
 

 

 

 حضور ا.د/ فاطمة بركات 

 أكتوبر باليوم العالمي للغة اإلشارة    6تقرير عن احتفالية جامعة  

 9/2022/ 26يوم االثنين الموافق 

نائب رئيس الجامعة  لقطاع    أكتوبر وأ.د/ هشام تمراز   6تحت رعاية أ.د/ جمال سامي رئيس جامعة  

خدمة المجتمع وتنمية البيئة أقامت كلية التربية احتفالية باليوم العالمي للغة االشارة في رحاب الجامعة  

الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس،  بحضور كل من   

ومي لإلعاقة، واألستاذ الدكتور رندا رزق األمين  واألستاذ الدكتورة إيمان كريم األمين العام للمجلس الق

العام للمجلس القومي للمسؤولية االجتماعية، واألستاذ الدكتور ندى ثابت عضو مجلس النواب، وأعضاء 

 . هيئة التدريس والطالب

 

 

أكتوبر بذوي الهمم انطالقاً من دورها في إعداد   6وقد ابدي الفريق مهاب مميش سعادته باهتمام جامعة  

اخصائي ومعلم ذوي الهمم، ورحب رئيس الجامعة الدكتور جمال سامي، بالضيوف، مشيرا إلى أن 

 ماليين شخص، ومن هنا تأتي أهمية دور المجتمع في دمجهم.   10نسبة ذوي الهمم في مصر، تتجاوز  



 

 

 

ن أعضاء بتعيي وقد اقترح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 وقد القي هذا االقتراح الترحيب من رئيس الجامعة.  هيئة معاونة بجميع كليات الجامعة من ذوي الهمم،  

 

 

فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، وذكرت أن تجربة  

كما طالبت ذوي الهمم أن يطلبوا  الفريق مهاب مميش في غاية األهمية، ومعالجة لقضية ذوي الهمم،  

للقانون المصدق عليه، كما شددت على أهمية إذكاء الوعي في المجتمع، وأكدت على  حقوقهم وفقًا 

 أكتوبر منذ فترة, وأنها تهتم بذوي الهمم أكثر من غيرها بكثير.  6إتاحة المكان في جامعة  

ذوي الهمم واالهتمام بتوظيفهم في شركات   فيما أشارت الدكتورة رندة رزقإلى أهمية التوعية باحتياجات

 عالمية، التي تعتمد في بعض فروعها على ذوي الهمم فقط. 



 

 

 

أكتوبر، وما قدمه المجتمع في هذه   6وأعربت الدكتورة ندى ثابت عن سعادتها بما قدمته جامعة  

الهمم،  الفترة التي تمر بها مصر من تطور، وذكرت أنها واجهة العالم بابنها ماجد، من ذوي 

وسافرت إلى بالد العالم لعالجه، ولكن في النهاية وجدت التحدي األكبر في التعامل معه وتعليمه،  

 واهتمام به. 

وأضافت أن ُحب األسرة لذوي الهمم أهم عالج، كما سعت ندى إلى اإلهتمام بالتوعية بشكل خاص،  

مسؤولين، وقامت بمساندة ذوي كما قامت بإنشاء جمعية "األمل"، ومن خاللها تواصلت بسهولة مع ال

الهمم من خالل اشتراكها في قانون ذوي الهمم، وبسبب ذلك االهتمام ُرشحت من ضمن الف امرأة 

لجائزة نوبل االجتماعية، وكانت ضمن من عينهم السيد الرئيس في مجلس النواب، كل هذا كان  

 بسبب أبنها "ماجد" الذي ساهم في نجاحها بشكل كبير. 

جموعة من الفعاليات وهي في شكل ورش عمل عن لغة االشارة وكذلك تقديم فقرة  وقد تم عقد م

غنائية  تم ترجمتها بلغة االشارة وكذلك تم ترجمة الجلسة االحتفالية منذ بدايتها وحتي الختام بلغة  

 اإلشارة 
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 عضوه بجمعية عين البيئة  

 2022-شهر سبتمر 



 

 

هي من الجمعيات المهتمة و العاملة بالمجال البيئي و التنمية المستدامة في مصر  

لسنة  109طبقًا الحكام القانون رقم  2012لسنة  41،الجمعية مشهرة برقم 

 لوزارة الشئون االجتماعية .  1975

وهي جمعية تهدف إلي رفع الوعي بقضايا البيئة و تغير المناخ و أهداف التنمية  

من خالل إستراتيجية متكاملة تقوم على عدد من المحاور . ومنها   المستدامة

 مايلي:

 محور التوعية −

 محور المعرفة   −

 محور بناء القدرات  −

 محور تنفيذ المشروعات .  −

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شهادة حضور 

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

 المناخيةللتغيرات 

 ا.د/ فاطمة سعيد أحمد بركات :بأن 

 قد حضر المحاضرة التدريبية حول تعريف التغيرات المناخية أسبابها و أثارها

 قطاع الصعيد 

 للمحاضر:د/ صابر عثمان

 المحاضرة أون الين .  2022- سبتمبر   28بتاريخ :

                               

 مقدمه                                                              

 ا.د/ فاطمة سعيد بركات                                                        

 



 

 

 

 مقالة عن  المسنين لجريدة بكره أحلى.  وهى جريده إلكترونيه  بتاريخ  

 ٢٠٢٢سبتمبر  28

 

احل النمو الرئيسيه التى يصاحبها العديد من  تعد مرحلة المسنين إحدى مر 

التغيرات الفسيولوجيه والبيولوجيه والاجتماعية والنفسيه. وترتب على هذه  

التغيرات ظهور العديد من المشكلات التى تعيق توافق المسن مع أسرته  

 .ومجتمعه بوجه عام، وتؤثر على حالته النفسية والاجتماعية بوجه خاص

 :رة التعرف على هذه الفئة على النحو التالىلذا أصبح من الضرو 

 :اولا: تعريف المسنين

لم يتفق الباحثين    مصطلح الشيخوخة او كبار السن من المصطلحات التى

على تحديدها تحديدا بيولوجيا وفسيولوجيا ونفسيا واجتماعيا؛ باعتباره  

مصطلح يعبر عن مرحلة مهمه جدا من حياة الإنسان يتأثر فيها بظروف  

 .متعددة ومعقدة

فقد تبين ان معظم الباحثين يستخدمون مصطلح المسنين مرادفا لمفهوم 

العمر، وأغلب الدراسات الأجنبية  كبار السن، الشيخوخة، والتقدم فى 

( سنه  ٦٥الحديثة التى اهتمت بدراسة المسنين حددت العمر الزمنى لهم )

  .او اكثر 



 

 

 

 

 


