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 كلمة رئيس التحرير

 الستتتتتتتتادس العدد صتتتتتتتتدارإببالكلية  علميةال المجلة دارةإ تتشتتتتتتتترف     
في تصتتتتتتتتتتتتتنيف  قدمةتم احتلت المجلة مكانة نأ بعد وذلك ،عشتتتتتتتتتتتتتر

رير وفق آخر تق المبكرة للطفولتتتتة التربيتتتتة لكليتتتتات العلميتتتتةالمجالت 
   .للجامعات علىاأل المجلسصادر عن 

من حرص القتتتتائمين على إدارة المجلتتتتة على  التميز هتتتتذايتتتت تي و     
دة في النشتتتتتتتر، وذلك من خال  انتقاث األبحاث استتتتتتتتقداف تحقيق الجو 

 –في الطفولة المبكرة في المجاالت )التربوية  المتخصتتتصتتتة األكاديمية
خراأل األبحاث  النوعيتة  –النفستتتتتتتتتتتتتيتة  ، كتذلتك الحرص على متتابعة واا

كمتتتا تحرص إدارة المجلتتتة  ،عليقتتا المتعتتتارفوفق المعتتتايير المحتتتددة و 
 شتتتتتتتتتتتتتراف في جميع المراح  التيعلى التطوير والتحديث والمتابعة واإل

يمر بقتا البحتث من بتدايتة التقتدم بتر للنشتتتتتتتتتتتتتر إلى رفعتر إلكترونيًا على 
على تقتتديم التتدعم  الجتتامعتتةالمواقع الرستتتتتتتتتتتتتميتتة، وقتتد حرصتتتتتتتتتتتتتتت إدارة 

ي فستتتتتترعة وجودة األداث بوالتوجير  المجلةواإلشتتتتتتراف المستتتتتتتمر إلدارة 
عًا للوائح وتبفات المعايير والمواصتتتتتتتوفق المجلة إلكترونيًا  عملية نشتتتتتتتر

 .والقوانين المتعارف عليقا
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قبا  الباحثين على طلب النشتتتر إإلى  والتميز النجاح هذا أدى وقد    
بالمجلة، وتتشتترف المجلة بقذا اإلقبا  من الباحثين ، حيث أنر مرشتتر 

ر فيرليركد هذا العدد جاث على تميز المجلة، و   هذا التميز حيث ُينشتتتتتتتتتت 
لتخصتتتتتتتصتتتتتتتات من األبحاث في مجا  الطفولة مجوعة قِيمة ومتنوعة ا

 ومناه  يةالنفس العلوم في بحثاً  عشر ستبعة العدد تضتمن وقد المبكرة،
 طبيعة وتعددت ،والتربية الفنية للطف  الطف  تربية صتتتتتتتتتتتتتو أو  الطف 
 ديينعا طفا أ بين ما بالدراستتتتتتتة البحوث هذه شتتتتتتتملتقا يالت العينات

 ،ةبالدراستتتتتتت ولىاأل فئاتال من وغيرهم التعلم صتتتتتتتعوبات يذو  طفا أو 
 طرألا عرض يف حدثاأل الطرق الباحثين من العظمى الغالبية واتبع

 دمتق وقد ،الستتتتتابقة الدراستتتتتات بين اإلطار النظري و بالدم  النظرية
 .مةقيِ  وتوصيات هامة نتائ  البحوث جميع

 منشتتورةال للبحوث االقتباس صحف على التحرير ستترةأ حرصتتت وقد   
 . حداثةوال الجودة لضمان

 . الموفق واهلل
  
 التحرير ورئيس دارةاإل مجلس ئيسر 

 عميد الكلية                                       
 .أ.د/ أمل محمد حسونة                                           
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 شروط وقواعد النشر بالمجلة العلمية:

حثين دمة من البالكلية الدراسات والبحوث المقلتقب  المجلة العلمية  
وعية وجميع التخصصات الن -التربوية -في مجاالت الطفولة )النفسية
أدب  -التربية الفنية للطف  -األطفا  ىللعلوم األساسية ومنقا موسيق

 -طف  تغذية ال -التربية الرياضية لألطفا  -التكنولوجيا -األطفا 
 لتالية: ا ةإعالم الطف   وفق شروط وقواعد النشر العلمي -مسرح الطف 

 أواًل: إجراءات التقدم بورقة بحثية :

يتم سحب استمارة التقدم يدرأل بقا بيانات الورقة البحثية ،وكذلك  -1
بيانات المرلفين والمرلف المسرو  عن التواص  

"Corresponding Author " مع المجلة والبريد االلكتروني لقم
 وتاريخ استالم الورقة البحثية.

ة خاصة من خال  المرلف المتقدم بمقترح يتم استيفاث استمار  -2
 للمحكمين الداخليين والخارجيين.

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

 محكمين ونسخة تحفظ بإدارة المجلة.
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نزاهة ة واليقوم المرلف المسرو  بتقديم شقادة بنسبة التشابق -4
 األكاديمية معتمدة من الجامعة.

تقدر رسوم النشر طبقًا لعدد صفحات البحث ويسدد الباحث أواًل  -5
رسوم التحكيم فقط بخزينة الكلية بناًث على أمر توريد صادر من 
مالي المجلة ،وعند قبو  البحث للنشر من قب  المحكمين يستكم  

 ر من مالي المجلة. رسوم النشر أيضًا بناًث على أمر توريد صاد

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

 العنوان مترجم باللغة اإلنجليزية . -

 . "Abstractعم  ملخص باللغة العربية للبحث " -

" باللغة Key Wordsترجمة الكلمات المفتاحية للبحث " -
 اإلنجليزية.

 . "Referencesاللغة اإلنجليزية "قائمة بالمراجع مترجمة ب -
 

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

 العنوان مترجم باللغة العربية. -

 .عم  ملخص باللغة العربية للبحث -
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يكون التواص  بين المرلف المسرو  مع المجلة عن طريق سكرتير  -8
 كتروني المسج  باستمارة التقدم.المجلة ومن خال  البريد اال

 ثانيًا: إجراءات تحكيم الورقة البحثية :

بعد سداد الرسوم المقررة للتحكيم يعرض على مجلس اإلدارة لتحديد -1 
 يفاالعتبار مقترحات المرلفين المسجلة  فيالمحكمين مع األخذ 

استمارة التقدم من خال  لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة من األقسام 
 لعلمية الرئيسية تسمى )لجنة توزيع األبحاث . ا

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

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

  فض أحد المحكمين للورقة البحثية ، تختار لجنة توزيع في حالة ر
ذا رفض  األبحاث محكماً ثالثاً ،وفي حالة موافقتر تنشر الورقة البحثية ،واا

 يتم رفض النشر.

 .وفي حالة رفض المحكمين يتم رفض نشر الورقة البحثية بالمجلة 

 ةيتم إثبات تاريخ قبو  البحث للنشر بتاريخ موافقة سكرتير المجل  -3
 بناث على رأي المحكمين ،ويمكن استخراأل إفادة للمرلفين بذلك.
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يتم تحديد ميعاد النشر ورقم المجلد وسنة النشر حسب الدور  -4
ب ولوية تاريخ النشر وحسب حجم المجلد أو مايحدده من مجلس اإلدارة 

 من قواعد ويكون المسرو  عن تطبيققا سكرتير المجلة.

ستيفاث معايير التحكيم ،فإن المجلة في حالة رفض البحث لعد ا -5
 غير مسئولة عن إعادتر للباحث مرة أخرى.

 تكاليف نشر البحث بالمجلة: 

 -أواًل: إجراءات رسوم التحكيم للورقة البحثية :

جنيقًا مصريًا رسوم تحكيم فقط ،  333يحص  من الباحث مبلغ  -1
محكم فقط ،وفي حالة  2وهي منفصلة عن رسوم النشر لعدد 

جنيقًا  153ة لوجود محكم ثالث يجب أن يسدد الباحث مبلغ الحاج
 إضافيًا.

بالنسبة لرسوم التحكيم لألجانب والوافدين يحص  مبلغ بالجنير  -2
دوالر بسعر البنك المركزي في يوم تسديد  53المصري مايقاب  

 رسوم التحكيم.
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          نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من داخل ثانيًا:
 :الجامعة 

جنيقًا للبحث الواحد حتى  633بعد قبو  البحث للنشر يحص  مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيقًا. 15اإلنجليزية ، ومايزيد عن ذلك يكون مقاب  الصفحة الواحدة 

ج ر نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من خا ثالثًا:
  :الجامعة

جنيقًا للبحث الواحد حتى  833بعد قبو  البحث للنشر يحص  مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيقًا. 23اإلنجليزية ،ومايزيد عن ذلك يكون مقاب  الصفحة الواحدة 
 

  :ينر نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من المعا رابعًا: 

جنيقًا للبحث الواحد حتى  1233بعد قبو  البحث للنشر يحص  مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيقًا. 23اإلنجليزية ،ومايزيد عن ذلك يكون مقاب  الصفحة الواحدة 

 : نشر ورقة بحثية لألجانب والوافدين خامسًا:

 253اب  مايق المصريبلغ بالجنير بعد قبو  البحث للنشر يحص  م
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 مقاب  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          
الش ن،والباحث الوافد بمايقاب  العملة األجنبية بماهو وارد بالالئحة 

 أيضًا".في هذا الش ن 

إذا كان البحث مشترك بين ثالثة باحثين أو أربعة باحثين مختلفين  -ب
تنطبق عليقم نفس اإلجراثات السابق ذكرها ك  منقم حسب نسبة 

 مشاركتقم في البحث.
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 قائمة المحكمين
 

 الدرجة العلمية االسم م

أستاذ مناه  وبرام  طف  ماقب    ةأ.د/ ابتقاأل محمود طلب 1
ية التربية للطفولة كل -المدرسة
 . جامعة القاهرة -المبكرة

المناه  وطرق التدريس بكلية أستاذ  أ.د/ إبراهيم شعير 2
 .جامعة المنصورة-التربية 

أ.د/ أحمد حسين عبد  3
 المعطي 

كلية بورئيس قسم أصو  التربية أستاذ 
 .سيوطأجامعة  -تربية
 
 

ريس اللغة أستاذ المناه  وطرق تد أ.د/ أحمد سيد إبراهيم 4
العربية والدراسات اإلسالمية بكلية 

جامعة أسيوط وعميد كلية  -التربية
جامعة  -التربية بالوادي الجديد

 .أسيوط
أ.د/ إسماعي  محمد  5

 حسن إسماعي 
ة كلي –أستاذ تكنولوجيا التعليم 

 جامعة المنصورة. -التربية



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (س)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

أ.د/ أشرف عبد الغني  6
 شريت

سم قالصحة النفسية ورئيس أستاذ 
لطفولة التربية لالعلوم النفسية بكلية 

 .جامعة االسكندرية -المبكرة
لية بكاإلعالم وثقافة األطفا  أستاذ  عتماد خلف معبداأ.د/  7

ين جامعة ع-الدراسات العليا للطفولة 
 شمس.

علم النفس التربوي المتفرغ ستاذ أ سيد ىفمام مصطإأ.د/  8
 .جامعة أسيوط-بكلية التربية 

د/ أم  محمد أحمد أ.  9
 القداح 

مناه  وتربية الطف  وعميد أستاذ 
جامعة - التربية للطفولة المبكرةكلية 

 .المنصورة
أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية  أ.د/ أم  محمد حسونة 11

ة جامع - التربية للطفولة المبكرة
 .بورسعيد

- لفنيةا أستاذ الصولفي  بكلية التربية أ.د/ أميرة سيد فرأل 11
 .حلوانجامعة 

ية كلية التربل السابق عميدالو أستاذ  بطرسبطرس حافظ أ.د/ 12
  .جامعة القاهرة -للطفولة المبكرة



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ع)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

صو  أوعميد ورئيس قسم  أستاذ أ.د/ بيومي الضحاوي 13
 .جامعة بورسعيد -التربية

أ.د/ جبري  بن حسن  14
 العريشي.

 مجلس وعضو المعلومات علم أستاذ
 دسعو  الملك جامعة -سابقاً  الشورى
 .السعودية العربية بالمملكة

ربية كلية التبالصحة النفسية  أستاذ  أ.د/ جما  السيد تفاحة 15
  .جامعة بورسعيد-النوعية 

 أحمد شفيق جما /د.أ 16
 عامر محمد

كلية  – اإلكلينيكي أستاذ علم النفس
ين جامعة ع -الدراسات العليا للطفولة

 .شمس
خلي  أ.د/ جما  عطية  17

 فايد
لتربية ابقسم العلوم النفسية كلية أستاذ 

 جامعة المنصورة.-للطفولة المبكرة
المناه  وطرق التدريس المتفرغ  أستاذ أ.د/ جما  محمد فكري 18

جامعة -التربية للطفولة المبكرةبكلية 
 سيوط.أ

أ.د/ حازم أنور محمد  19
 البنا 

م قس –أستاذ اإلذاعة والتليفزيون 
 جامعة المنصورة – يتربو اإلعالم ال



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ف)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

علم النفس بكلية التربية  أستاذ أ.د/ حسن الفرجاني  21
 جامعة بنقا. -النوعية

المناه  وطرق تدريس اللغة  أستاذ أ.د/ حسن عمران حسن 21
العربية والدراسات اإلسالمية 

جامعة  -المساعدة بكلية التربية
 سيوط.أ

رق تدريس المناه  وطأستاذ  محمد مرسيي أ.د/ حمد 22
-الرياضيات المساعد بكلية التربية 

 .سيوطأجامعة 
أ.د/ حنان إسماعي   23

 أحمد إسماعي  
–ات كلية البن –أستاذ أصو  التربية 
 جامعة عين شمس.

 
 

أستاذ تربية الطف  ) مناه  الطف    محمد صفوتأ.د/ حنان  24
لية ك -ورئيس قسم العلوم التربوية
 جامعة -التربية للطفولة المبكرة

 .المنيا



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ص)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

أ.د/ خالد عبد الرازق  25
 النجار

-ورئيس قسم العلوم النفسية أستاذ 
جامعة  -كلية التربية للطفولة المبكرة

 .القاهرة
محمد  د/ رفعتأ. 26

 المليجي
أستاذ المناه  وطرق تدريس 

امعة ج –الرياضيات بكلية التربية 
 سيوط.أ

 التربية للطفولةأستاذ وعميد كلية  أ.د/ زينب دردير 27
 جامعة دمنقور.- المبكرة

بقسم المناه  وطرق التدريس  أستاذ أ.د/ سحر توفيق نسيم 28
جامعة - التربية للطفولة المبكرةبكلية 

 .المنصورة
 يأ.د/ سعدية محمد عل 29

 بقادر 
أستاذ علم نفس النمو بكلية الدراسات 

 جامعة عين شمس.  -العليا للطفولة
أستاذ أصو  التربية كلية التربية  لشرقاويأ.د/ سعدية ا 31

 جامعة بورسعيد. -للطفولة المبكرة
أ.د/ سلوى عبد السالم  31

 يعبد الغن
ربية كلية الت –أستاذ علم نفس الطف  

 جامعة المنيا.–للطفولة المبكرة 
يمان محمد أ.د/ سل 32

 سليمان أباظة
ة كلي -أستاذ علم النفس التربوي

 سويف.جامعة بني  -التربية



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ق)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

أ.د/ سمية عبد الحميد  33
 أحمد اسماعي 

أستاذ المناه  وطرق التدريس بكلية 
 جامعة- التربية للطفولة المبكرة

 المنصورة.
أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بقسم  أ.د/ سقير كام  محمود 34

العلوم النفسية كلية التربية للطفولة 
 جامعة القاهرة. -المبكرة

حميد أ.د/ سقير عبد ال 35
 عثمان

ة أستاذ متفرغ بقسم العلوم التربوية كلي
 جامعة- التربية للطفولة المبكرة

 المنيا.
أ.د/ سيد سالمة  36

 الخميسي
أستاذ أصو  التربية ووكي  كلية 
 -التربية لشئون الدراسات العليا

 جامعة دمياط.
أ.د/ السيد عبد القادر  37

 شريف يالرفاع
ة كلي –أستاذ أصو  تربية الطف  
 جامعة–التربية للطفولة المبكرة 

 .القاهرة
سليمان  ةأ.د/ شحات 38

 محمد
ية أستاذ بقسم العلوم النفسية كلية الترب

 .جامعة القاهرة-للطفولة المبكرة 
أ.د/ شقناز محمد عبد  39

 اهلل
كلية -أستاذ الصحة النفسية المتفرغ 

 سيوط.أجامعة -تربية ال



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ر)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

أ.د/ شيرين محمد  41
 دسوقي

علم النفس ورئيس قسم علم  أستاذ
جامعة -النفس بكلية التربية 

 .بورسعيد
لية ك -المناه  وطرق التدريسأستاذ  أ.د/ عاد  رسمي حماد 41

 .سيوطأجامعة -تربية ال
علم النفس التربوي بكلية أستاذ  أ.د/ عاد  سعد خضر 42

 .جامعة الزقازيق -التربية
 ة التربية للطفولةكليأستاذ وعميد  أ.د/ عاطف عدلي فقمي 43

 جامعة القاهرة.-المبكرة 
عبد الرقيب أحمد أ.د/ 44

 إبراهيم 
سية ورئيس قسم نفالصحة الأستاذ 

عة جام -علم النفس بكلية التربية
  .اسيوط

 فيأ.د/عبد السالم مصط 45
 عبد السالم

المناه  وطرق التدريس كلية أستاذ 
 .جامعة المنصورة-التربية 

الصحة النفسية ورئيس قسم أستاذ  منصورعبد الصبور أ.د/ 46
 .جامعة بورسعيد -بكلية التربية



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ش)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

المناه  وطرق تدريس أستاذ  أ.د/ عبد الكريم الشاذلي 47
جامعة  -الرياضات كلية التربية

 .سيوطأ
عفاف محمد محمود  أ.د/ 48

 جعيص
الصحة النفسية بقسم علم أستاذ 

 .وطسيأجامعة  -النفس كلية التربية
المناه  وطرق التدريس ووكي  أستاذ  عفت الطناويأ.د/  49

امعة ج -كلية التربية لشئون الطالب
 .دمياط

لية ك -ورئيس قسم علم النفسأستاذ  أ.د/ عماد أحمد حسن 51
 .سيوطأجامعة  -التربية

الجمباز بكلية التربية أستاذ  أ.د/ عالث الدين حامد 51
 .جامعة بورسعيد -الرياضية

ستاذ مناه  وطرق تدريس التربية أ مد حسونةأ.د/ عالث مح 52
 .وانجامعة حل-الفنية بكلية التربية 

 اللغة تدريس وطرق مناه  أستاذ .الواحد عبد عيد/ د.أ 53
 التربية كلية عميد -اإلنجليزية
 .المنيا جامعة – المبكرة للطفولة



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ت)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

 عبد الرحمن فاتنأ.د/ 54
 الطنباري

ة عاالعالم وثقافة األطفا  جامأستاذ 
 -عين شمس وعميد كلية االعالم

 .كتوبرأ 6جامعة 
 -الصحة النفسية بكلية التربيةأستاذ  أ.د/ فيوليت فراد ابراهيم 55

 .جامعة عين شمس
الصولفي  بكلية التربية أستاذ  ليا جما  الدينيأ.د/ كام 56

 .جامعة حلوان -الموسيقية
سم رغ بقاألدب الشعبي المتفأستاذ  أ.د/ كما  الدين حسين 57

كلية التربية  -ساسيةالعلوم األ
 .جامعة القاهرة-للطفولة المبكرة 

دراسات  كليةعلم النفس بأستاذ  أ.د/ ليلي كرم الدين 58
 .جامعة عين شمس-الطفولة 

الفئات الخاصة وعميد كلية أستاذ  أ.د/ ماجدة هاشم بخيت 59
ة جامع -التربية للطفولة المبكرة 

 .سيوطأ
براهيم عبد إأ.د/ محمد  61

 الحميد
ورئيس قسم المناه  وطرق أستاذ 

       كلية التربية وعميد التدريس 
 .جامعة بنقا-النوعية 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ث)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

علم النفس التربوي المتفرغ أستاذ  أ.د/ محمد أحمد دسوقي 61
 .جامعة الزقازيق-بكلية التربية 

 بكلية – يأستاذ االقتصاد المنزل  يأ.د/ محمد السيد الزغب 62
جامعة قناة –ة والفنادق السياح

 السويس.
أ.د/ محمد معوض  63

 إبراهيم
كلية ب –أستاذ اإلعالم وثقافة األطفا  

ين جامعة ع -الدراسات العليا للطفولة
 شمس.

حسن أ.د/محمود 64
 إسماعي  

لية ك -أستاذ اإلعالم وثقافة األطفا  
ين جامعة ع -الدراسات العليا للطفولة

 شمس.
أ،د/ محي الدين  65

 إسماعي  موسى العالمي 
أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا 
 –المعلومات  بكلية التربية النوعية 

 .جامعة المنصورة
أ.د/ منى محمد علي  66

 جاد 
أستاذ أصو  التربية بقسم العلوم 

كلية التربية للطفولة  –التربوية 
 جامعة القاهرة. –المبكرة 

 
 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (خ)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

أ.د/ مقا زكريا عبد  67
 الرحمن

ة بية الفنية بكلية التربيأستاذ التر 
ونائب رئيس الجامعة  –النوعية 

امعة ج-لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 بورسعيد.

عميد كلية أستاذ أصو  التربية و  الباس  محمد أ.د/ ميادة 68
 جامعة دمياط.–التربية 

 يأ.د/ ناصر فراد عل 69
 غبيش 

أستاذ المناه  وطرق تدريس ووكي  
لتربية اكلية -عليا الكلية  للدراسات ال

 جامعة المنيا. – للطفولة المبكرة
أ.د/ نبي  السيد حسن  71

 الجباس
أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية 

ة جامع –التربية للطفولة المبكرة 
 المنيا.

أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية  جبرمحمد أ.د/ نجالث  71
 جامعة بورسعيد. –الرياضية 

ية وكي  كل –أستاذ علم نفس الطف   الزياتأ.د/ نقى محمود  72
التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة 

جامعة  –المجتمع وتنمية المجتمع 
 القاهرة.



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ذ)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

ية كلأستاذ الصحة النفسية وعميد  يأ.د/ نور الرماد 73
 جامعة– التربية للطفولة المبكرة

 الفيوم.
 محمد أحمد هاشم/ د.أ 74

 .      الصمداني
 اللغة تدريس وطرق مناه  أستاذ

 أم ةجامع -التربية كلية-اإلنجليزية
 العربية المملكة – بمكة القرى

 .السعودية
ة كلي –أستاذ علم النفس المتفرغ   يأ.د/ هدى محمد قناو  75

ة جامع – التربية للطفولة المبكرة
 بورسعيد.

أ.د/ هند إسماعي   76
 امبابي

بية كلية التر –أستاذ علم نفس الطف  
 جامعة القاهرة. –ة المبكرةللطفول

أستاذ المناه  وطرق التدريس المتفرغ  أ.د/وديع مكسيموس  77
 جامعة أسيوط.–بكلية التربية 

أستاذ علم نفس النمو المتفرغ بقسم  أ.د/ وفاث محمد كما   78
طفولة كلية التربية لل -العلوم النفسية 

 جامعة القاهرة. –المبكرة 
–ية كلية الترب -أستاذ أصو  التربية أ.د/ يوسف سيد محمود  79

 جامعة الفيوم.
 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ض)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

 قائمة األبحاث
 

 الصفحة عنوان البحث            م
 نشطةاأل استخدام على قائم تدريبي برنام  فعالية 1

 ىلد االنتباه تشتت اضطراب من للحد الحركية
 .التعلم صعوبات ذوي المدرسة ماقب  أطفا 

 .حسونة حمدم أمل/ د.أ*                  
 .البصال السيد إيناس/ د**                 
 .الرحمن عبد محمد خلود***                 

1-67  

 ابالكت باستخدام أوزوب  نموذأل على قائم برنام  2
 لدى ابيةالحس التعلم صعوبات تحسين في التفاعلي

 .الروضة طف 
 .فكري محمد جمال إيمان/ د*                 

68-168 

 قامم بعض لتنمية مدخ  البصرية المعلومات معالجة 3
  وحدالت طيف اضطراب ذوي األطفا  لدى العق  قراثة
  .المدرسة قب  ما مرحلة في

 .* شعير محمد ابراهيم/ د.أ*                    
 .زغلول حامد عاطف/ د.أ**                    

 .الجمال السيد زكريا نورين***                

169-249 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (غ)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

 الروضة ا أطف لدى االستقاللية لتنمية تدريبي برنام  4
  .التعلم صعوبات ذوي

 .بطرس حافظ بطرس/ د.أ*                     
 .حسونة محمد أمل/ د.أ**                     

 .المسيح عبد نادي مريانا***                   
 

251-313 

 علمت صعوبات نم للحد التشكيلي الفن استخدام 5
 .التوحديين األطفا  لدى الكتابة مقارات

 .*فيمصط أحمد سارة/ د*                      
 .محمد صالح دينا/ د**                       

 

314-444 

 فولةللط التربية بكليات األعما  ريادة ثقافة واقع 6
 .لتدريسيةا القيئة نظر وجقة من تفعيلر وسب  المبكرة
 .علي محمد علي زينب/  د. م.أ*               

445-558 

 بورسعيد بمحافظة ذكية روضة إعداد متطلبات 7
 .الحكومية للروضات التعلم نوات  لتحسين

 .الشرقاوي يوسف سعدية/ د.أ*                 
 .محمد محمد لطفي جيهان/ د.أ**              
 .فرحات أحمد أحمد سارة/ م.م***              

 
 

559- 616 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (ظ)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

8 
 
 
 

  اجقةالمو  أساليب على قائمة إرشادية جلسات فعالية
 األطفا  أمقات لدى النفسية الضغوط خفض في

 .  عقلياً  المعاقين
 .ورده أبو بكر الوهاب عبد سها. د*            

 

617-693 
 
 
 

 
9 

 مناأل أبعاد تحقيق في اإلبداعية القيادة نمط دور
 .األطفا  رياض معلمات لدى الفكري
 .خميس فيمصط رمضان سماح/ د*           

 

 
694-823 

 من للحد االجتماعية المقارات على قائم برنام  11
 سةالمدر  قب  ما أطفا  لدى االنتباه تشتت مظاهر
 .النمائية التعلم صعوبات ذوي

 .حسونة محمد أمل/ د.أ*                       
 .البصال السيد إيناس/ د**                     

 .الرحمن عبد محمد خلود***                   

824- 899 

 لعبثا نظرية على قائم متعددة وسائط برنام  ت ثير 11
 لدى ةالقرائي التعلم صعوبات تحسين في المعرفي
 .التعلم صعوبات ذوي الروضة أطفا 

 .فكري محمد جمال إيمان/ د*                 

911-1113 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (أأ)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

12 
 
 
 

 بعض لتنمية مدخ  البصرية المعلومات لجةمعا
 ذوي األطفا  لدى القرائي االستعداد مقارات

 .المدرسة قب  ما مرحلة في التوحد طيف اضطراب
 . شعير محمد ابراهيم/ د.أ*                         

 .زغلول حامد عاطف/ د.أ**                        
 .الجمال السيد زكريا نورين***                    

 

1114-1178 
 
 
 
 

 

 
13 

 أطفا  دىل االجتماعية الكفاثة لتنمية تدريبي برنام 
 .التعلم صعوبات ذوي الروضة

 .بطرس حافظ بطرس/ د.أ*                     
 .حسونة محمد أمل/ د.أ**                     
 .المسيح عبد نادي مريانا***                   

 

1179-1151 

 بمحافظة حالة دراسة) الذكية الروضة إعداد معوقات 14
  . بورسعيد

 .الشرقاوي يوسف سعدية/ د.أ*                
 .محمد محمد لطفي جيهان/ د.أ**             

 .فرحات أحمد أحمد سارة/ م.م***             
 
 

1152-1224 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (بب)                             0202 يوليو-يناير عشر ( السادس العدد ) 

  ماعيةاالجت المسئولية تنمية في األطفا  رياض دور 15
 .الروضة طف  لدى

 .السماحي موسى زينب/ د.م.أ*                 
 .فكري جمال إيمان/ د**                    

 . الزناتي محمد منار***                      

1225-1319 

فاعلية برنام  لإلثراث النفسي لخفض اضطراب  16
التحدي االعتراضي لدى أطفا  مرحلة الطفولة 

 المبكرة .
 .طه محمد مبروك جبرد/ م.*أ.                  

 

1311-1375 

فعالية النمذجة الحسية في تنمية بعض مقارات  17
التفكير البصري لدى أطفا  ما قب  المدرسة المنبئين 

 بصعوبات التعلم.
 .منى جابر رضوان* د/                        

 
 

1376-1461 

 
 


