
  األول لمسم تمرٌض صحة المجتمع العلمًتم بحمد هللا بدء فعالٌات المؤتمر 

 الخاصة دمج ذوى المدرات استراتٌجٌاتبعنوان 

عمٌد  نادٌه دمحم طه/  واألستاذ الدكتور الجامعة رئٌس الباري خالد عبد  / األستاذ الدكتورمعالًتحت رعاٌة 

 (رئٌس المؤتمر ) أستاذ ورئٌس لسم تمرٌض صحة المجتمع صبحً أمانً/الدكتور واألستاذ كلٌة التمرٌض

تم بحمد هللا بدء فعالٌات  رئٌس المؤتمر سلوى عباس أستاذ تمرٌض صحة المجتمع/ واألستاذ الدكتور

أفاق  الخاصة دمج ذوى المدرات استراتٌجٌاتالمؤتمر العلمى األول لمسم تمرٌض صحة المجتمع بعنوان 

 العدالة نحو جدٌدة

 تظاهرة علمٌة بمشاركة مجتمعٌة لمنالشة 2018 نوفمبر 26احتضنت جامعة الزلازٌك الٌوم االثنٌن 

استراتٌجٌات دمج ذوي المدرات الخاصة نظمها لسم تمرٌض صحة المجتمع بكلٌة التمرٌض ضمن أعمال 

مؤتمره العلمً بمشاركة أساتذة من كلٌات التمرٌض بالجامعات المصرٌة وأساتذة من كلٌات الطب وعلوم 

اإلعالة والتأهٌل واآلداب و تنفٌذٌٌن من العاملٌن فً مجال ذوي االحتٌاجات الخاصة والمهتمٌن بهذا المجال 

 . بمحافظة الشرلٌة

نادٌة طه عن تمدٌرها وشكرها للمشاركٌن والمائمٌن علً تنظٌم . وخالل الجلسة االفتتاحٌة ، أعربت د

المؤتمر لموضوعه المتمٌز الذي ٌتواكب مع حرص الدولة واالتجاهات الرسمٌة لمٌادتنا السٌاسٌة لدعم ذوي 

 اإلعالةالمدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع مشٌدة بدور لجامعة الزلازٌك فً إنشاء كلٌة علوم ذوي 

ونملت . ودورها فً إعداد المعلمٌن وكٌفٌة نشر المشكالت وتحمٌك التمبل االجتماعً وتعزٌز الجانب المٌمً 

مٌرفت عسكر نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا وتمنٌاتها بنجاح المؤتمر وخروجه ، تحٌات د

بتوصٌات لوضع آلٌات تساهم فً ترسٌخ ثمافة المسئولٌة االجتماعٌة تجاه ذوي المدرات الخاصة ونشر 

 بحثا 24الوعً الثمافً بأهمٌة الجامعة فً تنمٌة المجتمع ومن أجل التنمٌة المستدامة من خالل منالشات 

 . جلسات و تبادل الخبرات والثمافات والخروج بتوصٌات مفٌدة للمجتمع9علمٌا علً مدار 

أمانً صبحً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا ورئٌس المؤتمر أن من ضمن أسباب ارتماء المجتمع . ولالت د

مساعدة متحدي اإلعالة ودمجهم كأفراد منتجٌن داخل المجتمع وٌعتبر هذا دوراً بارزاً للجامعة مؤكدة أن 

 البشرٌة من أجل إلامة مجتمع ٌنعم فٌه مختلف إمكانٌاتهاالمؤتمر ٌعد تأكٌداً إلدارة الدولة استغالل جمٌع 

ومن هنا ٌتجلً دور صانعً المرار من الجهات الحكومٌة وغٌر . أبنائه بفرص متساوٌة للحٌاة الكرٌمة 

الحكومٌة إلً صٌاغة وسائل التوعٌة والتثمٌف وأٌضا الرعاٌة الصحٌة والخدمات الولائٌة والتأهٌلٌة وهذا 

واختتمت كلمتها بضرورة أن .األمر من شأنه أن ٌمف وبشكل صلب أمام السلبٌات االجتماعٌة وتعطٌل األدوار 

نتضامن لتخطً العمبات والتحدٌات وتحوٌل اإلعالة إلً لصص نجاح وٌعملون بمثابرة لٌصبحوا أعضاء 

 فاعلٌن نافعٌن فً مجتمعاتهم
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