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االحتفال باليوم العاملي لألرض

تحت رعاية

أ.د. محمد عثامن الخشت

رئيس جامعة القاهرة

وإرشاف 

أ.د.  محمد سامى عبدالصادق
نائب رئيس جامعة القاهرة 

لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

أ.د.  هالة عفيفى 

وكيل كلية اآلثار لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

منسق جامعة القاهرة ىف تحالف جامعات إقليم القاهرة الكربى
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للألرض  العامللى  باليلوم  القاهلرة  جامعلة  احتفلال  إطلار  يف 

واللذى ميثلل حدث سلنوي يحتفلل بله يف جميع أنحلاء العامل 

أبريلل ملن كل علام بهلدف نلر  الثلاين والعريلن ملن  يف 

الوعلي واالهتلامم بالبيئلة الطبيعيلة لكوكلب األرض وحاميتله 

ملن امللوثلات التى تقيض على الكائنات الحية، حيلث بات األمر 

ملحلاً يف ظل انتشلار األملراض واألوبئلة أبرزها فلروس كورونا 

املسلتجد، وكذللك زيلادة االنبعاثلات الحراريلة والتلي بدورهلا 

التنلوع  الحيلة وتهلدد  الكائنلات  تؤثلر على اإلنسلان ومختللف 

التغلرات  إىل  باإلضافلة  هلذا  األرض  سلطح  على  البيولوجلى 

املناخيلة املرتتبلة على ذللك، حيلث يأيت شلعار االحتفلال هذا 

العلام بعنلوان« معلاً نسلتعيد أرضنلا«، للتوعيلة بلرورة إنقلاذ 

الكوكلب والتصاللح ملع الطبيعلة.

 وىف ضلوء مشلاركات متعلددة ملن مختللف كليلات الجامعلة 

لحرصهلا الشلديد على املشلاركة الفاعللة يف حاميلة البيئلة 

فقلد  ذاتله  السلياق  وىف  مجتمعنلا،  تجلاه  بدورهلا  والقيلام 

ملن  االحتفاليلة  يف  املشلاركة  واألنشلطة  الفاعليلات  جلاءت 

خلال عقلد النلدوات وورش العملل التوعويلة والتثقيفيلة وحث 

الطلاب عى املشلاركة الفعالة يف الحفاظ على كوكب األرض 

والتنافلس بينهلم يف تقديلم أفلكار مبتكلرة ملن خلال تنفيلذ 

عدد من الربوسلرتات وتشلجيعهم عى إعادة تدويلر املخلفات 

وكذلك رضورة ترشليد اسلتخدام املياد والطاقلة الغر متجددة 

مللا تسلببه ملن أرضار للبيئلة.
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)جامعلات  الكلربى  القاهلرة  إقليلم  جامعلات  تحاللف  تعلاون  إطلار  يف 

القاهرة-األزهر-علن شلمس- حللوان- الفيلوم- بنلي سلويف( لاحتفلال 

باليلوم العامللي للألرض، وضمن أنشلطة قطلاع  خدمة املجتملع وتنمية 

البيئلة بجامعلة القاهرة فقد اسلتهلت فاعليلات االحتفال بإنلارة املبنى 

متلام  يف  وذللك  األخلر  بالللون  القاهلرة  لجامعلة  )القبلة(  اإلدارى 

التاسلعة مسلاء يلوم الجمعلة املوافلق 22ملن أبريلل 2022م.
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ماراثون ريايض

     أطلق الدكتور محمد سلامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشلئون 

خدملة املجتملع وتنميلة البيئة شلارة بلدء االحتفلال بيلوم األرض والذى 

امتلد على ملدار يوملن مبشلاركة طابيلة تخطلت ال100 طاللب وطالبلة 

وبحضلور السلادة وكاء الكليلات لقطلاع خدملة املجتملع وتنميلة البيئة، 

بتنظيلم ماراثلون ريلاىض حاشلد ملن أمام مبنلى قبلة جامعلة القاهرة 

وذللك يوم الثاثلاء املوافق 26 ملن أبريل 2022م بالتعلاون مع صندوق 

اإلدمان. مكافحلة 
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مشاركة بعض كليات الجامعة:

حيلث شلاركت )كليلات الصيدللة والتمريض والزراعلة والهندسلة واالعام 

والرتبيلة للطفوللة املبكلرة والعللوم وطلب قلر العينلي  والحاسلبات 

وذللك  األرض  بيلوم  العامللي  االحتفلال   يف  االصطناعلي(  واللذكاء 

تفاعليلة  عملل  ورش  تنفيلذ  خلال  ملن 

داخلل الحلرم الجامعلي بجلوار املكتبلة 

املركزيلة ، باإلضافلة إىل مجموعلة من 

النلدوات وورش العملل داخلل الكليلات 

املشلاركة.

هذا وقد جلاءت مشلاركات الكليات عى 

ملدار يوملى الثاثاء واألربعلاء املوافق 

النحلو  على  2022م  أبريلل  ملن   27-26

التاىل: 

1- كلية الصيدلة:

      قاملت الكليلة بإنلارة املبنلللى 

بيلوم  األخلر  بالضلللللوء  اإلدارى 

املوافلللق  العامللى  األرض 

2022م. /4 /22

-  تخصيص النرة التوعوية لشلهر 

أبريل بالتوعية بيوم األرض.

- قلام مركلز التكنولوجيلا الحيويلة 

بالكلية بعقد ورشلة عملل تفاعلية 

املكتبلة  أملام  الجامعلى  بالحلرم 

املركزيلة يلوم 26 أبريلل 2022 بعنوان » اسلتخدام التكنولوجيلا الحيوية 

ىف تدويلر ميلاه اللرب واللرى«.
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          -  كلام تلم عقلد نلدوة أونايلن تحلت عنلوان » تطبيقلات التكنولوجيلا 

لكوكلب  أفضلل  مسلتقبل  أجلل  ملن  امليلاه  تدويلر  إعلادة  ىف  الحيويلة 

.blackboard الجامعلة  منصلة  على  األرض« 
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2-  كلية التمريض:-

          فقلد عقلدت الكليلة نلدوة تحلت عنلوان) كيلف نسلتثمر يف كوكبنلا: 

2022/4/27م  املوافلق  األربعلاء  يلوم  مسلؤليتنا(  يحكمله  مسلتقبلنا 

والتلي حلارض فيها أ.د/ جهلاد أبو العطا أسلتاذ الطب املهنلى والبيئي 

بكليلة الطب جامعة القاهرة، واسلتعرضت الندوة علدد من األهداف التي 

متثللت يف التعلرف على تلداول املخلفلات، كيفيلة التعامل ملع املواد 

الخطلرة، اسلتهاك الطعلام، والعملل عى ترشليد املياه، مصلادر تلوث 

امليلاه، توفلر الطاقلة، التنلوع الحيلوى وتهديداتله، اسلتعراض منوذج 

نظلم إلدارة، مخلفلات الرعاية الصحية، تخضر املستشلفيات واملنشلأت 

زوم  برناملج  خلال  ملن  متلت  النلدوة  أن  بالذكلر  الجديلر  وملن  الصحيلة، 

)أون اليلن( مبشلاركة 52 عضلو ملن أعضلاء هيئلة التدريلس ومعاونيهلم 

والطاب.

كلية الزراعة:-  -3 

    نظملت الكليلة ورشلة عملل تفاعلية بالجامعلة أمام املكتبلة املركزية 

وقلد ألقلى املحلارضة الدكتلور محملد عبلد الوهلاب األسلتاذ املسلاعد 

النبلات  بقسلم 

بالكلية،  الزراعلى 

يلوم  وذللك 

املوافق  الثاثلاء 

2022م. /4 /26
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        كلام تلم عقد ندوة بعنوان )نظم اإلدارة املتكاملة للمخلفات(، وحارض 

فيهلا أ.د/ أسلامة قنصوة أسلتاذ الكيميلاء الحيوي بالكليلة، وذلك يوم 

األربعلاء املوافلق 2022/4/27م، وقلد أوصلت الندوة بإنشلاء فلرع ملركز 

التنميلة املسلتدامة وإدارة التغرات املناخية بلكل كلية ويتبعه:

وحدة تقييم األثر البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة.  -1

وحدة متخصصة لتدوير املخلفات.  -2

وحدة التوعية املجتمعية بأرضار التلوث البيئي.  -3

توظيف دور البحث العلمى يف التخلص اآلمن للمخلفات.  -4

توظيف مروعات التخرج الطابية يف فعاليات بيئية.  -5
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4-كلية الهندسة:-

- إعلداد بانر خلاص بالتوعيلة لليوم 

العامللي لألرض.

الحفلاظ  مجلال  ىف  نلدوة  عقلد   -

»ملر  عنلوان  تحلت  البيئلة  على 

وآفلاق تحويلل املخلفلات الصلبلة 

إىل طاقلة ملن أجلل بيئلة أفضلل. 

واملسلتقبل«  والحلارض  امللايض 

عملرو  أ.د.  املحلارضة  ألقلى  حيلث 

الرفاعلي -أونايلن – يلوم الثاثلاء 

2022/4/26م. املوافلق 
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تنظيلم ورشلة عملل تفاعليلة والتلى قلام بتقدميهلا مهنلدس   

سلامر الشلامى مديلر إدارة التحلول الرقملي والتخللص ملن امللخلفلات 

Zero Waste ببنلك الكسلاء امللرى علن كيفيلة إعلادة تدويلر املابلس 

الفارغلة. املطاطيلة  والعبلوات  القدميلة 

5- كلية اإلعام:-

-نظملت الكليلة فعاليلة بعنلوان “ خطلوة مسلتدامة ملسلتقبل أفضلل 

ضملن االحتفاليلة ملن خلال برناملج زووم، وكذللك أُجريت نلدوة حضورية 

تفاعليلة مبشلاركة كل ملن:

أ.د/ هنلاء سليد حسلن، نائلب رئيلس اإلدارة املركزيلة لإلعلام والتوعيلة 

البيئيلة بلوزارة البيئلة املريلة وباحثلة بشلئون البيئة.

املهنلدس/ راملي جلورج وديد، مديلر ملروع Climathon Eg كامياثون 

مر 2022 مبؤسسلة منلاخ أرضنا.

أ/ حسلن مصطفلى عبلد العزيلز، رئيلس امللتقلى السلنوى للمسلئولية 

املجتمعيلة والتنميلة املسلتدامة.

ومديلر  الشمسلية  الطاقلة  مهنلدس  على،  نلادي  على  املهنلدس/ 
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سلوالر. جيلت  بركلة  واملشلرتيات  املبيعلات  قسلم 

 noornation املهندسلة/ سلامح أنلور، مديلرة تنميلة األعلامل بركلة 

.Green energy و   Academy

مبؤسسلة  العاملة  العاقلات  مسلئول  الفتلاح،  عبلد  أحملد  محملد  أ/ 

.E-Tadweer

أ/ سلامر الشلامي، رئيلس قسلم التحلول الرقملي وتدوير الهاللك ببنك 

الكسلاء املري.

كلام شلارك طلاب الفرقلة الرابعلة بقسلم العاقلات العاملة واإلعلان 

بعلرض نبلذة علن مروعلات التخلرج الخاصلة بهلم ذات الصللة بالتنميلة 

كالتلاىل: وموضوعاتهلا  البيئلة  على  واملحافظلة  املسلتدامة 

 )13 Planet( حمللة اجتامعيلة للتوعية مبخاطلر زيادة االحتبلاس الحلراري

تحلت إرشاف د/هناء حمدي املدرس بالقسلم، وأ/ أملرة أحمد املعيدة 

بالقسم.

حمللة التوعيلة باسلتخدام الطاقلة الشمسلية والتشلجيع على التحول 

لهلا )Power S( تحلت إرشاف د/رضلا هلاين امللدرس بالقسلم، وأ/ خللود 

ماهلر املدرس املسلاعد بالقسلم.

 Technotadweer( حمللة التوعيلة بأهمية تدويلر املخلفلات اإللكرتونيلة

مصطفلى  ملي  وأ/  بالقسلم،  امللدرس  حسلام  ملي  د/  إرشاف  تحلت 

بالقسلم. املسلاعد  امللدرس 

     بلدأت الفعاليلة بكلملة األسلتاذة الدكتلورة “حنلان جنيد”، وكيلل الكلية 

لشلئون البيئلة وخدمة املجتملع، للرتحيب بالضيوف وأكلدت خال كلمتها 

على اللدور الحيوي الذى يجب أن يقوم به اإلعام ىف التوعية بالحفاظ 

على البيئلة ونلر مبلادئ التنميلة املسلتدامة، ثلم تحدثلت األسلتاذة 
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العاملة  العاقلات  قسلم  رئيلس  اللله”،  عبلد  محملد  “داليلا  الدكتلورة 

واإلعلان، على دور القسلم ىف توجيله طابله ملن الفرقلة الرابعلة نحو 

االهتلامم ىف مروعلات تخرجهم بتنلاول الحمات التوعويلة املتعلقة 

مختللف  ىف   )2030( ملر  خطلة  تخلدم  التلى  الحيويلة  باملوضوعلات 

املجلاالت ومنهلا البيئة للسلر على خطى الدوللة، وتقديلم موضوعات 

توعويلة تخلدم املجتملع، ثلم قلام الطلاب املشلاركون ىف الفعاليلة 

بعلرض نبلذة عن مروعلات التخلرج الخاصة بهلم، حيث قلدم كل مروع 

علرض تقدميلي يتنلاول تعريلف مختلر بالحمللة، والهدف منهلا، وأهم 

الفعاليلات التلى شلاركوا فيهلا لنلر حماتهلم على أوسلع نطاق.

وأبلدوا  التخلرج،  مروعلات  على  بالتعقيلب  الضيلوف  قلام  وقلد      

تشلجيعهم وثناءهلم على مجهلود الكليلة وقسلم العاقلات العاملة 

واإلعلان وطابله الختيلار أفلكار مهملة كالطاقلة الشمسلية، والتوعيلة 

مبخاطلر زيادة االحتباس الحلراري، وأهمية تدوير املخلفلات اإللكرتونية، 

وقلد أضلاف كل منهلم معلوملات هاملة كل ىف تخصصله كالتلاىل:

     قاملت األسلتاذة الدكتلورة “هنلاء سليد حسلن” بعلرض فيديوهلات 

االحتبلاس  زيلادة  مبخاطلر  للتوعيلة  البيئلة  وزارة  بهلا  قاملت  توعويلة 

الحلراري، وإيضلاح التأثلر السللبي لإلنسلان على البيئلة، كلام تحدثلت 

الطبيعيلة  وأسلبابه  وأرضاره  الحلراري  االحتبلاس  زيلادة  مفهلوم  علن 

والبريلة، وأكلدت على أهميلة دور اإلعلام القوي ىف تقديلم حمات 

توعويلة للحفلاظ على البيئلة.

     وتحلدث املهنلدس “راملي جلورج وديلد” علن ملروع كامياثون مر 

2022 وبدايتله وفكرتله، وأهميلة مشلاركة الشلباب ىف التوعيلة بتغلر 

املناخ.
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     كلام تحلدث األسلتاذ “محملد أحملد عبلد الفتلاح” علن أهميلة تدويلر 

 ”E-Tadweer“ مؤسسلة  علن  نبلذة  ذكلر  كلام  اإللكرتونيلة،  املخلفلات 

وبدايتهلا ودورهلا ىف تدويلر املخلفلات اإللكرتونيلة، وتشلجيع األفلراد 

تللك املخلفلات. لتدويلر  التعاملل ملع املؤسسلة  واملؤسسلات على 

وقلام األسلتاذ “سلامر الشلامي” بتقديلم علرض تقدميي عن مؤسسلة 

بنلك الكسلاء امللري، وتحلدث علن قسلم تدويلر الهاللك بالبنلك حيلث 

يقلوم بتدويلر اإللكرتونيلات واألجهلزة الكهربائيلة للحفلاظ على البيئة.

     وأشلار املهنلدس “على نلادي” إىل خصائلص تكويلن وتركيلب أللواح 

االقتصاديلة  للفائلدة  توضيحلي  مثلال  علرض  ملع  الشمسلة  الطاقلة 

السلنة. العائلدة منله على ملدار  التوفريلة 

     وتناوللت األسلتاذة “سلامح أنلور” كيفيلة بلدء ملروع life box اللذى 

يعتملد عى الطاقة الشمسلية، اللذى يُعنى بتوصيل امليلاه والكهرباء 

للمناطلق الفقلرة والنائيلة ىف القلرى املريلة وأفريقيلا باسلتخدام 

الطاقلة الشمسلية، وانتهلت فقرتهلا بعلرض خصلم 25% على ورشلة 

تدريبيلة ىف رشكتهلا لطلاب كليلة اإلعام.

     وتحلدث األسلتاذ “حسلن مصطفلى عبلد العزيلز” علن كيفيلة التطلور 

الرسيلع اللذى يشلهده العلامل ىف التكنولوجيلا، وخاصلة ىف مجلاالت 

التنميلة املسلتدامة، حيلث يسلتطيع شلباب املسلتقبل املحافظة عى 

كوكلب األرض باالتجاه نحو الطاقة الشمسلية، والوعى بتدوير املخلفات 

امللوارد  تهلدر  التلى  السللبية  السللوكيات  ملن  والتقليلل  اإللكرتونيلة، 

البيئيلة وتسلهم ىف زيادة االحتبلاس الحراري، وأكد على أهمية وعى 

طلاب كليلة اإلعام بتللك القضايلا البيئيلة بصفتهم إعامي املسلتقبل.

واختتملت الفعاليلة مبسلابقة نظمها الطلاب املشلاركن ىف الفعالية 
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عبلارة علن مجموعلة من األسلئلة حول املعلوملات التى تلم عرضها ىف 

النلدوة لقيلاس ملدى وعلى الحضلور بهلا، وتلم توزيلع جوائلز وهدايلا 

جنيلد،  حنلان  الدكتلورة/  األسلتاذة  قاملت  ثلم  الفائزيلن،  على  عينيلة 

واألسلتاذة الدكتلورة/ داليلا محملد عبلد اللله بتوجيله الشلكر للضيلوف 

وتقديلم شلهادات تقديلر لدعمهلم ومشلاركتهم ىف النلدوة.
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كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي:-  -6

         نظملت الكليلة ندوة أوناين عرب تطبيلق linkedin بعنوان »املخلفات 

الصلبلة ودورهلا يف اقتصاديلات اللدول« والتلي حلارض خالها مؤسلس 

ومديلر رشكة »بيكيا« عاء عفيفي )أحد شلباب خريجلى الكلية الواعدين( 

-وحسلب تصنيلف فوربلس، فلإن رشكة بيكيلا من أفضلل 10 رشكات ناشلئة 

مسلتدامة يف اللرق األوسلط وشلامل أفريقيلا- وذللك يلوم األربعاء 

2022/4/27م.   املوافق 
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7- كلية الرتبية للطفولة املبكرة:-

      نظملت الكليلة نلدوة أوناين علرب تطبيق linkedin بعنلوان »املخلفات 

الصلبلة ودورهلا يف اقتصاديلات اللدول« والتلي حلارض خالها مؤسلس 

ومديلر رشكة »بيكيا« عاء عفيفي )أحد شلباب خريجلى الكلية الواعدين( 

-وحسلب تصنيلف فوربلس، فلإن رشكة بيكيلا من أفضلل 10 رشكات ناشلئة 

مسلتدامة يف اللرق األوسلط وشلامل أفريقيلا- وذللك يلوم األربعاء 

املوافلق 2022/4/27م.  

7- كلية الرتبية للطفولة املبكرة:-

      نظملت الكليلة نلدوة أوناين علرب تطبيق linkedin بعنلوان »املخلفات 

الصلبلة ودورهلا يف اقتصاديلات اللدول« والتلي حلارض خالها مؤسلس 

ومديلر رشكة »بيكيا« عاء عفيفي )أحد شلباب خريجلى الكلية الواعدين( 

-وحسلب تصنيلف فوربلس، فلإن رشكة بيكيلا من أفضلل 10 رشكات ناشلئة 

مسلتدامة يف اللرق األوسلط وشلامل أفريقيلا- وذللك يلوم األربعاء 

املوافلق 2022/4/27م.  
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8- كلية طب قر العينى:-

         فقلد نظلم قطلاع شلئون خدملة املجتملع وتنميلة البيئلة بكلية طب 

قلر العينلى تزامنا مع اليلوم العاملى لألرض عى ملدار يومى الثاثاء 

واألربعلاء املوافلق 26، 27 ملن أبريلل 2022م ندوتلن توعويتلن، حيلث 

قلام فريق مكافحة العلدوى بالكلية واملستشلفيات وبحضور أ.د/ منال 

رشلدى امللرى وكيلل الكليلة لشلئون خدملة املجتملع وتنميلة البيئلة 

وأ.د/ دينلا البسليوىن أسلتاذ الباثولوجيلا اإلكلينيكية  بتقديلم الندوتن 

علرب برناملج Zoom  ألطباء النلواب واألطباء االمتياز والطلبة واسلتهدفت 

النلدوة التعريف على خطوات التعامل ملع املخلفات الخطرة للمنشلآت 

الصحيلة وطٌلرق الفصلل األملن،  كذلك العملل عى رفع مسلتوى الوعى 

بأهميلة الحفلاظ على البيئة واملسلاهمة ىف الحد من التللوث البيئى.

9- كلية العلوم:-

        شلهدت كليلة العللوم ورشلة عملل تحلت عنلوان )الوعلى البيئلي( 

والتلى اشلتملت على علدة محلارضات مختلفلة يف هلذا اإلطلار وذللك 

2022/4/26م. املوافلق  الثاثلاء  يلوم 
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      افتتحلت اللقلاء أ.د/ سلهر رمضلان فهملي – وكيلل الكليلة لشلئون 

خدملة املجتملع وتنميلة البيئة بكلملة عن أهميلة االحتفال بيلوم األرض 

والتعريلف مبكتلب جامعلة القاهلرة لاسلتدامة واألنشلطة التلي يقوم 

بهلا، تى ذلك اسلتعراض اإلحصائيلات الخاصة باملشلاركن يف االحتفال 

واللذى بللغ علدد 70 مشلارك وقلد ألقتهلا أ.د/ هبلة محملد فهملي – 

األسلتاذ املسلاعد بقسلم الفيزيلاء الحيوية بالكليلة واملديلر التنفيذي 

لاحتفلال  املنظملة  اللجنلة  ورئيلس  بالجامعلة  األعلامل  ريلادة  لنلادي 

بالكليلة، وقلد جلاءت فعاليلات اليلوم كاآليت:

أ.د/ محملد حسلن األسلتاذ بقسلم الجيوفيزيلاء ومديلر مركلز  محلارضة 

خدملة البيئلة بالكلية بعنلوان )االحتباس الحلراري وتغر املنلاخ(، والتي 

أوضلح خالهلا كيلف يؤثلر االحتبلاس الحلراري على املنلاخ، ومللا يعتلرب 

تغلر املنلاخ مشلكلة خطلرة، وكيلف ميكننلا أن نقللل ملن تداعيلات تغر 

املناخ. 
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أملا املحلارضة الثانيلة فقلد تناولت الدكتلورة هبله محمد فهمي   

موضلوع )نحلو بيئلة خلراء مسلتدامة(، والتلي اسلتعرضت خالهلا أهم 

االسلرتاتيجيات التلي طبقتهلا علدد ملن اللدول للوصلول لبيئلة نظيفلة 

وكلام تناوللت املحلارضة أهلم االقرتاحلات التي تسلاعد يف التحلول نحو 

االقتصلاد األخلر والتنميلة املسلتدامة، كلام اشلتملت املحلارضة على 

ثاثلة محلاور أساسلية وهلى:

معلومات قد ال تعرفها عن يوم األرض.	 

أفكار مبتكرة للحد من التلوث البيئي.	 
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كيلف تصبلح كليلة العللوم كليلة صديقلة للبيئلة: أفلكار ملامرسلات 	 

. تطبيقيلة

كلام قاملت د. هبله فهملي أثنلاء محارضتهلا بعملل بعلض املسلابقات 

وعلرض بعلض األسلئلة البيئيلة علي السلادة الحضلور وتنوعلت الجوائلز 

بلن جوائلز رمزيلة و جوائلز ملن ملواد معلاد تدويرها لنلر ثقافلة إعادة 

واملشلاركة  البهجلة  ملن  نلوع  وادخلال  الحضلور  السلادة  بلن  التدويلر 

اليلوم. يف  االجتامعيلة 

- اختتلم اليلوم مبحلارضة للدكتورة حنان حسلن عامر املدرس املسلاعد 

بقسلم الفيزيلاء الحيويلة تحلت عنلوان )امللوثلات وأثرهلا على البيئلة( 

تحدثلت خالهلا عن أنلواع امللوثلات وأثرها على البيئة، وكيلف تؤثر عى 

صحة اإلنسلان وأيضلا كيفيلة تجنبها. 
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         كام امتدت مشلاركة 

لتشلمل  العللوم  كليلة 

مشلاركة طابية مبعرض 

اللذي  التدويلر  إعلادة 

هاملش  علي  أقيلم 

باليلوم  االحتفلال 

أملام  للألرض  العامللي 

املكتبلة املركزيلة، حيلث شلاركت الطالبلة مريم هشلام يف عقد ورشلة 

عملل لتعليلم منسلويب الجامعلة طريقلة عملل الكروشليه باسلتخدام 

ومعلاد  مفيلدة  منتجلات  وعملل  املسلتعملة  الباسلتيكية  األكيلاس 

تدويرهلا كاملحافلظ وغرهلا والقلت الورشلة إعجلاب واهتلامم كبلر من 

الحضلور. قبلل 
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