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                                                          tAbstrac
     The current study aimed to develop some cognitive and 

social skills among children with developmental learning 

difficulties through multimedia among a sample of (10) 

children with developmental learning difficulties in 

kindergarten in Al-Azhar School in central Alexandria. 

The researcher used the following measures to calculate the 

homogeneity of the sample: 
1- Color Sequence Intelligence Matrix Test (John Raven) 

2-Early detection scale for developmental learning 

difficulties in preschool children. (Prepared by: Ismail 

Saleh Al-Farra, 2005)) 

3-Cognitive skills scale for preschool children prepared by 

the researcher  

4-The Social Skills for Children Scale Prepared by: (Soheir 

Kamel Ahmed and Boutros Hafez Boutros, 2008)) 

Multimedia Program Prepared by: The Researcher) 5- 

The finding show that: there are statistically significant 

differences between the pre and post measurements in both 

cognitive and social skills in favor of post measurement, as 

there are no differences between the post  and follow up 

measurements in both cognitive and social skills, which 

indicates the effectiveness of the program used and its 

impact after the follow-up period. 
 

                                       

Key words: multimedia, some cognitive and social skills., 

children with developmental learning difficulties. 
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Animation
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