
 

 

 ثيش  

  :المراجع باللغة العربیة : أوًال         
  

ــإ -١ ــد بـ راهيم احمـ
)٢٠٠٢(  
  

مدى فاعلية برنامج مقترح لتعديل السلوك العدواني  لدى : 
معهـد  ، رسـالة ماجسـتير   ، األطفال ضعاف السـمع  

                                                 .جامعة عين شمس،الدراسات العليا للطفولة 

اتحاد هيئات رعايـة   –٢
 الفئات الخاصة والمعوقين

)٢٠٠٠ (  

 العدد، الدورية النشرة، حجم مشكلة المعوقين في مصر :
٧٠.  

ــيد  أ -٣ ــد السـ حمـ
  )٢٠٠١(سليمان

مدي فاعلية برنامج تدريبي لزيادة السلوك التكيفي لـدي  :
 ،رسـالة ماجسـتير   ،األطفال ذوي التخلف العقلي الخفيف

  .جامعة الزقازيق
وأميـر   اللقاني حمدأ -٤

  )١٩٩٩( يالقرش
، تـب عـالم الك  ،والتنفيذالتخطيط والبناء  ،الصممناهج : 

  .القاهرة

ـ  حمدأ -٥  حمـد أين نحس
)١٩٩٩(  
  

لطفل ما قبـل   اللغويبعض المتغيرات المرتبطة بالنمو : 
معهد الدراسات ) غير منشورة( رسالة ماجستير ، الدراسة 

  . العليا للطفولة جامعة عين شمس 

 المعبـود عبد  حمدأ - ٦
  )١٩٩٤( المصــــيلحي

  

 وعالقتهـا  السـمع  ضعاف تنشئة في الوالدية االتجاهات: 
،  مقارنة ةدراس،  سنة)  ١٢-٩(  من االجتماعي  بالنضج
 العليـا  الدراسـات  معهـد  منشورة غير ماجستير رسالة
  . شمس عين جامعة،  للطفولة

  )١٩٩١( يوسف حمدأ -٧
  

 الفكر دار،  واجتماعيا ونفسا طبيا وقالمع الطفل رعاية:  
  .  القاهرة العربي

أحمد يونس ومصري  -٨
  )١٩٩١( حنورة

دار الفكر ،رعاية الطفل المعاق جسمياً ونفسياً واجتماعياً: 
  .القاهرة،العربي
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ــامة -٩ ــد أسـ  أحمـ
  )٢٠٠٣(دمحمـــــــ

  

وعالقتـه   االجتماعيـة لتنمية المهارات  إرشادي برنامج: 
رسـالة  ، لألطفال ضعاف السـمع   غوياللبمستوى النمو 

جامعة عـين  ، لطفولة ل العليا دراساتالمعهد ، ماجستير 
  .شمس

ــماء - ١٠ ــد  أس محم
  )١٩٨٤( محمـــــود

  

 الطفولـة  مرحلـة  فـي  الجنسين لدى االجتماعي النمو: 
 رسـالة ،  والحضر الريف بين)  مقارنة دراسة( المبكرة
 عـين  عـة جام،  للطفولة العليا الدراسات معهد ماجستير
  . شمس

  المصرية الجمعية -١١
 الصـم  وتـدريب  لتأهيل
   السمع وضعاف

 )٢٠٠٤ (  

  .لتأهيل وتدريب الصم وضعاف السمع ونالتبالفر برنامج 

ــي   -١٢ ــيد الكيالن الس
)٢٠٠٣(  

  .جامعة عين شمس، كلية التربية، علم نفس الطفل : 

 الطيـف عبد  السيد - ١٣
ــيد   ) ١٩٩٤( الســــ

  

 واألطفال السمع ضعاف األطفال لدى االستقاللية دراسة: 
 ، منشورة غير ماجستير رسالة)  مقارنة دراسة(  العاديين
  . شمس عين جامعة،  للطفولة العليا الدراسات معهد

ترجمة "الفريد ميلر  -١٤
ــرحمن   ــد ال ــيد عب س

  )١٩٩٧"(سليمان

دليـل اآلبـاء    -فقدان السمع والمعينات السمعية وطفلك:
  .القاهرة،  قزهراء الشر ،واألمهات

عبد العزيز  إلهامي – ١٥
إيمان  و حمودة محمود و

  ) ٢٠٠١( صبري

 ،دار الكتـب ، الخاصـة  االحتياجـات  ذوى ةسيكولوجي: 
    .القاهرة

آمال سـيد عبـده    -١٦
)٢٠٠٤(  

المرحلة العمرية من  فيجتماعى إلدراسة أرتقائية للنمو ا: 
، فولـة  سنة رسالة دكتوراة معهد الدراسات العليا للط:  ٨

  .جامعة عين شمس
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 السـميع  عبـد  أمال -١٧
)٢٠٠٢(  

 االنجلو مكتبة،  ١ط،  والمراهقين لألطفال النفسي النمو: 
  .القاهرة،  المصرية

  أمل عبد الرحمن -١٨
)٢٠٠٢(  

أثر برنامج تدريبي ألمهات األطفال المعاقين سمعياً علي : 
يـا  معهد الدراسات العل، رسالة ماجستير، نمو اللغة لديهم

  .جامعة عين شمس، للطفولة
الثراء النفسي لطفل رياض األطفال وعالقتـه بـالنمو   :   )١٩٩٥(أمل محمود -١٩

  .جامعة عين شمس، رسالة ماجستير ، اللغوي للطفل

ــار -٢٠ ــونس  انتص ي
)١٩٩٣(  

  . القاهرة ،المعارف دار،  االنسانى السلوك: 

 السـيد محمد  انهار -٢١
)١٩٨١(  

 ،الصوتية الذبذبات باستعمال الصم فالاألط تأهيل دراسة: 
  .شمس عين جامعة ،الطب كلية ماجستير رسالة

ــوعي االت -٢٢ ــاد الن ح
 للهيئات العامـة لرعايـة  

  )١٩٧٣(الصم

  .طرق تعلم اللغة للطفل األصم"بحث بعنوان : 
  

 الحميـد  عبد جابر -٢٢
)١٩٩٠(  

 طـرق ،النمو،  امياتينالد،  البناء،  الشخصية نظريات: 
  . القاهرة،  العربية النهضة دار،  التقويم،  البحث

،  الحميـد عبد  جابر -٢٣
  )١٩٩٠(  كفافى عالء

 العربية النهضة مكتبة،  النفسى والطب النفس علممعجم : 
  .  القاهرة، 

ــال -٢٤ ــب جم  الخطي
)١٩٩٨(  

 الصفحات مكتبة،  واإلجراءات القوانين،  السلوك تعديل: 
  .السعودية،  الرياض، الذهبية

ــال - ٢٥ ــب جم  الخطي
)١٩٩٨(  

 للطباعـة  الفكـر  دار ١ ط،  السمعية اإلعاقة فى مقدمة: 
  .  االردن،  عمان،  والنشر

ــال -٢٦ ــب  جم الخطي
  ) ٢٠٠٤( الحديدى ومنى

،  المبكـرة  الطفولة فى الخاصة والتربية المبكر التدخل: 
  .  االردن عمان،  ٢ط،  دارالفكر

ــال -٢٧ ــب جم  الخطي
  ) ١٩٩٦ ( الحديدى ومنى

 فـي  سـمعيا  المعوقين لألطفال السيكولوجية الخصائص: 
  ،  األردن
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 العدد(  قطر جامعة ،التربية كلية حولية استطالعية دراسة  
  .  قطر)  ١٣

جمعة سيد يوسـف   -٢٨
)١٩٩٠(  

ـ ،  العقلى والمرض اللغة سيكولوجية:  ـ المعر المع  ، ةف
  .  الكويت

ــد  -٢٩ حامــــــ
  )١٩٧٧(زهران

ــية  : ــحة النفس ــيالص ــالج النفس ــالم ، ٢ط،والع ع
  .القاهرة،الكتب

 زهــران حامــد -٣٠
)١٩٩٧(  

،  الكتـب  عـالم  ٣ط، النفسـى  والعالج النفسية الصحة: 
  .   القاهرة

 زهــران حامــد -٣١
)١٩٩٥ (  

 الكتـب  عـالم  ،والمراهقـة  والطفولـة  النمو نفس علم: 
   .القاهرة

 حســام البهنســاوى -٣٢
)١٩٩٤(  

مكتبة . بحث اللغوي الحديثلغة الطفل في ضوء مناهج ال:
  .القاهرة، الثقافة الدينية

ــن  -٣٣ حســــــ
  )١٩٩٦(مصطفي

أساليب االتصـال لتعلـيم ذوي االحتياجـات السـمعية     : 
، مكتبـة دار الطلبـة  ، )الصم وضعاف السـمع (الخاصة
  .القاهرة

ــىحمـــدي  -٣٤  علـ
  يرماوفال
)٢٠٠٦(  

،  )النطـق  واضطرابات اللغة معالجة(  سيكولوجيانيرو: 
  .  القاهرة ،١ط،  المصرية جلواالن

ــاء -٣٥ ــديل دعـ  قنـ
)١٩٩٩(  
  

 التفكيـر  تنميـة  علـى  الدراسـى  النشاط ممارسة اثر: 
 معهـد ،  ماجسـتير  رسـالة ،  األطفـال  لدى االبتكارى
  .  شمس عين جامعة،  للطفولة العليا الدراسات

رشــاد موســي   -٣٦
)٢٠٠٠(  

  .القاهرة،مكتبة االنجلو المصرية،علم نفس اإلعاقة:

ــد   -٣٧ ــان محم رمض
  )١٩٨٨(القذافي

، طـرابلس ، العربية للكتـاب  رالدا، سيكولوجية اإلعاقة: 
  .ليبيا

ـ  محمد زينب -٣٨  يرقش
)١٩٩٩(  

 النهضـة  مكتبة ،والمعوقين الخاصة الفئات سيكولوجية :
  .القاهرة المصرية
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 رقيـش محمد زينب -٣٩
)٢٠٠٠(  

،  بيـة العر النهضـة  مكتبة االكلينكى العيادى نفس علم: 
  .القاهرة

ـ  محمد زينب -٤٠  يرقش
)٢٠٠٥(  

 ١ط،  العـاديين  لغير المتكاملة والرعاية العالجى التعلم: 
  . القاهرة،  العربية النهضة مكتبة

 -ســرجيو ســبيني -٤١
ترجمــــة فــــوزي 

  )١٩٩١(محمد

  .القاهرة، دار الفكر العربي،التربية اللغوية للطفل :

ــد  -٤٢ ــعيد محمـ سـ
  )١٩٩٩(الترامسي

  .القاهرة، دار الكتب،مة في الفئات الخاصةمقد: 

ــد  -٤٣ ــهي احمـ سـ
  )٢٠٠١(أمين

مدي فاعلية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغوي لدي : 
معهد الدراسـات  ،رسالة دكتوراه،بعض األطفال األوتيزم

  .جامعة عين شمس. العليا للطفولة
 

ــهير  -٤٤ ســـــ
  )١٩٩٨(كامل

مكتبة االنجلو ، طبيق أساليب تربية الطفل بين النظرية والت: 
  .القاهرة، المصرية

ــهير -٤٥ ــد س  محم
  )١٩٩٦(توفيــــــق

  

 لدى االنفعالي النفسي النمو على لغوى برنامج استخدام اثر: 
 الدراسات معهد،  ماجستير رسالة، سمعيا المعوقين األطفال
  . ، شمس عين جامعة،  للطفولة العليا

ــد   -٤٦ ــهير محم س
  )١٩٩٧(خيري

 ،٣ط ،اصة من منظور الخدمة االجتماعيةرعاية الفئات الخ:
  .جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية

ــيد  -٤٧ ســــــ
  )٢٠٠١(صبحى

المدينة ، دراسات في علم نفس النمو ،النمو النفسي لإلنسان: 
  .السعودية، المنورة

ــريف -٤٨ ــين ش  أم
ــعيد    )٢٠٠٤(الســـ

  

 المتأخرين األطفال ولغة ذكاء على وأثره التخاطبي التأهيل: 
 جامعة ،للطفولة الدراسات العليا معهد ،ماجستير رسالة لغويا
  .  شمس عين
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 العزيز عبد صفاء -٤٩
)٢٠٠٢(  
  

 السـلوك  حدة لتخفيف اللعب يستخدم برنامج فاعلية مدى: 
 ،ماجسـتير  رسـالة  ،السمع ضعاف األطفال لدى االنطوائي
   .شمس عين ةجامع، للطفولة العليا الدراسات معهد

ــالح -٥٠ ــد ص  ينال
  )١٩٩٥(  حافظ مرسى

 ،المعاقبة تأهيل لرعاية القطرية الجمعية ،يتكلم حتى مصاأل: 
   .قطر ،الدوحة ،١ط

طلعت منصـور   -٥١
  )١٩٨٨(وليت فؤاد يوف

 ،السادسـة  حتى الميالد من الطفل رعاية في األسرة دور: 
   .القاهرة ،العلمي البحث أكاديمية

 الـدين  عز عادل -٥٢
  )١٩٨٧( لاألشو

  .الكويت القلم، دار ،٣ط ،النفسية للنمو اإلنساني سساأل: 

 الـدين  عز عادل -٥٣
  )١٩٩٩( لاألشو

 األنجلـو  ، الشـيخوخة  إلـى  الجنين من النمو النفس علم: 
  . القاهرة المصرية

مــراد  عــادل -٥٤
)٢٠٠٢(  
  

 العامـة  األمانـة  إعداد ،الثاني الجزء ،المعاقين اجل من: 
  .ليبيا ،بنغازي الجتماعيين،ا لألخصائيين العربي لالتحاد

ــادل -٥٥ ــدا ع  هللاعب
)١٩٩١(  
  

 ، المصرية االنجلو مكتبة والمراهقة الطفل نمو سيكولوجية: 
  . القاهرة

عبــد الباســط   -٥٦
  )١٩٨٣(متولي

دراسة أثر تعلم لغة أجنبية في ين مبكرة علـي مسـتوي    :
كليـة  ،رسالة دكتوراه،النمو اللغوي للطفل في لغته القومية 

  .جامعة الزقازيق،بيةالتر

عبــد الباســط   -٥٧
  )١٩٨٦(متولي

دراسة العالقة بين المستوي الثقافي في األسرة والمستوي  :
عين  ةجامع، التربية ةكلي، رسالة ماجستير، اللغوي لألطفال

  .شمس

 الحميــد عبــد -٥٨
  )١٩٧٩( الهاشمي

 إلـى  الـوالدة  مـن  وتطبيقـه  هاسس ينيالتكو النفس علم: 
  .السعودية جدة، العلمي المجتمع دار الشيخوخة،
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 محمد الخالق عبد -٥٩
  )٢٠٠٥(عفيفى

 االحتياجـات  وذوى االجتماعيـة  للخدمة الشمولي المنطق: 
 القاهرة، اجتماعية، خدمة معهد مكتبة المعوقين، من الخاصة
  .مصر

  
ــرحمن   -٦٠ ــد ال عب

  )١٩٨٧(العيسوي
  .القاهرة، دار النهضة العربية ،سيكولوجية النمو : 

ــد -٦١ ــرحمن عب  ال
  )١٩٩٧(العسيوي 

 تبكال دار ،الحديث النفس علم موسوعة السلوكي، العالج: 
  .القاهرة الجامعية،

من سيد حعبد الر -٦٢
  )١٩٩٨(سليمان

ــة  :  ــات الخاص ــيكولوجية دوى الحاج ــف ، س التعري
  .القاهرة،مطبعة زهراء الشرق، ٢ط،والتشخيص

 سيد الرحمن بدع -٦٣
  )٢٠٠١( سليمان

األساليب التربويـة   ( ،الخاصة الحاجات ذوى وجيةسيكول: 
   .القاهرة ،الشرق زهراء مطبعة ،)والبرامج التعليمية

صالح  الرحيم عبد -٦٤
)١٩٩٢(  

 النفـائس،  دار التربوية، وتطبيقاته الطفل عند اللغة تطور: 
  .األردن عمان،

ــب   -٦٥ ــد الرقي عب
  )٢٠٠٤(البحيرى

، النهضـة المصـرية  مكتبـة  ، مقاييس بيلي لنمو الطفل : 
  .القاهرة

عبــد العزيــز   -٦٦
  )١٩٩٢(الشخص

، مكتبة االنجلو، استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي: 
  .القاهرة

 العزيــز عبــد -٦٧
  ) ١٩٨٨(الشخص

  .القاهرة ، الفتح مركز ، ١ط ، والكالم النطق اضطرابات: 
  

 العزيــز عبــد -٦٨
  )١٩٩٧( صالشخ

يفى والنشاط الزائد لدى عينـة  دراسة لكل من السلوك التك :
من األطفال المعاقين سمعيا وعالقتها بأسلوب رعاية هؤالء 

رعاية الطفولة ( المؤتمر الخامس للطفل المصري، األطفال
  .المجلد الثاني، ابريل ٣٠الى ٢٨من ) في عقد حماية الطفل

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 العزيــز عبــد -٦٩
 الغفـار  عبدص والشخ
  )١٩٩٢( اطىمالد

 مكتبـة  ، العـاديين  غير وتأهيل الخاصة التربية قاموس: 
  . القاهرة ، المصرية االنجلو

  
 العلـــى عبـــد -٧٠

  )١٩٩٤( الجسماني
 الـدار  األساسية، وحقائقها والمراهقة الطفولة سيكولوجية: 

  .بيروت للعلوم، الغربية
ــد -٧١ ــب عب  المطل

  )١٩٩٨( القريطى
ـ  الفكـر  دار األولـى  الطبعة،  النفسية الصحة:  ،  يالعرب
  . لقاهرةا

ــع -٧٢ ــب دب  المطل
  )١٩٩٦(القريطي 

 الفكر دار وتربيتهم، الخاصة االحتياجات ذوى يكولوجيةس: 
  .القاهرة العربي،

ــب   -٧٣ ــد المطل عب
  )٢٠٠١( القريطي

دار  ،٣ط، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم: 
  .القاهرة، الفكر العربي

  
الخاليله  الكريم عبد-٧٤

  ىدبابيالل وعفاف
  )١٩٩٩(  

   .األردن عمان، العربي، الفكر دار للطفل، اللغة تطور: 

 الـدايم عبد  على -٧٥
)٢٠٠٢(  
  

 الطـالب  محاضـرات  ومقاس السمع علم في محاضرات: 
 التربية وزارة السمع وضعاف الصم لمدارس الداخلية البعثة

  .القاهرة والتعليم،
الـدايم   عبد على -٧٦

)٢٠٠٤(  
 اإلرشـاد  مركـز  التربية كلية ،التخاطبفي  محاضرات: 

  .  القاهرة ، شمس عين جامعة ،النفسي
 

عــالء الــدين   -٧٧
  )١٩٩٧(كفافى

،  للطباعـة  قبـاء  دار ،النفسية الثقافة ،الطفل نمو رعاية: 
  . القاهرة

   
على عبـد النبـي    -٧٨

)٢٠٠٣(  
ـ ، كلية التربية، مدخل إلي اإلعاقة السمعية:  الملـك   ةجامع

  .الرياض، سعود
 النبـى  عبـد  على -٧٩

 حمـد  بن الوهابوعبد 
)٢٠٠٤(  

 والوالـدين  المعلمين دليل سمعيا للمعوقين التواصل طرق: 
  .الرياض ،١ط سعود، الملك جامعة التربية كلية والمعتمد
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 الروسـان وق فار -٨٠
)١٩٨٩(  

مقدمـة فـي التربيـة    ( سيكولوجية األطفال غير العاديين :
  .ردناأل، عمان، مكتبة الجامعة )الخاصة

وسـان  رفاروق ال -٨١
)٢٠٠٠(  
  

 الزهـراء،  دار ،١ط اللغويـة،  االضـطرابات  في مقدمة: 
  .السعودية الرياض،

ــد  -٨٢ ــاروق محم ف
  )٢٠٠٠(صادق

حقيبـة   عمشرو، التوجهات المعاصرة في التربية الخاصة:
اتحاد هيئات  ،إرشادية لألسرة العربية لرعاية المعاقين سمعياً

  .٦١ العدد ،رعاية المعوقين

فاطمة عبد الصمد  -٨٣
)٢٠٠٥(  

 المهـارات  تنميـة  فـي  األسـرى  لإلرشاد برنامج فعالية: 
 ، التربيـة  كليـة  ماجستير رسالة األصم، للطفل االجتماعية
  . الزقازيق جامعة

السيد وحليم  فتحي -٨٤
  )١٩٨٠(بشاي 

 التربيـة  واستراتيجيات عاديين الغير األطفال سيكولوجية: 
  . الكويت ، التعلم دار ، ألولا الجزء  ،الخاصة

ــن   -٨٥ ــة حس فتحي
  )١٩٩٣(األخضر 

 العادية، المدارس في السمع وضعاف الصم الطالب دمج: 
  .السعودية الرياض، التوبة، مكتبة ٢ط

ــه   -٨٦ ــرج طـ فـ
  )١٩٩٣(وآخرون

، دار سعاد الصباح، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي :
  .الكويت

 فريدة عبد الغنـى  -٨٧
  )٢٠٠٢( ىالسماح

 ، الشـيخ  بكفر التربية كلية ، والتواصل اللغة اضطرابات: 
  . طنطا جامعة

ــؤاد  فيول -٨٨ ــت ف ي
  )٢٠٠٥( إبراهيم

 عـين  جامعـة  التربية، كلية الخاصة، التربية إلى مدخل: 
  .شمس

ــؤاد يف -٨٩ ــت ف  ولي
  )١٩٨٦( إبراهيم

 الـذات  بمفهـوم  وعالقتهـا  والجسـمية  البصرية اإلعاقة: 
 عـين  جامعة التربية كلية)  منشور بحث(  نفسيال والتوافق
  .شمس

ــاب   -٩٠ ــة دي فوزي
)١٩٨٧(  

في مرحلـة مـا قبـل    ، تصميم البرنامج التربوي للطفل: 
  .القاهرة،دار الفكر الجامعي،المدرسة
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، فؤاد أبو حطـب  -٩١
  )٢٠٠٢(صادق لآما

  .القاهرة، المصرية ومكتبة االنجل، علم النفس التربوي: 

ي فـــؤاد البهـــ -٩٢
  )١٩٨١(السيد

  .القاهرة، دار الفكر العربي، علم النفس االجتماعي :

فيصل محمد خير  -٩٣
  )١٩٩٠(اد زرال

   السعودية الرياض، المديح، دار النطق، واضطرابات اللغة: 

 محمد كامل محمد -٩٤
)١٩٩٨(  

التقـيم  ،إعاقات الطفولـة السـمعية  ،مجلة معوقات الطفولة:
  .السابعالعدد ،اإلكلينيكي والتأهيل

ــال  -٩٥ كمـــــ
  )١٩٩٠(يدسوق

 األهـرام،  مؤسسـة  الثـاني،  المجلـد  النفس، علم ذخيرة: 
  .القاهرة

 كمـــال ســـالم -٩٦
وفاروق محمد صـادق  

)١٩٩٨(  

 مكتبـة  العـاديين،  وغيـر  العاديين لدى الفردية الفروق: 
  .السعودية الرياض، الذهبية الصفحات

كاميليا عبد الفتاح  -٩٧
  )١٩٩٩(وآخرون

  .القاهرة،  وزارة التربية والتعليم ، جقنين بور تالجنة ت:
  

ليلى كرم الـدين   -٩٨
)١٩٨٩(  

 عـام  من المدرسة قبل ما المنطوقة لطفل اللغوية الحصيلة: 
 العربيـة،  الطفولـة  لتقدم الكويتية الجمعية أعوام، ستة إلى

  .الكويت
مجدي كرم الدين   -٩٩

)١٩٩٠(  
الذين يعـانون مـن    برنامج ارشادى متكامل لعالج األطفال

معهـد  ، غيـر منشـورة  ، رسالة دكتـوراه ، ضعف السمع
  .جامعة عين شمس، الدراسات العليا للطفولة

 أبومحمد اشرف  -١٠٠
  العال

)١٩٩٩(  

دراسـة  (النمو النفسي االجتماعي لدي طفل ما قبل المدرسة:
رسالة دكتوراه ،) مقارنة بين طفل الروضة والطفل المنزلي

جامعة عـين  ، الدراسات العليا للطفولةمعهد  ،غير منشورة
  .شمس

محمــد الطيــب  -١٠١
  )٢٠٠٠( وآخرون

   .طنطا جامعة التربية، كلية النفسي، اإلرشاد: 
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 النحـاس محمد  -١٠٣
)١٩٩٩(  
  

 األطفـال  أمهـات  لمسـاعدة  إرشاد برنامج فاعلية مدى: 
 ،ماجسـتير  األطفـال  لـدى  اللغة تنمية على السمع ضعاف
  .المنوفية جامعة

  
ــين  -١٠٤ ــد حس محم

  )١٩٨٦(عبد المؤمن 
 الفكـر  دار وتـربيتهم،  عاديينال غير األطفال سيكولوجية: 

   .اإلسكندرية الجامعي،

ــد   -١٠٥ ــد عب محم
  )١٩٩٩(العزيز محمـد  

  

 علـى  السـمع  ضـعاف  األطفال لتدريب مقترح برنامج: 
ــوافقيال ــالة ماجســتير،ت ــا ،رس ــد الدراســات العلي معه

  .جامعة عين شمس،للطفولة
ــد  -١٠٦ ــوزيمحم  ف

  )١٩٩٠(وحسن زاهـر  
  

 وضـعاف  للصـم  األمل بمدارس التعليم مشكالت بعض: 
 السـنوي  المؤتمر األساسي، التعلم من األولى بالحلقة السمع
 الطفولـة،  دراسـات  مركز ،المصري طفلال لرعاية الثالث
  .القاهرة

عبد  فتحى محمد -١٠٧
   الحي

)٢٠٠١(  

 الكتـاب  دار لتأهيـل ا إعـادة  وبـرامج  السمعية اإلعاقة: 
  .اإلمارات ،١ط الجامعي،

  
ــد -١٠٨ ــي محم  فتح
  )١٩٩٨( الحيعبد

  -شفاه  -الهجاء -اإلشارة( طرق االتصال بالصم وأساليب:
، ١ط ،دار القلـم  ، )تواصـل كلـى   -كتابـة  -لغة صوتية

  .اإلمارات العربية
  

ــد -١٠٩ ــل  محم كام
)٢٠٠٣(  

 عند للغةا اضطرابات ومواجهة والتخاطب النطق أخصائي: 
  . القاهرة ، سيناء ابن مكتبة ، األطفال

مصطفى القمشى  -١١٠
)٢٠٠٠(  

 الفكـر،  دار واللغة، النطق واضطرابات السمعية إلعاقةا: 
  .عمان

مصطفى غالـب   -١١١
)١٩٨٠(  

 ،الهـالل  مكتبـة  السـلوك،  – نفسية موسوعةفي سبيل : 
  .بيروت

ــد  -١١٢ ــروة محم م
  )١٩٨٧(صالح 

 الطب، كلية ماجستير، رسالة الطفل، ندع اللغة نمو تأخر: 
  .شمس عين جامعة
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ــعد   -١١٣ ــر س ناص
  )١٩٩٣(الرياس 

 ،الكتاب مطابع ،السمع ضعافالصم و لألطفال اللغة تعليم: 
  .الرياض

 ناريمان محمود -١١٤
  محمد

  )١٩٧٩ (  

 بما مقارنة مع بمصر المعوقين وتأهيل تعليم تطوير دراسة: 
 ،المجـال  هـذا  في المتقدمة ولالد بعض في حاليا متبع هو

  .شمس عين جامعة ،البنات كلية ماجستير

ــد   -١١٥ ــة محم نبيل
  )١٩٩١(رشاد

فاعلية برنامج لغوى على السلوك التكيفى للطفل الصم فى :
غير منشورة كلية ، رسالة ماجستير، مرحلة ماقبل المدرسة
  .جامعة األزهر، الدراسات اإلنسانية

حــافظ  نفــانير -١١٦
)٢٠٠٠(  
  

 سـيتي  مركز ، والتواصل اللغة دورة ،اللغة نشأة معوقات: 
  .  )إبريل ٥ – ٣(  ما بين الفترة في، )مصر –يتاس كار(

ــرادة   -١١٧ ــدي ب ه
  ) ١٩٨٤(وآخرون

  . القاهرة، وزارة التربية والتعليم، علم نفس النمو: 
  

ــة  -١١٨ وزارة التربي
  )١٩٩٥(  والتعليم

  .قاهرةال، مؤتمر التربية الخاصة األول :

ــحة  -١١٦ وزارة الص
  )١٩٩٧(والسكان

برنامج األمم المتحدة )الطفل واإلعاقة(، اإلدارة العامة للطفل:
  .القاهرة، المركز الفرنسي للثقافة، ) (٠UNDPاإلنمائي

 الجوادوفاء عبد  -١١٩
  )١٩٩٩(عزة خليـل  و
  

 اللعـب  باستخدام العدواني السلوك لخفض برنامجفعالية  : 
 العامة الهيئة ،النفس علم مجلة ،سمعياً ينلمعاقا األطفال لدى

   .القاهرة ،٥٠ العدد ،للكتاب المصرية

ـ  يوسف -١٢٠ امى قط
)٢٠٠٠(  
  

، والتوزيـع  للنشر األهلية ، واللغوي المعرفي الطفل نمو: 
                   . األردن ،عمان ،١ط
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