
 

 

 

 

 كلٌة التربٌة النوعٌة
 وكالة شئون البٌئة وخدمة المجتمع

  

 

 النشرة البيئيت التوعويت
 الإصــــدار الثــــاىن

 م7102أ كتوبــــر 

 حتــــت رعــــبيت

 أ.د/ السٌد محمد مزروع 

 عميــــد الكليـــــة         

 أ.د/ حسان رشٌد عبدالعزٌز

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع        

 د/أمانى جمٌل العطار

 مـــدرس االعــــالم التربوى         

  

 
أن الثعبان لٌس لة آذان طائرة ولكنة ٌسمع عن طرٌق  *

 موجات الصوت التً ٌمتقطٌا لسانة الذانة الداخلٌة.
* أن الصرصور، بعد احتكاكة باإلنسان، ٌسارع الى 

 مخبئه لتنظٌف نفسه.
*أن ذكر الباعوض ال ٌلسع االنسان او اى  حٌوان النة 
ٌنغذي عمى عصارات النباتات وااالزهار أما االناث فًٌ 
التً تقلق نوم الكثٌرٌن منا النها تعٌش على امتصاص 

 .الدماء لتجد طعامها جاهزا
 سنة. 151*أن السلحفاة تعمر 

 أن لون دم جراد الحقل أبٌض.  *

 و أذكى الحٌوانات. هأن الدلفٌن  *

 أن اإلسفنج حٌوان بحري ولٌس نباتاً. *
 *أن أعدى أعداء اإلنسان هً الحٌة.

 ى نهاٌات أسنانه.لأن قنفذ البحر ٌمشً ع *
 ٌوماً بدون أكل. 525أن بعض العناكب ٌمكث  * 
 أن نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هً على الفور. * 

هو سمك  ) أن اسرع الحٌوانات المائٌة )األسماك * 
 القرش. 

أن "الشرٌد" نوع من القوارض تأكل ما ٌفوق ثلثً  
 وزنة.

أن أنثى نجم البحر تضع كل ٌوم ما ٌقارب  * 
 بٌضة.   2505550555

( مرة فً الثانٌة 32أن الذبابة تهز جناحها حوالً ) * 
 الواحدة. 

أن لبعض األسماك شفرات مسلحة تدافع بها عن * 
 نفسها.

أن التمساح هو من أطول الحٌوانات عمراً إذ انه ٌعٌش  * 
 سنة. 255

أن الذباب ٌكره فً اللوان : األزرق ، األصفر ، االحمر * 
 ، االبٌض ، االخضر.

أن الضفدع الرقبة له لذلك فهو غٌر قادر على تدوٌر  **
 رأسه وال ثنٌة باتجاه االرض.

 

 هــــل تعلــــم معـــلومات تهمــــك



 

 

 

        . 

حياة الجامعة مختمفة تماًما عن المدرسة، فمن        
المفترض أن تكون اآلن أكثر نضوًجا من أى وقت مضى، فأنت 
وحدك تكون قادًرا عمى مواجية أمورك وتكوين صداقات جديدة 
والتفرقة بين المناسب لك وغير المناسب، لذلك عميك أن تعمم 
جيًدا أنيا الخطوة األىم والتى سيترتب عمييا شكل حياتك عمى 

األمريكى أىم  elitedailyمدار سنوات مقبمة، لذلك رصد موقع 
  األشياء التى يجب أن تتعمميا جيًدا قبل دخول عالم الجامعة.

عميك أن تشترك فى كافة األنشطة الجامعية واالختالط لكى -
تعرف جيًدا ما ىى ىواياتك وكيف تريد أن تقضى وقتك فى 

  الجامعة.

تواصل مع األشخاص الذين تحبيم بشدة وتعتبرىم مميمين لك -
  وحاول أن تتعمم منيم قبل خطوة الجامعة.

حاول أن تجد فى بداية األيام أشخاًصا تقضى معيم وقتك -
  حتى ال تشعر بالوحدة.

  أنت لست فى حاجة إلى إيجاد حبيب خالل فترة الجامعة.-

ال تيمل الدراسة فإذا كنت تريد دخول الجامعة لتكوين -
  الصداقات والمرح عميك أن تعيد النظر.

  حاول أن تجد وقًتا لنفسك لتقوم باألشياء التى تحبيا.-

حاول أن تندمج فى مجاالت مختمفة فى الجامعة وتعمم الكثير -
  فيى الفرصة األخيرة.

اذىب فى رحالت كثيرة وخاصة إذا كنت تدرس فى بمد مختمفة -
  عن بمدك.

ال تجعل أحًدا يقنعك بأنك شخص ضعيف وغير قادر عمى -
 تحقيق حممك.

ال تضغط نفسك فأنت اآلن أمامك وقت لمتفكير واالستفادة  -

عزٌزى الطالب الجامعى نقدم تلك النصائح باعتبارها مٌثاق 
 اخالقى ٌستوجب علٌك االقتناع بها والمبادرة الى تطبٌقها :

لٌكن قدوتك النبى صلى هللا علٌه وسلم " وإنك لعلى         ·
 خلق عظٌم "

على أن تحترم نفسك فٌحترمك الناس وٌحترمك   احرص        ·
 المجتمع .

  كن متواضعاً.كن متواضعاً.                ··

 حب ألخٌك ما تحب لنفسك .        ·

 احرص على الصحبة الطٌبة ) أصدقاء الخٌر (.        ·

 ابتعد عن التعصب بكافة أشكالة .        ·

 كن محباً لوطنك منتمٌاً له حرٌصاً على أمنه وسالمته .        ·

بكافة أشكاله   احرص على ممارسة العمل التطوعى        ·
 .  داخل الحرم الجامعى وخارجة

حسنة مع أساتذتك وزمالءك   احرص على اقامة عالقات        ·
 والمحٌطٌن بك بوجه عام .

احرص على احترام النظام الجامعى والتنظٌمات العلمٌة         ·
 المعمول بها .

احرص على احترام الشهادة العلمٌة التى سوف تحملها         ·
 بعد تخرجك .

كن أكثر حرصاً على االستفادة من مصادر المعرفة         ·
 المتاحة لك بالجامعة محافظاً على سالمتها 

احرص على متابعة محاضراتك أوال بأول حتى تحقق         ·
 التمٌز وتذداد ثقتك بنفسك .

كن دائما نموذجاً للعطاء مع زمالءك داخل الصف         ·
 وخارجه .

كن أكثر حرصاً على العمل فى فرٌق ، واستشعر روح         ·
 العمل الجماعى .

 لٌكن شعارك مع أستاذك هو التقدٌر واالحترام .        ·

لٌكن االخالص فى تعلم العلم شعاراً لك مبتغٌاً فى ذلك         ·
 رضا هللا سبحانه وتعالى عنك .

لٌكن شعارك دائماً الحرص على طلب العلم وتعلٌمه "         ·
  خٌركم من تعلم العلم وعلمه "

التزم بتلك األخالق واحرص على التمسك بها فً   وأخٌرا
 حٌاتك العلمٌة واالجتماعٌة.

 

     
 1992مارس(:أقر منذ عام  22العالمي لممياه )  اليوم-1

من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة كيومًا عالميًا 
 لممياه، ويحتفل بو كل عام تحت شعارات مختمفة.

مارس(: ُيحتفل بيذا الحدث  24اليوم العالمي لمسل ) -2
السنوي إلحياء ذكرى اكتشاف الدكتور روبرت كوخ في 

 العصّية المتسّببة في اإلصابة بالسل. 1882عام
أبريل(: يحتفل العالم بو  7اليوم العالمي لمصحة ) -3 

لتوعية العالم بأىم القضايا   ويغتنم ىذه المناسبة  عام،  كل  من
 والمواضيع الصحية العالمية.

يستيدف نشر الوعي    أبريل(:ىو  22)  العالمي  األرض  يوم  -4
واالىتمام ببيئة كوكب األرض. يحتفل بو سنويا أثناء فصل 
الربيع في النصف الشمالي وفي فصل الخريف في 

غايمورد نيمسون   األمريكي  السيناتور  أسسو  النصف الجنوبي.
، ويحتفل بو اليوم في 1971كيوم بيئي تثقيفي في عام 

 بمدان كثيرة كل سنة. 
أقرتو   مايو(: 31لالمتناع عن التدخين )  العالمي  اليوم-5

، وىو مناسبة عالمية  1987العالمية عام   الصحة  منظمة
تسعى لمفت النظر العالمي نحو اآلثار السمبية والضارة 

 لمتدخين وآثاره السيئة عمى الصحة فردًا ومجتمعًا .
 .يونيو(: يحتفل العالم سنويًا بو 5العالمي لمبيئة) اليوم-6
 يونيو( 17اليوم العالمي لمتصحر )-7
المخدرات واالتجار غير المشروع   لمكافحة  العالمي  اليوم -8

 يونيو( 26بيا )

 سبتمبر( 16اليوم العالمي لحماية طبقة األوزون )-9
 ديسمبر(  29اليوم العالمي لمتنوع البيولوجي )-11

وىناك العديد من األيام العالمية التى سيأتى ذكرىا فيما 

   اخالقٌات الطالب الجامعى أشٌاء ٌجب أن تعرفها قبل أن تدخل الجامعة..  
 بعض األٌام العالمٌة ذات الدالالت البٌئٌة


