
 

 

 

 فعاليات خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية 

 * 2022/2023لشهر سبتمبر  

 " خدمات مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة فى تنمية البيئة المحيطة " 

وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع و تنمية   –ا.د/ فاطمة بركات   مقدمه لسيادتكم

 البيئة . 

 

 

 

https://www.facebook.com/o6u.eg/photos/a.953473804773868/953501961437719/


 

 

 

القصيرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من  تحكيم مسابقة العروض 

2022سبتمبر  4الى  1  

 

  



 

 

تم تكليف  الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي من قبل معالي وزيرة الثقافة بالعمل مدير مهرجان القاهرة  

2022سبتمبر  10 –  1الفترة من  في 29الدولي للمسرح التجريبي الدورة   
 

 

 

  



 

 حضور ندوة بعنوان محو األمية الكربونية 

 2022سبتمبر 6يوم الثالثاء الموافق  

سبتمبر  6حضرت ا.د/ فاطمة بركات ندوة بعنوان محو االمية الكربونية يوم الثالثاء الموافق 

حاضر فيها الدكتور مصطفي الشربيني سفير ميساق المناخ االوربي في   MSAبجامعة   2022

مصر ونائب رئيس اتحاد الوعي بالمناخ ومستشار لجنة تنمية التجارة والزراعة بالمجلس  

سيادته علي اهمية المحافظة علي موارد البيئة واهمية التشجير ،وال بد من   االقتصادي، واكد

  محو االمية لمن لم يشعرو باهمية مخاطر المناخ .

 مقدمة 

 ا.د/ فاطمة بركات

 

          
                                                

 



 

 

 شهادة حضور  

تشهد جمعية عين البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة تنفيذ فعاليات الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية  

 2022-سبتمبر 8

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول اثأر التغيرات المناخية على الطفل للمحاضر :د/  

 نادية المصري . 

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر  8 بتاريخ :

 

 

 



 

 

 

 

 شهادة حضور  

تشهد جمعية عين البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة تنفيذ فعاليات الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية  

 2022-سبتمبر 9

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول اثأر التغيرات المناخية على المرأة للمحاضر :د/  

 رانيا فتحي.

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر  9بتاريخ : 

 



 

 

 

 شهادة حضور  

تشهد جمعية عين البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة تنفيذ فعاليات الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية  

 2022-سبتمبر 10

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول اثأر التغيرات المناخية على المياة للمحاضر :د/  

 مايسه صالح الدين . 

 المحاضرة أون الين .  2022-سبتمبر   10بتاريخ : 

 



 

 

 

 

 

 

 

المجلس االعلى للثقافة  – قام الدكتور محمد الشافعي برئاسة جلسة المسرح الشعري   

2022نوفمبر  10  

 

 


