ضمه ترامج املدارش املعسزة للصحة
التىاصل مع اجملتمع

ورشة العمل لطالب المدرسة المشاركين في البحث العلمي لدراسة وفحص عيوب هيكل األسنان والعوامل التي تساهم فيها
اليىم اٌضالصبء

التاريخ َ2014/2/25 :

الوكاى ِ :شوض ِصبدس اٌزؼٍُ
الزهاى  ِٓ :اٌزبعؼخ إٌى اٌؼبششح صجبحب

الوشاركىى :
ػذد  25غبٌت ِٓ غالة اٌّذسعخ ثبٌصفٛف اٌضالس ( اٌؼبشش ٚاٌحبدي ػشش ٚاٌضبًٔ ػشش )
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الوشاركىى في الىرشت هي االدارة الوذرسيت _:
اٌغٍذ  /جبعُ حغٍٓ – ٔبئت اٌّذٌش ٌٍشؤ ْٚاالداسٌخ ٚاٌطالة .
اٌغٍذ  /غغبْ ِذحذ ِشزٙى – ٔبئت اٌّذٌش ٌٍشؤ ْٚاالوبدٌٍّخ .
اٌغٍذ  /احّذ ِحّذ عبٌُ – االخصبئً االجزّبػً .
اٌغٍذ ٌٍٚ /ذ إٌٛعبًٔ – ِذسط اٌزشثٍخ اٌجذٍٔخ .
اٌغٍذ  /اثشاٍُ٘ اٌشجًٍٕ – ِٕغك ِصبدس اٌزؼٍُ .
ها دار في الوحاضرة و الىرشت :

الدكتىر  /مٍىا طلعت
ثذأ اٌذوزٛس اٌٛسشخ ثىٍّخ رشحٍت ثبٌغبدح اٌّششفٍٓ اٌّشافمٍٓ ٌٍطالة ٚ ،غالة اٌّذسعخ ِؤوذا ػٍى أْ ٘زٖ اٌّذسعخ ً٘
اٌّذسعخ اٌٛحٍذح اٌٍّزضِخ ثّٛػذ٘ب ِغ ِشوض اٌٍّىخ ٌألثحبس اٌؼٍٍّخ اٌخبصخ ثبألعٕبْ .
وبعذ رلك عرض سيادته عرضا هرئيا للطالب عي - :
 -1رطٛس ّٔ ٛاألعٕبْ ٚ ،وٍفٍخ اٌؼٕبٌخ ثٙب .
 -2أُ٘ اٌٛعبئً ٚاألدٚاد اٌزً ٌجت اعزخذاِٙب ٌٍِٛب ٌٍحفبظ ػٍى األعٕبْ ٔظٍفخ عٍٍّخ ٚلٌٛخ .
 -3وٍفٍخ رى ْٛاٌٍّىشٚثبد ٚاٌجىزشٌب ػٍى األعٕبْ ٚثذء رغٛعٙب ؟
 -4رشوٍت األعٕبْ اٌجذٌٍخ ٚ ،اٌزمٌّٛبد اٌضبثزخ ٚاٌّزحشوخ .
 -5وٍف ٌزُ صساػخ األعٕبْ فً فُ اإلٔغبْ ؟
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 -6أٍّ٘خ اٌجحش اٌؼًٍّ فً اٌزؼشف ػٍى أعجبة إصبثخ األعٕبْ ثبٌزغٌٛظ ٚغٍشٖ ِٓ أِشاض اٌٍضخ .
ٕ٘ ً٘ -7بن ػاللخ ثٍٓ أِشاض األعٕبْ ٚاٌٍضخ ٚثٍٓ أٔٛاع اٌّٛاد اٌغزائٍخ اٌزً ٌزٕبٌٙٚب اإلٔغبْ اٌمطشي أ ٚاٌّصشي ،
ٚػبدارٗ ٚرمبٌٍذٖ فً اٌٛججبد اٌغزائٍخ ؟
 -8أشىبي اٌزش٘ٛبد اٌزً
رحذس ٌألعٕبْ ٚأعجبة
وً رشِٕٙ ٖٛب .
 -9اٌشىً اٌطجٍؼً
ٌألعٕبْ ِٚالحظخ رغبٌٙٚب
ٚػذَ ٚجٛد أي فشٚق
ثٍٕٙب أ ٚثؼذ جذاس٘ب
اٌخبسجً ػٓ اٌٍضخ .

كيف تشارك في البحث العلوي الخاص باألسٌاى ؟
أٚظح اٌذوزٛس ٍِٕب –:
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 )1إْ أٚي خطٛح ٌٍّشبسوخ إٌبجحخ فً اٌجحش اٌؼًٍّ اٌخبص ثبألعٕبْ ً٘ اٌزغجًٍ ثبٌشغجخ فً اٌّشبسوخ .
 )2اٌخطٛح اٌضبٍٔخ ً٘ اعزالَ اٌٛصٍمخ اٌخبصخ ثّٛافمخ ٌٚى األِش ػٍى ِشبسوزه فً اٌجحش ٚ ،اٌّٛظح ثٙب خطٛاد اٌؼًّ
.
 )3اٌزٛلٍغ ػٍى اٌٛصٍمخ ٚإػبدرٙب إٌى األعزبر  /احّذ عبٌُ – األخصبئً االجزّبػً ثبٌّذسعخ .
 )4اٌحعٛس ٚاٌّشبسوخ االٌجبثٍخ فً جٍّغ اٌفحٛصبد اٌطجٍخ ٌألعٕبْ اٌزً عٍجشٌٙب اٌّىزت داخً ٚخبسط اٌّذسعخ .
 )5اٌضمخ فً أْ ٘زٖ اٌخذِخ عزغزفٍذ أٔذ أٚال ِٕٙب  ِٓٚصُ عٍغزفٍذ أشمبئه ٚشمٍمبره ٚأثٌٛه ػٕذِب رغزطٍغ رٛظٍح ثؼط
اٌّفبٍُ٘ اٌخبغئخ ٌ ُٙثبٌٕغجخ ٌألعٕبْ .

وفي ًهايت الىرشت تن فتح باب الوٌاقشاث هع الطالب والتي اتضح هٌها ها يلي -:
 -1غبٌجٍخ اٌطالة ٌُ ٌىٛٔٛا ػٍى دساٌخ ثبٌؼاللخ ثٍٓ اٌؼبداد اٌغزائٍخ اٌغٍئخ ِٚشىالد األعٕبْ .
 -2رجٍٓ ٌٍطالة اٌفشق ثٍٓ صساػخ األعٕبْ ٚرشوٍت األعٕبْ  ،اٌّؤلزخ ٚاٌضبثزخ .
 -3ػاللخ اٌزم ٌُٛثؼالط ِشبوً االػٛجبط اٌحبدس فً األعٕبْ ٚأعجبة رٌه ِٕز ِشحٍخ اٌشظبػخ.
 -4أٍّ٘خ اعزخذاَ فشػ األعٕبْ ٌفزشح ال رزجبٚص  3اشٙش أ ٚغجمب ٌحبٌخ اٌفششبح اٌّغزخذِخ حٍش أٔٙب رى ْٛغٍش ِجذٌخ إرا
ثذأد شؼٍشارٙب فً آٌٍٍ ٚاٌغمٛغ .
 -5اال٘زّبَ ثّشاجؼخ غجٍت األعٕبْ إرا ظٙش أي وٍّخ  ٌٛٚثغٍطخ ِٓ اٌذِبء ػٍى اٌٍضخ الْ رٌه ٌؤوذ إصبثخ اٌٍضخ
ٚظشٚسح اٌؼالط اٌغشٌغ ٌٙب .
 -6أفعً آٌٍخ ٌٕظبفخ األعٕبْ ثؼذ اٌطؼبَ ٘ ٛاعزخذاَ اٌخٍػ اٌطجً .
ٚفً إٌٙبٌخ حذد اٌذوزٛس فزشح أعجٛػٍٓ ِٓ اجً اعزىّبي اٌزٛلٍؼبد ٚاٌّٛافمبد ٚ ،ثذء األٔشطخ اٌؼٍٍّخ ثبٌىشف ػٍى
أعٕبْ اٌّشبسوٍٓ فً اٌجحش .
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وائة املدٌر للشؤون األكادميٍة
غســـــــــــان مدحت مشتهى

األخصائً االجتماعً
امحــــــــــــد سامل

وائة املدٌر للشؤون اإلدارٌة والطالب
جاســـــــــــــــم حسني اجلاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ته ســــــامل الكىاري
صاحة الرتخٍص ومدٌر املدرسة
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