
 

 شهادة حضور  

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

 للتغيرات المناخية  

 2022-سبتمبر 11

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول اثأر التغيرات المناخية على الزراعة المصرية  

 للمحاضر :د/ خالد غانم . 

 المحاضرة أون الين .  2022-سبتمبر   11بتاريخ : 

 

 

 



 

 

 حضور ا.د/ فاطمة بركات 

 12/9/2022يوم االثنين الموافق  

لة مباشر  حضرت ا.د/ فاطمة بركات ضيفه في برنامج مع البندراي ساعة كام

 9/2022/ 12،االثنين الموافق 

 على قناة الصحة و الجمال.  للحديث عن المسنين و مؤتمر المناخ. 

 مقدمة  

 ا.د/ فاطمة بركات

 

 

 

 



 

 كتبت ا.د/فاطمة بركات” لبكرةاحلي ” أولى مقالاتها عن بعد الستين 

 2022سبتمبر  14بتاريخ 

 .صباح الخير. وبكره احلى

 .بانضمامى لجريدة بكره أحلىاسعد 

وأبدا اولى كتاباتى عن مرحلة مهمة جدا فى حياتنا وهى مرحلة ما بعد الشباب . او 

 مرحلة ما بعد المعاش

 .وهى لها اسماء عديده منها مرحلة الشيخوخة او المسنين

 :قوله تعالى ٥٤فقد جاء فى القرآن الكريم فى سورة الروم أيه 

ف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة  هللا الذي خلقكم من ضع ”

ضعفا وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدير”” فالمسن هو الخير والبركه. والخبره.  

 .والأساس لأى أسرة ونحن امتداد لهم

وهى إحدى مراحل النمو الأساسية التي بصاحبة الكثير من التغيرات الفسيولوجية 

 .يةوالبيولوجية والاجتماعية والنفس

وترتب على هذه التغيرات ظهور العديد من المشكلات التي تعيق توافق المسن 

 مع أسرته ومجتمعه بوجه عام وتؤثر على حالته النفسية والاجتماعية بوجه خاص 

 .لذا لابد من الأهتمام بهذه الفئة التى لولا وجودها ماكان آبائنا وأمهاتنا

 .وما كنا نحن ولا أولادنا

  (bokraa7la1.com)جريدة بكره أحلى -اولى مقاالتها عن بعد الستين  "بكره احلى ل "الدكتورة فاطمة بركات تكتب 

 مقدمة 

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات 

 

 

 

 

 

https://www.bokraa7la1.com/2022/09/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%89/


 

  –حضور ا.د/ فاطمة بركات تسليم بطاقات لمواطني العشوائيات بمنطقة الخيالة 

 القاهرة   –البساتين 

 ٢٠٢٢سبتمبر  ١٥يوم الخميس 

 

فى إطار حمالت التوعية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة  برئاسة الدكتورة مايا مرسى  

 بالقاهرة  بمتابعة األستاذة مها مروان  مقرر المجلس بالقاهرة . يواصل المجلس القوميللمرأة

 وأستكماال لدور المجلس القومى فرع القاهرة .

 بطاقة .  ٢٠٠على تأدية الخدمة كاملة الستخراج بطاقات الرقم القومى لمدينة الخيالة لعدد  

 .. بمقر جهاز الخيالة ٢٠٢٢سبتمبر   ١٥فقد تم تسليم البطاقات ليوم الخميس 

 بحضور د/ وفاء بلطية وا. د / فاطمة بركات  

 مقدمه /

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات

 

 



 

 

 شهادة حضور                                 

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

 للتغيرات المناخية  

 2022-سبتمبر 15

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

المدن المستدامة في مواجهة اثأر التغيرات  قد حضر المحاضرة التدريبية  دور

 المناخية .

 للمحاضر :د/ إسراء عصام. 

 المحاضرة أون الين .  2022-سبتمبر   15بتاريخ : 

 

 مقدمه/ 

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات



 

 

 

 

حضور ندوة ومعرض في دار األوبرا المصرية بحضور معالي وزيرة التضامن  

 سبتمبر بدار األوبرا المصرية 17فق  االجتماعي د. نيفين كباج السبت الموا

 

 حضرت ا.د/ فاطمة بركات 

سبتمبر بدار االوبرا   17ندوة ومعرض بدار األوبرا المصرية السبت الموافق  

 المصرية 

الندوة بعنوان دور   بحضور معالي وزيرة التضامن االجتماعي د. نفين كباج

 الجمعيات االهلية في االكتشاف المبكر وتهيئه االسر واالعداد للدمج والنجاح 

وكما تم افتتاح معرض او لجنه لذوي القدرات الخاصة بقاعة صالح طاهر بدار 

 سبتمبر 17االوبر المصرية السبت الموافق 

 

 مقدمه                                                          

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهادة حضور 

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

 للتغيرات المناخية

 

 .د/ فاطمة سعيد أحمد بركات ا:بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول دور الوقود الحيوي )البيوحاز( في مواجهة اثار 

 التغيرات المناخية و التكيف معها قطاع محافظات الدلتا والمحافظات الساحلية 

 للمحاضر:م/ محمد سعيد 

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   17بتاريخ :

 

 مقدمه                                                         

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات

 


