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 تحت رعاية 

 السيد األستاذ الدكتور

 عصام الكردي

 رئيس جامعة اإلسكندرية

 

 السيد األستاذ الدكتور 

 يوسف  إبراهيممختار 

 اإلسكندريةنائب رئيس جامعة 

 لشئون الدراسات والبحوث 

 

 عام المنتدى رئيس 

 األستاذ الدكتور

 هدى إبراهيم بشير

 أستاذ المناهج وطرق تعليم الطفل

 وعميدة كلية التربية للطفولة المبكره

  جامعة اإلسكندرية

 

 نائب رئيس عام المنتدى 

 األستاذ الدكتور

 سميه طه جميل

 أستاذ الصحة النفسية

 الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثووكيل 

 جامعة اإلسكندرية
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 المقدمة:
بتفعيل االهتمام  على قطاع الدراسات العليا  – اإلسكندريةجامعة انطالقا من الحرص الكبير من         

وسياسات الملكية  العلميوتحديث القوانين والضوابط التى تضمن التنفيذ الجاد لقوانين أخالقيات البحث 

وقبل  الجامعيوتشجيع طالب التعليم فى رعاية وتأهيل  ومحوري أساسي، ولما لها من دور  الفكرية 

 الذي، وتجسيدا للدور المتميز  العربيوتنميته فى مصر والوطن  للمشاركة فى البحوث العلمية  الجامعي

منها  وإيمانا ممثلة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث  اإلسكندريةوجامعة  المصرية الدولةتقوم به 

لية المالئمة ، والرعاية الكافية والفرص يوضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأه وإمكاناتهمبقدراتهم 

 وفضال عن ذلك  قطاعات الجامعة باقيجنب مع  إلىاعلية جنبا المتكافئة ، بما يمكنهم من المشاركة بف

، فان تلتزم بها جميع المؤسسات البحثية المصرية  العلميالبحث  أخالقياتصياغة وثيقة قوية لمعايير 

 القوميوالبحوث العلمية لطالب الدراسات العليا والمشروعات البحثية على المستوى  العلميالبحث قضية 

 المدنيقضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع   والعالمي

ليجمع حشدا  رة مرحلة الطفولة المبك فيطالب الدراسات العليا  ألبحاثاألول  العلميالمنتدى فكرة  وتأتى. 

من العقول والطاقات العلمية المصرية والعربية والعالمية من أساتذة ومختصين ومهتمين من مختلف الفئات 

 الوعيوالطوائف على مستوى مصر والدول العربية والعالمية ، لتبادل الخبرات والمناقشة بهدف زيادة 

فرص متكافئة تنسجم مع قدراتهم تكوين لى ع طالب الدراسات العليا وأهمية رعايتهمالعام باحتياجات 

 واهتماماتهمواستعداتهم وتنسجم مع ميولهم 

 

 رسالة المنتدى
 : الىالمنتدى  يسعى

فثى مجثال الطفولثة مثن خثالل إسثهامات أبحثاث طثالب  العلمثيتقديم رؤى مستقبلية ) حديثة ( للبحثث 

 .  ةتسعى للتطوير ولخدمة المجتمع وتنمية البيئ التيالدراسات العليا 

 . برة عالمية في مجال البحث العلميإنشاء مجموعات ومشروعات بحثية تضم باحثين ذوى خ

يتم االبتعاث عليها وهى البحوث الترويثة فثى مجثال  التيوالتربوية   األساسيةالتركيز على المجاالت 

 .الطفولة المبكرة

مجثثال  فثثيعثثرا التجثثارب والخبثثرات العربيثثة واإلقليميثثة والدوليثثة المتميثثزة لمؤسسثثات التربيثثة  

 .المبكرةالطفولة 
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 أهداف المنتدى
تقود المجتمع إلى التقدم والرقى من خالل ربط األبحثاث العلميثة  التيهو القاطرة  العلمييعتبر البحث           

 التالية : األهدافبخدمة المجتمع ، ولذا يسعى المنتدى إلى تحقيق 

 التأكيد على أهمية قطاع الدراسات العليا على البحث العلمى فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة . -1

وجيثثه البثاحثين نحثثو البحثثوث العلميثة األكثثثر فائثثدة وت العلمثثيالبحثث  فثثيتشثجيع طثثالب الدراسثات العليثثا   -2

 لتلبية احتياجات المجتمع .

 إلعمثالوجثذبهم  اإلسكندريةوضع خطة لجذب الوافدين وطالب الدراسات العليا فى مصر وخاصة جامعة  -3

بحثوثهم  وإجثراءالمجثاالت العلميثة لنقثل خبثراتهم  فثيوضثع خطثة لجثذب االسثاتذه  ينبغثيدراستهم ، كما 

 كات المصرية .ا البحثية والشر والمعاهدات والمراكز بالجامع

 العلمثثيضثثعف المثثنهج  إلثثى أدت التثثي المتراكمثثةلمواجهثثة العديثثد مثثن المشثثكالت  ابتكاريثثهتحديثثد سثثبل  -4

وتكوينثثه  إعثثدادهالثالثثثة ، وتطثثوير معثثايير اختبثثاره ، ونظثثم  األلفيثثةمعلثثم  إلنتثثا  جديثثدةواسثثتحداث صثثي  

 بحثيا ومهنيا  وتنميته

 إدارةللمشاركة المجتمعية فى  جديدةصي   واستحداثتطوير استراتيجيات مبتكرة للتنمية المهنية للمعلم  -5

 .  األصيل الصفيللتقويم  جديدةمؤسسات التعليم العام وتطوير صي  

 واالبتكار .  العلميمهارات البحث  وإكساب واالستقصاءنشر ثقافة البحث  -6

  وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع لديهم  النفسيعليميا واجتماعيا وعالقته بالتوافق ت اإلعاقةدمج ذوى  -7

إتاحة الفرص لشباب الباحثين والدارسين لسماع ومناقشة األفكار والمفاهيم الحديثة المتطورة فثى مجثال  -8

 .الطفولة 

اكتشثاف  فثيمعلمثين تطوير القدرات والمهارات البحثية لطالب الدراسثات العليثا والل التنمويةأثر البرامج  -9

 الوعيتحسين  فيوالباحثين  ية للمتعلمينعم الطالب الموهوبين ودور التربية الوطندقدرات المتعلمين و

 لديهم .  والمجتمعي البيئي

إتاحثثة الفثثرص للبثثاحثين للتعثثاون وإجثثراء بحثثوث مشثثتركة تعثثالج التحثثديات التثثي يواجههثثا المجتمثثع  -10

والعنف ضد المجتمع والحماية  اإلرهابجرائم  لمرتكبيوالمعاملة العقابية  لألسرةبرامج وبحوث  عداداو

فثى مصثر  اإلرهثابيض ضحايا جرائم وتع فيودور الدولة  اإلعاقةذوى  لألشخاصاالجتماعية والجنائية 

 .  المستدامةمدن المعرفة البشرية من اجل التنمية  إلنشاء. والدراسات المستقبلية 
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تثدريب ومجثال الطفولثة المبكثرة عقد مؤتمر سنوي أو دوري بالكلية إلبراز أهم البحوث التربوية في  -11

وتبادل المؤتمرات بين كافة طالب الدراسات العليا على إلقاء البحوث العلمية فى المؤتمرات و المنتديات  

 التثيالدول المتخصصة فى مجال الطفولة المبكرة وخاصة بالدول التي بها بعثات لعرا النتثائج العلميثة 

ختلفثة فثى وجثود لجنثة علميثة مثن خبثراء مصثريين واسثاتذه التخصصثات الم فييتوصل اليها المبعوثين 

 أجانب . 
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 المنتدى جلسات
 العلوم النفسية :  جلسهاوال : 

 الرؤى الحديثة المعاصره فى مجال الصحه النفسية وعلم النفس التربوى وعلم نفس الطفل والتربية الخاصة االول : 

 رصد معوقات الدمج الشامل لذوى األعاقة فى التعليم العام .الثانى:  

 االرشاد االسرى  فى تنمية قدرات االطفال العاديين و ذوى االعاقة .الثالث : 

 دور الخدمات المسانده فى نجاح دمج ذوى االعاقة . الرابع :  

 البرامج االنتقالية التى تمكن ذوى االعاقة من االنتقال اآلمن عبر مراحل العمر .الخامس : 

 البرامج العالجية والتأهيلية وبرامج التدخل المبكر . السادس :  

 مهارات اتخاذ القرار وتقرير المصير لذوى االعاقة . السابع :

 الصحه النفسية للطفل .الثامن : 

 التقييم والتشخيص فى التربية الخاصة . التاسع :  

 قضايا ومشكالت الدمج التعليمى والمجتمعى لذوى االعاقات . العاشر :  

يعثثانون مثثن مشثثكالت وقصثثور فثثى المهثثارات دمثثج األطفثثال ذوى االحتياجثثات الخاصثثة الثثذين : ادى عشثثرالحثث 

  .اإلدراكية واالبتكارية

 العلوم التربوية :  جلسهثانيا : 
 االول : استراتيجيات التعليم والتعلم لالطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة .  

 الثانى : الوسائط التكنولوجية لتحسين تعلم طفل الروضة .  

 الثالث: معلمة الروضة فى عصر العولمة .  

 الرابع : التعلم الرقمى واالطفال ذوى االحتياجات الخاصة . 

 الخامس : التربية اإلعالمية ومواجهة التغيرات المجتمعية .

 فال .السادس : تطوير األداء الوظيفى بمؤسسات رياا األط

 السابع : سبل تفعيل الدمج فى مرحلة ما قبل المدرسة .

 الثامن : ثقافة االستهالك والقيم االقتصادية لدى معلمة الروضة .

 العلوم األساسية :  جلسهثالثا : 
 توظيف األنشطة لتنمية المفاهيم لدى األطفال ذوى القدرات الخاصة .االول : 

 ودورها في تنمية المفاهيم لدى الطفل ذوى االحتياجات الخاصة .التربية المتحفية الثانى : 

 التربية الموسيقية ودورها في التكوين المعرفي لدى األطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة .الثالث :

 المسرح  ودوره في التكوين المعرفي لدى األطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة . الرابع :

 أدب الطفل ودوره فى غرس القيم والمفاهيم لدى األطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة .الخامس : 

 .العاديين وذوى االحتياجات الخاصةتوظيف التراث الشعبي لتنمية مهارات األطفال السادس :

 تياجات الخاصة .التربية الصحية وأثرها على النمو المعرفي لدى األطفال العاديين وذوى االحالسابع : 

لعاديين وذوى التربية الحركية ودورها فى تطوير المهارات الحركية والمعرفية لدى األطفال ا الثامن :

 .االحتياجات الخاصة 

 التعلم االلكتروني وانعكاساته االيجابية والسلبية على تنشئة األطفال .التاسع : 
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 المشاركون وفئات الحضور بالمنتدى

 الدرسات العليا من الماجستير و الدكتوره .طالب  -

 الخبراء واألساتذة المختصين من أساتذة الجامعات المصرية والعربية. -

 العاملون والعامالت في مجال التعليم العام، والتربية الخاصة. -

 مديري مراكز التربية الخاصة ، والعاملين بها بمصر والعالم العربي. -

 بمحافظات مصر المختلفة. وكالء وزارة التربية والتعليم -

المهتمون والمهتمات والمعينون والمعينات، وأصحاب العالقة باألطفال المدمجين بمدارس التعليم  -

 العام.

 التربويون في المؤسسات العامة. -

واالوراق العلمية المنتدى وذلك للمساهمة بآرائهم وأبحاثهم ومقترحاتهم ومناقشاتهم خالل جلسات     

والقضايا االخرى ذات الصلة لتقديمها فى المنتدى فى جميع الجوانب الخاصة المرتبطة بموضوع 

، وستخصص جلسات لتبادل الخبرات والتجارب العربية واإلقليمية المتميزة لتحقيق الرؤى المنتدى 

 . االتجاهات الحديثة الحديثة حول 

 منتدىضوابط المشاركة والنشر بال
وتتوافر فيه قواعد البحث العلمى  المنتدى أن يكون البحث أصيال ويضيف جديدا للمعرفة ضمن محاور  ▪

 عالميا ومكتوبا بلغة سليمة خالية من األخطاء اللغوية. وخطواته المتعارف عليها

سابقة واليكون جزءا من كتاب ومنتديات أن يتصف باألصالة ولم يسبق نشره أو إلقاءه في مؤتمرات  ▪

 منشور وعلى الباحث أن يرسل مع بحثه أفاده خطية بذلك .

باالنجليزية للبحوث المكتوبة  تقبل البحوث مكتوبة باللغة العربية واالنجليزية ويشترط ارفاق ملخص ▪

( كلمة 150بالعربية وملخص للبحوث المكتوبة باالنجليزية بحيث اليزيد عدد كلمات الملخص على )

( كلمات ذات عالقة بموضوع 5، وأن يتبع الملخص كلمات مفتاحية ) كلمات دالة ( بعدد اليتجاوز )

 البحث .

، الكلمات المفتاحية ، أهمية ومنهجية  منتدىاليتضمن الملخص : عنوان البحث وعالقته بمحاور  ▪

 البحث والنتائج والتوصيات مختصره .

 ارفاق نسخة من السيره الذاتية مختصره مع صورة شخصية حديثة ذات دقة عالية . ▪

 لبريد االلكترونى الخاصيقدم الباحث نسخة الكترونية على  ا ▪

( مطبوعه Kind_dean@alexu.edu.eg – Somia.taha@alexu.edu.eg)نتدىبالم

(، وان 14(، حجم )Simplified Arabicحرف نوع ) MSWORD) بواسطة برنامج) 

 ( كلمة ، 7000اليتجاوز البحث ) 

( Time New Roman أما بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة االنجليزية فيعتمد الحرف نوع )  ▪

ويترك مسافة واحدة بين السطور , A4( صفحه حجم 25( ، وان اليتجاوز البحث ) 12وبحجم خط )

سم من الجهات االربعة من الورقة ، وبما يتضمنه البحث من 2و5، وتكون الهوامش بمسافة 

جداول وأشكال ورسوم وصور ومراجع ومالحق ، ويكتب على نسخة واحدة فقط اسم الباحث ورتبته 

 وعنوانه البريدى وااللكترونى . وأن يراعى فيه أصول الكتابة العلمية والتوثيق..العلمية 

 (.CDعلى ) ع األبحاث المقبولة للنشر بالمنتدى توضع جمي ▪
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بحقها فى عدم نشر اى بحث بناء على تقارير المحكمين دون ابداء األسباب منتدى تحتفظ ادارة ال ▪

 والتعاد البحوث الى أصحابها اذا لم تقبل للنشر.للباحث ، وتعد قراراتها نهائية 

 يزود الباحث بكتاب قبول للنشر من المجلة العلمية المحكمة التى يصدر فيها بحثه . ▪

 ، والمجلة العلمية المحكمه المنتدىجميع الحقوق محفوظه الدارة  ▪

 .المنتدى أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشره بمجلد  ▪

 جائزة الفضل بحث علمى متميز .للمنتدى الحظة : تمنح اللجنة العليا م ▪

 نتدىطريقة المشاركة وامتيازات وتسهيالت بالم ▪
 بالمشاركين فى فعاليته والتى ستوزع على الجلسات الرئيسة المصاحبة بالطرق التالية : لمنتدىيرحب ا ▪

ستخضع للتقييم من قبل اللجنة العلمية  منتدىجميع البحوث وأوراق العمل التى سترسل الى ال ▪

 . نتدى للم واالستشارية

لمشاركة )المشاركه تعبئة نموذ  المشاركة الموجود بالموقع، مع السيره الذاتية وتوضيح نوع ا ▪

التالي:  (، وإرساله على أى من البريد االلكترونىالمشاركه بتقديم بحث  –بالحضور فقط 

Kind_dean@alexu.edu.eg – Somia.taha@alexu.edu.eg ستقوم اللجنة العلمية

وستطبع ضمن  المنتدىبنشر االوارق العلمية واالبحاث التى تمت الموافقة عليها وقبولها فى موقع 

 ) أسطوانة (

توفير مجالت علمية محكمة ذات معامل  تأثير لنشر األبحاث فيها بعد خضوعها الى التقييم العلمى من  ▪

 . نتدىقبل اللجنة العلمية واالستشارية للم

عرا )ورقة عمل، بحث( على اللجنة العلمية أوالً للموافقة عليها، وسوف يبل  المشارك عن طريق ت ▪

 البريد اإللكتروني بنتيجة اللجنة.

، مع مراعاة هم لتقديم أوراق العمل، والبحوثيتم التواصل مع الذين أجازتهم اللجنة العلمية ودعوت ▪

 وأوراق العمل. كافة الشروط المنهجية العلمية في إعداد األبحاث

 .نتدىده من اللجنة العليا للممعتم نتدىيمنح المشارك شهادة مشاركة أو حضور فقط للم ▪

من تنظيم جلسات المؤتمر  لمنتدىبتوفير جميع الخدمات التى ستصاحب انعقاد ا المنتدىتتكفل ادارة  ▪

 . نتدىالعلمية حسب التخصص العام فضال عن تقديم كافة انواع الضيافة بالم

بالنسبة لالبحاث العلمية كاملة . يتم استالمها لمتابعة اجراءات التحكيم والنشر فى المجالت العلمية  ▪

 .بشهر منتدى المحكمة بعد انعقاد ال

 اللغة االنجليزية -اللغة العربية ،  -:  لمنتدىلغات ا ▪

 .) على نفقة المشارك (مقر إقامة المنتدىاالنتقاالت الداخلية من وإلى  ▪

 . ه. للمؤسسات والهيئات المشاركدرع المنتدى ▪

 المنتدىحقيبة  ▪

 

 موعد تقديم أوراق العمل والبحوث
 آخر موعد الستالم كامل البحوث، وأوراق

 العمل في موعد أقصاه

7  /6  /2019 
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 إستمارة مشاركة
 جامعة االسكندرية –االول لكلية التربية للطفولة المبكرة العلمي  المنتدى

 " هبحاث طالب الدراسات العليا فى مجال الطفولة المبكرأل"
 بمجمع االنشطه الطالبية بسموحه  2019 يونيو  29يوم السبت الموافق 

 

 االسم 

 الجنسية 

 الدولة المقيم بها 

 تاريخ الميالد 

 الوظيفة 

 التخصص العام 

 التخصص الدقيق 

 العنوان) محل اإلقامة أو عنوان العمل( 

 رقم الهاتف 

 البريد االلكتروني 

نوع المشاركة  

 )فردي_مشترك_مؤسسي(نتدىبالم

 نوع المشاركة العلمية)ببحث_ بدون بحث( 

منها )للمؤسسات اسم المؤسسة الموفد  

 والجمعيات(

و عنوان البحث  نتدى محور البحث المشارك به بالم 

 المشارك

 وسيلة عرض البحث 

 ( مايو  1الموعد المتوقع إلرسال ملخص البحث )  

 (يونيو  7الموعد المتوقع إلرسال البحث كامال )غايته  

 إرسال استمارة مشاركة لكل عضو مشاركمالحظات :   * عند إشتراك أكثر من فرد ببحث واحد يجب 
 يجب إرسال إستمارة المشاركة قبل إرسال الملخص بفترة كافية . •
 ترسل االستمارة على االيميل :   •


