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عام،  كل  من  أكتوبر  ىف  املتحدة  األمم  قررته  الذى  للمسنني  العاملى  باليوم  اإلحتفال  إطار  ىف 
ومتاشياً مع اتجاه دولة اإلمارات العربية املتحدة ىف دعم فئة كبار السن، تشارك جامعة العلوم 
والتقنية ىف الفجرية املجتمع من خالل معرض خاص بفئة كبار السن ينظمه قسم العالقات العامة 
الفعاليات،  وإدارة  الطلبة  شؤون  عامدة  مع  بالتعاون  بالجامعة  والعلوم  اإلنسانيات  بكلية  واإلعالن 

واملعرض تحت شعار (الربكة فيكم) 
  تتيح جامعة العلوم والتقنية ىف الفجرية لعدد من كبار السن عرض منتجاتهم ومشغوالتهم وبعض 
الحرف من خالل هذا املعرض، وذلك بهدف دعم الجامعة لكبار السن تأكيداً عىل دورها ىف الخدمة 

املجتمعية
 

يشتمل املعرض عىل أركان عديدة ومتنوعة 

أوالً: الركن الخاص بوزارة تنمية املجتمع بدبا الفجرية
وفيه تستعرض مجموعة من النساء (األرس املنتجة) عدد من 
النايلون،  من  تراثيات  التىل،  مثل:  واملشغوالت  الحرف 
أدوية  متنوعة،  سعفيات  ميداليات،  شنط،  دخون،  مداخن، 

شعبية، حناء، سالل للدالت، أتشار، سمن، عرض الزهبه. 

ثانياً: الركن الخاص 
بجمعية دبا الفجرية 

التعاونية لصيادى 
األسامك

وفيه يشارك عدد من 
الرجال بتقديم النهمه 

واألغاىن الشعبية 
الرتاثية الخاصة بالنوخذة 

والبحر، مع استعراض 
أدوات الصيد القدمية. 

ثالثاً: الركن الخاص بجمعية الفجرية الخريية
يستعرض من خالله أيضاً عدد من كبار السن صناعة البخور 

بعض املأكوالت الشعبية واملنتجات الرتاثية اإلماراتية.



مركز ألفا الطبى بالفجرية.  -١
         فحوصات مجانية للكوليسرتول والسكر وضغط الدم واألسنان وكتلة الجسم. 

جمعية الفجرية الخريية.  -٢
         هدايا لكبار السن من لرجال والنساء.

دكتور نيوترشن.  -٣
         فحص نسبة الدهون والسوائل والعضل وكتلة الجسم 

         توعية حول الغذاء الصحى. 
         توزيع عينات مجانية من الشوكوالتة الصحية.

هيئة الهالل األحمر اإلماراىت.  -٤
           توزيع هدايا لكبار السن.

مستشفى الفجرية.  -٥
         فحص ملرض السكر وضغط الدم ونصائح للتغذية.

مركز أصحاب الهمم بالفجرية.  -٦
         توزيع هدايا لكبار السن.
مركز العدسات بالفجرية.  -٧

         فحص نظر فورى لكبار السن وتوزيع كوبونات خصم ٥٠٪.
محل العطور ىف سيكرت.  -٨
         عطور كهدايا لكبار السن.

نادى سيدات الشارقة بكلباء.  -٩
         تدريب فردى لكبار السن حول أنواع الرياضة املناسبة لهم

١٠-محل مالبس الشباب.
         قطع قامشية نسائية كهدايا لكبار السن>

١١-مركز اإلرشاد النفىس والسعادة الخاص بقسم علم النفس بالجامعة>
         توعية وإرشادات خاصة بالصحة النفسية لكبار السن>

عىل هامش املعرض يقدم عدد من الجهات املجتمعية العديد من الخدمات واملنتجات التى تفيد كبار السن 

طالب من املرحلة الثانوية من مدرسة محمد بن حمد الرشقى
طالب من املرحلة الثانوية من مدرسة الفجرية 

مركز أصحاب الهمم بالفجرية
معهد الشارقة للرتاث فرع كلباء
نادى سيدات الشارقة فرع كلباء

طلبة الجامعة وأولياء األمور
أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية بالجامعة

ضيوف املعرض

برنامج الفعالية

 السالم الوطنى
 كلمة الرتحيب

البدء بالقرآن الكريم
كلمة رئيس الجامعة

كلمة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية وعميد كلية اإلنسانيات والعلوم
 كلمة نائب رئيس الجامعة للشؤون املالية واإلدارية

عرض مادة فيلمية حول انجازات دولة اإلمارات فيام يخص كبار السن
افتتاح املعرض ويستمر حتى الساعة    ٥    مساءاً.
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