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ى

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

َبذة خمخصزة عٍ

انقىافم انخٍ مت
حُفُذها خالل
فرباَز  8102و

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ
قافهت كهُت انشراعت  -االدارة انشراعُت – بزكت انسبع – يُىفُت َىو 8102/8/5
ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ ِٛظٛع رأص١ش دسعبد اٌؾشاسح ػٍ ٝصساػخ
ٚأزبط اٌمّؼ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اِشاض اٌذٚاعٓ ر٩ئُ دسعبد
اٌؾشاسح اٌغبئذح فِ ٟصش أصٕبء اٌشزبء ّٔ ٛاٌمّؼ ٩٠ٚئُ فزشح
رى ٓ٠ٛاٌؾجٛة ٚإٌعظ دسعبد ؽشاسح آخزٖ ف ٟا٨سرفبع ثزمذَ
إٌعظ ٕ٠ٚجغ ٟأْ رزؼشض ٔجبربد اٌمّؼ ف ٟأؽذ أغٛاس ّٔ٘ٛب
ثبعزضٕبء غٛس اٌغى ْٛف ٟاٌجزٚس ثذسعبد اٌؾشاسح إٌّخفعخ
ؽز ٝرىزغت إٌجبربد اٌزغ١شاد إٌٛػ١خ اٌ٩صِخ ٌٍز١ٙئخ ٌ٧ص٘بس
ٚرؾذس أظشاس ٌٍٕجبربد إْ رؼشظذ ٌذسعبد ؽشاسح غ١ش ِ٩ئّخ
٠ٚزٛلف ِذ ٜاٌعشس ػٍِ ٝذ ٜدسعخ اٌؾشاسح ٚغٛس إٌّٛ
٠ٚصجؼ إٌجبد ؽغبعب ٌذسعبد اٌؾشاسح غ١ش اٌّ٩ئّخ ف ٟثؼط
ِشاؽً إٌّٚ ٛشبسن فٙ١ب:

ٚو ً١وٍ١خ اٌضساػخ
أ.د  /دس٠خ ِؾّذ خ١شٜ
أ.د  /اثشا٘ ُ١ؽغ ٕٝ١دس٠ٚش اعزبر ثىٍ١خ اٌضساػخ
.د  /عبِ ٝػجذ اٌؾ ٝفشاط ِذسط ثىٍ١خ اٌضساػخ

قافهت كهُت انشراعت  -يزكش االرشاد انشراعٍ – قىَسُا انبهد – قىَسُا – يُىفُت َىو 8102/8/01

ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ ِٛظٛع اٌّؾبص ً١اٌؾمٍ١خ ٚأ٨زبط اٌؾٛ١أٟ
ِٙٚبساد ا٨رصبي ؽ١ش ٠جذأ اٌؼغً ف ٟسظبػخ اٌغشعٛة فٝ
خ٩ي اٌغبػز ٓ١اُٚ٤ي ِٓ اٌ٨ٛدح ٚرزىشساٌشظبػخ ِ 4 - 3شاد
ف ٟخ٩ي ا٤سثغ ٚاٌؼشش ٓ٠عبػخ ا ِٓ ٌٝٚ٤ؽ١بح اٌؼغً ٚإرا ٌُ
٠زّىٓ اٌؼغً ِٓ سظبػخ أِٗ ف١غت إسشبدٖ إٌ ٝاٌعشع
ٚاٌؾٍّبد ٚإدخبٌٙب ف ٟفّٗ ّ٠ٚىٓ ؽٍت لٍ ِٓ ً١اٌٍجٓ ف ٟاٌفُ
أِب إرا وبْ اٌؼغً ظؼ١ف عذا ثّب ٠ ٨غّؼ ٌٗ ثبٌشظبػخ ِٓ أِٗ
فّ١ىٓ ِغبػذرٗ ثإػطبئٗ عشعٛة ا َ٤ثبعزخذاَ ثضاصحٚ .شبسن
فٙ١ب :

أ.د  /دس٠خ ِؾّذ خ١شٜ
.د  /اٌغ١ذ اٌذ٘شبْ
.د ِ /ؾّٛد فزؾٟ

ٚو ً١وٍ١خ اٌضساػخ
ِذسط ثىٍ١خ اٌضساػخ
ِذسط ثىٍ١خ اٌضساػخ

قافهت كهُت انخًزَض إىل يدرست عهً بدوي  -جمزَا – امشىٌ – يُىفُت َىو 8102/8/7

ٚرٕبٌٚذ ا٨عؼبفبد ا١ٌٚ٨خ ٌ٩خزٕبق ٚاٌزغز٠خ اٌغٍّ١خ
اٌزؼشف ػٍٙ١ب ِٕٙب
٩ٌٚخزٕبق ػذح أعجبة٣ٌ ُِٙ ،ثبء
ّ
أغذاد اٌّغش ٜاٌزٕفغ .ٟدخٛي عغُ غش٠ت ف ٟاٌفُ ،
ٚاثز٩ػٗ ف ٟاٌمصجخ اٌٛٙائ١خ ٘ٚزٖ اٌؾبٌخ رؾذس ٌ٥غفبي
اٌز٠ ٓ٠جزٍؼ ْٛا٤عغبَ اٌصغ١شح .ا٨خزٕبق ثغجت اٌغشق ،
ٚاثز٩ع اٌىض١ش ِٓ اٌّبء ػجش اٌغٙبص اٌزٕفغ .ٟا٦صبثخ
ثبٌغٍطبد ٚاٌزخضشاد اٌذِ٠ٛخ رغجت ا٨خزٕبق .وضشح ششة
اٌغٛائً ٚاٌّششٚثبد اٌغبخٕخ ،لذ رغجت رٛسَ اٌؾٍك
ٚاٌٍٛصرٌ ٓ١ذ ٜاٌجؼطِّ ،ب ٠خٍك صؼٛثخ ف ٟاٌزٕفظ
ٚاٌجٍغ .اعزٕشبق غبصاد عبِخ ِضً ا١ِٔٛ٤ب اٌّٛعٛدح فٟ
صجغبد اٌشؼش اٌى١ّ١بئ١خ ٚ ،اٌّٛعٛدح ف ٟإٌّظفبد
إٌّضٌ١خ شبسن فٙ١ب -:

.د  /عّبػ ػجذ اٌغفبس
.د /عبوٍ ٓ١سفؼذ

وٍ١خ اٌزّش٠ط
وٍ١خ اٌزّش٠ط

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ
قافهت كهُت انخًزَض إىل يدرست يُشأة جزَس االبخدائُت– امشىٌ – يُىفُت َىو 8102/8/82
ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ موضوع الكسور فأنواعها مختلفة منها كسر
مغلق و ٌحدث تحت الجلد والجلد فوقه سلٌم .و كسر مفتوح
أي أنه ٌظهر خارج الجلد وٌكون الجلد مفتوحاً .و كسر
مضاعف وٌحدث فً حاالت تفتت العظام وٌكون شائعا ً فً
كسور ضلوع القفص الصدري .و الكسور من الممكن أن
تحدث فً كل عظام الجسم مثل الذراع والقدم والكف وكذلك
الرجل وعظام الحوض والجمجمة ،كما ٌمكن أن تحدث فً
العمود الفقري و تتم ّثل أعراض الكسور فً :ألم شدٌد فً
منطقة الكسر ٌزٌد عند تحرٌك العضو المصاب . ,تورم حول
مكان الكسر .و تغ ٌّر لون الجلد فً المنطقة المصابة إلى اللون
األزرق .والضلوعٚ .شبسن فٙ١ب -:

 .د  /لمٌاء عبد السالم الجمسً كلٌة التمرٌض
كلٌة التمرٌض
.د /شٌماء السٌد عبد هللا
قافهت عهًُت اىل يدرست حهىاَه انثاَىَت بُني – انباجىر – يُىفُت َىو 8102/8/01
وتناولت القافلة تبسٌط العلوم واهمٌة دراسة المواد العلمٌة
فالمرحلة الثانوٌة ٌتم خاللها تحدٌد المسار العلمً واألدبً،
حٌث أن من بٌن أهداف المدرسة الثانوٌة إعداد الطالب
لمواصلة المرحلة الجامعٌة والتعلٌم العالً .وحٌث أن التعلٌم
الثانوي العام بمسارٌه األدبً والعلمً ٌعد رمزا للتمٌز العلمً
واالجتماعً وعالمة على النبوغ والتفوق الدراسً حٌث أنه
ٌعد الطالب لمرحلة الجامعة ومن ثم الدراسات العلٌا وٌضمن
فً الغالب وظائف اجتماعٌة جٌدة كما نجد اإلقبال على التعلٌم
الثانوي العام بمسارٌه العلمً واألدبً قد تزاٌد خالل السنوات
الماضٌة بل إن اإلقبال على القسم األدبً أكثر وشارك فٌها :
كلٌة العلوم
.د  /محمد عبد هللا حواطة
كلٌة العلوم
د  /رانٌا عوض
كلٌة العلوم
د  /اسراء عبد المنعم
كلٌة العلوم
د  /حسٌن سالمة
كلٌة العلوم
د  /محمد نوار
قافهت كهُت انرتبُت ملدرست انسُدة خدجيت االبخدائُت– شبني انكىو  -يُىفُت َىو  8102/8/2و
ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ ِٛظٛع تعدٌل السلوك عند وٌجب على
ضا مواجهة السلوكٌات الخاطئة ألبنائهم ومحاولة
اآلباء أٌ ً
تعدٌلها وردعها من البداٌة ،متحلٌن بالصبر والهدوء عند
التعامل مع هذا السلوك ،وأال ٌحصروا طرٌقة التربٌة فً
استخدام العقاب الفوري فقط متعجلٌن النتائج ،فلكل طفل
مدخله الخاص به الذي ٌستجٌب من خالله لتغٌٌر سلوكه غٌر
المقبول فٌه ،بل لتعدٌل سلوك األطفال بعض القواعد التً ٌجب
ضا
أن نطبقها للحصول على أفضل وأسرع نتٌجة معهم أٌ ً
و أولى خطوات تعدٌل السلوك هو البدء بتحدٌد السلوك غٌر
المقبول الذي ٌحتاج إلى تعدٌل أو ٌختلف ،عما هو متوقع من
الطفل فً المرحلة العمرٌة التً ٌمر بها وٌجمع على أنه غٌر
مقبول كل من ٌتعامل مع الطفلٚ ،شبسن فٙ١ب -:
مدرس بكلٌة التربٌة
.د  /حنان محمد الجمال
مدرس بكلٌة التربٌة
.د  /نشوى عبد الحلٌم البربري

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ
قافهت كهُت انرتبُت ملدرست انكىو االخضز نهخعهُى األساسٍ– شبني انكىو  -يُىفُت َىو  8102/8/80و
ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ رٌاض االطفال كمرحلة تربوٌة تعلٌمٌة متمٌزة
هادفة وقائمة بذاتها ،وترتكز أهداف رٌاض األطفال على
احترام ذاتٌة األطفال وفردٌتهم ،واستثارة تفكٌرهم اإلبداعً
المستقل وتشجٌعهم على التغٌر دون خوف ،ورعاٌتهم بدنٌا ً
وتعوٌدهم العادات الصحٌة السلٌمة ،ومساعدتهم على المعٌشة
والعمل واللعب مع اآلخرٌن ،وتذوق الموسٌقا والفن وجمال
الطبٌعة ،وتعوٌدهم التضحٌة ببعض رغباتهم فً سبٌل مصلحة
الجماعة وتعتبر رٌاض األطفال مؤسسات تربوٌة واجتماعٌة
تسعى إلى تأهٌل الطفل تأهٌالً سلٌما ً لاللتحاق بالمرحلة
االبتدائٌةٚ ،شبسن فٙ١ب -:
وكٌل كلٌة التربٌة
أ.د  /على حسٌن عطٌة
استاذ م بكلٌة التربٌة
.د  /محمود فوزى بدوى
قافهت طبُت نعشبت راحب – بزكت انسبع – يُىفُت َىو 8102/8/2

اعش ٜاٌىشف اٌطج ٟػٍ ٝػذد (  ) 116وشارك فٌها -:
د  /مروة صالح الدٌن نفسٌة وعصبٌة
د  /ابراهٌم عبد الرحمن اطفال
د  /هبة عرفة االمام طب اسرة
60

58
40

40
17

20

د  /أٛس ػجذ اٌؼبغٟ
د  /ؽبرُ فّٝٙ
د  /إِ١خ ص٠ذاْ
د  /هاٌدي مصطفى
د  /امٌرة عبد الحمٌد

أٔف ٚأرْ
ػظبَ
ثبغٕخ
طب شرعً وسموم
طب شرعً وسموم

60
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قافهت طبُت يخكايهت يٍ كهُخٍ انطب وانصُدنت اىل جزواٌ – انباجىر – يُىفُت َىو 8102/8/05
اعش ٜاٌىشف اٌطج ٟػٍ ٝػذد (  ) 232ؽبٌخ وشارك فٌها -:

ٔفغ١خ ٚػصج١خ
د  /فبغّخ اؽّذ
د  /اثشا٘ ُ١ػجذ اٌشؽّٓ اغفبي
د ِ /ؾّذ شٛل ٟػشفخ ػظبَ
د  /سٔب وّبي اٌذ ٓ٠د٘ت ثبغٕخ
60

58

40
17

40
17
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د ِ /ؾّٛد اؽّذ ٘ٚجخ ِغبٌه
ص١ذ١ٔ٨خ
د  /ػضح اٌخٌٝٛ
د  /سف١ذح ِؾّذ اٌغمب غت اعشح
طب شرعً وسموم
د  /غادة زغلول
طب شرعً وسموم
د  /رٌهام صبحى

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

ُت اىل قافهت طبُت يخكايهت يٍ كهُخٍ انطب وانصُدنت اىل يُج املىس – شبني انكىو – يُىفُت َىو 8102/8/07

اعش ٜاٌىشف اٌطج ٟػٍ ٝػذد (  ) 481ؽبٌخ ٚرُ رؾً٠ٛ
ػذد ( ٚ ) 25رٛص٠غ ا٤د٠ٚخ ػٍ ٝا٘٤بٌ ٟثبٌّغبْ
وشارك فٌها -:
150

138

125

د  /اِ١شح ؽغٓ لبثً١
د ِ /ؾّذ وّبي ِغشعخ
د ِ /ؾّذ سفؼذ ِؾّٛد
د  /انور عبد العاطً ابراهٌم

اغفبي
ػظبَ
ثبغٕخ
انف وأذن

150
68

100

50
0
اطفال

عظام

باطنة

انف واذن

قافهت طبُت يخكايهت يٍ كهُخٍ انطب وانصُدنت اىل حال – يُىفُت َىو 8102/8/88
اعش ٜاٌىشف اٌطج ٟػٍ ٝػذد (  ) 181ؽبٌخ وشارك فٌها -:

د  /فبغّخ اؽّذ
د ٨ٚ /ء ػ٩ء اؽّذ
د ِ /ؾّذ ٠غشٜ
د  /اؽّذ صبثش

ٔفغ١خ ٚػصج١خ
اغفبي
ػظبَ
ثبغٕخ
45
37

40

28

17

10

10

د  /اؽّذ ثشعُ١
د  /دػبء اٌغضاس
د  /سف١ذح ِؾّذ اٌغمب
د  /سها حامد
د  /اٌة الحبشً

ِغبٌه
أٔف ٚأرْ
غت اعشح
طب شرعً وسموم
طب شرعً وسموم

50
40
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قافهت طبُت يخكايهت يٍ كهُخٍ انطب وانصُدنت اىل اصطبارٌ -شبني انكىو – يُىفُت َىو 8102/8/81
ِغبٌه
د ِ /صطف ٝفزؾٟ
د  /ػضد ػجذ اٌ٘ٛبة ثبغٕخ
انف وأذن
د  /انور ابراهٌم

اعش ٜاٌىشف اٌطج ٟػٍ ٝػذد (  ) 451ؽبٌخ وشارك فٌها -:
اغفبي
د ٠ /غشا ؽش١ش
ػظبَ
د  /ػجذ اٌؾّ١ذ عبٌُ

156

130

85
40
مسالك

انف
وأذن

عظام

55

باطنة

اطفال

200
150
100
50
0

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ
قافهت كهُت االقخصاد املُشيل إىل يدرست االمحدَت – شبني انكىو – يُىفُت َىو 8102/8/01
ٚرٕبٌٚذ اٌؼٕف .التغذٌة الصحٌة لطالب المدارس فٌحتاج جسم
كل إنسان للكثٌر من البروتٌنات والفٌتامٌنات التً ُتكسب
الجسم حٌوٌته ونشاطه وتساعد على قٌام الجسم بوظائفه
الحٌوٌة  ،وللحصول على هذه البروتٌنات والعناصر التً
ٌحتاجها الجسم فال بد من الحصول على نظام تغذٌة صحٌة
موفراً جمٌع العناصر األساسٌة التً ٌحتاجها ،وٌكمن هذا فً
معدل وكمٌة السعرات الحرارٌة التً ٌستفاد منها الجسم ،
فالتغذٌة الصحٌة تحمً الجسم من األمراض وتساعده على
الشعور بالراحة واالتزان  ٚشبسن فٙ١ب -:
وكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً
أ.د  /خالد على شاهٌن
.د  /شٌرٌن شمس الدٌن كلٌة االقتصاد المنزلً
كلٌة االقتصاد المنزلً
د  /رٌهام جالل حجاج
قافهت كهُت االقخصاد املُشيل إىل يدرست او املؤيُني انثاَىَت بُاث-بُها– قهُىبُت َىو 8102/8/87

ٚرٕبٌٚذ اٌزغز٠خ فِ ٟشؽٍخ اٌّشا٘مخ ِّٙخ ٚ
ظشٚس٠خ ٌزى ٓ٠ٛثٕبء اٌغغُ ثطش٠مخ عٍّ١خ رغؼً
اٌغغذ لبدسا ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌزغ١شاد اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ
رؾذس عٛاء ٌٍشبة أ ٚاٌفزِٚ ٝشؽٍخ اٌّشا٘مخٟ٘ :
اٌفزشح اٌز ٟرجذأ ثظٛٙس ػِ٩بد اٌجٍٛؽ إٌ ٝإٌعٛط
اٌىبًِ ،ؽ١ش ٠ؾذس فٙ١ب ٔعٛط ػعٚ ٞٛرطٛس ػمٍٟ
ِٓ اٌطفٌٛخ إٌ ٝاٌجٍٛؽ ٟ٘ٚ .رخزٍف فِ ٟذرٙب
ٚرٛل١زٙب ِٓ ِشا٘ك ٢خش فبٌّٕ ٛاٌغغّ ٟاٌغش٠غ
٠زطٍت ص٠بدح ِٓ اٌطبلخ اٌؾشاس٠خ ٚاٌؼٕبصش اٌغزائ١خ
ا٤خش ٜفبٌغزاء اٌّزٛاصْ اٌصؾ ٟخ٩ي ِشؽٍخ
اٌّشا٘مخ ٠ ٨ف١ذ فمػ ف ٟإٌّ ٛاِ٤ضً ٚاٌصؾخ اٌغ١ذح
خ٩ي ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٚ ،شبسن فٙ١ب -:
أ.د  /خبٌذ ػٍ ٝشب٘ٚ ٓ١و ً١وٍ١خ ا٨لزصبد إٌّضٌٟ
قافهت كهُت انرتبُت انُىعُت إىل يدرست انُُم اخلاصت جبزَس – امشىٌ – يُىفُت َىو 8102/8/02

ٚرٕبٌٚذ اٌؼٕف  .رّٕ١خ لذساد ا٤غفبي ا٦ثزىبس٠خ ؽ١ش
لبَ اٌط٩ة اٌّشبسو ٓ١ثمغُ اٌّغشػ ثبٌىٍ١خ ثزّضً١
ثؼط اٌمصص اٌش١مخ ٌ٥غفبي ٚاٌز ٟرّٕ ٟلذسارُٙ
اٌؼمٍ١خ ٚاٌؾٛاس٠خ ٚرّٕ١خ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٌذُٙ٠
ٚرط٠ٛش لذسار ُٙاٌؾغ١خ اٌّخزٍفخ ثب٨ظبفخ اٌ ٝلغُ
اٌّٛع١مٚ ٝاٌزشث١خ اٌفٕ١خ  ٚشبسن فٙ١ب -:
.د  ِٕٝ /ػجذ اٌّمصٛد شٕت ِذسط ثىٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ
ِذسط ثىٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ
.د ٕ٘ /ذ عّبي اثشاُ٘١
ِذسط ثىٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ
.د  /أِبٔ ٟاثشا٘ ُ١فشغً
.د ِ /ؾّذ ػجذ اٌغ َ٩ؽغبصِ ٞؼ١ذ ثىٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ

اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

قافهت يعهد انكبد انقىيً إىل فُشا انصغزي – انباجىر – يُىفُت َىو 8102/8/81

ف ٟاغبس اٌؾٍّخ اٌم١ِٛخ ٌٍمعبء ػٍ ٝف١شط  cاٌٝ
لش٠خ ف١شب اٌصفش ( - ٞف١شب اٌصغش ٜخبٌ١خ ِٓ
ف١شط  ) cؽ١ش رُ عؾت  0511ػٕ١خ ٚشبسن
فٙ١ب-:
ػّ١ذ ِؼٙذ اٌىجذ اٌمِٟٛ
أ.د ٘ /شبَ ػجذ اٌذاُ٠
ٚوِ ً١ؼٙذ اٌىجذ اٌمِٟٛ
أ.د  /عّ١شح ػضد
ِؼٙذ اٌىجذ
د ِ /شٚح ػٍ ٝغبؽْٛ
ِؼٙذ اٌىجذ
د ٕ٘ /ذ ػجذ اٌؾّ١ذ لٛسٖ
ِؼٙذ اٌىجذ
د  /شّ١بء اؽّذ عّبي
ِؼٙذ اٌىجذ
د  /عبٌٚ ٟؽ١ذ اٌخعشٞ

