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أعضررررراء هيئرررررة التررررردريس المشررررررفون و 

علرررر   الترررردريب نررررام  البر فرررر  المرررردربين
 –أتعلررر   –المرررنه  الجديرررد ألررر    ألعررر  

ين التعلرررري  سررررمشررررروع تأأبتكررررر ضررررمن 
 . بمرألة الطفولة المبكرة
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 مقدمة 
لب ذنل  للاذجم هل نذة  لتنفيذ  للرننذجما للتذدنيرم لماتمذجو همه رذجو نيذجا لبمفذجل رملجليذة للقتيهريذة  تذم ت ذ يل ل نذة   

للكذذلة  –تسذذيين للرننذذجما    مذذج  تذذم لبسذذتاجنة ر الذذجي  يلذذة للتذذدنيق للمتلككذذين مذذن األسذذجم لل تيذذة   نيذذجا لبمفذذجل 
للمنج ا همنق للتدنيق رجل تية ه تية للتنريذة للنيجلذية ع اتذم للنلذه  –لبألتكجد للمنزلم  –اتم للنفق للتنرهي  –للنفسية 
 للتجلم : 

للسذذجدا للم ذذنلين اتذذم للذذدهنلو للتدنيريذذة لذذمن م ذذنهم تلسذذرن للتاتذذيم رمنلتذذة  ر سذذمجيريذذجن  : أوال    
ع     للمنلتذة للاجنيذة  م07/9/0266هلتذ   66/7/0266لم للفتذنا مذن   للمنلتة لبهلم  للمفهلة للمر نا
 م ع7/3/0260هلت   0/0/0260لم للفتنا من 

 
  لإل نل  للاجم –
 36/7/0266 – 66/7من  عنليق لل جماة  ا.د/ ملمد كفهو ز نلن  -6

 . منلتة اهلم لقم هتنمية للريلة ع نجلب نليق لل جماة ل لهن لدمة للم تمع  د/ اسجمة المد  مجل 2ا -0

    ل نة سين   متجراة تنفي  للرننجما ع –

 . عاميد لل تية د / اره للساهد ملمد المد 2ا  -6

 . هتنمية للريلة ع  لهن لدمة للم تمعه يل لل تية ل د / ملمد المد إرنل يم غنيم 2ا -0

 0 عهللمدين للمجلم  مدين اجم لل تية   ا /  مجل للدين لسين ارد للغنم  -3

 . متجرع إدلني -
 عرمدينية للقتيهرية للتاتيمية  لبمفجلللمه ه للاجم لنيجا  ارد لللميد ايد  اا./ لجيز * 
 :ه م  لبمفجلمن ماتمجو نيجا  عTOT  للمسجادينمن للمدنرين  قللتدنيب لني جنك ل  * 

 ميمة ألجنهن مكمف ل/ ا -6
 للسيد/  يرجن لنيد ل -0
 مل للمد ارد للفتجحل/ا -3
 يمجن ملمد ارد للاجلل/ إ -4
 ن دى مكمف  ل/ ليت  -5
 يدل  لجو  ماةل/  ه  -6
 ايد ميد نجي ارد لللل/  -7
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رية نلو للتدنيلم للده  ههنش للامل بيرجلتدن  لألجمه لل ين للسجدا االجي  يلة للتدنيق  اسمجيثانيا : 
 .تلسرن للتاتيم رمنلتة للمفهلة للمر نا لمن م نهم 

 بكمية التربية : قسم عمم النفس التربوي -1
 

  الدرجة االسم م

  استج  م ارد للازيز ملمهد ارد للرجسمد/  6

  استج  م د/ ملمد إرنل يم  هدا  الل 0

  استج  م د/  مجل إسمجايل امية 3

  مدنق د/ مكمف  المد لتمم 4

  مدنق غجنم ملمد لسن ممدهح  د/ 5

  مدنق د/ سيد ملمدي كميدا  6

 
 : بكمية التربية قسم الصحة النفسية -2

  الدرجة االسم م

  أستاذ أ.د/ أشرف أحمد عبد القادر 1

  أستاذ أ.د/ أسماعيل إبراهيم محمد بدر  2

  أستاذ أ. د/ هشام عبد الرحمن الخولي 3

  أستاذ أ.د/ حسن عبد الفتاح الفنجري  4

  استج  مسجاد عبد العالأحمد د/ تحية محمد  5

  استج  مسجاد د/ منال عبد الخالق جاب اهلل 6

  مدنق سماحة أحمد د/ عبد الرحمن 7

  مدنق  د/ إيمان رجب قنديل 8

  مدنق محمد كمال أبو الفتوحد/  9

  مدنق  سيد أحمد سميمان رجب/د 62

  مدنق ستيمجن إرنل يم إرنل يم ارد للفتجحد/ 66
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 : بكمية التربية قسم المناهج وطرق التدريس -3
 

  الدرجة االسم م

  استج  أ.د/ فاطمة صادق محمد 2

  استج  أ.د/ محمد عبد الرؤف صابر 3

  استج  أ. د/ عمي جودة عبد الوهاب 4

  استج  أ.د/ عالء الدين سعد متولي 5

  استج  حمد ماهر عبد اهللأ.د/ أ 6

  استج  د/ إبراهيم محمد فودة0ا 7

  استج  مسجاد د/ السيد محمد منصور 9

  استج  مسجاد د/ عمي سعد جاب اهلل 10

  استج  مسجاد د/ حسن هاشم بمطية 12

  استج  مسجاد د/ رضا هندي جمعة 13

  استج  مسجاد د/ السعيد الجندي عبد العزيز  14

  استج  مسجاد محمد توفيق د/ رضا 15

  استج  مسجاد د/ رجاء محمد عبد الجميل 16

  سجادماستج   بالبل د/ ماجدة راغب محمد 17

  استج  مسجاد د/ عطيات محمد يسن  18

  مدنق د/ سيد فهمي مكاوي 19

  مدنق د/ سناء عبد الفتاح مغاوري 20

  مدنق  د/ راشد محمد راشد 21

 
   ال بكمية التربية :قسم رياض األطف -4

  الدرجة االسم م

  مسجاد استج  محمدين دد / مها صالح ال 1

  مدنق د / نجالء محمد عمي  2

  مدنق السيد هالة يحيي د /  3

  مدنق د / غادة محمد سامي  4

  مدنق أمل عبيد مصطفي د /  5
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  مدنق د/ لهرنم ارد للتمي  لل يه م  6

  مدنق  معبد الحمي د/ زينب يونس 7

  مدنق   منها لللسينم ملمد تهليقد/  8

   
 قسم االقتصاد المنزلي بكمية التربية:  - 5

  الدرجة االسم م

  استج  ا.د/ امن المد إمجم  1

  استج  ا.د/ ايد اتم ز م  2

  مدنق نوال عباس طاحوند /  3

  مدنق  البسيوني محمود غادةد /  4

   
 

  ية بنين : كمية التربية الرياض -6 
   لمفج يم للتنرية للردنية هللكلة ب جنك لم تنفي  للرننجما  مدن                 

                                              للسيد استج  للمنج ا همنق تدنيق للتنرية للردنيةا.د/ ملسن لسيب    -                     
 


