
 

 تقرر مشاركة كلية التربية في القافلة التنموية للجامعة

 أكتوبر 6بدار المناسبات بمنطقة الحي السادس مدينة 

 26/10/2022األربعاء 

ففي إطار مشاركة كلية التربية أ.د/ فاطمة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة 

أكتوبر بهدف توعية المواطنين بأهمية تعلم  6بالحي السادس في مدينة  التنموية للجامعة بدار المناسبات

القراءة والكتابة واهمية محو اميتهم وحصولهم على شهادة محو االمية، وتفعيل دور خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة بكلية التربية

ئيس الجامعة لشئون بمشاركة كريمة بالحضور والمتابعة من معالي األستاذ الدكتور هشام تمراز نائب ر

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة قسم اللغة العربية بحضور كل من: أ.م.د. محمد محمود عبد القادر 

المنسق التنفيذي لمشروع محو االمية وتعليم الكبار والمعيدة األستاذة / اية حمادة محمد بقسم اللغة العربية 

أكتوبر كل من: األستاذ خالد متولي  6ئة تعليم الكبار بمدينة والدراسات اإلسالمية. وقد شارك من إدارة هي

أكتوبر  أ/ ابتسام عبد  6مدير إدارة محو االمية وتعليم الكبار باإلدارة التعليمية بالحي السادس بأدارة 

أكتوبر  أ/ ايمان فتحي  6المنصف عبد الغفاركاتب محو االمية بإدارة محو االمية وتعليم الكبار بإدارة 

أكتوبر وقد تم حصر األميين بمنطقة  6اهيم كاتب محو االمية بإدارة محو االمية وتعليم الكبار بإدارة إبر

أكتوبر الراغبين في محو اميتهم من خالل فتح فصول دراسية لهم تحت رعاية كلية  6الحي السادس بمدينة 

أكتوبر وان اجمالي عدد  6بار بمدينة أكتوبر وعقد امتحانات فورية لهم بإدارة هيئةتعليم الك 6التربية جامعة 

( مواطنا، وتم عمل اختبار 21االميينالذين حضروا الي مقر القافلة الراغبين بااللتحاق بفصول محو األمية )

 تحديد مستوي لهم خالل عمل القافلة فتبين االتي:

 ( مواطنا.14ان عدد المواطنين الذين مستواهم ضعيف ) -أ

 (.3وسط )ان عدد المواطنين مستواهم مت -ب

 ( 4ان عدد المواطنين الذين مستواهم جيد ) -ت

أكتوبر باتخاذ الالزم نحو ضرورة سرعة الكشف عن أسماء  6وتم االتفاق مع إدارة تعليم الكبار بمدينة 

المواطنين الذين حضروا مقر القافلة ويرغبون في تعلم القراءة والكتابة من خالل البحث على موقع هيئة 

من عدم حصولهم علي شهادات محو االمية من قبل وعمل امتاحنا فوريا للمواطنين الذين  تعلم الكبار للتأكد

مستواهم )جيد او متوسط( في القراءة والكتابة وفتح فصول تعليمية للمواطنين الذين مستواهم )ضعيف( في 

 القراءة والكتابة ومخاطبة كلية التربية بإجراءات فتح الفصول وعقد االمتحانات. 

ن جاء تقرير من األستاذ خالد متولي مدير إدارة محو األمية وتعليم الكبار باإلدارة التعليمية بالحي وبعد أ

( مواطًنا الذين تقدموا للقافلة على قاعدة البيانات الخاصة 21أكتوبر أنه تم الكشف على ) 6السادس بإدارة 

 -بالهيئة العامة لتعليم الكبار تبين اآلتي: 



 

ان فوري لصالح طلبة الجامعات وذلك حوي )جيد( ومن المقترح دخولهم أمت( متقدم بمست4عدد ) -1

 حسب رغباتهم.

( متقدم ما بين مستوى )متوسط(و)ضعيف( سوف يتم فتح فصول لهم حسب رغباتهم و 10عدد ) -2

أكتوبر لمحة األمية يقومون بالعملية التعليمة لهؤالء  6ميولهم و أن المدرسين المعيين بداخل إدارة 

 مين .المتقد

( من المتقدمين مستبعدين وذلك ألنه بعد الكشف عليهم في قاعدة البيانات وجد أنه تم دخولهم 7عدد ) -3

 امتحان محو األمية وهذه األسماء ناجحة في محافظات مختلفة وسوف يتم إبالغهم.

 ( كشف بأسماء والمتقدمينوالناجحين.2ومرفق عدد )

 وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع                                عميد الكلية:          

 وتنمية البيئة:                                                            

 ا.د/ فاطمة بركات                                         ا.د/ أشرف بخيت 

 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 اطمة بركات بعمل ندوة بعنوان التدخين واالدمان قامت أ.د. ف

 بكلية االعالم وفنون االتصال 



 

 2022اكتوبر  27الخميس 

 1129بقاعة 
في اطار التعاون بين الكليات المختلفة بالجامعة وفي اطار خدمة المجتمع داخلي قمت بندوة بعنوان التدخين واالدمان لطالب 

قدمة من الدكتورة نسمة سالم المدرس بكلية االعالم وذلك اللقاء الضوء على مخاطر ادمان كلية االعالم وذلك بناءا على دعوة م

التدخين حيث يعد ادمان التدخين والمخدرات احد القضايا المهمه والتحديات الصعبة التي تواجه االنسان منذ بداية القرن الحادي 

 والعشرين.

اثاره قاتلة ومدمرة تصيب المجتمع كله وتهدد كيانه وتنظر باسوء العواقب واالدمان هو سلوك شخصي يقع من الفرد الى ان 

 وافظع النتائج فالتدخين سلوك خاطئ يمارسه البعض عن عمد او جهل وهو يصل بصاحبه الى مرحلة االدمان.

 لذلك البد من توعية ابناءنا بخطر التدخين واالدمان.

 مقدمه

 أ.د/ فاطمة بركات

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون 

 

 

 

 



 

كلية -قسم رياض االطفال -قام دكتور محمد الشافعي بإعطاء محاضرة بعنوان  " مستقبل مسرح الطفل" 

2022اكتوبر  27أكتوبر بتاريخ  6التربية ج.  

 

 

 

 

 

 

 حضور ا.د/ فاطمة بركات

نحو تحسين نوعية الحياة لمرضى  –المؤتمر العلمي الدولي " تدخالت علم نفس األورام في العالم العربي 

 السرطان و عائالتهم"

 30/10/2022وذلك 
 

-العلمية وعمادة كلية اآلداب جامعة كركوك القسم النفسي والصحي المركز التكويني والتدريبي  BRCتؤيد رئاسة مؤسسة 

TCCW / لمؤسسةBRC ر العلمي الدولي الموسوم بـ: /العلمية والكليات والجامعات والمؤسسات المشاركة... الراعين للمؤتم



 

تدخالت علم نفس األورام في العالم العربي... نحو تحسين نوعية الحياة.. المرضى السرطان وعائالتهم .... بمشاركة األستاذة 

...  2022/10/30أكتوبر مصر( في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي والذي عقد بتاريخ  6)أ.د. فاطمة سعيد بركات( جامعة 

 داخلة المعنونة "معنى الحياة لدى مرضىبالم

 السرطان من الجنسين مرتفعي ومنخفضي المناعة النفسية في البيئة المصرية". 

 مقدمه

 أ.د/ فاطمة بركات

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 عمل توعية بعنوان األمن الفكري واثره على المجتمع

 2022اكتوبر 30االحد 

 دسوقي مدرس االدارة التربوية والتربية المقارنة بقسم التربيةد. دعاء 
 

 نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها مجتمعنا فالبد من عمل توعيات تؤكد على أهمية األمن الفكري.

(بالمبنى االداري الدور 6315( طالبات من الدبلوم العام )يعملون بمهن مختلفة( بقاعة )9فقد قمت بتوعية )

 محامين / صيادلة / مرشد سياحي / صحفية( وسوف ينقلون هذه التوعية لزمالئهم في العمل.الثالث )

 المراد باالمن الفكري :



 

االمن الفكري هو أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على مكونات  -1

 أصالتهم، وثقافتهم النوعية ومنظماتهم الفكرية.

في بالدهم آمنين على مكونات اصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية أن يعيش المسلمون  -2

 المنبثقة من الكتاب والسنة.

إنه سالمة فكر االنسان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطية، واالعتدال، في فهمه  -3

إلى االلحاد والعلمنة لألمور الدينية، والسياسية، وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع، او 

 الشاملة.

 أهداف األمن الفكري:
إن بالدنا الغالية تسير بخطى ثابته نحو التقدم واالزدهار حاملة على عاتقها إعالء دين هللا تعالى ورفع مكانته 

بين الناس كافة في جميع أنحاء العالم، ويكفينا فخرا وعزا أن يكون منهجها على السير حسب شرعية االسالم، 

 ي محكمة لكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.فه

 

 

 مقدمه

 د/ دعاء دسوقي


