األستاذة الدكتورة الفاضلة /إميان العزيزي
نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والتدريس والقائم بأعمال عميد الكلية

تحية طيبة وبعد،،
في ضوء التنسيق الذى تم بين كلية التربية ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة)
لتنفيذ بعض األنشطة البيئة للكلية ..وإلحاقا ً لكتابنا لسيادتكم المؤرخ .2020/11/15
نُرسل – رفق هذا – تقرير بما تم إنجازه  ..في هذا الشأن .
رجاء التفضل بالنظر ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام والتقدير ،،،
2020/11/30

د/.

سحر عثمان

مدرس تكنولوجيا التعليم
ومنسق لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة

تقريـر

يف ضوء التنسيق الذى مت بني كلية الرتبية ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة)

لتنفيذ بعض األنشطة البيئة للكلية  00نتشرف بعرض ما يلي:

 بتااري  2020/11/25قااماد د /.سااااحر ماان  -منسااااق لجناة خادماة المجتمعوتنمية البيئة صااحبة د /.محمد مفااطف – بمأمورية لوزارة البيئة (جهاز شاائون البيئة)
الكائنة بمنطقة زهراء المعادي إلساااتام المطبو ا والكتيبا الخاصاااة بالتو ية البيئية
و قب ذلك تم التوجه إل المشااااتل التابع لوزارة البيئة الكائن بمنطقة التجمع الخامس
إلستام األشجار والشتا لد م ملية التشجير داخل الكلية.
** وعليه فقد مت إستالم اآلتي:
ا
أول :المطبو ا وال ُكتيبا الخاصة بالتو ية البيئية:

• مطويات ( تلوث المياه ،هواء نظيف صحة دائمة ).
• ك تب ت حت مسممممم يات ( ال ت خير خطه ي ص د صممممح ت  ،اغذممممهل لال اء لالتلوث
محميات طبيعية ،أج ادنا الفهاعنة ،إنتبه هناك ذمممممو نز من ل  ،نحر ج ء مر الح
بيت نا اغرض ،ت ييه الم ناخ ،ال ت خير لأمهاض العصممممه ،كوكب نا لمسممممتل ب أط فال نا
أنشطة عملية لفصم عناصه المناخ ).
• بوذتهات تحوي ( أضهار الت خير ،تهشي إذتصالك المياه ،قانون البيئة ).
ا

ثانيا :األشجار والشتا لد م ملية التشجير داخل الكلية:
•  25شجهل ليمون 25شجهل زيتون 12شجهل أكاذيا ل  40شجهل نوكس.
رض  ..برجاء التفضل بالنظر،،
2020/11/30

د/.

سحر عثمان

مدرس تكنولوجيا التعليم
ومنسق لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة

األستاذة الدكتورة الفاضلة /إميان العزيزي
نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والتدريس والقائم بأعمال عميد الكلية

تحية طيبة وبعد،،
نُر سل ل سيادتكم – رفق هذا – تقرير ب شأن التن سيق الذى تم بين كلية التربية
ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) لتنفيذ بعض األنشطة البيئة للكلية .
رجاء التفضل بالنظر ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام والتقدير ،،،
2020/11/15

د/.

سحر عثمان

مدرس تكنولوجيا التعليم
ومنسق لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة

تقريـر
يف إطار تنمية الدور الفعال لكلية الرتبية يف جمال شـــئون خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة وكذا توعية الطالب مبدى أهميته  00نتشرف بعرض مايلي:

 -بتاري  2020/10/4قامد د /.سحر

مان  -منسق لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بالتنساااايق مع الساااا يد األساااا تاذ /مدير ام التو ية وال قا فة البيئ ية بوزارة البي ئة
( جهاااز شاااائون البيئااة ) للموافقااة ل التعاااون بين كليااة التربيااة جااامعااة  6مكتوبر
ووزارة البيئة .
 بتاري  2020/10/13تم موافقة الساااايدة األسااااتاذة الدكتورة الفاضاااالة /إيمان محمودالعزيزي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطاب والقائم بأ مال ميد كلية التربية
ل إ تماد ذلك التنسيق.
 بتاري  2020/10/14تم توجه الساااايدة م.م.د /فاطمة بركا – وكيل خدمة المجتمعلشااائون تنمية البيئة و د /.ساااحر

مان – منساااق لجنة خدمة المجتمع  -لوزارة البيئة

( جهاز شئون البيئة ) ألخذ الموافقا الازمة إلستكمال التنسيق.
 بتاااري  2020/11/11تمااد الموافقااة من قباال وزارة البيئااة في تنفيااذ مجمو ااةمن األنشطة البيئة للكلية  ..ل النحو التالي:
ا

أول :برنامج للتوعية البيئية ،يتضمن اآلتي:

• ن لات التوعية البيئية.
• لرش عم تثليفية لننية إلعادل إذتخ ا المخلفات لإمكانية اإلذتفادل منصا.
• المشاركة نز المبادرات لاغنشطة البيئية التز تلو بتنفي ها لزارل البيئة.

-2ُ
ا
ثانيا :دعم الكلية مبطبوعات وكتيبات خاصة بالتوعية البيئية ،ومن بينها:

• مطويات ( تلوث المياه ،هواء نظيف صحة دائمة ).
• ك تب ت حت مسممممم يات ( ال ت خير خطه ي ص د صممممح ت  ،اغذممممهل لال اء لالتلوث
محميات طبيعية ،أج ادنا الفهاعنة ،إنتبه هناك ذمممممو نز من ل  ،نحر ج ء مر الح
بيت نا اغرض ،ت ييه الم ناخ ،ال ت خير لأمهاض العصممممه ،كوكب نا لمسممممتل ب أط فال نا
أنشطة عملية لفصم عناصه المناخ ).
• بوذتهات تحوي ( أضهار الت خير ،تهشي إذتصالك المياه ،قانون البيئة ).
ا
ثالثا :التشجري داخل كلية الرتبية:

• دعم الكلية نز حمالت التشجيه داخ الكلية لتمثلت نز ع د (  50شجهل ل  50شتله ).
ويف ضوء ذلك ولدى تفضل سيادتكم باملوافقة على اآلتي:
 تكليف أح أعضمممماء لجنة خ مة المجتمن لتنمية شممممئون البيئة إلذممممتال المطبوعات الخاصممممةبالتوعية البيئية مر لزارل البيئة.
 عم إذن صهف مر الكلية إلذتال (  50شجهل 50 ،شتله ). تونيه لذميلة نل لششمجار لالشمتالت مر المشمت الخاز بوزارل البيئة بمنطلة زههاء المعاديباللاههل.
 خطة عم لب ء دلرات التوعية المل مة مر لزارل البيئة.رض  ..برجاء التفضل بالنظر،،
2020/11/15

د/.

سحر عثمان

مدرس تكنولوجيا التعليم
ومنسق لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة

