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 كلمـة

 سبع السيد األستاذ الدكتور/ مجدى عبد الرؤوف

 رئيس الجامعة  
 

 

فيييطار يييماارجاميييمناامبعيييةا لبيييماععمي يييةاتهدفيييىاتهعيريييماتهميييما  ييي  ار ييي ا ييي    اتهمعي بيييم ا

اهيييي يااتهيييلجا عييي نادييي اط يييمدت اتت مبعيييةابيييدا ييي   ااهبيييل اته اتتيييم اتهعي يييماي بييي تدجااد ييي ابيييماتهلا
ت
مزبيييةاهيديييملد رايته تاتييي رايتتييياماتاات

ايفاما راره  ابداد منم ا   اا يي ااتد اتهدفى.

داتهدييييملد رادم دهييييةايبييييدابلبيييييااتهيييي يااتهمليييي  ادييييملدتاواتهعمبييييةاهماحييييشاتهمعي بييييم ايتها ا يييياا  ليييي اته يييياتي راتهمييييما ايييي  االبيييي ت

رايتهيييلجاطمبييي اا1028/1029هعيييمنااتهمسييي يةتهماضيييملةاه ييي ابيييماجييي اا يييي ا " يييع رسائرائطييي ناراده ييي ااتيييم  اتهمما يييا  ايتهييي حا ات ا

ادإ  تد اردتاواتها ا اايتهمكادةادمهاعميرابعاتلدتاواتهعمبةاهي اتتم اتهعي مايتهدف ثايطمب ادإص تا اردتاواتهن ا.

 . ـــاتي . . . .مع خالـــص أمنيـــ

 الجامعة رئيس                                                                                                       

 أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع
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 كلمـــــة

نائب رئيس الجامعة / القائم بأعمالالسيد األستاذ الدكتور  
وثللدراسات العليا والبح  

ـــــــــــــــــــــ   

 منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق من    

دليل  -أن أقدم  كأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى

وثيق والمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة الت  -8102/8102لعام  المسجلةرسائل الماجستير والدكتوراة 

                         1بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر

   

1مع خالص أمنياتى   
 

د/ مصطفى الشيخ             1أ                   

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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2112/2112دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي    

 تحت رعاية

 األستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

 رئيس الجامعة

 اإلشراف العام

 األستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يذياإلشراف التنف  

 األستاذ/ أحمد رشاد شلبي

 عام الجامعة أمين 

:     إدارة النشراإلصدار                    إدارة التوثيق والمكتبة:     إعداد وكتابة وتنسيق  

                                                    اإلدارةالعامة لمركز المعلومات والتوثيق                                                                       مع تحيات:
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 "ل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلةـــــــــدلي"

 1028/1029 الجامعي عاملل 
 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة

 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
 إصدار/ إدارة النشر
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 قسم أصول التربية

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/2/2112 رؤية مستقبلية لتحويل مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت الى منظمة متعلمة أمال دليل محمد هاجر العازمى 1
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 هويدا محمود االتربىا.د/

 21/5/2112 الدور التربوى لألخصائى االجتماعى فى وقاية طالب المرحلة الثانوية من االنحراف نحو الجريمة أحمد عبد العزيز عبد السميع شعبان 2
 ا.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 21/5/2112 دراسة تطبيقية على مدارس سيناء –يناء فى مواجهة االرهاب دور المدرسة الثانوية فى س أحمد محمد زيدان سليمان 3
 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 17/2/2112 االبعاد التربوية للمقاصد التجديدية للشريعة اإلسالمية لدى الفقهاء والمفكرين المعاصرين أحمد محمد عبده رمضان 4
 عالأ.د/حسن ابراهيم عبد ال

 ا.د/على قطب حسن العبد

 12/2/2112 المتطلبات التربوية لمواجهة التلوث اللغوى فى المجتمع المصرى أسماء محمد محمد دره 5
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/احمد ابوالفتوح شبل

 أسماء يادم ايوب محمد 6
ن مخاطر تصور مستقبلى لدور رعاية الشباب بالجامعات المصرية فى حماية الطالب م

 التطرف الفكرى
12/2/2112 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 ا.د/هويدا محمود االتربى

 12/2/2112 دور معلمى مدارس التربية الخاصة فى تنمية منظومة القيم االجتماعية لدى طالبها أمل على الطاهر خليل 7
 ا.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/دينا عبد المنعم زياده

 12/2/2112 االبعاد االخالقية واالجتماعية للتعليم االلترونى فى مراحل التعليم قبل الجامعى م عطيه محروسأميمه ابراهي 2
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/فؤاد بسيونى متولى

 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال 12/2/2112 رقمىتطوير دور أخصائى المعلومات للتعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة فى ضوء العصر ال إيمان عبد الواجد أحمد عبد الله 2
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 ا.د/على قطب حسن العبد

 ثريا فرحات عبد المجيد باشا 11
وعى المعلمين بعمليات الحكم الداخلى وعالقته بتحقيق رسالة المدرسة بالحلقة الثانية من 

 التعليم االساسى : دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية
17/2/2112 

 بدوىأ.د/عبد الرؤوف محمد 

 أ.د/عبد العظيم طه شعبان

 16/11/2112 دراسة حالة –الجدوى االقتصادية واالجتماعية للتعليم اإللكترونى فى جامعة طنطا  جابر احمد محمد عرب 11
 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 حامد فكرى طه ابوطالب 12
ى للتربية على حقوق اإلنسان فى مصر فى دور التعليم االساسى فى تفعيل البرنامج العالم

 دراسة تقويمية –م  2114-م 2114الفترة من 
12/2/2112 

 أ.د/سامية السعيد بغاغو

 د/ايمان عبده حافظ

 12/2/2112 دراسة بنيوية –التربية والعقل البشرى رؤية إلعادة بنائه  حنان جمال عبد الحليم محمد 13
 عمأ.د/عبد المنعم محى الدين عبد المن

 د/عزيزة محمد عبد الهادى

 16/7/2112 المتطلبات التربوية لتفعيل دور جامعة طنطا فى تنمية قيم الوقت لدى طالبها وطالباتها حنان محمد محمد االبشيطى 14
 أ.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/عثمان عبد المعز رسالن

 12/11/2112 معلمى المدارس المتوسطة فى دولة الكويتاألبعاد اإلجتماعية المؤثرة فى أداء  خلود صالح على العجمى 15

 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/عبد الرؤف محمد بدوى

 د/محمد ابراهيم طه

 روضة محمد محمد غانم 16
ثقافة جماعة الرفاق وانعكاساتها على الضبط االجتماعى لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم 

 االساسى بالتعليم الخاص 
12/2/2112 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 سمر صالح السيد مرزوق البربرى 17
الدور التربوى لبعض مؤسسات التربية فى الحد من ظاهرة الطالق فى المجتمع المصرى كلية 

 التربية
12/3/2112 

 ا.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/متولى محمد قمر الدولة

 بى سليمسيد احمد النو 12
تصور مقترح لتحقيق التكين المجتمعى لتالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بمرحلة التعليم 

 االساسى
12/2/2112 

 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 أ.د/محمد ابراهيم طه خليل

 12/2/2112 المعاقين سمعياتصور مقترح لتفعيل دور معلمى التربية الفنية لتنمية قيم اإلبداع الفنى لدى  ليلى سيد عبد الراضى محمد 12
 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 17/2/2112 دور المدرسة فى تنمية الثقافة الفنية لدى تالميذ الحلقة االولى بمحافظة الغربية محمد محمد احمد يعقوب 21
 أ.د/محمد على المرصفى

 ا.د/محمد سعد القزاز

 فهنشوه عطية عبد العظيم عر 21
دراسة حاله  –الدور القيمى للجامعة فى مواجهة مخاطر مواقع التواصل االجتماعى لطالبها 

 لجامعة طنطا
12/12/2112 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 12/2/2112 ةدراسة نقدي –العنف الرمزى وعالقته بقيم الحوار فى المناخ الجامعى  نيره عبد المنعم عبد الوهاب كامل 22
 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 أ.د/متولى احمد ابوعمر
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 توراه : ـثانياً الدك

 

 

 

 

 

 

 

 

 وليد فيصل عبد المحسن المالح 23
م  2112 –م  1221الفكر التربوى المختص بتطوير التعليم الفنى فى مصر فى المدة من 

 دراسة تحليلية
21/5/2112 

 ا.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/عثمان عبد المعز رسالن

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/5/2112 استخدام النماذج الرياضية فى تخطيط التعليم الخاص بمرحلة التعليم األساسى أحمد على على هنداوى 1
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/احمد أبوالفتوح شبل

 21/5/2112 دراسة حالة جامعة طنطا –دخل لتحقيق جودة التعليم العالى المصرى االقتصاد المعرفى م أشرف أحمد المحمدى مراد 2
 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 د/متولى أحمد أبوعمر

 إيمان عبد الرحيم محمد ربيعه 3
دور بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى تربية أطفال المناطق العشوائية بمحافظة الغربية ـ 

 دراسة مستقبلية
21/5/2112 

 د/سمير عبد الوهاب الخويتأ.

 د/ايمان عبده حافظ

 21/5/2112 التكوين العاطفى : مدخل لمواجهة أزمة التربية الوجدانية فى مجتمع المعرفة ـ دراسة ميدانية عماد عبد الستار سعيد عطيه 4
 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 منال محسن احمد حجازى 5
ة مقترحة لتفعيل دور التعليم الجامعى فى مواجهة اإلرهاب فى المجتمع خطة استراتيجي

 المصرى
21/5/2112 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 ا.د/سامية السعيد بغاغو
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 قسم إعداد معلم فى اآلداب
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء حمدى شعبان 1
تأثير الحرب االهلية االمريكية على امرأة الجنوب االرستقراطية فى روايتى تشارلز فريزر 

 كولد ماونتين وفارينا : قراءة نسوية
21/5/2112 

 أ.د/ايمان عبد الرحيم صحصاح

 د/وليد سمير على

 د/نسرين ابراهيم رضوان

 21/5/2112 رض صغيرة وكاثرين كلينتون : فى يدى حجرمقاومة التابع فى روايتى ليرد : قطعة ا أسماء طارق بسيونى شلش 2

 د/ابتهال عبد السالم الشيخ

 د/لمياء حسن عبد العال

 د/سعاد محمد نجم

 16/7/2112 بناء "اآلخر" فى أحاديث وتصريحات الرئيس دونالد ترمب : مدخل لغوى تاريخى أسماء عبد العال محمد عبد البارى 3

 د/وسام محمد عبد الخالق

 سمير على د/وليد

 د/نجوان مجدى عبد الرازق

 15/1/2112 قابلية )او عدم قابلية( بعض مصطلحات القرآن للترجمة : دراسة لغويه اسماء كامل محمد عابدين 4

 د/وسام محمد عبد الخالق ابراهيم

 د/وليد سمير على عطوه

 د/وامل رجاء حسين

 12/11/2112 للغتين االنجليزية والعربيةدراسة الستخدام معززات الكلمات فى ا رانيا محمد جوهر 5

 د/وسام محمد عبد الخالق

 د/وليد سمير على

 د/أمل محى الدين كاشف

 12/2/2112 الذات الحوارية والوضعيات الثقافية فى شعر اوكوت بى بايتك سمية عيسى شكيل 6
 د/ابتهال عبد السالم الشيخ

 د/سعاد محمد نجم

 16/4/2112 المترجم كوسيط ثقافى : دراسة لترجمات مختارة للقران الكريم سميه محمد ابراهيم عبد الجواد 7
 أ.د/ايمان عبد الرحيم صحصاح

 د/وليد سمير على
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 15/1/2112 تحليل الخطاب النقدى الستراتيجيات االقناع فى مختارات من مآسى شكسبير عيد عبد العظيم احمد 2

 د/وسام محمد عبد الخالق ابراهيم

 عطوه د/وليد سمير على

 د/سعيد احمد جزر

 16/7/2112 مدخل العوالم المحتملة الدب مصاصى الدماء مروة بهجت توفيق الشعراوى 2

 د/وسام محمد عبد الخالق

 د/وليد سمير على

 د/أمل محى الدين كاشف

 12/12/2112 النكرة بين العموم والخصوص وأثرذلك فى الفقه االسالمى نورا مصطفى عبده عبده 11

 زكى منصور أ.د/احمد

 د/السيد راضى قنصوه

 د/وفاء محمد عيد

 هاجر كمال الدين مصطفى صالح 11
التاريخ البديل فى عوالم الفانتازيا : دراسة لمسرحيات هارى بوتر والطفل الملعون لجاك ثورن 

 ومواده القاتمة لنيكوالس رايت والحراسة الليلية لستيفن برجز فى ضوء نظرية العوالم المحتملة حجر
21/5/2112 

 د/ابتهال عبد السالم الشيخ

 د/غادة محمد صدقه

 21/5/2112 مقابالت الشرطة االمريكية مع المشتبه فيهم والشهود : دراسة فى علم اللغة الجنائى هدير محمد مصطفى  12
 د/ضحى محمودعبد المعطى

 د/مارى ميشيل نجيب

 هناء مصطفى عبد الهادى محروز 13
فى روايات وقصص قصيرة مختارة لكتاب امريكين وبريطانيين  تصوير الحرب الفيتنامية

 وفيتناميين : دراسة فى علم االساليب
12/2/2112 

 د/ضحى محمود عبد المعطى

 د/وليد سمير على

 د/هالة سعد شلبى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2112 أدواء الجنان واللسان وترياقها فى الكتاب والسنة )دراسة موضوعية بالغية( لأيمن نصر عبد الغفار ابوهال 1
 أ.د/محمود عبد الحميد السقا

 د/ابتسام السيد شعبان

 رامى عبد الرحمن يونس نوفل 2
 التحوالت المجتمعية فى الروايتين المصرية والسعودية فى الفترة

 دراسة فنية مقارنة – 2112الى  1271من  
15/1/2112 

 ا.د/محمود عبد الحميد السقا

 د/ابتسام السيد شعبان
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 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمينة محمد نجيب شكر 1
افظة الغربية فى ضوء آليات مقترحة لتحسين الصحة التنظيمية بمدارس التعليم العام بمح

 مدخل القيادة الخادمة
12/2/2112 

 د/فطمة منير اللمعى

 د/رامى نجاح عماره

 بثينه سالمه نصر ابوالفضل 2
ادارة الصراع التنظيمى بمدارس التعليم االبتدائى فى جمهورية مصر العربية فى ضوء مدخل 

 العدالة التنظيمية 
12/3/2112 

 ا.د/هدى سعد السيد

 عماره د/رامى نجاح

 دعاء جمال رمضان السبحى 3
تحسين األداء الوظيفى لمعلمى مدارس التعليم االساسى فى محافظة الغربية فى ضوء مدخل 

 اإلشراف باألهداف 
12/2/2112 

 أ.د/أميمة حلمى مصطفى

 د/رامى نجاح عماره

 12/2/2112 ة مقارنةدراس –نظام التعليم الثانوى فى كل من مصر واألردن  مى مصطفى عبد الحميد حافظ 4
 ا.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/أميرة مامون عرفات

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حسين محمد حمد عبد الله العجمى 1
دراسة مقارنة لنظام اإلعالم المدرسى بالتعليم قبل الجامعى فى كل من الواليات المتحدة 

 ية والمملكة المتحدة وامكانية اإلفادة منها بدولة الكويتاالمريك
12/11/2112 

 أ.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/فاطمة منير اللمعى

 12/3/2112 تصور مقترح لتحقيق التميز التنظيمى فى الجامعات المصرية باستخدام مدحخل القيادة التشاركية  داليا وجيه فايز الصوالحى 2
 ا.د/هدى سعد السيد

 امى نجاح عمارهد/ر

 12/2/2112 تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية فى بعض الجامعات العراقية فى ضوء مدخل إدارة االبداع محمد فائق حنون عباس 3
 أ.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/يحيى اسماعيل يوسف

 محمود عزيز على الصفطى 4
ليم الثانوى العام فى كل من مصر دور التخطيط االستراتيجى فى تحسين الكفاءة الداخلية للتع

 دراسة مقارنة –والمملكة العربية السعودية 
15/1/2112 

 ا.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/أميمة حلمى مصطفى

 أ.د/احمد عابد الطنطاوى 17/2/2112دراسة مقارنة لسياسات ترسيخ مفاهيم التربية الدولية فى كل من جامعات كوريا الجنوبية  هناء ابراهيم احمد ابوعتمان 5
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 قسم رياض األطفال

 

 والً الماجستير : ـأ

 
 

 د/اميرة مأمون عرفات ادة منها بالجامعات المصريةوكندا وكيفية اإلف

 12/2/2112 تصور مقترح لتحقيق التميز المؤسسى لجامعة طنطا فى ضوء مدخل القياس المرجعى المقارن وفاء سليمان محمد الجوهرى 6
 د/اميمة حلمى مصطفى

 د/رامى نجاح عماره

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمل سعيد رمضان احمد الخولى 1
دراسة  –استعداد المعلمات المؤهالت اكاديميا وغير المؤهالت لتقبل اطفال الدمج فى الروضة 

 تشخيصية
12/3/2112 

 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/فاطمه سامى ناجى

 د على مرعىإيمان السعي 2
" لرياض االطفال فى ضوء بعض 2.1دراسة تقويمية لمحتوى أنشطة العلوم بمنهج "

 المداخل النظرية
17/2/2112 

 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/فاطمة سامى ناجى

 15/1/2112 تبسيط بعض المفاهيم المجردة لطفل الروضة باستخدام بعض االنشطة الدرامية بسمة عبد الملك حسن عبد السالم 3
 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/السيد رمضان خضير

 رنا محمد عطا الخولى 4
فاعلية استخدام استراتيجية توضيح القيم القائمة على بعض االنشطة اإلثرائية لتنمية الحس 

 القيمى لدى طفل الروضة
12/12/2112 

 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/محمد احمد الصعيدى

 12/11/2112 كمدخل لتنمية التواصل التربوى اإليجابى بين الوالدين ومعلمة الروضة التحفيز سهيلة محمود محمد عزام 5
 د/راندا مصطفى الديب

 د/امانى مصطفى ابوصالح

 15/1/2112 التعلم القائم على الطبيعة كمدخل لتنمية بعض المفاهيم لطفل الروضة غالية حلمى السيد المالح 6
 ا.د/فوزيه محمود النجاحى

 ربيع د/ايمان محمد

 16/11/2112 تنميه بعض المهارات الحياته لطفل الروضة باستخدام انشطة البراعم الكشفية مروة ابراهيم على فايد 7

 أ.د/احمد عابد طنطاوى

 د/راندا مصطفى الديب

 د/ايمان محمد ربيع

 17/2/2112 دراسة تشخيصية –ال الروضة الكتب المعلوماتية المصوره كمحتوى اثرائى ألمهات أطف هند قناوى محمد قناوى عبد الجواد 2
 ا.د/محمد متولى قنديل

 د/فاطمة سامى ناجى

 12/12/2112 استخدام العرائس القفازية فى القصة الحركية لتنمية قيم التسامح والسالم لطفل الروضة هناء فهمى غبريال ميخائيل 2
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/فاطمة سامى ناجى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم الصحة النفسية
 اجستير : ـأوالً الم

 

 12/2/2112 دراسة تحليلية –أفالم البالى موبيل المدبلجة على قنوات اليوتيوب لألطفال  وى محمد البربرىنورا عبد الق 11
 د/راندا مصطفى الديب

 د/اميرة صابر محمود احمد

 وسام طاهراحمد الرفاعى 11
فاعلية معمل المهارة القائم على طريقة منتسورى لتنمية بعض مهارات اإلتيكيت عند طفل 

 الروضة
12/11/2112 

 د/ايناس فاروق العشرى

 د/ايمان محمد الشافعى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 جينا محمد عزب الدسوقى 1
فاعلية برنامج ارشادى قائم على اللعب فى تنمية الوعى بالمشاعر لدى عينة من أطفال 

 الروضة المتنمرين
21/5/2112 

 د/محمد متولى قنديلا.

 د/ايناس فاروق العشرى

 د/امانى مصطفى ابوصالح

 نفيسه عبد الله عبد الدايم سيد 2
لتنمية  WOOPفاعلية برنامج تدريبى قائم على التخيل االيجابى باستخدام استراتيجية 

 مهارات التخطيط لدى طفل الروضة
12/2/2112 

 أ.د/فوزية محمود النجاحى

 ىد/ايناس فاروق العشر

 هاجر طه ابراهيم المغازى 3
فعالية برنامج ارشادى قائم على التفكير اإليجابى كمدخل لتحسين الكفاءة الذاتية وخفض 

 التسويف االكاديمى لدى الطالبات المعلمات بقسم رياض االطفال
15/1/2112 

 ا.د/صبحى عبد الفتاح الكفراوى

 د/راندا مصطفى الديب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد حسن رمضان حسن 1
إسهامات المسئولية االجتماعية وااليثار فى التنبؤ بالشعور بالرضا عن الحياه لدى أمهات 

 اطفال طيف التوحد
12/2/2112 

 أ.د/زينب محمود شقير

 د/امانى عبد المجيد عتلم

 12/2/2112 التفكير فى أحداث المستقبل وعالقته بالقلق واالكئاب لدى عينة من طالب الجامعة ن عقيلةأميرة محمد سليما 2
 أ.د/أحمد محمد الحسينى هالل

 د/امانى عبد الحميد عتلم

 إيمان أحمد فؤاد منصور سالم العكل 3
 فعالية برنامج معرفى سلوكى فى عالج اضطراب االكتناز القهرى لدى طالب الجامعة

16/4/2112 
 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 ا.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم 21/5/2112فعالية برنامج معرفى لتحسين معالجة المعلومات واثره على خفض درجة االكتئاب لدى عينة  ايمان احمد مصطفى محمود 4
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 أ.د/احمد الحسينى هالل من طالب الجامعة

 د العليم عبد الجواد عبد الحليمإيمان عب 5
فعالية برنامج عقالنى انفعالى سلوكى لتعديل االفكار الالعقالنية فى تنمية الكفاءة االجتماعية 

 لدى مضطربى الشخصية التجنبية من طالل الجامعة
12/2/2112 

 أ.د/سيد احمد البهاص

 د/دعاء فتحى مجاور

 ثريا محمود يسرى عبد اللطيف المراسى 6
ة برنامج محوسب قائم على نمذجة االقران فى تحسين التفاعل االجتماعى لدى االطفال فعالي

 المدمجين القابلين للتعلم 
12/2/2112 

 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 ا.د/احمد محمد الحسينى هالل

 خالد حسين على عبد الله االنصارى 7
دى االطفال المحرومين اسريا فاعلية برنامج ارشادى لتنمية جودة الحياه والرضا عنها ل

 بدولة الكويت
12/2/2112 

 أ.د/زينب محمود شقير

 د/امانى عبد المجيد عتلم

 ريهام حامد عبد القادر كيالنى 2
فعالية انشطة منتسورى فى تحسين االنتباه والثقة بالنفس لدى تالميذ صعوبات التعلم 

 االكاديمية فى المرحلة االبتدائية 
12/2/2112 

 محمد الحسينى هالل أ.د/احمد

 د/امانى عبد المجيد عتلم

 سمر محمد عادل الحسينى 2
فعالية برنامج عالجى عقالنى انفعالى سلوكى لتحسين النفسية وخفض الرهاب االجتماعى 

 لدى طالب الجامعة مضطربى الشخصية االعتمادية
21/5/2112 

 أ.د/احمد احمد متولى

 د/دعاء فتحى مجاور

 م عبد الحميد ابومندورسوزان عبد الداي 11
فاعلية برنامج ارشادى مقترح لتنميه الذكاء األخالقى فى خفض حدة السلوك العدوانى لدى 

 طالب المرحلة اإلعدادية
16/4/2112 

 أ.د/سيد أحمد البهاص

 أ.د/احمد متولى عمر

 شيماء السعيد عبد الحليم على 11
دى عينة من الطالب الوافدين للدراسة بعض المتغيرات النفسية وعالقتها بالشعور بالسعادة ل

 بجامعة طنطا
21/5/2112 

 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 أ.د/احمد الحسينى هالل

 12/2/2112 األنساق القيمية وعالقتها بكل من الكفاءة الذاتية واألمن النفسى لدى طالب المرحلة الثانوية عالء الحسينى حسنين ابراهيم 12
 ابراهيمأ.د/ابراهيم الشافعى 

 د/أمانى عبد الحميد عتلم

 12/2/2112 فعالية برنامج تدريبى تكاملى سلوكى لخفض االلكسيثيميا لدى أطفال طيف التوحد علياء عزت ابراهيم طاحون 13
 أ.د/سيد احمد البهاص

 ا.د/احمد متولى عمر

 فاطمة حسن عبد المطلب عبيد 14
وبات لدى عينة من مرضى الصرع من فعالية برنامج معرفى سلوكى لعالج الخوف من الن

 المراهقين
12/2/2112 

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 أ.د/أحمد محمد الحسينى هالل

 فاطمة محمد مصطفى عبد العليم 15
إفراط استخدام بعض مواقع التواصل االجتماعى وعالقتها بالنرجسية والقلق االجتماعى لدى 

 دراسة سيكومترية إكلينيكية –المراهقين 
12/2/2112 

 أ.د/سيد احمد البهاص

 أ.د/احمد متولى عمر

 محمد سعدان رمضان هنداوى 16
فعلية برنامج تدريبى باستخدام أنشطة منتسورى لتنمية مهارات التواصل االجتماعى وخفض 

 سلوك العناد لدى أطفال اضطراب طيف التوحد
12/2/2112 

 ا.د/زينب محمود شقير

 ا.د/احمد احمد متولى

 بوزيد محمد اسماعيل القصاصهبه أ 17
فعالية برنامج ارشادى معرفى سلوكى للحد من بعض االنحرافات السلوكية لدى طالب مرحلة 

 التعليم األساسى
16/4/2112 

 أ.د/زينب محمود شقير

 د/أمانى عبد المجيد عتلم

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب 17/2/2112والكالم وتنمية الطالقة  فعالية برنامج ارشادى سلوكى للتخفيف من بعض اضطرابات النطق هدى عبد العزيز حبيب 12
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 قسم علم النفس التربوي
 تير : ـأوالً الماجس

 

  ثانياً الدكتوراه : ـ

 أ.د/احمد متولى عمر اللفظية لدى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة

 21/5/2112 أحالم اليقظة والتفكير المستقبلى كمنبئات بدافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة هدير احمد كامل احمد خليفه 12
 ا.د/سيد احمد البهاص

 ء فتحى مجاورد/دعا

 والء عصام احمد الحمامى 21
اضطراب التشوه الوهمى للجسم وعالقته بالقلق االجتماعى والكمالية لدى عينة من طالبات 

 الجامعة
17/2/2112 

 أ.د/أحمد محمد الحسينى هالل

 د/امانى عبد الحميد عتلم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 هانى محمد محى الدين النعمانى 1
فعالية برنامج مقترح لتنمية الذكاء الوجدانى فى تحسين الكفاءة الذاتية المدركة 

 واستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى الطالب مرضى السكر
16/4/2112 

 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 أ.د/محمود مندوه سالم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حسين محمد عبد الفتاح عبد المجيد 1
أثر التدريب على برنامج كورت فى فعالية الذات االكاديمية والتحصيل الدراسى لدى تالميذ 

 الحلقة الثانية من التعليم االساسى
12/2/2112 

 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 عثمان د/شهدان محمد

 صادق محمود عبد الغنى معلوم حميده 2
استراتيجيات االدارة كمتغير وسيط بين توجهات الهدف ومهارة حل المشكالت لدى طالب 

 الجامعة
16/7/2112 

 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 د/شهدان محمد عثمان

 12/2/2112 ماعى لدى طالب كلية التربيةالبنية العاملية للتفكير البنائى والذكاء االجت مصطفى عبد الرازق محمد عجوه 3
 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 د/زينب محمد الشيشينى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/ابوزيد سعيد الشويقى 12/2/2112طالب المرحلة  برنامج قائم على ما وراء المعرفة واثره فى الذكاء العلمى عند ستيرنبرج لدى عبد الحميد محمد سعد الخولى 1
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 تدريسالمناهج وطرق القسم 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 د/شهدان محمد عثمان االعدادية

 12/2/2112 البناء العاملى للحكمة والذكاء االنفعالى والذكاء الثالثى عند سترنبرج لدى طالب الجامعة ماجدة حسن حسن االبيض 2

 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 مد المليجىا.د/حمدى مح

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد رضا عبد الرحيم 1
فاعلية نمطى التعلم المدمج المرن واالفتراضى المدعم على تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم 

 ة الرقمية لدى تالميذ المرحلة االعدادي
16/7/2112 

 أ.د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/سعد محمد امام

 د/محمد احمد كمونه

 احمد رضا مصطفى السيد  2
استخدام مدخل الطرائف التاريخية القائم على تطبيقات جوجل التربوية فى تدريس التاريخ لتنمية 

 التفكير االبداعى لدى طالب الصف الثانى الثانوى
12/12/2112 

 محمد الفقى أ.د/عبد الرؤف

 د/سهام صبرى الترهونى

 احمد سمير عبد الغفار فارس 3
تحسين مهارات التحدث باالنجليزية لطالب المدارس الثانوية عبر بيانات التعلم التشاركى للفصل 

 المقلوب
12/3/2112 

 أ.د/نجوى حمزه سراج

 د/شاكر فوزى مصطفى

 اسماء سمير عبد الرحيم العفانى  4
ة التعلم المستند الى الدماغ المدعمة بالوسائط الرقمية فى تدريس التاريخ لتنمية استخدام استراتيجي

 مهارات التفكير التحليلى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
12/2/2112 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/سامية المحمدى فايد

 أمير ابراهيم محمد اصيل 5
ز األداء األكاديمى ودعم التالميذ كمبدعين فى تصميم بيئة قائمة على التدفق اإللكترونى لتعزي

 مادة الحاسب اآللى فى المرحلة اإلعدادية 
15/1/2112 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 ا.د/حمدى عزالعرب عميرة

 اميرة شوقى محمد محيسن 6
فاعلية المقال الصحفى فى تدريس الصحافة المدرسية لتنمية الوعى االجتماعى ومهارات 

 التاملى لدى طالب المرحلة الثانوية الفنية التفكير
12/3/2112 

 ا.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 د/غادة اليمانى

 ابراهيم اسماعيل فراج 7
فاعلية برنامج قائم على نظرية التلقى فى تدريس البالغة لتنمية بعض المفاهيم البالغية 

 ومهارات التذوق األدبى لدى طالب المرحلة الثانوية
16/4/2112 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 د/أيمن ابوبكر سكين

 ابراهيم عبد الشافى ابراهيم عبد الشافى 2
وحدة مقترحة قائمة على مهارة ادارة االزمات لتنمية بعض مهارات التفكير الجغرافى فى 

 مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف االول االعدادى
12/12/2112 

 طوها.د/محمد امين ع

 د/دعاء سعيد البربرى

 ا.د/عبد الرؤف محمد الفقى 12/3/2112استخدام استراتيجية التعليم المتمايز فى تنمية عادات العقل والتفكير التاملى فى مادة التاريخ  اسراء احمد محمود شبانه 2
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 ا.د/سهام صبرى الترهونى لدى تالميذ المرحلة االعدادية

 اسراء مبروك مصطفى معالى 11
حدة الكترونية مقترحة لتنمية الجوانب اللغوية والثقافية واالتجاهات نحوها لغير الناطقين و

 بالعربية فى ضوء احتياجاتهم
12/3/2112 

 أ.د/نادية مسعود ابوسكينه

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 ايمان حسن عبد الحفيظ احمد 11
ى المعرفى تصميم موديول رقمى فى مجال علوم االطفال وفقا الطار المحتو

 TPACKالبيداجوجى
12/3/2112 

 ا.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/فاطمه مصطفى رزق

 بسمه سيد احمد برجاله 12
( فى تنمية بعض مهارات التفكير المتشعب فى 7ESاستخدام استراتيجية دورة التعلم المعدلة )

 مادة التاريخ ورفع مستوى الطموح االكاديمى
12/3/2112 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 حامد السيد على عبد الرازق 13
فاعلية استخدام التعلم الخليط فى الدراسات االجتماعية على تنمية بعض مهارات التفكير 

 اإلبداعى واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوى
16/4/2112 

 أ.د/محمد أمين عطوة

 د/دعاء سعيد البربرى

 مد عبد الهادىحسام الدين مح 14
( لتنمية بعض القرن NGSSتطوير منهج االحياء فى ضوء الجيل القادم لمعايير العلوم )

 الحادى والعشرين لدى طالب المرحلة الثانوية
12/3/2112 

 ا.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/وفاء ماهر الزنطاحى

 داليا عبد المجيد عبد المولى عبد المجيد 15
لى /الخطى( فى بيئة التعلم المقلوب واثرهما فى تنمية مهارات حل نمطا الفيديو )التفاع

 المشكالت والتفكير فوق المعرفى فى مادة الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية 
12/2/2112 

 أ.د/سعاد احمد شاهين

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 د/سعد محمد إمام

 دينا عزت عبد العظيم الديب 16
نموذج التمكن الحلزونى مدخل التثقيف االعالمى لتالميذ المرحلة التربية االعالمية وفق 

 االعدادية
12/3/2112 

 أ.د/يوسف الحسينى االمام

 د/علياء رمضان

 رانيا أحمد محمود العضامى 17
استخدام تطبيقات الهواتف الذكية فى تنمية مهارات الدعاية واإلعالن والتفكير الجانبى لدى 

 فندقيةطالب المدارس الثانوية ال
12/2/2112 

 ا.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 رانيا عصمت عبده سليمان عواض 12
استخدام الجدال العلمى المستند الى االستقصاء لتحسين الفهم العميق لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية
17/2/2112 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/شيماء محمد فهيم يوسف

 صبحى عبد العزيز الخولى رباب 12
فاعلية استراتيجية قائمة على أسس التالوة فى تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية والحس 

 اللغوى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
15/1/2112 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 أ.د/وجيه المرسى ابولبن

 رحاب محمد احمد الديب 21
لتنمية بعض مهارات التعبير الشفهى لدى طالب مرحلة استخدام برنامج رقمى تفاعلى 

 الثانوى العام فى مادة اللغة الفرنسية
15/1/2112 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/شعبان محمد السيد عبد الغنى

 د/شيرين عبد العال الفخرانى

 12/2/2112 الب المدارس الثانوية الزراعيةوحدة مقترحة لتنمية الوعى النانوتكنولوجى لدى ط رفيق سعد عبد القادر المعناوى 21
 أ.د/عبد الرحمن محمد السعدنى

 د/وفاء ماهر الزنطاحى

 د/نادية على ابوسكينة 12/12/2112فاعلية برنامج قائم على هندسة الجملة العربية فى تجديد لغة الخطاب الدينى لدى المرحلة  رواش السعيد محمد ابراهيم 22
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 ه المرسى ابولبند/وجي الثانوية االزهرية

 زينب محمد مصطفى شحاته 23
برنامج مقترح قائم على المحاكاه الكمبيوترية لتنمية مهارات تصميم وانتاج الدوائر 

 االلكترونية المطبوعة والتفكير االبتكارى لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية
12/12/2112 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 ية حسن محمد النمرسام 24
( فى تمية بعض مهارات التفكير المتشعب فى 7ESاستخدام استراتيجية دورة التعلم المعدلة )

 مادة التاريخ ورفع مستوى الطموح االكاديمى
12/3/2112 

 ا.د/ناجى ديسقورس ميخائيل

 د/ابراهيم حسن عساف

 سعيد الشحات سعيد عبد الحافظ 25
فى تنمية المواطنة الرقمية وتحصيل التاريخ لدى تالميذ توظيف تطبيقات الواقع المعزز 

 المرحلة اإلعدادية
12/2/2112 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/سامية المحمدى فايد

 سمر محمود مصطفى نصير 26
تصميم بيئة إلكترونية قائمة على محفزات االلعاب لتنمية مهارات الهندسة الكهريية والدافعية 

 لتعليم الصناعىلإلنجاز لدى طالب ا
15/1/2112 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 ا.د/حمدى عزالعرب عميرة

 د/سعد محمد امام سعيد

 16/7/2112 فاعلية التدريس المتحرر فى تنمية مهارة التحدث لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى بمدارس اللغات سها عاطف عبد الحميد احمد زغيب 27
 أ.د/صالح الدين محمد بدر

 د الطوخىد/هبه سي

 شعبان سعد عبد الجليل 22
مسرحة منهج النحو العربى الكترونيا واثر ذلك فى عالج االخطاء النحوية وفهم المعنى من النصوص 

 المقروءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
16/11/2112 

 ا.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/ايمن ابوبكر سكين

 عزيزة محمد عبد المنعم غنيم 22
ستخدام استراتيجية خرائط التفكير االلكترونية فى تنمية الفهم التاريخى لدى تالميذ المرحلة فاعلية ا

 اإلعدادية 
12/2/2112 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 عمرو تونى على تسن سيد 31

( فى تنمية COURSE LABتصميم مقرر الكترونى باستخدام برنامج كورس الب )

ال والسكرتارية لطالب المدارس الثانوية الفنية الفندقية فى ضوء المعايير جدارات فن االتص

 العالمية

16/7/2112 
 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 فله محمد حسين بكرى 31
تقييم ديناميكية الدافعية فى تعلم اللغة الفرنسية لدى طالب مرحلة الثانوى العام من خالل بيئة 

 رقميةتعلم 
12/2/2112 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/عالء الدين محمد الكوش

 فيبى عبد المالك توفيق 32
فاعلية استخدام مسرحية المناهج لتنمية التفكير االبداعى فى الدراسات االجتماعية لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية
12/12/2112 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/دعاء سعيد البربرى

 محمد عبد الله محمد ابوالسعود 33
فاعلية التعليم المدمج القائم على شبكات الويب االجتماعية لتنمية مهارات تربية النحل 

 والتعليم التشاركى لطالب التعليم الثانوى الفنى الزراعى
12/2/2112 

 أ.د/سعاد احمد شاهين

 ا.د/حمدى عزالعرب عميره

 د/سعد محمد إمام

 المرسى جنينهمحمد فرج حامد  34
فاعلية برنامج قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفوى لدى دراسى اللغة 

 العربية الناطقين بغيرها
12/2/2112 

 ا.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 ا.د/حمدى عزالعرب عميره
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 محمد ممدوح السيد خليل رباح 35
فى ضوء  STEMمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا دراسة تحليلية لمنهج الكيمياء فى مدارس ال

 بجمهورية مصر العربية NGSSمعايير الجيل الجديد للعلوم
12/3/2112 

 ا.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/فاطمه مصطفى رزق

 محمود محمد المتولى عزب 36
التدريس باستخدام التمثيالت الكيميائية خالل المعامل االفتراضية لتنمية التفكير التخيلى 

 والمعرفة العلمية فى مادة الكيمياء لدى طالب المرحلة
12/3/2112 

 ا.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/فاطمه مصطفى رزق

 منى عيد جبر العشرى 37
المتتالى( فى انتاج ملف االنجاز االلكترونى واثرهما فى تنمية  -نمطين للتشارك )المتوازى

 للتعلم لدى طالب المدارس الثانوية التجارية المفاهيم االقتصادية ومهارات التنظيم الذاتى
12/12/2112 

 أ.د/فاتن عبد المجيد فوده

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 مها ابراهيم مرسى رمضان 32
فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكير المستقبلى 

 واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة االعدادية
15/1/2112 

 د/سامية المحمدى فايد

 د/دعاء سعيد البربرى

 مى عبد الرسول سعد ابواليزيد الفخرانى 32
توظيف مهام االداء الواقعية فى سياق مدخل التعلم الموقفى لترقية الفهم الرياضى لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية وبناء معتقداتهم نحو الرياضيات
12/12/2112 

 االمام أ.د/يوسف الحسينى

 د/رمضان معد بدوى

 نهلة مسعود الدفراوى 41
لتحسين جودة مخرجات  3Dوثالثى االبعاد 2Dتصميم تطبيقات الواقع المعزز ثنائى االبعاد 

 التعلم فى الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية
12/12/2112 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 ا.د/محمد احمد كمونه

 ىنورا البكرى محمد عبد الباق 41
على تنمية المفاهيم  sevenE,sاثر استخدام نموذج دورة التعلم فوق المعرفية المطورة 

 الجغرافية وبعض مهارات التفكير االبداعى لدى تالميذ المرحلة االعدادية
15/1/2112 

 أ.د/محمد امين عطوه

 د/دعاء سعيد البربرى

 نيفين محمد ابراهيم احمد عجيبه 42
لتنمية الكفايات التكنولوجية لمعلمى اللغة  TPACKضوء نموذج فاعلية برنامج تدريبى فى 

 العربية فى المرحلة االعدادية
12/12/2112 

 ا.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/سعد محمد امام

 د/رهام ماهر الصراف

 هبه احمد حسن النوسانى 43
دراسة  –عدادية استخدام المحاكاه الرقمية لدعم تعلم العلوم باستقصاء لدى تالميذ المرحلة اال

 حالة
12/3/2112 

 ا.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن

 هبه فؤاد سليمان البحيرى 44
استخدام االدب كمدخل تكاملى لتعلم بعض المهارات اللغوية والمستعرضة لطالب معلمى اللغة 

 الفرنسية
12/3/2112 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/ممدوح يوسف عبيد

 دين محمد الكوشد/عالء ال

 هند مسعود عبد الشافى عبد البر 45
تقييم بناء المعنى والثقة بالنفس بممارسة الفهم الشفهى للغة الفرنسية فى فصول المرحلة 

 االبتدائية وفقا للمدخل الحركى
12/2/2112 

 ا.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/امانى عبد القادر الجيالنى

 وسيم فراج باشا 46
شارك( باستخدام االنترنت فى تطوير مهارة الكتابة فى  -زواج -م إستراتيجية )فكرأثر استخدا

 اللغة االنجليزية لطالب المرحلة اإلعداية 
16/7/2112 

 أ.د/صالح الدين محمد بدر

 د/مجدى السيد الخياطى

 وفاء غنام مطر العنزى 47
فى ترقية بعض ابعاد توظيف تطبيقات االجهزة اللوحية )التابلت( المدعومة بالتمثيالت 

 المعرفة الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت
12/2/2112 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/ياسر عبد الرحيم بيومى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 د/عالء المرسى ابوالرايات

 ياسمين محمد الرازقى صالح 42
تنمية مهارات التفكير فعالية استخدام الرسوم الكاريكاتيرية فى تدريس علم االجتماع على 

 العليا والوعى بالقضايا والمشكالت االجتماعية المعاصرة لدى طالب المرحلة الثانوية العامة
12/2/2112 

 أ.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 د/محمد كمال دره

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 د علىآمال مسعد السي 1
استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز عبر موقع تفاعلى لتنمية المفاهيم العلمية وعادات العقل 

 ومهارات التواصل اإللكترونى لدى تالميذ المرحلى اإلعدادية ذوى أنماط التعلم المختلفة
12/12/2112 

 ا.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 ا.د/حنان حمدى احمد ابوريه

 د اسماعيل دومةاسامة السي 2
فى تدريس مقرر الهندسة لتنمية بعض ابعاد الكفاءة الرياضية والتنظيم  المقلوب فعالية التعلم التكيفى

 الذاتى لدى طالبات المرحلة اإلعدادية األزهرية
12/2/2112 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/ابراهيم حسن عساف

 أ.د/ياسر عبد الرحيم بيومى

 لى المرأمانى نبيه ع 3
تصميم بيئة افتراضية انغماسية ثالثية االبعاد لتنمية مهارات انتاج االنفوجرافيك الثابت والمتحرك لدى 

 اخصائى تكنولوجيا التعليم وعالقة ذلك بالتفكير االبداعى
16/7/2112 

 أ.د/سعاد احمد شاهين 

 د/حمدى عزالعرب عميره

 السيد عبد الوهاب سند محمد الفولى 4
ج البيولوجى فى ضوء مستحدثات التكنولوجيا الحيوية لتمية التفكير التأملى والقيم تطوير منه

 األخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية الزراعية
12/11/2112 

 أ.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 ا.د/محمود ابرهيم عبد العزيز طه

 د/اميرة محمد شحاته الكريدى

 د/ساميه محمد ابواليزيد موسى

 مال بيومى العاصىدينا ك 5
المعتقدات والممارسات التدريسية لمعلم الكيمياء فى ضوء نماذج الدمج التكنولوجى ومجتمع التعلم 

 المهنى دراسة حالة
12/3/2112 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن

 حمدى محمود مصطفى حبسه 6
ر فى تنمية مهارات تصميم وانتاج وادارة تصميم بيئة تشاركية قائمة على بعض تطبيقات التعلم المنتش

 المقرر االلكترونى والتفكير االبداعى لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية
12/2/2112 

 أ.د/سعاد احمد شاهين

 أ.د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/سعد محمد امام

 حنان عبد المحسن الشاذلى 7
ية لتنمية عمليات الكتابة والذكاء الوجدانى لدى بيئة تعلم مدمجة قائمة على مدخل الثقافة البيئ

 الدارسين اللغة العربية الناطقين بغيرها
21/5/2112 

 أ.د/ نادية على مسعود ابوسكينه

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 د/فتحى حسانين محمد

 رانيا سليم فرحات الصيرفى 2
ى ضوء مبادئ مدخل تصميم منظمة تعلم مخلطة لتقييم التواصل الكتابى والشفهى التلقائى ف

 العبيه اللغوية لدى دراسى اللغة الفرنسية كلغة اجنبية )دراسة حالة(
12/3/2112 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/شعبان محمد السيد عبد الغنى
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 د/عالء الدين محمد الكوش

 ستيته السيد محمد سعيد 2
القرن الحادى والعشرين  تصميم بيئة تشاركية قائمة على النظرية البنائية لتنمية مهارات

 واالتجاه نحو التعلم الرقمى فى التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية
15/1/2112 

 ا.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/سامية المحمدى فايد

 سهير خضر خضر قرقر 11
استخدام تنمية االداء اللغوى الشفهى وعالقته بتحقيق الذات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ب

الخبرة اللغوية فى تعليم اللغة العربيةمدخل   
16/7/2112 

أ.د/عبد الحميد عبد الله عبد 

 الحميد

 د/دياب عيد دياب

 سوميه محمد سيد احمد البسيونى 11
استخدام تقنية الواقع المعزز فى تنمية مهارات التفكير التاملى واالتجاه نحو التعلم الرقمى وبقاء اثر 

 ماعية لدى تالميذ المرحلة االعداديةدة الدراسات االجتاالتعلم لم
12/3/2112 

 أ.د/محمد امين عطوه

 د/دعاء سعيد البربرى

 صبرى عبد الحميد عبد اللطيف محمد 12
فاعلية برنامج مقترح فى ضوء الجوالت االفتراضية لتنمية بعض مهارات الخرائط واالدراك المكانى 

 لدى طالب المرحلة الثانوية 
12/12/2112 

 امين عطوهأ.د/محمد 

 د/دعاء سعيد البربرى

 فايزة احمد احمد حسن الفارسى 13
فاعلية الفصل المقلوب القائم على الفيديو التفاعلى لتعلم لغة البرمجة سكراتش لتنمية مهارات التفكير 

 الناقد والدافعية لالنجاز لدى طالب المرحلة اإلعدادية
12/2/2112 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 اهيم حسن عسافأ.د/ابر

 د/عالء المرسى ابوالرايات

 ليلى عبد الخالق حموده البهنسى 14
التعلم التشاركى القائم على بعض أدوات الجيل الثانى للويب لتنمية بعض مهارات الكتابة االبداعية 

 لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية
12/12/2112 

 أ.د/عبد الفتاح سعد عبد الرحمن

 الدين محمد الكوشد/عالء 

 ماجد الدسوقى اسماعيل الطويل 15
مستويات السرعة فى القراءة والكتابة وعالقتها بفهم النص وتحقيق الذات القرائية لطالب المرحاة 

 الثانوية من خالل المدخل التقنى فى تعليم اللغة العربية
12/12/2112 

 أ.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/فتحى حسانين محمد

 السيد عبد الرحيم السيد مروه 16
تصميم محتوى رقمى لتطوير مهارات التحليل االقتصادى واتخاذ القرار فى مادة اقتصاديات 

 (TPACK االعمال لدى طالب المدارس الثانوية الفنية المتقدمة التجارية فى ضوء نموذج )
12/12/2112 

 أ.د/برهامى عبد المجيد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 زق الله على مباركمحمد ر 17
ملف االنجاز االلكترونى : مدخل لتطوير جدارات التقويم لدى معلمى العلوم  التجارية فى 

 ضوء مدخل تحسين الجودة المستمر
16/11/2112 

 ا.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 مصطفى احمد عبد الوهاب كامل 12
عبر الحوسبة السحابية فى تنمية القوة الرياضية  توظيف استراتيجية السقاالت التعليمية

 والنزعة المنتجة لدى طالب المرحلة الثانوية
15/1/2112 

 ا.د/نبيله زكى ابراهيم

 ا.د/ناجى ديسقورس ميخائيل

 د/عالء المرسى ابوالرايات

 منى سعيد ابراهيم السيسى 12
لبصرى لعالج صعوبات الخط فاعلية برنامج الكترونى قائم على النظرية المعرفية والتصور ا

 العربى واإلمالء لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
12/2/2112 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 د/فتحى حسانين محمد

 مها عادل حسين الضاحى 21
اتخاذ استخدام السقاالت التعليمية االلكترونية فى تنمية مهارات االتصال والذكاء التنفيذى و

 القرار لدى طالب المدارس الفندقية فى ضوء المعايير العالمية
12/3/2112 

 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره
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 مياده رافت خليفه 21
بناء الخلفية المعرفيه لطالب اللغة االنجليزية بالمدارس الثانوية لتنمية الفهم القرائى 

 عى الثقافىوالتعبيرات االصطالحية والو
12/3/2112 

 ا.د/احمد محمود عليوه

 د/نجوى حمزة سراج

 نجوان ابراهيم امين ابوزيد 22
نموذج قائم على الواقع المعزز فى تنمية جدارات ريادة االعمال واقتصاد المعرفة لدى طالب 

 المدارس التجارية المتقدمة فى ضوء مدخل تحسين الجودة المستمر
12/3/2112 

 الحميد زغلول أ.د/برهامى عبد

 أ.د/حمدى عز العرب عميره

 هانم رياض ابراهيم 23
برنامج مقترح قائم على النقد التحليلى فى تدريس التاريخ لتنمية االدراك الحسى وتقبل االخر 

 لدى تالميذ المعاقين بصريا
16/7/2112 

 أ.د/عبد الرؤوف الفقى

 د/رغده عبد الحفيظ غانم

 هبه محمد السيد الجيزاوى 24
رنامج مقترح فى ضوء تقنيات الواقع المعزز لتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لدى ب

 الطالب المعلمين شعبة البيولوجى بكلية التربية
12/11/2112 

 أ.د/ثناء مليجى السيد عوده

 ا.د/حنان حمدى احمد ابوريه

 هدير مسعد شفيق المحالوى 25

باستخدام منصة اكادوكس فى تدريس التاريخ  فاعلية برنامج قائم على النظرية التواصلية

على تنمية مهارات القرن الحادى والعشرين والمواطنة الرقمية لدى طالب الصف االول 

 الثانوى

15/1/2112 
 ا.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 هناء حمدى محمد عبد الحميد 26
قلية والتفكير المتشعب فى تنمية فعالية تدريس باستخدام كل من استراتيجتى المحاكمة الع

 المفاهيم الفلسفية والحساسية الخلقية ومهارات التفكير المستقبلى لطالب المرحلة الثانوية
12/3/2112 

 أ.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 د/عبد الرحمن امين رمضان

 هناء عبد الله محمد شحاته 27
لمعرفة واالداء المهنى لدى معلمى المواد المستودعات الرقمية : مدخل لترقية مهارات ادارة ا

 التجارية فى ضوء معايير التعليم التجارى
15/1/2112 

 ا.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 ياسمين أحمد عبد القادر كامل 22
دمج منهج العلوم المتكاملة خالل الحلقة االولى من مرحلة التعليم االساسى فى ضوء االسس 

 رية لمجتمع التعلم )دراسة تقويمية(النظ
12/2/2112 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن عبد العزيز
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