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 رئٍس هجلس اإلدارة عسيج الكمية إبراهٍن عبد الرازق أحودأ.د. 
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 رئٍس التحرٌر

 رئٍس التحرٌرنبئب  مجرس بقدم العمهم األساسية زٌنب أحود دمحمد. 

 لتحرٌرا هدٌر بقدم العمهم األساسية أستاذ مداعج هنبء فؤاد علًد. 

 سكختيخ التحخيخ مجرس مداعج بقدم العمهم الشفدية  أ/ رانجا يذ دمحم
 سكختيخ التحخيخ بقدم العمهم الشفدية ةمعيج أ / خجيجة جسيل أحسج
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 عضًىا جبهعت القبهرة -بكلٍت التربٍت للطفىلت الوبكرةأستبذ  أ. د / خبلد عبد الرازق السٍد النجبر

 عضًىا جبهعت دهنهىر -أستبذ بكلٍت التربٍت للطفىلت الوبكرة أ. د /  هصطفى أحود حوسة دمحم

 هٍئت التحرٌر
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 ( ) وفقًب للترتٍب األبجدي هستشبرو التحرٌر

 الكمية  –التخرز –الجرجة  االسم م
 جامعة القاىخة  -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة -سشاىج وشخق التجريذال  أستاذ ي بجو  ةبتياج محسهد شمبا 1
 جامعة الدقازيق -كمية التخبية الشهعية  - أستاذ السهسيقى العخبية أحسج بجيع دمحم ابخاهيم 2
 جامعة عين شسذ -كمية الجراسات العميا لمصفهلة -دراسات الصفهلةستاذ أ عبجالعال دمحم الجبخي  أسساء 3
 إلسكشجريةجامعة ا  -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة -أستاذ الرحة الشفدية أشخف دمحم عبج الغشي شخيت 4
 السشرهرةجامعة-كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ مشاىج وشخق تجريذ الصفهلة أمل دمحم القجاح 5
 بهرسعيججامعة   -السبكخةكمية التخبية لمصفهلة  -أستاذ عمم نفذ الصفل  أمل دمحم حدهنة 6
 جامعة القاىخة -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ عمم الشفذ  بصخس حافظ بصخس 7
 جامعة عين شسذ -كمية الجراسات العميا لمصفهلة  -ستاذ عمم الشفذ االكميشيكيأ جسال شفيق أحسج 8
 جامعة القاىخة -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ ورئيذ قدم العمهم األساسية جييان عبج الفتاح عدام 9

 السشيا جامعة –كمية التخبية لمصفهلة السبكخة   -أستاذ تخبية الصفل  حشان دمحم صفهت 12
 السكشجريةجامعة ا  -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة -لرحة الشفديةاأستاذ  صجيق دمحم محسهد رحاب 11
 دمشيهر ةجامع  -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -ة الحخكي ةالسشاىج والتخبيأستاذ  زيشب درديخ عالم تسداح 12
 جامعة القاىخة -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ أصهل التخبية الديج عبج القادر الذخيف 13
 جامعة القاىخة  -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة -أستاذ الرحة الشفدية شحاتة سميسان دمحم 14
 أسيهطكمية التخبية لمصفهلة السبكخة جامعة  -أستاذ الرحة الشفدية  شييشاز دمحم دمحم عبج هللا 15
 جامعة السشيا –كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -ةاالنجميدي ةأستاذ السشاىج وشخق تجريذ المغ عمي دروير عيج عبج الهاحج 16

 عسيج كمية التخبية الشهعية جامعة بشيا -تعميم الصفلأستاذ السشاىج  وشخق  دمحم ابخاهيم عبج الحسيج 17
 شسذ عين جامعة-لمصفهلة العميا الجراسات كمية - األشفال وثقافة اإلعالم أستاذ إسساعيل حدن محسهد 18
 جامعة القاىخة -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ تخبية الصفل  مشى دمحم عمى جاد 19
 جامعة السشيا  -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ تخبية الصفل )مشاىج الصفل( ناصخ فؤاد عمى غبير  22
 جامعة السشيا -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ عمم نفذ الصفل سيج الديج حدن نبيل 21
 جامعة القاىخة -كمية التخبية لمصفهلة السبكخة  -أستاذ عمم نفذ الصفل نيى محسهد الديات 22
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) الجدء الثاني ( تقخأ في ىحا العجد  
 م السهضهع الباحث الرفحات

824-0101 

 

فاعمية بخنامج قائم عمى استخاتيجيات التعديد لمحج من سمهك  دمحم رحاب الديج الراوي 
إيحاء الحات لجى األشفال السعاقين عقمًيا القابمين لمتعميم 

 (ABAباستخجام تحميل الدمهك التصبيقي )

35 

0102-0175  رشاد السعخفي الدمهكيإل فاعمية التجخل السبكخ باستخجام ا سييخ إبخاهيم عبج مييهب
اء ىالستقك اىسم ضخفوأثخه في  الحات مفيهم تحدين يف
 شفال بسخحمة الخوضة ألى ادل

36 

0176-0076  وفاء رشاد راوي 
 

اإلسيام الشدبي لميقطة الحىشية والتجفق الشفدي في اإلبجاع  
 معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياالسيشي لجى 

37 

0077-0171  إيسان أحسج خسيذ
 

 التذخيز الفارق في استخجام البخوفيل الشسائي لمبهرتيج 
 االضصخابات الشسائيةلبعس  

38 

0170-0266 نيى عبج الحسيج محسهد 
 حدين

 فاعمية بخنامج بهرتاج لخفس اضصخابات شيف التهحج
 لجى األشفال في مخحمة الصفهلة السبكخة 

39 

0267-0343 الحاتى  لجى  حدين التشطيمرشادى لألميات لتإبخنامج  رانيا دمحم عمي قاسم
 في مخحمة الحزانةأشفالين 

3: 

0344-0415  إسخاء حدن دمحم حدانين
 

مدتهى اكتداب الصالبات السعمسات بكمية العمهم واآلداب 
بذخوره ميارات القخن الحادي والعذخين وعالقتو بشسه ميارات 

 دراسًياالتفكيخ الشاقج لجى شفل ما قبل السجرسة الستفهق 

3; 

0416-0522 إيشاس الديج سادات 
 البرال

كمية لصالبات الذخرية الكفاءة وعالقتو بلكتخوني م اإل يالتعم
 ججالسدت Covid 19في ضل جائحة  التخبية لمصفهلة السبكخة

42 

0523-0583 الهالجية لجى األبشاء  التسخد الشفدي وعالقتو بأساليب السعاممة ىشاء إبخاهيم عبج الحسيج
 من ذوي اإلعاقة البرخية

43 
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0584-0642  السذكلضعف مدتهى الهعي البيئي وعالقتو بالدمهك  زيشب دمحم سالمة الرفتي
 لجى أشفال الخوضة 

44 

0643-0777



 جعيـهب سـهر أيـأنجريا أن
 

فشيات تحميل الدمهك  ىفاعمية بخنامج إرشادي قائم عم
اضصخاب التهحج لخفس حجة  ي التصبيقي ألميات األشفال ذو 

 الدمهكيات الشسصية الذائعة لجى أشفالين  

45 
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