
 تقرير عن اليوم العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

تحت رعاية االستاذ حلم أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة واألستاذ  

الدكتور محمد يرسى هاشم رئيس الجامعة واالستاذ الدكتور سمير الجزار عميد كلية العالج الطبيىع قامت 

المجتمع وتنمية البيئة برئاسة ا.م.د. انجى النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لجنة خدمة 

ي جامعة هليوبوليس لحضور اليوم العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات  ود.دعاء تمام بدعوة منتسبى

ق لذوى االحتياجات الخاصة وجمعية حق معاق مدرسة سيكم  الخاصة وبمشاركة جمعية الغد المرسر

ت الخاصة وبحضور ا.د. امير صالح عميد كلية العالج الطبيىع بجامعة قناة السويس وا. رضا عبد للقدرا

السالم كبير مذيىع اذاعة القران الكريم د.جهاد ابراهيم نائب عن ذوى االحتياجات الخاصة بمجلس 

ة فن المجاالت الفن ن عىل مراكز كبير  ية والرياضية  النواب وحضور لفيف من االبطال ذوى الهمم الحاصلير

بدأ االحتفال بتالوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة معالي ا.د عميد كلية العالج الطبيىع ورئيس الجامعة  

ورئيس مجلس األمناء وبعض الحضور من الشخصيات العامة ثم تالها تسليم درع الجامعة لبعض  

الجمعيات المشاركة بتقديم فقرات   الشخصيات البارزة الذين قاموا بالمشاركة الفعالة فن االحتفال وقامت

متنوعة عىل مرسح قاعة ابن رشد وقامت الجمعيات المشاركة بعرض بعض المنتجات الفنية اليدوية  

الذين يقومون بتصنيعها فن معرض لهم وقام طلبة الفرقة الثانية بكلية العالج الطبيىع بالمشاركة الفعالة 

ن كما قاموا بتقديم الحلوى وااللعاب ورسم حيث قاموا بتنظيم الحفل وتنظيم دخول الزائ رين والمشاركير

بعض الرسومات وااللوان عىل وجوههم وايديهم وعمل بعض المسابقات لرسم البسمة والرسور عىل  

 وجههم وتشجيعهم عىل المشاركة المجتمعية الفعالة 

 رات قادمة اختتم الحفل بالتقاط بعض الصور التذكارية مع ذوى الهمم وتوديعهم مع وعد بزيا

 اوال االيجابيات: 

 اهتمام إدارة الجامعة بالحدث والمشاركة فيه  -

ي الجامعة  -  حقق اليوم أهدافه من خالل التوعية لمنتسبى

ي أرواحهم  -
 رسم البسمة عىل وجوه األطفال ذوى الهمم وغرس األمل فن

ي أعض -
يعية للدولة المرصية ممثلة فن  اء مجلس نوابها مشاركة مجتمعية وسياسية من الهيئة الترسر

 بث روح الوعي   -

ي عىل المشاركة المجتمعية   -  مشاركة الطلبة بصورة فعالة فن الحدث مما يؤثر بشكل إيجابى

 تبسيط المواد العلمية ونقلها فن صورة احداث ومشاركات داخل الحرم الجامىع -



 ثبوت الدور الفعال لكلية العالج الطبيىع فن خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

ي للحياة الدراسية الجامعية من خالل انشطة مفيدة  -
 تغيير النمط الروتيبن

 مشاركة أعضاء مجلس الشعب من ذوى الهمم -

 ثانيا السلبيات: 

بوى األسبوعي اال وهو األربعاء مما أدى إل عدم - عمل االحتفال يوم مجلس الجامعة ويوم اللقاء الير

ي الجامعة وتش ن ومنتسبى ن حضور فعاليات اليوم واالنشطة االخرى  حضور جميع المشاركير  تتهم بير


