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اداسح اُوٞاكَ أُزٌبِٓخ
قافهح كهُح انشراعح  -االدارج انشراعُح – ذال – يُىفُح َىو 8108/4/8
ٝر٘بُٝذ اُوبكِخ ٓٞضٞع اُزسح اُشبٓ٤خ ٝاالٗزبج اُسٞ٤اٗ٢
كزؼزجش اُزسح اُشبٓ٤خ ٖٓ ٓسبص َ٤اُسجٞة اُشئ٤غ٤خ كٓ ٢صش
أل٤ٔٛزٜب ك ٢رـز٣خ اإلٗغبٕ ٝاُسٞ٤إ ٝاُذٝاخٖ ز٤ش رذخَ ك٢
ص٘بػخ األػالف اُدبكخ ٝك ٠ص٘بػخ اُخجض ًٔ ،ب رذخَ ك٢
ثؼض اُص٘بػبد ٓثَ اعزخشاج عٌش اُدًِٞٞص ٝاُلشاًزٞص
ٝاُض٣ذ ٝ.رزْ اُضساػخ خالٍ شٜش ٓب ٞ٣ك ٢زبُخ اُضساػخ ثؼذ
ك ٍٞأ ٝثشع ْ٤أ ٝخضش ٝرغزٔش زز٘ٓ ٠زصق  ٞ٤ٗٞ٣ػِ٠
األًثش ك ٢زبُخ اُضساػخ ثؼذ هٔر ،اُضساػخ أُجٌشح خالٍ شٜش
ٓب ٞ٣رغٔر ث٘ٔٗ ٞجبربد اُزسح ٗٔٞا ً خ٤ذا ً ٝال رغٔر ثبإلصبثخ
ثبُثبهجبد (اُذٝاسح) ٝأُٖٝ ،اُزأخ٤ش ػٖ ٓ٘زصق ٣ ٞ٤ٗٞ٣غجت
ٗوصب ً ٝاضسب ً ك ٢أُسصٝ ٍٞشبسى كٜ٤ب:

أ.د  /دس٣خ ٓسٔذ خ٤شٟ
.د  /اعبٓخ ػِٓ ٠سٔذ
.د  /اعٔبء ػجذ هللا كزس٠

٤ًِ َ٤ًٝخ اُضساػخ
اعزبر ّ ثٌِ٤خ اُضساػخ
ٓذسط ثٌِ٤خ اُضساػخ

قافهح كهُح انشراعح  -االدارج انشراعُح – انثاجىر– يُىفُح َىو 8108/4/06
ٝر٘بُٝذ اُوبكِخ ٓٞضٞعاالرشاد الزراعً وصناعة جبنة الموزارٌال
فرسالة االرشاد الزراعً ال تقتصر على مجرد العمل على زٌادة
االنتاج الزراعً بشقٌه النباتً والحٌوانً او السعً الى احداث تقدم
تكنولوجً فً اسالٌب وطرق الزراعة ولكن رسالته تتخطى ذلك
النطاق وتمتد لتشتمل على احداث نهضة اجتماعٌة رٌفٌة عن طرٌق
احداث نهضة اقتصادٌة باستغالل كل ما فً الرٌف من فرص وموارد
وامكانٌات طبٌعٌة او بشرٌة وتثقٌف وتوعٌة الزراع وتنمٌة قدراتهم
وتحسٌن مهاراتهم وتغٌٌر اتجاهاتهم واسلوب تفكٌرهم حتى ٌتمكنوا
من رفع االفادة الكاملة من التقدمات العلمٌة والتكنولوجٌة فً
الزراعة مما ٌؤدي الى رفع مستوٌاتهم المعٌشٌة واالرتقاء
بمجتمعاتهم المحلٌة و ال تنحصر اهمٌة االرشاد ٝشبسى كٜ٤ب :

أ.د  /دس٣خ ٓسٔذ خ٤شٟ
أ.د  /نادٌة ابو زٌد

٤ًِ َ٤ًٝخ اُضساػخ
استاذ م بكلٌة الزراعة

قافهح كهُح انرًزَض إىل دار يدرطح انُُم  -جزَض – امشىٌ – يُىفُح َىو 8108/4/0

ٝر٘بُٝذ االعؼبكبد اال٤ُٝخ ك ٢زبالد اإلؿٔبء ٝاُزـز٣خ
اُغِٔ٤خ ٣ٝسذس اإلؿٔبء ٗز٤دخ اٗوطبع ُسظُٔ ٢شٝس اُذّ
ك ٢أُخ ٓٔب ٣دؼَ اُشخص ٣لوذ اُٞػ ٌٖٔ٣ٝ ٢إٔ رسذس
ٛز ٙاُسبالد ٓغ أ ١شخص ٖٓ اُؼٔش ٓغ إٔ اإلؿٔبءاد
ػ٘ذ اُغ٤ذاد رٌ ٕٞأًثش ٖٓ اُشخبٍ ٣ ٝدت زٔب٣خ أُصبة
ٖٓ أ ١خطش ٓسذم ٓ ٝالزظخ ٝخٞد ٗض٣ق أ ٝأ ١إصبثخ
أخش ٝ ٟكسص اُٞػ ٢ثشذ ٣ذ أُصبة ٓغ طشذ أعئِخ
ثغ٤طخ (ٓب إعٔي؟ إكزر ػ٤٘٤ي أ ٝزشًٜب؟)  ٝإٕ ُْ
٣غزدت ك ٜٞكبهذ ُِٞػ ٢ك٤دت طِت أُغبػذح ٖٓ شخص
أخش ُ٤جِؾ ع٤بسح االعؼبف ػٖ اُسبُخ إٕ دػذ اُسبُخ ُزُي.
ٓغ كسص اُز٘لظ إرا ًبٕ ٣ز٘لظ ٗضغ أُصبة ك٢
اُٞضؼ٤خ اُدبٗج٤خ ُِغالٓخ ) ٝضغ االكبهخ ) شبسى كٜ٤ب -:

.د٘ٛ /بد ١شؼجبٕ اثشاْ٤ٛ
.د  /ػلبف ٓسٔذ ٓ٘صٞس

ًِ٤خ اُزٔش٣ض
ًِ٤خ اُزٔش٣ض

اداسح اُوٞاكَ أُزٌبِٓخ
قافهح كهُح انرًزَض إىل يؤطظح ذزتُح انفرُاخ – شثني انكىو – يُىفُح َىو 8108/4/01
ٝر٘بُٝذ اُوبكِخ اُزـز٣خ اُغِٔ٤خ ٝاُ٘ٞاز ٢اُ٘لغ٤خ كٓ ٢شزِخ
أُشاٛوخ كٌَِ ٓشزِخ ٖٓ أُشازَ اُؼٔش٣خ اُزٔ٣ ٢ش ثٜب اُلشد
صلبرٜب ٤ٔٓ ٝضارٜب ٓٔب ٣ز٘بعت ٓغ اُذٝس اُز ١عٞف رو ّٞث ٚك٢
اُس٤بح  ٖٓ ٝأٓ ْٛشازِخ ٓ ٢ٛشزِخ اُجِٞؽ أ ٝاُ٘ٔٝ ٞاُ٘ضح أ١
ٓشزِخ أُشاٛوخٓٝ .شزِخ أُشاٛوخ ٢ٛ :اُلزشح اُز ٢رجذأ ثظٜٞس
ػالٓبد اُجِٞؽ إُ ٠اُ٘ضٞج اٌُبَٓ ،ز٤ش ٣سذس كٜ٤ب ٗضٞج ػض١ٞ
ٝرطٞس ػوِ ٖٓ ٢اُطلُٞخ إُ ٠اُجِٞؽ ٢ٛٝ .رخزِق كٓ ٢ذرٜب
ٝرٞه٤زٜب ٖٓ ٓشاٛن ٥خش ٝارلن اُؼِٔبء ػِ ٢رغٔ٤خ اُلزشح ٖٓ
اُؼٔش ٖٓ  01 - 01ع٘خ ثلزشح أُشاٛوخٝ .شبسى كٜ٤ب -:

أ.د /آٓبٍ اُغ٤ذ شسبرخ ٤ًِ َ٤ًٝخ اُزٔش٣ض
أ.دِٜٗ /خ ػبشٞس عؼلبٕ ًِ٤خ اُزٔش٣ض
.د  /عٔبذ ٓسٔذ ػجذ اُؼِ٤ًِ ْ٤خ اُزٔش٣ض
د٘ٛ /بء ٓسٔذ ٓسٔٞد ًِ٤خ اُزٔش٣ض
د /ساٗ٤ب ٓبٛش اُسِٞاٗ٤ًِ ٢خ اُزٔش٣ض
د  /صلبء اثشا ْ٤ٛشزِخ ًِ٤خ اُزٔش٣ض
قافهح عهًُح اىل حمطح يُاِ اندتاَثح – تزكح انظثع – يُىفُح َىو 8108/4/5

وتناولت االهتمام الشدٌد من قبل الدولة بنوعٌة مٌاه
الشرب والوصول بها إلى المعاٌٌر القٌاسٌة العالمٌة
وبخاصة التً حددتها منظمة الصحة العالمٌة وحرصا
من الدولة على إنتاج كوب ماء نظٌف لكل مواطن
ولما لذلك من مردود صحً واجتماعً و حضاري
واألهمٌة البالغة للمعامل لمراقبة جودة المٌاه المنتجة
وشارك فٌها :
كلٌة العلوم
كلٌة العلوم
كلٌة العلوم

أ.د  /عبدة سعد الطبل
د  /محمد عبد هللا حواطة
د  /احمد هاشم منجود

انقافهح املركايهح يٍ كهُاخ ( انطة –انشراعح – انرًزَض ) نهىاحاخ انثحزَح يٍ  01اىل  00اتزَم  8108 -و
مدرس م باطنة
د  /محمد رفعت محمود
اجرى الكشف الطبً على عدد (  ) 8822وشارك فٌها -:
مدرس م عظام
د  /سلٌمان حسن سلٌمان
رئٌس قسم المحاصٌل بكلٌة
أ.د /ابراهٌم حسٌنى دروٌش
مدرس جلدٌة
د ٌ /اسر على شبل
الزراعة
طبٌب م نفسٌة وعصبٌة
د  /احمد رمضان محمد
استاذ م بكلٌة التمرٌض
د  /امل عبد الحمٌد العباسً
مدرس م اطفال
د  /هانً حامد احمد سعد
مدرس بكلٌة التمرٌض
د  /وردة محمد هنٌدي
معٌد تخدٌر
د  /احمد محمد سلٌمان
مدرس م انف واذن
مصطفى محمد داود
طبٌب م رمد
د  /محمود توفٌق خلف هللا
معٌد انف واذن
د  /احمد محمد باشا
مدرس م باطنة
احمد صابر غرٌب
مدرس م مسالك
د  /احمد مصطفى برسٌم
معٌد جراحة
د  /كرٌم ملهم ابراهٌم
620
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اداسح اُوٞاكَ أُزٌبِٓخ

قافهح طثُح يركايهح يٍ كهُرٍ انطة وانصُدنح نقزَح يُد فارص – تزكح انظثع – يُىفُح َىو 8108/4/09

اخش ٟاٌُشق اُطج ٢ػِ ٠ػذد (  ) 111وشارك فٌها -:
د  /سهٌر ابو شادى انف واذن
اطفال
د  /عمر احمد
30

29
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20
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مسالك

باطنة

عظام

انف واذن

اطفال

د  /زبرْ ك٠ٜٔ
د ٜٗ /ب ٓسٔذ
د  /ابراهٌم موافى

ػظبّ
ثبط٘خ
مسالك

30
25
20
15
10
5
0

قافهح طثُح يركايهح يٍ كهُرٍ انطة وانصُدنح اىل دتزكً – يُىف – يُىفُح َىو 8108/8/80
اخش ٟاٌُشق اُطج ٢ػِ ٠ػذد (  ) 482زبُخ وشارك فٌها -:

اٗق ٝارٕ
اطلبٍ
ػظبّ

د  /دػبء اُدضاس
د  /ػجذ أُ٘ؼْ ػ٤بد
د ٓ /سٔذ ٣غشٟ
85

48

36
9

53

53

د  /ػجذهللا ازٔذ
د  /اعٔبء اث ٞثٌش
د  /ازٔذ صبثش

ٓغبُي
طت اعشح
ثبط٘خ

100
80
60
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ُح اىل قافهح طثُح اىل دار االيم نألطفال املعاقني – شثني انكىو -يُىفُح َىو 8108/4/86
اطلبٍ
د ٛ /ذ٣ش ػالٓخ
اخش ٟاٌُشق اُطج ٢ػِ ٠ػذد ( ) 24زبُخ ٝشبسى كٜ٤ب -:
د  /ع٤ٜش اث ٞشبد ١اٗق ٝارٕ
طت اعشح
د ٛ /جخ االٓبّ
ٗلغخ ٝػصج٤خ
د  /كبطٔخ ازٔذ
د  /زبرْ ك ٠ٜٔػظبّ
صسخ ػبٓخ
د  /دػبء ٗبصش
د ٓ /سٔٞد ٛٝجخ ٓغبُي
8
7
7
7
6
8
5
6
4
2
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اداسح اُوٞاكَ أُزٌبِٓخ
قافهح كهُح االقرصاد املُشيل إىل انىحدج االجرًاعُح– تزهُى  -يُىفُح – يُىفُح َىو 8108/4/07

ٝر٘بُٝذ رشش٤ذ االعزٜالى فأصبح من الالزم الترشيد في
كل متطلبات اإلنسان ،حيث أن هناك الكثير من
األشياء التي ال يمكن االستغناء عنها ولكن من الممكن
ترشيد استهالك األسرة بها مثل المياه والكهرباء
والغاز والغذاء ،ويعود ذلك إلى أن المنتجات أصبحت
غالية الثمن باإلضافة إلى عدم وجودها طوال الوقت
مما يسبب أزمة تتعلق بالمال بالنسبة لألفراد .ولكن من
الممكن أن يقوم أفرد األسرة بترشيد استهالكهم لكافة
األشياء من خالل تعاونهم وتكاتفهم معا وذلك من أجل
عدم الشعور بعدم الرضا أو عدم الراحة بسبب تقليل
-:
كٜ٤ب
ٝشبسى
األشياء،
أ.د  /خبُذ ػِ ٠شبٖ٤ٛ
د٘ٛ /بء عؼ٤ذ عالٓخ
دٛ /بُخ صجشٞ٣ ١عق

٤ًِ َ٤ًٝخ االهزصبد أُ٘ضُ٢
ًِ٤خ االهزصبد أُ٘ضُ٢
ًِ٤خ االهزصبد أُ٘ضُ٢

قافهح كهُح االقرصاد املُشيل إىل َادي املظُني – شثني انكىو– يُىفُح َىو 8108/4/80
ٝر٘بُٝذ المشاكل النفسٌة واالجتماعٌة لكبار السن تقترن
الشٌخوخة بضعف جسمً عام فً العضالت والعظام والنشاط
الجسمً الداخلً ,وضعف عام فً النضارة ,وبدء ظهور
الترهالت ,لذا تتدهور الصحة النفسٌة للمسن .وٌعانً بعض
المسنٌن من صعوبة التكٌف والتوافق النفسً مع مستجدات
الحٌاة وما تتطلبه من عالقات وأنماط سلوكٌة جدٌدة مع عدة
أجٌال مما ٌجعله ٌعانً من صعوبات التوافق الضروري للحٌاة
.وتتأثر أغلب حواس
الهادئة  ,وتبدأ المشاكل بالظهور
المسن مع تقدم العمر وخاصة السمع والنظر ,مما ٌؤثر على
اتصاله باآلخرٌن وٌؤثر على حالته النفسٌة  ٝشبسى كٜ٤ب -:
أ.د  /خبُذ ػِ ٠شب٤ًِ َ٤ًٝ ٖ٤ٛخ االهزصبد أُ٘ضُ٢
ًِ٤خ االهزصبد أُ٘ضُ٢
د /كبطٔخ زغبٕ

قافهح كهُح انرتتُح ملدرطح عشتح انعشزٍَ – امشىٌ  -يُىفُح َىو  8108/4/0و
ٝر٘بُٝذ اُوبكِخ تعدٌل السلوك لدى االطفال االفكار مختلفة لدى
الناس حول ما ٌعتبر سلوك جٌد وما ٌعتبر سلوك سًء .قد
ٌبدو ما تعتبره أنت سلوكا ً سٌئا ً طبٌعٌا ً لدى أهل آخرٌن,
والعكس صحٌحٌ .مكن أن تؤثر ظروفك فً حكمك على سلوك
طفلك .على سبٌل المثال ,سٌكون من األصعب لك التعامل مع
الفوضى التً ٌسببها طفلك إذا لم تمتلك المساحة الكبٌرة.
ٌستجٌب اآلباء لسلوك أوالدهم بطرق مختلفة .بعض اآلباء
أكثر صرامة من غٌرهم والبعض اآلخر أكثر صبراً .ستؤثر
شخصٌة طفلك أٌضاً .على سبٌل المثالٌ ,ستجٌب بعض
األطفال للتوتر بأن ٌصبحوا صاخبٌن وٌطلبوا المزٌد من
االهتمام .بٌنما ٌنسحب البعض اآلخر وٌختبئ ٌ.مكن أن ٌكون
أي تغٌٌر فً حٌاة الطفل صعبا بالنسبة لهٝ :.شبسى كٜ٤ب -:
كلٌة التربٌة
.د  /مها الصٌفً

اداسح اُوٞاكَ أُزٌبِٓخ
قافهح كهُح اِداب اىل يزكش شثاب – قىَظُا – يُىفُح َىو 8108/4/88

وتناولت مكافحة االدمان واإلدمان عبارة عن
اضطراب سلوكً ٌفرض على الفرد تكرار عمل معٌن
باستمرار لكً ٌنهمك بهذا النشاط بغض النظر عن
العواقب الضارة بصحة الفرد أو حاالته العقلٌة أو
حٌاته االجتماعٌة و اإلدمان ٌجعل الشخص المدمن
ٌفكر بطرٌقة معٌنة تجعله دائما ً ٌشعر بالنقص وٌشعر
بالخوف والقلق واالكتئاب وٌحتقر نفسهٌ .....شعر
أنه أقل ممن حوله مما ٌجعله بطرٌقة غٌر واعٌة
ٌنظر أو ٌتعامل مع المجتمع حوله بنظره أو بطرٌقة
معادٌة وٌوجد نوعٌن من اإلدمان هما اإلدمان
الجسمً واإلدمان النفسً وشارك فٌها -:
.د ٓ /بٛش زٔذ ١ػ٤ش ًِ٤خ ا٥داة
دٝ /الء ُج٤ت اُذعٞه٤ًِ ٢خ ا٥داة

قافهح يعهد انكثد انقىيٍ إىل ساوَح انُاعىرج– انشهداء – يُىفُح َىو 8108/4/00

ك ٢اطبس اُسِٔخ اُو٤ٓٞخ ُِوضبء ػِ ٠ك٤شط  cاُ٠
هش٣خ صا٣ٝخ اُ٘بػٞسح  -ز٤ش رْ عست  011ػ٘٤خ
ٝشبسى كٜ٤ب-:
ػٔ٤ذ ٓؼٜذ اٌُجذ اُو٢ٓٞ
أ.د ٛ /شبّ ػجذ اُذاْ٣
ٓ َ٤ًٝؼٜذ اٌُجذ اُو٢ٓٞ
أ.د  /عٔ٤شح ػضد
ٓؼٜذ اٌُجذ
د ٘ٛ /ذ ػجذ اُسٔ٤ذ
ٓؼٜذ اٌُجذ
د  /شٔ٤بء خٔبٍ
ٓؼٜذ اٌُجذ
د ٓ /شٝح طبزٕٞ

قافهح يعهد انكثد انقىيٍ إىل يدرطح انصفىج – انثاجىر – يُىفُح َىو 8108/4/08

ك ٢اطبس اُسِٔخ اُو٤ٓٞخ ُِوضبء ػِ ٠ك٤شط  cاُ٠
ٓذسعخ اُصلٞح  -اُجبخٞس ٝشبسى كٜ٤ب-:
ٓ َ٤ًٝؼٜذ اٌُجذ اُو٢ٓٞ
أ.د  /عٔ٤شح ػضد
ٓؼٜذ اٌُجذ
د  /عبُٝ ٢ز٤ذ اُخضش١
ٓؼٜذ اٌُجذ
د  /االء ػجذ اُـ٘٠

اداسح اُوٞاكَ أُزٌبِٓخ
قافهح يعهد انكثد انقىيٍ إىل جمزَا – امشىٌ – يُىفُح َىو 8108/4/88

ك ٢اطبس اُسِٔخ اُو٤ٓٞخ ُِوضبء ػِ ٠ك٤شط  cاُ٠
هش٣خ ٓدش٣ب  -ز٤ش رْ عست  777ػ٘٤خ ٝشبسى
كٜ٤ب-:
ٓ َ٤ًٝؼٜذ اٌُجذ اُو٢ٓٞ
أ.د  /عٔ٤شح ػضد
ٓؼٜذ اٌُجذ
د  /ع٘٤خ ػِ ٠عِٔ٤بٕ
ٓؼٜذ اٌُجذ
د  /ا٘٣بط ٓبخذ ٓؼبر

قافهح يعهد انكثد انقىيٍ إىل طهكا – شثني انكىو – يُىفُح َىو 8108/4/08

ك ٢اطبس اُسِٔخ اُو٤ٓٞخ ُِوضبء ػِ ٠ك٤شط  cز٤ش
رْ عست  011ػ٘٤خ ٝشبسى كٜ٤ب-:
ٓ َ٤ًٝؼٜذ اٌُجذ اُو٢ٓٞ
أ.د  /عٔ٤شح ػضد
ٓؼٜذ اٌُجذ
د ٘ٛ /ذ ػجذ اُسٔ٤ذ
ٓؼٜذ اٌُجذ
د  /شٔ٤بء خٔبٍ

قافهح كهُح انطة انثُطزٌ اىل طثهىها – ذال – يُىفُح َىو  8108/4/4ى

رْ اٌُشق ػِ 711 ٠زبُخ ٝشبسى كٜ٤ب:
أ.د  /عبد الرحمن محمود الباجورى عمٌد الكلٌة
أ.د  /احمد صابر الفٌومً استاذ
د  /محمد ابو العز ناٌل استاذ م
د  /محمد محمود قندٌل استاذ م
د  /عاطف سٌد احمد عبد الجلٌل استاذ م
د  /عبد الغنى حفناوي عبد الغنى استاذ م
د  /محمد حمدي الحوٌطً استاذ م
د  /مصطفى عبد الجابر محمد مدرس
د  /محمد عوض البدرى مدرس
د  /هدى حسنى المصٌلحى ط  .ب
طِجخ ٝطبُجبد ًِ٤خ اُطت اُج٤طش١

