إداسح انٕلذ ٔفٍ االجنبص انسشٚغ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/18

يوم واحد

مدرسة  6أكتوبر اإلعدادية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التربية النوعية – إدارة عين شمس التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

أ.م.د /لمياء محمد االمبابى – أستاذ مساعد إدارة المنزل بقسم االقتصاد
المنزلى – كمية التربية النوعية

أػذاد احلضٕس

 34طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم وأهمية الوقت .
طريقة حساب الوقت .
أسباب ضياع الوقت .
شبح أسمه العولمه .
لن تصبح مدمناً لإلنترنت .
إصنع أهداف مستقبمك .
كن قوى اإلرادة .
صمم عمى النجاح .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

92

%100

أ.و.د دلٛبء االيجبثٗ يغ يذٚش يذسسخ  6أكزٕثش اإلػذادٚخ ثُبد ٔيسئٕل لسى
انزخطٛط ٔادلطشٔػبد ثئداسح ػني مشس ٔيسئٕىل محالد انزٕػٛخ ثبنمطبع

أ.و.د دلٛبء االيجبثٗ يغ طبنجبد يذسسخ  6أكزٕثش اإلػذادٚخ ثُبد ٔيذٚش انزخطٛط
ٔادلطشٔػبد ثئداسح ػني مشس

93

إداسح انٕلذ ٔفٍ االجنبص انسشٚغ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/18

يوم واحد

مدرسة الشهيد سيد صبحى اإلبتدائية
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التربية النوعية – إدارة عين شمس التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

أ.م.د /لمياء محمد االمبابى – أستاذ مساعد إدارة المنزل بقسم االقتصاد
المنزلى – كمية التربية النوعية

أػذاد احلضٕس

 36طالب وطالبه
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم وأهمية الوقت .
طريقة حساب الوقت .
أسباب ضياع الوقت .
شبح أسمه العولمه .
لن تصبح مدمناً لإلنترنت .
إصنع أهداف مستقبمك .
كن قوى اإلرادة .
صمم عمى النجاح .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

94

%100

أ.و.د دلٛبء االيجبثٗ يغ يذٚش يذسسخ انطٓٛذ سٛذ صجذٗ اإلثزذائٛخ

أ.و.د دلٛبء االيجبثٗ يغ طالة يذسسخ انطٓٛذ سٛذ صجذٗ اإلثزذائٛخ

95

إداسح انٕلذ ٔفٍ االجنبص انسشٚغ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/19

يوم واحد

مدرسة سراى القبه اإلعدادية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة الزيتون التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

أ.م.د /عمياء عمى عيسي – أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس –
كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 47طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم إدارة الوقت .
أهمية الوقت .
من هم لصوص الوقت ؟
كيفية إدارة الوقت بفاعمية .
وقت الذروة والخمول .
خصائص عامة .
تمارين عن إدارة الوقت وتقييم الذات .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

96

%90
%78
%85
%85

أ.و.د ػهٛبء ػهٗ ػٛس ٙيغ يذٚش يذسسخ سشاٖ انمجّ اإلػذادٚخ ثُبد

أ.و.د ػهٛبء ػهٗ ػٛس ٙيغ طبنجبد يذسسخ سشاٖ انمجّ اإلػذادٚخ ثُبد

97

إداسح انٕلذ ٔفٍ االجنبص انسشٚغ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/19

يوم واحد

مدرسة سراى القبه الثانوية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة الزيتون التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

أ.م.د /عمياء عمى عيسي – أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس –
كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 36طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم إدارة الوقت .
أهمية الوقت .
من هم لصوص الوقت ؟
كيفية إدارة الوقت بفاعمية .
وقت الذروة والخمول .
خصائص عامة .
تمارين عن إدارة الوقت وتقييم الذات .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

98

%80
%75
%80
%86

أ.و.د ػهٛبء ػهٗ ػٛس ٙيغ يذٚش يذسسخ سشاٖ انمجّ انثبَٕٚخ ثُبد

أ.و.د ػهٛبء ػهٗ ػٛس ٙيغ طبنجبد يذسسخ سشاٖ انمجّ انثبَٕٚخ ثُبد

99

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/22

يوم واحد

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

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة وسط التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /نبيمه تاجر خير اهلل – مدرس عمم اإلجتماع – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 34طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

-

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الظاهرة السمبية .
الظواهر السمبية " العنف – التدخين – السرقة – الكذب – الهروب
من المدرسة " .
كيف أكون إيجابياً ؟
المشاركة فى األنشطة المدرسية .
التعاون مع الزمالء .
إحترام المدرسين .
المحافظة عمى ممتمكات المدرسة .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

100

%92
%75
%75
%86

دَ /جٛهخ ربجش خري اهلل يغ يذٚش يذسسخ انكًبل اإلثزذائٛخ ٔيسئٕل انرتثٛخ
انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئداسح ٔسط يغ يذٚش إداسح انزخطٛط ثبنمطبع

طالة يذسسخ انكًبل اإلثزذائٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ

101

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

يذح احلًهخ

2017/10/22

يكبٌ احلًهخ

مدرسة المعز لدين اهلل الرسمية

اذلذف يٍ احلًهخ

نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

اجلٓخ ادلُظًخ

يوم واحد

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة وسط التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /نبيمه تاجر خير اهلل – مدرس عمم اإلجتماع – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 36طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

-

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الظاهرة السمبية .
الظواهر السمبية " العنف – التدخين – السرقة – الكذب – الهروب
من المدرسة " .
كيف أكون إيجابياً ؟
المشاركة فى األنشطة المدرسية .
التعاون مع الزمالء .
إحترام المدرسين .
المحافظة عمى ممتمكات المدرسة .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

102

%90
%85
%91
%95

د َجٛهخ ربجش خرياهلل يغ يذٚش يذسسخ ادلؼض نذ ٍٚهلل انش مسٛخ ٔيسئٕل انرتثٛخ
انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئداسح ٔسط ٔيذٚش إداسح انزخطٛط ثبنمطبع

د َجٛهّ ربجش خري اهلل يغ طالة يذسسخ ادلؼض نذ ٍٚهلل انشمسٛخ

103

انزٕاصم ٔنغخ احلٕاس
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/23

يوم واحد

مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية " المرحمة الثانوية "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التربية النوعية – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /سماح إبراهيم يوسف – مدرس اإلعالم صحافة واذاعة وتميفزيون-
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أػذاد احلضٕس

 35طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 سمات وأنماط الحوار . -كيفية إدارة الحوار .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 الفرق بين الحوار والجدل . الحوار المخممى " الهادى " . -تصنيف الشخصيات .

 سوء التواصل فى الحوار . كيفية إدارة الحوار .احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

104

%100

د مسبح إثشاْٛى يغ يذٚش يذسسخ ػًشثٍ اخلطبة انشمسٛخ ٔيذٚش إداسحانرتثٛخ
انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ مبذٚشٚخ انرتثٛخ ٔانزؼهٛى

د مسبح إثشاْٛى يغ طالة يذسسخ ػًش ثٍ اخلطبة انشمسٛخ

105

انزٕاصم ٔنغخ احلٕاس
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/23

يوم واحد

مدرسة السمحدار الصناعية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التربية النوعية – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /سماح إبراهيم يوسف – مدرس اإلعالم صحافة واذاعة وتميفزيون-
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أػذاد احلضٕس

 29طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 سمات وأنماط الحوار . -كيفية إدارة الحوار .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 الفرق بين الحوار والجدل . الحوار المخممى " الهادى " . -تصنيف الشخصيات .

 سوء التواصل فى الحوار . كيفية إدارة الحوار .احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

106

%100

د مسبح إثشاْٛى يغ يذٚش انسهذذاس انثبَٕٚخ انصُبػٛخ ٔيذٚش إداسح انرتثٛخ
انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ مبذٚشٚخ انرتثٛخ ٔانزؼهٛى

د مسبح إثشاْٛى يغ طبنجبد يذسسخ انسهذذاس انثبَٕٚخ انصُبػٛخ ٔيذٚش ادلذسسخ

107

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/24

يوم واحد

مدرسة الفجالة اإلعدادية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

معهد الدراسات العميا لمطفولة – إدارة الوايمى التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

أ.د /جمال شفيق أحمد – أستاذ عم النفس – معهد الدراسات العميا لمطفولة

أػذاد احلضٕس

 34طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الظواهر السمبية .
التأخر عن ميعاد ميعاد المدرسة .
الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي وكثرة التغيب عنها .
ع دددم اإلنتبدددار أو التركيد ددز أثن دداء الحص ددص الد ارسد ددية واثدددارة الشد ددغب
والمشاكل .
العنف والعدوان ضد الزمالء والمدرسين بالمدرسة .
عدم الحفاظ عمى األثاث وأدوات المدرسة .
أضرار التدخين .
سموكيات " الغش – السرقة – الكذب " .......-
عدم اإلهتمام بالمظهر الشخصى والنظافة الشخصية .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

108

%86
%86
%85
%85

أ.د مجبل ضفٛك يغ يذٚش يذسسخ انفجبنخ اإلػذادٚخ ثُبد ٔيسئٕل انرتثٛخ
انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ٔيسئٕل محالد انزٕػٛخ ثبنمطبع

أ.د مجبل ضفٛك يغ طبنجبد يذسسخ انفجبنخ اإلػذالدٚخ ثُبد

109

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/24

يوم واحد

مدرسة الفاروق عمر اإلعدادية " بنين "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

معهد الدراسات العميا لمطفولة – إدارة الوايمى التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

.د /جمال شفيق أحمد – أستاذ عم النفس – معهد الدراسات العميا لمطفولة

أػذاد احلضٕس

 35طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الظواهر السمبية .
التأخر عن ميعاد ميعاد المدرسة .
الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي وكثرة التغيب عنها .
عدم اإلنتبار أو التركيز أثناء الحصص الدراسية واثارة الشغب
والمشاكل .
العنف والعدوان ضد الزمالء والمدرسين بالمدرسة .
عدم الحفاظ عمى األثاث وأدوات المدرسة .
أضرار التدخين .
سموكيات " الغش – السرقة – الكذب " .......-
عدم اإلهتمام بالمظهر الشخصى والنظافة الشخصية .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

110

%85
%89
%92
%85

أ.د مجبل ضفٛك يغ يذٚش يذسسخ انفبسٔق ػًش اإلػذادٚخ ثُني ٔيسئٕل إداسح
انرتثٛخ انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ٔيسئٕل محالد انزٕػٛخ ثبنمطبع

أ.د مجبل ضفٛك يغ طهجّ يذسسخ انفبسٔق ػًش اإلػذادٚخ ثُني

111

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/25

يوم واحد

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

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /رانيا حاكم كامل – مدرس بقسم عمم اإلجتماع – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 30طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 -تعريف الظواهر السمبية .

 الظواهر السمبية " العنف – العدوان – التسرب من التعميم –أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

الهروب من المدرسة – السرقة – التدخين – األلفاظ الدارجة " .
 األسباب المؤدية إلى بعض السموكيات . -كيفية مواجهة الظواهر السمبية .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

112

%100

د ساَٛب دبكى ٔيذٚش يذسسخ انسهذذاس ادلزًٛضح ٔيسئٕل إداسح انرتثٛخ انجٛئٛخ
ٔانسكبَٛخ ثئداسح يصش اجلذٚذح

د ساَٛب دبكى يغ طالة يذسسخ انسهذذاس ادلزًٛضح

113

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/25

يوم واحد

مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة مصر الجديدة التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /رانيا حاكم كامل – مدرس بقسم عمم اإلجتماع – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 30طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 -تعريف الظواهر السمبية .

 الظواهر السمبية " العنف – العدوان – التسرب من التعميم –أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

الهروب من المدرسة – السرقة – التدخين – األلفاظ الدارجة " .
 األسباب المؤدية إلى بعض السموكيات . -كيفية مواجهة الظواهر السمبية .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%85

ادلبدح انؼهًٛخ

%80

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%90

انزُظٛى

114

%85

د ساَٛب دبكى يغ يذٚش يذسسخ فبطًخ انضْشاء انثبَٕٚخ ثُبد

د ساَٛب دبكى يغ طبنجبد يذسسخ فبطًّ انضْشاء انثبَٕٚخ ثُبد

115

يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجخ ْزِ ادلشدهخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/26

يوم واحد

مدرسة العزيز باهلل الثانوية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التمريض – إدارة الزيتون التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /شيماء فتحى مكى – مدرس تمريض صحة المجتمع – كمية التمريض

أػذاد احلضٕس

 30طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 تعريف المراهقة وأهمية سن المراهقة . -مراحل المراهقة .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 جوانب النمو فى هذر المرحمة . -نماذج المراهقة وأشكالها .

 أسباب ونماذج مشكالت سن المراهقة . -وصايا لممراهقة .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

116

%70
%75
%75
%85

د ضًٛبء فزذٗ ٔيذٚش يذسسخ انؼضٚض ثبهلل انثبَٕٚخ ثُبد ٔيسئٕل محالد
انزٕػٛخ ثبنمطبع

د ضًٛبء فزذٗ يغ طبنجبد يذسسخ انؼضٚض ثبهلل انثبَٕٚخ ثُبد

117

يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجخ ْزِ ادلشدهخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/26

يوم واحد

مدرسة الجامعة اإلسالمية اإلعدادية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التمريض – إدارة الزيتون التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /شيماء فتحى مكى – مدرس تمريض صحة المجتمع – كمية التمريض

أػذاد احلضٕس

 40طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 تعريف المراهقة وأهمية سن المراهقة . -مراحل المراهقة .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 جوانب النمو فى هذر المرحمة . -نماذج المراهقة وأشكالها .

 أسباب ونماذج مشكالت سن المراهقة . -وصايا لممراهقة .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

118

%85
%75
%75
%75

د ضًٛبء فزذٗ ٔيذٚش يذسسخ اجلبيؼخ اإلساليٛخ اإلػذادٚخ ثُبد ٔيسئٕل
انرتثٛخ اإلجزًبػٛخ ثئداسح انضٚزٌٕ ٔيسئٕل محالد انزٕػٛخ ثبنمطبع

د ضًٛبء فزذٗ يغ طبنجبد يذسسخ اجلبيؼخ اإلساليٛخ اإلػذادٚخ ثُبد

119

يطكالد ادلشاْمخ ٔيبرزطهجخ ْزِ ادلشدهخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/30

يوم واحد

مدرسة الناصرية اإلعدادية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة عين شمس التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

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

أػذاد احلضٕس

 31طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

معنى المراهقة وأهمية سن المراهقة .
جوانب مرحمة المراهقة " جانب إنفعالى – جانب إجتماعى " .
إختيار األصدقاء فى هذر المرحمة .
التقمبات النفسية .
الغضب أثناء مرحمة المراهقة .
اإلكتئاب بوابة لمدخول فى أمراض كثيرة .
شبكة التواصل اإلجتماعى " الفيس بوك " وأضرارها .
اإلرتباط فى هذر المرحمة بالطرف اآلخر .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

120

%90
%93
%93
%100

د اثزسبو حمًذ ػجذ انسزبس يغ يذٚش يذسسخ انُبصشٚخ اإلػذادٚخ ثُبد

د اثزسبو حمًذ يغ يذٚش لسى انزخطٛط ٔادلطشٔػبد ثئداسح ػني مشس ٔطبنجبد
يذسسخ انُبصشٚخ اإلػذادٚخ ثُبد

121

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٙ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/30

يوم واحد

مدرسة الناصر صالح الدين اإلبتدائية
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة عين شمس التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

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

أػذاد احلضٕس

 34طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 المشكالت الصحية . -صعوبة المناهج .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 مشكالت التأخر الدراسي . -الكذب وأشكاله .

 السرقة وطرق عالجها . -العنف والعدوان .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

122

%100

د اثزسبو حمًذ يغ يذٚش يذسسخ انُبصش صالح انذ ٍٚاإلثزذائٛخ ٔيذٚش لسى
انزخطٛط ٔادلطشٔػبد ثئداسح ػني مشس ٔيسئٕل محالد انزٕػٛخ ثبنمطبع

د اثزسبو حمًذ يغ طالة يذسسخ انُبصش صالح انذ ٍٚاإلثزذائٛخ

123

انؼُف يٍ انظٕاْش انسهجٛخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/31

يوم واحد

مدرسة باب الشعرية اإلعدادية  -بنين " الصف األول والثانى "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة باب الشعرية التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /ليديا صفوت إبراهيم – مدرس بقسم عمم اإلجتماع – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 41طالب
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 -معنى العنف وأسبابه .

 الزمالء وتأثيرهم فى التعامل .أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 عدم المحافظة عمى أثاث المدرسة . -اإلضطراب النفسي .

 أثر وسائل اإلعالم عمى السموك . -الحمول المقترحة لمحد من العنف .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

124

%93
%90
%89
%95

د نٛذٚب صفٕد يغ طهجّ يذسسخ ثبة انطؼشٚخ اإلػذادٚخ ثُني انصف األٔل
ٔانثبَٗ

د نٛذٚب صفٕد يغ طهجّ يذسسخ ثبة انطؼشٚخ اإلػذادٚخ ثُني انصف األٔل
ٔانثبَٗ

125

انؼُف يٍ انظٕاْش انسهجٛخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/10/31

يوم واحد

مدرسة باب الشعرية اإلعدادية  -بنين " الصف الثالث"
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة باب الشعرية التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /ليديا صفوت إبراهيم – مدرس بقسم عمم اإلجتماع – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 27طالب
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 -معنى العنف وأسبابه .

 الزمالء وتأثيرهم فى التعامل .أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 عدم المحافظة عمى أثاث المدرسة . -اإلضطراب النفسي .

 أثر وسائل اإلعالم عمى السموك . -الحمول المقترحة لمحد من العنف .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

126

%93
%89
%88
%95

د نٛذٚب صفٕد يغ يذٚش يذسسخ ثبة انطؼشٚخ اإلػذادٚخ ثُني

د نٛذٚب صفٕد يغ طهجّ يذسسخ ثبة انطؼشٚخ اإلػذادٚخ ثُني انصف انثبنث

127

انزٕاصم ٔنغخ احلٕاس
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/11/2

يوم واحد

مدرسة العباسية الثانوية الصناعية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التربية النوعية – إدارة الوايمي التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /سماح إبراهيم يوسف – مدرس اإلعالم صحافة واذاعة وتميفزيون-
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أػذاد احلضٕس

 34طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 سمات وأنماط الحوار . -كيفية إدارة الحوار .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 الفرق بين الحوار والجدل . الحوار المخممى " الهادى " . -تصنيف الشخصيات .

 سوء التواصل فى الحوار . كيفية إدارة الحوار .احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%95

ادلبدح انؼهًٛخ

%95

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%95

انزُظٛى

128

%89

د مسبح إثشاْٛى يغ يذٚش يذسسخ انؼجبسٛخ انثبَٕٚخ انصُبػٛخ ثُبد ٔيذٚش لسى
انرتثٛخ انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئداسح انٕاٚهٗ

د مسبح إثشاْٛى يغ طبنجبد يذسسخ انؼجبسٛخ انثبَٕٚخ انصُبػٛخ ثُبد

129

انزٕاصم ٔنغخ احلٕاس
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/11/2

يوم واحد

مدرسة طمعت حرب الرسمية
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التربية النوعية – إدارة الوايمي التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /سماح إبراهيم يوسف – مدرس اإلعالم صحافة واذاعة وتميفزيون-
تربية خاصة – كمية التربية النوعية

أػذاد احلضٕس

 35طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

 سمات وأنماط الحوار . -كيفية إدارة الحوار .

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

 الفرق بين الحوار والجدل . الحوار المخممى " الهادى " . -تصنيف الشخصيات .

 سوء التواصل فى الحوار . كيفية إدارة الحوار .احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

130

%100

د مسبح إثشاْٛى يغ يذٚش يذسسخ طهؼذ دشة انشمسٛخ ٔيذٚش لسى انرتثٛخ
انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئداسح انٕاٚهٗ

د مسبح إثشاْٛى يغ طهجّ يذسسخ طهؼذ دشة انشمسٛخ

131

يطكالد ادلشاْمخ ٔيب رزطهجخ ْزِ ادلشدهخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/11/6

يوم واحد

مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية " بنات "
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية تمريض – إدارة حدائق القبة التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

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

أػذاد احلضٕس

 52طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

معنى المراهقة .
مراحل المراهقة .
نماذج ومشكالت المراهقة (مشكالت صحية – نفسية – سموكية) .
أنواع المراهقة (المراهقة المتكيفة – المراهقة األنسحابية – المراهقة
المنحرفة) .
أسباب مشاكل المراهقين .
مفاتيح سعادر المراهقين (التربية اإليجابية – الحوار الهادئ) .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

132

%100
%78
%76
%92

انذكزٕسح ْبنخ حمًذ أثُبء فؼبنٛبد احلًهخ

طبنجبد يذسسخ فبطًخ انضْشاء انثبَٕٚخ اثُبء فؼبنٛبد احلًهخ

133

يطكالد ادلشاْمخ ٔيب رزطهجخ ْزِ ادلشدهخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ

احلًهخ
اجلٓخيٍ
اذلذف
ادلُظًخ

يذح احلًهخ

2017/11/6

يوم واحد

م /أحمد ماهر ث – م /جمال عبد الناصر ث – م /النقراشى ع  ،ث )
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية تمريض – إدارة حدائق القبة التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

أ.م.د /هالددة محمددد محمددد – أسددتاذ مسدداعد تم دريض صددحة المجتمددع –
كمية التمريض

أػذاد احلضٕس

 42طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ

 معنى المراهقة . مراحل المراهقة . -نماذج ومشكالت المراهقة (مشكالت صحية – نفسية – سموكية) .

رُبٔنزٓب احلًهخ

 أسباب مشاكل المراهقين . -مفاتيح سعادر المراهقين (التربية اإليجابية – الحوار الهادئ) .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

134

%92
%79
%76
%91

انذكزٕسح ْبنخ رزسهى ضٓبدح انزمذٚش يٍ يذٚش يذسسخ فبطًخ انضْشاء

انذكزٕسح ْبنّ حمًذ رزجبدل احلٕاس يغ أدذ انطالة

135

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٗ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

يذح احلًهخ

2017/11/8

يكبٌ احلًهخ

مدرسة النصر الرسمية " بنات "

اذلذف يٍ احلًهخ

نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

اجلٓخ ادلُظًخ

يوم واحد

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التمريض – إدارة باب الشعرية التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

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

أػذاد احلضٕس

 27طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الظواهر السمبية .
عدم اإلنتبار او التركيز اثناء الحصص الدراسية .
العنف والعداون ضد الزمالء والمدرسين بالمدرسة .
عدم الحفاظ عمى األساس وأدوات المدرسة .
سموكيات الغش – السرقة – الغيرة –الكذب .

اإلجيبثٛبد

 هوارصت األنشطت الوذرصيت والحفاظ علً أدواث الوذرصت واإلنتواء لهااحملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

136

%85
%85
%92
%92

انذكزٕسح يريفذ حمًذ رزسهى ضٓبدح انزمذٚش يٍ يذٚش يذسسخ فبطًخ انضْشاء

انذكزٕسح يريفذ حمًذ رزجبدل احلٕاس يغ إدذٖ انطبنجبد

137

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٗ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

يذح احلًهخ

2017/11/8

يكبٌ احلًهخ

مدرسة النصر الرسمية " بنين"

اذلذف يٍ احلًهخ

نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

اجلٓخ ادلُظًخ

يوم واحد

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية التمريض – إدارة باب الشعرية التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

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

أػذاد احلضٕس

 22طالب
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الظواهر السمبية .
عدم اإلنتبار او التركيز اثناء الحصص الدراسية .
العنف والعداون ضد الزمالء والمدرسين بالمدرسة .
عدم الحفاظ عمى األساس وأدوات المدرسة .
سموكيات الغش – السرقة – الغيرة –الكذب .

اإلجيبثٛبد

 هوارصت األنشطت الوذرصيت والحفاظ علً أدواث الوذرصت واإلنتواء لهااحملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

ادلبدح انؼهًٛخ
انزُظٛى

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

138

%85
%85
%92
%92

انذكزٕسح يريفذ يغ يذٚش ادلذسسخ ٔانسبدح اإلداسٚني

انذكزٕسح يريفذ يغ طهجّ يذسسخ انُصش انشمسٛخ ثُني

139

كٛفٛخ رؼبيم أٔنٛبء األيٕس ٔاألخصبئٛني اإلجزًبػٛني يغ انفئبد اخلبصخ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ

يذح احلًهخ

2017/11/8

يكبٌ احلًهخ

مدرسة الزيتون اإلعدادية ( بنين)

اذلذف يٍ احلًهخ

نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

اجلٓخ ادلُظًخ

يوم واحد

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

اجلٓبد ادلطبسكخ

كمية البنات – إدارة الزيتون التعميمية

األػضبء ادلطبسكني

د /رشا إبراهيم السيد – مدرس تربية الطفل – كمية البنات

أػذاد احلضٕس

 30من أولياء األمور واألخصائيين
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

مفهوم الدمج واهميته .
مفهوم مشاركة األسرة فى البرنامج التربوى (التمميذ المعاق) .
نصائح لموالدين لمنجاح فى تدريب الطفل المعاق .
إشراك أولياء األمور فى البرنامج اإلرشادى لمطفل .
فوائد تعود عمى الطفل المعاق .

انزٕصٛبد

 تنظين برناهج عن الضلىك العذوانً . تقبل الشخص العادي لطفل الذهج . عول حوالث تىعيت لوذيري الوذارس وهضؤلً الذهج .احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%100

انزُظٛى

140

%100

انذكزٕسح سضب إثشاْٛى أثُبء محهخ انزٕػٛخ مبذسسخ انضٚزٌٕ اإلػذادٚخ ثُني

أٔنٛبء األيٕس ٔاإلخصبئٛني اإلجزًبػٛني أثُبء محهخ انزٕػٛخ مبذسسخ انضٚزٌٕ
اإلػذادٚخ ثُني

141

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٗ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ
اذلذف يٍ احلًهخ
اجلٓخ ادلُظًخ
اجلٓبد ادلطبسكخ

يذح احلًهخ

2017/11/9

يوم واحد

مدرسة جمال عبد الناصر اإلعدادية (بنات)
نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

معهد الدراسات العميا لمطفولة – إدارة وسط التعميمية

األػضبء ادلطبسكني
أػذاد احلضٕس

 39طالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

دور المدرسة واألسرة فى تنمية الناحية الجسمية والعقمية لمطالب.
دعم األنشطة المدرسية .
الهروب من المدرسة وعدم اإلنتظام فى الحصص المدرسية .
الحفاظ عمى األدوات الشخصية والمدرسية .
اضرار النت والتدخين .
العنف والسرقة والكذب والغيرة .
الوشكالث التً تىاجه الطالباث فً صن الوراهقت .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%100

ادلبدح انؼهًٛخ

%100

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%97

انزُظٛى

142

%100

أ.د مجبل ضفٛك يغ يذٚش ادلذسسخ أثُبء اسزالو ضٓبدح انزمذٚش

االسزبر انذكزٕس مجبل ضفٛك يغ انطبنجبد أثُبء محهخ انزٕػٛخ

143

انظٕاْش انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذسسٗ
ربسٚخ إَؼمبد احلًهخ
يكبٌ احلًهخ

يذح احلًهخ

2017/11/9

يوم واحد

مدرسة المحمدية الرسمية

اذلذف مدرسة المحمدية نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى
احلًهخ
اجلٓخ يٍ
الرسمية
ادلُظًخ
اجلٓبد ادلطبسكخ

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -إدارة التخطيط وتنمية البيئة

معهد الدراسات العميا لمطفولة – إدارة وسط التعميمية

األػضبء ادلطبسكني
أػذاد احلضٕس

 27طالب وطالبة
رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔس ْٔ: ٙ

أْى احملبٔس انزٙ
رُبٔنزٓب احلًهخ

-

دور المدرسة واألسرة فى تنمية الناحية الجسمية والعقمية لمطالب.
دعم األنشطة المدرسية .
الهروب من المدرسة وعدم اإلنتظام فى الحصص المدرسية .
الحفاظ عمى األدوات الشخصية والمدرسية .
اضرار النت والتدخين .
العنف والسرقة والكذب والغيرة .
إللتزام بالزي الوذرصً .
ظاهرة التحرط .

احملبضش
أْى َزبئج اإلدصبئٛبد
نزمٛٛى احلًهخ

%82

ادلبدح انؼهًٛخ

%85

يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ

%89

انزُظٛى

144

%70

االسزبر انذكزٕس مجبل ضفٛك اثُبء إسزالو ضٓبدح انزمذٚش

االسزبر انذكزٕس مجبل ضفٛك يغ انطالة اثُبء فؼبنٛبد احلًهخ

145

