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 تكيف مصر مع المتغيرات المناخية "ندوة بعنوان " 

 م2019أكتوبر  13يوم األحد الموافق :  تاريخ االنعقاد

  األستاذ الدكتور / مجدي عبد الرؤوف سبع  

 )رئيس الجامعة(

  األستاذ الدكتور / عماد السيد عتمان  

 )نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة(

 األستاذ الدكتور / عزة شوقي الوسيمي   

 )عميد الكلية(

  الصبياألستاذ الدكتور / هالة محمد عمر 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة()وكيل الكلية ل 

 وإدارة الجودة بالكلية وبالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطالب بالكلية

صوباحا بمسورك كليوة     10م السواعة  2019أكتووبر   13تم إقامة الندوة يووم األحود الموا و     

 التربية الرياضية جامعة طنطا.

 الهدف من إقامة الندوة :

تعريفففل الطفففالغ بفففالتنيراة المناخيفففة التفففي تمفففر عرفففا جمروريفففة مافففر العربيفففة   و ي يفففة التعامففف  مفففع  ففف   
 التنيراة   بما يساعد بالنروض بجمرورية مار العربية.

 المستهد ة من الندوة : اتالفئ

 طالغ  لية التربية الرياضية   والمجتمع المدني.
 ملخص عن محتوي الندوة :

  قضففية عالميففة تاة تفف ثيراة موليففة  ونن ماففر مفف  أكثففر الففدو  تفف ثر ا عرففا  ففي  قضففية التنيففراة المناخيففة
المناخيففة قضففية ليسفف  التنيففراة    خاصففة  فففي َفف  ت سففارهذ حففدوي  فف   التنيففراة علففت عكففس  فف  التوقعففاة

عام ا  عندما الحظ أن  ناك تنيفر ا  30إلت  25بالجديدة  فالعالم المتقدم عدأ االنتبا  إليرا من  ما يقرغ م  
مففا طففرأ علففت المنففا   عينمففا لففم ينتبفف  إليرففا العففالم النففامي إال مفف خر ا. وتعففود أدففباغ  فف   ال ففا رة إلففت  يففادة 
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أدى إلفت  يفادة تر يفا افا اة معينفة ففي النفال، الجفو   وحفدوي معدالة النشاط البشفر  الافناعي الف   
 " .ما يسمت عف"االحتباس الورار  

 كما احتوة الندوة علت عدة مواور رئيسية و ي  ما يلي:

 .التنيراة المناخيةالمشاك  المترتبة علت  -1

 .دور األفراد في مواجرة التنيراة المناخية -2

 ة للتنلب علت التنيراة المناخية.دور الم دساة في مساعدة الدول -3
 

 

 الدعوة الخاصة بالندوة 
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 صور أثناء إقامة الندوة :بعض ال
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