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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 

 تياٌ إحصائي تأعداد  انقىافم وأعداد املستفيديٍ يُها
 8103 سثتًربانتي مت تُفيذها خالل 

 

 ردد المدتفيدين القواسلردد  الكلية  م

 505 3 كلية الطة 1

 100 2 كلية الزراعة  2

 55 2 كلية االقتصاد المنزلي  3

 55 2 كلية التمريض  4

 55 2  الترتيةكلية  5

 45 1 كلية اآلداب 6

 474 3 معهد الكثد القومي 7

 1647 15 اإلجمالي

 

 
 املستفيديٍ يُها  طثقا نزؤيحانقىافم   تتقييى اداءتياٌ إحصائي 

 سثتًربخالل شهز 
 

 

 الى حد ما زير مالئم مالءم الكلية  م

 - - %100 كلية الطة 1

 - - %100 كلية الزراعة  2

 - - %100 كلية االقتصاد المنزلي  3

 - - %100 كلية التمريض  4

 - - %100 كلية الترتية 5

 - %0901 %9999  اآلدابكلية  6

 - - %100 معهد الكثد القومي 7

 
 
 

  



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 
 ردم بياني  بأرداد المذاركين  من الكليات والمدتفيدين

 

 
 

 
 ردم بياني  بأرداد المدتفيدين سي كل تخصص
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 3/4/8103يُىفيح يىو  – شثني انكىو –  االدارج انشراعيح - انشراعح قافهح كهيح 
صساػخ ٚخذِخ ِذصٛي اٌفبص١ٌٛب ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ ِٛظٛع 

 اٌجم١ٌٛخاٌفبص١ٌٛب ِٓ أُ٘ ِذبص١ً اٌخعش ٚثٕجش اٌغىش 

 فٟ رأرٝ فٟٙ .. اٌزصذ٠ش٠خِٓ أُ٘ ِذبص١ً اٌخعش  ثبػزجبس٘ب

ِشبوً  فٟثؼذ اٌجطبغظ ٚاْ وبٔذ الً ِٕٙب  اٌضب١ٔخ اٌّشرجخ

رذزبط اٌفبص١ٌٛب اٌٝ رشثٗ خصجٗ ج١ذٖ خب١ٌٗ ِٓ ٚ أزبجٙب 

 فٟ ٠فعً ػذَ صساػزٙب اٌجذ٠ذح األساظٟٚفٝ  حاٌعبساالِالح 

 اٌزِٟٓ اٌىبٌغ١َٛ ٚاٌجؼذ ػٓ االسض  ِشرفؼخٚجٛد ٔغجٗ 

فززذجش لششرٙب ػٕذ اٌجفبف ِغ  اٌطفٍخرشرفغ ف١ٙب ٔغجٗ 

. ٠ٚفعً ارجبع دٚسٖ اٌغف١ٍخ اٌطجمخ فٟ ثبٌشغٛثخادزفبظٙب 

 رضسع اٌفبص١ٌٛب فٝ ٚ .اٌزشثخٌزالفٝ أزشبس اِشاض  صالص١خ

 :ف١ٙبٚشبسن  اٌخش٠فٝ أٚ ا١ٌٍٕٝ ػشٚر١ٓ اعبع١ز١ٓ ّ٘ب

 اٌضساػخٚو١ً و١ٍخ    دس٠خ ِذّذ خ١شٜ      أ.د / 

 ى١ٍخ اٌضساػخاعزبر ث   اثشا١ُ٘ دغ١ٕٟ دس٠ٚش/  أ.د

 ِذسط ثى١ٍخ اٌضساػخ          ِذّذ ػجذ اٌّذغٓ غٗد / .

 

 

 83/4/8103يُىفيح يىو  – قىيسُا انثهد – االدارج انشراعيح - انشراعح قافهح كهيح 
رشث١خ ٚسػب٠خ دجبط اٌٍذُ خالي فصً اٌشزبء ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ 

ِششٚع رشث١خ اٌذٚاجٓ ِٓ ٚاٌزٍم١خ اٌصٕبػٝ ٌٍجبِٛط 

اٌّشبس٠غ اٌّشثذخ ٚاٌّىغجٗ ٌٍّبي ٔظشا أل١ّ٘خ اٌذجبط ٚوضشح 

٘زٖ  اٌطٍت ػ١ٍخ عٛاء فٟ األعٛاق اٌّذ١ٍخ أٚ اٌؼب١ٌّخ،ِٚضً

اٌّشبس٠غ رزطٍت ِٕب فٟ اٌجذا٠خ ٌٚىٟ ٠ىزت ٌٗ إٌجبح أْ ٔىْٛ 

صجٛس٠ٓ، ثبإلظبفخ إٌٟ اٌشغجخ اٌم٠ٛخ فٟ إلبِخ اٌّششٚع دزٝ 

٠زُ رذم١ك األ٘ذاف إٌّشٛدح ،ٚخبصخ أْ ِضً ٘زٖ اٌّشبس٠غ 

رزطٍت ػٕب٠خ خبصخ ِٚزبثؼخ ١ِٛ٠خ ،وّب ٠جت أْ رزٛفش ٌذٞ 

 ػٓ رشث١خ اٌذجبط صبدت اٌّششٚع اٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ
 :فٌهاوشارك  

 كلٌة الزراعة عاشور محمد           د/ إٌمان .
 كلٌة الزراعة                اسماء عبد هللاد /  .

 

 

 

 01/4/8103يُىفيح يىو  –يُىف -  تزهيى – انىحدج انصحيحإىل  انتًزيضقافهح كهيح 
 ِٓ االعٙبي ٚدبالد اٌطج١ؼ١خ اٌشظبػخاهمٌة  ٚرٕبٌٚذ

 د١برٗ. خالي غفً وً رمش٠جب   االعٙبي ٠ص١ت أْ اٌّذزًّ

 ١ٌظ رارٗ ثذذ االعٙبي أْ ٔؼشف أْ اٌُّٙ ِٓ ٌٚىٓ

 اٌجٙبص فٟ غبٌجب   اخش، ِشض ٌٛجٛد ػالِخ أّب ثّشض،

 ٠ٙذد ِب ٚٔبدسا   شبئغ، أِش ٘ٛ االعٙبي أْ سغُ .اٌٙعّٟ

 اٌزٟ اٌذبالد ػٍٝ اٌزؼشف اٌُّٙ ِٓ أٔٗ اال اٌطفً، د١بح

 ِّب اٌطفً، ٌجفبف االعٙبي ٠ؤدٞ لذ .فٛس٠ب   ػالجب   رزطٍت

 لذ األِٛس ٘زٖ -اٌجغُ فٟ ٚاألِالح اٌّبء ثبرضاْ ٠عش

 ِٓ االعٙبي ٠ُؼزجش .ػالجٙب ػذَ دبي فٟ خط١شح رىْٛ

 ُِؼظُ أْ .األغفبي ٌذٜ إٌّزششح األِشاض ٚأُ٘ أثشص

  -: ف١ٙب شبسن ٌٛدذ٘ب رُشفٝ اٌذبد العٙبيا دبالد

 و١ٍخ اٌزّش٠ط        ٕ٘بء ِجشٚن   د/ .

 و١ٍخ اٌزّش٠ط         دػبء صا٠ذد / .

 

 

 
 



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 82/4/8103يُىفيح يىو  –  كفز َفزج –انىحدج انصحيح إىل  انتًزيضقافهح كهيح 
والرضاعة  أضرار التدخٌن على الجهاز التنفسًوتناولت 
الرئتان هما مكان لتبادل الغازات فً جسم اإلنسان، فالطبٌعٌة 

تحدٌداً تبادل غازّي األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون، وبغّض 
النظر عن االضطرابات التً تتعّرض لها الرئتان، فإن أكبر 
وأخطر مؤثٍر علٌهما هو التدخٌن، ألّن السٌجارة تحتوي على 

نسان مثل العدٌد من المواد الكٌمٌائٌة الضارة بجسم اإل
النٌكوتٌن، وعند استنشاقه تدخل هذه المواد إلى الجسم مّما 
ٌسبب خلالً فً العدٌد من أجهزة الجسم أبرزها الجهاز التنفسً، 
بحٌث ٌحول دون قٌامه بوظائفه على أكمل وجه، وبالنسبة 

إّن األضرار  .للرئتٌن فهما تفقدان القدرة على تصفٌة الغازات

سً نتٌجة تدخٌن السجائر هً أضرار التً تلحق بالجهاز التنف
اضطرابات فً الجهاز  بطٌئة، وتدرٌجٌة، وقاتلة، وتظهر فً

  -: ف١ٙب شبسن التنفسً مثل االلتهابات واإلنفلونزا
  

 و١ٍخ اٌزّش٠ط      اًِ ػجذ اٌشاصقد/ .

 و١ٍخ اٌزّش٠ط    اٌٙبدٞش١ّبء ػجذ د / .

 

 

 

  

 03/4/8103يُىفيح يىو  – تزكح انسثع -  يشهىراتى انطة نقزيح  يٍ كهيح طثيحقافهح 
 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 166 ( وشارك فٌها :-

 ثبغٕخ       ا١ِشح ػجذ اٌذ١ّذد / 

 ِغبٌه ادّذ ع١ّش                     د / 

 اغفبي   اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشدّٓد / 

 

 أف ٚارْ  أٛس ػجذ اٌؼبغٟ            د /  

 غت اعشح     سف١ذح ِذّذ د / 

 ػظبَ             جٙبد ع١ّشد / 

 ٔفغ١خ             د / ش١شٞ ع١ٍُ 

 

 

 

  

 81/4/8103يُىفيح يىو  – يُىف -  يُشيح سهطاٌ يٍ كهيح انطة نقزيح طثيحقافهح 
 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 260 ( وشارك فٌها :-

 ثبغٕخ       ػضد ػجذ اٌٛ٘بةد / 

 ِغبٌه            ِذّذ ػجذ اٌجٛاد  د / 

 اغفبي   ِذّٛد ػجذ اٌذ١ّذد / 

 

 

 غت اعشح            اعّبء اثٛ ثىش د /  

 ػظبَ             دبرُ فّٙٝد / 

 نفسٌة  د / منى الخولى 
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 82/4/8103شثني انكىو   يىو   -يدرسح انُىر نهًكفىفني اىل يٍ كهيح انطة  طثيحقافهح 
 

 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 131 ( وشارك فٌها :-
 سِذ       سٔب ِذّذ ػبشٛسد / 

 د / دػبء ادّذ اٌجضاس              أف ٚارْ

 اغفبي   د / ِذّٛد ػجذ اٌذ١ّذ

 

 غت اعشح            عّش ػٍٝ ثٍطٝ د /  

 ٔفغ١خ    د / ا٠ّبْ عبِٝ ِطش

 ػظبَ   د / ادّذ اٌجّج١شٜ  

 

 
  

  

 01/4/8103يُىفيح يىو  –  شثني – يُشيح عصاو – مجعيح تًُيح اجملتًعإىل  االقتصاد املُشيلقافهح كهيح 
٠ّىٓ رج١ّذ ٚدفع االغؼّخ ٚاػبدح رذ٠ٚش اٌّالثظ  ٚرٕبٌٚذ

رج١ّذ أٞ غؼبَ، ِغ ٚجٛد ثؼط االعزضٕبءاد ِضً األغؼّخ 

اٌّؼٍجخ ٚاٌج١ط، ٌىٓ ِغ رٌه ٠ّىٓ رخض٠ٓ اٌٍذَٛ خبسط 

اٌؼٍجخ، ٌىٓ رخزٍف جٛدح اٌزج١ّذ ٌجؼط األغؼّخ ػٓ األخشٜ، 

فّضال  اٌّب١ٔٛ٠ض ٚصٍصٍخ اٌىش٠ّخ ٚاٌخظ ال ٠زُ رج١ّذ٘ب ثشىً 

ج١ذ، أِب اٌٍذَٛ ٚاٌذٚاجٓ ا١ٌٕئخ فزىْٛ جٛدرٙب أغٛي ِٓ 

األغؼّخ  .ٔظ١شرٙب اٌّطجٛخخ، ألٔٙب رفمذ اٌشغٛثخ أصٕبء اٌطجخ

دائّب  إِٓخ، فمػ اٌجٛدح  فٙشٔٙب٠ذ 0اٌّجّذح فٟ دسجخ دشاسح 

رزأصش ثطٛي ِذح اٌزج١ّذ، فبٌزج١ّذ ٠ذبفع ػٍٝ اٌطؼبَ إِٓب ِٓ 

خالي إثطبء دشوخ اٌجضئ١بد، ِّب ٠جؼً ا١ٌّىشٚثبد فٟ دبٌخ 

    -: ف١ٙب ٚشبسن خّٛي،

 إٌّضٌٟٚو١ً و١ٍخ االلزصبد  أ.د / خبٌذ ػٍٝ شب١٘ٓ 

                                                                      إٌّضٌٟو١ٍخ االلزصبد   ِذّذ ػجذ اٌذ١ّذد / .

 

 

 
 

 82/4/8103يُىفيح يىو  –تال – كفز رتيع – مجعيح تًُيح اجملتًعقافهح كهيح االقتصاد املُشيل إىل 

تفصٌل المالبس هو المشروعات الصغٌرة والتغذٌة وتناولت 
عدد كبٌر من  بهاحد المشروعات المنزلٌة المشهورة وٌعمل 

لست  وبالتالًنفذ منزلٌاً ٌ تالسٌدات بهدف تحسٌن الدخل

بحاجة الى استئجار مكان، ٌمكنك العمل بنفسك دون الحاجة 
الى توظٌف عمالة، تكالٌفة بسٌطة، طرق التسوٌق اغلبها 

قائم على تحوٌل  انهمجانً، ٌعتبر مشروع انتاجً بمعنى 
تباع بأسعار اعلً  بالتالًوالمواد الخام الى مواد تامة الصنع 

غرفة وٌحتاج  بكثٌر من سعر الشراء وتكون االرباح ممتازة
فارغة مخصصة للعمل، مع تزودٌها بطاولة وكرسً مرٌح 

  -: فٌهاو شارك للظهر للعمل علٌة ، 
 االلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ ٚو١ً              خبٌذ ػٍٝ شب١٘ٓ  .د / أ

 المنزلًكلٌة االقتصاد         النبويصافٌناز محمد د / 
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 02/4/8103يُىفيح يىو  –يزكش شثاب انثاجىراىل  اآلدابقافهح كهيح  
 اٌزذخ١ٓ ػٓ االلالع ِٛظٛع اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

ال شك بأن التدخٌن هو من الظواهر التً   االدِبْ ِٚىبفذخ

لٌست بغرٌبة فً أي مجتمع من العالم، فهو ال ٌقتصر على 
ولكّن المسَتهَجن فً هذه الظاهرة هو فئة عمرٌة معٌنة، 

تدخٌن األطفال والمراهقٌن؛ فالتدخٌن له مضاّر عدٌدة، حٌث 
ٌحتوي على الكثٌر من المواّد الكٌمٌائٌة الساّمة التً تضر 

بجسم اإلنسان وتسّبب له األمراض الكثٌرة والخطٌرة، 
وأبرزها سرطان الرئة والفم، وأمراض اللّثة، وأمراض القلب، 

ة المفاجئة؛ فلذلك ال بّد من حماٌة والتع ٌّ رض إلى األزمات القلب

ٌُعتَبر غٌاب  .األطفال والمراهقٌن وتوعٌتهم بخطورة التدخٌن
الرقابة األسرٌة لألطفال والمراهقٌن من أهّم األسباب التً 

 -ٚشبسن ف١ٙب : تؤدي إلى تعلّم التدخٌن واإلدمان علٌه؛

   ف١ٙبٚشبسن 

 و١ٍخ ا٢داة     ِٕٝ ػجذ اٌٛاسس.د / 

 

 

 08/4/8103انثاجىر يُىفيح يىو  – ييت املىسإىل  يعهد انكثد انقىييقافهح 
 ١ِذ لش٠خ اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمعبء اٌم١ِٛخ اٌذٍّخ اغبس فٟ

 عذت رُ د١ش (  c ف١شط ِٓ خب١ٌخ اٌّٛص ١ِذ )  -  اٌّٛص

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ 983
 اٌمِٟٛ اٌىجذ ِؼٙذ ػ١ّذ           اٌذا٠ُ ػجذ ٘شبَ / أ.د

 اٌمِٟٛ اٌىجذ ِؼٙذ ٚو١ً                ػضد ع١ّشح / أ.د

 ِؼٙذ اٌىجذ    ا٠ٕبط ِبجذ د / 

 

 

 
 04/4/8103يُىفيح يىو   امشىٌ – شطاَىفقزيح إىل  يعهد انكثد انقىييقافهح 

 لش٠خ اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمعبء اٌم١ِٛخ اٌذٍّخ اغبس فٟ

 رُ د١ش c ف١شط ِٓ خب١ٌخ  شطبٔٛف )  -  شطبٔٛف

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ 050 عذت

 ِؼٙذ اٌىجذ    ش١ّبء جّبي  د / 

 ِؼٙذ اٌىجذ  د / االء ػجذ اٌغٕٝ

 انقافهح 

 

 

 
 81/4/8103يُىفيح يىو  - شثني – اصطثاريقزيح إىل  يعهد انكثد انقىييقافهح 

 لش٠خ اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمعبء اٌم١ِٛخ اٌذٍّخ اغبس فٟ

 رُ د١ش c ف١شط ِٓ خب١ٌخ  اصطجبسٜ )  -  اصطجبسٜ

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ 095 عذت

 ِؼٙذ اٌىجذ      ِشٚح غبدْٛد / 

 انقافهح 

 

 

 
 
 
 



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 03/4/8103يُىفيح يىو  –تزكح انسثع –اندتايثح  -قافهح كهيح  انرتتيح اىل انىحدج االجتًاعيح  
اإلنترنت هو  مخاطر استخدام اإلنترنت اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

الشبكة العنكبوتٌة التً حّولت العالم إلى قرًٌة صغٌرٍة، رغم 
وجود الحدود، والفواصل المكانٌة والزمانٌة، عن طرٌق إتاحة 

إمكانٌة تبادل الرسائل، والصور، والفٌدٌوهات عبر مواقع 
التواصل االجتماعً، األمر الذي ساهم فً زٌادة الترابط 

تعارف على الحضارات الجدٌدة، االجتماعً، وسّهل عملٌة ال
واألماكن، واألشخاص، إال أّنه ٌجب األخذ باالعتبار أّن 

ٌؤدي واالستخدام الخاطئ له ٌضّر باألفراد وبالمجتمعات 
اإلفراط فً استخدام اإلنترنت إلى البعد عن العالم المحٌط، 

األمر الذي ٌؤّدي إلى فقدان األصدقاء، كما أّن االعتماد علٌه 
 ء ٌحدث سوءاً فً التواصل بٌن األشخاصفً كل شً

 -ٚشبسن ف١ٙب :

  و١ٍخ اٌزشث١خ  اًِ اٌذٕفٟد / 

  و١ٍخ اٌزشث١خ عٛصاْ عشاط /  د.

 

 

 31/4/8103يُىفيح يىو  انثاجىر – جزواٌ -قافهح كهيح  انرتتيح اىل انىحدج االجتًاعيح  
وجد ومحو  مخاطر استخدام اإلنترنت اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

العلماء أن لإلنترنت العدٌد من المضار التً قد تحدث فً حال 
استخدامه بطرٌقة خاطئة أو اإلفراط فً استعماله، ومن مضار 
اإلنترنت انتشار الجرائم اإللكترونٌة: حٌث إنه مع تزاٌد أعداد 

األشخاص الذٌن ٌستعملون اإلنترنت أصبح من السهل على 
على االختراق الحصول على المحترفٌن والذٌن لدٌهم القدرة 

معلومات شخصٌة عن أشخاص معٌنٌن، وعن أفراد عائالتهم 
واستخدام هذه المعلومات بطرق غٌر مشروعة، كما أصبح 
بإمكان المجرمٌن أن ٌمارسوا أعمالهم الجرمٌة من خالل 

 -ٚشبسن ف١ٙب :مواقع الوٌب دون الخوف من أي رقابة. 

  و١ٍخ اٌزشث١خ  فز١ذخ ثط١خد / أ.

  و١ٍخ اٌزشث١خ  ٘جخ اٌغزّٟ   /  د.

 

 

 


