
 

" وحدة رعاية المعوقين مركز الخدمة العامة كلية االقتصاد المنزلي 

عدة   لتقديم  تهدف  خاص  طابع  ذات  وحدة  المنوفيه  لذوي  جامعة  وتدريبية  ارشادية  خدمات 

 االحتياجات الخاصه واسرهم وتنمية وعي المجتمع بقضاياهم " 

تقديم خدمات    " تطمح وحدة رعاية   الي ان تكون رائدة في  المعوقين 

 تدريبية وارشادية تتعلق بذوي االحتياجات الخاصه  وتقديم دورات متميزه في مجاالت رعايتهم"

الوحدة تهدف لتقديم الخدمات التدريبية واالستشارية للعديد من الفئات المستهدفة من ذوي االحتياجات  

الخاصة واسرهم والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا المجال باإلضافة لخريجي الجامعة وكلية االقتصاد  

إدارة المنزل بصفة خاصه وكافة مؤسسات المجتمع المدني المنزلي، قسم 



 

 

 ة  إنجازات الوحد

احتياجات  وتلبية  المقدمة   بالخدمات  الوعي  بنشر  الوحدة  تفعيل رسالة  اطار 

 المجتمع 

بمركز البسمة لرعاية ذوي االحتياجات واالمهات المترددات    تم القيام بورشة عمل لالخصائين

عليها وذلك للتعريف بالوحدة وخدماتها وتنمية وعي  أمهات األطفال ذوي االحتياجات  بمهارت  

 19إدارة الضغوط في ظل جائحة كوفيد 



 
 

 

 



 

  

 



 

 م  2020/2021ورشة عمل لطالب الفرقة الرابعة بالعام الجامعي 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 
 



 م2021/2022خطة عمل الوحدة للعام الجامعي 

اسم الدورات  
 والندوات 

المدة  الفئة المستهدفه  النوع 
 الزمنية 

 المكان 

إدارة التواصل مع  
 المعاقين سمعيا

دورة 
 تدريبية 

وطالب   إدارة  خريجي  وامهات  قسم 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال 

 سمعيا 

02 
ساعة 
 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

السليمة   التغذية 
ذوي   لألطفال 

 اضطراب التوحد 

دورة 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا 

الجامعة  المجال   لخريجي  باإلضافة 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

30 
ساعة 
 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

ذوي  ارشاد 
االحتياجات  

 الخاصه واسرهم

دورة 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
ذات االهتمام بهذا   والعاملين بالمؤسسات

الجامعة   لخريجي  باإلضافة  المجال 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

30 
ساعة 
 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

دورة  رعاية المسنين 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا 
الجامعة   لخريجي  باإلضافة  المجال 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

30 
ساعة 
 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

مالبس   اختيار 
االحتياجات    ذوي 

 الحركية  

دورة 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا 
الجامعة   لخريجي  باإلضافة  المجال 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

30 
ساعة 
 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 



الضغوط   إدارة 
ذوي   ألمهات 
في   االحتياجات 
مع   التعايش  ظل 

 19كوفيد  

دورة 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا 
الجامعة   لخريجي  باإلضافة  المجال 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

32 
اعه س

 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

االسرية   الرعاية 
ذوي   لألطفال 
طيف   اضطراب 

 التوحد 

دورة 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا 
الجامعة   لخريجي  باإلضافة  المجال 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 

مؤسسات  المنزل   وكافة  خاصه  بصفة 
 المجتمع المدني 

20 
ساعة 
 تدريبية 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

استيراتيجيات 
المعاقين   تمكين 
من   عقليا 
 المهارات الحياتيه 

دورة 
 تدريبية 

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والعاملين بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا 

باإلضافة   الجامعة  المجال  لخريجي 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

40 
 ساعه

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

ذوي   حقوق 
االحتياجات  

وفقا   الخاصه 
لسنة    10لقانون  
2018   

ندوة  
 إرشاديه

واسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
بالمؤسسات ذات االهتمام بهذا والعاملين  

الجامعة   لخريجي  باإلضافة  المجال 
إدارة   قسم   ، المنزلي  االقتصاد  وكلية 
مؤسسات   وكافة  خاصه  بصفة  المنزل 

 المجتمع المدني 

4 
 ساعات 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

المقدمة   الخدمات 
ذوي   للطالب 

االحتياجات  
بجامعة   الخاصة 

 المنوفيه 

ندوة  
 اديهإرش

 2 طالب الجامعة  
 ساعة 

كلية  
االقتصاد 
المنزلي  

جامعة    –
 المنوفية 

 تواصل معنا   من خالل الفيس بوك 



 

 مدير وحدة رعاية المعوقين           

 )ا.د/ رباب مـشـعـل(                                                                              


