  كمية  
مساعد بقسم االقتصاد المنزلي   أستاذ  -لمياء محمد اإلمبابى د/ أ.م.

  كمية التربية النوعية
 طالبة 38

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 ماذا نعنى بالوقت؟-

 قائمة األنشطة اليومية .-

 الوقت النموذجي .-

 سجل جدول أعمالك .-

 حدد أولوياتك .-

 كيف تستمع بحياتك ؟ -

 ضع أىداف لحياتك .-

- 

 حاريخ إوعقاد احلملت

92%  احملاضز 
90%  املادة العلميت 
80%  الخىظيم  
90%  مذي االسخفادة مه احلملت  

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

ال
 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

وخائج اإلحصائياث أٌم 
 لخقييم احلملت



 

661 

 

  

 مع إحدى الطالبات أثناء حممة التوعية يلمياء اإلمبابالدكتورة/ 

 طالبات مدرسة أمير الجيوش الثانوية أثناء حممة التوعية
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 إدارة الُقج َفه االجناس السزيع
 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
14/10/2018  

  باب الشعرية اإلعدادية " بنين "  مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   وسطإدارة   –التربية النوعية  كمية  
االقتصاد المنزلي   مساعد بقسم أستاذ  –لمياء محمد اإلمبابي د/ أ.م.

 كمية التربية النوعية
 طالب27

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 ماذا نعنى بالوقت؟-

 قائمة األنشطة اليومية .-

 الوقت النموذجي .-

 سجل جدول أعمالك .-

 حدد أولوياتك .-

 كيف تستمع بحياتك ؟ -

 ضع أىداف لحياتك .-

- 

 حاريخ إوعقاد احلملت

92%  احملاضز 
90%  املادة العلميت 
74%  الخىظيم  
90%  مذي االسخفادة مه احلملت  

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

661 

 

  

مدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة بقطاع البيئة  ة/األستاذ  
التربية البيئية والسكانية أثناء تسمم شهادة التقدير وليؤ مسو   

مع طمبه مدرسة باب الشعرية اإلعدادية بنين ياإلمبابلمياء الدكتورة/   
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مشكالث املزاٌقت َما حخطلبً ٌذي املزحلت   

 

 

  

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
17/10/2018  

  ابن سينا اإلعدادية " بنات " مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   الزاوية الحمراءإدارة   –التمريض كمية  
 مساعد تمريض صحة المجتمعأستاذ  – فلاير فؤاد مميكو د/ أ.م.

  كمية التمريض
 طالبة 43

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 مرحمة البموغ .-

 مشكالت سن البموغ .-

 النظافة الشخصية .-

 نصائح لمطالبات فى فترة المراىقة .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

98%  احملاضز 
90%  املادة العلميت 
98%  الخىظيم  
90%  مذي االسخفادة مه احلملت  

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

661 

 

  

حمالت التوعية بالقطاع وليؤ مسمدير مدرسة ابن سينا اإلعدادية بنات مع   
شهادة التقدير استالمأثناء   

فؤاد مع طالبات مدرسة ابن سينا اإلعدادية بنات الدكتورة/ فلاير
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زخىمال  

 مذة احلملت  

 
 18/10/2018 ديوم واح

 خطاب السبكي االبتدائية  مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية وسطإدارة   –الدراسات العميا لمطفولة كمية  
 عمم النفسأستاذ  –جمال شفيق أحمد د/ أ.

 كمية الدراسات العميا لمطفولة
 وطالبة طالب 37  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 تعريف التنمر .-

 –التنمر المفظي  –أشكال سموك التنمر " التنمر الجسدي -
 التنمر النفسي " .

 سمات الشخص المتنمر .-

 أسباب السموك العدائي لدى الشخص المتنمر .-

 اآلثار النفسية الضارة التي تمحق بضحايا التنمر .-

 الوقاية والعالج من التنمر .-

 

 احلملت حاريخ إوعقاد

 احملاضز 100%
100%  املادة العلميت 
100%  الخىظيم  
100%  مذي االسخفادة مه احلملت  

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

 

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

616 

 

  

االبتدائية السبكيجمال شفيق مع مدير مدرسة خطاب  االستاذ الدكتور/  
التربية البيئية والسكانية وطالب المدرسة ولؤ ومس  

اإلداريينجمال شفيق مع مدير المدرسة والسادة االستاذ الدكتور/   
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مزالخى   

  
 

  

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
18/10/2018  

 اإلعدادية " بنات " الشييد ىاني سمير الزلبانىمدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   وسطإدارة   –الدراسات العميا لمطفولة كمية  
 عمم النفس أستاذ  –شفيق أحمد  جمالد/ أ.

 كمية الدراسات العميا لمطفولة
 طالبة35

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 تعريف التنمر .-

التنمر  –التنمر المفظي  –أشكال سموك التنمر " التنمر الجسدي -
 النفسي " .

 سمات الشخص المتنمر .-

 أسباب السموك العدائي لدى الشخص المتنمر .-

 اآلثار النفسية الضارة التي تمحق بضحايا التنمر .-

 الوقاية والعالج من التنمر .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز 100%
 املادة العلميت 90%
 الخىظيم  94%
 مذي االسخفادة مه احلملت  90%

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

اإلحصائياث أٌم وخائج 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

ول التربية البيئية والسكانيةؤ جمال شفيق مع مدير المدرسة ومساالستاذ الدكتور/   

سمير الزلبانى هانيجمال شفيق مع طالبات مدرسة الشهيد  االستاذ الدكتور/  
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الخىمز   

  
 

  

 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
22/10/2018  

 المنارة " المرحمة اإلعدادية "   مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

 كمية الدراسات العميا لمطفولة
 طالب وطالبة 43  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 التنمر .تعريف -

 سموك العنف أو العدوان .-

 سموكيات التنمر .-

 تنمر نفسي وجسدي " . –تصنيف التنمر " تنمر لفظي -

 مراحل التنمر .-

 عالج الشخص المتنمر .-

 دور وسائل اإلعالم في مقاومة التنمر .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             95
 املادة العلميت %             90
 الخىظيم  %             85
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             98

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

  

جمال شفيق مع مدير مدرسة المنارة المرحمة اإلعداديةاالستاذ الدكتور/   
ول التربية البيئية والسكانيةؤ ومس  

 طالب مدرسة المنارة المرحمة اإلعدادية أثناء حممة التوعية



 

611 

 

 الخىمز
 احلملتمذة    

 
 يوم واحد

 
22/10/2018  

 مدرسة المحمدية اإلعدادية " بنين "    
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   وسطإدارة   –الدراسات العميا لمطفولة كمية  
 عمم النفس أستاذ  –شفيق أحمد  جمالد/ أ.

 كمية الدراسات العميا لمطفولة
 طالب 30  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 تعريف التنمر .-

 سموك العنف أو العدوان .-

 سموكيات التنمر .-

 تنمر نفسي وجسدي " . –تصنيف التنمر " تنمر لفظي -

 مراحل التنمر .-

 عالج الشخص المتنمر .-

 اإلعالم في مقاومة التنمر .دور وسائل -

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             97
 املادة العلميت %             94
 الخىظيم  %             95
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             97

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

  

ر مدرسة المحمدية اإلعدادية بنينجمال شفيق مع مدياالستاذ الدكتور/   
ة والسكانيةئيالتربية البي وليؤ ومس  

جمال شفيق مع طمبه مدرسة المحمدية اإلعدادية بنيناالستاذ الدكتور/   



 

611 

 

زمالخى  

 مذة احلملت   

 
 يوم واحد

 
23/10/2018  

 الحسين اإلعدادية " بنين "   مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  التعميمية وسطإدارة   –التربية كمية  
 

  كمية التربية  –مدرس أصول التربية  –أفراح محمد عمى  د/ 

 طالب 29  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 مفيوم التنمر وأنواعو.-

 األسباب الشائعة لمتنمر .-

 عالمات تعرض الطالب لمتنمر وآثاره .-

رؤية ما الذى يمكن لمطالب القيام بو عند التعرض لمتنمر وعند -
 طالب يتعرض لمتنمر ..

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             90
 املادة العلميت %             87
 الخىظيم  %             80
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             90

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

  

 طمبة مدرسة الحسين اإلعدادية بنين أثناء حممة التوعية

أفراح محمد مع طمبه مدرسة الحسين اإلعدادية بنين /الدكتورة  



 

610 

 

مزالخى  

 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
23/10/2018  

      عمر مكرم االبتدائية   مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  التعميمية وسطإدارة   –التربية كمية  
 

  كمية التربية  –مدرس أصول التربية  –أفراح محمد عمى  د/ 

 طالب 30  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 مفيوم التنمر وأنواعو.-

 األسباب الشائعة لمتنمر .-

 عالمات تعرض الطالب لمتنمر وآثاره .-

ما الذى يمكن لمطالب القيام بو عند التعرض لمتنمر وعند رؤية -
 طالب يتعرض لمتنمر ..

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             100
 املادة العلميت %             100
 الخىظيم  %             100
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             100

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

الخي أٌم احملاَر 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

616 

 

  

االبتدائيةأفراح محمد عمى مع مدير مدرسة عمر مكرم  /الدكتورة  
شهادة التقدير استالمأثناء 

االبتدائيةأفراح محمد مع طالب مدرسة عمر مكرم  /الدكتورة  



 

611 

 

 الخىمز
 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
25/10/2018  

  أحمد ماىر الرسمية " المرحمة اإلعدادية والثانوية "      مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   حدائق القبوإدارة   –التمريضكمية  
وكيل كمية التمريض لمدراسات العميا  –سيام جرجس راغب د/ أ. 

 والبحوث
 طالب وطالبة 43  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 ما معنى التنمر ؟ -

 صور وأشكال التنمر .-

 التراخي في العقاب " . –أسباب التنمر " التدليل -

 ماىي صفات الشخص المتنمر .-

 كيف نحمى نفسنا من التنمر ؟ -

 مشاىدة بعض الفيديوىات عن التنمر .   --

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             90
 املادة العلميت %             89
 الخىظيم  %             90
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             90

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

  

مدرسة أحمد ماهر الرسمية مع مدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة مدير  
شهادة التقديرأثناء تسمم   

سهام جرجس مع طالب مدرسة أحمد ماهر الرسميةاالستاذة الدكتورة/   
 المرحمة اإلعدادية والثانوية



 

611 

 

  الخىمز 

 مذة احلملت 

 
 يوم واحد

 
25/10/2018  

     الفتح "    –أحمد ماىر الرسمية وبحضور مدرسة عمى بن أبى طالب  مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   حدائق القبوإدارة   –التمريضكمية  
وكيل كمية التمريض لمدراسات العميا  –سيام جرجس راغب د/ أ. 

 والبحوث
 طالب وطالبة 40  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 ما معنى التنمر ؟ -

 صور وأشكال التنمر .-

 التراخي في العقاب " . –أسباب التنمر " التدليل -

 ماىي صفات الشخص المتنمر .-

 كيف نحمى أنفسنا من التنمر ؟ -

 مشاىدة بعض الفيديوىات عن التنمر .   --

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             100
 املادة العلميت %             100
 الخىظيم  %             100
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             100

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

  

حمالت التوعية وليؤ مسالشهادات لمسادة  تسميممدير مدرسة أحمد ماهر الرسمية أثناء   

سهام جرجس مع طالب مدرسة أحمد ماهراالستاذة الدكتورة/   
عمى بن أبى طالب والفتح واستضافة مدرسة  



 

611 

 

  زمالخى

  
 مذة احلملت

 
 يوم واحد

 
25/10/2018  

      عمر بن الخطاب الرسمية "     مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   مصر الجديدةإدارة   –البنات كمية  

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

 طالب وطالبة 42  

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 تعريف التنمر.-

 أنواع التنمر.-

 أشكال التنمر .-

 طريقة التعامل مع المتنمر .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             100
 املادة العلميت %             100
 الخىظيم  %             100
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             100

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

 

  

مع مدير مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية الشعراويسحر  /الدكتورة  

مع طالب مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية الشعراويسحر  /الدكتورة  



 

611 

 

  الخىمز

 مذة احلملت  

 
 يوم واحد

 
25/10/2018  

      السمحدار الصناعية الثانوية " بنات "   مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   مصر الجديدةإدارة   –البنات كمية  

 كمية البنات –مدرس عمم النفس  –سحر محمد فتحي الشعراوي د/ 

 طالبة 160 

 حىاَلج احلملت عذة حماَر ٌَي :
 تعريف التنمر.-

 أنواع التنمر.-

 أشكال التنمر .-

 طريقة التعامل مع المتنمر .-

 

 حاريخ إوعقاد احلملت

 احملاضز %             100
 املادة العلميت %             100
 الخىظيم  %             100
 مذي االسخفادة مه احلملت  %             100

 

 مكان  احلملت

 اهلذف مه احلملت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشاركت

 

 األعضاء املشاركني

 أعذاد احلضُر

أٌم احملاَر الخي 
 حىاَلخٍا احلملت

أٌم وخائج اإلحصائياث 
 لخقييم احلملت



 

611 

 

 

لسمحدار الصناعيةمع مدير مدرسة ا الشعراويسحر  /الدكتورة  
حمالت التوعية وليؤ ومسومدير إدارة التربية البيئية والسكانية   

مع طالبات مدرسة السمحدار الصناعية الثانوية بنات الشعراويسحر  /الدكتورة  



 

031 

 

 أوا ضد انخىمس
 

 

  
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
28/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

10/10/2018  

 الحممية الثانوية " بنات " مدرسة
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية عين شمسإدارة   –التربية النوعية كمية  

 أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمة –الشيماء عبد اهلل حافظ د/ أ.م. 

 طالبة 155

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 ما معنى التنمر ؟ -

 العوامل التي تؤدى إلى التنمر .-

 أسباب التنمر .-

 الحد من ظاىرة التنمر .-

 دور األىل والمدرسة في منع التنمر .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس  % 98
 املادة انعهمٍت 97%
 انخىظٍم  95%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  98%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

030 

 

  

بنات أثناء تسميم شيادات التقديرمدير مدرسة الحممية الثانوية   

الشيماء عبد اهلل حافظ مع طالبات مدرسة الحممية الثانوية بنات /الدكتورة  



 

031 

 

 أوا ضد انخىمس
 مدة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
28/10/2018  

 " الرسمية 10المستقبل "  مدرسة 
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   عين شمسإدارة   –التربية النوعية كمية  

 أستاذ مساعد التغذية وعموم األطعمة –الشيماء عبد اهلل حافظ د/ أ.م. 

 وطالبو طالب 24 

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 ما معنى التنمر ؟ -

 العوامل التي تؤدى إلى التنمر .-

 أسباب التنمر .-

 دور األىل والمدرسة في منع التنمر.-

 

 إوعقاد احلمهتحازٌخ 

 احملاضس 90%
 املادة انعهمٍت 89%
 انخىظٍم  85%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  95%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

اإلحصائٍاث أٌم وخائج 
 نخقٍٍم احلمهت



 

032 

 

  

شيادة التقدير استالمالشيماء عبد اهلل حافظ أثناء  /الدكتورة  

10الشيماء عبد اهلل حافظ مع طالب مدرسة المستقبل  /الدكتورة



 

033 

 

 إدازة انُقج َفه اإلجناش انسسٌع
 مدة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
29/10/2018  

 الطبري اإلعدادية " بنين " مدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   مصر الجديدةإدارة   –كمية التربية النوعية  

 مدرس عمم النفس  – أيمن حصافي عبد الصمدد/ 

 طالب 43

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم إدارة الوقت .-

 تنظيم الوقت .-

 إدارة األعمال اليومية .-

 النصائح العامة إلدارة الوقت .-

 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس 92%
 املادة انعهمٍت 85%
 انخىظٍم  75%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  90%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

وخائج اإلحصائٍاث أٌم 
 نخقٍٍم احلمهت



 

034 

 

  

اإلعدادية بنين الطبريمع مدير مدرسة  حصافيأيمن  /الدكتور  
شيادة التقدير استالمأثناء   

اإلعدادية بنين الطبريمع طمبو مدرسة  حصافيأيمن  /الدكتور  



 

035 

 

 انقدزة عهى اختاذ انقساز
 مدة احلمهت  

 
 يوم واحد

 
29/10/2018  

 " بنين " ثانويةال الطبريمدرسة  
 واالجتماعي الثقافينشر الوعى 

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية  –كمية التربية النوعية  

 مدرس عمم النفس  –د/ أيمن حصافي عبد الصمد 

 طالب 42 

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 كيفية اتخاذ القرار .-

 البدائل الالزمة التخاذ القرار .-

 وضع مجموعة من األىداف .-

 أنواع اتخاذ القرار .-

 استراتيجية اتخاذ القرار .-

 الفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار .-

 قام الدكتور بإجراء ورشة عمل مع الطالب .-

- 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

 احملاضس 75%
 املادة انعهمٍت 80%
 انخىظٍم  75%
 مدي االسخفادة مه احلمهت  85%

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

036 

 

 
  

الثانوية بنين الطبريمع مدير مدرسة  حصافيأيمن  /الدكتور  
ومسؤول حمالت التوعية بالقطاع التربية البيئية والسكانية بالمديرية ومدير إدارة  

الثانوية بنين الطبريمع طمبو مدرسة  حصافيأيمن  /الدكتور  



 

037 

 

 اجملخمع املدزسً  يفانظُاٌس انسهبٍت 
 

 
 احلمهت مدة

 
 يوم واحد

 
31/10/2018  

 عاطف صدقي الرسمية  مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   – التمريضكمية  

  أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع   –فلاير فؤاد مميكو  د/ أ.م.

 طالب وطالبة 36

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 العادات الغذائية الخاطئة .-

 أضرار التدخين .-

العنف  –الكذب  –الغيرة  –من الظواىر السمبية " السرقة -
 وأشكالو وأسبابو ومظاىره " .

 إدمان اإلنترنت .-

 أشكال التنمر والعواقب المترتبة عميو .-

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

97%  احملاضس 
92%  املادة انعهمٍت 
89%  انخىظٍم  
98%  مدي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

ال
 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت



 

038 

 

  

الرسمية أثناء تسميم شيادات التقدير صدقيمدير مدرسة عاطف   

الرسمية صدقيفلاير فؤاد أثناء مناقشة إحدى الطالبات بمدرسة عاطف  /الدكتورة  



 

041 

 

 انظُاٌس انسهبٍت يف اجملخمع املدزسً

  
 مدة احلمهت

 
 يوم واحد

 
31/10/2018  

  الشييد المواء محمد ىانى مصطفى يونس " المقريزي سابقًا " مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة مصر الجديدة التعميمية    –كمية التمريض  

 أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع    –أ.م.د/ فلاير فؤاد مميكو  

 طالب وطالبة 41

 حىاَنج احلمهت عدة حماَز ًٌَ :
 مفيوم الظواىر السمبية .-

 العادات الغذائية الخاطئة .-

 أضرار التدخين .-

العنف  –الكذب  –الغيرة  –من الظواىر السمبية " السرقة -
 وأشكالو وأسبابو ومظاىره " .

 إدمان اإلنترنت .-

 أشكال التنمر والعواقب المترتبة عميو .-

- 

 حازٌخ إوعقاد احلمهت

90%  احملاضس 
85%  املادة انعهمٍت 
85%  انخىظٍم  
95%  مدي االسخفادة مه احلمهت  

 

 مكان  احلمهت

 اهلدف مه احلمهت 

 اجلٍت املىظمت

 اجلٍاث املشازكت

 

 األعضاء املشازكني

 أعداد احلضُز

أٌم احملاَز انخً 
 حىاَنخٍا احلمهت

أٌم وخائج اإلحصائٍاث 
 نخقٍٍم احلمهت


