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 الفصل األول

 عريف بالمكتبة وقواعد استخدامها الت

 

 

 

 



 

                                         
 

 رؤية ورسالة المكتبة :

 رؤية المكتبة :
 تحقيق بيئة ثقافية شاملة متميزة ؛لتدعم اإلبداع والتميز المعلوماتي .

 رسالة المكتبة :
تقديم خدمات شاملة من مصادر المعلومات للطالبات وأعضاء هيئة التدريس    

وذلك بتوفير مجموعات من ، ومعاونيهم والباحثين بكلية التربية للطفولة المبكرة 

وتنمية الثقافة  االطالعواإلعارة وتشجيع  االطالعمصادر المعلومات وخدمات 

 المستمرة .

 مساحة المكتبة : 

لطالب  401( ، وقاعة )2م471لمكتبة الطالب البكالوريوس )حة الكلية المسا

 ( .2م22الدراسات العليا مساحتها )

 

 

 

 

 



 

                                    

 

 :تجهيزات المكتبة 

 العدد الصنف م

 2 عدد المناضد 1

 00 عدد الكراسي 2

 4 عدد اجهزه الحاسب 3

 4 عدد طفايات الحريق 4

 نقاط 1 النت عدد توصيالت 5

 22 عدد الدواليب 6

 40 عدد المراوح 7

                                             

حتي  0227عدد المترددين على المكتبة من 
0202: 

 1 عمليات االستعارة 4101

 2 المستعيرين الجدد 071

 3 مترددي المكتبة 20202

    حتي تاريخه : 0227ما تم شراؤه واهداءه من 

 "الميزانية "

 المبلغ السنه م

1 2040/2047 1000 

2 2047/2042 40000 

3 2042/2042 40000 

4 2042/2020 2000 



 

                                 
 

 أوعية المكتبة :

 0111 كتب عربيه 1

 202 كتب أجنبيه 2

 424 رسائل ماجستير ودكتوراه 3

 22 رسائل مهداه ماجستير ودكتوراه 4

 عوامل االمن والسالمة بالمكتبة :

 طفاية حريق. 4يوجد بالمكتبة عدد  -

 مراعاة التباعد االجتماعي بين الطالبات بمسافات كافيه. -

 ارتداء الكمامات وعدم دخول الطالبات الى مقر المكتبة دون ارتداء الكمامة. -

 التطهير الدوري للمكتبة يوميا. -

 تطهير االيدي باستمرار. وضع ارشادات للطالبات بضرورة -

 

 

 

 



 

                                             
 

                                              

 

 الفصل الثاني

العاملين بالمكتبة والدورات التدريبية 
 الحاصلين عليها

 

 

 

 

 



 

                                              
 

 العاملين بالمكتبة 

مدير المكتبات .      -ضاحى محمد عباس :-1  

أمين المكتبات.       -سيد رمضان خليل :– 2  

أخصائي مكتبات ومعلومات ) سركي( )مسئول  -وسام معروف محمد:– 4

رقميه(مكتبة   

آداب إعالم) إداري(.           -إنجى جرجس حنا:-1  

دبلوم فنى) إداري(.           -إيمان أيمن محمد:-1  

دبلوم فنى ) عامله(.      -اسماء مخلف عثمان: -0  

 الدورات التدريبية الحاصلين عليها :

 الدورات التدريبية االسم م
الدورة التثقيفية والتنمية البشرية . - ضاحي محمد عباس 4  

دوره األسلوب العلمي لتشخيص وحل المشكالت. -  
دوره بنك المعرفة المصري.-  
دوره تنميه مهارات العاملين بالمكتبات الجامعية.-  
دوره قواعد البيانات العالمية.-  
 حاصل على العديد من الدورات في مجال تكنولوجيا المعلومات. -

 .المعلومات تكنولوجيا مجال في الدورات من العديد على حاصل- رمضان سيد خليل 2
 .المخازن مجال في دورات على حاصل-

افادة من وحدة المكتبة الرقمية بخبرة العمل بأنشطة الوحدة من فهرسه  معروف محمدوسام  4
 وتصنيف وتكشيف بالبوابة اإللكترونية للمكتبات الجامعية المصرية.



 

                               
                                         

 

 

 الفصل الثالث
 انجازات المكتبة 

  



 

                       
 

 :0202انجازات المكتبة للعام الجامعي 

 على نظام المستقبل للمكتبات . بالمكتبة الخاصةتم إدخال جميع أوعيه المعلومات -

 . المكتبةتم وضع البل لجميع مقتنيات -

 .المكتبةلجميع مقتنيات  األلىتم عمل الجرد -

وبنك  الرقمية المكتبةمن خدمات  ستفادةاالتم عقد ورش عمل للطالبات توضح كيفية  -

 .المصري المعرفة

طالبات  كوادأوتجميد للطالبات القدامى   األكوادتم منح أكواد للطالبات الجدد وتجديد  -

 .الرابعةالفرقة 

 تم تخصيص قاعه اطالع خاصة بالدراسات العليا.-

  



 

                                             

 

 الرابعالفصل 
 الوضع الحالي للمكتبة ومتطلبات تطويرها

  



 

                               

 

 :الوضع الحالي للمكتبة ومتطلبات تطويرها

  .األخرى والمتوسطةالمؤهالت العليا  خريجيوجود بعض العاملين بالمكتبة من  -

أقصر وقت ممكن  فيوجود قواعد بيانات تساعد الباحثين للوصول ألوعيه المعلومات   -

  وبنك المعرفة. المصريةمثل موقع اتحاد المكتبات الجامعية 

لهم  المميزة ةالخدماستقبال الطالب من الكليات األخرى والجامعات األخرى وتقديم   -

 .بخالف كليات أخرى ال تخدم سوى طالبها فقط

على هذا  الدوريقيام العاملين بترتيب اوعيه المعلومات وقيامهم يوميا باإلشراف  -

 .بسهوله ويسر  المطلوبةالترتيب لوصول الباحثين إلى األوعية 

والعلوم وخاصه  المعرفة نواحيمختلف  فييوجد بمكتبه الطالب عدد كبير من الكتب  -

 .واللغات والعلوم) غير موجود في المكتبات األخرى ( التربوية

 .هوجود أكفاء من العاملين يقوموا بأداء عمل بتميز على أكمل وج  -

 

  :متطلبات تطوير إدارة المكتبة

 .بأعمال المكتبات وإشراك المتعاقدين والمؤقتين بها  الخاصةزياده الدورات التدريبية  -

توفير اإلشراف المتخصص على قواعد البيانات لزياده كفاءتها وتوفير اإلصدارات  -

 منها  الحديثة

صرف بدل عدوى للموظفين اسوى ببعض التخصصات األخرى ) حيث يقوم العاملين  -

 .بالتعامل مع الحشرات واألتربة وتعاملنا مع الجمهور ( بالمكتبة

زياده عدد الكتب في جميع التخصصات عن طريق زياده الميزانية المخصصة   -

  .بالمكتبة

(بكافه صور التقدير ) مادى /  ) مثبتين، متعاقدين، مؤقتينبالمكتبةتقدير العاملين   -

 (معنوي

وخاصة أن  الجامعةمن قبل إدارة   بالكليةلشراء الكتب  المخصصة الميزانيةزياده   -

  .بالكليات األخرى متعددةتخدم تخصصات  الكلية

 .من أجهزه كمبيوتر وتصوير وأجهزة تكييف  المكتبةمستلزمات  زيادة -



 

                                               

 

 

وأعضاء هيئة التدريس،  للطلبةولوائحها والعاملين بها  المكتبة احترامنشر ثقافه  -

  .المكتبةومعاقبه المخالف لها بالحرمان من خدمات 

 .لجذب العاملين  المسائية للفترةزياده االجر المخصص   -

  المكتبة.هداء مؤلفاتهم إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إ -

  الكلية.على مكتبات  لإلشرافاالستفادة من قسم المكتبات بكليه اآلداب  -

 وتطويرها  بالمكتبةعلى برامج الحاسب اآللي  لإلشرافاالستفادة من كليه حاسبات  -

 .بداخلها واألجنبية العربيةمن البوكسات لوضع الدورات  كافيتوفير عدد   -

 تحتاج إلي دعم : أكثر المجاالت التي

 *الكتب االجنبية بمكتبة الطالب ومكتبة الدراسات العليا لألقسام.

 مقترحات لتطوير المكتبة :

 عن طريق: للمكتبةزياده الموارد المالية 

  .قواعد البيانات في_ وضع رسوم رمزيه لخدمه البحث 

للباحثين من الجامعات األخرى وذلك للصرف على  المكتبةدخول  اشتراك_ تفعيل قانون دفع 

 .ومكافأة العاملين بها  المكتبةخدمات 

  .المكتبةللعامل يكون الئقا بمظهر  زي_تخصيص 

  ._ تزويد إدارة المكتبات بأخصائيين وثائق مكتبات

_ تقديم خدمة اإلحاطة الجارية عن طريق إرسال كل ما هو جديد إلى أعضاء هيئة التدريس 

 .عن طريق البريد اإللكتروني 

 ._ عمل تبادل زيارات للمكتبات األخرى

  



 

                                               

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 قوائم الكتب والرسائل المتوفرة بالمكتبة

  



 

 المعارف العامة

 عدد النسخ المالحظات  اسم المؤلف عنوان الكتاب م

 5  عاطف محمد بدوى المناهج وطرق التدريس في الوم اإلنسانية 1
 3  سمير جاد معجم المصطلحات المعاصرة في العلوم اإلنسانية 2
 4  حسين نزار فضل هللا مختصر قواعد كتابة البحث 3
 2  محمود حسن إسماعيل البحث في إعالم الطفل   4
 Flashتصميم وإنتاج برامج الوسائط المتعددة باستخدام/  5

mx 

السيد محمد إبراهيم السيد 

 شعالن

 5 

 5  سامية موسي التربية المكتبية والمتحفية لطفل الروضة 6
 5  فهيم مصطفي التربية المكتبية في مراحل التعليم العام 7
 2  عبد المنعم الميالدي المدرسيةالقراءة ... المكتبة  8
 9  أحمد نجيب المضمون في كتب األطفال 9
 2  الهيئة المصرية العامة للبكتابة الندوة الدولية لكتاب الطفل 11
 2  عبد التواب يوسف كتب األطفال في عالمنا المعاصر 11
 2  الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة العلمية في كتب األطفال 12
 2  السيد الغزاوي قائمة الكلمات الشائعة في كتب األطفال 13
 2  عبد المنعم الصاوي كتب األطفال ومجالتهم في الدول المتقدمة 14
 3  محمد عبد العال النعيمي استخدام الطرق اإلحصائية في تصميم البحث العلمي 15
 1  بلقاسم سالطنية  المناهج االساسية فى البحوث االجتماعية  16
 1  جون باتون الموسوعة العلمية األولي لألطفال 17
 -  مرفت الطرابيشي مدخل إلي صحافة األطفال 18
 2  طارق أحمد البكري مجالت األطفال ودورها في بناء شخصية الطفل العربي 19
 5 معارف عامة  إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي صحافة ومجالت األطفال 21
 2  محمد فتحي عبد الهادي المكتبة والطفل  21
 4  محمود المدام  المكتبة وتثقيف الطفل فى رياض االطفال  22
 2  محمد حمد الطيطى البنية المعرفية الكتساب المفاهيم  23
 1  محمد عبد الظاهر الطيب مناهج البحث فى العلوم التربوية والنفسية  24
 2  كمال محمد خليل  مهارات التفكير التباعدى  25
 1  عايد حمدان الهرش تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها وتطبيقاتها التربوية 26
تكنولوجيا المعلومات ومكتبات األطفال على مشارف القرن   27

21 

 1  سهير أحمد محفوظ

 1 معارف عامة احمد الخطيب  بين االتباع واالبداع  –منهج البحث العلمى  28
مناهج البحث العلمى االسس النظرية والتطبيقية والتقنية  29

 الحديثة 

 1  زكريا الشربينى 

 1  عواطف ابراهيم  المدخل الى الكائنات الحية والكائنات غير الحية  31
 1  مصطفى حسين باهى  البحث العلمي وأدوات التقويم  31
 1  ديوبولد . فان دالين  مناهج البحث في التربية وعلم النفس 32



 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتببب األطفببال دراسببتها وفهمهببا دليببل للمتخصصببين التربيببة  33

 والتعليم 

 1 معارف عامة برو جودوين 

 1  ياسر سهيل  االبتكار وفن التصميم باستخدام الكمبيوتر 34
 1  طه عبد العاطى نجم  مناهج البحث االعالمى  35
 2  رشا عادل لطفي  إذاعات االنترنت واالتصال السياسي  36
 2  النصر سامية أبو الصحافة االلكترونية وثورة الفيس بوك 37
المكتببببات ودورهبببا فبببي خدمبببة المنببباهج التربويبببه والمبببواد  38

 الدراسية

 2  هاني محمد

 3  مرفت الطرابيشي مدخل الي صحافة االطفال 39  
 2  مختار وفيي صفوت كتب ومكتبات االطفال وتنمية الميول القرائية 41
 1  عرفة حسين رمان المكتبة ودورها في عصر المعلومات 41
 1  عماد ابو القاسم البحث العلمي ومشكالته بينه النظرية والتطبيق 42
 1  عادل محمود رفاعي المرجع في البحث العلمي 43
 2  عرفه حسين عرفه المكتبه ودورها في عصر المعلومات 44
 1  محمد عبد الجواد شريف المكتبه وخدمة المنهج 45
46     
 1  االء جعفر الصادق محمد الطيب  المكتبه في جيلها الثاني  47
 1 معارف عامه علي عبد الفتاح كنعان الصحافه االلكترونية  48
 1  سهير احمد محفوظ مكتباب وادب االطفال 49
 1  هاني محمد المكتبات انواعها واوعيتها وخدماتها 51
 1  محمود محمد جابر اسماعيل الصحافه واالعالميه والمجتمع  51
الدور التربوي للمكتبه المدرسية في ضبوء التغيبرات الثقافيبة  52

 المعاصرة

 1  عالء كمال محمد البزاوي

 1  نشأت سمير سعد المكتبات المتنقلة مالها وما عليها 53
 1  محمد الهاديمحمد  تكنولوجيات المعلومات واالتصالت المتقدمه 54



 

 

 

 

 الفلسفة وعلم النفس

 
 عدد النسخ المالحظات اسم المؤلف عنوان الكتاب م

 13  محمد الحسيني محمد هوايد القيم في القصص المترجمة لألطفال 1

 2  عبد الودود مكروم القيم ومسئوليات المواطنة 2
 الصحة  3

 والمدرسية للطفل 

 5  سامية لطفي األنصاري

الصحة النفسية بين اإلطار النظري  4

 والتطبيقات اإلجرائية

 1  أشرف محمد عبد الغني شريت

 5  سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم المدخل إلي علم النفس المعاصر 5
علم النفس اإلحصائي وقياس العقل  6

 ابشري

 1  فؤاد البهي السيد

 2  سمير نوف فيكتور النفسي للولد  7
 1  نايف نزار ألقيس المعجم التربوي وعلم النفس 8
 1 علم نفس حسن شحاتة معجم المصطلحات التربوية والنفسية 9
 2  محمد إبراهيم عبد الحميد مصير المهارات اللغوية 11
 3  محمد إبراهيم عبد الحميد مصير المهارات السلوكية و 11
 2  الدينسميرة شهاب  طفلي والبكاء 12
 5  إيمان فؤاد كاشف القياس النفسي واالجتماعي 13
 1  محمد السيد علي تعلم العلوم تقويم وقياس 14
 2  أمين علي محمد سليمان القياس والتقويم في العلوم اإلنسانية 15
 5  شوود ريديفيد  القياس النفسي لألطفال 16
 1  سامية خليل خليل مقياس الذكاء الوجداني 17
 1  طارق عبد الرؤوف عامر الذكاءات المتعددة 18
 1  محمد أحمد النابلسي المدرسي فبل  ذكاء الطفل  19
 5  سامية خليل خليل الذكاء الوجداني 21
 5  مجدي عبد الكريم حبيب كيف يعمل العقل 21
 1  كي آن رينينجر الميول ودورها في التعلم والنمو  22
الشاملة في تنمية دور الجودة التعليمية  23

 إبداع الطفل

 5  رشاد علي عبد العزيز

تنمية الخيال العلمي وصناعة اإلبداع  24

 لدي الطفل

 7  علي راشد

 1  فهيم مصطفي تنمية التفوق واإلبداع 25



 

 8  فهيم مصطفي الطفل ومهارات القراءة اإلبداعية  26
 3  عبد الكريم الخاليلة طرق تعليم التفكير لألطفال 27
 3  مجدي عبد الكريم حبيب اتجاهات حديثة في تعليم التفكير 28
الطفل ومهارات التفكير في رياض  29

 األطفال والمدرسة االبتدائية

 3  فهيم مصطفي

 2  فهيم مصطفي الطفل وتربية اإلبداعية  31
 2  إدوارد هالوويل تنمية مهارات ذوي صعوبات التعلم 31
 7  مارتن لوثر جوهان اختبارات ذكاء األطفال 32
 11_4مقياس للذكاء الوجداني لألطفال ) 33

 ( سنوات

 1 علم نفس أحمد عويس عويس

 1  إجالل محمد سري اختبار ذكاء األطفال 34
 4  عبد الغني الديدي قياس وتحسين الذكاء عند األطفال 35
 1  كريمان محمد بدير مشكالت طفل الروضة وأساليب معالجتها 36
قياس الخصائص النفسية لطفل ماقبل  37

 المدرسة 

 7  سماح خالد زهران

 3  محمد على قطب عدوان الطفل  38
دليل الوالدين من األلف إلي الياء لرعاية  39
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اسم صاحب  عنوان الرسالة م
 الرسالة

درجة  السنة
 الرسالة

فاعلية استخدام برمجة  1
وسائط متعددة تفاعلية في 

تنمية مهارات استخدام 
الكمبيوتر لدي اطفال ما 

 قبل المدرسة 

دينا السيد عبد 
 الرحيم السيد 

 ماجستير 2002

مدي فاعلية برنامج  2
تدريبي لتنمية بعض 

المهارات المعرفية لدي 
 األطفال المتخلفين عقليا 

نهي عبد الحميد 
 محمود 

 ماجستير 2002

عالقة القلق واالسلوب  3
المعرفي بسلوك اتخاذ 

القرار في مجال 
 الجراحات الطبية 

عاشور ابراهيم عبد 
 الرحمن 

 ماجستير 2000

تطوير رياض االطفال في  4
ضوء خبرات بعض الدول 
االجنبية  دراسة ميدانية 

 بمحافظة المنيا 

نشوة محمد حسن 
 ابراهيم 

 ماجستير 2000

اثر متغيرات التعليق  5
الصوتي في برامج 

الكمبيوتر التعليمية علي 
تنمية المفاهيم العلمية 

 لطفل الروضة 

احمد سالم عويس 
 حماد 

 ماجستير 2010

مشكالت المعلمين الجدد  6
التربويين وغير التربويين 

بمرحلة التعليم االساسي 
دراسة ميدانية بمحافظات 

 شمال الصعيد 

مني علي محمد 
 ابراهيم 

 ماجستير 2007



 

تقدير الذات والقدرة علي  7
التفكير االبتكاري لدي 
االطفال الصم وضعاف 

السمع من تالميذ المرحلة 
 االبتدائية دراسة مقارنة 

عرفات صالح 
 شعبان احمد 

 ماجستير 1222

عوامل البيئة التعليمية  2
المؤثرة علي صعوبات 
التعلم لألميين  دراسة 

 تشخيصية 

احمد اسماعيل عبد 
 الموجود تامر 

 ماجستير 2007

فاعلية برنامج مقترح  2
لتنمية بعض المهارات 

الموسيقية لدي طفل 
الروضة في ضوء معاير 

 الجودة الشاملة 

نيرمين صبري 
 شحاتة كيرلس 

 ماجستير 2012

فعالية برنامج مقترح  10
لخفض حدة المشكالت 
السلوكية لدي االطفال 

ضعاف السمع في مرحلة 
 رياض االطفال 

 ماجستير 2002 عبير محمد رشوان 

اثر برنامج لتنمية      11
مهارة حل المشكالت 

باستخدام بعض الوسائط 
التكنولوجية عند اطفال ما 

 قبل المدرسة 

 ماجستير 2007 رباب طه علي 

دراسة لالغتراب النفسي  12
والتوجه الديني لدي عينة 

 من طالب جامعة المنيا 

حنان فوزي ابو 
 العال 

 ماجستير                    2002

دراسة لمكونات القدرة  13
االبتكارية لدي عينة من 

االطفال التوحديين 
وعالقتها ببعض التغيرات 

 النفسية 

وفاء رشاد راوي 
 عبد الجواد 

 ماجستير 2002

 ماجستير 2002هبة محمد مهني    تصور مقترح لتفعيل  14



 

المعرفة بالحلول 
االسالمية لمشكالت 

ميدانية  الشباب دراسة
 لدي طالب الجامعة 

 مسعود 

االنماط االدارية في  15
مؤسسات رياض االطفال 

وفقا لنظرية الشبكة 
االدارية )دراسة تحليلية 

 لمحافظة اإلسكندرية (

عبد العزيز نيفين 
 محمد

 ماجستير 2010

اثر برنامج عالجي  16
باستخدام النشاط الحركي 

علي تنمية المفردات 
اللغوية والمفاهيم 

الرياضية لدي االطفال 
ذوي صعوبات التعلم في 
 مرحلة ما قبل المدرسة 

رحاب محمد جاد  
 جاد الرب 

 ماجستير 2011

برنامج ارشادي المهات  17
االطفال المعوقين عقليا 
القابلين للتعليم اخفض 
السلوك العدواني لدي 

 اطفالهن 

نجوي احمد عبد 
 العزيز ابو طالب 

 ماجستير 2011
 
 

 

الدور التربوي للمركز  12
القومي لثقافة الطفل 

 )دراسة تقويمية(

حسام الدين السيد 
 احمد منصور

 ماجستير 2011

تفعيل المشاركة متطلبات  12
السياسية لطالب كليات 

التربية في ضوء 
المتغيرات المجتمعية 

المعاصرة )دراسة 
 ميدانية (

نجالء  فتحي 
 الدسوقي 

 ماجستير 2011

دور االعالم المدرسي   20
في التنشئة السياسية 
للمراهقين المكفوفين 

هيثم ناجي عبد 
 الحكيم 

 ماجستير 2004



 

 )دراسة مسحية(

صورة الجسم في عالقتها  21
باالكتئاب لدي عينة من 
طلبة وطالبات المرحلة 
 الثانوية بمدينة المنيا 

محمد ابراهيم علي 
 ابراهيم 

 ماجستير 2006

فاعلية برنامج ارشادي  22
باستخدام اللعب في بعض 
المشكالت السلوكية لدي 

 االطفال المكفوفين 

 ماجستير 2011 سارة خلف جعفر 

النشاط الزائد لدي عينة  23
-6من االطفال )

(سنوات وعالقته 10
ببعض المتغيرات العقلية 

 واالجتماعية 

فاطمة مصطفي 
 سويلم يوسف 

 ماجستير 2002

فعالية استخدام   24
استراتيجية المتشابهات 
في تصحيح التصورات 

الخاطئة عن بعض 
المفاهيم البيولوجية لدي 
 تالميذ المرحلة االبتدائية 

حمادة علي عبد 
 المعطي علي 

 ماجستير 2002

االضطرابات السلوكية  25
الشائعة في رياض 

 االطفال )دراسة مسحية ( 

ام هاشم خلف 
 مرسي محمد 

 ماجستير 2005
 
 
 

 
اثر استخدام اللعب في  26

تنمية االستعداد الذهني 
لدي اطفال ما فبل 

 المدرسة 

دعاء ابراهيم 
 شعراوي 

 ماجستير 2006

مظاهر اإلساءة  للطفل  27
العامل المتسرب من 
المدرسة وخصائص 

شخصيته )دراسة وصفية 

فاطمة محمد الزاهر 
 عبد هللا

 ماجستير 



 

 اكلينيكيه( –

فاعلية استخدام القصص  22
المصورة لرياض االطفال 
في تنمية بعض القدرات 
االبداعية لديهم )دراسة 

 تجريبية (

يوسف محمد كمال 
 يوسف رجب 

 ماجستير 2002

فاعلية برامج االطفال  22
التليفزيونية في اسباع 

الحاجات النفسية 
واالجتماعية لذوي 

 االعاقة العقلية 

منيرة مصطفي عمر 
 سالم 

 ماجستير 2006

الفكر التربوي عند نبوية  30
موسي وجهودها في 

 اصالح التعليم في مصر 

 ماجستير 2006 عمر صوفي محمد

العائد االجتماعي من  31
الدراسات العليا ببعض 
 كليات التربية في مصر 

عمرو محمد شمس 
 الدين زين العابدين 

 ماجستير 2002

تأثير برنامج العاب  32
صغيرة علي انقاص وزن 
طالبات المدارس الثانوية 

 بمحافظة الغربية 

عبير محمد  محمد  
 قنبر 

 ماجستير 1227
 
 
 

 
الضغوط النفسية  33

وعالقتها بوجهتي الضبط 
 لدي اطفال المقابر 

اسماء صالح عبد 
 الحميد 

 ماجستير 2002

فاعلية برنامج لتنميه  34
بعض الجوانب االيجابية 

لإلدراك االجتماعي 
المتبادل بين األطفال 

العادين واألطفال ذوى 
 اإلعاقة العقلية البسيطة

مها السيد تقي الدين 
 السيد احمد

 ماجستير 2004



 

متطلبات تطوير رياض  35
األطفال في مصر في 

ضوء االتجاهات التربوية 
 المعاصرة

هاني السيد محمد 
 العزب

 ماجستير 2004

قلق المستقبل وقلق  36
االمتحان في عالقتهما 

ببعض المتغيرات النفسية 
لدى عينه من طالب 
 الصف الثاني الثانوي

احمد حسانين احمد 
 محمد

 ماجستير 1222

فاعلية استخدام برمجة  37
وسائط متعددة تفاعلية 

في تنمية مهارات 
استخدام الكمبيوتر لدي 
 اطفال ما قبل المدرسة   

 

دينا السيد عبد 
 الرحيم السيد 

 ماجستير 2006

اثر استخدام برنامج مقترح  32
لمهارات انشاء موقع تعليمي 

باستخدام لغة النص الفائق 

html  علي التحصيل

المعرفي واداء تالميذ الصف 
 الثاني االعدادي 

     

ريهام حسن محمد 
 طلبه 

 ماجستير 2002

تصور مقترح لتفعيل دور  32
االنشطة التربوية في 

تنمية السلوك االستقاللي 
لدي اطفال ما قبل 

 المدرسة 

هبه فرغلي عبدالعال 
 عبد الحافظ النشار 

 ماجستير 2002

دراسة ميدانية لبعض    40
مشكالت التعلم االبتدائي 
 الخاص بمحافظة المنيا 

 ماجستير 2001 امال علي حسن 

بعض االساليب المعرفية  41
السائدة لدي عينة من 

الطالب الجامعيين 
وعالقتهما بنمط 

حسام احمد محمد 
 اسماعيل 

 ماجستير 1222



 

التخصص الدراسي 
وبعض متغيرات 

 الشخصية 

البناء العاملي لسلوك  42
ادارة الوقت وعالقته 

ببعض المتغيرات النفسية 
لدي معلمات رياض 

 االطفال 

مديحة حامد 
 المحمدي 

 ماجستير 2006

وحدة تعليمية مقترحة  43
لتنمية الوعي السياحي 

 لدي طفل الروضة 

مروة محمود 
الشناوي السيد عبد 

 المؤمن 

 ماجستير 2007

تصور مقترح لمعايير  44
الجودة في الدراسات 

العليا التربوية في ضوء 
الخبرات االقليمية 

 والعالمية 

عبد التواب سيد 
 عيسي يوسف 

 ماجستير 2010
 
 
 
 
 

 
المتعقدات واالتجاهات  45

نحو المرض النفسي 
وعالقتها ببعض 

 المتغيرات الديموجرافيا

سويسي رمضان 
 محمد سيد ظايط 

 ماجستير 2002

اتجاهات معلمات رياض  46
الطفال نحو العمل مع 
الطفل في ضوء بعض 

 المتغيرات والديموجرافيه 

سهام ابراهيم كامل 
 محمد 

 ماجستير 2002

اثر استخدام نموذج التعلم   47
البنائي في تدريس العلوم 

علي اكتساب المفاهيم 
العلمية وعمليات العلم 

لدي تالميذ الصف االول 
 االعدادي 

مر عبد خالد ع
 العزيز 

 ماجستير 2007



 

فاعلية برنامج مقترح في  42
النشاط الحركي لتنمية 

بعض المهارات 
االجتماعية لدي اطفال ما 

 قبل المدرسة 

نجوي جمعه احمد 
 محمد 

 ماجستير 2002

مدي فعالية برنامج  42
ارشادي في التخفيف من 

حدة القلق لدي اسر 
االطفال المصابين 

 بالسرطان 

حمدي امين امين 
 زيدان 

 ماجستير 2000

تحمل الغموض كمنبئ  50
لمهارات اتخاذ القرار 
لدي عينة من الشباب 

 الجامعي 

 ماجستير 2002 علي جمعه علي سيد 
 
 
 
 

 
واقع التخطيط لسياسة  51

قبول واستيعاب الطالب 
والبحث العلمي بجامعة 

 المنيا 

اميرة عيد عثمان 
 حسن 

 ماجستير 2002

استراتيجية تدريسية  52
مقترحة قائمة علي 

االشارة المصورة لزيادة 
كفاية تدريس خريطة من 
المفاهيم العلمية وتنمية 

ميول التالميذ الصم 
 بالمرحلة االبتدائية 

احمد نبوي عبده 
 عيسي 

 ماجستير 2001

العائد االقتصادي الفردي  53
من المعاهد الفنية 

الصناعية المتوسطة في 
 مصر 

حمد مكرم منال م
 مهني 

 ماجستير 2000

رؤية مستقبلية  54
لمؤسسات ثقافة الطفل 

عفاف فؤاد عبد 
 الغني سعد 

 ماجستير 2006



 

 في مصر 

وعي طالب التعليم  55
الثانوي الصناعي 

 بالتلوث 

فاطمة نتاج رياض 
 مصطفي 

 ماجستير 2001

المعاملة الوالدية  56
وعالقتها ببعض 

االضطرابات السلوكية 
لدي عينة من االطفال 

 بمدينة المنيا 

شيماء محمد طلعت 
 محمد شوقي 

 ماجستير 2002

مدي فاعلية طرق استخدام  57
بعض الوسائط التعليمية في 

تنمية المفاهيم اللغوية للطفل 
 في ضوء اهداف الروضة 

 ماجستير 2000 احالم قطب فرج 
 
 

 
القيم الجمالية المدركة  52

لدي معلمات رياض 
االطفال وعالقتها 

بالسلوك الجمالي اتجاه 
البيئة لدي اطفال ما قبل 

 المدرسة 

نادية يس رجب 
 محمد 

 ماجستير 2002

فاعلية برنامج تدريبي  52
لألطفال المعاقين عقليا 

في تحسين بعض 
 مهاراتهم التعليمية 

الطيب محمد زكي 
 يوسف 

 ماجستير 2007

تقويم اداء االدارة  60
المدرسية في مرحلة 
التعليم االساسي في 

ضوء االتجاهات العالمية 
 المعاصرة 

اسامة عبد الغفار 
 محمد علي الشريف 

 ماجستير 2007

قائمة ببعض السمات  61
الشخصية الواجبة في 

 معلمات رياض االطفال 

 ماجستير 1222 ايهاب سيد احمد 

فعالية برنامج مقترح  62
باألنشطة المتكاملة 

ام هاشم خلف 
 مرسي محمد 

 دكتوراه 2010



 

لخفض بعض 
االضطرابات السلوكية 

 لدي االطفال الصم 

فاعلية برنامج ارشادي  63
مقترح لعالج سوء 

التوافق الشخصي لدي 
طالب الحلقة الثانية من 

 التعليم االساسي 

فتحية مديح عبد 
 الفتاح سالم 

 دكتوراه 2002
 
 
 
 
 

 
فاعلية برنامج ارشادي  64

ألباء ومعلمي االطفال 
المعاقين عقليا القابلين 
للتعليم لتنمية مهارات 
 االتصال اللغوي لديهم 

الطيب محمد زكي 
 يوسف 

 دكتوراه 2010

فاعلية برنامج لتنمية  65
بعض المفاهيم الهندسية 
والتفكير الهندسي لدي 

 االطفال المكفوفين 

ايهاب سيد احمد 
 مصطفي 

 دكتوراه 2002

فاعلية التعليم النشط في  66
خفض صعوبات تعلم 

القراءة لدي عينة من 
 تالميذ المرحلة االبتدائية 

نحمده محمد حسن 
 محمد 

 دكتوراه 2012

برنامج لتنمية عمليات  67
التفكير المنطقي لطفل 

 الروضة 

رباب طه علي طه 
 يونس 

 دكتوراه 2011

دور انشطة االعالم  62
التربوي في اشباع 

احتياجات الطالب في 
بعض مدارس ذوي 
االحتياجات الخاصة 
ودراسة مقارنة بين 

المعاقين سمعيا والمعاقين 

هيثم ناجي عبد 
 الحكيم 

 دكتوراه 2010



 

 بصريا 

فعالية االرشاد االسري  62
في تخفيف اضطراب 

الشهية المفرطة للطعام 
 لدي عينة من المراهقين

بمدينة المنيا )دراسة 
 سيكو متريه كلينيكييه(

محمد ابراهيم علي 
 ابراهيم 

 دكتوراه 2002

فعالية برنامج ارشادي  70
لتعديل ارشادي لتعديل 

اتجاهات طالب الدراسات 
 العليا نحو الطالق المبكر 

حنان فوزي ابو 
 العال 

 دكتوراه 2002

مستقبل الجامعة في  71
مواجهة التحديات 

 التكنولوجية 

فاطمة نتاج رياض 
 مصطفي 

 دكتوراه 2002

مدي فاعلية االرشاد  72
االسري في خفض 

االكتئاب وقلق االرتكاس 
لدي عينة من االبناء 

المرضي بامراض 
 التخاطب 

سويسي رمضان 
 محمد سيد ظايط 

 دكتوراه 2010

برنامج ارشادي المهات  73
االطفال ضعاف السمع 

لتنمية مهارات التواصل 
الكلي مع اطفالهن 

 لتحسين مهاراتهم اللغوية 

 دكتوراه 2011 عبير محمد رشوان 

االبعاد السياسية لقدرة  74
الخيال عبر مراحل 

 ارتقائية مختلفة 

حسام احمد محمد 
 اسماعيل 

 دكتوراه 2003

تطوير ادارة الهيئة  75
العامة لتعليم الكبار في 
 جمهورية مصر العربية 

اسامة عبد الغفار 
 محمد علي 

 دكتوراه 2010

دراسة تفهيمية  الهداف  76
التربية البيئية برياض 

نشوي محمد حسن 
 ابراهيم 

 دكتوراه 2002
 



 

االطفال في ضوء بعض 
 الخبرات االجنبيه 

 
 
 

 
مدي فعالية برنامج  77

معرفي سلوكي في 
تحسين المهارات 

االجتماعية لدي عينة من 
 المرض الفصاميين 

عاشور ابراهيم عبد 
 الرحمن حسين 

 دكتوراه 2007

فاعلية برنامج معد وفق  72
دي بونو لقبعات التفكير 

الست لتدريس العلوم في 
تنمية المفاهيم العلمية 

وبعض مهارات التفكير 
العليا لدي تالميذ الصف 

 الثالث االبتدائي 

خالد عمر عبد 
 العزيز محمد

 دكتوراه 2010

اثر برنامج تدريب مقترح  72
في االنشطة المتكاملة 

علي تنمية الذاكرة 
لعاملة والدافعية لإلنجاز ا

لدي اطفال ما فبل 
المدرسة ذوي صعوبات 

 التعلم 

وفاء رشاد راوي 
 عبد الجواد 

 دكتوراه 2011

فاعلية االلعاب التعليمية  20
في اكساب بعض المفاهيم 

العلمية ألطفال الرياض 
 المعقين سمعيا 

احمد نبوي عبده 
 عيسي 

 دكتوراه 2006

بعض االفكار الالعقالنية  21
السائدة لدي الزوجين 

وعالقتها بمستوي 
 التوافق الزواجي بينهما 

رضا فاروق حافظ 
 سيد غالب 

 دكتوراه 2002
 
 
 
 
 



 

 
فعالية برنامج للعالج  22

العقالني االنفعالي 
للمشكالت االسرية االكثر 

شيوعا ألسر االطفال 
المتأخرين عقليا )دراسة 

 تجريبية(

حمدي امين امين 
 زيدان 

 دكتوراه 2005

تطوير ادارة مؤسسات  23
رياض االطفال في مصر 
في ضوء ادارة الجودة 

 الشاملة 

هاني السيد محمد 
 العزب 

 دكتوراه 2002

تطوير مناهج العلوم في  24
المرحلة االبتدائية 
للتالميذ المكفوفين 

وفعاليته في تنمية الوعي 
 االماني 

حماده علي عبد 
 المعطي علي 

 دكتوراه 2002

الذكاء الوجداني كما  25
تعكسه بعض اساليب 

التواصل غير اللفظي لدي 
االطفال العاديين واالطفال 

 حاملي متالزمة دوان 

مها السيد تقي الدين 
 السيد احمد 

 دكتوراه 2011

بعض اشكال العنف  26
المنزلي ضد االطفال 

وعالقته ببعض 
المتغيرات النفسية 

واالجتماعية )دراسة 
 كلينيكيه(–سيكو مترية 

فاطمة محمد الزاهر 
 عبد هللا مصطفي 

 دكتوراه 2002

مدي فعالية برنامج معرفي  27
سلوكي في تنمية مهارات 
التغلب علي االلم المزمن 

 المتعلق بروماتويد المفاصل 

احمد حسانين احمد 
 محمد 

 دكتوراه 2007
 
 

 
تصميم موقع ويب بأنماط  22

تفاعل مختلفة وقياس 
ريهام حسن محمد 

 طلبه 
 دكتوراه 2012



 

فاعليته في تنمية مهارات 
استخدام ادوات االتصال 

التعليمي اإللكتروني 
والتفكير االبداعي لدي 

أخصائي تكنولوجيا 
 التعليم  

فاعلية بعض فنيات  22
العالج السلوكي في تعديل 

المهارات االجتماعية 
لألطفال ذوي صعوبات 

 التعلم 

عرفات صالح 
 شعبان احمد 

 دكتوراه 2004

دراسة تقويمية لجهود  20
المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم في تعليم 
 الكبار علي ضوء اهدافها 

احمد اسماعيل عبد 
 الموجود تامر 

 دكتوراه 2011

فعالية برنامج تدريبي في  21
تنمية بعض المهارات قبل 

االكاديمية واثره في 
التفكير االبتكاري لطفل 

 الروضة 

مديحة حامد 
 المحمدي علي 

 دكتوراه 2011

برنامج تعليمي إلكساب  22
طفل الروضة بعض 
المفاهيم التاريخية 

المتضمنة بالحضارة 
المصرية قديما وحديثا 

باستخدام الوسائط 
 المتعددة 

مروة محمود 
الشناوي السيد عبد 

 المؤمن 

 دكتوراه 2010
 
 
 
 
 
 

 
فاعلية برنامج تدريبي  23

باستخدام نماذج الفيديو 
لتنمية المهارات 

االستقاللية لدي عينة من 
 االطفال  التوحديين 

منيرة مصطفي عمر 
 سالم 

 دكتوراه 2010



 

برنامج ارشادي لمعلمات  24
رياض االطفال لتنمية 

التواصل اللفظي 
واالجتماعي وخفض 

السلوك العدواني لطفل 
 الروضة 

عثمان  فالفيا محمد
 علي 

 دكتوراه 2010

فاعلية استراتيجيات  25
النشاط خارج الفصل في 
تعديل االنماط المعرفية 

وتنمية المهارات 
االجتماعية لطفل الرياض 

في ضوء البنائية 
 االجتماعية 

احالم قطب فرج 
 هنداوي 

 دكتوراه 2004

المضامين التربوية في  26
 ادب نجيب محفوظ 

عمر صوفي محمد 
 حميدة 

 دكتوراه 2010

فاعلية برنامج ارشادي  27
معرفي سلوكي لخفض 

بعض المخاوف الشائعة 
 لدي طفل الروضة 

اسماء صالح عبد 
 الحميد 

 دكتوراه 2011

تصور مقترح للتخطيط  22
االستراتيجي ألعداد معلم 
رياض االطفال بمصر في 
ضوء خبرات بعض الدول 

 االجنبية   

عمرو محمد شمس 
 الدين زين 

 دكتوراه 2011
 
 
 
 

 
العولمة الثقافية وعالقتها  22

باغتراب الشباب الجامعي 
 )دراسة تحليلية(

سوميه ابراهيم علي 
 محمد احمد

 دكتوراه 2002

تأثير برنامج العاب  100
صغيرة على بعض 

مظاهر السلوك الصحي 
والتعايش مع اإلعاقة 

 للمعاقين فكريٍا

عبير محمد محمد 
 قنبر

 دكتوراه 2004



 

فاعلية برنامج مقترح فى  1001
األنشطة المتكاملة لتنمية 

بعض المهارات 
االجتماعية لدى أطفال 

 الروضة

إيمان محمد ربيع 
 مرسى

 ماجستير 2013

فاعلية برنامج تدريبي  102
باستخدام االستراتيجيات 
البصرية لتنمية بعض 

مهارات التواصل 
االجتماعي لدى األطفال 

 التوحيديين

 ماجستير 2014 وليد محمد على

فاعلية برنامج إرشادي  103
سلوكي في تنمية بعض 

المهارات الحياتية وتقدير 
الذات لدى االطفال 

المعاقين عقليا القابلين 
 للتعلم بمحافظة المنيا

سارة خلف جعفر 
 خلف

 دكتوراه 2014

فاعلية برنامج مقترح قائم  104
على التعلم بالنمزجة في 
تنمية الكفاءة االجتماعية 
لدى بعض اطفال الروضة 
 ذوى المشكالت السلوكية

مروة مراد حسنى 
 مراد

 ماجستير 2015
 
 
 

 
فاعلية برنامج مقترح  105

لتحسين مستوى اداء 
الذاكرة العاملة لدى اطفال 

الروضة طبقا لنموذج 
 بإدلي

إيمان صابر حسانين 
 محمد

 ماجستير 2015

فاعلية برمجية العاب  106
كمبيوتر تعليمية في 
تنمية بعض المفاهيم 

والميول االقتصادية لدى 
 اطفال الروضة

أسماء على محمد 
 سالم

 دكتوراه 2015

 ماجستير 2015أحمد جمال حسن التربية االعالمية نحو  107



 

مضامين مواقع الشبكات 
االجتماعية نموذج مقترح 

لتنمية المسئولية 
االجتماعية لدى اطفال 

 الجامعة

 محمد

واإلدراك التفضيل  102
البصرى للون وعالقته 
ببعض السمات المزاجية 

 لدى طفل الروضة

 ماجستير 2015 نورهان أنور محمد

فاعلية برنامج مقترح  102
قائم على اللعب التمثيلي 
في تنمية بعض المفاهيم 

السياسية لدى طفل 
 الروضة

أسماء أبوبكر 
محمود محمد 

 سليمان

 ماجستير 2015

وبي فاعلية برنامج حاس 110
مقترح لتنمية مفهوم 

البيئة وعلوم األرض عن 
 طفل الروضة

ماري وهبه ثابت 
 اسكاروس

 ماجستير 2015
 
 
 

 
تطوير ادارة رياض  111

األطفال بمصر في ضواء 
المعايير القومية لرياض 

 األطفال

شيماء خلف إبراهيم 
 محمد

 ماجستير 2016

فاعلية برنامج إرشادي  112
اسرى في خفض بعض 
االضطرابات السلوكية 
لدى عينة من األطفال 

 المكفوفين

دعاء  إبراهيم 
 شعراوي

 دكتوراه 2015

فاعلية برنامج مقترح في  113
النصوص األدبية قائم 
على ميول األطفال في 
تنمية بعض المهارات 

اللغوية والوعى اللغوي 

 دكتوراه 2002 احمد طه عبد الحميد 



 

لدى تالميذ المرحلة 
 االبتدائية

أثر برنامج مقترح مبنى  114
على التعلم النشط في 
تنمية بعض المفاهيم 

العلمية وبعض المهارات 
 العقلية ألطفال الرياض

إيمان لطفى عبد 
 الحكيم خليفة

 دكتوراه 2010

فاعلية برنامج تدريبي  115
مقترح في تنمية بعض 
المهارات اللفظية وغير 
اللفظية الالزمة لفنية 

للقصة الرواية الشفهية 
لدى الطالبات المعلمات 

 بكلية رياض األطفال

 دكتوراه 2015 إيمان سمير مهران 
 
 
 
 
 
 
 

 
اثر برنامج مقترح قائم  116

على استراتيجيات ما 
وراء المعرفة في تنمية 
االنتباه واالدراك والتذكر 
على خفض سلوك التنمر 
لدى أطفال مرحلة ما قبل 

 المدرسة

 دكتوراه 2013 غادة فرغل جابر

فاعلية برنامج لتنمية  117
بعض المفاهيم الهندسية 
والتفكير الهندسي لدى 

 األطفال المكفوفين

ايهاب سيد احمد 
 مصطفى

 دكتوراه 2007

112 
 
 

فاعلية برنامج مقترح 
باستخدام قوائم الكلمات 
في اكساب طفل الروضة 
مهارات الهجاء الصوتي 
والمرئي وبناء المفردات 

 اللغوية

سيد جمعه  أسماء
 إبراهيم

 دكتوراه 2015



 

فاعلية برنامج مقترح  112
باستخدام مدخل الخبرات 
الفنية المتكاملة في تنمية 
مهارات االستعداد للكتابة 

 لدى طفل الروضة

أسماء مصطفى 
 إسماعيل موسى

 ماجستير 2012

الذكاء األخالقي لدى  120
األطفال في ضواء نظرية 
بوربا وعالقته باالندماج 

الوالدين وبيئة مع 
 الروضة

 ماجستير 2014 زهراء فتحي محمد

فاعلية ما تقدمه بعض  121
القنوات الفضائية في 

تنمية المفاهيم األخالقية 
لدى طفل مرحلة ما قبل 

 المدرسة

والء محمد 
عبدالحميد 

 عبدالرحمن كنافة

 ماجستير 2014

تطوير االتصال اإلداري  122
بين معلمات وموجهات 

األطفال دراسة رياض 
 ميدانية بمحافظة المنيا

ايناس رجب 
 عبدالكريم محمد

 ماجستير 2013

برنامج مقترح باستخدام  123
األنشطة التربوية 

المتكاملة وقياس مدى 
فاعليته في تنمية مهارة 
القيادة لدى طفل ما قبل 

 المدرسة

هاجر حمدي محمد 
 محمود

 ماجستير 2014

اثر برنامج مقترح  124
باألنشطة المتكاملة في 
تنمية الذكاء الوجداني 
لدى االطفال المساء 

معاملتهم في مرحلة ما 
 قبل المدرسة

غاده فرغل جابر 
 احمد

 ماجستير 2010



 

تصور مقترح لمعايير  125
تصميم مجله ألطفال ما 
قبل المدرسة في ضوء 
المعايير القومية لرياض 

 األطفال في مصر

أسماء زين محمد 
 شحاتة

 ماجستير 2014

اثر استخدام اللعب في  126
تنمية االستعداد الذهني 

لدى أطفال ما قبل 
 المدرسة

دعاء أبراهيم 
 شعراوي

 ماجستير 2006

الرضا الوظيفي لمعلمة  127
رياض االطفال وعالقته 
بالتوافق النفسي للطفل 

 ما قبل المدرسة

 ماجستير 2007 ابتسام سعد أمين 

وعالقتها المعاملة الوالية  122
ببعض االضطرابات 

السلوكية لدى عينه من 
 األطفال

 ماجستير 2002 شيماء محمد طلعت 

اثر استخدام القصص  122
اإللكترونية في تنمية 

بعض المفاهيم 
االجتماعية لطفل ما قبل 

 المدرسة

 ماجستير 2002 إيمان سمير مهران

فاعلية وحده تعليمية في  130
التنشئة الصحية ألطفال 

قبل المدرسة باستخدام ما 
 بعض الوسائط التعليمية

 ماجستير 2010 أزهار البدرى محمد

فاعلية برنامج مقترح  131
باستخدام األغاني 

الشعبية لتنمية بعض 
المفاهيم االجتماعية لدى 

 طفل الروضة

 ماجستير 2015 هبه هاشم محمد

 ماجستير 2013إيرينى عطية إسحق فاعلية برنامج مقترح  132



 

لإلفادة من تقنيات الورق 
في تنمية المختلفة 

السلوك التكيفي لدى 
االطفال المتخلفين عقليا 

 القابلين للتعلم

  هندي
 
 
 
 

 
فاعلية حقيبة تعليمية  133

مقترحة لتنمية القيم 
الدينية لدى طفل ما قبل 

 المدرسة

عفاف على عثمان 
 مجاهد

 ماجستير 2006

فاعلية برنامج قائم على  134
أنشطة التلم اإلبداعي 

لتنمية الذكاء االجتماعي 
وخفض بعض 

االضطرابات السلوكية 
 لدى االطفال الصم 

رحاب محمد جاد 
 جاد الرب

 دكتوراه 2016

االداء الوظيفي كمنبئ  135
باإلنهاك النفسي لدى 
 معلمات رياض األطفال

احمد شعبان حامد 
 سيد

 ماجستير 2016

فاعلية برنامج مقترح  136
باستخدام األنشطة 

الموسيقية في تنمية 
بعض المهارات اليدوية 

 لدى طفل الروضة

فاطمة صالح 
 عبدالفتاح

 ماجستير 2016

فاعلية القصص الرقمية  137
في اكساب أطفال ما قبل 
المدرسة بعض المفاهيم 

 التاريخية

هدير إبراهيم احمد 
 احمد

 ماجستير 2016

فاعلية برنامج مقترح في  132
البيئة اإلبداعية 

االقتراحية لتنمية الذكاء 
البصرى المكاني لدى 

رحاب رمضان كامل 
 حجاج

 ماجستير 2016
 
 
 



 

  أطفال الروضة
 
 

 
فاعلية برنامج باستخدام  132

جداول النشاط المصورة 
الممتزجة حركيا على 
بعض القدرات الحسى 

حركية لألطفال المعاقين 
 ذهنيا 

هاجر محمد سعيد 
 محمد

 ماجستير 2016

تصور مقترح لدور كليات  140
رياض األطفال في تقيق 

األمن الفكري لدى 
 طالباتها

أيمان عبدالحكيم 
 رفاعي

 دكتوراه 2016

فاعلية برنامج قائم على  141
استراتيجية التعلم لإلتقان 

في دافعية االنجاز 
واكساب بعض المفاهيم 

الرياضية ألطفال 
ذوى صعوبات  الروضة

 التعلم

مديحه الخرجاوى 
 سيد

 ماجستير 2016

اثر برنامج قائم على  142
استراتيجيات البرمجة 
اللغوية العصبية في 

تنمية التفكير االبتكاري 
وخفض قلق المستقبل 
لدى الطالبة المعلمة 

 بالكلية

أسماء عبدالجواد 
 عبدالعزيز

 ماجستير 2015

تصور مقترح لتطوير  143
االدارية المنظومة 

برياض األطفال في 
ضوء مدخل إدارة 

 المعرفة

 ماجستير 2017 تهاني شحاته احمد
 
 
 
 



 

 
فاعلية برنامج باستخدام  144

استراتيجية قبعات 
التفكير الست لتنمية 

بعض عادات العقل لدى 
 طفل الروضة

 ماجستير 2017 رغدة محمد ماهر

فاعلية برنامج تدريبي  145
لتنمية بعض كفايات 
تنفيذ انشطه اللغة 

االنجليزية لدى الطالبات 
المعلمات بكلية رياض 

 األطفال

 ماجستير 2017 سلمى على احمد

فاعلية برنامج قائم على  146
االدراك البصرى لخفض 

بعض االضطرابات 
السلوكية لدى األطفال 

 الصم

شيماء عبده احمد 
 هريدي

 ماجستير 2017

فاعلية استخدام السيكو  147
تنمية مهارات  دراما في

التواصل االجتماعي 
لألطفال المعاقين عقليا 

 القابلين للتعلم

هند محمد محسن 
 محمود

 ماجستير 2017

برنامج إرشادي قائم  142
على االستراتيجيات 
الميتالغوية لخفض 
اضطرابات التواصل 

اللغوي وأثره على بعض 
 المهارات االجتماعية

آية مصطفى فؤاد 
 جاد المولى

 ماجستير 2017
 
 
 
 
 
 
 

 
متطلبات تطوير دور  142

كليات رياض األطفال في 
عفاف محمد 

 عبدالمنعم مرسى
 ماجستير 2017



 

خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة في ضوء بعض 
االتجاهات العالمية 

 المعاصرة

فاعلية برنامج تدريبي  150
قائم على استراتيجية 
التعليم التفاعلي لتنمية 
بعض مهارات التنمية 
البشرية لدى الطالبة 
المعلمة بكلية رياض 

 األطفال

ساره حسن طه عبد 
 العال

 ماجستير 2017

اثر برنامج مقترح في  151
المهارات الحياتية على 

تنمية التفكير الناقد 
ومهارات التواصل 

االجتماعي لدى األطفال 
 الصم

فاطمه مصطفى 
 سويلم يوسف

 دكتوراه 2017

االكتساب المبكر للغة  152
اإلنجليزية وعالقته 

بالتفكير اإلبداعي لدى 
 عينه من أطفال الروضة

 ماجستير 2017 فاطمه شحاته على

تصوير مقترح لتطوير  153
بعض العمليات االدارية 

للقيادات التربوي برياض 
األطفال في ضوء مدخل 

 التطوير التنظيمي

صفاء طلب محمد 
 أحمد

 ماجستير 2017

فاعلية برنامج إرشادي  154
مقترح قائم على 

المشاركة الوالدية لتنمية 
بعض مهارات االمان 
 لدى الطفل التوحدي

أنوار مختار احمد 
 محمد

 ماجستير 2017



 

المفاهيم الخلقية  155
وتنميتها لدى طفل ما 

 قبل المدرسة

 ماجستير 1221 ناصر فؤاد غبشي

دراسة تجريبية لدى  156
فاعلية برنامج مقترح 
في تنمية بعض مفاهيم 
التربية الدينية اإلسالمية 

 لدى أطفال الروضة

 دكتوراه 1225 ناصر فؤاد غبشي

برنامج لتنمية المفاهيم  157
الفيزيقية الحياتية 

وعمليات العلم االساسية 
 لدى طفل الروضة

نانسى السيد على 
 طه

 ماجستير 2012

أساليب المعاملة الوالدية  152
كما يدركها االبناء 

وعالقتها بمهارة حل 
المشكالت لدى طفل 

 الروضة

 ماجستير 2012 أمنية ربيع محمد

اثر برنامج باألنشطة  152
المتكاملة لخفض 

اضطرابات النطق على 
تحسين الذاكرة العاملة 

 لدى طفل الروضة

عبير فهمى 
 إسماعيل

 ماجستير 2012
 
 
 
 
 
 

 
فاعلية برنامج مقترح  160

باستخدام التمرينات 
التمثيلية على تنمية 

المهارات الحركية بعض 
االساسية لدى طفل 

 الروضة

 ماجستير 2012 مروة بدر عبدالعظيم



 

البيئة االسرية وعالقتها  161
باالنتباه واالدراك لدى 

 االطفال العدوانيين

ياسمين عنتر عبد 
 الغنى عبدالحق

 ماجستير 2012

برنامج تدريبي مقترح  162
لتنمية بعض المفاهيم 
والمهارات الموسيقية 

معلمات رياض لدى 
األطفال غير 
 المتخصصات

دعاء جمال محمد 
 عياط

 ماجستير 2012

فاعلية برنامج مقترح  163
على استراتيجية اللعب 
في تنمية بعض المفاهيم 
الزراعية والسلوكيات 
الصحية المرتبطة بها 

 لدى طفل الروضة

 ماجستير 2012 مروة معتز محمد

164 
 
 
 

أثر استراتيجية  لعب      
األدوار في تنمية الوعى 
االقتصادي االستهالكي 

 لدى أطفال الروضة

كوثر محمد الشاذلي 
 العديسى

 
 

2014 
 
 
 

 ماجستير 
 
 

 
 

165 

المرونة النفسية وعالقتها 
بإدارة الغضب لدى الطالبة 

المعلمة بكلية رياض 
 االطفال جامعة المنيا

الشيماء محمد     
 احمد السيد   

 
2012 

 
 ماجستير

 
 

166 
فاعلية العاب الكمبيوتر 

التعليمية في تنمية بع  

المفاهيم البيولوجية لدى 

 طفل الروضة

 ماجستير 2118 ضحى حسين محمد

دراسة تحليلية لبعض  407
البرامج التلفزيونية 

الموجهة لطفل ما قبل 
ضوء  فيالمدرسة 

المفاهيم السياحية 

 ماجستير 2012 أسماء رفعت محمد
 



 

برنامج تدخل مبكر  168

باستخدام انشطة 

منتسوري للحد من 

صعوبات التعلم النمائية 

االولية واثرة على 

خف  بع  المشكالت 

النفسية لدى اطفال 

 الروضة

ايمان صابر 

 حسانين

 دكتوراه 2118

 فاعلية برنامج مقترح 402
قائم على التعلم المستند 

الى الدماغ في تنمية 
بعض مهارات التفكير 

التوليدي البصرى 
وعالقته باالستعداد 
المدرسي لدى طفل 

 الروضة

  دكتوراه 2042 مروة مراد حسنى

فاعلية برنامج باستخدام  470
تحليل السلوك التطبيقى 

في تنمية بعض 
السلوكيات اللفظية 
واالجتماعية لدى 

 التوحدييناالطفال 

  دكتوراة 2012 وليد محمد على

معايير القصة  474
االلكترونية المناسبة 

لالطفال من ذوى االعاقة 
الذهنية الفابلين للتعلم 

في مرحلة الطفولة 
المبكرة  دراسة تحليلية 

 تقويمية

اية ناصر فؤاد 
 على غبيش

  ماجستير 2012

 المناسبة له



 

فاعلية برنامج اثرائى  472
قائم على االنشطة 

وية )في اللغة اللغ
االنجليزية( لتنمية 
دافعية االنجاز لدى 

اطفال الروضة 
 الموهوبين لغويا

سمر محمد نور 
 الدين

  د كتوراة 2012

فعالية برنامج قائم على  474
اسلوب التعلم باالكتشاف 
في تنمية بعض مهارات 

التفكير االساسية لدى 
 االطفال المكفوفين

لمياء عبدالرحيم 
 عبدالعال

  ماجستير 2012

معايير القصة  174
الشعرية المناسبة 
لطفل الروضة من 

(سنوات 6-4)
 دراسة تحليلية

سماهر ربيع محمد 
 خلف

 ماجستير 2012
 

دور االعالنات  175
التليفزيونية في 
قنوات االطفال 

الفضائية المتخصص 
في تنمية الوعى 

الوقائى من االمراض 
المعدية  لدى طفل 

 الروضة

لبنى ماهر حلمى 
 مهنى 

 ماجستير 2012

فاعلية برنامج قائم  176
على التعليم 

المتمازج لتنمية 
بعض مفاهيم علوم 

الحياة ومهارات 
العلم االساسية لدى 

 طفل الروضة

اسراء محمد 
 عبدالجواد حسين

 ماجستير 2012



 

برنامج تدريبى  177
الكساب الطالبات 

المعلمات بكلية 
رياض االطفال 

انتاج مهارات 
الفيديو التعليمى 
واثره في تنمية 
مهارات تصميم 

 انشطة طفل الروضة

اسماء احمد 
 عبدالحميد مهنى

 ماجستير 2012

اثر استخدام  172
القصص االلكترونية 
التفاعلية في تنمية 

بعض مفاهيم الفضاء 
 لدى طفل الروضة

االء كمال نظيم 
 شحاته

 ماجستير 2012

فعالية برنامج مقترح  172
باستخدام االنشطة 

الرياضية في تنمية 
بعض المهارات 

الحركية االساسية 
لالطفال المعاقين ذهنيا 

 القابلين للتعلم

امل اشرف حسين 
 احمد

 ماجستير 2012
 
 
 
 
 
 
 

فعالية برنامج  120
باالنشطة الفنية في 

تنمية الثقافة 
البصرية واالداء 

االبتكارى لدى 
االطفال ذوى 

صعوبات التعلم 
 النمائية

دينا وجدى فؤاد 
 احمد الشافعى

 ماجستير 2012

 ماجستير 2012مروة عبدالتواب اثر برنامج ارشادى  121



 

عقالنى انفعالى قائم 
على التفكير االيجابى 

في خفض الضغوط 
النفسية لدى معلمات 

 رياض االطفال

 عبدالحميد محمد

التدفق النفسى  122
للمعلمين وعالقته 

الطفل بالموهبة لدى 
 االصم

محمد على محمد 
 ابراهيم

 ماجستير 2020

فاعلية برنامج  123
مقترح قائم على 

االنشطة المتكاملة 
لتنمية مهارات ما 
وراء المعرفة لدى 

 طفل الروضة

اميرة ممدوح محمد 
 عرابى

 ماجستير 2020

فاعلية برنامج قائم  124
على استخدام االنشطة 
الفنية لتحسين نوعية 

النفسية لدى الحياة 
 األطفال الموهوبين فنيا

نورهان أنور محمد 
 سيد

 دكتوراة 2020
 
 
 
 
 

التمكين اإلداري  125
كمدخل لتطوير 
العملية اإلدارية 

بمؤسسات رياض 
األطفال في ضوء 

االتجاهات العالمية 
المعاصرة : رؤية 

 مستقبلية.

ايناس رجب عبد 
 الكريم محمد

 دكتوراه 2020

فاعلية برنامج قائم  126
على التعلم النشط 

لتنمية مهاراتي 

هبة أحمد 
 عبدالصبور محمد

 ماجستير 2020



 

االستماع والتحدث 
باللغة اإلنجليزية 

لدى أطفال الروضة 
العاديين والمعاقين 

 بصريا

تاثير برنامج قصص  127
حركية قائم على 

استخدام الحركات 
التعبيرية على بعض 

المهارات الحركية 
االساسية لطفل 

 الروضة 

سهام محمد 
 اسماعيل ابراهيم

 ماجستير  2020

تصور مقترح لمتحف  122
طفل الروضة في ضوء 
 بعض الخبرات االجنبية

اية أيمن سعد عبد 
 الغنى

 ماجستير 2020
 
 
 
 
 
 

الوعى الغذائى في  122
بعض البرامج 

التلفزيونية الموجهة 
لطفل ما قبل المدرسة  

دراسة تحليلية في 
ضوء المعايير القومية 

 لرياض األطفال 

منال خالد نجاح 
 ماهر

 ماجستير 2020



 

تصور مقترح لتطوير  120
مكتبة الطفل برياض 

بمحافظة  –األطفال 
في ضوء  –المنيا 

خيرات بعض الدول 
 االجنبية 

فاطمة محمد 
 مرزوق يونس

 ماجستير 2020

فعالية برنامج مقترح  121
قائم على توظيف 

االبعاد التشكيلية للون 
في تنمية الثقافة 

اللونية لدى الطالبة 
المعلمة بكلية رياض 

 االطفال

أسماء مصطفى 
 اسماعيل موسى

 دكتوراه 2020

برنامج تدريبى لتنمية  122
دور قيادات رياض 

تعزيز االطفال فى 
سلوكيات المواطنة 

التنظيمية لدى معلماتها 
فى ضوء ابعاد العدالة 

 التنظيمية

شيماء خلف ابراهيم 
 محمد عبدالرحمن

 ماجستير 2020

فاعلية الدمج بين  123
اساليب حكى القصة 

لطفل الروضة لتنمية 
 المفاهيم الزراعية 

اميرة بدر محمد 
 محمود

 ماجستير 2020

    

     

  



 

 رسائل املاجستريقائمة 

 السنه اسم الباحث عنوان الرساله م
اثر الحرمان االسرى على رسوم  1

 االطفال بمرحلة الطفولة المتاخرة

أميرة عباس 
 عبدالرازق

1225 

المفاهيم الخلقية وتنميتها لدى  2
 طفل ما قبل المدرسة

ناصر فؤاد على 
 غبيش

1221 

المضامين القيمة فى قصص  3
 المدرسةأطفال ما قبل 

عبد الناصر سالمه 
 محمد

1222 

الدالالت الشكلية المميزة لرسوم  4
االطفال ما قبل المدرسة ذوى 

 النشاط الزائد

حسن محمود حسن 
 الهجان

1222 

الوعى الدينى لدى معلمات  5
رياض االطفال دراسة ميدانية 

 لمحافظة المنيا

سلمى حمدى زكى 
 غرابة

1223 

التليفزيونية الموجه دور البرامج  6
لالسرة لتحقيق رعاية افضل 

 للطفل المصرى

 1222 حنان محمد صفوت

صعوبات التعلم وعالقتها ببعض  7
متغيرات بيئة الروضة لدى عينة 

 من اطفال ما قبل المدرسة

 1222 عبير مصطفى رفعت



 

فعالية الرزمة التعليمية فى تنمية  2
التفكير التحليلى لدى أطفال ما 

 المدرسةقبل 

سلوى عبد السالم 
 عبد الغنى

1222 

أنماط التفاعل اللفظى وغير  2
اللفظى بين المعلمات واالطفال 
فى مرحلة ما قبل المدرسة فى 

 ضوء المؤهل والخبرة

 2001 نجالء أحمد أمين

اثر استخدام االنشطة التعليمية  10
على إكتساب بعض المفاهيم 

العلمية ألطفال مرحلة الرياض 
 المنيا بمدينة

إيمان لطفى عبد 
 الحكيم

2001 

عالقة اإلعالنات التليفزيونية  11

بالعادات الغذائية لدى أطفال ما 

 قبل المدرسة

 2001 غادةعثمان إسماعيل

الدور التربوى للمجلس  12
القومى للطفولة واألمومة 
والمجلس العربى للطفولة 
والتنمية نحو طفل ما قبل 

 المدرسة فى مصر

رضوى جمال 
 الدين أمين

2004 

دراسة لبعض الحاجات  13

النفسية لدى األطفال المعاقين 

 عقليا)القابلين للتعلم(

أمانى صالح 

 حسن محمد

2005 



 

أثر برنامج مقترح فى  14

األنشطة الموسيقية فى 

إكتسلب بعض المهارات 

 اإلجتماعية لالطفال

أميرة حجازى 

 محمد

2005 

أثر استخدام برنامج مقترح  15

تنمية اإلبتكارية لدى فى 

 أطفال ما قبل المدرسة

منى أحمد عبد 

 المنعم

1227 

برنامج مقترح لتنمية بعض  16

المهارات االجتمتعية 

لمفهومك الدور من خالل 

)مسرح خيال الظل( لطفل ما 

 قبل المدرسة

السيد محمد 

 محمود البسيونى

1222 

اثر استخدام اللعب فى تنمية  17

اطفال  االستعداد الذهنى لدى

 ما قبل المدرسة

دعاء ابراهيم 

 شعراوى

2006 

فاعلية برنامج فى االنشطة  12

الفنية اليدوية فى خفض 

بعض المشكالت السلوكية 

 لدى االطفال الصم

 2006 سهير كامل تونى

فاعلية حقيبة تعليمية مقترح  12

لتنمية القيم الدينية لدى طفل ما 

 قبل المدرسة

عفاف على 

 عثمان

2006 



 

الرضا الوظيفى لمعلمة  20

رياض االطفال وعالقته 

بالتوافق النفسى لطفل ما قبل 

 المدرسة

 2007 أبتسام سعد أمين

المعاملة الوالدية وعالقتها  21

ببعض االضطربات السلوكية 

لدى عينة مناالطفال بمدينة 

 المنيا

شيماء محمد 

 طلعت

2002 

دراسة لمكونات القدرة  22

االبتكارية لدى عينة من 

االطفال التوحديين وعالقتها 

 ببعض المتغيرات النفسية

 2002 وفاء رشاد راوى

فاعلية برنامج مقترح فى  23

النشاط الحركى لتنمية بعض 

المهارات االجتماعية لدى 

 اطفال ما قبل المدرسة

 2002 نجوى جمعة احمد

تطوير الدور االدارى لمعلمة  24

رياض االطفال فى ضوء 

 العالميةبعض االتجاهات 

سمية على 

 احمدعلى

2002 

اثر استخدام القصص االلكترونية  25

فى تنمية بعض المفاهيم االجتماعية 

 لطفل ما قبل المدرسة

 

 ايمان سمير مهران

 

2002 



 

فعالية وحدة تعليمية فى  26

التنشئة الصحية الطفال ما 

قبل المدرسة باستخدام بعض 

 الوسائط التعليمية

ازهار البدرى 

 محمد

2010 

اثر برنامج مقترح باالنشطة  27

المتكاملة فى تنمية الذكاء 

الوجدانى لدى االطفال 

المساء معاملتهم فى مرحلة 

 ما قبل المدرسة

 2010 غادة فرغل جابر

فاعلية برنامج تدريبى  22

لتحسين اداء الطالبة المعاملة 

بشعبة رياض االطفال فى 

انتاج بعض مصادر التعلم 

المفاهيم لدى لتنمية بعض 

 طفل ما قبل المدرسة

أسماء على محمد 

 سالم

2011 

اثر برنامج عالجى الستخدام  22

النشاط الحركى على تنمية 

المفردات اللغوية والمفاهيم 

الرياضية لدى االطفال ذوى 

صعوبات التعلم فى مرحلة ما 

 قبل المدرسة

رحاب محمد 

 جادالرب

2011 

 

 

 

 



 

فاعلية برنامج ارشادى  30

باستخدام اللعب فى عالج 

بعض المشكالت السلوكية 

 لدى االطفال المكفوفين

 2011 سارة خلف جعفر

فاعلية برنامج مقترح  31

باستخدام مدخل الخبرات 

الفنية المتكاملة فى تنمية 

مهارات االستعداد للكتابه 

 لدى طفل الروضة

أسماء مصطفى 

 اسماعيل موسى

2012 

مدى تحقيق رياض االطفال  32

لمتطلبات حقوق الطفل 

 بالتشريع المصرى

ايمان عبدالحكيم 

 رفاعى

2013 

فاعلية برنامجمقترح لالفادة  33

من تقنيات الورق المختلفة 

فى تنمية السلوك التكيفى 

لدى االطفال المتخلفين عقليا 

 القابلين للتعلم

ارين عطية 

 اسحق

2013 

فعالية برنامج مقترح فى  34

لتنمية االنشطة المتكاملة 

بعض المهارات االجتماعية 

لدى اطفال الروضة ذوى 

 صعوبات التعلم غير اللفظية

ايمان محمد ربيع 

 مرسى

2013 



 

اثر برنامج مقترح باستخدام  35

اسلوب االستجابة البدنية 

الكلية فى تنمية الحصيلة 

اللغوية االنجليزية والذكاء 

االجتماعى لدى طفل ما قبل 

 المدرسة

 2013 ابراهيمنهى على 

تطوير االتصال االدارى بين  36

معلمات وموجهات رياض 

االطفال دراسة ميدانية 

 بمحافظة المنيا

ايناس رجب 

 عبدالكريم

2013 

البرامج التدريبية لمعلمات  37

رياض االطفال ومعوقاتها 

)دراسة تقويمية بمحافظة 

 المنيا(

مزهجرة 

 عبدالحفيظ محمد

2013 

برنامج فاعلية استخدام  32

تدريبى لمعلمات رياض 

االطفال قبل الخدمة فى 

اكتسابهم بعض مهارات تعليم 

االطفال باستخدام الكمبيوتر 

 وتنمية اتجاههم نحوه

أميره عبدالفضيل 

 عبدالوهاب

2014 

 

 

 

 

 



 

تصور مقترح لمعاييرتصميم   32

مجلة الطفال ما قبل المدرسة 

فى ضوء المعايير القومية 

 لرياض االطفال

اسماء زين محمد 

 شحاته

2014 

فاعلية برنامج مقترح قائم  40

على التعلم بالنمذجة فى 

تنمية الكفاءه االجتماعية 

لدى بعض اطفال الروضة 

 ذوى المشكالت السلوكية

 2014 مروة مراد حسنى

فاعلية ما تقدمه بعض  41

القنوات الفضائية فى تنمية 

المفاهيم االخالقية لدى طفل 

 المدرسةمرحلة ما قبل 

والء محمد 

 عبدالحميد

2014 

برنامج قصصى مقترح  42

لتنمية بعض ابعاد الذكاء 

االخالقى لدى اطفال ما قبل 

 المدرسة

سمر محمد 

 نورالدين

2014 

فاعلية برنامج ارشادى قائم  43

على نظرية العقل لخفض 

بعض االضطربات االنفاعلية 

لدى عينة من االطفال 

 التوحديين

نجالء ابراهيم 

 أحمد

2014 



 

برنامج مقترح الستخدام  44

االنشطة التربوية المتكاملة 

وقياس مدى فاعليتة فى 

تنمية مهارات القيادة لدى 

 طفل ما قبل المدرسة

هاجر حمدى 

 محمد

2014 

الذكاء االخالقى لدى االطفال  45

فى ضوء نظرية يوربا 

وعالقتة باالندماج مع 

 الوالدين وبيئة الروضة

زهراء فتحى 

 محمد

2015 

فاعلية برنامج مقترح فى  46

تنمية بعض المهارات 

الحياتية لزيادة دافعية االنجاز 

 لدى االطفال الصم

نعمة ابراهيم عبد 

 الغفار

2015 

فاعلية برنامج ارشادى  47

باستخدام السيكودراما فى 

خفض الفوبيا االجتماعية 

 لدى اطفال الروضة

 2015 ايناس كرم ناجى

برنامج مقترح فاعلية  42

كمبيوتر مقترح لتنمية 

المفاهيم الثوبرلوجية لدى 

-5طفل ما قبل المدرسة من )

 ( سنوات6

رانيا محمد 

 عبدالسالم

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعلية برنامج حاسوبى  42

مقترح لتنمية مفهوم البيئه 

وعلوم االرض عند طفل 

 الروضة

 2015 مارى وهبة ثابت

تطوير ادارة رياض االطفال  50

ضوء المعايير بمصر فى 

 القوميه لرياض االطفال

شيماء خلف 

ابراهيم محمد 

 عبدالرحمن

2016 

فاعلية برنامج مقترح  51

باستخدام االغانى الشعبية 

لتنمية بعض المفاهيم 

 االجتماعية لدى طفل الروضه

هبة هاشم محمد 

 عبد العليم

2016 



 

 بيان بامساء رسائل الدكتوراه

 السنة الباحث عنوان الرساله م
شروط البيئه االسرية المؤثرة  1

فى التحصيل الدراسى لدى 
 االطفال

 1220 نبيل السيد حسن

من اجل نمو القدرة على  2
التذكر البصرى لدى االطفال 

 7-4فى المرحلة العمرية من 
 سنوات

اميره عباس 
 عبدالرازق

1222 

دراسة تحليلية لمضمون  3
مسرحيات االطفال وقياس 

فاعلية برنامج مسرحى مدى 
مقترح فى تنمية بعض القيم 
االخالقية فى مرحلة الطفولة 

 المبكرة

سهير عبدالحميد 
 عثمان

1223 

دراسة تجريبية لمدى فعالية  4
برنامج مقترح فى تنمية 

بعض مفاهيم التربية الدينية 
 االسالمية لدى اطفال الروضة

 1225 ناصر فؤاد على غبيش

اغانى برنامج مقترح فى  5
االطفال وقياس فعالية فى 

تحقيق بعض اهداف مرحلة ما 
 قبل المدرسة

عبدالناصر سالمه 
 محمد

1226 



 

دراسة السمات الرئيسية  6
للرموز االتصالية فى رسوم 

 االطفال الصم

حسن محمود حسن 
 الهجان

1222 

دراسة تحليلية لمستوى اداء  7
خريجات شعبة الطفولة بكلية 

المنيا فى التربيه جامعة 
 مدارس رياض االطفال

 1222 سلمى حمدى غرابة

اثر برنامج مقترح فى النشاط  2
الحركى على تنمية التفكير 
االبتكارى لدى اطفال ما قبل 

 المدرسة
 

 2003 طارق سالم سيد

اثر استخدام بعض البرامج  2
التليفزيونيه المقدمة لطفل ما 
قبل المدرسة فى تنمية الحس 

 الجمالى

 2002 محمد صفوتحنان 

دراسة تحليلية للمشكالت  10
السلوكية للطفل المبتكر فى 
مرحلة ما قبل المدرسة مع 

اقتراح بعض االساليب للتعامل 
 معها

 2005 منى احمد عبدالمنعم

فعالية برنامج لتنمية التفكير  11
االبتكارى واثره على دافعية 

االستكشاف البيئ لدى االطفال 
 الصم

 2006 حجازىايمن صابر 
 
 
 
 



 

مدى فاعلية برنامج تدريبى  12
لتنمية المهارات االنمائية لدى 

 عينة من االطفال التوحديين

 2006 عبير مصطفى رفعت

فاعلية برنامج مقترح لتعديل  13
السلوك البيئ الخطأ باستخدام 
الحاسوب فى اكتساب اطفال 
ما قبل المدرسة المفاهيم 
العلمية ومهارات عمليات 

 االساسية العلم

 2006 نجالء أحمد أمين

فعالية برنامج ارشادى  14
لتحسين بعض اساليب 

المعامله مع االطفال المعاقين 
عقليا ذوى السلوكيات غير 

 التوافقية

امانى صالح حسن 
 محمدحسانين

2002 

فاعلية برنامج لتنمية بعض  15
المفاهيم الهندسية والتفكير 

الهندسى لدى االطفال 
 الكفوفين

ايهاب سيد احمد 
 مصطفى

2002 

برنامج مقترح فى التربية  16
االمانية على اكتساب العادات 

السلوكية االمنة الطفال 
 المؤسسات االيوائية

 2002 غادة عثمان اسماعيل
 



 

اثر برنامج مقترح مبنى على  17
التعلم النشط فى تنمية بعض 

المفاهيم العلميه وبعض 
المهارات العقلية الطفال 

 الرياض

 2010 ايمان لطفى عبدالحكيم

فعالية برنامج مقترح  12
باالنشطة المتكاملة لخفض 
بعض االضطرابات السلوكية 

 لدى االطفال الصم

 2010 أم هاشم خلف مرسى

فاعلية برنامج مقترح قائم  12
على معايير الجودة فى تنمية 

اداء طالبات شعبة تربية 
الطفل بكلية التربية فى 

االنشطة الموسيقية تدريس 
 الطفال مرحلة ما قبل المدرسة

 2010 اميرة حجازى محمد

تصوير مقترح لمعايير جودة  20
مرحلة رياض األطفال  فى 
ضوء اإلتجاهات العالمية 

 الحديثة

رضوى جمال الدين 
 فرامان

2011 

أثر برنامج تدريبى مقترح فى  21
األنشطة المتكاملة على تنمية 

والدافعية الذاكرة العاملة 
لإلنجاز لدى أطفال ما قبل 

 المدرسة ذوى صعوبات التعلم

وفاء رشاد راوى عبد 
 الجواد

2011 
 
 
 
 
 



 

أثر برنامج مقترح باستخدام  22
نموذج أتكنسون على تنمية 
بعض المهارات التفكير لدى 

 طفل ما قبل المدرسة

 2011 إبتسام سعد أمين أحمد

فعالية برنامج مقترح لتحقيق  23
ساللة االنتقال من رياض 

األطفال إلى المدرسة 
 اإلبتدائية

 2011 هيام مصطفى عبد هللا

تصور مقترح لتطوير برنامج  24
تدريب قيادات رياض األطفال 

عن بعد فى ضوء بعض 
 االتجاهات اإلدارية المعاصرة

سمية على أحمد 
 سليمان

2012 

فاعلية برنامج مقترح قائم  25
ارات على اللعب فى تنمية مه

التفكير الناقد لدى طفل 
 الروضة

 2012 سهير كامل تونى

أثر برنامج مقترح قائم على  26
استراتيجيات ما وراء المعرفة 

فى تنمية االنتباه واإلدراك 
والتذكر على خفض سلوك 
التنمر لدى أطفال مرحلة ما 

 قبل المدرسة

 2013 غادة فرغل جابر أحمد

برنامج مقترح باستخدام  27
األنشطة المتكاملة لتنمية 
مفاهيم الفيزياء الكونية 

والتفكير اإلبداعى لدى أطفال 
 الروضة

 2014 نجوى جمعة أحمد
 



 

فاعلية برنامج ارشادى أسرى  22
فى خفض بعض االضطرابات 

السلوكية لدى عينة من 
 األطفال المكفوفين

 2015 دعاء إبراهيم شعراوى

فاعلية برنامج تدريبى مقترح  22
نمية بعض المهارات فى ت

اللفظية وغير اللفظية الالزمة 
لفنية الرواية الشفهية للقصة 
لدى الطالبات المعلمات بكلية 

 التربية رياض األطفال

إيمان سمير مهران 
 عرفات

2015 

تطوير الخدمة التربوية  30
لرياض األطفال فى ضوء 

 أسلوب الفجوة

شيماء محمد طلعت 
 محمد شوقى

2015 

برنامج مقترح فعالية  31
باستخدام قوائم الكلمات فى 

إكساب طفل الروضة مهارات 
التهجى الصوتى والمرئى 
 وبناء المفردات اللغوية؛

أسماء سيد جمعة 
 إبراهيم

2015 

 

       

 


