اليوم الرتوييح الريايض (لتالميذ مدرسة الرتبية الفكرية)
ندوة (كيفية ترشيد استهالك الكهرباء وأهمية الطاقات اجلديدة والمتجددة)

ىف إطار دوراجلامعة اجملتمعي وامياان من كلية الرتبية الرايضية جامعة طنطا
أبمهية دورها يف جمال خدمة اجملتمع ،وتقدمي كافة خدمات الدعم واملساندة والتسهيالت البيئية والرعاية الطالبية جلميع الفئات
وأمههم وأمشلهم ابلرعايه ذوي االحتباجات اخلاصة ،حىت يتمكنون من االندماج الكامل واملشاركة الفعالة يف كافة االنشطة وتقدمي
مجيع اخلدمات والرعاية هلم ومن هذا املنطلق قامت كلية الرتبية جامعة طنطا إبقامة يوم تروحيي رايضي لتالميذ مدرسة الرتبية الفكرية
بطنطا على مسرح ومالعب كلية الرتبية الرايضية جامعة طنطا يوم األربعاء املوافق2021/11/17م ,وذلك للعمل على تفعيل دور
اجلامعات يف مواجهة مشكلة ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع حيث ذلك يتوقف على دور تلك اجلامعات يف القيام بدورها
االجتماعي حنو ذوي االعاقة وتطوير كافة اخلدمات املتعلقة بتعليمهم وتدريبهم ومن مث إدماجهم يف اجملتمع بكافة جماالته االجتماعية
واألكادميية والنفسية والصحية وغريها..

حتت رعاية
(رئيس اجلامعة)

األستاذ الدكتور  /حممود امحد ذكي

األستاذ الدكتور  /محدي إمساعيل شعبان (القائم بعمل انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة)

وحبضور
(وكيل وزارة الرتبية والتعليم)

السيد األستاذ /انصر حسن إمساعيل

وإشراف وتنفيذ
األستاذ الدكتور  /عالء حممد حلويش
األستاذ الدكتور  /هالة حممد عمر الصيب

(عميد كلية الرتبية الرايضية)
(وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة)

وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية
وعدد كبري من طالب الكلية.

اهلدف من إقامة اليوم الرتوحيي الرايضي
مسا ا ا ا ااامهة الكلية يف خدمة الفئات األك ر إحتياجا للرعاية يف اجملتمع ا ي ا والدور الذي جيب ان تضا ا ا ا ااطلع به اجلامعة يف دعم
هذه الش ا اارحية املهمة من ا ارا اجملتمع  ،و دعم اجملتمع لذوي االحتياجات اخلاص ا ااة واجلهود االجتماعية اليت ينبغي تس ا اايفريها يف
خدمة ذوي االعاقة لالفادة من ابداعاهتم  ،و اهم االحتياجات اليت ينبغي على اجلامعة توفريها لذوي االحتياجات اخلاصة .

الفئات املستهدفة
• تالميذ مدرسة الرتبية الفكرية
• طالب اجلامعة وتوعيتهم أبمهية دمج مجيع را اجملتمع وخصوصا الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة

بعض صور من فعاليات اليوم الرتوحيي الرايضي
مت افتتاح اليوم الرتوحيي الرايضي بتالوة القرآن الكرمي والسالم اجلمهوري جلمهورية مصر العربية وخالل كلمته االفتتاحية رحب أ.د/
عالء حممد حلويش عميد الكلية ابلسادة ضيوف الكلية ووجه التحية واالمتنان للسيد أ.د /حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة وأكد
سيادته على أمهية االهتمام والرعاية بذوي الفئات اخلاصة وتقدمي سبل الدعم هلم ،ومن جانبها رحبت أ.د /.هالة حممد عمر الصيب
وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة ابلسادة ضيوف الكلية ووجهت التحية للسيد أ.د /حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة
والسيد أ.د/محدي إمساعيل عبان القا م بعمل ان ب ر يس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ،وأكدت سيادهتا على أمهية
دور اجلامعة والكلية يف جمال خدمة اجملتمع ،وتقدمي كافة خدمات الدعم واملساندة والتسهيالت البيئية والرعاية الطالبية جلميع
الفئات وأمههم وأمشلهم ابلرعايه ذوي االحتباجات اخلاصة كما أ اد أ.د/محدي إمساعيل عبان القا م بعمل ان ب ر يس اجلامعة
لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يف كلمته بكلية الرتبية الرايضية جامعة طنطا ووجه التحية والشكر العرفان للسيد أ.د /حممود أمحد
ذكي ر يس اجلامعة وملعايل فيفامة ر يس اجلمهورية يف دعمه لذوى االحتياجات اخلاصة واهنم ريك ىف اجملتمع جيب تقدمي كل
سبل الدعم هلم تسهيل مجيع العقبات ىف سبيل إندماجهم ىف اجملتمع,مث قام التالميذ مبمارسة العديد من األنشطة الرايضية والرتوحيية
داخل مسرح الكلية حيث قام طالب من كلية الرتبية الرايضية ومن تالميذ مدرسة الرتبية الفكرية بعرض بعض الفقرات الفنية إبرزت
مواهبهم املتميزة يف العزف والشعر والغناء وبعض العروض الرايضية اآلخرى.
مث قام السيد أ.د /عميد الكلية وأ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع بتكرمي مجيع الطالب املشاركني يف احلفل كما مت توزيع
عدد من املالبس الرايضية على أبطال اجلمهوري من ذوى االحتياجات اخلاصة املشاركني ىف اليوم الرتوحيي الرايضي.

ىف إطار دوراجلامعة اجملتمعي وامياان من كلية الرتبية الرايضية جامعة طنطا
أبمهية دورها يف جمال خدمة اجملتمع ،وتقدمي كافة السبل لتوعية الطالب ابلطاقة اجلديدة واملتجددة واإلدراك الكامل ان البد وأن
تبدأ التوعية مبكراً ألن املستقبل يكمن يف عقول هؤالء الشباب ومن هذا املنطلق قامت كلية الرتبية جامعة طنطا إبقامة ندوة
ت قيفية عن ((كيفية تنمية املوارد املتجددة واحلفاظ عليها وتر يد استهالكها ) وعن كيفية إدارة الطاقة املستدامة و اسباب ازمة
الطاقة ىف مصر ومصادر توليدها وامجاىل الطاقة املستهلكة ىف مصر ومت إلقاء الضوء على أمهية تطبيق نظم إدارة كفاءة وتر يد
الطاقة ىف القطاع الصناعى حيث أنه مستهلك ر يسى للطاقة كما تناولت الندوة ضرورة التوسع ىف استيفدام مزيج الطاقة البديلة
أبنواعها.
واستعرضت الندوة ايضا سياسة الدولة ىف تقليل اإلعتماد على الطاقة االحفورية وتنويع مصادر الطاقة ونظم ادارة الطاقة وكفاءهتا
وإلقاء الضوء على الطاقة املتجددة وانواعها ومصادرها م ل الطاقة الشمسية وطاقة الرايح وتوليد الغاز احليوى وتر يد استهالك
الطاقة ىف القطاع السكىن واالجهزة املنزلية.

حتت رعاية
األستاذ الدكتور  /حممود امحد ذكي
األستاذ الدكتور  /محدي إمساعيل شعبان

(رئيس اجلامعة)
( القائم بعمل انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة)

وحبضور
املهندسة  /مروه نوفل
االستاذ  /حممد عبد املنعم خليل
األستاذ  /هيثم محزة

مسئول الرتشيد هبيئة الكهرابء ابلغربية
مدير عام شركة داميوند لتحلية املياه
مسئول مركز التدريب هبيئة الكهرابء ابلغربية

وإشراف وتنفيذ
األستاذ الدكتور  /عالء حممد حلويش

(عميد كلية الرتبية الرايضية)

األستاذ الدكتور  /هالة حممد عمر الصيب

(وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة)

وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية
وعدد كبري من طالب الكلية.

اهلدف من إقامة الندوة
اجلامعة يف دعم
مسامهة الكلية يف تقدمي الوعى للطالب و اجملتمع ا ي ا وتنفيذ الدور الذي جيب ان تضطلع به
جهود الدولة ىف التيفطي الستيفدام الطاقة اهلجينة على املدى القصري والبعيد حلل مشكالت مصر اخلاصة ابلطاقة واحلفاظ على
البيئة وتعظيم جمال الطاقة املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة .

الفئات املستهدفة
• طالب الكلية

• أعضاء هيئة التدريس ومعاوين أعضاء هيئة التدريس والعاملني
• اجملتمع املدين.

بعض صور من فعاليات الندوة
مت افتتاح الندوة بتالوة القرآن الكرمي والسالم اجلمهوري جلمهورية مصر العربية وخالل كلمته االفتتاحية رحب أ.د /عالء حممد
حلويش عميد الكلية ابلسادة ضيوف الكلية ووجه التحية واالمتنان للسيد أ.د /حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة وأكد سيادته على
دعم جهود الدولة ىف جمال الطاقة املتجددة واحلفاظ على استهالك مصادر الطاقة املهددة ابلنضوب والىت لن تسم ابلتنمية
الستدامة والبحث عن مصادر متجددة للطاقة كالشمس والرايح وذلك ألجل حتقيق تنمية مستدامة تشمل مجيع النواحي االقتصادية
 ،ومن جانبها رحبت أ.د /.هالة حممد عمر الصيب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة ابلسادة ضيوف الكلية ووجهت
التحية للسيد أ.د /حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة والسيد أ.د/محدي إمساعيل عبان القا م بعمل ان ب ر يس اجلامعة لشئون
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ،وأكدت سيادهتا على أمهية دور اجلامعة والكلية يف جمال خدمة اجملتمع ،وأمهية تقدمي كافة انواع التوعية
للطالب وللمجتمع املدىن ىف جماالت استيفدام الطاقة وذلك ىف إطار سعي مصر لتحقيق تنمية مستدامة وفقا السرتاتيجية 2030
 ،واالستفادة من التجارب الدولية األخرى اليت طبقت استيفدام الطاقة املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة.
كما أ اد أ.د/محدي إمساعيل عبان القا م بعمل ان ب ر يس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يف كلمته بكلية الرتبية
الرايضية جامعة طنطا ووجه التحية والشكر العرفان للسيد أ.د /حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة وملعايل فيفامة ر يس اجلمهورية يف

دعمه لسبل التنمية ا ملستدامة وامهية تر يد استيفدام الكهرابء واملاء والعمل على دعم جهود الدولة ىف هذا السياق ,مث قامت
املهندسة  /مروه نوفل ابلتأكيد على امهية تر يد الكهرابء وان مجيع فئات اجملتمع تعتمد يف حياهتاعلى الطاقة الكهراب ية بشكل
أساسي فهي تدخل يف مجيع جماالت احلياة وخصوصا بعد هذا التطور التكنولوجي اهلا ل وأضاف أن تر يد استهالك الكهرابء
حيقق فوا د ك رية اقتصادية وجمتمعية ،حيث يساهم تر يد االستهالك يف ختفيض قيمة دفع فواتري الكهرابء اليت يدفعها املستهلك
ويؤدي للحفاظ على الطاقة يف الدولة .
كما طالب االستاذ  /حممد عبد املنعم خليل بنشرثقافة الرت يد ىف كل مناحى احلياة واحلرص على استيفدام أقل كمية ممكنة من
املاء وخطوره اهدار املياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل املواطنني يف التعامل مع املياه.

