
 

 

203 

 

 انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ  

 
 يوم واحد

 
11/2/2018  

  أحمد أمين اإلبتدائية مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   وسطإدارة  –تربية كمية ال 

  كمية التربية  –مدرس أصول التربية  – أفراح محمد عمىد/ 

 طالبةطالب و  30

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف . -الكذب  –السرقة 

. األنانية وحب النفس 

 -اإلجيبثٛبد :
 اإليثار . –التعاون 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 ادلشبركخ اجلٓبد

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

204 

 

 إسزالوأفزاذ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ أمحذ أيني اإلثزذائٛخ أثُبء   انذكزٕرح
 شٓبدح انزمذٚز

اإلثزذائٛخأفزاذ حمًذ يغ عالة يذرسخ أمحذ أيني  انذكزٕرح  



 

 

205 

 

 انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ 

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
11/2/2018  

  مصطفى كامل اإلبتدائية مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   وسطإدارة  –تربية كمية ال 

  كمية التربية  –مدرس أصول التربية  – أفراح محمد عمىد/ 

 طالبةطالب و  35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف . -الكذب  –السرقة 

. األنانية وحب النفس 

 -اإلجيبثٛبد :
 اإليثار . –التعاون 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

اإلحصبئٛبد أْى َزبئح 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

206 

 

أفزاذ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ يصغفٗ كبيم اإلثزذائٛخ ٔيٕخّ   انذكزٕرح
 أٔل انرتثٛخ انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئدارح ٔسظ أثُبء رسهٛى شٓبدح انزمذٚز

انذكزٕرح أفزاذ حمًذ يغ عالة يذرسخ يصغفٗ كبيم اإلثزذائٛخ أثُبء ٔرشخ 
 ػًم فٗ محهخ انزٕػٛخ



 

 

207 

 

 انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ إدارح

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
13/2/2018  

  قومية البكرى " المرحمة اإلعدادية " مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   –البنات كمية  
 –أستاذ مساعد المناىج وطرق التدريس  –عمياء عمى عيسى د/ أ.م.

  كمية البنات   
 طالب 29

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. أىمية الوقت 

. اإلستخدام األمثل لموقت لتحقيق اليدف 

ىل تستطيع تحديد أىدافك فى الوقت المحدد ؟ 

 ىل تعد قوائم بالميام اليومية ؟ 

 ىل تخصص وقت لتطوير وتنمية شخصيتك ؟ 

. المضيعات الشخصية 

. المضايعات الخارجية 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95             %  احملبضز
85             %  ادلبدح انؼهًٛخ
80             %  انزُظٛى 
85             %  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ 

 

 يكبٌ  احلًهخ

 يٍ احلًهخاذلذف  

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

208 

 

 أ.و.د ػهٛبء ػهٗ يغ يذٚز يذرسخ لٕيٛخ انجكزٖ أثُبء رسهٛى شٓبدح انزمذٚز

ػهٛبء ػهٗ يغ عالة يذرسخ لٕيٛخ انجكزٖ أثُبء محهخ انزٕػٛخ أ.و.د  



 

 

209 

 

 إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ

  
 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
13/2/2018  

  إلعدادية " المرحمةا ""المقريزى سابقاالمواء محمد ىانى مصطفى يونسمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  –البنات كمية  
 –أستاذ مساعد المناىج وطرق التدريس  –عمياء عمى عيسى د/ أ.م.

  كمية البنات   
 وطالبة طالب 31

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. أىمية الوقت 

. اإلستخدام األمثل لموقت لتحقيق اليدف 

ىل تستطيع تحديد أىدافك فى الوقت المحدد ؟ 

 ىل تعد قوائم بالميام اليومية ؟ 

 ىل تخصص وقت لتطوير وتنمية شخصيتك ؟ 

. المضيعات الشخصية 

. المضايعات الخارجية 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

80             %  احملبضز
75             %  ادلبدح انؼهًٛخ
71             %  انزُظٛى 
90             %  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ 

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 احلًهخنزمٛٛى 



 

 

210 

 

  

 أ.و.د ػهٛبء ػهٗ يغ يذٚز يذرسخ انهٕاء حمًذ ْبَٗ يصغفٗ َٕٚس
أثُبء رسهٛى شٓبدح انزمذٚز  "ادلمزٚشٖ سبثمب "  

 أ.و.د ػهٛبء ػهٗ يغ عالة يذرسخ انهٕاء حمًذ ْبَٗ يصغفٗ َٕٚس
ادلمزٚشٖ سبثمب   



 

 

211 

 

   إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
14/2/2018  

  األىمية اإلبتدائية  مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  –البنات كمية  

  كمية البنات    –مدرس المناىج وطرق التدريس  –د/ لمياء محمد أيمن خيرى 

 وطالبة طالب 25

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. أىمية إدارة الوقت 

. التعرف عمى نقاط القوة والضعف لديك التى ترتبط بإدارة الوقت 

. سبوعى  كيفية وضع جدول يومى وا 

. المسببات التى تؤدى إلى التكاسل والتأجيل 

.  إستراتيجيات التخمص من الكسل 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

اإلحصبئٛبد أْى َزبئح 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

212 

 

  

انذكزٕرح دلٛبء حمًذ يغ يذٚز يذرسخ األْهٛخ اإلثزذائٛخ ٔيذٚز إدارح انرتثٛخ 
 انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ مبذٚزٚخ انرتثٛخ ٔانزؼهٛى

 انذكزٕرح دلٛبء حمًذ خريٖ يغ عالة يذرسخ األْهٛخ اإلثزذائٛخ
أثُبء محهخ انزٕػٛخ   



 

 

213 

 

   اجملزًغ ادلذرسٙ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
15/2/2018  

 مصر اإلعدادية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة   –التمريض كمية  
 –أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع  –محمد أ.م.د/ ىالو محمد 
  كمية التمريض    

 طالب 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 اليروب من  –العنف  –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة
 التدخين واإلدمان " –المدرسة 

 اإلجيبثٛبد : 
 اليدوء أثناء الحصة . –إحترام المدرس  –اإللتزام 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

214 

 

أ.و.د ْبنّ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ يصز اإلػذادٚخ ثُني ٔيسئٕىل محالد 
 انزٕػٛخ ثبنمغبع ٔيسئٕل لسى انزخغٛظ ٔادلشزٔػبد ثئدارح ػني مشس

 أ.و.د ْبنّ حمًذ يغ عهجّ يذسخ يصز اإلػذادٚخ ثُني أثُبء محهخ انزٕػٛخ



 

 

215 

 

 يشكالد ادلزاْمخ ٔيب رزغهجّ ْذِ ادلزحهخ

 يذح احلًهخ  

 
 يوم واحد

 
19/2/2018  

 الظاىر التجارية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  باب الشعرية إدارة   –التمريض كمية  

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

 طالب 25

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
حميا .المراىقة ومر ا 
. مظاىر النمو المختمفة 
. اإلرتباط بين السن والنمو 
. النضج الجسمى والتغيرات النفسية 
. أسباب مشكالت المراىقة 
. مفاتيح سعادة المراىقة 
المراقبة الذاتية . –الحوار اليادئ  –ية نتربية إيما 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

216 

 

  

 دْبنخ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ انظبْز انزدبرٚخ اثُبء رسهٛى شٓبدح انزمذٚز

 د ْبنخ حمًذ يغ عهجّ يذرسخ انظبْز انزدبرٚخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ



 

 

217 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
21/2/2018  

  " الكمال سابقًا "     الشييد طارق المرجاوى اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة  إدارة   –البنات كمية  

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

 وطالبة طالب 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
 األلفاظ السيئة . –األنانية  –العند  –الكذب  –العنف 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة ونظافتيا 

. المحافظة عمى البيئة 

. عدم اإلنتباه فى الحصص الدراسية 

. النظافة الشخصية 

. اإلعتماد عمى الدروس الخصوصية 

. ترشيد إستيالك المياه 

 

 إَؼمبد احلًهخربرٚخ 

96             %  احملبضز
85             %  ادلبدح انؼهًٛخ
85             %  انزُظٛى 
96             %  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ 

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

218 

 

 د سحز حمًذ يغ يذٚز يذرسخ عبرق ادلزخبٔ٘ أثُبء رسهٛى انشٓبدح

 انذكزٕرح سحز حمًذ يغ عالة يذرسخ عبرق ادلزخبٖٔ أثُبء احلًهخ



 

 

219 

 

 يشكالد ادلزاْمخ ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخ

 يذح احلًهخ  

 
واحد يوم  

 
21/2/2018  

  الخمفاء اإلعدادية " بنين "     مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة  إدارة   –البنات كمية  

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

 طالب 30

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. المراىقة ومراحميا 

. مظاىر النمو المختمفة 

. اإلرتباط بين السن والنمو 

. النضج الجسمى والتغيرات النفسية 

. أسباب مشكالت المراىقة 

 المراقبة الذاتية . –الحوار اليادئ  –تربية إيمانية 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز %             97
 ادلبدح انؼهًٛخ %             80
 انزُظٛى  %             85
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  %             90

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 احلضٕر أػذاد

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

220 

 

  

 انذكزٕرح سحز انشؼزأٖ يغ يذٚز يذرسخ اخلهفبء اإلػذادٚخ ثُني
أثُبء رسهٛى شٓبدح انزمذٚز   

 انذكزٕرح سحز انشؼزأٖ يغ عهجّ يذرسخ اخلهفبء اإلػذادٚخ ثُني



 

 

221 

 

   ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخيشكالد ادلزاْمخ 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
21/2/2018  

  يوسف السباعى الثانوية " بنات "     مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىو إدارة   –التمريض كمية  

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

 ةطالب 43

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. معنى المراىقة 

. خصائص المراىقة 

. أسباب الصراع اإلنفعالى فى مرحمة المراىقة 

. نماذج المراىقة وأشكاليا 

السمنو  –سن المراىقة " فقدان الشيية  المشكالت الغذائية فى– 
 األكل خارج المنزل " .

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز %             90
 ادلبدح انؼهًٛخ %             87
 انزُظٛى  %             91
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  %             100

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

222 

 

  

 أ.د سٓبو خزخس يغ يذٚز يذرسخ ٕٚسف انسجبػٗ انثبَٕٚخ ثُبد 
 أثُبء إسزالو شٓبداد انزمذٚز

سٓبو خزخس يغ عبنجبد يذرسخ ٕٚسف انسجبػٗ انثبَٕٚخ ثُبد أ.د  



 

 

223 

 

   يشكالد ادلزاْمخ ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخ  

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
21/2/2018  

  راىبات سيدة المعونو " المرحمة اإلعدادية "      مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىو إدارة   –التمريض كمية  

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

 ةطالب 350

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. معنى المراىقة 

. خصائص المراىقة 

. أسباب الصراع اإلنفعالى فى مرحمة المراىقة 

. نماذج المراىقة وأشكاليا 

 السمنو  –المشكالت الغذائية فى سن المراىقة " فقدان الشيية– 
 األكل خارج المنزل " .

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز %             98
 ادلبدح انؼهًٛخ %             95
 انزُظٛى  %             98
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  %             100

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

224 

 

اإلػذادٚخ سٓبو خزخس يغ يذٚز يذرسخ راْجبد سٛذح ادلؼَّٕ ادلزحهخ أ.د  
أثُبء اسزالو شٓبداد انزمذٚز    

 أ.د سٓبو خزخس يغ عبنجبد يذرسخ راْجبد سٛذح ادلؼَّٕ ادلزحهخ اإلػذادٚخ



 

 

225 

 

  انؼُف يٍ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ 

 يذح احلًهخ  

 
 يوم واحد

 
25/2/2018  

  الشييد الدالى اإلعدادية " بنين "       مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط إدارة   –الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

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

 طالب 46  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم العنف 
. دور المدرسة فى تكوين وتطوير شخصية الطالب 

 األنشطة التى يقوم بيا الطالب تؤدى إلى تنمية الشخصية
 وتطويرىا .

أىم السموكيات السمبية واإليجابية 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

94%  احملبضز 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
92%  انزُظٛى  
96%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

226 

 

 

  

أ.د مجبل شفٛك يغ يذٚز يذرسخ انشٓٛذ انذاىل اإلػذادٚخ ثُني ٔيٕخّ أٔل 
 انرتثٛخ انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئدارح ٔسظ

 عهجّ يذرسخ انشٓٛذ انذاىل اإلػذادٚخ ثُني أثُبء محهخ انزٕػٛخ



 

 

227 

 

  انؼُف يٍ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ  

 
 يوم واحد

 
25/2/2018  

  الرضوانية الصناعية الثانوية " بنين "       مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط إدارة   –الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

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

 طالب 30  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم العنف 
. دور المدرسة فى تكوين وتطوير شخصية الطالب 

 األنشطة التى يقوم بيا الطالب تؤدى إلى تنمية الشخصية
 وتطويرىا .

أىم السموكيات السمبية واإليجابية 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

97%  احملبضز 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
89%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

اإلحصبئٛبد أْى َزبئح 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

228 

 

 

 أ.د مجبل شفٛك أثُبء اسزالو شٓبدح انزمذٚز

 أ.د مجبل شفٛك يغ عهجّ يذرسخ انزضٕاَٛخ انصُبػٛخ ثُني



 

 

229 

 

   انؼُف يٍ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
26/2/2018  

  الطبرى اإلعدادية " بنين "       مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   –التربية النوعية  كمية 

 كمية التربية النوعية       –مدرس اإلعالم التربوى  –د/ سماح إبراىيم يوسف 

 طالب 37  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. أسباب العنف 

. أساليب العقاب 

. أنواع العنف 

. دور اإلعالم فى التوعية بمخاطر العنف والحد منو 

. الحمول الالزمو لمواجية العنف 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

97%  احملبضز 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
98%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

230 

 

  

 انذكزٕرح مسبذ إثزاْٛى يغ يذٚز يذرسخ انغربٖ اإلػذادٚخ ثُني 
اإلدارٚني ٔانسبدح  

 انذكزٕرح مسبذ إثزاْٛى يغ عهجّ يذرسخ انغربٖ اإلػذادٚخ ثُني



 

 

231 

 

   انؼُف يٍ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
26/2/2018  

  الطبرى الثانوية  " بنين "       مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   –التربية النوعية  كمية 

 كمية التربية النوعية       –مدرس اإلعالم التربوى  –د/ سماح إبراىيم يوسف 

 طالب 48  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
 أسباب العنف. 

. أساليب العقاب 

. أنواع العنف 

. دور اإلعالم فى التوعية بمخاطر العنف والحد منو 

. الحمول الالزمو لمواجية العنف 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضز 
93%  ادلبدح انؼهًٛخ 
89%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 ادلُظًخ اجلٓخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

232 

 

انذكزٕرح مسبذ إثزاْٛى يغ يذٚز يذرسخ انغربٖ انثبَٕٚخ ثُني أثُبء اسزالو 
 شٓبدح انزمذٚز

انثبَٕٚخ ثُني أثُبء محهخ انزٕػٛخ عهجّ يذرسخ انغربٖ  



 

 

233 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
28/2/2018  

 عمار بن ياسر اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم إدارة   –التمريض كمية 

 –أسهههتاذ مسهههاعد تمهههريض صهههحة المجتمهههع  –أ.م.د/ ىالهههو محمهههد محمهههد 
  كمية التمريض      

 طالب وطالبة 33  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 التدخين  –العنف  –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة– 
 اإللتزام  " .عدم 

  -اإلجيبثٛبد :
 اليدوء أثناء الحصة . –إحترام المدرس  –اإللتزام 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

98%  احملبضز 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
93%  انزُظٛى  
96%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 ادلُظًخ اجلٓخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

234 

 

  

 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ عبنجبد يذرسخ ػًبر ثٍ ٚبسز

 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ عهجّ يذرسخ ػًبر ثٍ ٚبسز



 

 

235 

 

   اجملزًغ ادلذرسٙ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
28/2/2018  

 حمزة بن عبد المطمب اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم إدارة   –التمريض كمية 

 –أسهههتاذ مسهههاعد تمهههريض صهههحة المجتمهههع  –/ ىالهههو محمهههد محمهههد أ.م.د
  كمية التمريض      

 طالب  32  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 التدخين  –العنف  –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة– 
 عدم اإللتزام  " .

  -اإلجيبثٛبد :
 اليدوء أثناء الحصة . –المدرس  إحترام –اإللتزام 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

236 

 

 

 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ محشح ثٍ ػجذ ادلغهت ٔانسبدح اإلدارٚني

 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ عهجّ يذرسخ محشح ثٍ ػجذ ادلغهت



 

 

237 

 

   يشكالد ادلزاْمخ ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
4/3/2018  

 الشييد ىانى الزلبانى اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط إدارة  - التمريض كمية 

 طالبة 31 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. تعريف المراىقة وأىمية سن المراىقة 

. مراحل المراىقة 

.  جوانب النمو فى ىذه المرحمة 

. نماذج المراىقة وأشكاليا 

. أسباب مشكالت سن المراىقة ونماذجيا 

 

 احلًهخ ربرٚخ إَؼمبد

100%  احملبضز 
89%  ادلبدح انؼهًٛخ 
85%  انزُظٛى  
95%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

238 

 

  

انذكزٕرح فزٚبل فؤاد يغ يذٚز يذرسخ انشٓٛذ ْبَٗ انشنجبَٗ اإلػذادٚخ ثُبد 
 ٔيٕخّ أٔل انرتثٛخ انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئدارح ٔسظ

 انذكزٕرح فزٚبل فؤاد يغ عبنجبد يذرسخ انشٓٛذ ْبَٗ انشنجبَٗ اإلػذادٚخ ثُبد



 

 

239 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 احلًهخيذح 

 
 يوم واحد

 
7/3/2018  

 محمد متولى الشعراوى اإلعدادية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم إدارة   –التمريض كمية 

 –مسهههاعد تمهههريض صهههحة المجتمهههع  أسهههتاذ –أ.م.د/ ىالهههو محمهههد محمهههد 
  كمية التمريض      

 طالب 52  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 التدخين  –العنف  –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة– 
 عدم اإللتزام  " .

  -اإلجيبثٛبد :
 اليدوء أثناء الحصة . –إحترام المدرس  –اإللتزام 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضز 
93%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
97%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

 أْى احملبٔر انزٙ
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

240 

 

 

انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ حمًذ يزٕىل انشؼزأٖ اإلػذادٚخ ثُني 
 أثُبء اسزالو شٓبدح انزمذٚز

 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ عهجّ يذرسخ حمًذ يزٕىل انشؼزأٖ اإلػذادٚخ ثُني



 

 

241 

 

   اجملزًغ ادلذرسٙ انظٕاْز انسهجٛخ فٗ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
7/3/2018  

 الشيماء اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  السالم إدارة   –التمريض كمية 

 –أسهههتاذ مسهههاعد تمهههريض صهههحة المجتمهههع  –محمهههد أ.م.د/ ىالهههو محمهههد 
  كمية التمريض      

 طالب 37  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 التدخين  –العنف  –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة– 
 عدم اإللتزام  " .

  -اإلجيبثٛبد :
 اليدوء أثناء الحصة . –إحترام المدرس  –اإللتزام 

. المحافظة عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

98%  احملبضز 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
95%  انزُظٛى  
100%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 احلضٕر أػذاد

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

242 

 

  

انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ يذٚز يذرسخ انشًٛبء اإلػذادٚخ ثُبد أثُبء اسزالو 
 شٓبدح انزمذٚز

 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ عبنجبد يذرسخ انشًٛبء اإلػذادٚخ ثُبد



 

 

243 

 

  اإلجيبثٗ يٍ دػبئى انزفٕق اإلَضجبط ادلذرسٗ ٔانسهٕن 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
7/3/2018  

 جمال عبد الناصر الثانوية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو إدارة  -الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

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

 طالب 53   

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم السموك واإلنضباط 

 األسرة ودورىا الفعال فى بناء الشخصية. 

لموطن . اإلنتماء لألسرة  والمدرسة يؤدى إلى اإلنتماء 

. المحافظة عمى ممتمكات المدرسة 

. أسس دعم وتنمية السموك 

. أفضل السمات السموكية واألخالقية 

كيف تصبح شخصًا إيجابيًا مع مواقف الحياه ؟ 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضز 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
95%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 احلًهخيكبٌ  

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

244 

 

 أ.د مجبل شفٛك أثُبء إسزالو شٓبدح انزمذٚز مبذرسخ مجبل ػجذ انُبصز 
 انثبَٕٚخ ثُني

 عهجّ يذرسخ مجبل ػجذ انُبصز انثبَٕٚخ ثُني أثُبء محهخ انزٕػٛخ



 

 

245 

 

  اإلَضجبط ادلذرسٗ ٔانسهٕن اإلجيبثٗ يٍ دػبئى انزفٕق 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
7/3/2018  

 الشييد عمى طمعت اإلبتدائية  مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو إدارة  -الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

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

 طالب وطالبة 35   

 ْٔٙ :رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر 
. مفيوم السموك واإلنضباط 

 األسرة ودورىا الفعال فى بناء الشخصية. 

. اإلنتماء لألسرة  والمدرسة يؤدى إلى اإلنتماء لموطن 

. المحافظة عمى ممتمكات المدرسة 

. أسس دعم وتنمية السموك 

. أفضل السمات السموكية واألخالقية 

كيف تصبح شخصًا إيجابيًا مع مواقف الحياه ؟ 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضز 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
93%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

اإلحصبئٛبد أْى َزبئح 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

246 

 

 

  

 أ.د مجبل شفٛك أمحذ أثُبء إسزالو شٓبدح انزمذٚز مبذرسخ 
 انشٓٛذ ػهٗ عهؼذ اإلثزذائٛخ

 عالة يذرسخ انشٓٛذ ػهٗ عهؼذ اإلثزذائٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ



 

 

247 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
8/3/2018  

 اإلعدادية " بنين "  الزيتون  حمميةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التمريض  كمية 

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

 طالب 37 

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف " . –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة 

. مفيوم العنف وأسبابو 

. السرقة وأسبابيا 

. الكذب وأسبابو 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

90%  احملبضز 
92%  ادلبدح انؼهًٛخ 
95%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

248 

 

سٓبو خزخس يغ يذٚز يذرسخ حهًٛخ انشٚزٌٕ اإلػذادٚخ ثُني ٔيذٚز  أ.د
 انزخغٛظ ٔادلشزٔػبد ثئدارح ػني مشس

 أ.د سٓبو خزخس يغ عهجّ يذرسخ حهًٛخ انشٚزٌٕ اإلػذادٚخ ثُني



 

 

249 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
8/3/2018  

 " الرسمية 10المستقبل "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبة 24

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف " . –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة 

. مفيوم العنف وأسبابو 

. السرقة وأسبابيا 

. الكذب وأسبابو 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

250 

 

 

  

10شٓبدح انزمذٚز مبذرسخ ادلسزمجم  أ.د سٓبو خزخس إثُبء إسزالو  

10أ. سٓبو خزخس يغ عالة يذرسخ ادلسزمجم   



 

 

251 

 

  يشكالد ادلزاْمخ ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخ 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
12/3/2018  

 السمحدار الرياضية " بنات "   مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -التمريض  كمية 

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

 طالبو 25

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
 المراىقة .تعريف المراىقة وأىمية سن 

. مراحل المراىقة 

. جوانب النمو فى ىذه المرحمة 

. نماذج المراىقة وأشكاليا 

 . عالج مشكالت المراىقة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

94%  احملبضز 
92%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
96%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 ادلُظًخ اجلٓخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

252 

 

انذكزٕرح شًٛبء فزحٗ يكٗ يغ يذٚز يذرسخ انسهحذار انزٚبضٛخ ثُبد أثُبء 
 اسزالو شٓبدح انزمذٚز

يكٗ يغ عبنجبد يذرسخ انسهحذار انزٚبضٛخ ثُبد انذكزٕرح شًٛبء فزحٗ  



 

 

253 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
12/3/2018  

 رشيد اإلبتدائية    مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبو  30  

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 . العادات الغذائية السيئة وأضرار التعامل مع الباعة الجائمين 

 التدخين.  –الغش  –العنف  –الكذب  –الظواىر السمبية " السرقة 

. الحفاظ عمى أثاث المدرسة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضز 
95%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
95%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

254 

 

 

  

 انذكزٕرح شًٛبء فزحٗ يكٗ يغ يذٚز يذرسخ رشٛذ اإلثزذائٛخ ٔانسبدح اإلدارٚني

 انذكزٕرح شًٛبء فزحٗ يكٗ يغ عالة يذرسخ رشٛذ اإلثزذائٛخ



 

 

255 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
13/3/2018  

 مصطفى حافظ اإلبتدائية     الشييد مدرسة 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -البنات  كمية 

  كمية البنات     –مدرس عمم النفس  –د/ ابتسام عبد الستار 

 طالب وطالبو 41

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف " . –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة 

. كيفية الحد من العنف 

.  خطر التعامل مع الباعة الجائمين 

 اليدوء أثناء  –إحترام المدرس  –من الظواىر اإليجابية " اإللتزام
 المحافظة عمى أثاث المدرسة " . –الحصة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

95%  احملبضز 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
85%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

256 

 

  

انذكزٕرح اثزسبو ػجذ انسزبر أثُبء اسزالو شٓبدح انزمذٚز مبذرسخ انشٓٛذ 
 يصغفٗ حبفظ اإلثزذائٛخ

 انذكزٕرح اثزسبو ػجذ انسزبر يغ عالة يذرسخ انشٓٛذ يصغفٗ حبفظ اإلثزذائٛخ



 

 

257 

 

   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
13/3/2018  

 السيدة خديجة اإلبتدائية    مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -البنات  كمية 

  كمية البنات     –مدرس عمم النفس  –د/ ابتسام عبد الستار 

 طالب وطالبو 46

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف " . –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة 

. كيفية الحد من العنف 

.  خطر التعامل مع الباعة الجائمين 

 اليدوء أثناء  –إحترام المدرس  –من الظواىر اإليجابية " اإللتزام
 المحافظة عمى أثاث المدرسة " . –الحصة 

 
 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 95%
 انزُظٛى  95%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  100%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ



 

 

258 

 

 انذكزٕرح اثزسبو ػجذ انسزبر يغ عالة يذرسخ انسٛذح خذجيخ اإلثزذائٛخ

 انذكزٕرح اثزسبو ػجذ انسزبر يغ يذٚز يذرسخ انسٛذح خذجيخ اإلثزذائٛخ
ٔ انسبدح اإلدارٚني   
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
14/3/2018  

     الحرية اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبو 21

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

.  عدم اإلنتباه او التركيز اثناء الحصص الدراسية 

.   العنف والعداون ضد الزمالء والمدرسين بالمدرسة 

. عدم الحفاظ عمى األساس وأدوات المدرسة 

 العنف  . –الكذب –الغيرة  –السرقة  –الغش 

 --: اإلجيبثٛبد

- 
 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕرح يريفذ حمًذ حسٍ يغ عالة يذرسخ احلزٚخ اإلثزذائٛخ

 عالة يذرسخ احلزٚخ اإلثزذائٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
واحد يوم  

 
14/3/2018  

 الحرية اإلعدادية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -المجتمع وتنمية البيئة  قطاع شؤون خدمة

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التمريض  كمية 

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

 طالب وطالبو 30

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

.  عدم اإلنتباه او التركيز اثناء الحصص الدراسية 

.   العنف والعداون ضد الزمالء والمدرسين بالمدرسة 

. عدم الحفاظ عمى األساس وأدوات المدرسة 

 العنف  . –ب الكذ–الغيرة  –السرقة  –الغش 

 --: اإلجيبثٛبد

- 
 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

97%  احملبضز 
91%  ادلبدح انؼهًٛخ 
91%  انزُظٛى  
94%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕرح يريفذ حمًذ حسٍ يغ يذٚز يذرسخ احلزٚخ اإلػذادٚخ ثُني

 انذكزٕرح يريفذ حمًذ حسٍ يغ عهجّ يذرسخ احلزٚخ اإلػذادٚخ ثُني
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   إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
15/3/2018  

أحمد لطفى العشرى "الزىرات سابقًا" المرحمة  محمد الشييدمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -التربية النوعية  كمية 
كمية التربية  –مدرس عمم النفس  –د/ أيمن حصافى عبد الصمد 

  النوعية   
 طالب وطالبو 44

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
.  طبيعة الوقت وتنظيمو 

.  إعداد إقامة األعمال اليدوية 

. التعويض الفعال 

 تنظيم مكان العمل. 

. تنفيذ خطة لموقت 

. نصائح عامة فى التنفيذ 

. مضيعات الوقت 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

93%  احملبضز 
94%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
90%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕر أميٍ حصبفٗ يغ يذٚز يذرسخ انشٓٛذ  حمًذ أمحذ نغفٗ انؼشزٖ 
 ٔيسئٕل محالد انزٕػٛخ ثبنمغبع ٔثؼض انغالة

 عالة يذرسخ انشٓٛذ حمًذ أمحذ نغفٗ انؼشزٖ ادلزحهخ اإلػذادٚخ
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   إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
18/3/2018  

الشييد أشرف الفايد اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو إدارة  -البنات  كمية 
 –أسههتاذ مسههاعد المنههاىج وطههرق التههدريس  –أ.م.د/ عميههاء عمههى عيسهه  

  كمية البنات    
 طالبة 38

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. كيفية إدارة الوقت 

 ما أىمية الوقت لديك ؟ 

. تحقيق اليدف بعد اإلنجاز 

 الثقة بالنفس  –طرق تساعد عمى اإلنجاز السريع " العزيمة– 
 ترتيب األعمال ". –مرافقة الناجحين والمتفوقين 

. لصوص الوقت 

. اإلستخدام األمثل لتحقيق اليدف 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕرح ػهٛبء ػهٗ ػٛسٙ يغ يذٚز يذرسخ انشٓٛذ أشزف فبٚذ اإلػذادٚخ ثُبد

 انذكزٕرح ػهٛبء ػهٗ ػٛسٙ يغ عبنجبد يذرسخ انشٓٛذ أشزف فبٚذ 
 اإلػذادٚخ ثُبد
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   إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
18/3/2018  

 
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبو إدارة  -البنات  كمية 
 –أسههتاذ مسههاعد المنههاىج وطههرق التههدريس  –أ.م.د/ عميههاء عمههى عيسهه  

  كمية البنات    
 طالب وطالبة 35

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
 الوقت .كيفية إدارة 

 ما أىمية الوقت لديك ؟ 

. تحقيق اليدف بعد اإلنجاز 

 الثقة بالنفس  –طرق تساعد عمى اإلنجاز السريع " العزيمة– 
 ترتيب األعمال ". –مرافقة الناجحين والمتفوقين 

. لصوص الوقت 

. اإلستخدام األمثل لتحقيق اليدف 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕرح ػهٛبء ػهٗ ػٛسٙ يغ يذٚز يذرسخ انسبداد اإلثزذائٛخ
أثُبء اسزالو شٓبدح انزمذٚز   

 انذكزٕرح ػهٛبء ػهٗ ػٛسٙ يغ عالة يذرسخ انسبداد اإلثزذائٛخ
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
18/3/2018  

 نبيل الوقاد اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  النزىو إدارة  -الدراسات العميا لمطفولة  كمية 

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

 طالب وطالبة 49

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. دور المدرسة واألسرة  فى تنمية الناحية الجسمية والعقمية 

. دور المدرسة فى دعم األنشطة المدرسية 

. عدم اإلنتظام فى الحصص المدرسية 

السرقة  –العنف  -من الظواىر السمبية "اليروب من المدرسة– 
 عدم اإللتزام بالزى المدرس ". –الكذب 

ظ عمى األدوات الشخصية والمدرسية .الحفا 

. أضرار التدخين 

. أضرار اإلنترنت 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

97%  احملبضز 
90%  ادلبدح انؼهًٛخ 
90%  انزُظٛى  
97%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 ادلشبركني األػضبء

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د مجبل شفٛك يغ يذٚز يذرسخ َجٛم انٕلبد اإلثزذائٛخ

 أ.د مجبل شفٛك يغ عالة يذرسخ َجٛم انٕلبد اإلثزذائٛخ
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   يشكالد ادلزاْمخ ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخ

 احلًهخيذح 

 
 يوم واحد

 
18/3/2018  

 نبيل الوقاد اإلعدادية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

     لمطفولة
 طالبة 40

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. تعريف فترة المراىقة 

. النمو الجسمى والعقمى واإلنفعالى خالل فترة المراىقة 

 أىم المشكالت التى يمكن أن تواجو الطالبات فى مرحمة المراىقة 

 التعامل النفس  السميم مع المشكالت التى تحدث فى سن المراىقة 

 .  دور المدرسة الفعال لعالج مشكالت المراىقة 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

98%  احملبضز 
93%  ادلبدح انؼهًٛخ 
91%  انزُظٛى  
98%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 ادلُظًخ اجلٓخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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أ.د مجبل شفٛك يغ يذٚز يذرسخ َجٛم انٕلبد اإلػذادٚخ ثُبد ٔيٕخٓٙ انرتثٛخ 
 انجٛئٛخ ٔانسكبَٛخ ثئدارح انُشّْ

يذرسخ َجٛم انٕلبد اإلػذادٚخ ثُبد أثُبء محهخ انزٕػٛخ عبنجبد  
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  إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
19/3/2018  

 ألماظة الرسمية " شريف حجاج مناع "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 وتنمية البيئةإدارة التخطيط  -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -البنات  كمية 

  كمية البنات    -مدرس المناىج وطرق التدريس –د/ لمياء محمد خيرى 

 طالب وطالبة 40

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. أىمية إدارة الوقت 

. التعرف عمى نقاط القوة والضعف التى ترتبت بإدارة الوقت 

. سبوعى  كيفية وضع جدول يومى وا 

. المسببات التى تؤدى إلى التكاسل والتأجيل 

 . إستراتيجيات التخمص من الكسل 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 ادلُظًخ اجلٓخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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انذكزٕرح دلٛبء خريٖ يغ يذٚز يذرسخ شزٚف حدبج يُبع أدلبظّ سبثمًب ٔيسئٕل 
 محالد انزٕػٛخ ثبنمغبع

 انذكزٕرح دلٛبء خريٖ يغ عالة يذرسخ شزٚف حدبج يُبع انزمسٛخ أدلبظّ سبثمبً 
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  إدارح انٕلذ ٔفٍ اإلجنبس انسزٚغ 

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
19/3/2018  

 التحرير اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -البنات  كمية 

  كمية البنات    -مدرس المناىج وطرق التدريس –د/ لمياء محمد خيرى 

 طالب وطالبة 25

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. أىمية إدارة الوقت 

. التعرف عمى نقاط القوة والضعف التى ترتبت بإدارة الوقت 

. سبوعى  كيفية وضع جدول يومى وا 

. المسببات التى تؤدى إلى التكاسل والتأجيل 

 . إستراتيجيات التخمص من الكسل 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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اإلثزذائٛخانذكزٕرح دلٛبء خريٖ يغ يذٚز يذرسخ انزحزٚز   

 انذكزٕرح دلٛبء خريٖ يغ عالة يذرسخ انزحزٚز اإلثزذائٛخ
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
19/3/2018  

 محمد عبده اإلعدادية " بنين "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التربية النوعية كمية 
كميههة  –مههدرس بقسههم العمههوم النفسههية والتربويههة  –د/ ميههادة محمههد فههاروق 

  التربية النوعية    
 طالب  34

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

. دمانو وكيفية التخمص منو  تعريف الكذب وأسبابو وا 

. العنف وأسبابو وأضراره 

. الغش وعدم تأدية الواجبات 

. النظافة الشخصية 

. السرقة وكيفية التغمب عمييا 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 91%
 انزُظٛى  85%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  90%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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ػجذِ اإلػذادٚخ ثُنيانذكزٕرح يٛبدح حمًذ فبرٔق يغ يذٚز يذرسخ حمًذ   

 انذكزٕرح يٛبدح حمًذ فبرٔق يغ عهجّ يذرسخ حمًذ ػجذِ اإلػذادٚخ ثُني
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
19/3/2018  

 الخنساء اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التربية النوعية كمية 
كميههة  –مههدرس بقسههم العمههوم النفسههية والتربويههة  –د/ ميههادة محمههد فههاروق 

  التربية النوعية    
 طالب وطالبة 45

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

. دمانو وكيفية التخمص منو  تعريف الكذب وأسبابو وا 

. العنف وأسبابو وأضراره 

. الغش وعدم تأدية الواجبات 

. النظافة الشخصية 

. السرقة وكيفية التغمب عمييا 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز 98%
 ادلبدح انؼهًٛخ 96%
 انزُظٛى  98%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  98%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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اإلثزذائٛخانذكزٕرح يٛبدح حمًذ فبرٔق يغ يذٚز يذرسخ اخلُسبء   

 انذكزٕرح يٛبدح حمًذ فبرٔق يغ عالة يذرسخ اخلُسبء اإلثزذائٛخ
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
22/3/2018  

 عمر بن عبد العزيز الرسميةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -تمريضال كمية 
كمية  –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –أ.د/ سيام جرجس راغب 

  التمريض    
 طالب وطالبة 22

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف " . –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة 

. مفيوم العنف وأسبابو 

. السرقة وأسبابيا 

الكذب وأسبابو . 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

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

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 ادلُظًخ اجلٓخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د سٓبو خزخس يغ يذٚز يذرسخ ػًز ثٍ ػجذ انؼشٚش انزمسٛخ

 أ.د سٓبو خزخس يغ عالة يذرسخ ػًز ثٍ ػجذ انؼشٚش انزمسٛخ
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
22/3/2018  

 البشرى اإلبتدائيةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التمريض كمية 
كمية  –أستاذ تمريض صحة المجتمع  –/ سيام جرجس راغب أ.د

  التمريض    
 طالب وطالبة 29

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم الظواىر السمبية 

 العنف " . –الكذب  –أنواع الظواىر السمبية " السرقة 

. مفيوم العنف وأسبابو 

. السرقة وأسبابيا 

الكذب وأسبابو . 

 إَؼمبد احلًهخربرٚخ 

 احملبضز 100%
 ادلبدح انؼهًٛخ 85%
 انزُظٛى  87%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  90%

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

 أْى َزبئح اإلحصبئٛبد
 نزمٛٛى احلًهخ
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 أ.د سٓبو خزخس يغ يذٚز يذرسخ انجشزٖ اإلثزذائٛخ ٔانسبدح اإلدارٚني

 أ.د سٓبو خزخس يغ عالة يذرسخ انجشزٖ اإلثزذائٛخ
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   كٛفٛخ رؼبيم أٔنٛبء األيٕر يغ فرتح ادلزاْمخ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
3/4/2018  

عاطف صدقى الرسميةمدرسة    

 الثقافى واإلجتماعىنشر الوعى 
 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -التربية النوعية كمية 
كمية  –مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية  –د/ ميادة محمد فاروق  

 التربية النوعية    
 من أولياء األمور 20    

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. تعريف المراىقة وأىمية سن المراىقة 

. مراحل المراىقة 

. جوانب النمو فى ىذه المرحمة 

. أسباب مشكالت سن المراىقة 

. عالج مشكالت المراىقة 

 تهههم إجهههراء مناقشهههة مهههع أوليهههاء األمهههور وعهههرض بعهههض المشهههكالت
 وكيفية مواجيتيا .

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

93%  احملبضز 
91%  ادلبدح انؼهًٛخ 
89%  انزُظٛى  
92%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕرح يٛبدح حمًذ فبرٔق يغ يذٚز يذرسخ ػبعف صذلٗ انزمسٛخ 
 ٔانسبدح اإلدارٚني

 انسبدح أٔنٛبء األيٕر مبذرسخ ػبعف صذلٗ انزمسٛخ أثُبء محهخ انزٕػٛخ
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   انظٕاْز انسهجٛخ فٗ اجملزًغ ادلذرسٙ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
4/4/2018  

 " بنات " أمير الجيوش اإلعداديةمدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  وسط إدارة  -الدراسات العميا لمطفولة كمية 

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

 طالبة 34

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
.  المدرسة ىى البيئة اإلجتماعية والتربوية 

  أىم الظواىر السمبية والمشكالت الموجودة فى المجتمع المدرس 

 التهههأخير –عهههدم اإلنتظهههام فهههى " أداء الواجبهههات المدرسهههية المطموبهههة
 –الغيههرة  –التههدخين  –العنههف  –اليههروب  –عههن مواعيههد المدرسههة 

 السرقة " .

.  طرق عالج الظواىر السمبية فى المجتمع المدرس 

 قيهههام السهههادة األخصهههائيين النفسهههيين واإلجتمهههاعيين بفاعميهههة ومينيهههة
حتوائيم   فى حل مشكالت الطالب وا 

. اإلشتراك فى األنشطة الرياضية 

 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

94%  احملبضز 
85%  ادلبدح انؼهًٛخ 
80%  انزُظٛى  
94%  يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  

 

 يكبٌ  احلًهخ

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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أيري اجلٕٛش اإلػذادٚخ ثُبد ٔانسبدح اإلدارٚني أ.د مجبل شفٛك يغ يذٚز يذرسخ  

 أ.د مجبل شفٛك يغ عبنجبد يذرسخ أيري اجلٕٛش اإلػذادٚخ ثُبد
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   يشكالد ادلزاْمخ ٔيبرزغهجّ ْذِ ادلزحهخ

 يذح احلًهخ

 
 يوم واحد

 
5/4/2018  

 الزىراء الثانوية " بنات "مدرسة  
 نشر الوعى الثقافى واإلجتماعى

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  عين شمس إدارة  -التمريض كمية 
 –أسههتاذ مسههاعد تمههريض صههحة المجتمههع  –أ.م.د/ ىالههو محمههد محمههد  

 كمية التمريض
 طالبة 36

 رُبٔنذ احلًهخ ػذح حمبٔر ْٔٙ :
. مفيوم المراىقة 

مراحل المراىقة  . 

 سموكية ( –نفسية  –نماذج مشكالت المراىقة ) صحية 

 . غياب الحوار بين األسره  والمراىق 

 . القسوة أو الدالل فى التربية 

.عالج مشكالت المراىقة 

 ربرٚخ إَؼمبد احلًهخ

 احملبضز 96%
 ادلبدح انؼهًٛخ 92%
 انزُظٛى  90%
 يذ٘ االسزفبدح يٍ احلًهخ  95%

 

 احلًهخيكبٌ  

 اذلذف يٍ احلًهخ 

 اجلٓخ ادلُظًخ

 اجلٓبد ادلشبركخ

 

 األػضبء ادلشبركني

 أػذاد احلضٕر

أْى احملبٔر انزٙ 
 رُبٔنزٓب احلًهخ

أْى َزبئح اإلحصبئٛبد 
 نزمٛٛى احلًهخ
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 انذكزٕرح ْبنّ حمًذ يغ ٔكٛم يذرسخ انشْزاء انثبَٕٚخ ثُبد ٔانسبدح اإلدارٚني

 ْبنّ حمًذ يغ عبنجبد يذرسخ انشْزاء انثبَٕٚخ ثُبد انذكزٕرح


