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رة     ــاھــة القــــجامع- الــــاألطفة ریاضـــكلی:    اســم الكلیـــة 

یزة ــالج–ـــى الدق-ریرــارع التحــــش56مقــر الكلیـــة  :     
33369744الفـاكس :     37622821التلیفـــون :  

www.kind.cu.edu.egى:ــــاأللكترونالموقع 

ة: ــعمید الكلی
أ.د/ مصطفـــى حسن النشـــــار  

37622821التلیفون :  

مدیر وحدة الجودة وتقویم االداء بالكلیة
أ.م.د/ رضا مسعد الجمال

37481915التلیفون :    

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب :
أ.د/ بطـرس حافــظ بطـرس

37622835التلیفون : 

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث :
أ.م.د/ أبـو المجــد أحمـد

37622834ون :    ـــالتلیف

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :



أ.م.د/ جمال مختار حمزة
37622834التلیفـــون :   

ة :ــــم العلوم األساسیـــرئیس قس
أ.د/  كمـــال الـدین حســین 

37481915ـــون :  التلیف

ة:ـــویــم العلوم التربــرئیس قس
أ.م.د/ ناھد فھمى حطیبة

37481915ون :ـــالتلیف

ة: ــــم العلوم النفسیــــرئیس قس
أ.د/ سھــیر كــامل 

37622835ـــون :  التلیف

ة : ـــــین الكلیــأم
السـیدة / فــاتن الــدیب 

37622829ون :ـــالتلیف

م1988ة  :    ــة بالكلیـــدء الدراســتاریخ ب
م1998اھرة : ــالقة ـــة لجامعـــام الكلیـــتاریخ انضم



مدیر وحدة ضمان الجودة وتقویم األداءأ.م.د/ رضا مسعد الجمال
عضوأً أ.م.د/ أبو المجد أحمد
عضوأً د/ نوال على محمد

عضوأً د/ محمد عطا
عضواً د/ سحر صالح الدین

عضوأً د/ جیھان عزام
عضوأً أحمد أمیند/

عضوأً د/ نھى ضیاء الدین

المنسق الفنى واالدارى للوحدةأ/ زینب عبدالصادق على

عضو ادارى بالوحدةأ/ محمد عید محمد

تمت موافقة مجلس الكلیة على التقریر السنوى الثانى 
)7مجلس رقم (13/4/2009بتاریخ 2007/2008

فریق عمل التقریر



جامعة القاهرة–كلیة ریاض األطفال 





عنوان كلیة ریاض اطفال, جامعة القاھرة

جامعــــة القــاھــرة     - األطفــــالكلیـــة ریاض:اســم الكلیـــة 

الجــیزة –الدقـــى -شــــارع التحــریر 56مقــر الكلیـــة  : 

33369744الفـاكس 37622821التلیفـــون :  

www.kind.cu.edu.egالموقع األلكترونــــى:



أھداف كلیة ریاض اطفال, جامعة القاھرة
تسعـــى كلیة ریاض األطفــــال إلـــي تحقیق األھــداف التالیــــة:

إعداد حملة الثانویة العامة والشھادات المعادلة للعمل كمعلمات في ریاض األطفال.-1

طفال االرتقاء بالمستوى العلمي والمھني والثقافي للطالبات وللعاملین في مجال ریاض األ-2

وتعریفھم باالتجاھات التربویة المعاصرة.

إجراء البحوث والدراسات العلمیة في مجاالت التخصص المختلفة بالكلیة.-3

تبادل الخبرات والمعلومات مع الھیئات والمؤسسات التعلیمیة والثقافیة المصریة  والعربیة -4

والدولیة، والتعاون معھا في القضایا التربویة ذات االھتمام المشترك.

تقدیم المشورة الفنیة لألفراد والمؤسسات في مجاالت التخصص المختلفة.-5

لقاھرة من األقســـام األكادیمیـــة التالیة:وتتكون كلیة ریاض األطفــــال بجامعـــة ا

.قسم العلوم التربویة-أ 

. قسم العلوم النفسیة-ب 

قسم العلوم األساسیة-ج 



نبذة كلیة ریاض اطفال, جامعة القاھرة

وامتدت تبعیتھا لوزارة التعلیم العالــي حتى صدور القرار 1988أنشئت الكلیــــة عــام 

بضم كلیة ریاض األطفـال إلى أكبر صرح علمي على 1/10/98فـي 329الجمھوري رقـــم 

مستوى الوطن العربي أال وھى جامعــة القاھـرة . 



1

أ.د بطرس حافظ بطرس ـ عمید الكلیة

مشرف علي وكیل الدراسات- أ.د/ بطرس حافظ بطرس
وكیل التعلیم والطالب-أ.د/ عاطف عدلي فھمي

قائم بعمل وكیل المجتمع والبیئة-أ.م.د/ جمال مختار حمزة



كلیة ریاض اطفال, جامعة القاھرةرسالة

وجــــود رسالـــة للمؤسســـة :-

أعدت 

15/11/2005) بتاریخ3مجلس الكلیة رقم (

اث

المحلیة واالقلیمیة والعالمیة  .

وعرضت

2007/2008

ارسالھا بالبرید االلكتروني لبعض الكلیــــات المماثلــــة بالداخل والخــارج وأقســــام وشعب 

الطفولة بالكلیــــات الجامعیـ

من المطویات والمطبوعات المختلفةورش العمل والمؤتمرات من خالل عدد 

نـص الرسالــــة-2



* رسـالــة كلیـــة ریاض األطفــال *

بتخریج معلمات متمیزات–جامعة القاھرة –تسعى كلیة ریاض األطفال 

وبدنیاً وصحیاً بما یضمن لھ التفوق في

البحثیة والتعلیمیة والمجتمعیة مع وعى كامل بمشكالت المجتمع البیئیة وأخالقیات المھنة .   

--تقوم كلیة ریاض األطفال

األطفال في مرحلة ریاض األطفال لتنمیة المعارف والمھارات الالزمة إلعداد طفل متمیز 

التخصص مع وعى كامل بمشكالت المجتمع والبیئة وأخالقیات المھنة.

وتمتد رسالة الكلیة لتشمل رفع ق

راه.الدبلومات الخاصة في التربیة ( ریـاض أطفـــال )  والماجستیر والدكتو

لة محلیاً وإقلیمیا وعالمیاً.العلمیة المعنیة بتنمیة الطفو



اه . ( ریاض األطفال ) والماجستیر والدكتور

كما  تساھم الكلیة في إثراء العلوم التربویة والنفسیة واألساسیة والبیئیة من خالل بحوث علمیة 

وإقلیمیا وعلمیاً .  



رؤیة كلیة ریاض األطفال, جامعة القاھرة

تتحقق رؤیــة الكلیــة من خــالل أقســـام الكلیــة األكادیمیــة التـي  تھتم بإكســاب الطالبـات 

المعارف والمھـارات األكادیمیــة والمھنیــة الالزمــة لألداء المھنــي من خـالل برامج مدروســة 

ة ریاض األطفــال واالستفــادة من المستجدات العـالمیة في ھذا المجــال ومتطـورة إلعــداد معلم

-بالتعاون مع الجھات المعنیة محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً، عن طریق ثالثة محاور :

المحـور التربـوي : .1

معرفیة والمھنیة ویھدف إلى إكساب الطالبة األسس األكادیمیة التربویة والمھارات ال

المرتبطة بأصول ومناھج وبرامج وطرق وأسـالیب تعلیم الطفل، وتكنولوجیـا التعلیم والتعلم 

المختلفة لالرتقاء بالمھــارات والقـدرات والمعلومات واالتجاھات لتأھیلھن للعمل في مجـال 

ریاض األطفال .

المحـور النفســي : .2

ویتولى إكســاب الطـالبة المعارف األكادیمیة المرتبطة بالخصائص النفسیة والعقلیة 

إلعــداد برامج تتالءم مع ھذه الخصـائص وكیفیة االكتشـاف المبكر لإلضـطرابات النفسیــة 

واالجتماعیة واإلعاقات المختلفة والتعــامل مع ذوى االحتیــاجات الخاصــة وتعدیل جوانب 

السلوك المرتبطة بالطفل داخل الروضة وطرق تنمیة قدرات الطفل .

المحـور الثقافــي : .3

ویتولى إكسـاب الطـالبة الثقافـة العامـة والمتخصصة وتنمیــة المھـارات المعرفیـة 
ما بعد واألدائیة بھا في المجـاالت الثقافیــة والفنیة والصحیة والتكنولوجیة والتي تساعدھا فی

علـــى أداء مھامھا في الروضات من خالل قسـم العلوم



كلمة كلیة ریاض اطفال, جامعة القاھرة

كلمـــــة

كلمـــــة
األستـاذ الدكتـور
حسام محمد كامل

رئیـس جامعــة القـاھـرة

إلـى بناتـي الطـالبات الجـدد 

بمنـاسبة انتمـائھم إلـى أسـرة جامعـة القـاھـرة 

الجامعـي الجـدید مع مطلع العـام

2009 /2010

بسم هللا الرحمن الرحیم

أبنائـى و بناتـى من طـالب جامعة القـاھرة وطالبتھا 

سالم هللا علیكم جمیعا ورحمتھ وبركاتھ ،

*************

أعضاء ھیئة التدریس و العاملین و البنائى و بناتى طالب الجامعة ، القدامى منھم و الجدد ، تحیة 



0

0بدایة ھذا العام الدراسى الجدید یواكب احتفال الجامعة بالعید المئوى األول لھا أن 

ع

0التغلب علیھا 

0أجل الجامعة و الوطن ، و في سبیل أبنائھم الطالب و الطالبات 

: مر

0الجنود المجھولین الذین یخدمون المؤسسة بإخالص و في صمت و تجرد 

حفظ هللا جامعة القاھرة

000

0و كل عام و حضراتكم جمیعا بخیر 000المولى و نعم النصیر 

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،… وفقكم هللا 

رئیس الجامعة

الدكتور.حسام محمد كامل



كلمـــــة

األستـاذ الدكتـور
مصطفى حسن محمد النشــار

عمیـد الكلیــــة 

إلـى بناتـي الطـالبات الجـدد 



سـرة كلیـة ریاض األطفـالبمنـاسبة انتمـائھم إلـى أ

وجامعـة القـاھـرة  

مع مطلع العـام الجامعـي الجـدید 

2009 /2010

بسم هللا الرحمن الرحیم

بناتـى طالبــات الكلیـــة : 

سالم هللا علیكن ورحمتھ وبركاتھ ،،،

جدید أن أرحب بكن أجمل ترحیب في رحاب جامعتنا العریقة یطیب لي مع مطلع عام دراسـي

وفى رحاب ھذه الكلیـة الرائدة كلیـة ریاض األطفـال ذات الرسالة السامیة داعیة المولى عز وجل 

أن یوفقكن في ھـذه المرحلـة الفاصلـة التي تنقلن إلـى عالـم أرحب ونشـاط أوسع تجدن فیھ متنفساً 

قافیة واالجتماعیة والفنیة والریاضیة ، وبممارستكن ھذه األنشطة المختلفة صحیاً لكل ھوایاتكن الث

والمؤتمرات وبالقراءة واإلطالع  داخل مكتبة الكلیة وغیرھا من المكتبات ، فستتبلور شخصیتكن 

ة ، وستصبحن بحق قدوة حسنة لألطفـال محور تخصصكن ، إن الجامعة لیست الجامعیة المتكـامل

قاعات للدرس فقط إنما ھي مؤسسة علمیة ثقافیة وحضاریة لتكوین الشخصیة اإلنسانیة المتكاملة، 

وال یأتي ھذا إال باقتران العلم بالخلق والسلوك القویم . 

بناتـى الطالبـات : 



ھ من أبنیة ومدرجات وقاعات ومعامل وكل ما فیھا  بمثابة منزلنا الثاني ، ھذه الكلیة بما تحتوی

بل ھي المكان الذي نقضى فیھ معظم ساعات النھار ،ومن ثم یجب علینا أن نحسن االستفادة من 

وأن نحافظ علیھ نظیفاً أنیقاً لیظل وجھة حضاریة أمام ضیوفنا وزوارنا . كما أن كل من في ھذه 

العمید والســادة األسـاتذة الوكالء والسادة األساتذة أعضـاء ھیئة التدریس والسـادة الكلیـة بدأ من 

اإلداریین ، وإنتھـاءاً بالعمـال، كل ھـؤالء إنما تواجدوا للعمل على راحتكن وتعلیمكن وإرشادكن 

وتقـویم ما قد یشـوب سلوكن من بعض المظاھر السلبیـة. وعلى ذلك یجب علیكن تسھیل مھمتھم 

تى یمكنوا من اإلطـالع بھذه المسئولیة السـامیة ، أال وھى إخـراج معلمــات فضلیات مؤھـالت ح

للعب أخطر دور فـي جمیع مراحل التعلیم ، فأنتن واضعات اللبنـات األولـى في صرح شخصیـة 

الطفل ، إذا صلحت ھذه اللبنات صلحت الشخصیة ، والعكس بالعكس . 

یر أن یكون ھذا العام الدراسي عاماً متمیًزا یتحقق فیھ كل ما نصبو إلیھ من أسأل هللا العلى القد

ازدھــار وتقدم لھذه الكلیــة الرائـدة ، وأن یكلل مسعانا جمیعاً بالسـداد والتوفیق ، فھو نعم المولـى 

ونعم النصیر . 

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

عمید الكلیـة

أ.د.مصطفى حسن محمد النشـار 



كلمـــــة

األستـاذ الدكتـور
بطـرس حافـظ بطـرس

وكیل الكلیـة لشئون التعلیم و الطالب

مستقبل بناتـي طالبـات الكلیـة ومعلمـات ال

نرحب بكن في كلیة ریاض األطفال وجامعة القاھرة 

ونھنئكم بالعـام الجامعــي الجـدید 

2009 /2010

ونتمنــى لكـن دوام التوفیـق 



معلمات المستقبل : 0000بناتـى االعزاء 

ة ھـي مشكلـة من أھـم المشكالت التي تواجھ الحیـاة االقتصادیة في حضارتنا الحدیثـة المعقـد

توجیـھ األفـراد نحو المھـن التي تصلح لھ ویصلحـون لھا . وھـذه المشكلـة ال یقتصر أثـارھا على 

الحیاة االقتصـادیة وإنما نرى انعكاساً على اإلفراد من حیث سعـادتھم ورضـاھم الشخصــي على 

العمل الذي یقومون بھ وبالتالي یتأثر كم أنتاجھم ونوعیتھ. 

یاض األطفـال : معلمة ر

ھي مھنة غایة في الحسـاسیة وتحتاج إلى خصـائص شخصیة وتدریب وتأھیل معین  ودقیق، 

حیث أن معلمة الروضـة تشارك مع األسـرة بشكل رئیسـي فـي بنـاء القـاعدة النفسیـة والمعرفیـة 

ر بھا اإلنسـان في مرحلـة األساسیة لإلنســـان وال یستطیع أي منا إنكــار أھمیـة الخبرات التي یم

الطفولـة المبكرة وأثارھا على حیاتھ المستقبلیة، فھو في ھذه المرحلة یكون سریع التأثر بما یحیط 

بھ ، لذلك فإن لرعایتھ في ھذه المرحلة أھمیة كبیرة ومن ھنا تنبع أھمیة ھذه المھنة . 

لسمو رسـالتھا یتقلص یوم بعـد یوم ولألسـف على الرغم من أھمیتھا وحساسیتھا إال أن فھمنا 

ولعل السبب في ذلك یعود إلى جھل الناس بمعظم ما یتعـلق بھذه المھنة من معلومات ویطال ھـذا 

الجھل أحیاناً المعلمة نفسھا فھي ال تعرف الكثیر عن مھنتنا وفى معظم األحیـان اختیـارھا مجبرة 

ي للقیام بعملھا على أكمل وجھ . أو بالصدفة مما یجعلھا غیر مؤھلة التأھیل الكاف

معلمة ریاض األطفـال : 

ھي التي تقوم بتربیة الطفل فـي مرحلـة الروضة وتسعى إلـى تحقیق األھداف التربویـة التـي 

تتطلبھا المناھج  مراعیـة الخصـائص العمریـة لتلك المرحلــة ، وھـى التـي تقـوم بإدارة النشـاط 



النشــاط وخارجھا إضافـة إلــى تمتعھا بمجموعـة من الخصائص الشخصیة وتنظیمـھ فـي غرفـة

واالجتماعیة والتربویة التي تمیزھا عن غیرھا من معلمات المراحل العمریة األخرى . 

معلمة ریاض األطفـال : 

ا، تقوم بأدوار عدیدة وتؤدى مھـام كثیرة ومتنوعـة تتطلب مھـارات فنیـة مختلفة یصعب تحدیھ

فھي مسئـولة عن ما یتعلمھ الطفـل إلـى جانب مھمـة توجیھیـة حول نمو كل طفل من أطفـالھا فـي 

مرحلـــة حسـاسـة من حیــاتھم ، وتبدأ ھـذه المرحلـة بالتخـطیط وتسـتمر بالتنـفیذ وتنتھي بالتقـویم 

اس دائم مع األطفال . والمراجعة كما أن للمعلمة دوراً في تطویر العملیة التربویة ألنھا على تم

معلمة ریاض األطفـال :

الیقـتصر دورھـا علـى التـدریس وتلقـین المعـلومـات لألطفـــال بل لھـا ادوار ذات وجــــوه 

وخصائص متعددة فھــي بدیلـة من حیث التعـامل مع أطفـال تركو أمھـاتھم ومنـازلھم ألول مـرة 

محیط غیر مألوف لذا فإن مھمتھا مساعدتھم علـى التكیف ولذلك وجدوا أنفسھم في بیئة جدیدة و

على درجة كبیرة من االتزان اإلنفعالـى –معلمة المستقبل –یجب أن تكونـي عزیزتـي الطالبة 

والصبر وقوة التحمل والحب لھؤالء األطفـال ، وتمنیاتي لك بالنجاح والتوفیق . 

و بذلك أھنىء كل طالبة التحقت بالكلیة ھذا العام 

وهللا ولـــى التوفیـــــــــــق ،،،

وكیل الكلیة لشئون 

التعلیم و الطالب

د.بطرس حافظ بطرس 0أ



كلمـــــة

األستاذ الدكتـور
خالد عبد الرازق النجــار 

وكیل الكلیـة لشئـون الدراسات العلیا و البحوث  



إلـى بناتـي الطـالبات الجـدد 

بمنـاسبة انتمـائھم إلـى أسـرة كلیـة ریاض األطفـال

وجامعـة القـاھـرة  

طلع العـام الجامعـي الجـدید مع م

2009 /2010

طالبات كلیة ریاض األطفال

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد...

كل عام وأنتم جمیعا بخیر وعام دراسي جدید وسعید بأذن هللا ، نستھل بھ رحلة طلب العلم 

أحد میادین العمل المیداني، وما أجمل وأروع واكتساب المعرفة من أجل التأھل والتخصص في 

رحلة السعي لیس فقط الكتساب المعرفة والعلم ولكن أیضا للسعي نحو العمل في مجال التربیة 

والتعلیم وخاصة العمل كمعلمة متخصصة في مجال ریاض األطفال، ألنھا واحدة من أھم 

قوم بھا المعلمة لألطفال في ھذه المراحل العمریة وألن لھا طابعھا الخاص، فالرسالة التي ت

المرحلة العمریة ھي وبكل تأكید كالمداد (الحبر) الذي ستسطر بھ في عقل وقلب ووجدان ھؤالء 

األطفال سطوراً ستظل مكتوبة ومحفورة طوال الحیاة، فھل لنا أن ندرك ونقدر قیمة ومعنى 

ختار وننتقي أفضل الخبرات ومضمون ما نسطره في عقول أطفال مصرنا الغالیة، نعم علینا أن ن



والبرامج التعلیمیة لكي نقدمھا ألطفالنا ولنجعل من العلم ساحة للمتعة الحقیقیة التي تشجع على 

المضي في تطویر وتنمیة وازدھار ھذا البلد.

أسال هللا التوفیق والسداد لنا جمیعا  

الرازق النجــار د/ خالد عبد 0أ
وكیل الكلیـة لشئـون الدراسات العلیا و البحوث  

كلمـــــة

الدكتـور
جمـال مختـار حمـزة 

قائم بعمل وكیل الكلیـة لشئـون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة 



إلـى بناتـي الطـالبات الجـدد 

بة انتمـائھم إلـى أسـرة كلیـة ریاض األطفـالبمنـاس

وجامعـة القـاھـرة  

مع مطلع العـام الجامعـي الجـدید 

2009 /2010

بناتـي الطالبـات العـزیزات : 

أرحب بكن فـي كلیتكن كلیـة ریاض األطفــال جامعـة القاھـرة أعرق وأقدم جامعة وأتوجھ 

بالكلیة ھذا العام . بالتھنئة لكل طالبة التحقت

إبنتى العزیزة إنك محظوظـة اللتحـاقك بھذه الكلیـة فھي لھا خصـوصیتھا الھامـة  فـي ظـل 

االھتمام القومي والعالمي بالطفولة ورعایتھا ، إذ تمثل الطفولة مستقبل أي أمة . 

یاتك في التعلیم قبل الجامعي، فھذه إعلمى یاإبنتى العزیزة أن حیاتك الجامعیة تختلف عن ح

مرحلـة جدیدة ومختلفـة والناضجـة لتحمل المسئولیة، مسئولیـة الطالبـة المعلمـة معلمـة مستقبل 

األمة . 

وإعلمـى أن الدولـة تتحمل الكثیر من أجتل األعداد الكبیرة التي تلتحق بالجامعـات كل عام، 

ھا لھذا الھدف النبیل ، فقد أصبح مقیاس تقدم األمـم ھو عـدد وتخصص جـزءاً كبیراً من میزانیت



المتمیزین والمبتكرین من أبنـاءنا فـي المجــال العلمـي. ولذلك فأنني أطلب منك بذل الجھد فـي 

التحصیل الدراسي لترتقي بشخصك وأمتك . 

بجیل ألستـاذك ، وان یسود وأعلمي أن الروح الجامعیـة تتطلب منك مزیداً من االحترام والت

التعاون والحب بینك وبین زمالءك وتتطلب أیضاً أن تكوني إیجـابیـة ، بمشاركتك في األنشطـة 

المختلفة بالكلیـة من اجتماعیـة ، وریاضیـة ، وفنیـة ، وثقافیـة وغیرھـا، حتى تستطیعي إشبـاع 

ھوایاتك المختلفة في ظل توجیھ تربوي وعلمي سلیم . 

وحتى یكتب للعلمیة التربویة والتعلیمیـة النجـاح والتوفیق ، فإني أطلب منك المحافظة على 

مقتنیات الكلیـة في أكمل وأجمل وأنظف صـورة ، فالكلیـة ھي امتـداد لبیتك ومملكتك  الجـدیدة، 

فأحرصى علیھا حتى تكوني جدیرة وفخورة بھا وإتخذى من أسا تذك األفاضل القدوة الحسنة. 

وتأكـدي أن كل أسـاتذة الكلیـة والعـاملـین بھــا حریصین علــى مصـلحتك وتقـدیم كل عون 

ومشورة . ووفقك هللا في حیاتك الجدیدة بھذه الكلیة . 

جمال مختار حمزة 0د 

قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة الجتمع و تنمیة البیئة

ــةكلمـــ

األستـاذة الدكتـورة
سھیر كامل أحمد

رئیس قسـم العلوم النفسیـة 



نھنئ الطـالبات الجـدد 

بمنـاسبة انتمـائھم إلـى أسـرة كلیـة ریاض األطفـال

وجامعـة القـاھـرة  

بالعـام الجامعـي الجـدید

2009 /2010

بناتى طالبـات الكلیـة : 

0حیة لكم و تھنئة مع قدوم العام الجامعى الجدید الذى یمثل اضافة متمیزة الى تاریخ الكلیة ت



0ھا المناھج مراعیة الخصائص العمریة فى ھذة المرحلة تتطلب

الشخصیة و االجتماعیة و التربویة التى تمیزھا عن غیرھا من معلمات المراحل العمریة 
0قدیر أن یكون ھذا العام عاماً دراسیاً متمیزاً یتحقق فیھ كل ما تصبوا الیھ أسأل هللا العلى ال

وهللا ولـــى التوفیـــــــــــق ،،،

د / سھیر كامل أحمد 0أ

رئیس قسم العلوم النفسیة  

كلمـــــة

الدكتـور
أحمد عبد الرحیم أبو المجد 

قائم بعمل رئیس قسم العلوم األساسیة 



إلـى بناتـي الطـالبات الجـدد 

بمنـاسبة انتمـائھم إلـى أسـرة كلیـة ریاض األطفـال

وجامعـة القـاھـرة  

مع مطلع العـام الجامعـي الجـدید 

2009 /2010

لیـة : أبنتـى العـزیزة طالبـة الك

أرحب بكى في كلیتـك الموقرة ویسعدنـي أن أقدم ھذا الدلیل لطالبـات الكلیـة العزیزات راجیـاً 

عاماً سعیداً موفقـاً وناجحاً وقد حـان الوقت لتخریـج 2010/ 2009أن یكون ھذا العام الجامعي  

ــة للتعـامل مع أطفـال ریـاض معلمات ریاض أطفـال یتمتعن بالخـبرة والكفـاءة والمھــارة الالزم

األطفال في مطلع القرن الحادي والعشرین في مصرنا الحبیبة . 

وكما تعلمي فإن أطفال الیوم ھم شباب الغد ومستقبل األمة فحافظي علیھم وعلمیھم وراعیھم 

وأسعدیھم حتى یشبوا شباباً صالحاً محباً لوطنھ نافعاً ألھلھ راعیاً  المتھ  . 

زیزتـي الطالبـة : ع



الدراسـة الجامعیـة لیست محـاضرة وكتـاباً فقط ولكنھا عالقــة وثقیـة بینـھ األستـاذ والطـالب 

وتمـارس الطالبـة بالكلیـة األنشطـة الطالبیـة المختلفة مما یزید الخبرات ویثقل المواھـب ویوسـع 

ة والتقالید الجامعیة التي تلیق بجامعـة القاھـرة المعارف وینمى المـدارك في إطـار من القیم الدینی

صرح ورمز التقدم . 

ودلیـل الطالبـة الذي بین إیدیك یقدم نبذة سریعـة عن أھـم معالـم الكلیـة وأقسـامھا ومقرراتھا 

ـرقاً والخـدمات واألنشطـة المتوفرة بالكلیـة وأخیراً أتمنــى لكن جمیعـاً مستقبالً زاھـراً وغـداً مش

ولمصرنا الحبیبة دوام التقدم والرقى والتقدم . 

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

د أبو المجد أحمد عبد الرحیم 

قائم بعمل رئیس قسم العلوم األساسیة 

كلمـــــة

الدكتـورة
مى على حطیبةناھد فھ

قائم بعمل رئیس قسـم العلوم التربویـة 



نھنئ الطـالبات الجـدد 

بمنـاسبة انتمـائھم إلـى أسـرة كلیـة ریاض األطفـال

وجامعـة القـاھـرة  

بالعـام الجامعـي الجـدید

2009 /2010

بناتى طالبـات الكلیـة : 

2009/2010ربویة استقبال الطالبات الجدد للعام الدراسى یسعد قسم العلوم الت
0في كلیة ریاض األطفال

خالص حبى و تحیاتى 



وهللا ولـــى التوفیـــــــــــق ،،،

ناھد فھمى حطیبة  د /

قائم بعمل رئیس قسم العلوم التربویة 
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