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 المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية

 عرض مها حسنين، هناء عبدالعاطى

 المؤتمرات الخارجية 

عنوان المؤتمر : حكايات لألطفال وحكايات من األطفال )تجربة المغرب فى الحححكحى 

 مع األطفال(

 اتحاد الكتاب )شعبة أدب األطفال(.  - 5107/ 05/   01تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 اتحاد الكتاب شعبة أدب األطفال.اسم الهيئة المنظمة : 

 األطفال يبدعون الحكايات.  -تجربة المغرب )سبك الحكاية(  -أهم المحاور : 

يعقوب الشارونى كاتب األطفال ، أ. د. / نجججيجمجة طجايجطجا  زجرالجى وريجر  /    . أالمتحدثون : 

 الثقافة سابًقا بالمغرب واألستاذ  بكلية اآلداب جامعة ابن رهر.

وهى اختصار س : سمع / ب : بجدع / ك : ”  سبك الحكاية”أوالً تجربة المغرب المستخلص : 

كتب، وكلمة سبك تعنى صهر المعادن ومرجها ووضعها فى قالب  حيث قدمت الباحثة برنجامجًججا 

تربوًيا إلدخال الحكاية الشعبية للفضاء التعليمى واعتمد البرنامج  عجلجى أربجعجة مجراحجل وهجى : 

يجحجكجى لجلطجفجال   -”  الجد ، األم، الخجالجة”  -مرحلة الحكى حيث تم استدعاء راو من الخارج مثل 

مجموعة من الحكايات الشعبية، وهذه المرحلة تشكل مرحلة اإلنصات التى يتعلجم فجيجهجا األطجفجال 

مجرحجلجة  -كيف ينصتون؛ مما يسمح لهم فى الغوص فى المتخيل والتخلص من متطلبات الجواقجع 

جمع الحكايات الشعبية : يقوم األطفال فى هذه المرحلة بجمع الحكايات الشعبية من المناطق التجى 

ينتمون إليها وربما رو  لهم من طرف اآلباء، أو األمهات، أو الجدات مع عرض معلومات عجن 

 راو  هذه الحكايات وسنه ومستواه التعليمى ومهنته.

إبداع الحكاية الجماعية : فى هذه المرحلة يقوم األطفال بإبداع حكاية جماعية من النوع الخرافى؛ 

تكون نابعة من مخيلتهم الخاصة، ويقتصر دور المعلم على مراقبة البنية العامة للحكاية، ومتابعة 

العود  إلى الحكى وهذه المر  تكون من طرف الطفل نفسه؛ حيث تجتجا   -سالمة اللغة واألسلوب 

للطفل فرصة رواية الحكاية مع رمالئه الذين يتابعونه، ويشاركونه الرأ  بمالحظجاتجهجم، وتجبجادل 

 األدوار بين راو ومنصت ومشارك وموجه... وهكذا.
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 نشاط المركز  

 مكتبة البحوث. -أوالً 

 عنوان الندوة : الصيام والحساسية.

 مكتبة البحوث. 5107/  1/ 08تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال.اسم الهيئة المنظمة : 

قجلجة الجنجوم  -الجعجطجا والجحجسجاسجيجة  -التوتر والجحجسجاسجيجة  -الصيام والمناعة أهم المحاور : 

الصيام وحساسية  -الصيام والربو -التدخين السلبى والحساسية  -السمنة والحساسية  -والحساسية 

 الشفاء من الحساسية. -الصيام والصداع  -الطعام 

الجوانب الروحية للصيام تتمثل فى رفع المناعة وتقلجيجل الجتجوتجر وأرمجات الجربجو، مستخلص : 

وممارسة النشاطات الحياتية خالل الصيام يكسب الثقة ويقجلجل مجن الشجعجور بجالجعجججر، والصجيجام 

مدرسة لتعديل السلوكيات الضار  المسببة للربو، أما عن العطا والحساسية فشرب الماء بجوفجر  

يفيد المناعة؛ ألنه يخلص الجسم من السموم، وهام جًدا إلفرار الهرمونات والعصارات الهاضمة، 

وهام للمخ فقلة الماء تقلل من إنتاج هجرمجون السجعجاد ، ولجهجرمجون الشجبجاب الجدائجم الجذ  يجؤخجر 

الشيخوخة، والماء هام لتنظيف الفم والعينين واألنف، ويجحجافجظ عجلجى حجيجويجة الجججلجد واألزشجيجة 

المخاطية التى تعتبر خطوط دفاع مناعية متينة، والنوم الجيد هام للصحة النفسية والجسدية، فقلجة 

النوم تسبب التوتر وتقلل المناعة، وتريد من مشاكل الحساسية وعدم االستفاد  من العالج، ورياد  

الورن والسمنة تفاقم من أمراض الحساسية وتريد من أرمات الربو، والتى تحدث نتيججة اإلفجراط 

فى تناول السكر والملح والدقيق، والتى تؤد  إلى رياد  اختران السعرات الحرارية فى الجسم مع 

قلة النوم وقلة ممارسة الحركة، فالسمنة تريد من معدالت األرمات الربوية خمسة أضعاف، كجمجا 

أن التدخين السلبى فى شهر رمضان يريد من معدالت الحساسية فى عالم الطفولة سواء بجإصجابجة 

 أطفالهم، أوأحفادهم، وثبت أن التدخين السلبى يعبث بشفرات الجنين المسكين فى زفلة من ذويه.

الصوم يرفع كفاء  الجهار المناعى عن طريق االسترخاء الذ  يقلل مجن الجتجوتجر أهم النتائج : 

والقلق واالكتئاب، والتخلص من الدهون والسموم، واإلقالل من التدخين، وتنشيط خاليا المناعجة، 

وتناول األلياف الغذائية ترفع المناعة وتقى من الحساسية والربو، كما أن الصجوم يجقجلجل الجتجوتجر 

ويحسن المراج وبالتالى يفيد مرضى الحساسية، كما أن األمراض المرمنة تسبب التوتر، والتوتر 

مرًضا فهو يريد من كيمياء الغضب التى تقلل المناعة وتضيق الشعجب الجهجوائجيجة مجمجا  71يجلب 

 يريد من معانا  مريض الربو، ومعدالت اإلصابة بالربو تتضاعف فى مرضى االكتئاب.   
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 عنوان الندوة : روشتات صيفية

 مكتبة البحوث. 5107/ 8/ 59تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال.اسم الهيئة المنظمة : 

قلة الجنجوم فجى  -التدخين والصيف  -شيوع الحساسية فى الصيف   -لعرق نعمة أهم المحاور : ا

 -شمس الصيف واإلجهاد الحرار  والسياحجة اآلمجنجة  -حساسية األنف  -برد الصيف  -الصيف 

الصجيجف وريجاد  الجورن واألزجذيجة  -الصيف فرصة للسيطجر  عجلجى الجربجو -حساسية الحشرات 

 السريعة.

د. مجد  بدران / استشار  األطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسيجة المتحدث : 

 والمناعة.

تحدث الدكتور عن العرق وتأثيره على الصحة فهجو هجام ججًدا لجتجلجطجيجف درججة المستخلص : 

حرار  الجسم، وتخليصه من المواد الضار  واألمال ، ولكن مع دخول الصيجف وارتجفجاع درججة 

مجلجيجون إنسجان  96الحرار  يعانى البعض من رائحة العرق التى تعتبر مشكلة اجتماعية. وهناك 

مليون زد  عرقية، فجعجنجدمجا يجتجعجرض  5يعانون من التعرق كما يوجد فى جسم اإلنسان أكثر من 

األطفال لدرجة حرار  عالية مع رياد  فى الرطوبة تفسد فتحات الغدد العرقية، ويحجتجبجس الجعجرق 

فى قنوات الغدد فيتسرب للنسجة مؤدًيا لظهور حبيبات صغير  مجع الجهجرا الشجديجد ويجنجتج  مجا 

، ومن أسباب الحساسية فى الصيف التعرض لتيارات الهواء البارد  وشجديجد  ” بحمو النيل” يسمى 

 -البرود  نتيجة اإلسراف فى استخدام المكيفات، والرطوبة التى تنعا الفطريات وحشر  الفراا 

والتدخين السلبى يرداد مع األججارات  -قلة النوم والنوم المتأخر يسبب اختالل الساعة البيولوجية 

والمصايف، إلى جانب حبوب اللقا  التى تحدث فى الصيف، وهى أيًضا تسبب حساسية وخاًصة 

 للطفال الرضع فعند التعرض لها يحدث ربو األطفال إلى جانب حساسية الشعب الهوائية.

من أهم أسباب تجنب الحساسية فى الصيف اإلقالل من السوائل الجمجثجلجججة؛ ألنجهجا أهم النتائج : 

تبرد األزشية المخاطية فى الفم والحلق واألنف فتنكما األوعية الدموية، وتجهجرب مجنجهجا خجاليجا 

المناعة، فتقل المناعة فى هذه األنسجة وتصبح الساحة خالية للميكروبات وتريد الحساسيجة فجالبجد 

من فتح النوافذ واألبواب لتجديد الهواء وتوفير األكسجين بكمجيجة كجبجيجر  والجخجالص مجن الجهجواء 

الملوث. واإلقالل من استخدام أجهر  التكييف؛ ألن الهواء البارد يسبب جفجاف الجججلجد واألزشجيجة 

 المخاطية وبحة الصوت إلى جانب التهاب الجيوب األنفية والحلق واللورتين والشعب الهوائية. 
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 عنوان الندوة : لقاء ثقافى للشاعر سعيد الصاوى مع أطفال المركز

 مكتبة البحوث 5107/ 8/ 51 تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال اسم الهيئة المنظمة :

استعراض ما يكتبه األطفال من نصوص شعرية أو نجثجريجة، ومجنجاقشجة الجخجلجل أهم المحاور : 

اللغو  فى هذه النصوص مع شر  مبسط لقواعد اللغة، وشر  قواعد كتابة الجعجامجيجة، واخجتجيجار 

نص مشهور لمناقشة جمالياته كمثال تطبيقى لما يجب أن يكون عليه النص المتجكجامجل، واخجتجيجار 

 نصوص والتدريب على إلقائها بشكل يبرر الهدف منها. 

 الشاعر سعيد الصاو . المتحدث : 

 د. سالمة تعلب ) أستاذ المناه  وطرق التدريس وباحث بالمركر(إدارة الندوة : 

تفضل الشاعر سعيد الصاو  بالتحدث مع األطفال عن مفهوم الشجعجر، ومجا هجى المستخلص : 

ف الشجعجر بجأنجه .. الجكجالم الجمجورون  األدوات التى يمتلكها الشاعر ليكتب شعًرا جيًدا؛ حيث عجرف

المقفى المشتمل على المعانى العظيمة والمشاعر الصادقة.. وفرق بين الشعر والنظم وبيفن أن أهم 

 شرط من شروط الشعر أن يكون ملتحًما بالوجدان والعاطفة الصادقة. 

 قدم الشاعر نصائح  للطفال الموهوبين إلثقال موهبة الشعر عندهم ومنها :أهم النتائج :  

   قراء  كتب التراث، ومتابعة األحداث الجارية، واالستماع الجيد للقصائد الشعريجة الجمجغجنجا

 من كبار الفنانين.

  ، تدريب األذن على تذوق اإليقاع الشعر ، وتكرار محاوالت الجكجتجابجة مجن فجتجر  ألخجر

 وتنقيح الكتابات السابقة، وعدم االستهانة بها.

  على مجتجخجصجص ألخجذ الجنجصجيجحجة  -شعًرا كان أم قصة أم أزنية  -عرض اإلنتاج األدبى

 والتوجيه.

 .مواصلة الطريق فيما يبدع فيه الموهوب الصغير؛ كى يتقن جانب من الجوانب الشعرية 

 

 عنوان الندوة : حفل توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة الثالثة

 مكتبة البحوث. 5107/ 8/ 51 تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال. اسم الهيئة المنظمة :

مقدمة للحفل من د. سالمة تعلب دكتوراه فى المناه  وطرق التدريس والباحجث أهم المحاور : 

 -بالمركر حول رعاية الموهوبين ووجوب االهتمام بهم بمثل هذه المسابقات التى يقيمها الجمجركجر

دراسة فى إبداعجات األطجفجال “ :  رؤ  نقدية فى كتابات األطفال اإلبداعية”وإصدار كتاب بعنوان 

والتى يقوم بها المركر بجداًيجة مجن اإلعجالن عجن “  إبداعات األطفال األدبية” المنشور  فى مسابقة 

إلجقجاء  -المسابقة وتسلم األعمال المشاركة، وقراءتها، وتقييمها، حتى الوصول لتكريم الجفجائجريجن 
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كلمة من أ. حلمى النمنم رئيس مجلس إدار  دار الكتب والوثائق القومية والتى حيا فيها المجواهجب 

 الفائر  والدور الذ  يقوم به المركر لرعاية هذه المواهب.

: قام مركر توثيق وبحوث أدب األطفال بإعداد حفل لتوريع الجوائر على الفائريجن المستخلص 

فى مسابقة إبداعات األطفال األدبية حيث كان الفائرون فى كل فرع من فروع المسابقة الجخجمجسجة 

 (، 05 – 8البحث( مقســمين إلى ثالث مراحـل عمـرية ) -المقال  -المســر   -القصة  -)الشـعر 

فجائجًرا وكجانجت  69( فوصل عدد الفائرين فى المسابقجة هجذا الجعجام إلجى 08 - 08(، )08 - 05)

 058جنيًها باإلضافة إلى مجموعة كتب وشهاد  تقدير، والثانيجة  081الجائر  األولى عبار  عن 

جنيًها باإلضجافجة إلجى مجججمجوعجة  011جنيًها باإلضافة إلى مجموعة كتب وشهاد  تقدير، والثالثة 

كتب وشهاد  تقدير. كذلك تم منح جميع من ساهم فى إنجا  المسابقة شهاد  تجقجديجر مجن الجمجركجر 

على جهودهم الطيبة، كما استعرض األطفال األعمال الشعرية أمام الحضور فجحجارت اإلعجججاب 

 الشديد.

والتى أجراها على تلجك “  رؤ  نقدية فى كتابات األطفال” كشفت دراسة د. سالمة أهم النتائج : 

اإلبداعات عن وجود مواهب متمير  تبشر بالخير فى مجاالت الشعر والقصة والمسرحية وتحتاج 

من ينتبه لها ويرعاها، وإصدار اإلبداعات للطفال فى صور  كتاب، وتوصية من األستاذ حلمى 

النمنم بضرور  العمل على نشر األعمال الفائر  فى الجقجصجة بشجكجل فجرد  فجى بجعجض مجججالت 

 األطفال.

 

 “المعلم القائد”عنوان الندوة 

 مكتبة البحوث. 5107/ 6/ 7ـ  6تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال.اسم الهيئة المنظمة : 

 المعلم القائد ـ االستراتجيات اإليجابية ـ مهارات التواصل مع الطفل. أهم المحاور : 

تكثر الشكو  فى رماننا هذا من األبناء وتربيتهم ومشاكل تعليمهجم الجتجى تجتجرايجد المستخلص : 

المعلم القائد   -يوًما بعد يوم  لذلك عقد المركر محاضرتين فى  مجاالت : التربية اإليجابية للطفل 

“ شجريجن الجخجطجيجب” حاضرت فيها المجدربجة  5107/ 6/  6وذلك بداية من يوم األربعاء الموافق 

عصًرا تحدثت  6صباًحا حتى 01ماجستير أدب األطفال ومدرب  تنمية بشرية، وذلك من الساعة 

فى المحاضر  األولى عن أهمية النجا  األسر  والعائلى بوصفه مجال محفر للنججا  فجى بجاقجى 

المجاالت، كما تحدثت عن االستراتيجيات السلبية وتأثيرها الخطير وضرور  تحويلها إلى إيجابية 

 -السباب والشتائم  -السخرية  -األوامر زير المسببة  -التأنيب واللوم  -الضرب  -ومنها الصراخ 
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العقاب السلبجى  -التجريم )التهويل(  -االتهام  -سوء الظن بالطفل  -المبالغة فى الوعظ  -المقارنة 

التهديد. كمجا اسجتجعجرضجت بجعجض فجرضجيجات وقجواعجد عجلجم  -المن  -االنتقاد المستمر -التحذير -

البرمجة اللغوية العصبية والتى تفيد مجال التربية والتى منها أن كل سلوك للطفل يكون خلفه نيجة 

قانون أينشتين -االختيار أفضل من عدم االختيار -إيجابية ورزبة فى االستكشاف فطره هللا عليها 

الجعجقجل  -)قانون الجنون( وهو أن يقوم اإلنسان بنفس السلوك فى كل مر  ويتوقع نتائ  مخجتجلجفجة 

يبنى على آخر تجربة، كما تحدثت عن مقومات المربى الناجح والتى منها حب الدور الذ  يجقجوم 

اإلخجالص واإلتجقجان فجى  -الصبر وجهاد النفس للوصول إلى الجهجدف  -حب الطفل  -به المربى 

المسئولية. ومفتا  التركير عجلجى حجل الجمجشجكجلجة هجو  -إدار  جيد  للوقت لتحقيق الهدف  -العمل 

الوصول بالطفل إلى حالة من الرضا واالقتناع والرزبة فى التغيير من داخله، بالتالجى يجبجدع فجى 

 حلها معه،  وهذا من شأنه رياد  الثقة والتواصل اإليجابى بين المربى والطفل. 

ونعلم الطفل أن الخطأ صديق يأتى ليعلمنا الصواب ألننا لو لم نخطأ لن نتعلم و بالتالى لن يشجعجر 

 الطفل بخجل من خطئه.

بعد كثير من البحث والتدقيق وجد العلماء المتخصصون فى علم النفس الجتجربجو  أهم النتائج : 

وعلم البرمجة اللغوية العصبية أن أساس المشكلة هو األسلوب زير السليم الذ  يمجارسجه الجكجبجار 

وأولياء األمور والمعلمين على األبناء، والطريقة التى نتعامل بها معهم منذ الصغر والجلجغجة الجتجى 

نستخدمها معهم والتى قد تؤثر على مصير اإلنسان كله وأشارت إلى أن الوراثة تؤثر على الطفل 

% كجمجا تجحجدثجت عجن أنجواع الجلجغجة 81% بينما تؤثر البيئة بنسبة 01% فقط والحمل 01بنسبة 

الملفوظة وزير الملفوظة، وتأثيرها على الطفل كما أثبتت أن الطفل يولد وعجقجلجه يجعجمجل بجكجفجاء  

سنة نتيجة للعوامل البيجئجيجة الجمجحجيجطجة  08.% فى سن 6% ثم تنخفض تدريجًيا لتصل إلى 011

 لذلك البد من تدريب العقل باستمرار لرياد  هذه الكفاء . 

 

 عنوان الندوة : الجلد والمناعة

 مكتبة البحوث. 5107/ 00/ 08 تاريخ االنعقاد ومكانه : 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال.اسم الهيئة المنظمة : 

 -د. مجد  بدران / استشار  األطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعةالمتحدث : 
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 جامعة عين شمس. -رميل معهد دراسات الطفولة 

 -خطوط الدفاع الخجارججيجة  -خطوط الدفاع الداخلية  -الجلد بوابة مناعة الجسم أهم المحاور : 

 اإلكريما. -نقص المناعة وااللتهابات الجلدية  -النظافة من اإليمان  -الجلد مرآ  لصحة الجسم 

الجلد عبار  عن مرآ  لصحة الجسم وهو من أهم خطوط الدفاع الخجارججيجة لجججسجم مستخلص : 

اإلنسان، واألذن، والعين، فالجلد عبار  عن كيس مناعى وهو أكبر أعضاء الجسم مساحة ويجبجلج  

جرام جلد، فمعنى ذلك أننا كجل شجهجر نجلجبجس ججلجد ججديجد،  0كجم ونفقد يومًيا  6.8ورنه حوالى 

مليون خلية تقريًبا فى الشخص البال ، وهناك أيًضا حبيبات الججلجد  611وخاليا الجلد تبل  حوالى 

والتى تشتمل على الميالنين والكاروتين والهيموجلوبين )المسئولون عن لون الجلد(، ومن خطوط 

الدفاع الداخلية الجلد الداخلى )جلد الغشاء المخاطى( فأزلب اإلصابات التى تهدد حياتنا تتمثل فجى 

 08خطوط الدفاع الداخلية وهناك التفاعالت المناعية )مسار  العمليات(، وللتدخين على الجججلجد 

طجفجح مجائجى يجأتجى مجن الجبجرد  -ضرر، وهناك إصابات مختلفة للجلد منها طفح األدوية الجثجابجت 

طفح الحصبة األلمانية )وتوابعها مجن تجخجلجف عجقجلجى يصجيجب الجججنجيجن لجلم  -وحساسية الشمس 

طفح الروريوال وهى  -الحصبة  -الجدير  المائى  -مشاكل فى القلب(  -إصابة العين  -المصابة 

طفح الجرب )معد ( وعالجه صعب يحتجاج رعجايجة  -أخف من الحصبة فى األثر والمضاعفات 

الجحجرام الجنجار  )ال يجؤخجذ فجى عجالججه  -طفح التهابات األوعية الدموية  -ونظافة للسر  كلها 

طفح تقشير الجلد  )الحمى القرمريجة ومضجاعجفجاتجهجا مجن لسجان  -أسبرين ألنه يؤد  إلى الموت( 

الفراولة األحمر واألبيض، الحمى الروماتيرمية، التهاب األذن الوسطى، االلتهاب الرئو ، تسمجم 

 -طفح صفع الخدود )صداع، حمى، حكة، ألم فى الجحجلجق، الجمجفجاصجل(  -الدم، التهاب المفاصل( 

 طفح الجلد المصنفر )رأس الدبوس، جلد الور (

من العوامل المضر  المؤثر  على الجلد  التدخين؛ حيث يعمل على جفاف الجججلجد أهم النتائج : 

وكرمشته، ورياد  تجاعيده، فالتجاعيد ترداد خمسة أضعجاف عجنجد الجمجدخجنجيجن، ويصجيجب الجعجيجن 

بكتراكت ويكسر الكوالجين، ويقلل من جريان الدم، ....إلخ  ومن العوامل المفيجد  لجلجججلجد تجوافجر 

الفلورا الطبيعية فهى عبار  عن بكتيريا نافعة تستوطن بشكل دائم فى جلد اإلنسان. وتتركر أزلب 

الوسائل الدفاعية المناعية للجلد فى الطبقة السطحية للحد من اسجتجيجطجان الجمجيجكجروبجات الضجار ، 

مليون زد  عرقية تجرطجب الجججسجم وهجو  5والعرق نعمة كبير  ففى جسم اإلنسان البال  أكثر من 

 أفضل الوسائل للتخلص من السموم واألمال  الضار .
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 ”رؤى نقدية فى كتابات األطفال اإلبداعية ” عنوان الندوة : مناقشة كتاب 

 مكتبة البحوث. 5108/  0/  05: تاريخ االنعقاد ومكانه 

 مركر توثيق وبحوث أدب األطفال.اسم الهيئة المنظمة : 

 ” رؤ  نقدية فى كتابات األطفال االبداعية”مناقشة كتاب أهم المحاور : 

األستاذ بكجلجيجة الجتجربجيجة. ” أ. د. خالد فهمى    -“  كاتب أطفال”  أ. يعقوب الشارونى المتحدثون : 

د. محمد سجيجد عجبجدالجتجواب   -” األستاذ بجامعة سوهاج” أ. د. أحمد مختار مكى   -“  جامعة المنوفية

د. جمال شفيق   -”  الباحث فى مجال النقد األدبى” د. إبراهيم جاد   -” باحث فى مجال النقد األدبى”

أسجتجاذ اإلعجالم ” د. إيناس حامجد   -“  أستاذ علم النفس بمعهد دراسات الطفولة. جامعة عين شمس”

مدير مركجر تجحجقجيجق ” د. مها مظلوم   -“  وثقافة الطفل بمعهد دراسات الطفولة. جامعة عين شمس

منسقة بالمجججلجس الجعجربجى لجلجطجفجولجة ” أ. إيمان بهى الدين   -“  التراث بدار الكتب والوثائق القومية

أ.   -”  شاعر وناقد أدبجى“ أ. سعيد الصاو   -”  كاتب قصص األطفال” أ. السيد القماحى   -“  والتنمية

 “ شاعر وقصاص”أ. صالح الديب  -“ الكاتب والشاعر والناقد األدبى”نشأت المصر  

بدأت الندو  بكلمة للستاذ يعقوب الشارونى؛ تحجدث فجيجهجا عجن أهجمجيجة الجكجتجاب المستخلص : 

موضوع المناقشة كونه من الدراسات النادر  التى تناولجت إبجداعجات األطجفجال الجمجكجتجوبجة بجأيجد  

األطفال، ثم تحدث الساد  المشاركون عن انطباعاتهم ومالحظاتجهجم حجول الجكجتجاب؛ حجيجث أبجدوا 

سعادتهم بهذا العمل الذ  يعد خطو  فى تشجيع إبجداعجات األطجفجال وتجوججيجهجهجا، وأشجاروا عجلجى 

 الباحث ببعض النصائح والتوجيهات التى يمكن أن يستفيد فيها فى كتاباته القادمة.

 ومن أبرر المالحظات : 

  .البد من التفريق بين منهجى البحث العلمى، والتحليل األدبى فيما يكتبه الحًقا 

  يجب أن يستثمر هذا االكتشاف لمواهب األطفال األدبية فى ريجاد  االهجتجمجام بجهجم وتجنجمجيجة

 قدراتهم

  ،ألننا أمام أول كتاب فى نقد أدب األطفال؛ لذا يجب االهتمام بأعمال الجمجبجدعجيجن الصجغجار

 وتقديم المعايير التى تساعدهم على التمكن فى كتاباتهم .

 .اإلهداء جميل، وله دور فى مضمون الكتاب، واحترام الطفل وموهبته 

 .البد أن نخرج من قراء  هذا العمل بفكر  إقامة ورا تعليمية؛ لتنمية اإلبداع لد  األطفال 

  هذا العمل كان سبًبا فى أن نعمل على إحياء فكر  االهجتجمجام بجالجطجفجل الجمجوهجوب والجطجفجل

 المبدع .

  ير  المهتمون بحقوق الطفل أنه يجب ترك األطفال يجكجتجبجون مجا يشجاءون دون قجيجود أو

 قوانين. بل نتركهم يبدعون بحرية.

  يجب أن نستثمر فكر  البحث فى إبداعات األطفال فى القيام بدراسات أخر  تجعجتجمجد عجلجى
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التحليل النفسى، والتربو ، واألدبى، واالجتماعى لما يكتبه الطفل، وما الدوافع التى تكمجن 

 وراء العملية اإلبداعية.

  ،الموضوع مهم؛ فهناك عالقة بين اإلبداع، والذكاء، والصحة النفسية، والجتجوافجق الجنجفجسجى

 والتحصيل. 

 .حينما ننمى إبداعات األطفال؛ فنحن ننمى كافة مجاالت وجوانب الشخصية 

  .البد من التسامح  والمرونة مع إنتاج األطفال؛ كى نشجعهم على مواصلة الكتابة 

   .ضرور  عمل ورا متنوعة لتعليم األطفال فنون الكتابة 

وقد وعد الباحث  باالستجابة لتوجيهات الساد  المناقشين وشكرهم على ما بذلوه من جهد فى      

 قراء  الكتاب، ومناقشته.

عن بعض التساؤالت التى طرحت ”  د. سالمة تعلب” وفى نهاية الندو  : أجاب مؤلف الكتاب      

 أثناء المناقشة.

 

 ثانًيا : مكتبة الطفل

 ورش العمل : 

بتاريخ  -للستاذ / سيد القماحى ” األلعاب التعليمية أُنسى : أفقى ورأسى”ورشة عمل بعنوان      

ويقام هذا النشاط أسبوعًيا بجاسجتجضجافجة فصجل مجن الجمجدارس الجمجحجيجطجة  5107/  8/  06 - 00

 بالمركر.

اللعبة عبار  عن مجسم كبير من الخشب على هيئة طفل، وهى لعبة تشبه السجودكجو، والجكجلجمجات 

 المتقاطعة.

 يقول األستاذ سيد القماحى عن فلسفة اللعبة من الناحية التربوية أنها تتمثل فى األهداف التالية : 

 اللمس ...( -السمع  -تعليم الطفل باستخدام حواسه المختلفة ) النظر 

 .تعليم الطفل عن طريق اللعب الممتع 

 .تعليم الطفل عن طريق النشاط 

 .تعليم الطفل التعاون والمشاركة 

مكعًبا كل مجكجعجب لجه سجتجة أوججه  58=    8×8مكعًبا   58تتكون اللعبة من مربع كبير يسع      

على كل وجه صوًرا مختلفة لحيوانات، أو طجيجور، أو أرقجام، أو شجخجصجيجات، ويجقجوم األطجفجال 

بترتيب المكعبات حسب الشكل المطلوب : طيور، حيوانات، أرقام بشكل أفقى ورأسى بجحجيجث ال 

يتكرر الشكل األفقى مع الرأسى، وهناك لعبة من ترتيب األرقام تجعجتجمجد عجلجى الجججمجع والجطجر  

يمثل حرف   +  58يمثل حرف د +  8كل حرف فيها له رقم :  ”ديك” والتفكير هكذا مثل كلمة 

هجو مجوعجد أذان  8ورقجم  8=    86  -  88مثال :  86نطر  منه رقم  88يمثل حرف ك =  55

 الفجر ... وهكذا.
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هناك لعبة تعلم األطفال التوار  والتطابق من خجالل رص وتجرتجيجب الجمجكجعجبجات الجمجتجشجابجهجة  -

 والمتجانسة مًعا سواء فى اللون، أو األرقام؛ فتكون كل مجموعة توارًيا، أو تطابًقا.

لكل وجه من وجوه المكعب وكل رقم يمثل جرًءا  58 –0هناك لعبة تتضمن ترتيب األرقام من  -

بظهرها عجكجس  58  –0؛ حيث يقوم األطفال برص المكعبات من ” أحمد رويل” من صور  العالم 

قطعة الصور  حتى إذا اكتملت األرقام اكتملت الصور . ثم قجام األسجتجاذ سجيجد الجقجمجاحجى بشجر  

األلعاب فى بداية كل لعبة، وفى النهاية قام بتوريع الجوائر على األطفال تشجيًعا لهم. واسجتجمجرت 

الورشة ثالثة أيام : حضر فى اليوم األول مجموعة كبير  من األطجفجال رواد مجكجتجبجة الجروضجة، 

وحضر فى اليوم الثانى أطفال روضتين من منطقة المنيل، وحضر مع أطفال اليوم الجثجالجث عجدد 

من معلمى ومعلمات إدار  مصر القديمة التعليمية، وأوصى المتابعون بأهميجة إشجراك أكجثجر مجن 

 بحواس األطفال.  ” أُنسى أفقى ورأسى”حاسة فى التعليم؛ وهذا ما صنعته لعبة 

 

 4112/  9/  11حفل ختام الموسم الثقافى 

 5107/  6/  00أقامت مكتبة الطفل حفل ختام الموسم الصيفى، وذلك يوم الخميس الموافق      

وتضمن الحفل فقرات عديد  متنوعة، واستهل الحفل بفقر  دينية من أداء الطالبة نادين وائجل، ثجم 

فقر  الشعر واشتملت على عد  أشعار من تأليف وأداء رواد المكتبجة مجن األطجفجال، وقجدم فجريجق 

كورال المكتبة بعض األزانى الوطنية، ثم رقصة من الفولكلور الشعبى من أداء فجريجق الجتجمجثجيجل 

تأليف فجتجحجى فضجل، ”  جرير  الذهب”بالمكتبة،  ثم فقر  الختام وهى عبار  عن مسرحية بعنوان 

وديكور مسر  سهير المتولى، وإخراج مسرحى ومؤثرات صوتية محاسن فؤاد، وتجمجثجيجل وأداء 

 فريق من األطفال الموهوبين.

 

 4112/  11/  1نشاط مجموعة بدايتنا 

فى إطار خدمة المكتبة للمجتمع والحى الموجود  به يتم التعاون بين المكتبة وبين مجججمجوعجة      

بدايتنا وهم عبار  عن مجموعة شباب يجمعهم حب مصر وحى المنيل وحب الخير والذ  يهجدف 

إلى إثراء حى المنيل ثقافًيا من خالل حمالت التوعية المختلفة وتبادل الخبرات بين أبناء الجمجنجيجل 

والمساعد  على محو األمية، واالهتمام بأطفال المدارس من خالل مجموعات التقجويجة الجمجججانجيجة 

كمساعد  للطالب ومحاربة الدروس الخصوصية ويتم تفعيل هذا النشجاط وتجطجبجيجقجه عجلجى طجلجبجة 

 المرحلة االبتدائية واإلعدادية فى جميع المواد الدراسية وعلى مدار األسبوع. 

 

 4112/ 14/ 1حفل عيد الطفولة 

امتداًدا لدور المركر وإسهاًما فى تثقيف الطفل ورياد  خجبجراتجه ومجعجلجومجاتجه وإكسجابجه الجقجيجم      

والمواقف اإليجابية إلى جانب إدخال البهجة والسرور على األطفال، فجقجد قجامجت مجكجتجبجة الجطجفجل 
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التابعة للمركر بإقامة حفل بمناسبة أعياد الطفولة مع األطفال المترددين عجلجى الجمجركجر وأطجفجال 

المدارس المحيطة به وقد ضم الحفل فقرات متنوعة ومتعدد  حيث بدأ الحفل بعمل مسابقة علمجيجة 

لتنمية المهارات الذهنية والمنطقية واختبار قو  التركير عند األطفال، ثم استمرت فقرات االحتفال 

واشتملت على فقر  فنية عبار  عن عرف فنى منفرد على األورج قام به أحد األطفال إلى جانجب 

وتم توريع جوائر وهدايا للطفال فى “  الباحث بالمركر” تقديم فقر  زنائية قام بها د. سالمة تعلب 

 نهاية الحفل.

 4112/ 14/ 11حفل اليوم العالمى للطفل المعاق 

طفالً من  09قامت مكتبة الطفل بمناسبة اليوم العالمى للطفل المعاق حفل خاص حضره عدد أ   

ذو  االحتياجات الخاصة واشتمل الحفل على عد  فقرات منها، عرض لفن األراجور إلى جانجب 

أزانى أطفال مع عرض فيديو لفيلم سنوهوايت )كارتون( وعمل مسابقات للطفال وانتهت فقرات 

 الحفل بتوريع الجوائر والهدايا على األطفال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


