
1 
 

                                                                       

 محضر المؤتمر الطالبى االول لقسم رياض األطفال

 :بحضور كل من   9142اكتوبر  41بتاريخ  األول يوم االثنين عقد المؤتمر

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربيةأحالم قطب               رئيس قسم رياض األطفال و / د.م.أ

 سالى حنا                    وكيل كلية التربية / د.أ

 محمد عبد القادر         وكيل الدراسات العليا بكلية التربية/ د.م.أ

 عضو هيئة التدريس بقسم رياض االطفالنجالء عبد القوى           / د

 عضو هيئة التدريس بقسم رياض االطفال غدير المياح                 / د

 عضو هيئة التدريس بقسم رياض االطفالنجالء هاشم                / د

 عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس التربوى    داليا يسرى           / د

 بقسم رياض االطفال  سلمى يحي              معيدة/ أ

 بقسم رياض االطفال  معيدةآيه مجدى               / أ

 بقسم رياض االطفال  معيدة            ايناس محمود/ أ

 بقسم رياض االطفال  معيدة              آية عالء  / أ

 بقسم رياض االطفال  معيدة            اسراء محمود/ أ

  اللغة العربية بقسم  معيدةاسماء شعبان          / أ

 . قر فلا عيمجب تابلاطلا نم ددعو  مسقلا يجير خ يلثمم

ـــو ب بالصــالو و الســالم علــى رســول ا  أحالالالم بطالال  /د.م.أبرئاســة لريــاض األطفــال  تمر الطالبــىؤ دأ المـــــ
كذلك تم الترحيب بضيوف المؤتمر وفد الطالبات و ساتذو الكليه والهيئة المعاونة و أالترحيب بالحضور من و 

 .مدرسة سمارت فيجن 
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ـــة  ـــي للقســـم خطـــوة مـــن خطـــوات االســـتعداد للمـــؤتمر الطـــالب للكلي اوضـــحت ســـعادتها ان المـــؤتمر الطالب
 . الطالباتالخريجين و ممثلى سوق العمل و ،وسوف يتم تنظيمه سنويا بوجود الهيئة االكاديمية و 

عـن لته و رسـاكـذلك رؤيـة القسـم و و  واهـدافها، رسالتهاو  استكملت حديثها بتعريف الحضور عن رؤية الكليةو 
  متطلباته ن تخريج معلمات يواكبلسوق العمل انشطة القسم لتعاون مع ممثلي 

 
 محمود مدير مدرسة سمارت فيجين كالتالى /و جائت كلمة أ

التقـــــدير لكـــــل مـــــن تحيـــــة الحضـــــور الكـــــرام و اخـــــ  بالتحيـــــة و عـــــد ب
أحالم بطال  رئاليق بسالم /د.م.او سعيد خليل عميد كلية التربية /د.أ

علـى دعـوتهم لحضـور المـؤتمر األول رياض األطفال بكلية التربية  
 .لرياض األطفال

 :بدأ حديثة ببعض المواصفات العامة التى يج  توافرها فى خريج كلية التربية و لخصها كاالتى

ميـذ و الـالمالء و اإلدارة و التمتع بالثبات اإلنفعالى، و التحكم فى ردود األفعال سواء بالنسبة للتال .4
 .أولياء ااألمور

 .التمتع بقدر من الثقافة العامة .9
كــذلك تحتــواء تالميــذو و التعامــل معهــم باألســلوب الــذى يالئــم مــرحلتهم القــدرة علــى تقبــل األخــر و  .3

 .العمرية
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ليســت كــذلك حــب مــا يؤديــه مــن عمــل كرســاله و مراعــاو انــه قــدوو للتالميــذ و بمظهــر الئــق و  التمتــع .1
 .ظيفةو 
 .التمتع بقدر وافر من تحمل المسؤلية .5

المؤهـل لمرحلـة معينـة أو  و انتقل بالحديث مـن النظـرة العامـة تلـى الخاصـة لمواصـفات خـريج كليـة التربيـة
ــة المصــرية فــى النظــام التعليمــى الجديــد هــو وجــود أ تلــى مــادة معينــة معينــة حيــث اشــار ن توجهــات الدول

حتـى الثالـث االبتـدائى ، كمـا للصفوف األولـى ،بدايـة مـن الصـف األول لريـاض األطفـال، و " معلمة فصل"
الوسائل لوضع خبراتهم فى صورة محتوى و طرق التدريس ء المناهج و الحمل األكبر يقع على خبرارأى ان 

و انجلياليــة حســب نــو  أعربيــة ) الجمــع  بــين تــدريس لغــةيســاعد الخــريج علــى أداء دورة، الــذى يتمثــل فــى 
جالء من الدراسات اإلجتماعيـة، و األنشـطة المصـاحبة العلوم و الرياضيات و باالضافة تلى تدريس ( الدراسة
         .لكل ذلك

الــذى يقــوم و امــا بالنســبة للمعلــم المتخصــ  فــى مــادة بعينهــا 
بهــــذا الــــدور اعتبــــارار مــــن الصــــف الرابــــع األبتــــدائى، و حتــــى 
الثالث الثانوى، فقـد كـان يرجـو ان يشـمل المقـرر الدراسـى لـه 
ــــــى البحــــــث           بمــــــا يعينيــــــه علــــــى اكســــــاب التالميــــــذ القــــــدرة عل

 .االعتماد على الذاتو 

 .بية العملية للطالب حتى يمارسوا المهنة بال ضغوط أو مسئولياتن تاليد فترة التر أكما تمنى 

تجعلهــم التــى البــد مــن وضــع طــرق جاذبــة لــ والد و أختــتم كلمتــه بالحــديث عــن مــادة التربيــة اإلســالمية و 
العمـــل علـــى محاكـــاو هـــذو و كـــذلك وضـــع أمثلـــة و نمـــاذو طيبيـــة لهـــم و . وقـــت هـــذو المـــادةحريصـــين علـــى 
  .األخرون تسالمنا من خالل افعالناالنماذو لكى يرى 

 .المناقشةل سئلة و بعد ذلك بدأت فقرو مفتوحة و 

علـى وفد مدرسـة سـمارت فيجـين  عضو  حسين/أحث حيث 
ان يكـون لـديهم ثقـة فـى و . اتياذ المهنية مهاراتالتنمية اهمية 
 .مناسب ان يكون مظهرالنفس و 
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ل طفـال و انهـا  نشـاطحضـرت وسـائلها و و فـى احـدى المـدارس ، مقابلـةانها عملت ايه مجدى / بالت او 
 .كثيرة افدتها فى المقابلة الشخصيةكانت بتدرب فى حضانه و كان ذلك سبب فى اكتساب مهارات

التربيــة العمليــة فــى المــدارس كمســتمعين فــى الســنتنين الطالبــات ن يمارســان  اينالالاق نجيالال / ابترحالالت أ و
                                             .الثقة بأنفسهمالمهارات و اكتساب الخبرات و االولى من الكليه ليساعدهم على 

الثانية  لتطبيق مقترح الحضـور كمسـتمعين تقسم طالب الفرقة االولى و  ان الكليه  باقتراح محمود/ علق ا
 .التجريبيةالحكوميه و الكتساب الخبرو من خالل المدارس 

بـان الكليـه افادتهـا خريجالة القسالم  حفصالةاستاذة تحدثت و 
قامـــت بطـــرح ســـؤال كيفيـــة تطبـــيقهم و مجـــال و  49كثيـــرا فـــى 

  ؟مع ولى األمر الذى يعنف طفلهتتعامل المعلمة كيف 

 ولى األمربانهم يقومو بأستدعاء  محمود/ ا اجابها

مـر تحـاول المدرسـة ان تعـدل مـن سـلوك الطفـل عنـدما ال يسـتجيب ولـى األوضع برنامج عالجـى معهـم و و 
 .من خالل الوقت الدراسى

واعضــاء هيئــة محمــود / ســالى حنــا و ا/ د.ا و كــل مــن  الحضــورأحــالم قطــب / د.م.افــى النهايــة شــكرت 
  .القسم  طالباتوممثلي خريجى القسم و   القسمالتدريس و الهيئة المعاونة ب

 


