
 

 

 

 

 سعيد خليل / األستاذ الدكتورالفاضل السيد     

 عميد كلية التربية      

 تحية طيبة وبعد،،         

  امعلللرل  ا للللا االمللل    ا ل للل   )بشللل    قريلللر  –رفلللذ  للل    –نُرسلللس ادللل           

 و الللل م ن ممللللل رة لللل   امرب لللل   ( 9102/9191و اوسلللل لس  امعة م لللل  ا ة لللل   امرب لللل  

 .01/09/9102بم ريخ أرموبر  6ج مع  

 

 ،،رجاء التفضل بالنظر  

 وتفضوا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام والتقدير ،،،
91/91/1191 

  ./ د          
                      

 سحر عثمان
مدرس      

 تكنولوجيا التعليم

  



 

 

 تقرير

طار  ية إفي إ مام كل يةهت هب  الترب ية موا برعا

ها ية و طالب ها التطوير لفي ضمن خطت جال التع م يم

معتترا الينتتي ال) ة الكليتتنظمتت  فقتتد  00م والتتتعل

سائل التعليميةلألعمال الينية وا ية لو  لكلية الترب

ٌأقتتتيم والتتت   ، 01/09/9002بتتتتاري  (  9002/9090

عة ب ية لجام بة المركز توبر  6المكت يث أك تو  إ، ح ح

 علتتتتت  عتتتتتدد متتتتتن اللوحتتتتتا  الينيتتتتتة 

نتشرف  00 طلبة الكلية إنتاجمن  التعليميةالوسائل و

 :بعرا مايلي
 

 :التعريف بالمعرا

  لطوب ة لبتكاريوتحسوي  العمليوة اإهوف  للو  يأكتووبر   6ُتقيمه كلية التربية جامعة هو معرض  -

التعليميوة وتوويير مزوزو  مو  أيكوار الوسوا ل  هواوالعمل عل  تعزيز وكش  المواه  ورعايتها

لبووفاعهف تحفيووز الطووب  القووفام  وتعزيووز   وكوو ا العلمووت والحيووام المه يووةتفيووفهف يووت التووفري  

والتوت ُتعوف مو  األ شوطة  "التربيرة الفييرة" األول شريينالمعرر  يتضمن و؛  تما هف ألقسامهفول

 (الرسوف  الموسويق   التيوميف)المهمة إكسا  الطب  المعرية وتشمل الكثير م  الف وو   مثول 

 التربويوووة سوووتزفف ضوووم  الموووفزب  ضوووم  االيوووا  التوووت تُ ُتعوووف " التعليميرررةالوسرررا ل " الثوووا ت

 ف زبوورا  مت وعووة يمزوو  م هووا كوول طالوو  يتقووفو موواف الطالوو  ولشووباه حاجتووه للووتعلفهتلسووتثارم إ

 عتبوار  يعمول علو  لشوراي جميوو الحووام يوت عمليوا  الوتعلفإب هتماموهليحقق أهفايوه ويثيور ما 

 .ه ا التعلفما يؤفي لل  ترسيخ وتعميق م

 :فعاليا  المعرا

 ا للدراسات العلييا ب ر يس الجامعة  –على عبدالعزيز / السيد األستاذ الدكتور إفتتح المعر  -

 والبحرررررل العلمرررررب واليرررررا ئ ب عمرررررال يا رررررب ر ررررريس الجامعرررررة لشررررر ون التعلررررريئ وال ررررر ب

بع  السادة وكر   الكليرة بحضور عميد كلية التربية،  –سعيد خليل / والسيد األستاذ الدكتور

 الكليررررة، وكرررران باسررررتيبال الحضررررور و لبررررة ورؤسررررا  األ سررررائ وئعضررررا   ي ررررة الترررردريس 

 .مدير المكتبة -موريس ئبو السعد  /د.ئالسيد 



-2- 

 (، لغة عربية، تربية خاصةرياا األطيال)م اقسأمشاركة ** 

 :كالتالي.. ببعض النشاطا  

 -أحالم قطب / د.م.أ قسم رياا األطيال بإشراف عام: أولا 

 :رئيس القسم

مووفرم التربيووة  - عصررائسررارة ./ دبإشوورا  قسووف ريوواض األطفووال  لطووب عررر  موسررييب  -

 .(ت مية الحم الف ت) الموسيقية

التربيووة الرياضووية مووفرم  – برردر ئحمررد./ د بإشوورا قسووف ريوواض األطفووال  لطووب  إسررتعرا  -

 (.ت مية المهارا  الحركية)
 

 تعليميووووة  عوووورا م قفازيووووة وعوووورا م الماسووووكا  وقيوووو  ي يووووة  وسووووا ل لوحووووا   ) عررررر  -

 :باشراف ئعضا   ي ة التدريس( " الت مر"عرض مسرحت بمسرح العرا م   ومسرح الظل

 .مفرم تك ولوجيا التعليف -سحر عثمان ./ د -

 .مفرم التربية الف ية -غدير المياح ./ د -

 .بقسف رياض األطفالمفرم  - يج   عبداليوي/ .د -

 .مفرم بقسف رياض األطفال -ثريا محجوب ./ د -

 .التربويعلف ال فم بقسف  -ئسمهان حمدي / ئ.ئ -
 

فاطمة / د.م.بإشراف عام أقسم التربية الخاصة : ثانياا 

 :رئيس القسم - بركا 

  موووووا ر لتوووووفري  المعووووواقي  عقليووووواى القوووووابلي  للوووووتعلف علووووو  األفوا  المسوووووتزفمة  )عرررررر   -

   لوحوووا  تعليميوووةم تجوووا  كإعوووافم توووفوير مزلفوووا  البي وووة  يفويوووة أعموووال  يووو  بعوووض المهووو 

 باشرررراف ئعضرررا   (  وسوووا ل تعليميوووة  عووورا م قفازيوووة  عووورا م الماسوووكا للف وووا  الزايوووة

 : ي ة التدريس

 .بقسف التربية الزايةمفرم  - دعا  الدسو ب./ د -

 .بقسف التربية الزايةمفرم  -إيمان السعيد ./ د -

 .تك ولوجيا التعليفمفرم  -سحر عثمان ./ د -

 .رياض األطفالمفرم  -يج    اشئ ./ د -

 .مفرم تك ولوجيا التعليف -ئحمد مص فى ./ د -

 .بقسف علف ال فم التربوي -ئسمهان حمدي / ئ.ئ -

 :اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية: ثالثاا 



 .مفرم تك ولوجيا التعليف -أحمف ميطف  ./بإشرا  ف –وسا ل تعليمية  عر  -
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 :المعرا نتائج

 بموووووا تضوووووم ه المعووووورض مووووو  يعاليوووووا  وم تجوووووا  –علووووو  عبوووووفالعزيز / ف.أالسووووويف  ئشررررراد -

الف يووة والوسووا ل التعليميووة التووت ي تجهووا  اللوحووا معوورض بالجامعووة لبيووو بعموول وئوصرى سرريادت  

 .بمسعار رمزية لتشجيعهف ي  ت مية الحم اإبفاعت لفيهف بالكلية الطب 
 

يت مجال التعليف وعل  طببها  كلية التربية م  الكليا  الرا فمم  ب -عميد الكلية / د.ئكد السيد ئ -

    وأ  الجامعووةسووات تها فور كبيوور يووت تعلوويف جيوول قووافر علوو  تحموول المسوو ولية يووت المسووتقبلوأ

بموا يسواهف يوت ب وا   الطوب  م  أجل ت مية مهارا  وقفرا كاية اإحتياجا   ريتويتعمل عل  

 مشووويراى للووو  تب وووت الكليوووة أليكوووار طببهوووا الموهووووبي  ل لسووووق العموووشزيوووياتهف وتووومهيلهف 

 والتوووت يعمووول علووو  لبرازهوووا كووووافر متميوووزم مووو  أعضوووا  هي وووة التوووفريم إكسوووابهف الزبووورم 

 .والمهارم البزمة
 

الوو ي  أشووافوا بمووا يتضووم ه الطووب  تفوواعبى كبيووراى ولقبووا ى بووي  الحضووور و هد المعررر شررو ررد  -

المعوورض موو  أعمووال ي يووة ولبفاعيووة  تعكووم مسووتوو المشوواركة ال وعيووة والمتميووزم التووت تحقووق 

 الغرض الم شوف م هوا  مو  زوبل ريوو المسوتوو التعليموت للطوب  والطالبوا  وتعزيوز قوفرتهف 

  .عل  التفاعل مو المافم التعليمية

 الشوكر بتقوفيف  –سوعيف زليول / ف.السويف أوبوفالعزيز علو  ع/ ف.السويف أ اموقا المعرر  وفى يهايرة

الووة يووت ل جوواح هوو ا المعوورضل والقووا مي  علوو  المعوورضللحضووور   ولكوول موو  شوواري  مشوواركتهف الفعل

 .إلرتقا  بالعملية التعليميةلي  ل تار عمل تعليمت 

 رجا  التفضل باليظر،،.. عر            

91/91/1191 

  ./ د          
                      

 سحر عثمان
مدرس      

 تكنولوجيا التعليم



 

 

 

 

 























 


