
 

 3قسم   -قسم مدينة نصر
 ۲۰۲۲/ ۹/ ۱۷السبت 

 االجتماع األول إلماتة المرأة
 جدول األعمال: 

 مناقشة أعمال الفترة السابقة إلماتة المرأة -1

 حملة المليون شجرة   -2

توجد مبادرة طبية للكشف عن امراض اورام الثدي واالمراض المزمنة مثل )السكر والضغط(وتحويل   -3

 ظهرا  ٢إلى   9المرضية للمستشفى وذلك لمدة شهرين السبت من كل اسبوع من الحاالت 

في الصالة المغطاه من الساعة الثالثة   9/   ٢٥توجد فاعلية لتكريم أوائل الثانوية العامة والمقرر لها يوم    -4 

 عصرا. 

 مناقشة الفعاليات المقترحة خالل الفترة القادمة.   -5

المطروحة على الساحة اآلن هي التغيرات المناخية وأثرها علي البيئة والمجتمع  * من أهم الموضوعات 

 إقليميا ودوليا . 

* والتغيرات المناخية تتصدر المشهد اآلن وتتولى الدولة مبادرة اتحضر لألخضر برعاية وزارة التخطيط  

 والبيئة والزراعة... 

 * ونقترح ... 

 ا انها تمثل األسرة المصرية وهي القدوة في بيتها. إقامة ندوات وورش عمل لتوعية المرأة بم -

وموضوعات الندوات تخص تأثير التغيرات المناخية على) المرأة والطفل والزراعة والمياه والثروة   -

 السمكية والبيئة والمجتمع كله ( 

 . طرح أماكن إلقامة الندوات والفئة المستهدفة. 

 . إقامة ورش عمل لتدوير المخلفات المنزلية   -

 اختيار هيئة المكتب والمساعدين .  -6

 ما يستجد من أعمال  -7

 أمانة المرأة 

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات  مقدمه                                                                       



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شهادة حضور 

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

 للتغيرات المناخية

 

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول دور العمارة البيئية  في مواجهة اثار التغيرات 

 المناخية و التكيف معها 

 للمحاضر:م/ جواد حشيش 

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   18بتاريخ :

 مقدمه/ 

 بركاتا.د/ فاطمة سعيد 

 

 

 

 

 

 



 

قام دكتور محمد الشافعي بالمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي  

المركز    -الروسي بالقاهرة وإلقاء كلمة عن العالقات الثقافية بين مصر وروسيا 

19/9/2022الثقافي الروسي بتاريخ   

 

 

 

  



 

 شهادة حضور 

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

 للتغيرات المناخية

 

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول دور الزراعة االحيومائية )الساندبونيك( في  

مواجهة أثار التغيرات المناخية و التكيف معها قطاع محافظات الدلتا والمحافظات  

 الساحلية 

 صائي/ ربيع جمعهللمحاضر:األخ 

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   20بتاريخ :

 مقدمه/ 

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهادة حضور 

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

 للتغيرات المناخية

 

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول دور إعادة تدوير المخلفات في مواجهة اثار  

 التغيرات المناخية و التكيف معها قطاع محافظات الدلتا والمحافظات الساحلية 

 للمحاضر:د/ هبه ذكي 

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   23بتاريخ :

 مقدمه                                                        

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات

 

 



 

 شهادة حضور 

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

 للتغيرات المناخية

 

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول دور التغيرات المناخية علي الزراعة العضوية 

 و إصدار شهادات الكربون قطاع محافظات الدلتا و المحافظات الساحلية 

 للمحاضر:د/ رامي محمد

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   23بتاريخ :

 مقدمه/ 

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهادة حضور 

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

 للتغيرات المناخية

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

قد حضر المحاضرة التدريبية حول أدوار إعادة تربية ديدان الريد ويجلر و إنتاج 

 يف معها .الفيرمي كومبوست في مواجهة اثأر التغيرات المناخية و التك

 للمحاضر:األستاذ/ محمد فتحي

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   24بتاريخ :

 مقدمه/ 

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات

 
 


