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 حضور مؤتمر جامعة الجاللة للطاقة المتجددة واالنظمة المستدامة

 2022نوفمبر  1الثالثاء الموافق 
نظمت جامعة الجاللة بالتعاون مع  cop27 بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ

عرض المبادرة العالمية لمليون شاب متطوع للتكيف المناخي وسفراء المناخ المؤتمر والم
 2022رنوفمب 1للطاقة المتجددة واالنظمة المستدامة يوم الثالثاء الموافق األول للطاقة 

 رئيس جامعة الجاللة.ي تحت رعاية أ.د. محمد الشناو 
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 ورشة عمل 
استضاف قسم اللغة األلمانية بكلية التربية - يوم األربعاء 2022/11/2 - وفد من جامعة 

النمسا لعقـد ورشــة عمـل حول روايــة األديبـــة النمسـاوية " باربارا فريشموت" بعنوان 

املها مع "إنس مصر"؛ والتي عالجت فيها انطباعاتها عن زياراتها المتكررة لمصر وتع

وحضارتهم العريقة. ينالمصر  

ي للدارسين أساتذة من جامعة فيينا متخصصين في تدريس األدب األلمان ورشة العملوقام بتقديم 

األولى  طالب من الفرقة 10ب مع مراعاة البعد الثقافي والتواصل بين الحضاري بحضر األجان

 كلية لغات وترجمه
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 حضور ا.د/ فاطمة بركات 
 مؤتمر الجمعيةالمصرية للدراسات النفسية

 م 2022نوفمبر  3-2الفترة من  في
إطار حرص اعضاء هيئه التدريس على حضور المؤتمرات العلمية فقد حضرت ا.دفاطمة  في

 بركات 
لنفس في بيئة المؤتمر الثامن والثالثون لعلم الا وتنمية لمجتمع خدمةا لشئون  وكيل كليه التربية

 3-2فسية في الفتر من لنا للدراسات المصرية مصر والثالثون العربي الذي نظمته الجمعية
جامعه االزهر مدينه نصر  –بمقر مركز الشيخ صالح كامل لالقتصاد االسالمي  2022ر نوفمب

وقد تقدمت ببحث بعنوان )مستوي وعي الطالب الجامعين لدور األمن الفكري في الحد من 
  مخاطر االرهاب اإللكتروني(
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 ورشة عمل" القراءة والهوية العربية لدى طالب الجامعات"

 8/11/2022الثالثاء الموافق وذلك يوم 

 تم عمل ورشة ففي إطار تنفيذ قسم اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية لخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

ء م، في الساعة الثامنة مسا8/11/2022عمل بعنوان" النشر الدولي"، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

عامة لمدربي زكريا، باحثة دكتوراه، واستشاري تدريب بالنقابة الأونالين،وحاضر في الورشة األستاذة/ أمل 

رين حوالي التنمية البشرية، واستهدفت الورشة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، وبلغ عدد الحاض

 أربعين شخصا وتضمنت المحاور اآلتية:
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 مهارات المذاكرة للطالب""توعية عن  قيام ا.م.د/ غادة األخضر بعمل توعية بعنوان
 2022نوفمبر //9يوم األربعاء الموفق 

عال أنه فى إطار خدمة المجتمع و تنمية البيئة فقد قامت ا م د غادة االخضر بزيارة مدرسة ال
إعدادى  2و ألقت محاضرة لتوعية طالب  .اكتوبر ٦الرسمية للغات فى الحى الخامس مدينة 

ات األولويات و تنظيم المواد الدراسية استعدادا لالمتحانبمهارات المذاكرة و كيفية تحديد 
المختلفة. و هذا لخدمة هذا القطاع من طالب المدارس و توجيههم للحصول على فرصة 

ورة تحصيل دراسية متميزة...حيث يقوم الطالب بالحفظ و ال يهتموا بترتيب األولويات أو رسم ص
 ى.كاملة للمهام المطلوبة منهم للتحصيل الدراس

و حضر المحاضرة مدرسين اللغة االنجليزية و معيدة بكلية التربية ) نهاد فضل( و طالب 
  المرحلة الثانية إعدادي.

لية التربيةك-ستاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية ا-أ م د. غادة االخضرقامت بالنشاط:  

 طالب من المرحلة االعدادية الثانية 30:  عدد الطالب

 توعية الطالب بالمهارات الالزمة لزيادة التحصيل الدراسى: الهدف من النشاط

 2022نوفمبر  9تاريخ النشاط: االربعاء 
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 حضور ا.د/فاطمة بركات
 بشرم الشيخ COP 27مؤتمر المناخ 

 2022نوفمبر  11،  10يومي الخميس والجمعة الموافق 
ـ وها هي من جديد في القرن المصر واحة السالم واألمان على الدوام وملتقى األديان السماوية، 

دولة إلنقاذ البشرية من الخطر الوجودي  197تحتضن العالم، وتستقبل وفود رسمية من نحو  21
 المناخي" التغير "

في إطار تمثيلي لجامعتي العريقة التي أحظي في ظل قيادة حكيمة من سيادة ا.د/ جمال     
على حضور المؤتمرات في مختلف المجاالت ، سامي رئيس الجامعة الذي يدعمنا دائما و يحثنا 

ا.د/ هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة يحرص سيادته على 
تشجيعنا نحو تنفيذ الجديد و المتميز في خدمة المجتمع ،ا.د/ أشرف بخيت عميد كلية التربية 

 الدعوى باسمي و أسم الكلية . لحرص سيادته على حضور المؤتمر، فلقد شرفت بان جاءت
 أن قمة شرم الشيخ شاهدت حضورًا قويًا لم تشاهده من قبل من مؤتمرات المناخ السابقة

من داخل قمة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وبحضور معالي دولة رئيس الوزراء ا.د/مصطفي مدلولي  •
،  وزيرة التضامن االجتماعي ، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتورة نيفين القباج

والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور كامل الوزير وزير النقل ، والدكتورة 
ة ، مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، والدكتور طارق المال وزير البترول والثروة المعدني

تليفزيون ، اإلعالمية المتألقة جاسمين طه الواإلعالمية القديرة هبه عبد الكريم بالتليفزيون المصري 
المصري ، وبحضور جميع رجال األعمال ورجال الدولة ، ورئيس بنك مصر ، وبعض الفنانين 

 واإلعالميين وكبار رجال األعمال.
 : عصر جديد للعمل المناخي  27COPويعتبر  •

إن المؤتمر يجب أن يحول العالم نحو ىتنفيذ الخطط المتفق عليها مسبًقا للتصدي ألكبر تحدي 
ل تواجهه البشرية، ويجب وضع النساء والفتيات في صلب عملية صنع القرار المتعلق بالمناخ والعم

 فيه، وأن تمكينهم يؤدي إلى حوكمة أفضل ونتائج أفضل، وكذلك أهمية منظمات المجتمع المدني
 .COP 27والشباب في فاعلية 

 
 
 



 

7 
 

 مصر تحث على تنفيذ الوعود : •
المندوبين إلى زيادة الطموح والبدء في تنفيذ الوعود  COP 27دعا الوزير سامح شكري رئيس 

لذي االتي تم قطعها بالفعل. وشدد شكري على ضرورة الوفاء بوعد المئة مليار دوالر للدول النامية 
يل يجب ة تجاه البلدان الضعيفة للتكيف مع آثار تغير المناخ وقال أن التمو تعهد به البلدان المتقدم

 أن يكون في صلب المفاوضات.
يتسبب تغير المناخ في أضرار من خالل الظواهر المناخية مثل األعاصير المدارية والتصحر 

 ثات غازاتوارتفاع مستوى سطح البحر، وألن اشتداد هذه الكوارث الطبيعية يعود إلى زيادة انبعا
ون االحتباس الحراري والتي تصدر بمعظمها من البلدان الصناعية الغنية، فإن البلدان النامية تك

األكثر تضرًرا في كثير من األحيان. لذا البد من حصول الدول النامية على تعويضات وستكون 
 COP 27مسألة مدفوعات الخسائر واألضرار موضوًعا رئيسًيا للمناقشة في 

عن المؤتمرات األخرى بأنه ينتقل من حيز المفاوضات والتخطيط إلى حيز  COP 27 يختلف •
 التنفيذ لكل الوعود التي تم تقديمها من قبل

 :ما هي األهداف الرئيسية للمؤتمر •
التخفيف: كيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها، ويعني التخفيف استخدام تقنيات  .1

 كفاءة في استخدام الطاقة.جديدة ومصادر طاقة بديلة أكثر 
التكيف: كيف ستقوم الدول بالتكيف مع تغير المناخ ومساعدة اآلخرين على ذلك. إن  .2

 تغير المناخ قائم على بذل كل ما في وسعنا لخفض االنبعاثات وإبطاء وتيرة االحتباس الحراري.
ل نداًء قوًيا للدو  تمويل المناخ: سيكون تمويل المناخ موضوع حين توجه البلدان النامية .3

 المتقدمة لتأمين الدعم المالي المناسب للدول األكثر ضعًفا
 وفي الواقع ساهم الغزو الروسي ألوكرانيا في زيادة التضخم وتفاقم أزمتي الطاقة والغذاء حول

 العالم، حيث اضطرت دول مثل ألمانيا إلى تقليص أهدافها المناخية على المدى القصير.
 ر في منطقتين: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء اللتين تقعان أمام بعضهماوقد عقد المؤتم 

 البعض
 المنطقة الزرقاء: هي مساحة تديرها األمم المتحدة، حيث يتم استضافة المفاوضات وتصدر بطاقات

 الحاضرين من قبل أمانة األمم المتحدة بشأن تغير المناخ للدخول إليها
بل الحكومة المصرية وتشمل ورش عمل ومعارض ومحادثات لتعزيز تدار المنطقة الخضراء من ق

 الحوار والوعي والتعليم وااللتزام بالعمل المناخي.
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وتكون المنطقة الخضراء بمثابة منصة يمكن لمجتمع األعمال والشباب والمجتمعات المدنية 
 واألوساط األكاديمية من جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم وأصواتهم.

يعتبر حضور الرئيس األمريكي )جو بايدن( لمؤتمر شرم الشيخ رسالة للعالم كله أن مصر دولة و 
مستقره وبلد أمن وأمان وقادره علي جذب العديد من السائحين و المستثمرين ورجال االعمال من 

مليون دوالر مساعدات دولية لمصر للتحول للطاقة  ٥00جميع انحاء العالم وقد قدمه سيادته 
 ضراء.الخ
 وأشعر بالفخر انني حضرت هذا المؤتمر واتمني لبلدي المزيد من االستقرار واألمان حفظكي هلل 

 يا مصر ورعاكي.
وختامًا أتمني أن تظل مصر من الدول الرائده في حل المشكالت الداخلية والخارجية التي تحظي 

 باهتمام العالم.
 تحياتي ا.د/فاطمة بركات

 المجتمع وتنميه البيئة.وكيل الكلية لشئون خدمة 
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ء مسرحيه بدور والنيل المسحور وذلك ضمن برنامج لقا حضور ا.د/فاطمة بركات
 قوذلك يوم األحد المواف )المجتمع السكندري يتحد من أجل األخضر(  بعنوان

 بمركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية الساعة السادسة مساء 2022نوفمبر 13 
مع علي تعليمات من سيادة ا.د/هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجت ناءً ب

ي علي دعوه سيادة النائبة د/ند ناءً وتنمية البيئة علي حضور هذه االحتفالية وذلك ب
 ثابت رئيس جمعية األمل للتنمية والتأهيل االجتماعي باإلسكندرية.

ا ة والتأهيل االجتماعي للمعاقين ذهنيهذه االحتفاية تحت رعاية جمعية االمل للتنمي
ة باإلسكندرية ويمثلها سيادة النائبة/ندي ثابت بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافي

 ثقافية والمراكز االستكشافية التعليمية ومركز الحرية لالبداع التابع لصندوق التنمية ال
هه التحديات وتم التحدث قبل بداية العرض من عدد من المسئولين عن دور مواج

بيئة المناخية ودور االفراد في محافظة االسكندرية علي التعاون جنبا الي جنب تنمية ال
وذلك بحضور د/سامح ، والحفاظ عليها وذلك لمواجهه اثر خطر التغيرات المناخية

رياض وكيل وزارة البيئة باإلسكندرية و د/مراد ثابت عضو مجلس إدارة قرية االمل 
ث( من وكالء الوزارة باالسكندرية وتم التسجيل معي علي قناة )الحد باإلسكندرية وعدد

برنامج حوار اسكندراني للتحدث عن مؤتمر المناخ العالمي بما انني قد حضرت بعض 
 فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .

 
 



 

13 
 

 
 13/11/2022ذلك يوم األحد الموافق و  تحكيم مسابقة الشعر

لمجتمع ففي إطار تنفيذ قسم اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية لخطة خدمة ا

ستاذ وتنمية البيئة، تم تكليف الدكتورة/ سارة سمير عبد الحكيم، من قبل األ

الدكتور/ أشرف بخيت، عميد الكلية، بتحكيم مسابقة الشعر بالفصحى على 

م. وقد تم تحديد 13/11/2022مستوى الجامعة، وذلك يوم األحد الموافق 

لقصائد أسماء الفائزين الثالثة، وكتابة تقرير عن أهم المالحظات الفنية في ا

 قصيدة.     11المقدمة التي وصل عددها إلى 

 

 ورشة عمل" مهارات التواصل الفعال وتحدياته"

 م15/11/2022يوم الثالثاء الموافق 

ية لخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تم عمل ففي إطار تنفيذ قسم اللغة العربية، والدراسات اإلسالم

م، في الساعة الثامنة 15/11/2022ورشة عمل بعنوان" النشر الدولي"، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

مساء أونالين،وحاضر في الورشة األستاذة/ أمل زكريا، باحثة دكتوراه، واستشاري تدريب بالنقابة 

هدفت الورشة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، وبلغ العامة لمدربي التنمية البشرية، واست

 عدد الحاضرين حوالي خمسين شخصا وتضمنت المحاور اآلتية:

 معنى التواصل. -1

 أهمية التواصل. -2

 معوقات التواصل. -3

 أهمية مهارات التواصل بالنسبة للمعلم. -4

 ولقد أبدى الحاضرون تفاعال إيجابيا.

 

 

 

 

 

 

 


