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اداسج اٌمٛافً اٌّرىاٍِح
قافيت مييت اىشراعت  -االدارة اىشراعيت – اىباجىر – ٍنىفيت يىً 8105/5/2
ٚذٕاٌٚد اٌمافٍح ِٛظٛع اّ٘١ح اٌغ١الض  ٚذصٕ١ؼٗ ِٓ اٌزسج ٚ
ذشت١ح اٌذٚاظٓ ٠ ٚؼشف اٌغ١الض تأٔٗ إٌّرط إٌاذط ِٓ حفع
ِحاص ً١األػالف اٌخعشاء راخ اٌّحر ٜٛاٌشغٛت ٟاٌؼاٌٟ
ٚرٌه تاٌرخّش ذحد اٌظشٚف اٌال٘ٛائ١ح ٌٍحفاظ ػٍ ٝلّ١رٙا
اٌغزائ١ح د ْٚاٌرؼشض ٌٍفغاد ٠ٚ ،رُ رٌه ػٓ غش٠ك ذخّ١ش
اٌغىش٠اخ إلٔراض أحّاض ذض٠ذ ِٓ حّٛظح اٌؼٍف تذسظح
ذٛلف ٚذصثػ ػٛاًِ فغادٖ ِٓٚ .اُ٘ فٛائذ حفع ِحاصً١
األػالف اٌخعشاء ف ٟصٛسج ع١الض ٘ : ٟذمٍ ً١اٌفالذ إٌاذط
ػٓ اٌرخض ٓ٠اٌعاف٠ٚ .حرفع اٌغ١الض تٕغثح أػٍ ِٓ ٝاٌطالح
ٚاٌثشٚذٚ ٓ١اٌىاسٚذٚ ٓ١رٌه ِماسٔح تاٌذس٠ظ ٚشاسن فٙ١ا:

ٚو ً١وٍ١ح اٌضساػح
أ.د  /دس٠ح ِحّذ خ١شٜ
أ.د  /اتشا٘ ُ١حغ ٟٕ١دس٠ٚش اعرار تىٍ١ح اٌضساػح
ِذسط تىٍ١ح اٌضساػح
.د  /إّ٠اْ ػاشٛس ِحّذ
قافيت مييت اىشراعت  -االدارة اىشراعيت – تال – ٍنىفيت يىً 8105/5/83
ٚذٕاٌٚد اٌمافٍح االسشاد اٌضساػ ٟغش٠ك اٌرّٕ١ح ٚاال٘رّاَ
تاٌخعشٚاخ اٌشر٠ٛح سعاٌح االسشاد اٌضساػ ٟال ذمرصش ػٍٝ
ِعشد اٌؼًّ ػٍ ٝص٠ادج االٔراض اٌضساػ ٟتشم ٗ١إٌثاذٟ
ٚاٌحٛ١أ ٟا ٚاٌغؼ ٟاٌ ٝاحذاز ذمذَ ذىٌٕٛٛظ ٟف ٟاعاٌ١ة
ٚغشق اٌضساػح ٌٚىٓ سعاٌرٗ ذرخط ٝرٌه إٌطاق ٚذّرذ ٌرشرًّ
ػٍ ٝاحذاز ٔٙعح اظرّاػ١ح س٠ف١ح ػٓ غش٠ك احذاز ٔٙعح
الرصاد٠ح تاعرغالي وً ِا ف ٟاٌش٠ف ِٓ فشص ِٛٚاسد
ٚاِىأ١اخ غث١ؼ١ح ا ٚتشش٠ح ٚذصم١ف ٚذٛػ١ح اٌضساع ٚذّٕ١ح
لذساذٚ ُٙذحغِٙ ٓ١اساذٚ ُٙذغ١١ش اذعا٘اذٚ ُٙاعٍٛب ذفى١شُ٘
حر٠ ٝرّىٕٛا ِٓ سفغ االفادج اٌىاٍِح ِٓ اٌرمذِاخ اٌؼٍّ١ح
ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ح ف ٟاٌضساػح ِّا ٠ؤد ٞاٌ ٝسفغ ِغر٠ٛاذُٙ
اٌّؼ١ش١ح ٚاالسذماء تّعرّؼاذ ُٙاٌّحٍ١ح  ٚال ذٕحصش اّ٘١ح
االسشاد اٌضساػ ٟف ٟو ٗٔٛحٍمح االذصاي ت ٓ١اظٙضج االتحاز
اٌؼٍّ١ح اٌضساػ١ح ٚاٌضساع ِٓ خالٌٗ ّ٠ىٓ ٔمً ٔرائط االتحاز
ٚاٌرٛص١اخ اٌضساػ١ح تؼذ ذثغ١طٙا اٌ ُ٘ ِٓ ٝف ٟحاظح اٌٙ١ا
ٚشاسن فٙ١ا:

أ.د  /دس٠ح ِحّذ خ١شٚ ٜو ً١وٍ١ح اٌضساػح
.د  /خاٌذ ػثذ اٌفراغ ػٍ ٝاعرار َ تىٍ١ح اٌضساػح
.د ِ /حّذ ػثذ اٌّحغٓ غٗ ِذسط تىٍ١ح اٌضساػح
قافيت مييت اىتَزيض ئىل اىىحدة اىصحيت – طبل اىضحاك  -اىباجىر– ٍنىفيت يىً 8105/5/3
ٚذٕاٌٚد اهمٌة الرضاعة فالرضاعة الطبٌعٌة هً أفضل طرٌقة
لتغذٌة طفلك منذ والدته بكل ما تحمله الكلمة من معنى .وتوصً
منظمة الصحة العالمٌة بالرضاعة الطبٌعٌة حصراً خالل األشهر
الستة األولى من عمر الرضٌع ،مع مواصلتها بقدر اإلمكانٌ .كمن
السر فً حلٌب األم الذي ٌحتوي على مزٌج خاص من األجسام
المضادة والمواد الغذائٌة التً تزود طفلك بالفوائد الصحٌة .وما
ٌجعل حلٌب األم فرٌداً بنوعه هو تغ ٌّر مكوناته كً ٌتناسب مع
احتٌاجات الطفل فً كل مرحلة .و المرحلة األولى من حلٌب األم هو
المصفر أو اللون
اللبأ وٌستمر لع ّدة أٌام بعد الوالدة .وٌتمٌز باللون
ّ
التكرٌمً عادة ،وٌكون الحلٌب فً هذه المرحلة أكثر كثافة من
المراحل التالٌة من الرضاعة .شاسن فٙ١ا -:

.د /شّ١اء ػادي
.د  /اَ إٌٙا واًِ

وٍ١ح اٌرّش٠ط
وٍ١ح اٌرّش٠ط

اداسج اٌمٛافً اٌّرىاٍِح
قافيت مييت اىتَزيض ئىل اىىحدة اىصحيت  -مَشيش  -تال – ٍنىفيت يىً 8105/5/84
وتناولت أضرار التدخٌن على الجهاز التنفسً والرضاعة
الطبٌعٌة فالرئتان هما مكان لتبادل الغازات فً جسم اإلنسان،
وبغض
غازي األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون،
تحدٌداً تبادل
ّ
ّ
تتعرض لها الرئتان ،فإن أكبر
النظر عن االضطرابات التً
ّ
مؤثر علٌهما هو التدخٌن ،ألنّ السٌجارة تحتوي على
وأخطر
ٍ
العدٌد من المواد الكٌمٌائٌة الضارة بجسم اإلنسان مثل
النٌكوتٌن ،وعند استنشاقه تدخل هذه المواد إلى الجسم م ّما
ٌسبب خلالً فً العدٌد من أجهزة الجسم أبرزها الجهاز التنفسً،
بحٌث ٌحول دون قٌامه بوظائفه على أكمل وجه ،وبالنسبة
للرئتٌن فهما تفقدان القدرة على تصفٌة الغازات .إنّ األضرار
التً تلحق بالجهاز التنفسً نتٌجة تدخٌن السجائر هً أضرار
بطٌئة ،وتدرٌجٌة ،وقاتلة ،وتظهر فً اضطرابات فً الجهاز
التنفسً مثل االلتهابات واإلنفلونزا شاسن فٙ١ا -:

وٍ١ح اٌرّش٠ط
وٍ١ح اٌرّش٠ط

.د /فاذٓ ػالَ
.د  /شّ١اء ػثذ اٌٙادٞ

قافيت طبيت ٍِ مييت اىطب ىقزيت مفز ٍنصىر  -امشىُ – ٍنىفيت يىً 8105/5/8

اظش ٜاٌىشف اٌطث ٟػٍ ٝػذد (  ) 114وشارك فٌها -:
تاغٕح
د  /ػضج ػثذ إٌّصف
ِغاٌه
د  /ػثذ هللا احّذ
اغفاي
د  /اتشا٘ ُ١ػثذ اٌشحّٓ
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د  /دػاء اٌعضاس
د ٘ /ثح االِاَ
د ِ /شٚج صالغ اٌذٓ٠
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قافيت طبيت ٍِ مييت اىطب ىقزيت طزمسىص  -اىشهداء – ٍنىفيت يىً 8105/5/08

اظش ٜاٌىشف اٌطث ٟػٍ ٝػذد (  ) 112وشارك فٌها -:
تاغٕح
د  /دػاء اٌشاِٟ
د  /اتشا٘ ُ١ػثذ اٌشحّٓ اغفاي
أف ٚارْ
د ١ٔ /ف ٓ١ظّاي
36
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باطنة

طب اسرة

عظام

انف واذن

20
20
اطفال

أف ٚارْ
غة اعشج
ٔفغ١ح ٚػصث١ح

0

د  /سف١ذج اٌغما
د  /ػثذ اٌحّ١ذ عاٌُ

غة اعشج
ػظاَ

اداسج اٌمٛافً اٌّرىاٍِح
قافيت طبيت ٍِ مييت اىطب اىل ٍإطظت تزبيت اىبنني -شبني اىنىً يىً 8105/5/03

اظش ٜاٌىشف اٌطث ٟػٍ ٝػذد (  ) 49وشارك فٌها -:
ِغاٌه
د  /اتشاِ٘ٛ ُ١افٝ
ٔفغ١ح ٚػصث١ح
د ٕ٘ /ذ سظا

غة اعشج
اغفاي

د  /ظٙاد فش٠ذ
د /ػٍ١اء ست١غ
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قافيت طبيت ٍِ مييت اىطب ىقزيت بتبض -شبني اىنىً – ٍنىفيت يىً 8105/5/01

اظش ٜاٌىشف اٌطث ٟػٍ ٝػذد (  ) 143وشارك فٌها -:
اغفاي
د ٚ /الء ػالء
أف ٚارْ
د  /أٛس ػثذ اٌؼاغٝ
غة اعشج
د /أشاد اٌغ١ذ
39
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د  /احّذ تشعُ١
د  /احّذ صاتش
د /محمد شوقى
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قافيت مييت االقتصاد املنشيل ئىل اىىحدة االجتَاعيت – طنجزج – ٍنىف – ٍنىفيت يىً 8105/5/01
ٚذٕاٌٚد االستفادة من المالبس القدٌمة والتغذٌة الصحٌة ٕ٘اٌه
اٌىص١ش ِٓ ِخٍّفاخ اإلٔغاْ  ٟ٘ٚاألش١اء اٌر٠ ٟغرخذِٙا ٌفرشج
ُِحذدج ِٓٚ ،ش ُّ ٠غرغٕ ٝػٕٙإِٙٚ ،ا اٌّالتظ اٌر ٟذرغّ١ش
تشىً ِغرّش تغثة ذٍفٙا أ ٚظٛٙس ِعّٛػح ظذ٠ذج ِٓ
اٌّٛد٠الخ اٌحذ٠صحٌ ،زٌه ذثم ٝذٍه اٌّالتظ ِرشاوّح فٟ
صح تٙا تال فائذجٌ ،زٌه ٠عة اعرغالٌٙا ٚصٕغ
اٌخضائٓ اٌخا ّ
ِعّٛػح ِرٕٛػح ِٕٙا ٚرٌه ترشىٍٙ١ا ٚلصٙا تطشق ِخرٍفح،
ٌ ٞإلٔغاْ ،ف ٟٙذٛفّش
وّا أْ ذٍه اٌؼٍّ١ح ذؼرثش راخ ٔفغ ِاد ّ
اٌىص١ش ِٓ األِٛاي فّ١ىٓ ذغ١١ش شىً اٌمطؼح اٌمذّ٠ح إٌ ٝلطؼح
ظذ٠ذج ِٓٚ ،أتغػ األِٛس ف ٟرٌه ٘ ٛذح ً٠ٛتٕطاي واًِ
اٌمذِ ٓ١إٌ ٝشٛسخ لص١ش ٚشاسن فٙ١ا -:
ٚو ً١وٍ١ح االلرصاد إٌّضٌٟ
أ.د  /خاٌذ ػٍ ٝشا٘ٓ١
وٍ١ح االلرصاد إٌّضٌٟ
.د  /عحش وّاي ِحّٛد

اداسج اٌمٛافً اٌّرىاٍِح
قافيت مييت االقتصاد املنشيل ئىل اىىحدة االجتَاعيت – احلاٍىه – ٍنىف– ٍنىفيت يىً 8105/5/85
وتناولت المشروعات الصغٌرة والتغذٌة تفصٌل المالبس هو
احد المشروعات المنزلٌة المشهورة وٌعمل به عدد كبٌر من
السٌدات بهدف تحسٌن الدخلت ٌنفذ منزلٌا ً وبالتالً لست
بحاجة الى استئجار مكانٌ ،مكنك العمل بنفسك دون الحاجة
الى توظٌف عمالة ،تكالٌفة بسٌطة ،طرق التسوٌق اغلبها
مجانًٌ ،عتبر مشروع انتاجً بمعنى انه قائم على تحوٌل
المواد الخام الى مواد تامة الصنع وبالتالً تباع بأسعار اعلً
بكثٌر من سعر الشراء وتكون االرباح ممتازة وٌحتاج غرفة
فارغة مخصصة للعمل ،مع تزودٌها بطاولة وكرسً مرٌح
للظهر للعمل علٌة  ،و شارك فٌها -:
ٚو ً١وٍ١ح االلرصاد إٌّضٌٟ
أ.د  /خاٌذ ػٍ ٝشا٘ٓ١
د  /صافٌناز محمد النبوى كلٌة االقتصاد المنزلً
قافيت مييت اىعيىً اىل حمطت صزف قىيظنا– ٍنىفيت يىً 8105/5/86

ٚذٕاٌٚد اٌمافٍح ِٛظٛع ظٛدج ِ١اٖ اٌصشف ٚاِىأ١ح
اعرخذاِٙا ف ٟاٌضساػح ِشج اخشٚ ٜاٌٛصٛي تٙا إٌٝ
اٌّؼا١٠ش اٌم١اع١ح اٌؼاٌّ١ح ٚتخاصح اٌر ٟحذدذٙا
ِٕظّح اٌصحح اٌؼاٌّ١ح ٌّٚا ٌزٌه ِٓ ِشدٚد صحٟ
ٚاظرّاػ ٚ ٟحعاسٚ ٞاألّ٘١ح اٌثاٌغح ٌٍّؼاًِ
ٌّشالثح ظٛدج اٌّ١اٖ إٌّرعح

فٙ١ا ٚ:شاسن فٙ١ا -:

أ.د /عالء الدٌن عبدالعزٌز النعناعى وكٌل كلٌة العلوم
بكلٌة العلوم
أ.د /عادل عبد الهادى نصار
بكلٌة العلوم
أ.د /عبده سعد الطبل استاذ
بكلٌة العلوم
أ.د /محمد عبد هللا حواطة
بكلٌة العلوم
د  /احمد هاشم منجود
قافيت ٍعهد اىنبد اىقىٍي ئىل مفز شربا سجنى – اىباجىر ٍنىفيت يىً 8105/5/5
ف ٟاغاس اٌحٍّح اٌم١ِٛح ٌٍمعاء ػٍ ٝف١شط  cاٌ ٝلش٠ح
تع١شَ  ( -تع١شَ خاٌ١ح ِٓ ف١شط  ) cح١س ذُ عحة 845
ػٕ١ح ٚشاسن فٙ١ا-:
ػّ١ذ ِؼٙذ اٌىثذ اٌمِٟٛ
أ.د ٘ /شاَ ػثذ اٌذاُ٠
ٚوِ ً١ؼٙذ اٌىثذ اٌمِٟٛ
أ.د  /عّ١شج ػضخ

د  /عاٌٚ ٟح١ذ
د ِ /شٚج حعاصٞ

ِؼٙذ اٌىثذ
ِؼٙذ اٌىثذ

قافيت ٍعهد اىنبد اىقىٍي ئىل قزيت مفز اىظنابظت – ٍنىف ٍنىفيت يىً 8105/5/08

ف ٟاغاس اٌحٍّح اٌم١ِٛح ٌٍمعاء ػٍ ٝف١شط  cاٌ ٝلش٠ح
وفش االوشَ  ( -وفش االوشَ خاٌ١ح ِٓ ف١شط  cح١س ذُ
عحة  855ػٕ١ح ٚشاسن فٙ١ا-:

د  /إ٠اط ِاظذ
ػ ذ

ِؼٙذ اٌىثذ

