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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 5/3/8102يُىفيت يىو  – شبني انكىو – االدارة انشراعيت - انشراعت قافهت كهيت 
ومنتجات االلبان  الذرة الشامٌةوتناولت القافلة موضوع 

مصر  فًتعتبر الذرة الشامٌة من محاصٌل الحبوب الرئٌسٌة ف
 فًتغذٌة اإلنسان والحٌوان والدواجن حٌث تدخل  فًألهمٌتها 

 فً  صناعة األعالف الجافة وفى صناعة الخبز ، كما تدخل
بعض الصناعات مثل استخراج سكر الجلوكوز والفراكتوز 

بعد  الزراعةحالة  فًخالل شهر ماٌو  الزراعةتتم  و.والزٌت

فول أو برسٌم أو خضر وتستمر حتى منتصف ٌونٌو على 
خالل شهر  المبكرة  الزراعةبعد قمح،  الزراعةحالة  فًاألكثر 

 باإلصابةنموا ً جٌدا ً وال تسمح  الذرةماٌو تسمح بنمو نباتات 
و ٌسبب ( والمن، والتأخٌر عن منتصف ٌونٌالدوارةبالثاقبات )

 :فٌهاوشارك  المحصول فًنقصا ً واضحا ً 
 

 الزراعةوكٌل كلٌة   درٌة محمد خٌرى      أ.د / 
 الزراعة بكلٌة ابراهٌم حسٌنى دروٌش استاذ/  د.أ
 الزراعة بكلٌة مدرس   نٌفٌن سعٌد عمر      /  د.

 

 

 85/3/8102يُىفيت يىو  –  شبني انكىو  -انزاهب  –يشرعت اجلايعت  - انشراعت قافهت كهيت 
الحقل اإلرشادي ٌعد داعمــًا  و ٌوم الحقل ِٛظٛع اٌمبفٍخ  ٚرٕبٌٚذ

فً زراعة المحاصٌل الهامة فً اإلنتاج الزراعً فً مصر كالقمح 
قوم بدور هام فً توعٌة المزارعٌن فً مختلف أنحاء ٌ والشعٌر، و

ز باألكثر المحافظة لتوعٌتهم بالطرق الحدٌثة فً الزراعة والتً تمتا

تمت فٌة زراعة محصول القمح هذا العام  .أمننا واألكثر إنتاجٌة

بالتعون مع الحملة القومٌبة للنهوض بمحصول القمح بالمنوفٌة 
 بطرٌقة عفٌر على المصاطب الذي ٌتمٌز بإستخدام 171صنف جٌزة 

% من المٌاه  03إلى  52أقل مٌاه للزراعة بمتوسط توفٌر ٌصل إلى 
وأٌضا تمت الزراعة بأقل تكلفة فً إستخدام المٌبدات الحشرٌة 

  .واللجوء إلى المبٌدات العضوٌة

 : ف١ٙب ٚشبسن .

 اٌضساػخ و١ٍخ ٚو١ً        خ١شٜ ِحّذ دس٠خ / أ.د

 اٌضساػخ ثى١ٍخ اعزبر دس٠ٚش حغ١ٕٝ اثشا١ُ٘ / د.أ

 

 

 4/3/8102يُىفيت يىو  –  بزكت انظبع – هىريٍ -دار انطفم انيتيى إىل  انتًزيضقافهت كهيت 
 ٠زؼشض ٚاٌشظغ ٌألغفبي اال١ٌٚخ االعؼبفبد ٚرٕبٌٚذ

 اٌحٛادس ِٓ ٌؼذد اٌصغ١شح اٌغٓ فٟ خصٛصب االغفبي

 ٌؼجُٙ ثغجت اٚ ثّفشدُ٘ رشوُٙ ٔز١غخ االغفبي ٚاصبثبد

 صٛس ِبٟ٘ ػٓ االِٙبد ٚرزغأي ، االغفبي ٚفعٛي

 فٟ أٚ ِب حبدس حذٚس حبٌخ فٟ ٌألغفبي اال١ٌٚخ االعؼبفبد

 عٛاء ٌٍطفً إِٓٗ ث١ئخ رٛف١ش ٠غت اٌّذسعخ أٚ اٌحعبٔخ

 ٠حبٚي ح١ش ثغ١طخ دلبئك ٌٚٛ ثّفشدٖ رشوٗ اٚ ٌؼجٗ ػٕذ

 ادساوٗ ٌؼذَ ٚٔز١غخ حٌٛٗ ثبألش١بء اٌٍؼت دائّب اٌطفً

 ٚثبٌزبٌٟ ، ٔفغٗ ٠ص١ت لذ اٌصغ١شح اٌغٓ ِغ خبصخ

 ٌذ٠ٗ رىٓ ٌُ ارا اٌطفً ٌٍؼت ِٕبعت ِىبْ ثبخز١بس ػ١ٍىٟ

 اصبثبد رغجت لذ اٌزٟ االش١بء وبفخ ٚاثؼبد ، خبصخ غشفٗ

  -: ف١ٙب شبسن ،  ٌؼجٗ اصٕبء اٌطفً ٠جٍؼٙب لذ اٚ االغفبي

 اٌزّش٠ط و١ٍخ ٚو١ً        شحبرخ اٌغ١ذ اِبي / أ.د

 و١ٍخ اٌزّش٠ط   سا١ٔب اٌحٍٛأٟد/  

 و١ٍخ اٌزّش٠ط   سظب اٌف١شبٚٞد / .

 

 



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 08/3/8102يُىفيت يىو  –  انباجىر –يدرطت تهىاَت انثاَىيت إىل  انتًزيضقافهت كهيت 
عالقة االنٌمٌا بالتحصٌل الدراسً  اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

تعتبر األنٌمٌا الناتجة عن نقص عنصر فواالسعافات االولٌة 
الحدٌد فً الدم من أكثر أمراض سوء التغذٌة شٌوعا فً مصر 
و كثٌر من دول العالم. تنتشر األنٌمٌا بٌن الفئات الفقٌرة و 
الغنٌة على حد سواء. تؤثر األنٌمٌا على السٌدات فً مرحلة 

زٌادة معدالت  حمل و تؤدى إلى :والدة طفل ناقص الوزن.ال
زٌادة معدل وفٌات األمهات  النزٌف أثناء الحمل و الوالدة.

توثر األنٌمٌا على طلبة كما  نتٌجة مضاعفات الحمل و الوالدة

الدراسً. ضعف التحصٌل  : و طالبات المدارس مما ٌؤدى إلى

 .الحٌوٌة .ضعف النشاط و االبتكار ونسبة الذكاء  ضعف

  -: ف١ٙب ٚشبسن

 كلٌة التمرٌض          نبٌلة صبولةد/ أ.
 كلٌة التمرٌض  نجالء عبد الموجودد / .

 

 

 

  

 2/3/8102يُىفيت يىو  –  شبني انكىو –حمطت يياِ طُبدي اىل  عهًيتقافهت 
و الخزانات الجوفٌة وتلوث المٌاه الجوفٌة  وتناولت القافلة

الجوفٌة نقٌة وخالٌة من التلوث بصفة عامة تعتبر المٌاه 
والبكتٌرٌا الضارة ولكنها قد تتعرض للتلوث نتٌجة بعض 

وجود عٌوب فً تصامٌم آبار المٌاه  :العوامل الخارجٌة مثل

استعمال طرق غٌر  و وعدم االهتمام بعزل اآلبار المهجورة
صحٌحة للتخلص من القاذورات والمٌاه المبتذلة المكونة 

  .للفضالت والنواتج
ولحماٌة آبار المٌاه فإنه ٌنبغً أن تحدد مواقعها بعٌداً عن 

مصادر التلوث وٌراعً عند تصمٌمها وانشائها الحماٌة 
 : فٌهاوشارك  الصحٌة الالزمة

  كلٌة العلوم   عادل عبد الهادي نصار د / أ.

  كلٌة العلوم    عبدة سعد الطبل د / أ.
  كلٌة العلوم    محمد عبد هللا حواطة د / 
  كلٌة العلوم      حسٌن سالمةد / 

  كلٌة العلوم      محمد نوارد / 

  كلٌة العلوم     رحاب جمال الدٌند / 

 

6 

 و  6/3/8102يُىفيت يىو   - امشىٌ -شُشىر  –انرتبيت ملدرطت انشهيد هُطشقافهت كهيت 
ُتشّكلُ ظاهرة العنف فالعنف وتناولت القافلة موضوع 

اً  ٌّ ٌستوجب االهتمام والّدراسة وأخذها على تحّدٌاً عالم
 اما ٌُعّرُف العنف لغًة بأّنه الشّدةُ والقسوة، محمل الجد،

تعرٌف العنف فً االصطالح ففٌه إجماٌع على الشّدة 
ٌُقصد به  ٍف  ٌُعرُف بأّنه كل تصرُّ والقسوة ونزع الّرفق، و

ٌرتبُط  إلحاق األذى باآلخرٌن، أو ٌكون األذى أحد نواتجه،

العنف المدرسً بمجموعٍة من األجزاء الُمترابطة  مفهومُ 
ٍة  ٌّ ٍة ونظر ٌّ والمتكاملة التً تعتمُد على عّدة أطٍر تربو
لوكٌون فً استعراضهم للمصطلح،  حّددها التربوٌون والسُّ
ًّ بكونه إظهار العداوة  وٌمكُن الّنظُر إلى العنف المدرس

ٌّة باإلٌذاء داخل الوسط المدرسً أو الوسط الم حٌط والن

  -: فٌهاوشارك بالمدرسة، 

 بكلٌة التربٌة مدرس     حنان محمد الجمال .د / 
 

 

 



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 و  04/3/8102يُىفيت يىو   -شبني انكىو  –طُبدي كفز –انرتبيت ملدرطت انشهيد انظيد صالح قافهت كهيت 
 ٚغشق إٌّب٘ظ فٟ اٌحذ٠ش اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

خ غشق   ٕ٘بن   اٌزذس٠ظ ّّ ٙ  اٌزذس٠ظ ػ١ٍّخ فِٟ رُزّجغ أْ ٠غت ُِ

زؼٍُّ ِٕٙب ٠غزف١ذ   حزّٝ ُّ ً   اٌ  رٚ عالػ   فبٌزىٌٕٛٛع١ب وبًِ؛ ثشى

ذ٠ٓ ُِ  اٌٛالغ أسضِ  ػٍٝ رطج١مُٗ  ػٕذ   ُِٕٗ  اٌحزسُ  ٠غت ح   ٚرؼ١ٍ

ٓ   اٌّجّىشح اٌّشحٍخِ  فٟ خصٛصب   اٌطالة  حزّٝ اٌطالة، ِ

 ٌٛع١بْاٌزىٕٛ ِٓ اٌّعٟء اٌغبٔت ٠غزخذِٛا أْ ٠غزط١ؼٛا

ّْ  ُِٕٗ، اٌّظٍُ اٌغبٔت ػٓ ٚإثؼبدُ٘  اٌحذ٠ضخ اٌزذس٠ظ غشق إ

سد لذ ِٚخزٍفخ ِزٕٛػخ ّٛ  ٚخجشادِ  رغبسة خالي ِٓ رط

ًِ  فٟ سائؼخ اٌطشق ٘زٖ ٚع١ّغ ا٢خش٠ٓ،  ِٚٓ اٌّؼٍِٛخ رٛص١

 :اٌطشق ٘زٖ أُ٘
  -: ف١ٙب ٚشبسن التعلٌم التعاونً

 كلٌة التربٌة        احمد حسن سٌف الدٌن .د / أ

  

 

 05/3/8102يُىفيت يىو   – تال –  نقزيت سرقاٌ يتكايهت يٍ كهيتي انطب وانصيدنت طبيتقافهت 
 اعشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 596 ( وشارك فٌها :-

  نفسٌة وعصبٌة  شٌرى سلٌمد / 
 اطفال كٌرلس سمعاند / 
 طب اسرة   رقٌة السقا د / 

 

  ػظبَ   عٙبد ع١ّش د /  

 ثبغٕخ   ٘جخ وّبي   د / 

  مسالك احمد سمٌر  د / 
  طب شرعً وسموم  اٌة الحبشىد / 

 

    

  

 02/3/8102يُىفيت يىو   –انشهداء  –  اىل كفز عشًا طبيت يتكايهت يٍ كهيتي انطب وانصيدنتقافهت 
  اعشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 565 ( حبٌخ وشارك فٌها :-

  ٔفغ١خ ٚػصج١خِشٚح صالػ اٌذ٠ٓ    د / 

 اغفبي           ٘ذ٠ش ٠حٟ د / 

  ػظبَ    حبرُ فّٙٝد / 
 

 ِغبٌه  ِصطفٝ فزحٝ د /  

 ص١ذٌخ  ػّشٚ وّبي  د / 

 غت اعشح   عّش ػٍٝ  د / 

 ثبغٕخ  ١٘ضُ سظب            د / 

 أف ٚارْ      د / أٛس ػجذ اٌؼبغٝ

 

 

  

  

0

20

40

60

80

100 78 

25 

58 

89 

20 25 

0
20
40
60
80

100
63 

7 

36 

95 

40 

14 

54 



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 88/3/8102يُىفيت يىو   –يُىف  –وانصيدنت اىل طُجزجاىل قافهت طبيت يتكايهت يٍ كهيتي انطب  طبيتقافهت 
 اعشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 673 ( حبٌخ ٚشبسن ف١ٙب :-

 غت اعشح   أشبد اٌغ١ذ ِحّذ د / 

  ػظبَ  ِحّذ شٛلٟ ػشفخ   د / 

 ثبغٕخ   دػبء ِحّذ اٌشبِٟد / 

 مسالك  د / عبد هللا احمد عبد الحكٌم 

  

 اغفبي احّذ ػبدي صوش٠بد /  

 أف ٚارْ ِصطفٝ ِحّذ داٚٚدد / 

 طب شرعً وسموم  غادة زغلول د / 
 طب شرعً وسموم  رٌهام ابو عٌادد / 

 
 

 
 

 

 

  

 82/3/8102يُىفيت يىو   –  انظاداث -طبيت اىل دار املظُني قافهت 
  اعشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 47 ( حبٌخ وشارك فٌها :-

 اعشحغت     ثغّخ شىشٞ حبِذد / 

  عظام   محمد كمال مسرجة  د / 
 

 ثبغٕخ   ِصطفٝ ثىشٜ حبِذد /  

 ٔفغ١خ ٚػصج١خ   ِحّذ اٌغؼ١ذ الش١ٓد / 

 
 

 

 

  

  

 03/3/8102يُىفيت يىو  –  امشىٌ -جمزيا  –يدرطت امحد ريضاٌإىل  االقتصاد املُشيلقافهت كهيت 
المراهقة، تعتبر مرحلة ف المراهقٌن وصحة التغذٌة ٚرٕبٌٚذ

مرحلة حساسة وصعبة، حٌث تختلط فٌها السلوكٌات 
نقترب من مرحلة النضوج العقلً  والعواطف فعندماوالمشاعر 

اإلختبار  ، نكون بذلك قد دخلناوالنفسً االجتماعً والجسدي و
األول فً الحٌاة الطوٌلة. حٌث أن مستقبل اإلنسان ٌمكن أن ٌتأثر 

هً الفترة العمرٌة "، والمراهقة فً هذه المرحلة التً تسمى "
عاماً، وهً فترة متقلبة وصعبة  51إلى  12الممتدة ما بٌن 

بطبٌعتها، ولكن األصعب فٌها، هو غرس عادات التغذٌة السلٌمة فً 
مرحلة المراهقة. ومن المهم جداً االنتباه الى النمط الغذائً الذي 
ٌتبعه المراهق، حتى ال ٌصاب بحاالت سوء التغذٌة، واضطرابات 

 ، بجانب نقص الفٌتامٌنات،االنتقائٌةدة، والسمنة، بسبب التغذٌة المع

    -: ف١ٙب شبسنٚ
 المنزلًوكٌل كلٌة االقتصاد  أ.د / خالد على شاهٌن 
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 80/3/8102يىو  يُىفيت –امشىٌ-يدرطت  جزيض االعداديت بُاثإىل  االقتصاد املُشيلقافهت كهيت 
 ٚاٌزغز٠خ اٌفز١بد ٌذٜ اٌّشا٘مخ ِشحٍخ ٚرٕبٌٚذ

 إٌّٛ ِشاحً أُ٘ ِٓ ٟ٘ اٌّشا٘مخ زشحفف اٌغ١ٍّخ

 إٌفغ١خ اٌزغ١شاد ِٓ اٌؼذ٠ذ خالٌٙب رحذس ٚأدلٙب،

 عش٠ؼخ اٌزغ١شاد ٘زٖ ٚرىْٛ ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌغغذ٠خ

 اٌفزبح رى٠ٛٓ ػٍٟ ثصّبرٙب رزشن ، ِٚزالحمخ

 اٌّشحٍخ ٟٚ٘ ال ٌُٚ ، اٌح١بح ِذٞ ٚشخص١زٙب

 لجً ِب ِشحٍخ ،ِٓ اٌفزبح ف١ٙب رٕزمً اٌزٟ اٌطج١ؼ١خ

 اٌغغذٞ ٚإٌّٛ اٌؼعٛٞ إٌعٛط ِشحٍخ أٌٟ إٌعٛط

 .اٌشجبة إٌٟ اٌطفٌٛخ عٓ ِٓ اٌفزبح ٌزٕزمً ، اٌىبًِ

  -: ف١ٙب شبسن ٚ 

 إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ ٚو١ً  شب١٘ٓ ػٍٝ خبٌذ / أ.د
 المنزلًكلٌة االقتصاد   الدٌن د/ مروة صالح

 

 

 00/3/8102يُىفيت يىو  –  امشىٌ – يدرطت االمياٌ االبتدائيتإىل  انرتبيت انُىعيتقافهت كهيت 
 ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌؼٕف اٌّذسعٟ اٌّغشػ ا١ّ٘خ . اٌؼٕف ٚرٕبٌٚذ

 ٚاع ِجصش ػٍٝ رخفٝ ال رشث٠ٛخ آصبس ٌٍّغشػ أْ ح١ش اٌزؼ١ٍُ

 ِٓ دػبِخ اٌّغشػ ٠ؼذ اٌزٞ اٌّذسعٟ، إٌشبغ أ١ّ٘خ ٠ذسن

 اٌزؼ١ٍُ ِؤعغبد ٌٙب رخطػ ٘بدفخ ثشاِظ ٚفك دػبِبرٗ،

 ثبٌؼ١ٍّبد أعٛح اٌّزىبٍِخ، اٌغٛأت ِذسٚط رخط١ط ب

 اٌّذاسط أثٕبء شخص١خ ٌزى٠ٛٓ  عب٘ذح رغؼٝ اٌزٟ  اٌزشث٠ٛخ

 ثشزٝ ٚلذسارُٙ ٍِىبرُٙ ر١ّٕخ غش٠ك ػٓ ِٙبسارُٙ، ثصمً

ا اٌّؼ٠ٕٛخ، لذسارُٙ سفغ ٚعبئً  األدث١خ، اٌشغبػخ ٌّجذأ رؼض٠ض 

ا ٚاالٔضٚاء اٌخغً، ٌؼالط األِضً اٌغج١ً  خٛف ب ا٢خش٠ٓ ػٓ ثؼ١ذ 

 اٌزٛعظ، ٠غٛد ح١ش أح١بٔ ب، اٌغبٌجخ األلشاْ رؼ١ٍمبد ِٓ

 .ٚاٌزخٛف ٚاٌش٘جخ،

    -: ف١ٙب شبسن ٚ

 كلٌة التربٌة النوعٌة          عبد القادر صالح.د / أ .

 كلٌة التربٌة النوعٌة     هند منصور    د / .

 كلٌة التربٌة النوعٌةاسالم عبد الحمٌد            د / .

 

 

 01/3/8102يُىفيت يىو  –  امشىٌ – يدرطت طبك االحد انزمسيت نهغاثإىل  انرتبيت انُىعيتقافهت كهيت 
 عٌد االمب المسرح المدرسً ٌعلم االطفال االهتمام ٚرٕبٌٚذ

تأمل كل ام ان ٌرتب طفلها بالتعاون مع اخوته احتفالٌة ف
خاصة بها فً عٌد االم تنم عن مدى حبهم لها وبالطبع 

بمشاركة الوالد ولكن قد تعجز االم اذا كان اطفالها صغار ان 
و توصل لهم المعنى الحقٌقً والمضمون لهذه االحتفالٌة ا

 بشكل  الحدٌثوله قدوة  ٌجب ان تكونفكٌفٌة االشتراك فٌها 
مستمر مع الطفل عن اهمٌة وفضل الجدة فً تربٌتك انت 

 معنى هذا العٌد وما هى و وابٌهم ومدى اهمٌة االم فً الحٌاة
الطقوس الخاصة به وتارٌخ تلك المناسبة، والتوضٌح ان عٌد 

 باألماالم هو ٌوم عالمً ٌتم االحتفال به سنوٌا و ان االهتمام 

 شبسن ٌٚمتد الى مدى الحٌاة ولٌس فً تلك المناسبة فقط

    -: ف١ٙب
 كلٌة التربٌة النوعٌة           عبد القادر صالح.د / أ
 كلٌة التربٌة النوعٌة     منى عبد المقصودد / .
 كلٌة التربٌة النوعٌةاسالم عبد الحمٌد           د / .

 

 



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 01/3/8102يُىفيت يىو  –  امشىٌ – شُشىرإىل  يعهد انكبد انقىييقافهت 
 اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمعبء اٌم١ِٛخ اٌحٍّخ اغبس فٟ

 c ف١شط ِٓ خب١ٌخ شٕشٛس )  - اٌصفشٞ ف١شب لش٠خ

 0002 عحت رُ ح١ش ( ػبَ 21 اٌٝ 21 عٓ ِٓ

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ

 اٌمِٟٛ اٌىجذ ِؼٙذ ػ١ّذ       اٌذا٠ُ ػجذ ٘شبَ / أ.د

 اٌمِٟٛ اٌىجذ ِؼٙذ ٚو١ً           ػضد ع١ّشح / أ.د

 ِؼٙذ اٌىجذ  ِٕٓ اٌغ١ذ عبٌُد / 

 ِؼٙذ اٌىجذ    ع١ٕخ ػٍٝ ع١ٍّبْد / 

 ِؼٙذ اٌىجذ عبٌٟ ٚح١ذ اٌخعشٞ د / 

 ِؼٙذ اٌىجذ    االء ػجذ اٌغٕٝد / 
 

 

 

 


