
 

 

 

 عزيز قدرات المجتمع تجاه تغيرات المناخ

 2022_10_2األحد الموافق 

 مركز األزهر للمؤتمرات مدينة نصر

حضرت ا.د/ فاطمة سعيد بركات المنتدي الدولي الخامس تعزيز قدرات المجتمع تجاه تغيرات المناخ األحد 

اإلمام األكبر ا.د/ أحمد الطيب مركز األزهر للمؤتمرات مدينة نصر برعاية فضيلة  2022_10_2الموافق 

وزيرة  –رئيس الجامعة ، ومعالي  د/ نيفين القباج  –شيخ األزهر برئاسة  فضيلة ا.د/ سالمة داود  –

 التضامن االجتماعي .

 لماذا جامعة األزهر و المناخ؟

ي القضايا يعد األزهر جامع وجامعة أحد أهم أذرع مؤسسات الدولة. تقوم بدورها في تعزيز جهود الدولة ف

 المحلية والعالمية.

األزهر بما له من دور إقليمي بجانب مؤسسات الدولة يساهم وسوف يساهم في تبني حلول لقضايا العالمية. 

تدعو الجامعة كافة المعنين بالمجتمع المدني وكافة المعنين بقضايا المناخ لصياغة إلى ما هو مهم في إطار 

ي لمواجهة تغيرات المناخ ليكونوا شركاء في صياغة برنامج جديد حماية األمن المناخي للمجتمع المدن

للحكومة يراعي فيه برامج تنموية تتبني سياسات واليات تنفيذ تساهم في زيادة الوعي المجتمعي لمواجهة 

 ومجابهة تغيرات المناخ.

تغيرات المناخية. ما هي منهجية الخطة الحضرية الجديدة وكافة التدابير اللينة في الحفاظ على البيئة ضد ال -

 التزامات المجتمع المدني في الحد من التغيرات المناخية وأثرها على اإلنسان.

 أهداف المشاركة االجتماعية 

 في  األمن البيئي. 2030تبني سياسات وآليات التنفيذ وفقا رؤية مصر  

 .التخفيف من أثار التغير المناخي ومنع أثارة السلبية حق من حقوق اإلنسان

ضمان المساءلة واإلنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على  -ضمان األنصاف في العمل المناخي. 

 المجتمع المدني.

 المحاوراإلستراتيجية
 إدارة النظم البيئة والتنوع البيولوجي.1

 . بناء المرونة وقدرة علي التكييف مع تغير المناخ.2

 االستهالل.. اإلدارة المستدامة للموارد وترشيد 3

 . إدارة جودة البيئة العمرانية. 4



 

 . اإلدارة المرنة للمخاطر الطبيعية.5

 . الحياد الكربوني.6

 .المرصد البيئي الذكي.7 

 . المرأة وصحة الطفل.8 

 . األمن الغذائي والهندسة الزراعية.9 

 . االقتصاد األخضر وتعزيز االستثمار.10

 
 

 

 

 قامة ا.د/ فاطمة بركات بعملإ

 توعية إلحياء ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمدرسة عباس العقاد

 2022أكتوبر  4يوم الثالثاء الموافق  

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة تحرير لألرض من المحتل الغاصب، إنما كانت ملحمة وطنية 

القيم السامية و أسس النجاح و متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية و 

 التميز، من إرادة حديدية و إيمان باهلل و ثقة في الصر و االنتماء للوطن و الوالء لتراب مصر العظيمة.

 الهدف من النشاط 

 إحياء ذكري أكتوبر المجيدة 

 القائم بالنشاط : ا.د/ فاطمة بركات

وية بمدرسة عباس العقاد التجريبية لغات بمدينة طالب و طالبات المرحلة الثان 15عدد الذين تما توعيتهم 

 نصر 



 

 
 إقامة ا.د / فاطمة بركات

 توعية بذكرى المولد النبوي الشريف 

 2022أكتوبر  5يوم األربعاء الموافق 

 

هذه األيام أيام ربيعاً األول تنتشر روائح المسك وطيب الذكر في الشوارع، ترى بالد المسلمين تعتز وتربو 

مولد أحسن الخلق، إن والدة أحسن الرجال كانت الفيصل بين الظالم والنور وبين الجهل  فرحاً لذكرى

 واإليمان بين الضالل والعلم.

ربيع األول النبي حيث  12المولد النبوي أو مولد الرسول هو ذكرى سنوية في يوم مولد محمد بن عبد هللا في 

ة ليس باعتباره عيدا أو عبادة بل فرحة بوالدة نبيهم يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول اإلسالمي

رسول هللا محمد بن عبد هللا. حيث تبدأ االحتفاالت الشعبية من بداية شهر ربيع األول إلى نهايته، وذلك بإقامة 

مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام 

 ل حالوة المولد.والحلوى، مث

 الهدف من النشاط 

 إحياء ذكري أكتوبر المجيدة 

 القائم بالنشاط : ا.د/ فاطمة بركات

 أكتوبر  6طالب وطالبة من طالب  كلية الطب الفرقة السادسة جامعة  35عدد الذين تما توعيتهم

 



 

 

2022أكتوبر  9،11،12ايام   

 المقدم من قسم مناهج وطرق التدريس

وطرق التدريس بتنفيذ توعية بأنتصارات حرب اكتوبروذلك من خالل زيارة هيئة االشراف  قام قسم المناهج

على التدريب الميدانى من المدرسين المساعدين والمعيدين من داخل القسم لبعض المدارس المختلفة بمدينة 

ربعاء خالل شهر اكتوبر حيث تمت التوعية مع الطالب وبعض العاملين بالمدرسة اياماالحد والثالثاء واأل6

أكتوبر واوضحت التوعية مدى اهميةالنصر العظيم وبطوالت الجيش المصرى واإلنجازات الملموسة من 

تحطيم خط بارليف وعبور قناة السويس والوصول الرض سيناء كما تم طرح أسئلة واجوبة عن تفاصيل 

 النصروقام الطالب باستيفاء االستبيانات

 القائم بالنشاط: د/ مي السعيد

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس

 



 

 
 



 

 قامت ا.د / فاطمة بركات

 توعية بذكرى المولد النبوي الشريف 

 2022أكتوبر  12يوم األربعاء الموافق 
 

هذه األيام أيام ربيعاً األول تنتشر روائح المسك وطيب الذكر في الشوارع، ترى بالد المسلمين تعتز وتربو 

الخلق، إن والدة أحسن الرجال كانت الفيصل بين الظالم والنور وبين الجهل فرحاً لذكرى مولد أحسن 

 واإليمان بين الضالل والعلم.

ربيع األول النبي حيث  12المولد النبوي أو مولد الرسول هو ذكرى سنوية في يوم مولد محمد بن عبد هللا في 

اره عيدا أو عبادة، بل فرحة بوالدة نبيهم يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول اإلسالمية ليس باعتب

رسول هللا محمد بن عبد هللا. حيث تبدأ االحتفاالت الشعبية من بداية شهر ربيع األول إلى نهايته، وذلك بإقامة 

مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام 

 مولد.والحلوى، مثل حالوة ال

 الهدف من النشاط 

 إحياء ذكري أكتوبر المجيدة 

 القائم بالنشاط:ا.د/ فاطمة بركات
 أكتوبر  6طالب وطالبة من طالب كلية الطب الفرقة السادسة جامعة  35عدد الذين تما توعيتهم

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ا.د / فاطمة بركات

 

بعنوان" النشر الدولي"تقرير عن ورشة عمل   

 15/10/2022يوم الثالثاء الموافق 

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

م، في الساعة الثامنة 15/10/2022بعنوان" النشر الدولي"، وذلك يوم الثالثاء الموافق    ورشة عمل 

أونالين،وحاضر في الورشة سيادة عميد كلية التربية، األستاذ الدكتور/ أشرف بخيت، واستهدفت مساء 

 الورشة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، وتضمنت المحاور اآلتية:



 

خطوات وضوابط إعداد البحث العلمي وفقا لشروط ومتطلبات النشر الدولي في  -1

 .web of science &scopusالمجالت المفهرسة في قاعدة بيانات 

كيف يمكنك تحديد المجلة المناسبة لموضوع البحث، ومعرفة معامل التأثير الخاص  -2

 بها.

 وقد تحمس الحاضرون لنشر أبحاثهم دوليا؛ لالستفادة من مزايا ذلك في الترقية

 

 

 

 


