انطالق املؤمتر السنوي للمناهج وطرق التدريس برتبية أسيوط

اىطلق ْٓو االسد املْافق  22مازع 2012و يف متاو الطاع٘ العاغسٗ صباسًا
مبقس قاع٘ االضتاذ الدكتْز /زدا ٕٜالطشالّ ٚمببي ٙاعضاٍ٘ٝٔ ٛ
التدزٓظ الدّز السابع بللٔ٘ الرتبٔ٘ دامع٘ أضْٔط
املؤمتر السنوي اخلاص بقسم املناهج وطرق التدريس
حبضْز االضتاذ الدكتْز  /عادل زمسٕ محاد اليذدٖ عنٔد الللٔ٘ ّاالضتاذ
الدكتْز /عل ٙكنال معبد ّكٔل الللٔ٘ لػ ٌْٝالدزاضات العلٔا ّاالضتاذ
الدكتْز  /علٕ ضٔد عبدادتلٔل زٜٔظ قطه املياٍر ّطسق التدزٓظ ّاالضتاذ
الدكتْز أمحد سطني عبداملعطٕ زٜٔظ قطه أصْل الرتبٔ٘ ّعدد كبري مً
أضاترٗ القطه ّمعاّىَٔه ّالباسجني ،سٔح بدأ املؤمتس بالطالو الْطين ثه آٓات
مً الركس اذتلٔه ّتبع ذلم كلن٘ لألضتاذ للدكتْز عل ٙضٔد عبدادتلٔل
زسب فَٔا باذتاضسًٓ ّقدو الػلس لألضتاذ للدكتْز عادل اليذدٖ عنٔد
الللٔ٘ ملا غَدتُ الللٔ٘ مً إجناشات بفضل دَْدِ  ،ثه عسض لبعض املػلالت
بالقطه اليت حتتاز إىل تضافس دَْد ادتنٔع للقضا ٛعلَٔا .
ّيف كلنتُ قدو االضتاذ الدكتْز عادل اليذدٖ التَي ٘ٝألعضا ٛقطه املياٍر
ّطسق التدزٓظ عل ٙاإلعداد ادتٔد للنؤمتس ّّدُ الػلس للل أضاترٗ القطه
عل ٙدَْدٍه لليَْض بالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّتطْٓسٍا ّ ،أكد اليذدٖ أٌ الللٔ٘
بصدد إسداخ ىقل٘ ىْعٔ٘ كبريٗ خالل الفرتٗ القادم٘  ،مً أٍه مالحمَا إىػاٛ
مبي ٙددٓد بالللٔ٘ الضتٔعاب الصٓادٗ يف الطلب٘ ّأعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ.

ّمت خالل املؤمتس قاو االضتاذ الدكتْز /محدٖ حمند البٔطاز مدٓس ّسدٗ
ضناٌ ادتْدٗ بالللٔ٘ بعسض بعض املقرتسات اليت مً غأىَا اإلضَاو يف تطْٓس
األدا ٛبالللٔ٘ لتْاكب متطلبات املطتقبل .
ثه قامت الدكتْزٗ /مساح أمحد سطني بعسض تقدميٕ مللدص زضال٘
الدكتْزاِ ّعيْاىَا "فاعلٔ٘ بسىامر يف كٔنٔا ٛالياىْ لتينٔ٘ التشصٔل ّبعض
مَازات التفلري التأملٕ للطالب املعله " عسضت مً خاللُ اإلجناشات اهلاٜل٘ اليت
ميلً إسداثَا مً خالل الياىْ تليْلْدٕ ّاليت ّصلت إىل سد تصئع أعضاٛ
بػسٓ٘

ّيف ىَآ٘ املؤمتس مت إعالٌ التْصٔات اليت دا ٛيف مقدمتَا ،تفعٔل مؤمتس
القطه بصف٘ دّزٓ٘ ،حتدٓح الطريٗ الراتٔ٘ ألعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ
ّمعاّىَٔه ،تٔطري إدساٛات االضتعازٗ لطلب٘ الدزاضات العلٔا  ،تفعٔل
الطنٔياز اليْعٕ للل ختصص بالقطه ،االضتفادٗ مً أحباخ القطه يف
تطْٓس املقسزات  ،االٍتناو بادتاىب العنلٕ يف تدزٓظ مقسز تليْلْدٔا
التعلٔه .
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