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 قائمة باألحباث واملشروعات املدعومة
 من د/ هالة حسن بن سعد علي الجزار

 كلية التربية –أستاذ مشارك بقسم رياض األطفال 

 عنوان البحث م
 فردي/
 مشترك

 جهة النشر
تاريخ 
 النشر

1 
 وك()فيسبدور شبكة التواصل االجتماعية 

 في نشر ثقافة الحوار والتسامح مع اآلخر 
 بحث فردي

 –التربية ، كلية التربية مجلة 
  4، ج  151جامعة األزهر ، ع 

2112 

2 
األسس الفنية والتربوية لبناء محرك بحث 

 تعليمي للطفل العربي
 بحث مشترك

جامعة حلوان  –مجلة كلية التربية 
   2112، يناير 

2112 

2 
دور المؤسسة التربوية في غرس قيم 

 المواطنة الرقمية .. تصور مقترح
 

 بحث فردي
مجلة دراسات عربية في التربية 

،  2، ج 55وعلم النفس ، ع 
 2114ديسمبر 

2114 

8.  

Abo El –Magd, M, H, El -Nagger N, S, Al Zamil, L,G 

and Kashkary S,Y.:Developing and Evaluating 

Counseling Program for Caregivers to Cope with their 

Children Suffering from Autism at Makah Al 

Mukramah 

  م6102



4 
رؤية مستقبلية للروضة صديقة الطفل في 

 ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة
 بحث فردي

لمؤتمر العلمي الرابع والدولي ا
الثاني لكلية التربية جامعة بورسعيد 
 ، " نحو مدرسة صديقة للطفل" 

 2115إبريل  11-11

2115 

5 
توجهات معاصرة في توفير فرص تعليمية 
متكافئة لدمج ذوي اإلعاقة السمعية في 

 التعليم العام .. دراسة تحليلية

 بحث فردي
جامعة  –مجلة كلية التربية 

 2115، يناير  12المنصورة ، ع 
2115 

5 

تصور مقترح لتوظيف التطبيقات 
علم التنمية المهنية للماالجتماعية النقالة في 

 في أثناء الخدمة
 بحث فردي

المجلة المصرية للدراسات 
، إبريل  12المتخصصة ، ع 

2115 
2115 

7 
دام تحقيق استخالدور التربوي لألسرة في 
من وجهة نظر إلكتروني آمن ألبنائها "

 أولياء األمور"

 بحث فردي
ة كلية التربية ، جامع مجلة التربية ،
 2117، أكتوبر  175األزهر ، ع 

 م.
2117 

1 
التعليم العالي وسوق العمل في ضوء 

 متطلبات التنمية المستدامة 
 "اإلشكاليات والتحديات"

 بحث فردي

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي 
م نحو تعلي" لمعهد التخطيط القومي

، "داعم للتنمية المستدامة في مصر
مايو  1-5 خالل الفترةالقاهرة، 

 م2117

2117 

1 

اختالف نمط اتخاذ القرار لدي خبراء 
التربية والطالب بجامعة الملك عبد العزيز 
وأثره على القضايا المرتبطة بتوظيف 
المستحدثات التكنولوجية فى العملية 

 التعليمية

 بحث مشترك
 مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر 

 

2112 

 طفل الروضة والعصر الرقمي  11
عمادة كتاب مدعوم 

 البحث العلمي 
جامعة الملك  -مركز النشر العلمي 

 عبد العزيز 
2115 



 تكنولوجيا تعليم رياض األطفال 11
عمادة كتاب مدعوم 

 البحث العلمي 
جامعة الملك  -مركز النشر العلمي 

 عبد العزيز 
2115 

 2111 جامعة حلوان –كلية التربية  كتاب دراسي المعلم ومهنة التعليم 12

 فريق عمل ةالوالديدليل التربية  12
منظمة اليونيسيف فى الفترة من )

 ( 11/5/2115إلى 12/1/2115
2115 

14 
فاعلية برنامج متعدد الوسائط في اكساب 
طفل الروضة المفاهيم والمهارات 

 المرتبطة بالتعامل مع الحاسب اآللي

 بحث مشترك مدعوم من
البحوث العلمية  لمعهد

 وإحياء التراث اإلسالمي
 جامعة أم القرى

 2115 مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر 

 
 


