
 

 

 نشطة أالتقرير السنوى عن 
 يالطالب والتوجيه اإلرشاد وحدة

 



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 2 

حَاملًهّععٕثشعع ٖحَطععإلٔحاد طععتوحَا جُسّععٌحا  طاععْحسبظععإلحلتسععٕحا  ععطتح اءشععتيءٕحاععٖحاة ث ععت٘حاتسبّععتٔحازبت  ّععٕححححح

 -،ح وحخطلحاةيإلافحا جت ّٕ:َاجملجء ّٕحا ُلهّٕ

l ـععءتىحخععإل تخحد طععتوِٕحوعععوحَثي ّععرحاد طععتوحا لععتو ْح ا ععطتحَا جهشععّ ح ععدحامل طععإلِوحا لععتو ّ حات  اّععٕح 

 .ألتو ّٕحذاخحسُؤ،حثؼةحاٖحػتحلح ُاسًٕحا جأخ حا إل اسٖحَوعوحا يتٙ  

l جتا ٕحا  طتحاملجأخ ِوحو اسًّتحَثإلعّوحا يتٙ  ح هًوحا تإحا ست ّةح وحخطلحا يظُؾحا ؼظّٕحَاةسجءتعّٕح 

 .َا  طضحامل  يفحَاهت٘حا ذ ٕحَذبش حَث ُِ حا بّٕٚحا ج اّءّٕح..حاخل

l َّثهيّذحو استخحَطا تخحن تطّٕحَأنظ ٕحد تإّح جظاّرحا عُاي حا  طإّحَ ػإلحاةدبتيتخحَاةطجّتستخححوثهع

 .ا  طإّحَا  طستخحا  طإّح دحأعـت٘حاهلّٕٚحَا  ت ا حَز طًٙوحا  طت

l ا  عطتحَامل طعإلِوححححَاذبعتوحا جهشّ حا حازبًتخحامل هّٕحاج إلِوحاشبإل تخحا  طإّحلظُٚىحا  طتحَ عتِٕحا ظبتتح

 .ا لتو ّ حَا ُطإلٔحا  بّٕحات  إّحَممذاْحاجملجءدحاحملاْح وحأَ ّت٘حا  ُ 

l ّٕوعوح شتيءٕحا  طتحاٖحا نظ ٕحَا ي ت ّتخحا شّتسّٕحَأنظ ٕحخإل ٕحاجملجءدحواخرحَخت ضحا  ا. 

l طاعٖحشظعت لٕحازبت  عتخححححثهعّوحعإلوح وحاملاج ّتخحا ذ تإّح بهعت٘ح يِعٕحَلهّعٕحاعٖحصبعتلحاد طعتوحَا جُسّعٌحا ححححححح 

  .املؼ ِٕ

حا  إلوحا هظتطحم

ح2ححبُزحَو استخح1

ح2حأنظ ٕحلطإّحإّّٚح2

ح1ح شححعوحددبتيتخحا  طتحعبُحا دلا صحا ج اّءّٕح3

ح45ح شتعإلاخح ا طتح)اسبؼُلحعاٖح ذل اخ(ح4
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 ف انربَبيح:أهذا

K .ا ج  فحعاٖحلبّ ٕحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا ذاثّٕح اظبتتحازبت  ْحَ  اطرحاهتًٙت 

K (اآلدت ح-عُاٙإلحح-ذبإلِإلحساشإحنجتٙصحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا ذاثّٕح اظبتتح)طب ستخح. 

K نجتٙصحَ ؤط اخحثي ّكحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا ذاثّٕح اظبتتحازبت  ْ.ع ضح 

K .ٔ ػإلح يِٕحا  طتحدسذلاثّشّتخح ُاسًٕحازبت  ٕح اعتي  

K .ّٕ ُٚع ضحملدتل حا جشتيرحَغّتتحا  يِٕحَعُاسةحا جػ ّٕحا ؼُ ِٕحَثظ زمحاملش 

ح- تحخيجزنٌحا ي وح وح  اُ تخحَ  ت فحَأا ت حعوح ُسُواخح  ّهٕ)وَ ٕحح(ا ؼُ ٔحا ذيهّٕ)اظ رحعتمحِ  صح يًُمح

أَحيُحثؼُ حع اْحطتٙدحعوحأا اوحأَحمجتعٕح  ّهٕ.حَ وحدوحاًٖحأوأحيت ٕح اػتِٕح وحخطهلتححإٚحدسجءتعّٕح...اخل(ح- ؤسشٕح

حِجيًوحادنشتىحَِإل كحَِيش حا طّت٘حَِجظ رحساُلٌحَددبتيٌ.

 يزادم بُبء انصورة انذهُيت:

K :َيٖح  طإحثجشءدحاًّتح ي واخحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحَعهتػ يتحاملدجايٕح إلٗحا ا اوح وحح  طإحا ؼّتغٕحَا ج ظّر

خطلحخدلاثًوحاملبتط ٔحَآ ا٘حا ُا إلِوحَامل اء حَثأدرلحا ؼظبٕحَادعطمحَا عءتلحا إل ا ّٕحَغرليتح.حَاجبتولحيعذٍحح

.حطبتتحؿتٙدح...حضببطح...حغرلحستو ح...حاملي واخحَا  هتػ حاٖحاملُاسفحاملدجايٕحثبإلأحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحاٖحا جظ ّرح..

ا ظعبتتحح)اتطرح...اخلح،حدعوحثجشءعدحيعذٍحامليع واخح ّعجوحػعّتغجًتحاعٖحػعُ ٔح ذلاا عٕحط ّ ّعٕحأَح ُيُ عٕح ذعر:ححححححححححححح

ح.(ختػٕحازبت  ْحِذلاسدحعاءًّتحَخا ًّتحَغرلح ؤيرح  ّتؤحاجملجءدحَاهت٘ح شج برحأاـرحح-املؼ ٓ

K :ملُاسعفح،حِعجوحدسعجإلعت٘حَث ع ا ح ـعءُىحا ؼعُ ٔحا ذيهّعٕحا شعتا ٕحاؼعّتغتخححححححححححش َ حا طعإلازحَاححا ج  ا حَا ذلَِص

 ج ت إ،حَِجوحا جأ  حَا جألّإلحعاًّتحَدعجبت يتحسببًتحطّهًتحَنجّشٕحأطّتنًتح جاكحاملُاسفحَا طإلازح.حَِجوحدسجشًتلح

ُحححححح اّع حأَحسعُ٘حا جؼع فحأَححححدعجءتويتحوَىحثإلسّ ح جيشرلحا  ذرلح وحاملُاسعفحَا ذلَِعصحهلعتحلءعدل ح قخيعتمحَععإلمحا ج

حادخطلحات  ّوحَا  ُاعإلحامل عّٕ.

K :ث جشةحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحات ج  ا حَا ذلَِصحا إلًاحِجد ٖحدسعجدإلا ًتح جيشعرلحاملُاسعفحَا طعإلاز.ححححححا ج ءّوحَا جألّإل

محَاسدحَثؼبحح  ُ ٕح جإلاَ ٕحاٖحا طتوِرحا  ت ٕحَا ا ت٘اخحَاملهجإلِتخحَا عءتلحا إل ا ّٕح ّجوحث ءّءًتحعاٖحن ت

ْحح).ح(سّرحا ظبتت)،حٗ(ا ظبتتحاملؼ ) اعٖحدبتيعرحدخعجطفحاملُاسعفحَا طعإلازحَا يع َمحا ي وِعٕححححححححح(ا ظعبتتحازبعت  

َيعذٍحيعٖحححح-َازبءتعّٕ،حاظ رح ًإلح اء طإحا خرلٔحطّرحِشجشّةحا   عرحا  عتمح جي ّعرحسعتنُىحا ج عتا حاجشعُوححححححح

ا يظعرحعاعٖحدطجءعتةخحا هشعتحح،حَِذلاسعدحاديجءعتمحححححححح َححعإلمحاملبعتوأٔ،حَؿع فحاملظعت لٕحَثشعُوحثُس عتخحححححح-اشب ُ ٔح

حاتملظ طخحا  ت ٕحَا  ـتِتحا ُلهّٕ.ح

 :انجبيعىانذهُيت انذاتيت نهشببة صهضهت َتبئح انصورة 

حأا تو:ححدطدٕثج ُىحساشإحنجتٙصحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا ذاثّٕح اظبتتحازبت  ٖح وح

 وتضى عُصزيٍ هًب:   ،( يخزخبث انصورة انذهُيت انذاتيت نهشببة انجبيعى1)
K :ٖصح شجُٗحا جزامحا  طتحا عإلوح عوحا شعاُلّتخحا شعابّٕحازبت  ّعٕح ذعر:حو اسعجًوححححححححا جُاا حا ج اّءٖحا  طا  َِ

 اظؼُلحعاٖحأٗحطًتؤحَاأٗحث إلِ ح،حععإلمحاسعج تعجًوحا عجداؽح عوحا شعاُلّتخحا شعابّٕح اج اعّوحسبعرحازبعت  ْح،حححححححححح

ِحححح ًجءعُىحشؼعتسبًوح،حَععإلمحححح يِجًوح اء   اخحعاٖحأنًتح  اُ تخحةحػإحهلعتحاعت ُاسدح،حَأىحدوا ٔحا  اّعٕحَا سعتثذٔحةح

ا ثبتلًوح دحز طًٙعوحا طسعتخحسّعإلٔحَثيعتيوح ظعذلكح،حَاس عتاًوحاعتملً س حَاملجءع وِوحَاملجظعإلِوح ا ُاععإلح،ححححححححححح

اـطحعاٖحثيـّاًوحازباُضحخت ضحاملإل ضحأَحاآخ ٍح جبتولحاسبإلِرح،حَأخرلاحممت سجًوح شاُلّتخح هظ إحخت سعٕحح

 عوحا  ّوحَا خطسّتخحا  ت ٕ.ح
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K صحأِـعتح شعجُٗحا جعزامحا  عطتحا عإلوح عوحا شعاُلّتخحازبت  ّعٕحاةلتاّعٕح ذعر:ححححححححححححضحازبت  ٖحا  طاٖ:اةنإل ت  َِ

اطجيتظًوحا طسعتخحسّعإلٔح عدحدوا ٔحا  اّعٕحَا عُلط٘ح،ح ؿعتيوحخبعإل تخح عتِعٕحازبًعتزحادوا ٗحات  اّعٕحَا  عت ا ،حححححححححححح

جًوحعاععٖحػععطخحلّبععٕحَ اجز ععٕح ععدحث ععُِهًوحعطسععتخحضبذل ععٕحَاهععت٘ٔح ععدحأعـععت٘حاهلّٚععٕحَ شععتعإلًِوح،حضبععتاع

ز طًٙوح،ح ؿتًٙوحات جدؼؽحا إل اسٖحَ هتيشًوحَ    اثًوح،حَعوحا  جعتتحازبعت  ٖحَنععوحث ّعّوحاة جظتنعتخح،حححححح

َمتج ًوحششجُٗحسّإلح وحاملإل ستخحَا  تعتخحَامل ت رحَا جشًّزاخح،حَاخعرلاحممت سجًءننظع ٕحست  ّعٕح ِتؿعّٕححححح

حَاسجءتعّٕح جهُعٕ.

 وتضى عُصزيٍ هًب:   ،رة انذهُيت انذاتيت نهشببة انجبيعى( عوائذ انصو2)
K :ٖصح شجُٗح ظت لجًوحاٖحعإلوح وحا نظ ٕح ذر:حطؼُهلوحعاٖححاهت٘حا  إل اخحا ذاثّٕحَاملشت حاملًهٖحاملشج با  َِ

،حاتدؿعتإحا ح ظعت لجًوحاعٖحاةسع حا  طاّعٕحححححححICDLوَ اخح  ذيٕحاٖحا اػعٕحاةظباّزِعٕ،حَطؼعُهلوحعاعٖحوَ اخححححح

 ظ ٕحاةذبتوحا  طاٖح،حاـطحعوحطؼُهلوحعاٖحوَ اخح ًت اخحاسبّتٔحَا جهءّٕحا بظ ِٕ.حَأن

K :َِّٕظرلحيذاحا  هؼ حا ح شجُٗحاسبتهلوحعاٖحعإلوح وحا نظ ٕح ذر:حس ًّوح اظؼُلحعاٖححذب ّ حا يإلافحا ظدؼ

 جدؼؽح،حلءعتحأىح عإلًِوححح  اُ تخحَا ا صحطإلِذٕحات جدؼؽح،حَ ظت لجًوحاتملؤمت اخحَانظ ٕحازبء ّٕحا  اءّٕحات

الطعحأَسدحاٖحربؼؼًوحَس ا٘اخحح  اءت٘حاجملتلح،حاـطحعوحأنًوحِ اساُىحسًتخحعاءّعٕحضباّعٕحَوَ ّعٕحاعٖحصبعتلحححححح

 ا جدؼؽ.

 وتشًم ثالثت عُبصز هى:  ، "رؤيت انشببة"( أثبر انصورة انذهُيت انذاتيت 3)
K :َِظرلحا ح شجُٗحثُسدحا ظبتتح واًٙوحاملشج باٖحعاٖحطّتثًوح وحخطلحدطدعٕحاخجّعت اخححححا وا٘حاملشج باْح اظبتت

ٕحححححح َاةسجءتعّعٕحححيٖ:حطّتٔحأاـرحاسجؼتوِتحَاسجءتعّتحَانشتنّتح،حأمحثععرحاسبّعتٔحلءعتحيعٖح،حأَحأىحاةَؿعتعحاةسجؼعتوِ

 َا بّّٕٚحسُفحثشُ٘.

K :ّٕ ذب  حعإلوح وحا يعإلافح ذعر:حا  خعت٘حاةسجؼعتوٗح،حححححَِ  صحيذاحا  هؼ ح شجُٗححا ؾحذب ّ حا يإلافحاجملجء

عإلا ٕحثُزِدحا إلخرح،حأ وحَعإلا ٕح،حثُارلحاطجّتستخح  ّظّٕح،حععإلمحا جءّّعزحَنبعذحا  هعفح،حا إل   الّعٕحَط ِعٕححححححح

 ا ج برلح،حػُىحا   ا ٕحاةنشتنّٕح،حاـطحعوحا بّٕٚحا هعّيٕحَاآل هٕ.ح

K :ّٕا ظبتتحعاٖحنجتٙصحسًُوحاةػطححَا جهءّعٕح عوحخعطلحدطدعٕححححححطّرحِظرلحا حط وحنجتٙصحسًُوحادػطححَا جهء

اخجّت اخحيٖ:حنجتٙصح اٙ ٕحَ بظ ٔحاٖحاملشج برح،حأَحنجتٙصحضبعإلَؤحا دع حعاعٖحاجملجءعدح،حأَح عوحثؼعرحا حأٗحنجعتٙصحححححححح

 ذاخحسّءٕ.ح

 اصتخالصبث ودروس يضتفبدة

 أثز انصورة انذهُيت انذاتيت عهى يُظويت األداء انجبيعى -1

سُفحن ُىححبتسٕحعوح  طإحا إل استخحاملج ء ٕحعوحأد حيذٍحا عتي ٔحعاٖحاسبّعتٔحح

ازبت  ّعٕحَا  طاّعٕحأةحنجُسععفحعهعإلح)طب سععتخحَعُاٙعإلحَأدعت (حا ؼععُ ٔحا ذيهّعٕحعاععٖححححححح

ا  طتحأنيشًءبرحِهبػْحأىحمتجعإلحا إل اسعٕح دع حيعذٍحا ؼعُ ٔحا ذيهّعٕحعاعٖحعإلِعإلح عوحححححححححح

َا جهعّءّعٕحَا ج اّءّعٕحَا لتو ّعٕحَ هعُ عٕحححححدوا ِعٕححاملهعُ تخحازبت  ّٕحلتملهعُ ٕح

ا  طستخحاةنشتنّٕحَ هعُ ٕحاشبإل تخحا  طإّح،حَا يوحأد يعتحاملجُسعدحعاعٖح هععُ  ححححح

حاسب ُمحَا ُاسبتخح..اًرحني ر؟
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 انصورة انذهُيت انذاتيت نهشببة ودور انجبيعت -2

 عوحث بّ عتخحاةغجّعتلحا هعتعوححححح)ؼعػرلٔحح  إلحث ءإلخحأىحأخجت حعهُانًتح ذرلًاحَػعت خًتح جاعكحا إل اسعٕحا ححح

َأىحأخجؼ ح تحمتح وحدس ا٘اخح هًشّٕحَدلت حنع ٓح،حَاهلإلفحيُح ست ٕحعتسإحعوحلبّ ٕحح(َا ؼّإلحا شًر

يذٍحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا ذاثّٕح اظبتتح،حَا يوحأد يتحعاٖحؿ فحا جُاا حا ج اّءْحَادنإل تضحازبعت  ْحَعاعٖححح

َا خ ع حعاعٖحنعع ٔححححاهت٘حا  إل اخحا ذاثّٕحَاملشت حاملًينحاملشج باْحَعاٖحذب ّ حا يإلافحا ظدؼّٕحَا يوح

ا ظبتتحَثُس تثٌحاملشج بإّح إلَ ٍحَزبًُوحا جهءّٕحَ يع ؾحذب ّع حا يعإلافحاجملجء ّعٕحا  ت عٕح.حأٗحأا عتوححححححح

حَأخ ت حَعهتػ حأيوح  وحأىحذب كحازبت  ٕح قيجءتمح..أَحَؿدحا نت صح..دسذلاثّشّٕح اءُاسًٕ!!

 األيٍ املعزفى انطالبى ..يٍ املضئول؟ -3

ا ي اغحامل  يفحَا شاُلْحا  طاْحا جٖحثظّدحا حمجًع ٔحا  عطتحةحححلذرلح وح ؤط اخح

ثا ٖحاةيجءتمحا ذٓحِجهتسةحَععوحثأدرليتحَنجتٙشًتحعاٖحا  حَساُكحا  عطت.حػعظّححأىححح

  عوحعهتػ حيذٍحا عُاي حسعإلحث عُىح ُؿعُعًتحاعٖحا إل اسعتخحادسجءتعّعٕحأَحا هيشعّٕحأَحححححححح

ملحِبذلح جظُِاًتحد حا ا صحثشج ؼْح  إلةخححا ذلإُِح جدؼؼتخح  هّٕ،ح  وحسًإلًاحلتاًّت

بعٕح،حَثج ع فحعاعٖحأسعت ّةحححححطُّعحيذٍحا عُاي حا حا  طت،حَذبارحأدت يعتحاسبت ّعٕحَامل ث حح

ا جععٖحةحثععزالحثجظشععصحٌحا  طاععْحدنًععتحَظّيععٕحَ ًععتمح  الععزحاة طععتوحَا جُسّععح ُاسًجًععت،

ح  اُت.ل ِ ًتحؿءوحاهلّ رحا جهعّءْحازبت  ْحوَىحوعوحلتفحأَحديجءتمح

 يذخم يعزفى يقرتح Y-Peerتعهيى وتثقيف األقزاٌ  -4

ثذ ّفحا س اىحيُح إلخرحث اّءْحِ ُمحاٌحا ظبتت)نيصحا يٕٚ(حاج اّوحَن رحامل  إحد ح

ز ط٘حهلوح،حَِجءّزحاأنٌحِشًوحاٖحث ُِ حاملًت اخحا ذاثّٕح اظبتتحاأسرحث ايٕحمم هٕحَسعًُ ٕحح

حا  بّ ّٕ.ا ُػُلحد حا ظبتتحواخرحصبجء تثًوح

ا ؼعُ ٔحا ذيهّعٕحا شعابّٕححححح-َيذاحاملإلخرحِؼاححاٖح ُاسًٕحظُاي حلت جٖحعبوحاؼعإلويتحح

َذ ععكحاجععإل ِةحصبءُعععتخح ععوحا ظععبتتحعاععٖحطبععتل حطععُّعحيععذٍحا ؼععُ ٔحَثهيّععذححح- اظععبتتح

َ  اس ٕحعهتػ يتح إلٗحا ظبتت.حَيُح إلخرح  وحدب ِبٌحخطلح  ع  اخحو اسعّٕح ا عطتحححح

ست  عٕحاملهؼعُ ٔح.ح عدحو اسعٕحححححح- جٖحثعإل ضح  عطتحلاّعٕحا ز اععٕححححح ذرح    ح ًت اخحاسبّتٔحا

حنجتٙشٌحَا جُػّٕحاج ءّءٌحطتلحظبتطٌحعاٖح ستٙرح   إّحدسجؼتوِٕحَدسجءتعّٕحَاس ٕ.

 انتفكيك ..نيش كبفيًب نهتصذيخ واملزاخعت -5

ا جي ّعكحمل اس عٕح عإلٗحثػاػعرحَطعُّعحا ؼعُ ٔحا ذيهّعٕححححححححطتَلحا بتطرحأىحِشجدإلمحث جّعكحح

ّٕحا حا ظتتحازبت  ْحَات ي رحأمث حيذاحا سعاُتحععوحث اسعدح اء عإلةخحا جعٖحأ  عوح ػعإليتححححححححا شاب

%ح.َِ ج إلحا بتطرحأىحأست ّةحأخ ٗحِهبػْحدسعجدإلا ًتح اجظ ع ححح20 اؼُ ٔحا ذيهّٕحا شابّٕححبُا ح

 وحا هشةحا ي إّح ظُّعحا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا شابّٕح ذرحعع ضحدظبعتزاخحا ظعبتتحَسؼعؽحا هشعتح،حححححح

ثًوحا  ِتؿّٕحَا  اءّٕحَا ا ت٘اخح دحا  طتحاملجءّزِوح..  اس ٕحمنتذضحا  إلَٔحَطدؼُيتحَدظبتزا

َنظ يتحاع حا  عطت...اخلحَيعٖحوععُٔح قسجًعتوحاعٖح ُؿعُعحسعإلِ حات  ءعرحاملداعؽحَادسجًعتوحححححححححححح

حا  تسر.
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 يزيذ يٍ انذراصبث عٍ انصورة انذهُيت انذاتيت -6

ا إل اسٕح،حأنهعتححبتسعٕحد ح   اعٕحاملزِعإلحععوحظعتي ٔحا ؼعُ ٔحا ذيهّعٕحححححححححأدبجححا هجتٙصحا جٖحخاؼححد ًّتحيذٍح

 ا طتحا طَٔحعاٖحثإلسّ ح هًشّعٕحا بظعرحاسبعت ْحَ  اس عٕحعهتػع حا ؼعُ ٔحا ذيهّعٕح،حَو اسعجًتحعاعٖحعّهعٕححححححححححح

لطإّح وحلاّتخحطبجايٕح،ح دحمتذّرحا جدؼؼتخحاملدجايٕحَو اسٕحأد حا هُعحادسجءتعْ)لابعٕح/حلت بعتخ(حعاعٖحححح

 ٕحَأد حا ؼُ ٔحا ذيهّٕحا ذاثّٕ.يهتكحطتسٕحد حن ؽحادسذلاثّشّتخحا جٖحسإلحث ايعتحازبت  عتخح اج ت عرح عدحححححلبّ

ا ععتي ٔحَا ععُاي حا  طاّعٕحا ت عٕح،حَ عّصح عوحَسًعٕحنعع حا  عطتحا عطحلءعتحدسجؼع خحعاّعٌحيعذٍحا إل اسعٕحححححححححححححححح

حادسج ظتإّ.

 بزايح انتُشئت انجبيعيت ..يزيذ يٍ اإلهتًبو.. -7

 هجتٙصحا جٖحطؼاهتحعاًّتح وحو اسعٕحَاسعدحا يع اغحامل ع يفحَا شعاُلْحا  طاعْحححححححاٖحؿُ٘حا

متععححػععّتغٕحَدب ِععةحا نععت صح اجهظععٕٚحازبت  ّععٕحلبعع حعاععٖحلععطتحا ؼععفحا ذععتنْحا اّععٕحح

ست  ٕحاملهؼُ ٔ.حَلتىحامليذلضحا  ّٙشْح ادلنت صحأىحا ؿع ا حا جعٖحسب عححاأاهتٙهعتحححححح-ا ز اعٕ

ٕحأطّتنععًتحَث اّءّععٕحسبععرحست  ّععٕح ـعع  إح  عععوححا  ععطتحسعع ا٘حثهظععٕٚحأسعع ِٕح ه ُػععح

ا طّععتىح،ح  ععوحثععإلا لًتحطععتلحثععُا حاّٚععٕحثهظععٕٚحست  ّععٕحداإلاعّععٕحَ ععوحدععوحاّٚععٕح ًهّععٕحح

 هـب ٕ.حَسإلحث إل ححدوا ٔحازبت  ٕحاًذاحا دلنت صحا ذٗحِشجًإلفحا ج  فحعاٖحأدت حا جهظٕٚح

هٕحعاعًّوح،حععطَٔحعاعٖحمت ّعهًوح عوح ًعت اخحا جُااع حا ج اّءعْحححححححححادسجءتعّٕحا شتا ٕح ا طتح،حَأد حا جهظٕٚحازبت  ّٕحا  اي

حَادنإل تضحازبت  ْحَثي ّرحطش ٔحا يإلافحا شاُلّٕحا  طإّح...َ تحزالحا دلنت صحِهجع ح!!

 عهى اإلختًبع انجبيعى ..أيب آٌ األواٌ... -8

،حَستعإلخحا َعحعاعوحادسجءعتعحا  ِيعْححححأسًءححا َعحعاوحادسجءتعحاملدجايٕحاٖحث ءّ حاًوحادنشتىح اعُاي حادنشتنّٕ

َاسبـ ٓحاٖحا ج  فحعاٖحا ُاسدحامل تغح اجشء تخحادنشتنّٕحَلّيّٕحث ُِ يعتحَثهءّجًعت.حَلعذاحححح

أسًءححا َعحعاوحادسجءتعحا  ش  ٓحَا  يبحَا ؼهتعْحاٖح  تِظعٕحا ععُاي ح يٚعتخحدسجءتعّعٕححححح

اسبّعتٔحاجاعكحا جشء عتخحححححؿدءٕحث ّعحذبححأنعءٕحذب ءًتحسّوحَ  تِرلحا ؿعجًتحلبّ عٕحَمنعطححح

ادنشتنّٕ.حَسإلحآىحا َاىح..ملجدؼؼْحيذاحاجملتلحَ َاوٍحَصبجًإلٌِحأىحِاجيجُاحد حدبءعدحازبت  عتخححح

ا جٖحثهجظ حا رحأ ست٘حا ُلوحَا جٖحذب ءًتحسُاعإلحَ ُاٙححَأنعءٕحَثشجًإلفحغتِتخحضبعإلؤح عوححح

خل(ح قسذلاتح هٌحَاًوحظُاي يعتحختػعٕحا جعٖحثجؼعرحححححعت ا ..ا-لطت-خطلحطب ٕحعطستخحَاٚتخحدنشتنّٕح جهُعٕح)أستثذٔ

حات  طتحلهزحا ُلوحَضبطحآ ت ٌحَا ستثذٔحػهتعحاسبـت ٔحَا ج إلم..اًرحآىحا َاى.

 بني إحنسار احلقوق ... وتنامى املسئولية

ا ضحاّتنتخحمج ححدنجتضحخ ِ ٕحد  ذلَنّٕح اءدتل حا بّّٚعٕحشظتاععٕحا إلسًاّعٕ.حَيعذٍحححححدسجهإلخحيذٍحا إل اسٕحعاٖح

حاشب ِ ٕحث إلحأطإلحطب ستخح ظ َعححبذْحثهتاشْحِشجًإلف:

K ا بّّٕٚحّٕعطظإلحَثهعّوحسًُوحاشبدلا٘حَا بتطذ حدنجتضحو ّرحطت رح اُعٖحا بّٖٚحا  ِيٖحَ ُاوحا جُع. 

K املدتل .دنجتضحأَلحخ ِ ٕحأ  ذلَنّٕح اءدتل حا بّّٕٚحا  ِيّٕح،حَادسجهتوحد ًّتحاٖحخ ٕح ُاسًٕح 

K َمج ّتخحمحتِٕحا بّٕٚحات إلسًإّحاشبإل تخوعوحَثي ّرحازبًتخحامل هّٕحات جُعّٕحا بّّٕٚحشإلِ ِتخح. 

K بّٚتخحَ  رحا يٚتخثظ ّرحا ِ حثّشرلحضباٖحذاثٖحادوا ٔححاب ضحا   ٗح هظ حامل ت فحا بّّٕٚحا رحا . 

K يتؤ.عدب ِةح إلخرحادسجًإلافحا  ت رحا إلوح وحا   ٗحَث ّّوحنجتٙشًتحَدسجدطؾحو َسًتحاملشج 

K .ٔ ُحاشب َضحا يِٕحدسذلاثّشّٕح اُعٖحا بّٖٚحَا ش ْحدنظت٘ح  لزح اجُعّٕحا بّّٕٚحا  ِيّٕحجبت  ٕحاملهؼ
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ععتمححلّعُمحععتملٖحححححاإخجّعت حاشبعت صحعظع ح عوحألجعُا حا عرححححححَسإلحدسجإلعٖحلجتإحيذٍحا ُ سٕح هتسبٕحسّتمحا  وحاملجظإلٔح

،حثشاّءًتحشتحثـ ادحاٌحامل أٔحا  ِيّٕح وحوَ حطتسوحاٖحث زِزحا جهءّٕحا ز اعّعٕحَا  ِيّعٕحَذبشع ح شعجُٗححححح اء أٔحا  ِيّٕ

يإلافحأيءًتحا  ـت٘حعاٖحا  وحا ػذاْٙحَا  ـت٘حعاٖحا ي  حا  ِيْ،حَا جٖحمتحث مججًتحاٖحا يإلافحاةمنتّٕٙح ن يّٕحاٖحمثتىحأ

ازبُعحَا ي  ،حَث ءّوحا ج اّوحاةاجإلاْٙ،حَث زِزحاملشتَأحا حازبهش ،حَخيضح  إلةخحَاّتخحا ليتل،حَذبش حػظٕحا مح

حَ  تاظٕح  ضحا إلاىحاملهتعٕ،حاتدؿتإح  يت ٕحاةسجإلا ٕحا بّّٕٚحَا ظ الٕحا  تملّٕح وحأسرحا جهءّٕ.

 منظمة األغذية والزراعة( -)األمم املتحدة  شارات التحدى

ْحححح)دسجذءت اح اهجتٙصحَاملد ستخحا جٖحمتحا جُػرحا ًّعتحاعٖح ظع َعحححح َخبتػعٕح عتحِجؼعرححححح(ا نعت صحا عُعْحا بّٚعْحا  ِيع

ا بّْٚح  عطتحا  اّعٕحححست ٓحثهيّذحا نت صحعوحطت اخحا جُعّٕحَا جّشرلحح(دو تضحا ظبتتحازبت  ْحاٖحا  ـتِتحا بّّٕٚ)اًإلفح

 عوحخعطلحَطعإلٔحاة طعتوحححححح2012/حح2012َا ًتح قعجبت اخحا جت ّٕحخطلحا جإل ِةحا ؼّيْح  طتحا ؼعفحا ذت عرح ا عتمحازبعت  ْححححح

حَا جُسٌّحا  طاْحات  إّ:

K ِجوحدخجّت حا  طتحاملءّزِوحدعإلاويوحلءّش ِوحاّٚ حا عرحح

ح وحا دلا صحا ج اّءّٕحا جت ّٕ:

o حا غذِٕح)ا بّٕٚحاملهز ّٕ(عاُمحَث هُ ُسّتح

o ا  اععععععُمحاةسجؼععععععتوِٕحَاةسجءتعّععععععٕح)ا بّٚععععععٕحح

حاةسجءتعّٕ(

o )ّٕح اةنجتضحا هبتثْح)ا بّٕٚحاملز ع

o )ّٕ ّحاتسْحا دلا صحا ج اّءّٕح)ا بّٕٚحا  ب

K (حلت عةحَلت بعٕحا عرحححح10ِهيذحيعذاحا دلنعت صحا جعإل ِيبح  عإلوح)حححح

ععطَٔحح(حلت عةحَلت بعٕححح40إّٚح وحا بّٚعتخحا  اعدحاإمجعت ْح)ححح

ح(ح ظ فحَ إل ت.2عاٖحزبهٕحاةط افحَا جإل ِةحاٖحطإلَوح)

K .ّٕ ّحِجوحا جإل ِةحملإلٔحأسبُعحعوحاملدتل حا بّّٕٚحَا بإلاٙرحاٖحا بّٚتخحاملهز ّٕحَاملز عّٕحَاةسجءتعّٕحَا  ب

K املتؤحا  اءّٕح اءظتؿ اخحاٖحا بّٚتخحاملهز ّٕحَاملز عّٕحَاةسجءتعّٕح  إلٔحاٖحػُ ٔحلجّبتخح اُنٕحَحppt.ح

K .حِجوح هححطت اخحا جُعّٕحَا جّشرلحا بّْٚح ا طتحا إلحدسجّتزيوحا دلنت صحا جإل ِيبح دحزٓحختؾ

K ّٕ َح.ِظت كحا  طتحاٖحع ضحنجتٙصحاملظ َعحا بظذْحخطلح ؤمت حثإلعْحد ٌّحاهلّٚتخحاحملإّحَا إل

K حملهؼُ ٔ.َِشًوحيذاحا دلنت صحاٖحدب ِةحد  تنّٕحعءرحا ا صح ُس ٕح اجّشرلحَا جُعّٕحجبت  ٕحا

 انخهفيت واألهذاف:

K ا  ءرح دحا ظبتتح ّ ّظُاحطّتٔحثابٖحاطجّتستثًوحَثشتعإليوحاٖحاةسج إلاوحملشج باًو. 

K .حدعإلاويوح  ْحِؼبظُاح  ج إلِوحاأنًوح  هًوحأىححيإلدُاحا ستح ؼتحلحا بّٕٚحيفحا  تمل

K حا  ُِر.ثظشّدحا ظبتتحعاٖحثبينحثػّرلح اشاُكحاٖحصبجء تثًوحاحملإّحعاٖحاملإلٗح

K .ٕ حَؿدحا ظبتتحيفح  الزحا  ّتؤ،حَوعءًوح ّدجت َاحا نظ ٕحاشبتػٕحاًوحَخي  ُىح  ّيّٕحثهيّذحا نظ
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Y-PEER 

(حصبءُعتخح وحلطتحا ؼفحا ذتنْحات  إّح عوحخعطلح  ع  ح ًعت اخحاسبّعتٔحححححح4متحثهيّذحا نت صح جذ ّفحا س اىح  إلوح)

 .تخحاملهز ّٕحَاملز عّٕحَا  بّ َّٕذ كحاٖحصبتةخحا بَّٚد تإحا  ءرحاسب ح

K لاءٕحثظرلحد حث ُِ ح   إحا ظدؽحأَادبتيتثٌحأَساُلٌحلهجّشٕح  ءإّحا ج او.ح:ا جذ ّف 

K ّ إل اُىحَاملجظءشُىحنظتلتخحغعرلح زلّعٕح عدحأسع انًو،حححححيْحا  ءإّحا  ح وحخطهلتحِبتط حا ظبتتحاملح:فحا س اىثذ

حتيتثًوحَ ًت اثًوحح ّ ُنُاح شُٚ  حعوحػظجًو. ج ُِ ح   اجًوحَادب

K :يُحطدؽحِهجءْحد حنيصحا يٕٚحاةسجءتعّٕحا  حِهجءْحد ًّتحطدؽحآخ حأَحإٚحأخع ٗحعاعٖحأسعتضحا  ءع ححححححا   ِو

حَازبهصحَاملًهٕحَا ُؿدحاةسجءتعْحَاةسجؼتوٓحأَا ؼظْ.

 املًيــزاث  
K ِٕاسذلاثّشّٕ -ثهشّ ّٕ -ِجظءرحا ظبتتح شُٚ ّتخحثهيّذ. 

K  ح.حيؼرح ذ يُاحا س اىحعاٖحاملًت اخحاهلت ٕح ج ُ يوحا ظدؼْحاملشجء

K ح.اىحد حاجملءُعتخحا  حِؼ ةحا ُػُلحد ًّتحا  ِ ٕحأخ ٗ   وحأىحِؼرح ذ يُحا س

K ٗ وحأىحِ ُىحثذ ّفحا س اىحأسرحث ايٕحعهإلح  ت نجٌحاأط تلحا جُعّٕحا خ  . 

UNEpTUNZA 

حا ظبتتحطُلحات ظبتتح اظبتتح( شجإلامح شج بر...حمَم وحطبتت)اهلإلفح:ح

K حزِتؤحَعٖحا ظبتتحَلهًّتحَدساّءًّتحَعتملًّتح اجػاةحعاٖحا جظإلِتخحا بّّٕٚحششجء تثًو.ٖاهت٘حا ُع: 

K حا بّّٕٚ.ػهدحا  ع ا :حاهت٘حسإل اخحا ظبتتحاٖحػهدحا   ا حَزِتؤحسإل اخحا ظبتتحملُاسًٕحاملدتل ح

K .حثبتولحامل اُ تخ:حث ُِ حامل بُعتخحَامل اُ تخحاد  ذلَنّٕح جؼرحملهعءتخحاجملجءدحاحملاْحَاملإلا ض

ح

ح

ح

 

 األنشطت

 انتعهيم انبيئي TUNZAشهبداث  أنشطت بيئيت ومعسكراث

 نبتشجير كىكب
 مننظف انعب

 برامج انتببدل وانسفر

 تيسير انتعهيم انبيئي
 واألدنتتىفير انمطبىعبث 

 ي ببنمدارسئانتعهيم انبي

 برونزيت: حشد األقران نتبني سهىك بيئـي
 فضيت: تحديد انمشكالث انبيئيت ببنمجتمعبث

 ذهبيت: جهىد مبتكرة نحم مشكالث بيئيت
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 يربراث إديبج شببة خبيعت املُصورة فى أَشطت وبزايح انتوعيت انبيئيت انزيفيت 

K ٕحَا ج اوحا ذاثْحَا  ءرحازبءتعٖ.طدؼّٕحا  ت ةح ّ ُىحستو احعاٖحاداج ت يإلافحازبت  ٕحاجهءّٕححدسجشتا  

K ٕح.بتتحاٖحا نظ ٕحَا  ـتِتحا بّّٕٚ شرلٔحاملهعءتخحا إلَ ّٕحامل هّٕحات بّٕٚح،حاإع ت٘حوَ حلاّ ْح اظح ُالب

K ًٕح ٍحاجملجء ٖ.ٖحسإل اثٌحا ذاثّٕحَوَا ي اغحامل  يفححَا شاُلْحا  طاْحَاهت٘حد ٕحا ظبتتحاملؤط اخحح ُاس

K حأسّتلحا  طتحاسبت ّٕحَاملشج بإّحا ُعْحَاشبدلٔحَامل  إحاأا توحاملظ طخحا بّّٕٚحاحملإّحَا إلَ ّٕ.حدلشتت

K حد ٕحاجملجءدحاٖحوَ حازبت  ٕحاٖحدنجتضحَدسجدإلامحامل  إح ؼتحلحاجملجءدح وحخطلحا ظ الٕحادسجءتعّٕ.حثألّإل

K  حا  تسٕحا  طإّحازبت  ّٕحاهلتٙإحاٖحاّٚتثًوحا ػإّحلءظ كح نظ ٕحا جهءّٕحَاهت٘حصبجءدحامل  إ.حدسجذءت

K .حث زِزح  تنٕح ؼ حل ّٙصح اءيُؿّٕحا بّّٕٚح ا ِ ّتح،حاج إلِوحدبت تحطبتإّحوَ ّٕح إلَلحامله  ٕحَا  تمل

 

 انذًبيت انبيئيت قضبيبفى  ىديح انشببة انجبيعي انزيف

حتحاٖحاملظ َعححيُ ٌح  ءرحداإلاعْحطبتاْح وحخطلح: ظت لٕحا  ط

K .ّّٕٚدسجّيت٘حمنتذضحاملدتل ح ابّٚتخحا ي عّٕحَدنجتضحخ ِ ٕحد  ذلَنّٕحا 

K .ّٕحاملظت لٕحاٖحمجدحاّتنتخحا ُؿدحا  ايوحدوا اخحا جُعّٕحا بّّٕٚحامل ه

K حا جإل ِةحعاٖحا ُطإلاخحامل  إّحَا ج بّ ّٕح إل ّرحا جُعّٕحا بّّٕٚحا  ِيّٕح.ح

K اسبؼُلحعاٖحطت اخح ّش حاّْٚح،حَخا حلُاو ح إل ا حTOT.ح

K .حثظ ّرحا محا جّشرلحاحملاْحَدوا اثًعتحذاثّعًتحا  ٗحا جش ِةحاتملظ َع

K ٚحتخ(.رب ّطحَثهيّذحخ طحادسجًإلافحا  ت رحاتملظت لٕح)لرحا بّٚتخح/لرحا ي

K حث ءّوحا  ٔحاجملجء تخحامل  إّحا بّّٕٚحا ع ٓحاحملتاعٕ.ح

K ّٕ حٕ.ٕحا بّّٕٚحا  ِيّٕح اظءتِذاثّحاملشتيءٕحاٖحخا حآ

َدسجّتزحا جإل ِةحعاٖحَطإلاخحا إل ّرحلءج اةحؿع َ ٓحححا جي رلحاٖحَسُإّحاسبؼُلحعاٖحطت اخحا جّشرلحا بّْٚح:ح شج بًط

ح اجد ضح وحازبت  ٕ.

اهتً٘احعاٖح ُاا ٕحصباعصحا  اّعٕحاج اّعفحَطعإلٔحاد طعتوحَا جُسّعٌحا  طاعْحا ءعرحو اسعٕحععوحددبتيعتخحا  عطتحعبعُحححححححححححححح

ا دلا صحا ج اّءّٕحَأسبتتحعزَاًوحعوحا  جظتمحاب ضح وحيذٍحا دلا صح،حمتحثؼءّوحمنُذضحدسج ؼت٘ح ا عطتح اج ع فحعاعٖحححح

حيتثًوحعبُحيذٍحا دلا صح وحخطلحذب ّ حا يإلافحا جت ّٕ:ددبت

K .ح شجُٗحَ ؼتو حامل اُ تخحا جٖحِجظؼرحعاًّتحا  طتحعوحا دلا صحا ج اّءّٕحات  إّحسبرحاد جظتمحاًت

K .حذباّرحوَاادحا  طتح ق جظتمحشدجافحا دلا صحا ج اّءّٕحات  إّح

K َحأسبتتحعزَاًوحعوحاة جظتمحاب ضحا دلا ص. شجُٗح ؿتحا  طتحعوحا دلا صحا جٖحا جظ ُاحاًتح

K .ْ حدسذلاححدس ا٘اخح ذلطّإلحدخجّت اخحا  طتح ادلا صحا ج اّءّٕحاملدجايٕحَؿءتىح شجُٗحعتلح وحادنإل تضحا لتو

كحات ج عتَىح عدحلتاعٕحححح(حلت ةحَلت بٕحاٖحاسبؼُلحعاٖح ذل اخح اء ع  اخحا إل اسعّٕحَذ عححح35متحث إلِوح شتعإلاخح  إلوح)

أسشتمحا  إّحاج إلِوحعإلوح وحا  جةحاٖحلرح    حملشتعإلٔحا  طتحاحملجتسُى.


