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  مستخلص الدراسة

  الدراسة: عنوان

  برنامج قائم على نظریة التعلم المستند إلى الدماغ لتنمیة مفاھیم الفضاء لدى طفل الروضة.

  ھدف الدراسة:

ل                دى طف اھیم الفضاء ل ة مف دماغ لتنمی ى ال تند إل تعلم المس ة ال ى نظری ائم عل امج ق ة برن التعرف على فاعلی
  الروضة.

  عینة الدراسة:

  ) سنوات.٦-٥وطفلة  تراوحت أعمارھم من (  ) طفًال٣٠تكونت عینة الدراسة من (

    أدوات الدراسة:

  مقیاس مفاھیم الفضاء المصور لدى طفل الروضة. (إعداد الباحثة) -
 استمارة استطالع رأي معلمات الروضة حول مفاھیم العلوم المرتبطة بالفضاء. (إعداد الباحثة) -
    لباحثة)قائمة مقترحة بمفاھیم العلوم المرتبطة بالفضاء. (إعداد ا -
داد             - ل الروضة. (إع دى طف اھیم الفضاء ل ة مف دماغ لتنمی ى ال تند إل تعلم المس برنامج قائم على نظریة ال

  الباحثة)
  نتائج الدراسة:

  أسفرت عن فاعلیة نظریة التعلم المستند إلى الدماغ في تنمیة مفاھیم الفضاء لدى طفل الروضة.

  توصیات الدراسة:

اھج         توصي الباحثة بتوظیف نظریة ال ي المن اھیم الفضاء وتضمینھا ف ة مف ي تنمی دماغ ف تعلم المستند إلى ال
  التربویة في مرحلة ریاض األطفال والمراحل التعلیمیة األخرى.

  الكلمات المفتاحیة:

  مفاھیم الفضاء. –نظریة التعلم المستند إلى الدماغ 

  

  

  



 
 

  

Abstract  

Thesis Title: A program Concerned on The Brain_ Based Learning Theory for 
developing the concepts of The Space for Kindergarten Child  

Researcher name: Aya Mabrouk Abd Elbary Mostafa   

Degree: Master of Education in Kindergarten. 

The Sample: Consisted Of (30) children aged between (5-6) years with (14) 
boys، (16) girls. 

Study Tools: 
- A measure of the concepts of space photographed by a kindergarten child. 

(prepared by The Researcher) 
- Kindergarten teachers' questionnaire on the concepts of space-related 

sciences. (prepared by The Researcher)  
- Proposed list of space-related concepts of space science. (prepared by The 

Researcher)  
- A program based on the theory of learning based on the brain to develop the 

concepts of space in kindergarten. (prepared by The Researcher)  
Results: The current study found the effectiveness of the program based on 
brain-based learning theory in the development of space concepts in 
kindergarten. 

Key Words: Brain_ Based Learning Theory - The concepts of The Space 



 
 

  
                                                                                  

Damanhour University      
Faculty of Education for Early Childhood   
Educational Sciences department  

      

  
A program Concerned on The Brain_ Based Learning 

Theory for Developing The concepts of The Space 
 for Kindergarten Child  

presented by  

Aya Mabrouk Abd Elbary Mostafa 

Instructor of  The Department of Educational Sciences 
Faculty of Education for Early Childhood - Damanhour University 

With the requirements for obtaining a master's 
Degree 

 
 

Supervision  

Dr 
Amany Ibrahem Saafan     
A lecture In  Educational Sciences 

Department 
Faculty Of  Education for Early 

Childhood    
 Damanhour University  

  

 

 

 

Prof .Dr 
Gamal Mohammed Kamel   

 Assistant Professor of Child Curriculum 
In  Educational Sciences Department 

Former Vice Dean for Educational and 
Student Affairs 

Faculty Of Education for Early 
Childhood     

 Damanhour University  

1440 – 2019 


