
 

 

 

 

 بركات قامت ا.د / فاطمة

 )بتوعية الحفاظ على البيئة لمواجهه خطر التغيرات المناخية(

 2022أكتوبر 20يوم الخميس الموافق
 15في اطار حرص الجامعة على توعيه طالب المدارس على الحفاظ على البيئة فقد قمت بعمل توعيه لعدد 

من الصف الخامس و السادس االبتدائي بمدرسه عباس العقاد التجريبية لغات بمدينه نصر  ةتلميذ وتلميذ

بعنوان )المحافظة على البيئة لمواجهه خطر التغيرات المناخية( حيث يرمز مصطلح البيئة الى كل شيء 

نها عالقه تبادليه االنسان و البيئة على ا نالعالقة بييحيط باإلنسان من ماء و نبات و هواء و غذاء اذ توصف 

فاإلنسان بدوره يؤثر على البيئة فإن نشاطاته الزالت تساهم في تدهور البيئة و تدميرها و لذلك البد من توعيه 

 لمواردها بدل من اهدارها  ةالتنمية المستدامحمايتها و و  البيئةالصغر للحفاظ على  ذالتالميذ من

 مقدمه

 ا.د / فاطمة بركات

 دمه المجتمع وتنميه البيئةوكيل الكلية لشئون خ
 

 قيام أ.د/ فاطمة بركات

 المساهمة في تزين سور مدرسة عباس العقاد التجريبية لغات

 أكتوبر 22يوم السبت الموافق 



 

في اطار حرص الجامعة والكلية على التواصل مع المؤسسات وهيئات المجتمع المدني والتي تهدف الي 

فقد قمت بالتواصل مع إدارة المدرسة لتزين سور المدرسة وذلك النهوض بالمجتمع في جميع الجوانب 

جامعة حلوان مع عدد من الطلبة -بالتعاون مع د/ حنان سيد مدرس بقسم التشكيل المجسم بكلية التربية الفنية 

والطالبات من كلية التربية الفنية جامعة حلوان ألخذ مقاسات السور لتحديد النسب التقريبية للوحة التي 

ف ترسم علي جدار السور وتفاعلت الطالبات والطلبة بكل همه ونشاط حرصا منهم علي اخراج صورة سو

فنية حضارية معبرة وتم تشجيعهم ومساندتهم وتبادل اآلراء لحثهم على التفاعلية على امل بلقاء اخر قريب 

 للبدء في تزين السور

 مقدمه

 أ.د/ فاطمة بركات

 وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 
 

 

 قامت ا.د/فاطمة بركات

بتوعيه بعنوان )خفض العدوان عند االطفال(   



 

23/10/2022يوم االحد الموافق   

اكتوبر ومدراس ذوي اإلعاقة)ذوي الهمم( فقد قمت بتوعيه بعنوان )خفض  6في إطار التعاون بين جامعه 

 العدوان عند االطفال(

بمدرسه مديحه قنصوه لضعاف السمع بمدينه نصر وذلك لدعم ذوي اإلعاقة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي 

ومساعدة هؤالء التالميذ على التقليل من سلوك العدوان لديهم ألن العدوان سلوك غير مرغوب يصدر عن 

 االطفال بطرق مختلفة منها الضرب او إيذاء األخرين نفسيا، ومن أساليب تعديل السلوك العدواني:

قات بيئية ملية بالود والتسامح والمساواة والتعاون توفير عال -1  

اشباع حاجات الطفل -2  

تجنب احساس الطفل بالفشل  -3  

تدريب الطفل علي التعبير عن نفسه  -4  

 مقدمه

 أ.د/ فاطمة بركات

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 

 

 

 قامتا.د/ فاطمة بركات

بعمل توعيه بعنوان )احياء اليوم العالمي للصحةالنفسية(   

24/10/2022يوم االثنين الموافق   

 

اكتوبر كل عام باليوم العالمي للصحةالنفسية والعقلية هو أولوية للجميع  10تحتفل منظمه الصحةالعالمية يوم 

تسبب جائحه كرونا السنوات  ألنه ال يذال هناك نقص في الخدمات والمهارات والتمويل للصحةالنفسية، وقد



 

الماضية وحرب أوكرانيا الحالية الي ارتفاع نسبة االكتئاب حول العالم، فالبد من توعيه المواطنين والطالب 

( طالب وطالبة من الفرقة األولي كليه لغات وترجمه أمام 15بأهمية الصحة النفسية وتمت التوعيةعلى عدد )

 تأكيد علي خدمه المجتمع الداخلي بالموضوعات العالمية.اكتوبر لل 6المبني االداري بجامعه 

 والهدف من النشاط: احياء اليوم العالمي للصحةالنفسية

 مقدمه

 أ.د/ فاطمة بركات

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

   



 

 حضرت ا.د / فاطمة بركات

 ندوه بعنوان )الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية(

مساء بالمجلس القومي للمرأة 7الساعة   

2022أكتوبر 24يوم االثنين الموافق  

فيما يخص قضية تغير المناخ فقد قمت  2030فيإطارتوجهات الدولة ألهداف التنميةالمستدامة ورؤية مصر 

والتغيرات  بحضور ندوة بالمجلس القومي للمرأة فرع القاهرةالساعةالسابعة مساء بعنوان)الحفاظعلىالبيئة

 المناخية(

قام بإلقاء الندوة د/على ابو سنه رئيس جهاز البيئة حيث أكد سيادته علي اهميه الندوة لتعلقها بموضوع قضية  

تغير المناخ وما تمثله من اهميه قصوره لكافة دول العالم ومن ضمنها جمهورية مصر العربيةثم تناول سيادة 

الحرارة في العالم والذى ارجعه الي التطور الصناعي الذي شهده  شرح اسباب تغير المناخ وارتفاع درجات

 العام

 مقدمه

 ا.د/ فاطمة بركات

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 
 


