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 (ج)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

جامعة  –الهيئة االستشارية للمجلة العلمية لكلية رياض األطفال 
 بورسعيد

 الدرجة العلمية االسم م

 -سةأستاذ مناهج وبرامج طفل ماقبل المدر   ةأ.د/ ابتهاج محمود طلب 1
  لقاهرةجامعة ا -كلية التربية للطفولة المبكرة

أ.د/ أحمد حسين عبد  2
 المعطي 

 -ية تربيةكلبورئيس قسم أصول التربية أستاذ 
 .سيوطأجامعة 

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أ.د/ أحمد سيد إبراهيم 3
امعة ج -والدراسات اإلسالمية بكلية التربية

 -التربية بالوادي الجديدأسيوط وعميد كلية 
 .جامعة أسيوط

أ.د/ إسماعيل محمد  4
 إسماعيل حسن

 -يةكلية الترب –أستاذ تكنولوجيا التعليم 
 جامعة المنصورة.

أ.د/ أشرف عبد الغني  5
 شريت

الصحة النفسية ورئيس قسم العلوم أستاذ 
جامعة  -التربية للطفولة المبكرةالنفسية بكلية 
 .االسكندرية

دراسات البكلية اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ  عتماد خلف معبداأ.د/  6
 جامعة عين شمس.-العليا للطفولة 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (د)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

أ. د/ أمل محمد أحمد  7
 القداح 

لتربية امناهج وتربية الطفل وعميد كلية أستاذ 
 .جامعة المنصورة- للطفولة المبكرة

ربية التأستاذ الصحة النفسية وعميد كلية  أ.د/ أمل محمد حسونة 8
 .جامعة بورسعيد - للطفولة المبكرة

جامعة - نيةالف أستاذ الصولفيج بكلية التربية أ.د/ أميرة سيد فرج 9
 حلوان.

فولة كلية التربية للطل السابق عميدالو أستاذ  بطرسأ.د/بطرس حافظ  11
  .جامعة القاهرة -المبكرة

أ.د/ جبريل بن حسن  11
 العريشي.

 ىالشور  مجلس وعضو المعلومات علم أستاذ
 بيةالعر  بالمملكة سعود الملك جامعة -سابقا  

 .السعودية
 أحمد شفيق جمال/د.أ 12

 عامر محمد
دراسات كلية ال –اإلكلينيكي  أستاذ علم النفس
 جامعة عين شمس. -العليا للطفولة

أ.د/ جمال عطية خليل  13
 فايد

ربية التبقسم العلوم النفسية كلية أستاذ 
 جامعة المنصورة.-للطفولة المبكرة



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ه)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية  أستاذ أ.د/ جمال محمد فكري 14
 .سيوطأجامعة -التربية للطفولة المبكرة

أ.د/ حازم أنور محمد  15
 البنا 

 قسم اإلعالم –أستاذ اإلذاعة والتليفزيون 
 جامعة المنصورة – يالتربو 

 -ية التربية النوعيةعلم النفس بكل أستاذ أ.د/ حسن الفرجاني  16
 جامعة بنها.

المناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ أ.د/ حسن عمران حسن 17
والدراسات اإلسالمية المساعدة بكلية 

 سيوط.أجامعة  -التربية
المناهج وطرق تدريس الرياضيات أستاذ  محمد مرسيي أ.د/ حمد 18

 .سيوطأجامعة -المساعد بكلية التربية 
نان إسماعيل أ.د/ ح 19

 أحمد إسماعيل 
جامعة –كلية البنات  –أستاذ أصول التربية 

 عين شمس.
 
 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (و)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

أستاذ تربية الطفل ) مناهج الطفل( ورئيس  أ.د/ حنان محمد صفوت 21
فولة كلية التربية للط -قسم العلوم التربوية

 المنيا.جامعة  -المبكرة
أ.د/ خالد عبد الرازق  21

 النجار
لية ك-لوم النفسية ورئيس قسم العأستاذ 

 .جامعة القاهرة -التربية للطفولة المبكرة
محمد  د/ رفعتأ. 22

 المليجي
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 جامعة أسيوط. –بكلية التربية 
- ةالتربية للطفولة المبكر أستاذ وعميد كلية  أ.د/ زينب دردير 23

 جامعة دمنهور.
قسم المناهج وطرق التدريس بكلية ب أستاذ أ.د/ سحر توفيق نسيم 24

 رة.جامعة المنصو - التربية للطفولة المبكرة
أ.د/ سعدية محمد علي  25

 بهادر 
أستاذ علم نفس النمو بكلية الدراسات العليا 

 جامعة عين شمس.  -للطفولة
أ.د/ سعدية يوسف  26

 الشرقاوي
أستاذ أصول التربية كلية التربية للطفولة 

 رسعيد.جامعة بو  -المبكرة
أ.د/ سلوى عبد السالم  27

 عبد الغني
طفولة كلية التربية لل –أستاذ علم نفس الطفل 

 جامعة المنيا.–المبكرة 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ز)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

أ.د/ سليمان محمد  28
 سليمان أباظة

 -يةكلية الترب -أستاذ علم النفس التربوي
 جامعة بني سويف.

علوم لأستاذ الصحة النفسية المتفرغ بقسم ا أ.د/ سهير كامل محمود 29
جامعة  -النفسية كلية التربية للطفولة المبكرة

 القاهرة.
أ.د/ سهير عبد الحميد  31

 عثمان
لتربية اأستاذ متفرغ بقسم العلوم التربوية كلية 

 جامعة المنيا.- للطفولة المبكرة
أ.د/ السيد عبد القادر  31

 الرفاعي شريف
ية كلية الترب –أستاذ أصول تربية الطفل 

 جامعة القاهرة.–كرة للطفولة المب
أ.د/ شحاتة سليمان  32

 محمد
أستاذ بقسم العلوم النفسية كلية التربية 

 جامعة القاهرة.-للطفولة المبكرة 
أ.د/ شهناز محمد عبد  33

 اهلل
لتربية كلية ا-أستاذ الصحة النفسية المتفرغ 

 جامعة أسيوط.-
أ.د/ شيرين محمد  34

 دسوقي
س لم النفأستاذ علم النفس ورئيس قسم ع

 .جامعة بورسعيد-بكلية التربية 
تربية الكلية  -المناهج وطرق التدريسأستاذ  أ.د/ عادل رسمي حماد 35

 .سيوطأجامعة -



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ح)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

 -علم النفس التربوي بكلية التربيةأستاذ  أ.د/ عادل سعد خضر 36
 .جامعة الزقازيق

-رة ككلية التربية للطفولة المبأستاذ وعميد  أ.د/ عاطف عدلي فهمي 37
 جامعة القاهرة.

أ.د/عبد الرقيب أحمد  38
 إبراهيم 

س سية ورئيس قسم علم النفنفالصحة الأستاذ 
  .جامعة اسيوط -بكلية التربية

 ىأ.د/عبد السالم مصطف 39
 عبد السالم

-المناهج وطرق التدريس كلية التربية أستاذ 
 .جامعة المنصورة

سية ورئيس قسم بكلية الصحة النفأستاذ  أ.د/عبد الصبور منصور 41
 .جامعة بورسعيد -التربية

المناهج وطرق تدريس الرياضات كلية أستاذ  أ.د/ عبد الكريم الشاذلي 41
 .سيوطأجامعة  -التربية

عفاف محمد محمود  أ.د/ 42
 جعيص

الصحة النفسية بقسم علم النفس كلية أستاذ 
 .سيوطأجامعة  -التربية

اهج وطرق التدريس ووكيل كلية المنأستاذ  أ.د/ عفت الطناوي 43
 .جامعة دمياط -التربية لشئون الطالب



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ط)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

 -تربيةكلية ال -ورئيس قسم علم النفسأستاذ  أ.د/ عماد أحمد حسن 44
 .سيوطأجامعة 

 -الجمباز بكلية التربية الرياضيةأستاذ  أ.د/ عالء الدين حامد 45
 .جامعة بورسعيد

طرق تدريس التربية الفنية ستاذ مناهج و أ أ.د/ عالء محمد حسونة 46
 .جامعة حلوان-بكلية التربية 

الواحد  عبد عيد/ د.أ 47
 .علي درويش

 -زيةاإلنجلي اللغة تدريس وطرق مناهج أستاذ
 جامعة – المبكرة للطفولة التربية كلية عميد
 .المنيا

أ.د/ الغريب زاهر  48
 إسماعيل محمد.

 -ةكلية التربي -أستاذ تكنولوجيا التعليم
 عة المنصورة.جام

 عبد الرحمن فاتنأ.د/ 49
 الطنباري

االعالم وثقافة األطفال جامعة عين أستاذ 
 6جامعة  -شمس وعميد كلية االعالم

 .كتوبرأ
أ.د/ فهد ماجد فهد  51

 الشريف.
جامعة أم القرى  -أستاذ بكلية التربية

 بالمملكة العربية السعودية.



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ي)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

جامعة  -حة النفسية بكلية التربيةالصأستاذ  أ.د/ فيوليت فؤاد ابراهيم 51
 .عين شمس

 -الصولفيج بكلية التربية الموسيقيةأستاذ  ليا جمال الدينيأ.د/ كام 52
 .جامعة حلوان

األدب الشعبي المتفرغ بقسم العلوم أستاذ  أ.د/ كمال الدين حسين 53
-كلية التربية للطفولة المبكرة  -ساسيةاأل

 .جامعة القاهرة
-دراسات الطفولة  كليةعلم النفس بأستاذ  رم الدينأ.د/ ليلي ك 54

 .جامعة عين شمس
الفئات الخاصة وعميد كلية التربية أستاذ  أ.د/ ماجدة هاشم بخيت 55

 .سيوطأجامعة  -للطفولة المبكرة 
براهيم عبد إأ.د/ محمد  56

 الحميد
ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس أستاذ 
عة جام-وعية الن       كلية التربية وعميد 

 .بنها
ربية علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التأستاذ  أ.د/ محمد أحمد دسوقي 57

 .جامعة الزقازيق-



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ك)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

ة بكلية السياح –أستاذ االقتصاد المنزلي  أ.د/ محمد السيد الزغبي  58
 جامعة قناة السويس.–والفنادق 

أ.د/ محمد معوض  59
 إبراهيم

بكلية  –ل أستاذ اإلعالم وثقافة األطفا
جامعة عين  -الدراسات العليا للطفولة

 شمس.
أ.د/ محمد حسين إبراهيم  61

 وصيف.
 أستاذ التصميم الجرافيكي ورئيس قسم التربية

جامعة  -كلية التربية النوعية -الفنية
 بورسعيد.

أ.د/محمودحسن  61
 إسماعيل 

كلية  -أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال 
جامعة عين  -الدراسات العليا للطفولة

 شمس.
أ,د/ محي الدين  62

 إسماعيل موسى العالمي 
أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  

 .جامعة المنصورة –بكلية التربية النوعية 
أ.د/ منى محمد علي  63

 جاد 
 –أستاذ أصول التربية بقسم العلوم التربوية 

ة جامع –كلية التربية للطفولة المبكرة 
 القاهرة.

 
 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ل)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

.د/ مها زكريا عبد أ 64
 الرحمن

 –أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية 
ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية 

 جامعة بورسعيد.-البيئة 
–أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية  أ.د/ ميادة محمد الباسل 65

 جامعة دمياط.
أ.د/ ناصر فؤاد علي  66

 غبيش 
طرق تدريس ووكيل الكلية  أستاذ المناهج و 
مبكرة كلية التربية للطفولة ال-للدراسات العليا 

 جامعة المنيا. –
أ.د/ نبيل السيد حسن  67

 الجباس
أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية 

 جامعة المنيا. –للطفولة المبكرة 
أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية  أ.د/ نجالء محمد جبر 68

 جامعة بورسعيد. –
ية وكيل كلية الترب –أستاذ علم نفس الطفل  أ.د/ نهى محمود الزيات 69

للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 جامعة القاهرة. –المجتمع 

أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية  أ.د/ نور الرمادي 71
 جامعة الفيوم.–للطفولة المبكرة 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (م)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

 محمد مدأح هاشم/ د.أ 71
 .      الصمداني

-زيةاإلنجلي اللغة تدريس وطرق مناهج أستاذ
 – بمكة القرى أم جامعة -التربية كلية

 .السعودية العربية المملكة
ية كلية الترب –أستاذ علم النفس المتفرغ  أ.د/ هدى محمد قناوي  72

 جامعة بورسعيد. –للطفولة المبكرة 
أ.د/ هند إسماعيل  73

 امبابي
طفولة كلية التربية لل–علم نفس الطفل  أستاذ
 جامعة القاهرة. –المبكرة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية  أ.د/وديع مكسيموس  74
 جامعة أسيوط.–التربية 

أستاذ علم نفس النمو المتفرغ بقسم العلوم  أ.د/ وفاء محمد كمال  75
 –كلية التربية للطفولة المبكرة  -النفسية 

 ة القاهرة.جامع
جامعة –كلية التربية  -أستاذ أصول التربية أ.د/ يوسف سيد محمود  76

 الفيوم.
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 (ن)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 كلمة رئيس التحرير

 يالذ عشرررررر السرررررابع العدد صرررررداربإ المجلة تحرير سررررررةأ تتشررررررف   
 قبال  إ من المجلة تشررررررهد  ما الفخر يدواع ومن ,ينجزئ يف يصرررررردر

 ما على ا  مؤشرررررر  يعد مما ,المجلة يف النشرررررر على الباحثين من كبير  
 ثحي  ,كاديميةاأل المحافل يف طيبة   سررررررررررمعة   من المجلة به تتمتع

 حثية  ب بمشررركالت   تهتم يالت بحاثاأل انتقاء على المجلة دارةإ حرصرررت
    لمبكرةا للطفولة التربية كليات قسررررامأل الثالث التخصررررصررررات يف هامة  
 (. ساسيةواأل والنفسية التربوية) 
 لسررررادةل واالمتنان الشرررركر بجزيل التحرير سرررررةأو  المجلة ارةدإ وتتقدم   
 نهمأل ي(؛الثان, ولاأل)  يهئبجز  عشررر السررابع العدد يمحكم فاضررلاأل
 لقيمةا ولتعديالتهم ولتحكيمهم ي,العلم البحث يف الجودة صررررررنا  هم

 . المرجوة الصورة يف بحاثاأل هذ  خراجإ يف الفضل يرجع
 ثراءإ يف اميةالسرر رسررالتهم يف والسررداد يقالتوف الباحثين لجميع ونتمنى
 ي.العلم البحث

 . الموفق واهلل
  
 التحرير ورئيس دارةاإل مجلس ئيسر 

 عميد الكلية                                       
 .أ.د/ أمل محمد حسونة                                           



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (س)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 :رؤية المجلة 

أن يكون للمجلة الريادة والتميز في نشر البحوث التربوية والنفسية    
والنوعية في الطفولة, وأن تتبوء المجلة مكانة  متقدمة  في التصنيف 

 المحلي واإلقليمي والعالمي.
 

 : رسالة المجلة 

تسعى المجلة لنشر البحوث المحكمة علميا  المتخصصة في    
ير المهنية واألكاديمية والعلمية مجاالت دراسات الطفولة وفق المعاي

 المتميزة.
 

 : أهداف المجلة 
 

مساعدة الباحثين المتخصصين في مجال الطفولة على االطال   (1
 على أبحاث في تخصصات الطفولة ) التربوية , النفسية, النوعية(.

إتاحة الفرصة للباحثين لنشر أبحاثهم في مجلة متخصصة في مجال  (2
 الطفولة.

 

 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ع)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

 نشر بالمجلة العلمية:شروط وقواعد ال

لكلية الدراسات والبحوث المقدمة من الباحثين لتقبل المجلة العلمية  
وعية وجميع التخصصات الن -التربوية -في مجاالت الطفولة )النفسية
أدب  -التربية الفنية للطفل -األطفال ىللعلوم األساسية ومنها موسيق

 -طفل تغذية ال -لالتربية الرياضية لألطفا -التكنولوجيا -األطفال
 لتالية: ا إعالم الطفل( وفق شروط وقواعد النشر العلمية -مسرح الطفل

 أواًل: إجراءات التقدم بورقة بحثية :

يتم سحب استمارة التقدم يدرج بها بيانات الورقة البحثية ,وكذلك  -1
بيانات المؤلفين والمؤلف المسؤول عن التواصل 

"Corresponding Author " البريد االلكتروني لهم مع المجلة و
 وتاريخ استالم الورقة البحثية.

يتم استيفاء استمارة خاصة من خالل المؤلف المتقدم بمقترح  -2
 للمحكمين الداخليين والخارجيين.

( نسخ ورقية باإلضافة إلى 3يرفق مع استمارة التقدم للمجلة عدد) -3
 2"كل محكم نسخة لعدد Wordنسخة على أسطوانة في ملف 

 سخة تحفظ بإدارة المجلة.محكمين ون
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 (ف)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

يقوم المؤلف المسؤول بتقديم شهادة بنسبة التشابهة والنزاهة  -4
 األكاديمية معتمدة من الجامعة.

تقدر رسوم النشر طبقا  لعدد صفحات البحث ويسدد الباحث أوال   -5
رسوم التحكيم فقط بخزينة الكلية بناء  على أمر توريد صادر من 

للنشر من قبل المحكمين يستكمل  مالي المجلة ,وعند قبول البحث
 رسوم النشر أيضا  بناء  على أمر توريد صادر من مالي المجلة. 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة العربية البد من توافر النقاط التالية  -6
  -بها:

 العنوان مترجم باللغة اإلنجليزية . -

 . "Abstractعمل ملخص باللغة العربية للبحث " -

" باللغة Key Wordsالمفتاحية للبحث "ترجمة الكلمات  -
 اإلنجليزية.

 . "Referencesقائمة بالمراجع مترجمة باللغة اإلنجليزية " -
 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة اإلنجليزية البد من توافر النقاط  -7
  -التالية بها:

 العنوان مترجم باللغة العربية. -

 .عمل ملخص باللغة العربية للبحث -
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 (ص)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

بين المؤلف المسؤول مع المجلة عن طريق سكرتير  يكون التواصل -8
 المجلة ومن خالل البريد االكتروني المسجل باستمارة التقدم.

 ثانيًا: إجراءات تحكيم الورقة البحثية :

بعد سداد الرسوم المقررة للتحكيم يعرض على مجلس اإلدارة لتحديد -1 
 يفجلة االعتبار مقترحات المؤلفين المس فيالمحكمين مع األخذ 

استمارة التقدم من خالل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة من األقسام 
 العلمية الرئيسية تسمى )لجنة توزيع األبحاث(. 

تعرض ردود المحكمين الواردة على األبحاث التي سبق أن حدد  -2
  -ة:الحاالت التاليفيها المحكمين العتماد قرار النشر من عدمه وتحدد 

 حكمين على البحث يتم الموافقة على نشر الورقة في حالة موافقة الم
 البحثية بالمجلة.

  في حالة رفض أحد المحكمين للورقة البحثية , تختار لجنة توزيع
ذا رفض  األبحاث محكما  ثالثا  ,وفي حالة موافقته تنشر الورقة البحثية ,وا 

 يتم رفض النشر.

 مجلة.لوفي حالة رفض المحكمين يتم رفض نشر الورقة البحثية با 

يتم إثبات تاريخ قبول البحث للنشر بتاريخ موافقة سكرتير المجلة   -3
 بناء على رأي المحكمين ,ويمكن استخراج إفادة للمؤلفين بذلك.
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 (ق)                 0202 آخر ديسمبر –أول يوليو عشر ( السابع العدد ) 

يتم تحديد ميعاد النشر ورقم المجلد وسنة النشر حسب الدور  -4
بأولوية تاريخ النشر وحسب حجم المجلد أو مايحدد  من مجلس اإلدارة 

 اعد ويكون المسؤول عن تطبيقها سكرتير المجلة.من قو 

في حالة رفض البحث لعد استيفاء معايير التحكيم ,فإن المجلة  -5
 غير مسئولة عن إعادته للباحث مرة أخرى.

 تكاليف نشر البحث بالمجلة: 

 -أواًل: إجراءات رسوم التحكيم للورقة البحثية :

م تحكيم فقط , جنيها  مصريا  رسو  333يحصل من الباحث مبلغ  -1
محكم فقط ,وفي حالة  2وهي منفصلة عن رسوم النشر لعدد 

جنيها   153الحاجة لوجود محكم ثالث يجب أن يسدد الباحث مبلغ 
 إضافيا .

بالنسبة لرسوم التحكيم لألجانب والوافدين يحصل مبلغ بالجنيه  -2
دوالر بسعر البنك المركزي في يوم تسديد  53المصري مايقابل 

 يم.رسوم التحك
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          نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من دالل ثانيًا:
 :الجامعة 

جنيها  للبحث الواحد حتى  633بعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 15اإلنجليزية , ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من لارج  ثالثًا:
  :الجامعة

جنيها  للبحث الواحد حتى  833بعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 يها .جن 23اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 
 

  :نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من المعارين رابعًا: 

جنيها  للبحث الواحد حتى  1233بعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 23اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

 : نشر ورقة بحثية لألجانب والوافدين لامسًا:

 253ابل مايق المصريبعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ بالجنيه 
صفحة  23يوم التسديد حتى عدد  يف يدوالر بسعر البنك المركز 
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صفحات للبحث باللغة اإلنجليزية ,ومايزيد  13للبحث باللغة العربية و
 دوالر. 7عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

 :نشر ورقة بحثية لمؤلفين مشاركين بين مصريين وغير المصريين سادسًا:

احد و  إذا كان البحث مشترك بين باحث مصري واحد ,باحث وافد -أ
يتقاسم الباحثان مناصفة رسوم النشر والتحكيم " الباحث المصري 

بالعملة المصرية األجنبية بماهو وارد بالالئحة في هذا          
باحث الوافد بمايقابل العملة األجنبية بماهو وارد بالالئحة الشأن,وال

 في هذا الشأن أيضا ".

إذا كان البحث مشترك بين ثالثة باحثين أو أربعة باحثين مختلفين  -ب
تنطبق عليهم نفس اإلجراءات السابق ذكرها كل منهم حسب نسبة 

 مشاركتهم في البحث.
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 قائمة األبحاث
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Rania Salem Salama Salem. *** 

 
 

879-927 

 المخاوف بعض لخفض إرشادي برنامج فعالية 16
 روسفي جائحة من األطفال لدى المستحدثة المرضية
            .المستجد الكورونا

 .هبد إبراهيم محمد د/ منى *                    

 
 

928-983 

 من ينةع لدى االستما  مهارة لتنمية تدريبي برنامج 17
 اللغة ةقراء تعلم بصعوبات المنبئين وضةالر  أطفال
  .  العربية

 .يوسف ندا الحسيني ندا/ د.أ*                    
 .حسونة محمد أمل/ د.أ**                      

 .مندور الرحمن عبد علي زينب***            

 
 

984-1124 
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 بعض ميةتن في اإللكترونية القصص استخدام فاعلية 18
 لدى ةالعربي الشعوب بثقافات المرتبطة  المفاهيم

  .الروضة طفل
 .سهر عاطف عبد القادر عبد المنعمد/  *          

 

 
1125-1197 

 تنمية يف اإللكترونية التفكير خرائط على قائم برنامج 19
 فلط لدى اإلنجليزية للغة السمعي التمييز مهارات
            .الروضة

 .البسيوني محمود نجيها/ د.أ*                  
 .زغلول حامد عاطف/ د.أ**                     
 .جودة الباقي عبد محمد آية***                  

 
 

 
1198-1145 

 
 

 الوعي تنمية في الدمى مسرح استخدام فاعلية 21
              .الروضة ألطفال الغذائي
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 التعلم نظرية على قائمة إستراتيجية استخدام فاعلية 21
 الحس مهارات تنمية على الدماغ إلى المستندة
 .الروضة أطفال لدى البصري والتفكير العددي
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 صصالق استخدام على قائم تدريبي برنامج فاعلية
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 لحسيا اإلدراك لتنمية متكامل إثرائي برنامج فاعلية 25
 اضطراب أطفال لدى االجتماعي التفاعل ومهارات
 .(ميدانية دراسة) التوحد

 .د/أندريا أنور أيوب البزنط *                   
 

 
 

1366-1478 
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 قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور
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