اليوم األربعاء الموافق الثانى من شهر مايو ٨١٠٢
آمال عبد الظاهر وكيل وزارة تعليم اإلسكندرية تفتتح ملتقى "
ابداعات مالئكة التربية الخاصة "
بمبادرة من فخامة السيد الرئيس  /عبد الفتاح السيسى بأن عام  ٨١٠٢هو عام ذوى
القدرات الخاصة و فى ضوء اهتمام القيادة السياسية باألفراد ذوى القدرات الخاصة
قامت ا/آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم باإلسكندرية والمستشار
العسكرى لمحافظ اإلسكندرية العقيد /عمرو حسن ورئيس مجلس أباء وأمناء
الجمهورية ا/أحمد كمال وا /روحية ابو غالى مدير عام التعليم العام وبحضور
مديرى عموم اإلدارات التعليمية.
وحضور النائب البرلمانى ا  /صالح عيسى و ا/أشرف الجبالى الصحفى بجريدة
األهرام والمستشار /أحمد فتحى وبحضور لفيف من قيادات التربية والتعليم وتنظيم
إدارة التربية الخاصة بقيادة ا/نورا زايد مدير إدارة التربية الخاصة بافتتاح ملتقى
أنشطة مدارس وفصول التربية الخاصة باسم "ابداعات مالئكة التربية الخاصة "
تحت شعار "بكم نرتقى " الذى نظمته مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية بالتعاون
مع قصر الحرية لإلبداع الذى تم فى قصرالحرية واإلبداع والتنمية الثقافية .اليوم
األربعاء الموافق الثانى من شهر مايو  ٨١٠٢فى تمام الساعة الخامسة.
وشمل المعرض على مجالت فنون مسرحية وفنون تشكيلية وانتاج الورش.
وكان من أهم أهداف الملتقى "دعم التعاون والجهود الوطنية للهيئات والمديريات
والجهات المعنية بالمحافظة لصالح أنشطة ذوى القدرات الخاصة التثقيفى واالجتماعى
والنفسى والتعليمى ودعم وتشجيع الطاقات اإليجابية لذوى القدرات الخاصة بمدارس
التربية الخاصة باإلسكندرية بمدارس النور للمكفوفين ومدارس األمل للصم وضعاف
السمع والمدارس الفكرية ومدارس الدمج.
وتغير نظرة المجتمع لتلك الفئات وتشجيعهم بالدعم إلثراء العملية التعليمية".
ولقد أشترك فى هذا الملتقى طالب من مدارس التربية الفكرية والفصول الملحقة
المدمجة واشادت ا/آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم باإلسكندرية بمجهود
طالب التربية الخاصة وأولياء األمور والمعلمين القائمين على تعليم وتدريب طالب
الخاصة.
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وفى ختام الحفل كرمت ا/آمال عبد الظاهر العقيد /عمرو حسن المستشار العسكرى
لمحافظ اإلسكندرية وا/أحمد كمال رئيس مجلس أباء وأمناء الجمهورية وا/أشرف
الجبالى الصحفى بجريدة األهرام بتقديم دروع لدوهم الفعال ودعمهم للتعليم فى
اإلسكندرية .وقدمت ا/نوره زايد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية درع لألستاذة
/آمال عبد الظاهر وشهادات تقدير لمديرى عموم اإلدارات .وفى نهاية الحفل قدمت ا/
نورة زايد دعوة لحضور ملتقى التوظيف للتربية الخاصة قريبا.

