
 امعة طنطاج
 كمية التربية

 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية 
 
 
 
 
 

 رسائل العلويتـالـاى بـيــب
 ) هاجستري ودكتوراه (
 املوجودة مبكتبت القسن

 7102/7102حتي عام 
 
 
 
 
 
 
 



 مالحظات عنوان الرسالة اسم الباحث السنة م
 ماجستير دراسة حالة  –دائي في سمطنة عمان نظام التعميم االبت فاطمة محمد منير الممعي  2001 1
فررررري مألررررر واةردن دراسررررة مقارنرررررة فرررري  رررررو  اإلشرررررات التربرررروي  نايفة قاسم عمي  2002 2

 بعض االتجاىات المعاألرة 
 ماجستير 

 ماجستير  دراسة مقارنة لمتعميم االبتدائي في كل من مألر وأندونسيا إبراىيم أبو الخير سنبمو 2003 3
 ماجستير  دراسة مقارنة  –إعداد معمم التعميم الفني في مألر والكويت  ألبر محمد ألبر  أحمد 2003 4
نجمترا مجمس اآلبا  والمعممين في  طارق إسماعيل زلط  2003 5  ماجستير  دراسة مقارنة  –مألر وا 
مجررررررررررررردي فرررررررررررررت  ا  عمرررررررررررررري  2004 6

 المغربي
ساسري تطروير نظرام المسرار الخراح الحمقرة ال انيرة مرن التعمريم اة

 المعاألرةفي مألر في  و  االتجاىات العالمية 
 ماجستير

نمط المناخ التنظيمي بمعاىد التعميم ال انوي اةزىري في محافظة  محمود محمد محمد خميل  2004 7
 الغربية دراسة نظرية وأمبريقية 

 ماجستير 

عبررررررررررررررد ا  عبيررررررررررررررد محمرررررررررررررررد  2005 8
 الشمري 

 ماجستير  في دولة الكويت واقع التوجيو في المرحمة االبتدائية 

السيد عبد السميع محروس  2005 9
 مندور 

القرررررردرات والمرررررروائ  المنظمررررررة إلدارة المرحمررررررة ال انويررررررة فرررررري مألررررررر   
 دراسة تقويمية 

 ماجستير 

دراسرررررة  –ترررردريي مرررررديرات ريرررراض اةطفرررررال فرررري مألرررررر وانجمترررررا  وال  بسيوني عمي ابراىيم  2005 10
 مقارنة 

 ماجستير

القرارات الوزارية في مجال التعميم في مألر وأسموي تنفيذىا لدي  راىيم عبد العال أحمدإب 2005 11
 دراسة إمبريقية  –مديري المدارس االبتدائية 

 ماجستير 

 ماجستير  نظام التعميم االبتدائي في مألر وأسبانيا دراسة مقارنة  نجال  سري محمد جابر  2005 12

 ليسمية السيد متولي الشاذ 2005 13
تطرروير نظرررام ترردريي مرررديري المرردارس ال انويرررة العامررة بجميوريرررة 
مألر العربية أ نرا  الخدمرة فري  رو  االتجاىرات الحدي رة لر دارة 

 المدرسية 
 ماجستير

 ماجستير  بجامعة طنطا  –ويم تدريي المعيدين والمدرسين المساعدين تق طو عبد الفتاح عطا ا   2006 14
إعداد وتدريي معمم التعميم الألناعي في كل من مألر والواليات  دان زكي ألبحي أبو ف 2006 15

 دراسة مقارنة  –المتحدة اةمريكية 
 ماجستير 

مقتررررح لتطررروير نظرررام التوجيرررو الفنررري فررري التعمررريم ال رررانوي تألرررور  وال  عبد العزيز شعبان  2006 16
 الفني في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

 ماجستير دراسرررة تقويميرررة لوحررردات تررردريي المعممرررين بمررردارس التعمررريم العرررام  ارس أحمد الششتاوي ف 2006 17



 بجميورية مألر العربية 
مكانيرررة  دعا  مألطفي سميمان  2007 18 التعمرريم العرررالي مرررن بعرررد فررري جميوريرررة ألمانيرررا االتحاديرررة وا 

 اإلفادة منو في جميورية مألر العربية 
 ماجستير 

تقرررررويم كفررررررا ة اإلدارة المدرسررررررية بالمرحمرررررة ال انويررررررة العامررررررة بدولررررررة  فواز مال  عسل العنزي  2007 19
 دراسة ميدانية  –الكويت 

 ماجستير 

رييررام إسررماعيل زكريررا عبرررد  2007 20
 الدايم 

الغربيرررة تطرروير اإلدارة المدرسرررية بالمرردارس ال انويرررة فرري محافظرررة 
 في  و  االستخدام اةم ل لموقت 

 ماجستير 

نس محسرررررررررررن دىشررررررررررران يرررررررررررو  2007 21
 دىشان 

بمحافظررررررة الكفايرررررات المينيررررررة لمرررررديري المرررررردارس ال انويرررررة العامررررررة 
 دراسة حالة  –الغربية 

 ماجستير 

تألور مقترح لتفعيل دور المكتبات المدرسية بالتعميم ال رانوي فري  عرفة حسين عرفة رمان  2007 22
 مألر في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

طرروير برررامت الترردريي لترقيررة المدرسررين لوظيفررة مرردرس أول فرري ت سموي محمد عمي السمني  2007 23
  و  خبرات بعض الدول المتقدمة 

 ماجستير 

تطروير إدارة مراكررز البحررث التربرروي فرري مألررر فرري  ررو  خبرررات  عماد سعيد حسن عالم  2007 24
 بعض الدول المتقدمة 

 ماجستير 

محمرررررررررررررد محمررررررررررررردي محمررررررررررررررد  2007 25
 مخمح 

يي معممي التعميم ال انوي الألناعي أ نا  دراسة مقارنة لنظام تدر 
 الخدمة في مألر وأمريكا وألمانيا 

 ماجستير 

تألرور مقتررح لتطرروير الخردمات التربويرة والتعميميررة بنقابرة الميررن  إيمان محمد الألاوي  2007 26
 التعميمية في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

لعميرررا بجامعررررة الكويرررت وكيفيرررة عالجيرررا فرررري مشررركالت الدراسرررات ا عواطت ىادي الحويمة  2007 27
  و  التجربة اليابانية 

 دكتوراه

تألرور مقترررح لتطروير اإلدارة الجامعررة بالكويررت فري  ررو  مرردخل  تياني ألال  خميفة العنزي  2007 28
 إدارة الجودة الشاممة 

 دكتوراه

ي فري مألرر فري  رو  تطوير نظام إعداد معممة االقتألراد المنزلر مريم جودة محمد الشريت  2008 29
 االتجاىات العالمية المعاألرة 

 ماجستير 

إعررررداد ىيكمرررررة اإلدارات التعميميرررررة باسررررتخدام كفايرررررات التكنولوجيرررررا  محمد السعيد محمد طاليع  2008 30
 اإلدارية دراسة ميدانية بمحافظة الغربية 

 ماجستير

لممارسرة الوظرائت اإلداريرة بدولرة تردريي معممري المرحمرة ال انويرة  عبد ا  سميمان اليويدى 2008 31
 دراسة تحميمية –الكويت 

 ماجستير



 ماجستير  العولمة وأنظمة التعميم الشرق أوسطية  خالد ابراىيم حافظ ابراىيم  2008 32
المشرركالت اإلداريررة لمعممرري المرحمررة االبتدائيررة فرري دولررة الكويررت  أحمد سند الحربي  2008 33

 ري المدارس وطرق عالجيا من وجية نظر مدي
 ماجستير 

سررريام إبررررراىيم عبررررد المجيررررد  2008 34
 حسين

تطوير التدريي العممي في المدارس ال انوية الألناعية في مألر 
 في  و  خبرات بعض الدول المتقدمة 

 ماجستير 

برنامت التنمية المينية لممشرفين التربويين في دولة الكويت دراسة  عبد ا  فييد العجمي  2008 35
 مية في  و  المتطمبات المينية تقوي

 ماجستير

الحسررررررررريني الحسررررررررريني أبرررررررررو  2008 36
 اليزيد ميدي

التربيررة الجنسررية فرري مألرررر والواليررات المتحرردة اةمريكيررة وبعرررض 
 الدول اةوربية دراسة تحميمية مقارنة 

 ماجستير 

اريررة لممدرسرررة المحاكرراة بررالكمبيوتر كمررردخل لفاعميررة العمميرررات اإلد يحيى إسماعيل يوست  2008 37
 تدريي ال انوية برنامت 

 دكتوراه 

العالقررررة بررررين  ررررغوط العمرررررل والر ررررا الرررروظيفي واإلنتاجيررررة لررررردي  ألفا  عبد الرازق العتربي  2008 38
 معممي المرحمة ال انية من التعميم في محافظة الغربية 

 دكتوراه

رحررررراي كمرررررال عبرررررد الفترررررراح  2009 39
 سميمان 

طفررررررال فرررررري كررررررل مررررررن مألررررررر تطرررررروير إدارة مؤسسررررررات ريرررررراض اة
 والسعودية في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

محمررررررررررررررررد سررررررررررررررررعد جررررررررررررررررردعان  2009 40
 الياجري 

تقويم برامت التدريي في الييئة العامرة لمتعمريم التطبيقري والتردريي 
 بدولة الكويت 

 ماجستير 

منيرررررررررررررررررة سررررررررررررررررعود عرررررررررررررررروض  2009 41
 الرشيدي 

ال رررانوي العررام بدولرررة  الجررودة الشررراممة مرردخاًل لتطررروير إدارة التعمرريم
 الكويت 

 ماجستير 

محمرررررررررررد مألرررررررررررطفي كمررررررررررررال  2009 42
 عطوة 

 ماجستير  دراسة مقارنة  –التعميم الفني الألناعي في مألر وماليزيا 

تطررروير نظررررام اإلشررررات التربرررروي فررري مؤسسررررات التربيرررة الخاألررررة  دالل حمود سعود الدويمة  2009 43
 دراسة ميدانية  –بدولة الكويت 

 ماجستير 

 ماجستير تطوير التعميم الفني في مألر في  و  التجربة الماليزية  ىالة محمد منألور  2009 44
مشرركالت إدارة الفألررل بالمرحمررة االبتدائيررة بدولررة الكويررت وكيفيررة   يا  أحمد السيد الرفاعي  2009 45

 دراسة ميدانية  –مواجيتيا من وجية نظر المعممين والمديرين 
 ماجستير 

إعرداد معممررات ريرراض اةطفررال بمألررر فرري  ررو  خبرررات بعررض  الة يحيي أحمد داود ى 2009 46
 الدول 

 ماجستير 

 ماجستير تألرور مقترررح لتطروير إدارة المعاىررد التابعررة لمييئرة العامررة لمتعمرريم نرررررررررررررروات ألرررررررررررررررنت ناألرررررررررررررررر  2009 47



 التطبيقي والتدريي بدولة الكويت  الظفيري
محمررررررررررررود عبرررررررررررررد ا  جبرررررررررررررر  2009 48

 الحمموشي 
دراسرة مقارنرة لنظرام الجامعررة العماليرة فري كررل مرن مألرر وانجمترررا 

 والألين  
 دكتوراه 

تمويرل التعمريم الجرامعي فرري مألرر وبريطانيرا والواليرات المتحرردة    إبراىيم أبو الخير سنبمو 2009 49
 دراسة مقارنة ( 

 دكتوراه 

دراسررة  –افظرة كفررر الشري  التخطريط لمرحمررة ريراض اةطفررال لمح عميا  عمي محمد الجندي  2009 50
 حالة 

 ماجستير 

تفررررويض السررررمطة وعالقتيررررا بالر رررررا المينرررري لممعممررررين بمحافظرررررة  وحسوزان عبد التواي شي  2010 51
 الغربية 

 ماجستير 

تطروير اإلدارة المدرسرية بالحمقررة اةولري مرن التعمرريم اةساسري فرري  منال محمد سيد أحمد  2010 52
 لشاممة مألر باستخدام مدخل الجودة ا

 ماجستير 

داليررررررا أحمررررررد شررررررمس الرررررردين  2010 53
 حمودة 

تطرروير اإلدارة المدرسررية فرري مرحمررة مررا قبررل التعمرريم الجررامعي مررن 
 خالل اإلدارة المتميزة لممدرسة الفعالة 

 ماجستير 

تألرررور مقتررررح إلدارة النشررراط المدرسرررري بمرحمرررة التعمررريم اةساسرررري  نعمات فؤاد فرج مندور  2010 54
 و  خبرات بعض الدول بمألر في  

 ماجستير 

عررررررررررررررادل مجبررررررررررررررل عرررررررررررررروض  2010 55
 المطيري 

تطرررروير اإلدارة المدرسررررية فررررري المرحمررررة االبتدائيرررررة بدولررررة الكويرررررت 
 باستخدام بعض المداخل اإلدارية الحدي ة 

 ماجستير 

تطررروير إدارة الجامعرررة العماليرررة فررري مألرررر فررري  رررو  االتجاىرررات  غادة محمد فتحي موسي  2010 56
 ية الحدي ة اإلدار 

 ماجستير 

أسرررررررررررامة إسرررررررررررماعيل حامرررررررررررد  2010 57
 الشربيني 

تألور مقترح لنظام االبتعاث الخارجي المألري في  و  خبرات 
 بعض الخبرات الدولية 

 ماجستير 

المسرررتوي الجررودة الشررراممة كمرردخل لتطررروير اإلدارة التعميميررة عمررري  دينا محمد قاسم جعفر  2010 58
 ية المحمي بجميورية مألر العرب

 ماجستير 

تطررررروير إدارة مؤسسررررررات التربيرررررة الخاألررررررة فررررري جميوريررررررة مألررررررر  ىبو فؤاد ألادق الشقرفي  2010 59
 العربية في  و  خبرات بعض الدول المتقدمة 

 ماجستير 

تطوير أدا  القيادات التربوية في المناطق التعميمية بدولة الكويت  منال الفي خمت  2010 60
 المعاألرة  في  و  االتجاىات اإلدارية

 ماجستير 

تألررررور مقتررررررح العتمررررراد و رررررمان جرررررودة مؤسسرررررات التعمررررريم قبرررررل  مبارك عواد البرازي  2010 61
 الجامعي بدولة الكويت 

 دكتوراه 



التنميررة المينيررة لمررديري الحمقررة اةولررري مررن التعمرريم اةساسرري فررري  مجدي فت  ا  المغربي  2010 62
 مألر في  و  خبرات بعض الدول المتقدمة 

 دكتوراه 

فعاليرررررة جررررررودة المنظومررررررة المدرسررررررية باسررررررتخدام أسررررررموي اليندسررررررة  أحمد محمد سعيد  2010 63
 اإلدارية 

 دكتوراه 

لتمويل التعميم ال انوي الفني في مألرر وانجمتررا وأمريكرا التخطيط  إيياي إبراىيم منجي الحو  2010 64
 دراسة مقارنة  –

 دكتوراه 

معرايير ال رمان والجرودة فري التعمرريم الجرامعي ومردي تطبيقيرا فرري   جييان عبد العزيز رجي 2010 65
 دراسة حالة  –جامعة طنطا 

 دكتوراه 

برنرررامت مقتررررح لتررردريي مرررديري المررردارس بالمرحمرررة االبتدائيرررة فررري  مشعل سعود الميموني  2010 66
 احتياجاتيم  في  و  دولة الكويت

 ماجستير 

ندسة اإلداريرة كمردخل لتحسرين إدارة المدرسرة ال انويرة استخدام الي سعد عوض الخالدي  2010 67
 بدولة الكويت 

 دكتوراه 

تدريي مديري المدارس ال انوية عمي إدارة اةزمات بدولة الكويت  أحمد ألبر الشمري  2010 68
 في  و  خبرات بعض الدول المتقدمة 

 دكتوراه 

لتعمرررررريم الجرررررامعي فرررررري مألررررررر إدارة المعرفرررررة وتطرررررروير مؤسسرررررات ا حسنا  محي سالمة  2010 69
 دراسة مقارنة  –والواليات المتحدة اةمريكية 

 ماجستير 

( 12-10معوقررات اتخرراذ القرررار لررردي مررديري مرردارس الألرررفوت   فواز دىيم الرشيدي  2010 70
 بدولة الكويت وأساليي التغمي عمييا دراسة ميدانية 

 ماجستير 
 
 

محمررررررررررد البسررررررررررريوني السررررررررررريد  2011 71
 القميوبي 

ناخ التنظيمي بمدارس التعميم ال انوي الألناعي نظام السنوات الم
 ال الث وعالقتو باالنتاجية التعميمية دراسة ميدانية 

 ماجستير 

االحتياجرات الخاألرة فري دولرة الكويرت فري تقويم نظام دمرت ذوي  محمد سعيد الياجري  2011 72
  و  تجاري وخبرات بعض الدول 

 ماجستير 

ال رررغوط المينيرررة وت  يرىرررا عمرررري اتخررراذ القررررار التربررروي بالمرحمررررة  غازي المطيري محمد راشد  2011 73
 ال انوية بدولة الكويت 

 ماجستير 

 
74 

 
2011 

 
أميررررررررررررررر حسرررررررررررررررن بسررررررررررررررريوني 

 عشماوي

 
بالمدرسة ال انوية الألناعية نظام ال الث تطوير اإلدارة المدرسية 

 السنوات بمألر في  و  الفكر اإلداري المعاألر 

 
 ماجستير

     



تطررروير اإلدارة المدرسررررية بدولرررة الكويررررت ومممكرررة البحرررررين دراسررررة  مساعد مطمق المطيري  2011 75
 مقارنة 

 ماجستير 

تطوير اإلدارة المدرسية لممرحمة ال انويرة بدولرة الكويرت فري  رو   إبراىيم محسن طاىر  2011 76
 االتجاىات اإلدارية الحدي ة 

 ماجستير 

تألررور مقتررررح لتفعيررل أدا  مرررديري المرردارس اإلعداديرررة باسرررتخدام  حسن محمد زيادة  2011 77
 إدارة الوقت " دراسة ميدانية بمحافظة الغربية "

 ماجستير 

المتوسرطة بدولرة الكويرت فري تطوير أدا  مديري مردارس المرحمرة  كم وم حسن عوض بيذادي  2011 78
  و  اإلدارة باةىدات 

 ماجستير 

أنمرررراط االتألررررال اإلداري ومعوقاترررررو فرررري المرحمرررررة ال انويررررة بدولرررررة  حمد غازي المطيري  2011 79
 الكويت 

 ماجستير 

 ماجستير من مألر وفرنسا نظم التقويم في المدرسة االبتدائية بين كل  رييام عبد الرسول محمد  2011 80
لتفعيل دور مؤسسات الحكم المحمي في النيوض بالتعميم ما قبل  تامر محمود الألباحي  2011 81

 الجامعي في  و  خبرات بعض الدول المتقدمة 
 ماجستير 

االبتدائيرة بمألرر لتطرروير تألرور مقتررح لتردريي مرديري المردارس  إبراىيم مألطفي مخيمر  2011 82
 كفاياتيم اإلدارية في  و  الجودة واالعتماد التربوي 

 ماجستير

اجررررات الخاألرررة عمرررري برنرررامت مقتررررح لترررردريي معممررري ذوي االحتي محمود محمد خميل  2011 83
 إدارة اةزمات المدرسية 

 دكتوراه 

إعرررداد معمررررم الكبرررار فرررري مألرررر فرررري  رررو  خبرررررات بعرررض الرررردول  إيياي محمد متولي  2011 84
 المتقدمة 

 دكتوراه

كمرردخل لتحسررين جررودة إدارة التعمرريم العرررام التخطرريط االسررتراتيجي  خميفة حمود مسمم العنزي  2011 85
 بدولة الكويت 

 دكتوراه 

المتطمبرات التدريبيرة لمرديري مردارس التعمريم اةساسري بمألرر فري  محمود عبد الرحمن  2011 86
  و  إدارة الجودة الشاممة 

 دكتوراه 

تطرروير إدارة المدرسررة االبتدائيررة بدولررة الكويررت لمواجيررة تحرررديات  فالح سعد الطامي  2012 87
 مجتمع المعرفة 

 دكتوراه 

 
88 
 

 
2012 

 
 ي أماني عيد العجم

 
التعميميرررررة لررررذوي االحتياجرررررات الخاألرررررة تطرررروير إدارة المؤسسرررررات 

 بدولة الكويت في  و  خبرات بعض الدول 

 
 ماجستير 

 ماجستير  القوانين والقرارات والموائ  المنظمة إلدارة المرحمة االبتدائية  أمين محمد را ي  2012 89



ة الكويت والتميز بالمرحمة المتوسطة بدولمتطمبات تطبيق الجودة  عبد العزيز نايت العنزي  2012 90
  من وجية نظر المديرين  

 ماجستير 

داليررررررا ألررررررالح عبررررررد العمرررررريم  2012 91
 الغريي

مألرر فري  رو  اسرت مار العقرول والكفرا ات العمميرة الميراجرة مرن 
 ند والألين يخبرات كل من ال

 ماجستير 

فررررري تمويرررررل التعمررررريم مرررررا قبررررررل تقرررررويم دور المؤسسرررررات المجتمعيرررررة  عمي حسين العجمي  2012 92
 الجامعي بدولة الكويت في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

دور اإلدارة المدرسية بالمرحمة ال انويرة بدولرة الكويرت فري مواجيرة  أحمد حمود الشمري  2012 93
 ظاىرة العنت الطالبي 

 ماجستير 

ؤسسات التعميمية من وجيرة متطمبات تطبيق إدارة التغيير في الم أحمد عمي الديي  2012 94
 نظر مديري المدارس والمعممين 

 ماجستير 

دراسرررررة تحميميرررررة لمبررررررامت التدريبيرررررة لعكاديميرررررة المينيرررررة لممعممرررررين  ىي م محمد قشطة 2012 95
 بمألر في  و  االحتياجات التدريبية لممعممين 

 ماجستير

سسرات التعمريم العرالي بدولرة مشكالت إدارة الموارد البشررية فري مؤ  ناألر مسمم فياض  2012 96
 دراسة مقارنة  –الكويت ومممكة البحرين 

 ماجستير 

تطرررروير برررررامت التنميررررة المينيررررة لمررررديرات مرحمررررة مررررا قبررررل التعمرررريم  سعاد عبد المطيت خالد  2012 97
 االبتدائي بدولة الكويت في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

عبيرررررررررررررررر إبرررررررررررررررراىيم محمررررررررررررررررد  2012 98
 العساسي 

 ماجستير   و  الخبرة الكندية ير التعميم االبتدائي المألري في تطو 

عبرررررررررررررررد ا  محمرررررررررررررررد فييررررررررررررررررد  2012 99
 العجمي

إعداد برنامت تردريبي لتنميرة المتطمبرات المينيرة لمرديري المردارس 
 في دولة الكويت 

 دكتوراه 

ان الجودة تطوير اإلدارة الجامعية في مألر باستخدام آليات  م أميرة م مون عرفات  2012 100
 واالعتماد 

 دكتوراه 

بين تألورات العاممين الستراتيجيات التعامل مع  رغوط العالقة  يوست خمت حمد الرشيدي 2012 101
العمرررررل فررررري مؤسسرررررات التعمرررررريم العرررررالي بدولرررررة الكويرررررت ور رررررراىم 

  الوظيفي 

 دكتوراه 

وسررررطة بدولررررة الكويررررت فرررري تطررروير اإلدارة المدرسررررية لممرحمررررة المت مشاري  يت ا  العيشي  2013 102
  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

التخطررريط االسرررتراتيجي مرررردخل لتطررروير اإلدارة المدرسرررية بررررالتعميم  سيام محمد سميمان رزق 2013 103
 قبل الجامعي في مألر 

 ماجستير 



 
104 

 
2013 

 
 يوست فرج يوست النجار 

 
مرن مواجيتيا في الحمقرة اةولري مشكالت  يط الفألل وأساليي 

 التعميم اةساسي بمألر في  و  خبرات بعض الدول 

 
 ماجستير 

مرررررررررررررردعث فرررررررررررررررراج مررررررررررررررردعث  2013 105
 العجمي 

االجتماعية في دراسة مقارنة لعساليي المتبعة بمؤسسات التنشئة 
 جميورية مألر العربية دولة الكويت و

 ماجستير 

المدرسررية فرري التعمرريم ال ررانوي فرري دراسررة مقارنررة لمشرركالت اإلدارة  عال  عبد الفتاح عفيفي  2013 106
 مألر والبحرين 

 ماجستير 

سياسرررررة التعمررررريم الجرررررامعي دراسرررررة مقارنرررررة برررررين مألرررررر وباكسررررررتان  مني سعد عبد العال زيادة  2013 107
 وأندونسيا 

 دكتوراه 

منيرررررررررررررررررة سررررررررررررررررعود عرررررررررررررررروض  2013 108
 الرشيدي 

ىيئررررة الترررردريس بجامعررررة الكويررررت فرررري  ررررو  تطررروير أدا  ع ررررو 
 لمعرفة مدخل إدارة ا

 دكتوراه 

دراسة مقارنة لحقروق الطفرل فري السرويد وانجمتررا وكيفيرة االسرتفادة  ابتسام رم ان عبد اليادي 2013 109
 منيا في مألر 

 دكتوراه 

دراسرررة مقارنرررة لنظرررام التعمررريم ال رررانوي العرررام فررري مألرررر وكولومبيرررا  نجال  سري محمد جابر  2013 110
 والمكسيك 

 دكتوراه

ألرررريغة مقترحررررة إلدارة التجديررررد التربررررروي بالمرحمررررة اإلعداديررررة فررررري  ألطفي رزق أمل م 2013 111
 دراسة مقارنة  –مألر في  و  االتجاىات العالمية 

 دكتوراه 

نموذج مقترح لتحقيق  مان الجودة واالعتماد في جامعة الكويت  جميمة عبد الر ا كاكولي  2013 112
   دراسة حالة ( ة اإلداريباستخدام مدخل إعادة اليندسة اإلدارة 

 دكتوراه 

تطوير نظام التربية العمميرة لطرالي كميرة التربيرة اةساسرية بدولرة  تغريد مرزوق العنزي 2014 113
 الكويت في  و  معايير إدارة الجودة الشاممة 

 ماجستير 

 مقارنرررة لرررنظم إعرررداد معمرررم المرحمرررة االبتدائيرررة فررري كرررل مرررندراسررة  حألة عبد ا  الشمري  2014 114
مكانية االستفادة منيا في دولة الكويت اليابان   وتركيا وا 

 ماجستير 

تطررروير التعمررريم االبتررردائي فررري مألرررر فررري  رررو  خبررررات كرررل مرررن  محمد إبراىيم الشافعي  2014 115
 الألين وماليزيا

 ماجستير 

تطررررروير التعمرررررريم الجررررررامعي المألررررررري فرررررري  ررررررو  نمرررررراذج الجررررررودة  رشا حسن الغياتي  2014 116
 االكاديمي  واالعتماد

 ماجستير 

جمرررررررررررررررال فرررررررررررررررراروق محمررررررررررررررررد  2014 117
 معاطي

إلدارة وقررررت معممرررري المرحمررررة االبتدائيررررة باسررررتخدام تألرررور مقترررررح 
 بعض اةساليي اإلدارية الحدي ة 

 ماجستير 



تألرور مقتررح إلدارة الفألرل بالحمقررة اةولري مرن التعمريم اةساسرري  أحمد محمد السيد شمبي  2014 118
 ودة الشاممة في  و  معايير الج

 ماجستير 

معوقررات االتألررال التربرروي الفعررال بالمرردارس االبتدائيررة فرري دولرررة  مبارك محمد العجمي  2014 120
 الكويت وسبل التغمي عمييا في  و  خبرات بعض الدول 

 ماجستير 

تطررروير بررررامت التنميرررة المينيرررة ةع رررا  ىيئرررة التررردريس بجامعررررة  محمد سعد مداح  2014 121
  و  االتجاىات الحدي ة  الكويت في

 دكتوراه 

نرررررررررررررررروات ألررررررررررررررررنت سررررررررررررررررفاح  2014 122
 الظفيري 

معررة افترا ررية بدولررة الكويررت فرري  ررو  تألرور مقترررح إلنشررا  جا
 خبرات بعض الدول 

 دكتوراه 

دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير التعميم الجرامعي  نيا أحمد أحمد سميم  2014 123
 و  بعض تجاري الدول المتقدمة بجميورية مألر العربية في  

 ماجستير 

فرررري تمبيررررة االحتياجررررات دور بعرررض اةسرررراليي التدريبيررررة الحدي ررررة  ىبو البسيوني حسن مراد  2014 124
 التدريبية لمديري المدارس ال انوية 

 ماجستير 

دراسررررة مقارنرررررة لنظرررررام إعررررداد معمرررررم التعمررررريم ال ررررانوي فررررري الكويرررررت  مساعد محمد اليزاني  2014 125
 وماليزيا 

 ماجستير

بدولة تطوير الممارسات اإلدارية لمديري المدارس ال انوية العامة  فايزة جاسم العنزي  2015 126
 الكويت في  و  مدخل إدارة التغيير 

 ماجستير 

تألرور مقتررح لتطروير بررامت تردريي المشررت التربروي فري الحمقررة  حجازي محمد السماحي  2015 127
اةساسرررررري بمألررررررر فررررري  ررررررو  االحتياجررررررات ال انيرررررة مررررررن التعمررررريم 

 التدريبية 

 ماجستير 

التربيرة والتعمريم  يرياتتألرور مقتررح إلعرداد القيرادات اإلداريرة بمرد ىبو فؤاد الشقرفي  2015 128
 في جميورية مألر العربية في  و  مدخل إدارة التغيير 

 دكتوراه 

عررررررات دراسرررررة مقارنررررررة برررررين مألررررررر تمويرررررل البحررررررث العممررررري بالجام سعيد العشماوي  محمود 2015 129
 واستراليا 

 ماجستير 

 ررو  الكويررت فرري  ةتطروير إدارة مؤسسررات ريرراض اةطفررال بدولرر مني محمد الياجري  2015 130
 الخبرة اليابانية 

 ماجستير 

اإلداري لردي استخدام مدخل القيادة التحويميرة فري تحقيرق اإلبرداع  رامي نجاح عمارة  2015 131
 انوية في محافظة الغربية مديري المدارس ال 

 
 ماجستير 

محمررررررررررررررررود عزيرررررررررررررررررز عمررررررررررررررررري  2015 132
 الألفطي 

والمعممررين فري تحقيررق الالمركزيرة فرري  واإلبرا دور مجمرس اةمنررا  
 المؤسسات التعميمية بمحافظة الغربية 

 ماجستير 



مكانيررة دراسرة مقارنررة لنظررام تردريي المعممررين فرري تركيرا واليابرران  وال  عبد العزيز شعبان  2016 133 وا 
 فادة منيا في مألر اإل

 دكتوراه

ال غوط اإلدارية لدى مديري المدارس وعالقتيا ب دائيم الروظيفي  وفا  السيد الوكيل  2016 134
 ور اىم الميني 

 ماجستير 

مألررر  فري تطروير نظرام التعمرريم بالمردارس ال انويرة الفنيررة الفندقيرة مشيرة زكريا الكردي  2017 135
 الدول  في  و  خبرات بعض

 ماجستير 

تحقيررررق الميررررزة التنافسررررية بالجامعررررات المألرررررية باسررررتخدام مررررردخل  كريمة محمد الشين  2017 136
 التخطيط االستراتيجي 

 دكتوراه 

نظرررررام الرررررردمت التعميمرررررري لرررررذوى االحتياجررررررات الخاألررررررة بالمرررررردارس  ىي م محمد قشطة  2017 137
 دراسة مقارنة –دائية في كل من مألر وانجمترا االبت

 دكتوراه

تطرررروير العمميرررررات اإلداريرررررة بررررالتعميم ال رررررانوي اةزىرررررري باسرررررتخدام  سييمة بسطامي سميمان  2018 138
 مدخل اإلدارة الكترونية 

 ماجستير 

واقع تدويل التعميم الجامعي بجامعة طنطا ومقترحات تطرويره فري  وفا  سميمان الجوىري  2018 139
  و  خبرة الواليات المتحدة اةمريكية 

 ماجستير 

 الجنوبية في التنمية االقتألادية في كل من كوريا اتدور الجامع عرفة حسين رمان  2018 140
 وماليزيا 

 دكتوراه 

دور اإلدارة المدرسرررررية فررررري تحقيرررررق أبعررررراد المنظمرررررة المتعممرررررة فررررري  ىبو زكي زكي حسن  2018 141
 دراسة تقويمية  –مدارس التعميم ال انوي بمحافظة اإلسكندرية 

 جستير ما

واقع تسويق الخدمات الجامعية بجامعة طنطا وتطرويره فري  رو   داليا وجيو الألوالحي  2018 142
 خبرات بعض الدول المتقدمة 

 ماجستير 

تألور مقترح لتطوير إدارة التعميم قبل الجامعي في دولة الكويت  منال الفي الحربي  2018 143
 م التنظيمي التعمباستخدام مدخل 

 دكتوراه 

آليررات تغييرررر ال قافرررة التنظيميرررة لترسرري  أبعررراد المنظمرررة المتعممرررة  رامي نجاح عمارة  2018 144
 بالجامعات المألرية 

 دكتوراه 

دراسررررة مقارنرررررة لنظررررام الكميرررررات التكنولوجيرررررة فرررري أمريكرررررا واليابررررران  عمي إبراىيموال  بسيوني  2018 145
مكانية اإلفادة منيا في مألر   وا 

 دكتوراه

 
 


