
كلية الرتبية بالزلفي تتفاعل مع اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة و اليوم العاملي حلقوق 

 الطفل

انطالقا من دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع، وتضامنا مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ودعمًا 

للطفولة، أقامت كلية الرتبية بالزلفي فعاليات اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة واليوم 

العاملي حلقوق الطفل على مدار يومني متتاليني، حيث افتتح سعادة عميد الكلية د.عبداهلل بن 

السويكت يف اليوم األول املعرض املصاحب للفعاليات والذي اشتمل على عدة أركان توعوية خليفة 

وتثقيفية من إعداد طالبات شعب الرتبية اخلاصة ورياض األطفال، كان من أبرزها أركان 

التوعية باإلعاقة السمعية واضطراب التوحد واالعاقة العقلية، وركن القصة وركن املهارات 

ية للطفل وركن الرتبية احلركية ، كما اشتمل املعرض على العديد من املنشورات الفنية واليدو

والتوزيعات واألفالم الوثائقية اليت تهدف اىل حتقيق شعار هذا العام وهو تيسري استعمال 

الوسائل اإللكرتونية وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة ذوي اإلعاقة يف مجيع 

؛ كذلك اشتمل املعرض على املطويات واملعروضات للتوعية حبقوق الطفل جماالت احلياة 

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات أ. منى الفوزان  ومحايته من العنف وااليذاء. وحبضور سعادة 

وسعادة مساعدة مدير التعليم بالزلفي األستاذة نورة الفرهود ومديرة العالقات العامة بالشعب 

صر بدأت فعاليات اليوم التالي حيث بدأ االفتتاح بتالوة آيات من الذكر النسائية أ. مريم النا

احلكيم قدمتها احدى طالبات شعب رياض األطفال ، عقبها كلمة ترحيبية من منسقة شعب 

الرتبية اخلاصة رياض األطفال رحبت فيها باحلضور وتقدمت بالشكر لكل الطالبات املشاركات 

والقصصية بإشراف د. سلوى محادة، ود. اميان محدي، ود.  يف املعرض ويف العروض املسرحية

أمينة عثمان ، ود. جيهان فريد، ود. غادة عوف، ود. امرية شاني ، ثم قدمت األستاذة حنان صقر 

مشرفة رياض األطفال بالشعب النسائية حماضرة بعنوان " درس املراحل الثالثة" لطالبات رياض 

مل بعنوان" دور منظومة االعالم اجلديد يف تعليم ذوي األطفال وقدمت د. منى توكل ورقة ع

االعاقة " ثم قدمت طالبات شعب رياض األطفال مسرحية بعنوان الغابة السعيدة وقصة حركية 

بعنوان البطة الصغرية واختتمت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي إلحدى طالبات شعب الرتبية 

 بعنوان "صرخة أصم".  اخلاصة

  



 

 


