محضر المؤتمر الطالبى االول لقسم رياض األطفال
عقد المؤتمر يوم االثنين األول بتاريخ  41اكتوبر  9142بحضور كل من :
أ.م.د /أحالم قطب

رئيس قسم رياض األطفال ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية

أ.د /سالى حنا

وكيل كلية التربية

أ.م.د /محمد عبد القادر
د /نجالء عبد القوى
د /غدير المياح
د /نجالء هاشم

وكيل الدراسات العليا بكلية التربية
عضو هيئة التدريس بقسم رياض االطفال
عضو هيئة التدريس بقسم رياض االطفال
عضو هيئة التدريس بقسم رياض االطفال

د /داليا يسرى

عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس التربوى

أ /سلمى يحي

معيدة بقسم رياض االطفال

أ /آيه مجدى

معيدة بقسم رياض االطفال

أ /ايناس محمود

معيدة بقسم رياض االطفال

أ /آية عالء

معيدة بقسم رياض االطفال

أ /اسراء محمود

معيدة بقسم رياض االطفال

أ /اسماء شعبان

معيدة بقسم اللغة العربية

ممثلي خريجي القسم وعدد من الطالبات بجميع الفرق .
و ب ـ ـ ـدأ الم ـؤتمر الطالبــى لريــاض األطفــال برئاســة أ.م.د/أحالالالم بط ال بالصــالو و الســالم علــى رســول ا
والترحيب بالحضور من أساتذو الكليه والهيئة المعاونة والطالبات وكذلك تم الترحيب بضيوف المؤتمر وفد

مدرسة سمارت فيجن .
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اوض ــحت س ــعادتها ان الم ــؤتمر الطالب ــي للقس ــم خط ــوة م ــن خطـ ـوات االس ــتعداد للم ــؤتمر الط ــالب للكلي ــة
،وسوف يتم تنظيمه سنويا بوجود الهيئة االكاديمية وممثلى سوق العمل والخريجين والطالبات .

واستكملت حديثها بتعريف الحضور عن رؤية الكلية ورسالتها واهـدافها ،وكـذلك رؤيـة القسـم ورسـالته وعـن

انشطة القسم لتعاون مع ممثلي سوق العمل لتخريج معلمات يواكبن متطلباته

و جائت كلمة أ/محمود مدير مدرسة سمارت فيجين كالتالى
بعـ ــد تحيـ ــة الحضـ ــور الك ـ ـرام و اخ ـ ـ

بالتحيـ ــة والتقـ ــدير لكـ ــل مـ ــن

أ.د/سعيد خليل عميد كلية التربية و ا.م.د/أحالم بطال رئاليق بسالم
رياض األطفال بكلية التربية علـى دعـوتهم لحضـور المـؤتمر األول

لرياض األطفال.
بدأ حديثة ببعض المواصفات العامة التى يج توافرها فى خريج كلية التربية و لخصها كاالتى:
 .4التمتع بالثبات اإلنفعالى ،و التحكم فى ردود األفعال سواء بالنسبة للتالميـذ و الـالمالء و اإلدارة و
أولياء ااألمور.

 .9التمتع بقدر من الثقافة العامة.

 .3القــدرة علــى تقبــل األخــر وكــذلك تحت ـواء تالميــذو و التعامــل معهــم باألســلوب الــذى يالئــم مــرحلتهم
العمرية.
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 .1التمتــع بمظهــر الئــق وم ارعــاو انــه قــدوو للتالميــذ وكــذلك حــب مــا يؤديــه مــن عمــل كرســاله وليســت
وظيفة.

 .5التمتع بقدر وافر من تحمل المسؤلية.
و انتقل بالحديث مـن النظـرة العامـة تلـى الخاصـة لمواصـفات خـريج كليـة التربيـة المؤهـل لمرحلـة معينـة أو

مــادة معينــة معينــة حيــث اشــار تلــى أن توجهــات الدولــة المص ـرية فــى النظــام التعليمــى الجديــد هــو وجــود

"معلمة فصل" للصفوف األولـى ،بدايـة مـن الصـف األول لريـاض األطفـال ،وحتـى الثالـث االبتـدائى  ،كمـا
رأى ان الحمل األكبر يقع على خب ارء المناهج وطرق التدريس والوسائل لوضع خبراتهم فى صورة محتوى
يســاعد الخـريج علــى أداء دورة ،الــذى يتمثــل فــى الجمــع بــين تــدريس لغــة( عربيــة أو انجلياليــة حســب نــو

الدراسة) باالضافة تلى تدريس الرياضيات والعلوم وجالء من الدراسات اإلجتماعيـة ،و األنشـطة المصـاحبة
لكل ذلك.

امــا بالنســبة للمعلــم المتخصـ

فــى مــادة بعينهــا والــذى يقــوم

به ــذا ال ــدور اعتب ــا ارر م ــن الص ــف ال ارب ــع األبت ــدائى ،و حت ــى

الثالث الثانوى ،فقـد كـان يرجـو ان يشـمل المقـرر الد ارسـى لـه
بم ـ ــا يعينيـ ـ ــه علــ ــى اكسـ ـ ــاب التالميـ ـ ــذ القــ ــدرة علـ ـ ــى البحـ ـ ــث

واالعتماد على الذات.

كما تمنى أن تاليد فترة التربية العملية للطالب حتى يمارسوا المهنة بال ضغوط أو مسئوليات.
و أختــتم كلمتــه بالحــديث عــن مــادة التربيــة اإلســالمية والتــى البــد مــن وضــع طــرق جاذبــة ل ـ والد تجعلهــم

حريصــين علــى وقــت هــذو المــادة .و كــذلك وضــع أمثلــة و نمــاذو طيبيــة لهــم والعمــل علــى محاكــاو هــذو
النماذو لكى يرى األخرون تسالمنا من خالل افعالنا.
وبعد ذلك بدأت فقرو مفتوحة ل سئلة والمناقشة.
حيث حث أ/حسين عضو وفد مدرسـة سـمارت فيجـين علـى
اهمية تنمية المهارات المهنية ذاتيا .وان يكـون لـديهم ثقـة فـى

النفس وان يكون مظهر مناسب.
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و بالت ا /ايه مجدى انها عملت مقابلـة فـى احـدى المـدارس ،وحضـرت وسـائلها و نشـاط ل طفـال و انهـا
كانت بتدرب فى حضانه و كان ذلك سبب فى اكتساب مهاراتكثيرة افدتها فى المقابلة الشخصية.
و ابترحالالت أ /اينالالاق نجي ال ان يمارس ـن الطالبــات التربيــة العمليــة فــى المــدارس كمســتمعين فــى الســنتنين
االولى من الكليه ليساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات والثقة بأنفسهم.
علق ا /محمود باقتراح ان الكليه تقسم طالب الفرقة االولى والثانية لتطبيق مقترح الحضـور كمسـتمعين
الكتساب الخبرو من خالل المدارس الحكوميه والتجريبية.
و تحدثت استاذة حفصالة خريجالة القسالم بـان الكليـه افادتهـا
كثي ـ ار فــى  49مجــال وكيفيــة تطبــيقهم وقامــت بطــرح س ـؤال

كيف تتعامل المعلمة مع ولى األمر الذى يعنف طفله؟
اجابها ا /محمود بانهم يقومو بأستدعاء ولى األمر

ووضع برنامج عالجـى معهـم وعنـدما ال يسـتجيب ولـى األمـر تحـاول المدرسـة ان تعـدل مـن سـلوك الطفـل

من خالل الوقت الدراسى.

فــى النهايــة شــكرت ا.م.د /أحــالم قطــب الحضــور و كــل مــن ا.د /ســالى حنــا و ا /محمــود واعضــاء هيئــة
التدريس و الهيئة المعاونة بالقسم وممثلي خريجى القسم وطالبات القسم .
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