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 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 7/5/8102مىىفيح يىو  – انشهداء – االدارج انزراعيح - انزراعح قافهح كهيح 
واالّراج اىذُىاٍّ  اىزسج اىشاٍُحوذْاوىد اىقافيح ٍىضىع 

ٍصش  فٍرؼرثش اىزسج اىشاٍُح ٍِ ٍذاصُو اىذثىب اىشئُغُح ف

 فٍذغزَح اإلّغاُ واىذُىاُ واىذواجِ دُث ذذخو  فٍألهَُرها 

 فٍ  صْاػح األػالف اىجافح وفً صْاػح اىخثض ، مَا ذذخو

تؼض اىصْاػاخ ٍثو اعرخشاج عنش اىجيىمىص واىفشامرىص 

تؼذ  اىضساػحداىح  فٍخاله شهش ٍاَى  اىضساػحذرٌ  و.واىضَد

فىه أو تشعٌُ أو خضش وذغرَش درً ٍْرصف َىُّى ػيً 

اله شهش خ اىَثنشج  اىضساػحتؼذ قَخ،  اىضساػحداىح  فٍاألمثش 

 تاإلصاتحَّىا ً جُذا ً وال ذغَخ  اىزسجٍاَى ذغَخ تَْى ّثاذاخ 

( واىَِ، واىرأخُش ػِ ٍْرصف َىُّى َغثة اىذواسجتاىثاقثاخ )

 :فُهاوشاسك  اىَذصىه فٍّقصا ً واضذا ً 

 

 نيُح اىضساػحتعُذ ػثذ اىؼاه      ٍذسط  ٍذَذ /  .د

 ٍذسط تنيُح اىضساػح      اعَاء ػثذ هللا فرذٍ د / .
 

 

 

 9/5/8102مىىفيح يىو  –  انثاجىر – تي انعزب –انىحدج انصحيح إىل  انتمزيضقافهح كهيح 
 وباقًتلعب الممرضة ف اإلغماء مكافحة العدوى وذْاوىد

من  دور هام فً حماٌة المرٌض الصحًاعضاء الفرٌق 

 إصابتهاو  شفائٌة تأخرتؤدى الى  التًاالصابة بالعدوى 

لذا فان النظافة والتطهٌر والتعقٌم من اهم  .بالعجز او المرض

االنشطة الواجب على الممرضة مراعاتها للوقاٌة والحماٌة من 
 والمضاعفات باألمراض إصابتهالتلوث للمرٌض ومنع 

و مكافحة العدوى تخاطب العوامل المرتبطة بانتشار العدوى 
مرٌض إلى  داخل أماكن تقدٌم الرعاٌة الصحٌة )سواًء من

مرٌٍض آخٍر، أو من المرضى لطاقم العمل بالمستشفٌات، أو 
، أو فٌما بٌن أعضاء (العكس من طاقم العمل إلى المرضى

  -: فُها شاسك العمل نفسه طاقم

 ميُح اىرَشَض   عاٍُح ػيً شؼثاُد/ .

 ميُح اىرَشَض   اّرصاس ػثذ اىؼيٌُ د / .

 

 

 01/5/8102يىو  حبريج  –  وادي انىطزون  –قزي اخلزجيني إىل  انتمزيضقافهح كهيح 
وتناولت القافلة الزواج المبكر وختان االناث والفحص الذاتً 

الزواج بشكٍل عام ٌقوم على التوافق والود للثدي وااللتهاب ف
واالحترام والحب المتبادل، لٌس بٌن الزوج والزوجة فحسب، 

ة لٌست مقصورة وإنما بٌن عائلتٌهما أٌضاً، ألّن الع ٌّ القة التوافق
على الشاب والفتاة المقبلٌن على الزواج وحدهم، بل تمتد 
لتشمل األب واألم واإلخوة واألخوات لكٍل منهما، واألصل فً 
ة  ٌّ ٌّة على الحب والعالقات االجتماع هذه العالقات أن تكون مبن
الراقٌة، لذلك ٌجب أن ٌكون االختٌار دقٌقاً ومناسباً، لتجّنب 

ة، ألّن المشاكل تمس عائلتٌن ا ٌّ لوقوع فً المشاكل المستقبل
كاملتٌن، وتؤّثر فً العالقة بٌنهما، التً قد تؤّدي للقطٌعة 

  -: فٌها شاركاألبدٌة حال حدوث أٌة مشاكل أو انفصال 

 ميُح اىرَشَض   غادج اىذجشٌد/ .

 ميُح اىرَشَض   ػفاف ػثذ اىَيل د / .
 

  

 

 

 

  

 



  

 

 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 5/1/8102مىىفيح يىو  –  تزكح انسثع –حمطح مياي اندتايثح اىل  عهميحقافهح 
االهتمام الشدٌد من قبل الدولة بنوعٌة مٌاه وتناولت 

الشرب والوصول بها إلى المعاٌٌر القٌاسٌة العالمٌة 
وبخاصة التً حددتها منظمة الصحة العالمٌة وحرصا 

من الدولة على إنتاج كوب ماء نظٌف لكل مواطن 
ك من مردود صحً واجتماعً و حضاري ولما لذل

 واألهمٌة البالغة للمعامل لمراقبة جودة المٌاه المنتجة
 : فٌهاوشارك 

 ميُح اىؼيىً            د / ادَذ هاشٌ ٍْجىد

 ميُح اىؼيىً   د/ ٍذَذ ػثذ هللا دىاطح

 ميُح اىؼيىً   د / دغُِ عالٍح 

 ميُح اىؼيىً   د / فؤاد اعَاػُو 

 

 

 3/5/8102مىىفيح يىو   – امشىن –  مه كهيح انطة نقزيح شعشاع طثيحقافهح 
 اجشي اىنشف اىطثٍ ػيً ػذد ) 111 ( وشارك فٌها :-

  عظام        على فهمى  د / 
 باطنة   دعاء الشامً  د / 

 

 

 مسالك  عبدهللا عبد الحكٌم          د /  
 اطفال    امٌرة فتحًد / 

 

 

 

  

 01/5/8102مىىفيح يىو   –انشهداء  –  اىل دوشىاي طثيح مه كهيح انطة قافهح 
  اجشي اىنشف اىطثٍ ػيً ػذد ) 482 ( داىح وشارك فٌها :-

  ػظاً       جهاد عَُش  د / 

 تاطْح   سّا مَاه اىذَِ  د / 

 مسالك  محمد عبد الجواد          د / 
 

 اّف وارُ  عهُش اتى شادٌ      د /  

 طة اعشج  هثح االٍاً د / 

 نفسٌة وعصبٌة  محمد السعٌدد / 

 اطفال   دٌنا حمادد / 
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 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 01/5/8102مىىفيح يىو  انثاجىر  –اىل قافهح طثيح اىل وادي املسىني  طثيحقافهح 
 -وشاسك فُها :( داىح  24اجشي اىنشف اىطثٍ ػيً ػذد )

 تاطْح   ػضخ ٍذَذ  د / 

 ٍغاىل  ٍصطفً فرذٍ          د / 

  

 اّف وارُ  اّىس ػثذ اىؼاطٍ      د /  

 طة اعشج    اّشاد اىغُذ د / 

 ّفغُح وػصثُح   ٍشوج صالح اىذَِد / 

  

 
 

 

 

  

 03/5/8102يىو   مىىفيح -قىيسىا   -االدارج انزراعيحإىل  االقتصاد املىزيلقافهح كهيح 
ذْظٌُ اىىقد وذششُذ االعرهالك واىرغزَح اىغيَُح فٍ  وذْاوىد

فٍ سٍضاُ . و ػَىٍاً ػْذٍا ذشَذ اىقُاً تأٌ  ،سٍضاُ 

هْاك أستؼح ٍؼاَُش َجة أُ ذذذد قثو اىقُاً ته و هٍ   شٍء

: اىطاقح اىَىجىدج ىذَل ، اىىقد اىَراح ، االوىىَح ،  ماالذٍ

و   شوداُّحطثُؼُح اىَهَح. و فٍ شهش سٍضاُ ذضداد األٍىس اى

َرغاتق اىجَُغ فٍ اىرقشب إىٍ هللا تاىصالج و اىصىً ىزىل 

. و ػادج ال ذجذ وقد ٍراح  األخشيَخريف ذَاٍاً ػِ اىشهىس 

ىرْاوه  االعرؼذادفٍ سٍضاُ تغثة  تشٍءفٍ اىَغاء ىيقُاً 

أو أُ  ػضوٍهو غاىثاً قذ َنىُ ىذَل اىرخطُظ ىؼَو   اإلفطاس

أدذهٌ قاً تذػىذل ػيٍ اإلفطاس . و ذؼقذ دائَاً تأُ ٍغرىَاخ 

تغثة ذغُش َّظ دُاذل   غُش مافُح ىيقُاً تأٌ ٍهاً  اىطاقح ىذَل

 ،مو ٍا ذذراج إىُه هى ذؼيٌ مُفُح إداسج اىىقد   اىُىٍٍ . و ىنِ
    -: فُها شاسكو

 االقرصاد اىَْضىٍميُح ومُو    خاىذ ػيً شاهُِ  .د / أ

 اىَْضىٍميُح االقرصاد     ّجالء ػيً اىشُخد/ 

 اىَْضىٍميُح االقرصاد     هثح هللا ػيً شؼُةد/ 

 

 

 05/5/8102يىو  مىىفيح –سزس انهيان –مجعيح تىميح املزأج انزيفيح إىل  االقتصاد املىزيلقافهح كهيح 
 االعرهالك وذششُذ اىرغزَح و شٍضاُى االعرؼذاد وذْاوىد

 هزا وىُظ ىيجغذ صذه فُه وجغذٌ سودٍ ٍطهش اىصُاًف

 ذؼاىً هلل وٍشضاج طاػح األوه تو األوه اىصُاً ٍِ اىَغضي

 ىْا ٍششوع داله ػِ أٍغاك فُه اىصُاً - عثذاّه ىه وذقىي

يْفظ أّل ذغرطُغ االٍغاك ػِ ىسٍضاُ ذهزَة  داجح وفُه

ػِ دشاٍا ٍِ غُش  تاإلٍغاكّد أقىي فأ داله فُه داجح ىل

وأَضا أذثاع هذٌ اىشعىه صو هللا ػيُه وعيٌ وٍِ   داجح ؟

وفىائذ اىصُاً  دُّىَحسدَح هللا ذؼاىً ىْا جؼو فُه فىائذ 

َجثش اىصُاً ػيً  : ػظَُح ٍْها ػيٍ عثُو اىَثُو ال اىذصش

ّغثح ٍِ اىذهىُ اىَخضوّح فُه فرْخفض ّغثح ٍادج   اعرهالك

  - ذؼرثش اىَغؤوىح ػِ عنراخ اىذٍاؽ اىزٌ اىنيغرشوه فٍ اىذً 

  -: فُها شاسك وصَادج ٍْاػح اىجيذ وٍقاوٍح 

 االقرصاد اىَْضىٍميُح ومُو    خاىذ ػيً شاهُِ  .د / أ

 اىَْضىٍميُح االقرصاد     وفاء ادَذ سفؼدد/ 

 اىَْضىٍميُح االقرصاد     َاعَُِ صالح اىذَِد/ 
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 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 81/5/8102مىىفيح يىو  –شثني انكىو  –اآلداب اىل مؤسسح تزتيح انثىني قافهح كهيح 
غاىثاً ٍا ذقرشُ وذْاوىد اهَُح وفىائذ اىصُاً ػْذ االطفاه ف

أَاً سٍضاُ وصىسذه اىَذثثح إىً اىْفظ، ترذيق اىؼائيح 

اىنثُشج ػيً ٍائذج اىطؼاً اىىاعؼح، وتُِ اسذفاع أصىاخ 

قثو أو تؼذ اإلفطاس، َجذ أفشاد اىؼائيح تأدادَث ٍغيُح 

األطفاه، خصىصاً فٍ اىشهش اىنشٌَ، ذجشتح ٍَُضج ذجؼو 

ٍْه ٍْاعثح أشثه تؼُذ طىَو، ذجرَغ فُه اىؼائيح وذرْىع 

فُه اىذيىَاخ اىَفضيح ىذَهٌ، مَا ذجذ اىؼائيح تاألطفاه 

دالوج وتهجح خاله اىشهش، اىزٌ غاىثاً ٍا ذخرثش فُه 

ُ ذؼىَذ اىطفو ػيً ا .ىيطفواىؼائالخ ذجشتح اىصُاً األوه 

اىصُاً، ذؼذ أٍشاً صذُاً ٍِ اىْادُح اىجغَاُّح واىغيىمُح 

    -: فُهاوشاسك  ششط أُ َنىُ اىطفو عيَُا»أَضاً، 

 ميُح اِداب      ًٍْ ػَاسج.د / 

 اِدابميُح اىغُذ ٍناوٌ      د/ 

 

 

 5/5/8102مىىفيح يىو  –  شثني انكىو –مىشأج انشزيكنيإىل  معهد انكثد انقىميقافهح 
 اىً  c  فُشط ػيً ىيقضاء اىقىٍُح اىذَيح اطاس فٍ

 وشاسك ػُْح 051 عذة ذٌ دُث  - اىششَنُِ ٍْشأج

  -:فُها

 اىقىٍٍ اىنثذ ٍؼهذ ػَُذ       اىذاٌَ ػثذ هشاً / أ.د

 اىقىٍٍ اىنثذ ٍؼهذ ومُو           ػضخ عَُشج / أ.د

 ٍؼهذ اىنثذ  اَاّظ ٍاجذ ٍؼار د / 

 ٍؼهذ اىنثذ    عُْح ػيً عيَُاُد / 

 

 

 

 


