
 

 مدرس االدارة التربوية والتربية المقارنة بقسم التربية 

 
 

 حضور مؤتمر جامعة سنجور الفرنسية في مكتبة اإلسكندرية  



 

 بعنوان البيئة الخضراء 
 online 2022أكتوبر   31و 30يومي 

 
تعد البيئة الخضراء ذات أهمية كبيرة من الناحية البيئية والتي تتمثل في تأثيرها المفيد على المناخ فوجود 

 األشجار في منطقة يجعلها أكثر اعتداال في درجة الحرارة 
 كذلك تعمل على امتصاص كميات كبيرة من الغازات والملوثات الهوائية المختلفة والضارة من الجو 

 شجار في أي منطقة يؤدي الي خلل في التوازن البيئي في تلك المنطقة وقلة اعداد األ
 

 مقدمه                                                            

 أ.د/ فاطمة بركات                                                 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 



 

   



 

 حضورا.د / فاطمة بركات ندوه بعنوان 

 المستقبل( -التحديات النصر –)حرب اكتوبر

 ٢٠٢٢/اكتوبر ٣١االتنين الموافق 

 

في اطارحرص الجامعةعلى احياءالمناسبات الوطنية فقد قامت الجامعة بعمل ندوة الحياء ذكر  

وسيادة أ.د/هشام  ىانتصارات اكتوبروقد حضرالندوةسيادة رئيس الجامعه. أ.د/جمال سامي  

تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ،وعدد من عمداء وكالء  

الكليات المختلفة وكذلك عدد من طالب الجامعة بالكليات المختلفة، وقد حاضر في الندوة  

 اللواءا.ح.د/سميرفرج الخبيراالستراتيجي 

 ون تطبيقية وكانت الندوة بقاعة كبار الزوار في كلية فن 

 مقدمة :

 ا.د/فاطمة بركات 

 وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 



 

 
 

 



 

 زياره دار عماد راغب لإليتام 

2022اكتوبر  31االثنين   

 

الموافق   يوم  اإليتام )محمد عماد راغب( وذلك  دار  دار    31/10/2022تم زياره  أبناء  لمقابله 
بالمشاركة   الحس  لتنمية  وذلك  أطفال  رياض  األولي  بالفرقه  الطالبات  من  مجموعه  مع  اإليتام 
الوجدانية والشعور باآلخر في نفوس الطالبات حيث تم أيضا اللقاء مع أحدي المشرفات بالدار 

يتعلق  والت  العون لهم ومدي إحتياجتهم أيضا فيما  يد  الفعلية وتقديم  عرف علي مدي إحتياجتهم 
بورشة عمل فنيه حثي يتسني لنا القيام بهذه الورشة من قبل د/نجالء هاشم بقسم رياض األطفال 

 . بكلية التربيه وسوف يتم تحديد موعد في القريب العاجل مع مشرفة الدار

 القائم بتنفيذ النشاط 

 نجالء هاشم  /د

 



 

 زيارة" دار الياسمين"

2022اكتوبر  31االثنين   

.   15عدد الحضور :  

وبعض المعيدين بقسم   –طالب قسم رياض األطفال والتربية الخاصة الفئات المستهدفة :
وقسم انجليزي . –رياض األطفال   

زيارة ترفيهية لدار الياسمين في اطار إدخال البهجة والسرور وتوزيع بطاطين وماليات قامت د.  
سارة عصام مدرس التربية الموسيقية بقسم رياض االطفال باالعداد لليوم الترفيهي لصالح  

المسنات بدار الياسمين الكائن في الحي السابع بمدينة السادس من اكتوبر يوم االثنين الموافق  
. تضمن الحفل فقرات مسابقات  و أفالم والغناء لطالبات قسم رياض األطفال  2022أكتوبر 31

والتربية الخاصة . شارك بالحضور ا. سلمي احمد المعيدة بقسم اللغة االنجليزية و ا. داليا 
السيد المعيدة بقسم رياض االطفال. كما شارك ايضا في االحتفال ا. هناء صادق و ا. نهاد  

 القائم بالتنظيم: د/ سارة عصام الدين اسماعيل  عيدتان في قسم اللغة االنجليزية . فضل الم

 



 

 

 



 

 حضور مؤتمر جامعة الجاللة للطاقة المتجددة واالنظمة المستدامة         

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

للطاقة  للطاقة  األول  والمعرض  المؤتمر  المناخ  وسفراء  المناخي  للتكيف  متطوع  شاب  لمليون 
الموافق   الثالثاء  يوم  المستدامة  واالنظمة  محمد    2022نوفمبر  1المتجددة  أ.د.  رعاية  تحت 

 الشناويرئيس جامعة الجاللة.
 مقدمة 
 بركات  أ.د/ فاطمة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

 
 

 


