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كممة الدكتورة ليمى كرم الدين 

رئيس لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال بالمجمس األعمى لمجامعات المصرية 

" إعداد األطفال لممستقبل"في افتتاح ندوة 
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السيدات والسادة  

الحضور الكرام  

اسعد اهلل صباحكم في ىذا الصباح الجميل بكل .. السالم عميكم ورحمة الو وبركاتو 
الخير، واىال وسيال بكم ومرحبا بكم جميعا ضيوف كرام أعزاء عمى لجنة قطاع 
دراسات الطفولة ورياض األطفال بالمجمس األعمى لمجامعات المصرية، وفي دار 

.  ضيافة جامعة عين شمس الجامعة العريقة التي اعتز كثيرا باالنتماء ليا

يسعدني ويشرفني أن أرحب بجميع الحضور من العاممين والميتمين بمجال الطفولة 
فأىال وسيال وانتم معنا اليوم  ... المبكرة   ورياض األطفال

وقبل أن اقول كممة أود أن اتقدم بالشكر كل الشكر وكل العرفان لكل من ساىم في 
اإلعداد ليذه الندوة والعمل من أجميا، وىناك مؤسسات ومراكز بحثية وأفراد، ىناك 
أوال المجمس العربي لمطفولة والتنمية، ىذه المؤسسة العممية البحثية الراقية والجادة 
عداد  التي دعمت ىذه الندوة بكافة أشكال وأنواع الدعم سواء المعنوي بالحضور وا 

األوراق، أو بالدعم المادي الذي تمثل في إعداد وطباعة جميع الدراسات التي قدمت 
واألشياء التي تحتاجيا الندوة، والحق أن ىذه المؤسسة قد قدمت لنا كل الدعم مع 

األخت العزيزة جدا والصديقة المخمصة االستاذة .. الدينامو المتميز المجتيد المثابر
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ال يمكنني ميما حاولت أن . إيمان بيى الدين المسؤولة عن قسم اإلعالم بالمجمس
ربنا يحمييا ويخميميا حبايبيا كميم ..أصف لحضراتكم ما قامت بو من جيد وتفاني 

. الميم أمين.. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لجيتين أخريين ىما المجمس القومي لمطفولة واالمومة 
وىناك كذلك وزارة التربية . عمى دعمو الدائم لمجنة وحضور عضو ىام بو اليوم

والتعميم ممثمة في إدارة التعميم األساسي ورياض األطفال الذين قدموا لنا كل 
واليوم يحضر مندوب عن الوزارة، والحق أن الدكتورة راندة شاىين وكيل .. المساعدة

الوزارة وىى عضو أيضا في لجنتنا، ودائما ما تقوم بجيد  ممحوظ في المجنة وتدعمنا 
. بكل الصور

شكري الذي ال ينتيي كذلك لجميع األساتذة األفاضل أعضاء لجنة قطاع دراسات 
اشكرىم فردا فردا لمساعدتي طوال الوقت والقيام بالميام .. الطفولة ورياض االطفال 

وكذلك لما ساىموا بو من بحوث وأوراق عمل ستعرض اليوم في . المطموبة من لجنتنا
. الندوة

والمجنة تتكون من قسمين األول يضم االساتذة األفاضل المتخصصين والميتمين 
االستاذة الدكتورة صفاء األعسر من :  بمرحمة الطفولة المبكرة ورياض االطفال وىم

 األستاذة الدكتورة نادية الشريف من كمية عموم التربية بجامعة القاىرة –كمية البنات 
األستاذ جمال -  األستاذة الدكتورة سوسن عبد الغني األستاذ بجامعة قناة السويس–

. شفيق األستاذ بمعيد دراسات الطفولة

وىناك بعد ذلك عمداء كميات رياض األطفال بجامعة القاىرة، واالسكندرية، 
وبورسعيد، ودمنيور، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، والمنيا، وعميد معيد دراسات 

 .الطفولة بجامعة عين شمس


