جامعة طنطا
اإلدارةالعامة لمركزالمعلومات
والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

دليل
رسائل الماجستير والدكتوراه

الممنوحة
للعام الجامعى

1029/1028

1

إعداد  /إدارةالتوثيق والمكتبة
إصدار  /إدارةالنشر

"دليـ ـ ـ ـ ـل رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة"
للعام الجامعي 1029/1028
إعداد  /إدارة التوثيق والمكتبة

باإلشتراك مع  /اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إصدار /إدارة النشر

2

كلمـة
السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد الرؤوف سبع

رئيس الجامعة
ف ـ إطــارإاتمــاة طامعــة طة ــا عمليــة البت ـ العلو ـ ال ـ ــدف إ ـ ــو
و
ــوة ـ يــا ال
المعلومــال الة مــة للبــاار ي والدارس ـ ي واســتمرارا للــدورال ـ
الجامعة من دعيم ل ةب الدراسال العليا وإمدا ام كل ما يتتاطوي إلي من يانال و رعلي م سبل البت .
ومـن مة لـا الــدورالمةـود ـاا ارم العامــة لمركـاالمعلومــال والتوشيـا ك اـد التــراي ي ال ـ تـد ا امــدا البـاار ي األ لــة
المتضمةة لكل ما او طديد يسـعدي ني ن ـدة د ليـل رسـائل الماطسـت والـدكتورا الممةواـة لعـاة  8102/8102الـ ى امـ
إعدا إ ارم التوشيا والمكتبة التعاوي مع اا ارم العامة للدراسال العليا والبتوث و ام إصدار إ ارم النتر.
مع خال ــص نمةي ـ ــات . . . .

رئيس الجامعة
أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع

3

كلمـــــة

السيد األستاذ الدكتور /القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث
ـــــــــــــــــــــ

من

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق
كأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد  ،فيسعدنى أن أقدم دليل
رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة لعام  2019/2018الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق والمكتبة
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر 0

مع خالص أمنياتى 0
أ0د /مصطفى الشيخ
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال

4

ليل رسائل الماطست والدكتورا الممةواة جامعة طة ا للعاة الجامع 8102/8102

ت رعاية
األستاذ الدكتور /مجد عبدالرؤوف سبع

رئيس الجامعة
ااشراف العاة

األستاذ الدكتور /مص ف التيخ
ال ائم عمال نائب رئيس الجامعة للدراسال العليا والبتوث
ااشراف التةفي
األستاذ /نامد رشا شلب

نم ي عاة الجامعة
إعدا وكتا ة و نسيا  :إ ارم التوشيا والمكتبة

ااصدار :إ ارم النتر

مع تيال :اا ارمالعامة لمركا المعلومال والتوشيا

5

هرس
د ليل رسائل الماطست والدكتورا الممةواةد
للعاة الجامع 8102/8102
الصفتة

الكلي ـ ـ ــة
-

اآل اب
التجارم
الت ية
الت ية الرياضية
الت ية الةوعية
التمريض
الح وق
الاراعة
الصيدلة
طب األسةاي
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كلية التربية
8

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

أمنه حميد محمد رجا العازمى

7

ايمان السيد عباس عبدالله

1

ايمان محمود ابوالنجا المنياوى

4

بسمه كيالنى الغمرى بدر

5

سلوى على لملوم دبنون

6

عماد حسن يوسف هدهود

قسم أصول التربية
عنوان الرسالة
التخطيط االستراتيجى لتمويل البحث العلمى بدولة الكويت فى ضوء اقتصاد
المعرفة
القيم التربوية وابعادها فى كتابات نجيب محفوظ ودور المدرسة الثانوية
المصرية فى تعزيزها
المتطلبات التربوية لمواجهة الف كر التكفيرى لدى بعض الشباب فى المجتمع
المصرى – دراسة تحليلية
دراسة تقويمية للدعم المجتمعى لمؤسسات رياض االطفال فى ضوء معايير
الجودة الشاملة
معايير إعداد المعلم فى كليات التربية بين المحلية والعالمية –
دراسة تحليلية نقدية

التخصص

تاريخ المنح
7112/2/11- 72
7112/11/72
7112/1/11- 11
7112/1/11- 11
7112/1/1- 71

التربية الخلقية عند متصوفة القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين

7112/17/11-11

2

فاطمة ابراهيم عبدالله بحيرى

وعى طالب الجامعة الفرنسية ببعض قيم المواطنة

7112/2/11- 72

2

محمد صالح عبدالرازق داوود

الخطاب التربوى فى سورتى النور والحجرات وتطبيقاتة التربوية المعاصرة –
دراسة تحليلية

7112/5/72

9

اإلشراف
ا.د /حسن ابراهيم عبدالعال
ا.د /محمد ابراهيم طه
ا.د /محمد على المرصفى
د  /احمد ابوالفتوح شبل
ا.د /حسن ابراهيم عبدالعال
ا.د /فاطمة فوزى عبدالعاطى
ا.د /سمير عبدالوهاب الخويت
د  /صفاء طلعت مدكور
ا.د /عبدالمنعم محى الدين عبدالمنعم
د  /عزيزه محمد عبدالهادى
ا.د /محمد على المرصفى
د  /على قطب حسن العبد
ا.د /عبدالرؤوف محمد بدوى
د  /محمد ابراهيم طه خليل
ا.د /محمد على المرصفى
ا.د /محمد ابراهيم طه خليل

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

1

عمر مكرم على محمد الشبشيرى

القيم التربوية المتضمنة فى مبدأ العدل فى االسالم

7112/5/72

7

فيروز رمضان عبدالبارى الوكيل

استراتيجية مقترحة الستثمار راس المال الفكرى فى تطوير البحث العلمى
بالجامعات المصرية فى ضوء التصنيفات العالمية للجامعات

7112/4/11

1

هبه مصطفى عبدالحليم ابراهيم السقا

التربية الجمالية عند ابى حيان التوحيدى

7112/5/72

4

هشام الموافى محمد حجازى

االعتماد المهنى للمعلم مدخل لتطوير كفايات معلمى المعاهد االزهرية

7112/11/72

أوآلً الماجستير  :ـ
م
1

اسم الطالب
اسماء السعيد احمد الخضرى

7

عصمت مصباح يوسف خورشيد

1

عمرو محسن عبدالعزيز الششتاوى

اإلشراف

ا.د /هويدا محمود االتربى
د  /ايمان عبده حافظ
ا.د /محمد على المرصفى
ا.د /سمير عبدالوهاب الخويت
ا.د /حسن ابراهيم عبدالعال
د  /ايمان عبده حافظ
ا.د /سمير عبدالوهاب الخويت
ا.د /محمد سعد القزاز

قسم إعداد معلم في اآلداب
عنوان الرسالة
اغراض الشعر الصوفى من صدر االسالم حتى القرن السابع الهجرى

التخصص
اللغة العربية

تاريخ المنح
7112/11/72

ادب الطفل لمرحلة الطفولة المبكرة فى الشعر العربى الحديث – دراسة تحليلية

اللغة العربية

7112/11/72

الحب فى شعر فاروق شوشة – دراسة تحليلية

اللغة العربية

7112/17/11-11

اإلشراف
ا.د /محمود عبدالحميد السقا
ا.د /محمود عبدالحميد السقا
د  /السيد محمد بسيونى
ا.د /محمود عبدالحميد السقا
د  /ابتسام السيد شعبان

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

التخصص

عنوان الرسالة

10

تاريخ المنح

اإلشراف

1

طه محمود محمد الجبالى

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

ايمان جمال الدين احمد سالمه

7

عبدالله عوض مسفر جمعان الرشيدى

1

عطيه صابر عطيه غزاله

4

مريم على عيد مصلح صويان دبوس المطيرى

5

مى حمد جديع جالل الدوسرى

6

هويدا احمد محمد عبدالهادى المهدى

التوجيهات التربوية فى القرآن الكريم – دراسة بالغية

اللغة العربية

7112/5/72

ا.د /حسن ابراهيم عبدالعال
ا.د /محمود عبدالحميد السقا

قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
التخصص

عنوان الرسالة
نظام التعليم االبتدائى فى مصر وسنغافورة – دراسة مقارنة

تاريخ المنح
7112/17/11-11

اليات مقترحة لتحقيق المسؤولية االجتماعية فى جامعة الكويت فى ضوء خبرة
الواليات المتحدة االمريكية
تصور مقترح لتحقيق المدرسة الجاذبة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى فى
جمهورية مصر العربية فى ضوء خبرات بعض الدول
دراسة مقارنة لنظام اعداد معلم المرحلة االبتدائية فى كل من
دولة الكويت وفنلندا
تحقيق الرضا الوظيفى لمعلمى المدارس الثانوية فى دولة الكويت باستخدام
مدخل االبداع االدارى
آليات مقترحة لمواجهة مشكالت االنشطة الالصفية بمرحلة التعليم الثانوى
العام بمحافظة الغربية فى ضوء ادارة الجودة الشاملة

7112/1/11- 72
7112/7/72- 71
7112/11/72
7112/17/11-11

7112/7/72- 71

اإلشراف
ا.د /احمد عابد طنطاوى
د  /هبه فؤاد الشقرفى
ا.د /احمد عابد طنطاوى
د  /هبه فؤاد الشقرفى
د  /محمد ابراهيم طه خليل
د  /هبه فؤاد الشقرفى
ا.د /هدى سعد السيد
ا.د /اميمه حلمى مصطفى
د  /كريمه محمد الشين
ا.د /احمد عابد طنطاوى
د  /يحيى اسماعيل يوسف

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

تغريد مرزوق سعد مرزوق العنزى

7

زينب عبدالنبى عبدالله المزدى

1

طه عبدالفتاح احمد حسن عطاالله

عنوان الرسالة
استراتيجية مقترحة لتحقيق التميز االدارى بالمدرسة االبتدائية بدولة الكويت
فى ضوء بعض النماذج العالمية
تطوير اداء اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت فى ضوء
بعض الخبرات العالمية
تصوير مقترح لتحقيق استقاللية الجامعات المصرية فى ضوء خبرة كل من

11

التخصص

تاريخ المنح
7112/1/11- 72
7112/17/11-11

7112/1/11- 72

اإلشراف
ا.د /هدى سعد السيد
د  /يحيى اسماعيل يوسف
ا.د /هدى سعد السيد
د  /اميرة مأمون عرفات
ا.د /احمد عابد طنطاوى

4

ناهد بهجت محمد مرسى عطية

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

آيه محمد زكى محمد الرشيدى

7

اسماء محمد جالل سعد الديب

المانيا واليابان
تصور مقترح لتحقيق متطلبات الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل
الجامعى بمصر فى ضوء مدخل التخطيط االستراتيجى المدرسى

7112/5/72

د  /يحيى اسماعيل يوسف
ا.د /احمد عابد طنطاوى
د /فاطمة محمد منير

قسم رياض األطفال
عنوان الرسالة
تصوير مقترح العداد معلمة الظل كمرافق تربوى فى ضوء
بعض التجارب العالمية

التخصص

تاريخ المنح
7112/6/72- 76

فعالية برنامج قائم على االلعاب الحركية فى بناء بعض المفاهيم الرياضية لدى
اطفال الروضة

7112/4/11

1

امانى سعيد احمد ابراهيم الشرقاوى

برنامج قائم على تنظيم مجال الرؤية الفنية لتنمية احساسات الطفل الجمالية
للفنون البصرية

7112/6/72- 76

4

امل السيد عبدالله السيد السطيحه

برنامج فى المفاهيم الهندسية قائم على التشكيل بخامات البيئة لتنمية التفكير
االبتكارى عند طفل الروضة

7112/1/11- 71

5

امل محمد عبدالحميد عبدالمقصود الحفنى

قيم المواطنة لطفل الروضة فى ظل تحديات العصر الرقمى بين الواقع والمامول

7112/7/72- 71

6

ايمان محمد ابراهيم على

فاعلية برنامج قائم على القصة الغنائية لتنمية بعض مهارات االستماع
والتحدث باللغة االنجليزية لطفل الروضة دراسى اللغة االنجليزية كلغة اجنبية

7112/4/11

2

مروه عزت السيد ابوالعنين

المضامين التربوية لكلمات بعض االغانى الشعبية المعاصرة وانعكاساتها على
الذكاء االخالقى لطفل الروضة

7112/1/11- 11

2

مروة مصطفى عبدالوهاب مصطفى هويدى

تنمية الفهم الرياضى عند طفل الروضة باستخدام نموذج التمثيالت المتعددة
للمفاهيم الرياضية فى ضوء نظرية فيجوتسكى

7112/1/11- 11

12

اإلشراف
ا.د /محمد متولى قنديل
د  /راندا مصطفى الديب
ا.د /ابراهيم عبدالوكيل الفار
د  /حنان حلمى لطفى الجمل
د  /فاطمة سامى ناجى
ا.د /فوزية محمود النجاحى
د  /احمد ابراهيم البنا
ا.د /عبدالرؤوف محمد الفقى
ا.د /فوزية محمود النجاحى
د  /احمد ابراهيم البنا
ا.د /سمير عبدالوهاب الخويت
د  /راند مصطفى الديب
د  /راند مصطفى الديب
د  /هبه السيد الطوخى
ا.د /محمد يحى ناصف
د  /راندا مصطفى الديب
د  /محمد ابراهيم طه خليل
ا.د /فوزية محمود النجاحى
د  /رمضان مسعد بدوى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

دينا السيد عبدالرحيم السيد

7

مروة احمد عبدالونيس ابراهيم

1

ميرفت محمد حسين درويش

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

آمال عبدالفتاح سليمان عبدالفتاح

7

اسماء فؤاد مصطفى خريصة

1

ساره جابر عبدالفتاح محمد ضبيع

التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

فاعلية برنامج النتاج القصة الرقمية فى اكساب طفل الروضة بعض مهارات
التواصل

7112/11/72

تصور مقترح لمواجهة االثار السلبية للصراع القيمى لدى طالبات رياض
االطفال – جامعة طنطا فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة

7112/7/72- 71

فاعلية االنشطة الموسيقية لتحسين بعض سلوكيات االنتماء لدى طفل الروضة

7112/1/11- 71

اإلشراف
ا.د /مصطفى عبدالخالق محمد
ا.د /محمد متولى قنديل
د  /حنان بديع عبدالحافظ
د  /راندا مصطفى الديب
د  /محمد ابراهيم طه خليل
ا.د /اميرة سيد فرج
د  /ايناس فاروق العشرى
د  /عبير عرفة عبدالجواد

قسم الصحة النفسية
التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

فعالية برنامج ارشادى انتقائى لتنمية الكفاءة الذاتية للمعلمين وأثره فى خفض
درجة العنف لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

7112/1/11- 17

فعاليه برنامج ارشادى نفسى دينى فى خفض التفكير فى االنتحار وتخفيف
العوامل المرتبطة بة لدى طالب الجامعة

7112/1/11- 11

فعاليه برنامج معرفى سلوكى فى خفض قلق االنفصال لدى عينة من االطفال

7112/1/11- 11

13

اإلشراف
ا.د /احمد متولى عمر
د  /ابتسام حامد السطيحة
د  /محمد عبدالمقصود على
ا.د /سيد احمد البهاص
د  /احمد احمد متولى
ا.د /احمد متولى عمر
ا.د /احمد الحسينى هالل

4

سليم موسى نمر التلولى

5

سمر السيد عبدالعليم متولى عبيد

فعالية برنامج ارشادى لتدعيم االنتماء الوطنى لدى المراهقين الفلسطينين
المقيمين بجمهورية مصر العربية
فعالية برنامج ارشادى عقالنى انفعالى فى تنمية المرونة النفسية وتخفيف
الضغوط الحياتية لدى امهات االطفال ضعاف السمع

7112/1/11- 11
7112/4/11

6

عبدالله احمد عبدالله حجازى

فاعلية برنامج ارشادى مقترح لتنمية المسئولية االجتماعية وا لكفاءة
السياسية لدى طالب الجامعة

7112/6/72- 76

2

عالء عبدالفتاح محمد سالمة

فعالية برنامج ارشادى مقترح فى تنمية الوعى الدينى وخفض تعاطى المخدرات
لدى طالب المدارس الثانوية

7112/2/11- 76

2

منيرة ابراهيم محمد محمد كامل

المعارف المتسلطة وعالقتها باساليب الدفاع لدى فئات اكلينيكية وعاديين

7112/11/72

ا.د /احمد محمد الحسينى هالل
د  /عيد جالل ابوحمزه
ا.د /سيد احمد البهاص
د  /سهام عبدالغفار عليوة
ا.د /محمد عبدالظاهر الطيب
ا.د /ابراهيم الشافعى ابراهيم
د  /عيد جالل ابوحمزة
ا.د /محمد عبدالظاهر الطيب
ا.د /ابراهيم الشافعى ابراهيم
ا.د /احمد محمد هالل
د /عيد جالل ابوحمزة

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

سالم المختار على امبارك

7

محمد كمال اسماعيل خضير

عنوان الرسالة
الضغوط التالية للصدمة وعالقتها بالتوافق النفسى واالجتماعى وبعض
االمراض السيكوسوماتية لدى عينه من طالب المرحلة الثانوية فى ليبيا
فعالية كل من  :الدمج والتدريب على بعض االنشطة فى تحسين التفاعل
االجتماعى وتنمية دافعية االنجاز لدى االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

14

التخصص

تاريخ المنح
7112/2/11- 72
7112/1/11- 11

اإلشراف
ا.د /ابراهيم الشافعى ابراهيم
ا.د /احمد محمد الحسينى هالل
ا.د /سيد احمد البهاص
ا.د /احمد متولى عمر

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

رانيا على على محجوب

7

رضا محمد رضوان محمد

1

شيماء محمد عباس البيومى

4

وسيم محمد احمد زيدان

قسم علم النفس التربوي
عنوان الرسالة
الذاكرة المستقبلية وعالقتها بمهارات ادارة الوقت ووجهة الضبط لدى طالب
الجامعة

التخصص

تاريخ المنح
7112/17/11-11

اساليب التعلم لدى فئات ومستويات الذكاء الشخصى فى ضوء نموذج ابوحطب
لدى طالب المرحلة الثانوية

7112/4/11

البناء العاملى لالبداع االنفعالى والذكاء االنفعالى واالبداع المعرفى لدى عينة
من طالب الجامعة

7112/4/11

اثر التدريب على استراتيجيات ما وراء الفهم على االداء القرائى فى اللغة
االنجليزية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم االساسى

7112/2/11- 76

اإلشراف
ا.د /ابوزيد سعيد الشويقى
د  /زينب محمد الشيشينى
ا.د /محمد الدسوقى الشافعى
ا.د /ابوزيد سعيد الشويقى
ا.د /حمدى محمد المليجى
ا.د /مجدى عبدالكريم حبيب
ا.د /ابوسعيد الشويقى
د  /زيد محمد الشيشينى
ا.د /عبدالوهاب محمد كامل
ا.د /حسين عبدالعزيز الدرينى
د  /داليا احمد بديوى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
رعد على جميل البحيرات

عنوان الرسالة
اثر التدريب على مبادئ نظرية تريز فى مهارات التفكير االختراعى لدى طالب
المرحلة الثانوية باالردن

15

التخصص

تاريخ المنح
7112/2/11- 72

اإلشراف
ا.د /عبدالوهاب محمد كامل
د  /دينا احمد حسن

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

آيه رضا عبدالعليم جودة

7

ازهار رمضان كمال زهران

1

اسماء احمد محمد شعبان الشامى

4

اسماء جمعة جاد الكريم عساف

5

اسماء عبدالباعث عبدالمجيد عطية

6

اسماء عبدالشكور سيد احمد الديبة

2

امينة ابراهيم محمد بدوى

قسم المناهج وطرق تدريس
التخصص

عنوان الرسالة
اثر استخدام االحصاءات التاريخية فى التدريس على تنمية بعض المهارات التاريخية
والتحصيل الدارسى وبقاء اثر التعلم لدى تالميذ المرحلة االعدادية
استخدام االفالم الوثائقية فى تدريس التاريخ لتنمية مهارة التخيل التاريخى والوعى
بالقضايا واالحداث المعاصرة لدى تالميذ المرحلة االعدادية
تصور مقترح لمنهج االحياء لتنمية بعض مهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب
الصف االول الثانوى

استخدام استر اتيجيات التذكر لتعلم افضل لمهارات التعبير الكتابى فى اللغة
الفرنسية كلغة اجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية
فاعلية استراتيجية مقترحة فى التعلم النشط لتنمية بعض مهارات الفهم العليا
فى النصوص االدبية لدى طالبات الصف االول الثانوى االزهرى
دراسة التفاعل بين المحاكاة الرقمية ونمط التعلم لبناء الفهم العميق فى تعلم
العلوم لتالميذ المرحلة االعدادية
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المعكوس فى تدريس التاريخ على تنمية
التحصيل وبعض المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة الثانوية
اثر استخدام الوسائط الفائقة فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات البحث
والتعاطف التاريخى لدى تالميذ المرحلة االعدادية

2

امنية نجاح محمد احمد حجازى

2

امينة فوزى ابراهيم وهدان

توظيف التقنيات التكنولوجية فى بيئة التعلم لمادة الدراسات االجتماعية لتنمية
مهارات ماوراء المعرفة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى

11

السيد رمضان سعد رمضان

اثر استخدام خرائط التفكير فى تدريس التاريخ على تنمية مهارات الفهم

16

تاريخ المنح

التاريخ

7112/2/11-72

التاريخ

7112/4/11

العلوم

7112/2/11-76

اللغة الفرنسية

7112/2/72- 71

اللغة العربية

7112/1/11- 11

العلوم

7112/5/72

التاريخ

7112/2/11- 72

التاريخ

7112/17/11-11

الدراسات االجتماعية

7112/17/11-11

التاريخ

7112/4/11

اإلشراف
ا.د /عاطف محمد بدوى
د  /عالء محمد بدر الدين
ا.د /عبدالرؤوف محمد الفقى
د  /عالء الدين محمد بدر
ا.د /عبدالملك طه الرفاعى
د  /حنان حمدى احمد ابورية

ا.د /عزه عبدالرازق عبدربه
د  /عالء الدين محمد الكوش
ا.د /عبدالحميد عبدالله عبدالحميد
د  /رهام ماهر الصراف
ا.د /نبيل عبدالواحد فضل
د /دعاء عبدالرحمن عبدالباقى
ا.د /عاطف محمد بدوى
د  /سامية المحمدى فايد
ا.د /عبدالرؤوف محمد الفقى
د  /سامية المحمدى فايد
ا.د /عبدالرؤوف محمد الفقى
د  /سامية المحمدى فايد
د  /محمد ابوالفتوح الليثى
ا.د /عبدالرؤوف محمد الفقى

11

الشيماء عبده طه حافظ عبدالصمد

17

رنا محمد درويش جاد مسلم

11

سحر ابراهيم عبدالحكيم البساتينى

14

شيماء محرم ربيع ابوالعال

15

طاهر عبدالرازق سليمان ابو موسى

16

فاديه محمد على سيد احمد

12

عبدالعال محمد عبدالعال ضبش

12

عماد الدين محمد على عمار

12

محمد عبدالحليم عبدالبارى محمود

71

محمد محمد السيد حويلة

71

مصطفى عبدالله صميدة الجنيدى

77

مها حمادة جالل ابراهيم

71

مى السيد عبدالمجيد دوير

التاريخى والدافعية نحوالتعلم الذاتى لدى طالب المرحلة الثانوية
برنامج مقترح فى السكرتارية االلكترونية لتنمية بعض مهارات االعمال
المكتبية المستحدثة واالتجاه نحو وظيفة السكرتارية فى العصر الرقمى لدى
طالب المدارس الثانوية التجارية
استخدام المدخل التفاوضى فى تدريس التاريخ لتنمية بعض مهارات التفكير
الناقد وقيم التسامح لدى تالميذ المرحلة االعدادية
استخدام استراتيجية التدريس فى الوقت المناسب لتنمية الجودة البالغية فى
كتابة المقال لدى الطالب المعلمين للغة االنجليزية كلغة أجنبية
توظيف بعض ادوات العصف الذهبى المتاحة على االنترنت فى تنمية مهارات
التعلم الذاتى لدى طالب الدبلوم المهنى شعبة تكنولوجيا التعلم
فاعلية بعض استراتيجيات الحكى القصصى لتنمية االداء الشفهى فى اللغة
العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية االزهرية
تصميم انشطة الكترونية وفق نموذج التعلم المتمركز حول المشكلة وفاعليته
فى تنمية مهارات التفكير االحصائى والدافعية لتعلم االحصاء لدى طالب
المدارس الثانوية التجارية
فاعلية استخدام برنامج كمبيوتر متعددالوسائط فى تنمية الوعى البيئى فى مادة
امراض النبات لدى طالب المرحلة الثانوية الزراعية
استخ دام المعامل االفتراضية لتحسين االداء التدريس لمعلمى العلوم وعالقة
ذلك بتنمية بعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
فاعلية استخدام خرائط التفكير فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض
المهارات االستقصائية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
فاعلية بعض استراتيجيات الحوار فى تنمية التذوق األدبى للشعر لدى طالب
الصف األول الثانوى
اثر استخدام استراتيجيات التذكر فى تنمية مفردات اللغة االنجليزية كلغة اجنبية
والوعى بهذه االستراتيجيات لدى طالب المرحلة االعدادية
فاعلية استراتيجية مقترحة فى ضوء النظرية التوسيعية قائمة على الشبكات
االجتماعية لتنمية المفاهيم التاريخية وبقاء اثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية
فاعلية وحده رقمية مقترحة فى تنمية مهارات ادارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات
الصغيرة لدى طالب المدارس الثانوية التجارية فى ضوء االقتصاديات الجارية

17

د  /سامية المحمدى فايد
العلوم التجارية

7112/4/11

التاريخ

7112/2/11- 76

اللغة االنجليزية

7112/11/72

تكنولوجيا التعلم

7112/11/72

اللغة العربية

7112/7/72- 71

العلوم التجارية

7112/7/72- 71

العلوم الزراعية

7112/7/72- 71

العلوم

7112/4/11

الدراسات االجتماعية

7112/7/72- 71

اللغة العربية

7112/11/72

اللغة االنجليزية

7112/6/72- 76

التاريخ

7112/5/72

العلوم التجارية

7112/7/72- 71

ا.د  /فاتن عبدالحميد فودة
ا.د /مصطفى عبدالخالق محمد
ا.د /عاطف محمد بدوى
د  /سامية المحمدى فايد
ا.د /صالح الدين محمد بدر
د  /مجدى السيد عبدالعزيز
ا.د /سعاد احمد شاهين
ا.د /مصطفى عبدالخالق محمد
د  /سعد محمد امام
ا.د /ناديه على ابوسكينه
د  /ايمن ابو بكر سكين
ا.د /فاتن عبدالمجيد فوده
د  /عالء المرسى حامد ابوالريات
ا.د /سعاد احمد شاهين
د  /الفت عيد شقير
ا.د /عبدالملك طه عبدالرحمن
د  /فاطمة مصطفى رزق
ا.د /محمد امين عطوه
د  /محمد ابوالفتوح الليثى
ا.د /عبدالحميد عبدالله عبدالحميد
د  /دياب عيد دياب
ا.د /صالح الدين محمد ابراهيم بدر
د  /مجدى السيد عبدالعزيز
ا.د /عبدالرؤوف محمد الفقى
د  /عالء الدين محمد بدر
ا.د /برهامى عبدالحميد زغلول

74

مى حسن ابراهيم سالمة

توظيف الويكى التعليمى فى تنمية فهم المفاهيم العلمية ومهارات التفكير الناقد
والتواصل االجتماعى فى علم االحياء لدى طالب المرحلة الثانوية

العلوم

7112/7/72- 71

75

نادية لطفى محمد العسال

استخدام المحاكاة الحاسوبية التفاعلية فى تنمية مهارات البيع الشخصى والوعى
بأخالقيات البيع وحقوق المستهلك لدى طالب المدارس الثانوية التجارية

العلوم التجارية

7112/11/72

76

ناهدة عسكر سعود على البلوشى

العلوم

7112/11/72

72

وفاء عبدالمنعم ابوالوفا يوسف

العلوم

7112/4/1

استخدام استراتيجية االستقصاء الشبكى لتدريس بعض مفاهيم الكيمياء
وعالقتة بنمو الفهم العميق لدى طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت
استخدام الواقع المعزز لبناء المفاهيم العلمية وعالقته بانماط تعلم تالميذ مرحلة
التعليم االساسى

د  /حنان ابوالمجد طمان
ا.د /ثناء مليجى عودة
د  /حنان حمدى ابورية
أ.د/برهامى عبدالحميد زغلول
د /حنان ابوالمجد طمان
ا.د /نبيل عبدالواحد فضل
د /فاطمه مصطفى رزق
ا.د /نبيل عبدالواحد فضل
د  /احمد عطية سالم

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

امل محمود ابراهيم عبدالواحد

عنوان الرسالة
التطوير المهنى لمعلمى اللغة الفرنسية فى المرحلة الثانوية العامة
بمساعدة بيئة تعلم الكترونية

التخصص
اللغة الفرنسية

7

الباشا مسعد مصطفى عوض

فاعلية الخرائط االلكترونية عبر الويب فى تدريس الجغرافيا على تنمية بعض
المهارات الجغرافية والذكاءات المتعددة لدى طالب المرحلة الثانوية

الجغرافيا

1

الشيماء محمود توفيق الرشيدى

تنمية االداء الكتابى والوعى والدافعية للكتابة لدى طالب المعلمين للغة
االنجليزية كلغة اجنبية من خالل تحليل ونقد النصوص النموذجية

اللغة االنجليزية

4

ايمان محمد عبدالمجيد الفقى

الفورمات مدخل لتنمية حس القياس وبعض عادات العقل لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية

الرياضيات

5

جميله احمد رجب حسن الرئيس

6

حاتم عزمى عبدالحميد ابو العزم

فاعلية ملف االنجاز االلكترونى فى تحسين تعلم الرياضيات لدى طالبات
الصف الخامس االبتدائى وتنمية تفكيرهم التاملى ودافعيتهم لالنجاز فى
دولة الكويت
استخدام مدونه تعليمية لوحدة إثرائية فى مادة الجغرافيا لتنمية مهارات
التفكير المستقبلى والذكاء البصرى المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية

18

الرياضيات
الجغرافيا

اإلشراف
تاريخ المنح
ا.د /عزة عبدالرازق عبدربة
7112/1/11- 71
ا.د /سعاد احمد شاهين
ا.د /محمد امين عطوة
7112/17/11-11
د /سامية المحمدى فايد
ا.د /مصطفى عبدالعاطى بدر
 7112/1/11- 71ا.د/على انور عامر
د  /هبة سيد الطوخى
ا.د /ناجى ديسقورس ميخائيل
 7112/17/11-11ا.د /ابراهيم عبدالوكيل الفار
د  /ياسر عبدالرحيم بيومى
ا.د /ناجى ديسقورس ميخائيل
 7112/1/11- 11ا.د /ابراهيم عبدالوكيل الفار
د  /رمضان مسعد بدوى
 7112/17/11-11ا.د /محمد امين عطوة
د  /سامية المحمدى فايد

2

حماده الطاهر بسيونى الفار

استخدام نموذج مقترح قائم على التعلم المدمج فى تنمية مهارات المحاسبة
الفندقية وبعض مهارات التفكير والدافعية للتعلم لدى طالب المدارس الفندقية

العلوم التجارية

7112/11/72

أ.د/برهامى عبدالحميد زغلول
د /حنان ابوالمجد طمان

2

شريهان مصطفى عيسى مصطفى السيد

فاعلية مدخل التعليم القائم على المحتوى لتحسين مهارتى االستماع والتحدث
وزيادة الدافعية لتعلم اللغة االنجليزية لدى طالب المدارس الرسمية للغات

اللغة االنجليزية

7112/6/72- 76

ا.د /مصطفى عبدالعاطى بدر
ا.د /صالح الدين محمد بدر
د  /هبه سيد الطوخى

2

شيماء محمد فهيم يوسف

الثقافة العلمية كمدخل لتطوير االداء المهنى لمعلمى علوم التعليم
االساسى من خالل مجتمعات التعلم الرقمية

العلوم

7112/1/11- 11

11

عمر مختار عمر الجبيرى

تطوير منهج التاريج فى ضوء قيم المواطنة لتنمية التفكير الناقد والمشاركة
المجتمعية والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية فى ليبيا

التاريخ

7112/2/11- 72

11

محمد ماجد نور الدين خيال

استخدام التعلم بالتعاقد فى تنمية مهارات القراءة والكتابة االبداعيتين
لدى تالميذ المرحلة االعدادية

اللغة العربية

7112/7/72- 71

17

محمود احمد السعيد الخنانى

فاعلية الحوسبة السحابية فى تدريس الجغرافيا على اكتساب بعض مبادئ
العدالة البيئية وتنمية الثقافة الجغرافية لدى تالميذ المرحلة االعدادية

الجغرافيا

7112/4/11

11

محمود السعيد محمود عراقيب

14

مروه فتحى فتوح حفور

15

مروة نبيل عبدالنبى االحول

16

نورى امعمر مفتاح امحمد

12

هاشم حمدى محمد على قطب

12

هناء عبدالرحمن محمد حسن المال

بناء بيئة تعلم شخصية لتلبية االحتياجات التدريبية فى المستحدثات
التكنولوجية لدى معلمى مرحلة التعليم االساسى واثرها على مهارات
التنظيم الذاتى واالتجاه نحوها
تنمية االداء الكتابى والدافعية نحو الكتابة لدى طالب قسم اللغة
االنجليزية باستخدام الكتابة التشاركية القائمة على الحوسبة السحابية
توظيف تكنولوجيا الصف المقلوب لتحقيق المعايير العالمية لممارسة
الرياضيات وتطوير العقلية الرياضية وتاثير ذلك على الممارسات
التدريسية الفعالة لدى الطالب المعلمين بكلية التربية
برنامج مقترح لحسين اداء معلمى العلوم فى ضوء المعايير العالمية
بمرحلة التعليم االساسى فى ليبيا
فاعلية التعلم المخلط معززا ببرنامج جيوجبرا فى تنمية مهارات النمذجة
الرياضية لحل المشكالت التطبيقية وتعديل المعتقدات الرياضية لدى
طالب الصف االول الثانوى
برنامج مقترح قائم على مسرحه منهج التربية الفنية لتنمية التصيل المعرفى

19

تكنولوجيا التعليم

7112/1/11- 71

االنجليزية

7112/2/11- 76

الرياضيات

7112/7/72- 71

العلوم

7112/17/11-11

الرياضيات

7112/17/11-11

التربية الفنية

7112/11/72

ا.د /نبيل عبدالواحد فضل
ا.د /عبدالملك طه عبدالرحمن
ا.د /روبرت ياجر
ا.د  /عبدالرؤف محمد الفقى
ا.د /عبدالحميد السيد المنشاوى
ا.د /عبدالحميد عبدالله عبدالحميد
د  /رهام ماهر الصراف
ا.د /محمد امين عطوة
د  /دعاء سعيد البربرى
ا.د /سعاد احمد شاهين
ا.د /مصطفى عبدالخالق محمد
د  /سعد محمد امام
ا.د /احمد محمود عليوه
د  /نجوى حمزة سراج
ا.د /ناجى ديسقورس ميخائيل
ا.د /ابراهيم عبدالوكيل الفار
د  /رمضان مسعد بدوى
ا.د /عبدالملك طه عبدالرحمن
د  /ساميه محمد ابواليزيد
ا.د /ناجى ديسقورس ميخائيل
ا.د /ابراهيم عبدالوكيل الفار
د/رمضان مسعد بدوى
ا.د /عبدالملك طه عبدالرحمن

وبعض المهارات الفنية والحياتية لدى تالميد المرحلة االبتدائية بدولة الكويت
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ا.د /امانى محمد شاكر

