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 اجلمهورية اليمهية –جامعة تعز  – ل والتطوير الرتبوي تصدر عو مركز التأهي

 م3102يونيو (    العدد الثامو)

 

 حطىَر دور ميُت اىخربُت بجامعت اىميل خاىد فٍ خدمت اىمجخمع ومؤسساحه اىخربىَت. 

  جامعيت  -فعاىُت برنامج إرشادٌ فٍ حنمُت بعط اىمهاراث اىحُاحُت ىدي غاىباث اىمسخىي األوه فيٍ ميُيت اىخربُيت

                   حعز.

  اىنفسٍ ىدي اىطيبت اىمسخجدَن فٍ جامعت حعز وفقاً ىبعط اىمخغُراث.مسخىي اىخىافق            

 دور مربُاث رَاض األغفاه فٍ حفعُو ممارست اىطفو ىحقىقه. 

  ًفٍ ظىء بعط اىمخغُراث اىدَمغرافُت اىصالبت اىنفسُت ىدي عُنت من أمهاث اىمعاقُن عقيُا.                                       

  فيٍ ريرا اىمصيادر فيٍ محافجيت عجييى   األسرٌ عين مسيخىي اىميدماث اىمقدميت ىيعوٌ تيعىباث اىيخعي اىرظا

 .باألرد 

 درجت حطبُق مجاالث اىخربُت اىمدنُت ىدي عُنت من غيبت جامعت اىُرمىك. 

 مين وجهيت نجير معيميٍ اىمر ييت  ها باىخمصص واىمبرة واىمؤهيو اىعيميٍأنماغ اىقُادة اىمدرسُت اىسائدة وعالقخ

                                            .اىمخىسطت بمحافجت شرورة/ نجرا /اىممينت اىعربُت اىسعىدَت

  اىخدرَبُييت فييٍ مجيياه    خُاجيياحه ا جامعييت حعييز فييٍ ظييىءبخفعُييو أداء أععيياء هُلييت اىخييدرَ  ى نمييى م مقخيير

  .حننىىىجُا اىمعيىماث

  ىدي األغفاه اىعاحىَُن من وجهت نجر مربُاحه  فٍ مدَنت حعز. ىمهاراث اىحُاحُت 
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