
تقرير عن 

"العامليفيف ــــــــــوم الكـــــ"ي

  ع ا رةا  

 ت او دارة اا :  

٢٠١٤  /١٥/١٠النيل يوم األربعاء املوافق  بنادي

  

  االوىل من نوعها على مستوى اجلامعات املصرية قام السيد هيسابقة  يف

رئيس جامعة املنصورةاألستاذ الدكتور 

بيوم  احتفال بافتتاحنائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئةاألستاذ الدكتور

أكتوبر من كل عام وذلك حبضور السيدة األستاذ الدكتور ١٥يوافق يوم  الذيالعامليالكفيف 

  ووكالء الكليات ومديري املراكز الطبية باجلامعة. العمداء لسادةللدراسات العليا وا نائب رئيس اجلامعة



  

 ر   

 لا  ا ة  اوا  ة ات اا  

١٥  ١٩٦٤أ  White Cane

Safety Day white Cane Day   ارااو "  ”

 ء وا راا  ى ا ا ا
اى  ه     ااار 

١٩٢١  ن ا ءط  ط  وا
اون اا    و 

 ت اام ذ ء اأ ،  ور
 ان ا ان  ا ء اا ا 

    ا ا ا ا 
 نوذ  ة  ءا ا  .  

  

  

ت ا  



ا ا  فا ا و ا  ع    ذا ا
  اوت  اإب  /ا  ام ر  اار د 

ا ت ا   ل 
،ت او دارة اا  و

  دا اد  ان 
 رطا ر   ا

  ط  و
 بط   رةا  وذ

  .ا دي

ف  طب  الا  تأ
ا  را ر طا 

 وة آن اا.  

  

   



 ا أ  ذراوى اا    ا  أ   
ا   اتاارات وات ا ا   ووي 

:   

 ل انن اا ا  ٌ   رةا   
 ت ا  ا ر  لت  اى ا  

ا.  

 اءاتء إءام  ة رتوى ذوا  اوا   ةو 
 أ.د   ن ة اا و د ا  ا ر م

ءح ام.

 تا ا ت و درا  ا اوا 
ا ق اوط ا  ا راا.  

ت وارط  دةإ  ا    ت اذوى ا
 وا.  

وا ا  ء اإ دارة  و  ت اذوي ا
. ا    



  ذوي ات ا ان    أ ا د أ و
 ام اء   او  ار.  

  

 ث ا  ن ذ ب اإ    ا ر  ت اوا
رة  اا  وأ  لا  .ا  وا  

   ذ را ر لأط    ات ب اف   وطو 
 ا ة     ذ ة ا واراز وض ارة وااض

  ن ت .  

  أ.د ذ  ا ر دا و دا ب اار  اا
 را ، أد ا  د ث ا   لا أ 

 ل،اا ا  رةا  دةور ا   د ا أ.د أد 
اد ث    ع  ا   د ذوي ات 

 .ا  



ام   ا  ل وذطا   و    دة ا
 وج واع  اتا    ع  و  ل ا 

ا و و ا   ه ا ار اد ا أ.د  
أ   ع  ا ا ر  اوا ا ا  

  ت اوي ا  ا وا.  

  

  



  ا ان ا ويرا  أ.د   ود م  ن ر ا
م ا راا ا ا   درو   ر أا  ا ام ا

ات ط  و  ن ال وطا   ط ط.   

  ا  اد أت  ا رة ر  ار  اوي ر ا و  ه، 
اق ارا و ات اد و  ام   و   ادة، و ر   اء 

  ت  ورج وا  ف اا
.  

ا ا و   
  ل ا ول اوح ... 

ار   ا  ح ا 
ا ا   ح وي رعو

ا ،ء ا    وج
و  ء اام  و  ط

 ا ام ل رط ط ديا
 ا راا ل ا  

أ ن  م  ١٥ ارء 
  ت اا  ت

 ا و  ن  رةا 
 و ا  ت أ م

 ا  ،زا   ان ا ا
ن د   ات و ار 
 ط   را ا  ا

  رة.

 و  ون    وون ان ك     وا ا ا  م ه  اء 
  ات.ع  ا ار ه 

   ا ن رأ  ا ر   ط ع وا .د ا ة أ.د   

  ر ا ......... ذ    ا   

.ور  رة وا  ا 

  



ا   

ت او دارة اا  
 . ا  ء       ا    

 أ أ   ر     
رمن     ن ا   

آا  ا   ل ها  ا
  

 م ر ا  ا  
   ف حا  

ا   ا   
 س ااا   

  
  وااتادارة ات 

  د.  ا       ادارة 
  ج ا    نر   

  
ا  ا  ع  

ح ا  أ    
    دون ود ا وا ا  ةه أو دي ام  أ.د

    

    
 ت اوا    

     ا ب رإ  

         ا ر م  
  ا و ا   

   أ.د حممود حممد املليجي     


