
 القيد 3مشرف 2مشرف 1مشرف  الموضوع تاريخ التسجيل الدرجة االسم
الشيماء محمد محسن 

 عبداهلل الصيفى
أحمد عابد  )نظام التعميم األساسي في مصر وتركيا ـ دراسة مقارنة( 18/11/2014 الدكتوراه

 الطنطاوي
فاطمة محمد 
 منير الممعي

 2008/2009 

األداء الوظيفي لمديري المدارس الثانوية في كل من مصر  14/6/2017 الدكتوراه عمي محمدي عمي غانم
 واليابان ـ دراسة مقارنة

عبدالمنعم محي 
 الدين عبدالمنعم

ىبو فؤاد صادق 
 الشقرفي

 2014/2015 

مصطفى عبدالحميد 
 عبدالغني أبوالريش

تحدة اإلدارة الذاتية بمدارس التعميم العام في كل من الواليات الم 18/9/2018 الدكتوراه
مكانية اإلفادة منيا في مصر  األمريكية واستراليا وا 

أحمد عابد 
 الطنطاوي

يحيى إسماعيل 
 يوسف

 2017/2018 

أحمد الششتاوي السيد 
 فارس

تصور مقترح إلعادة الييكمة اإلدارية لمجامعات المصرية في  19/7/2016 الدكتوراه
 ضوء مدخل التخطيط االستراتيجي ـ جامعة طنطا نموذجاً 

د عابد أحم
 الطنطاوي

أميرة مأمون 
 عرفات

 2008/2009 

محمد السعيد محمد 
 طاليع

تصور مقترح الستخدام الحوكمة المؤسسية في تطوير إدارة  18/2/2014 الدكتوراه
التعميم قبل الجامعي بمصر في ضوء خبرات بعض الدول 

 المتقدمة

أميمة حممي 
 مصطفى

فاطمة محمد 
 منير

 2008/2009 

د ناىد بيجت محم
 مرسي عطية

تصور مقترح لتحقيق متطمبات الجودة واالعتماد لمؤسسات  18/8/2015 الدكتوراه
التعميم قبل الجامعي بمصر في ضوء مدخل التخطيط 

 االستراتيجي المدرسي

أحمد عابد 
 الطنطاوي

فاطمة محمد 
 منير

 2014/2015 

ة الموارد البشرية بمرحمة التعميم قبل تصور مقترح لتطوير إدار  17/5/2016 الدكتوراه حسن محمد حسن زياده
 الجامعي في مصر في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

أميمة حممي 
 مصطفى

فاطمة محمد 
 منير

 2014/2015 

رباب عبدالسالم محمود 
 زيدان

تصور مقترح لتطوير السياسات التعميمية لمرحمة التعميم األساسي  17/7/2018 الدكتوراه
 من كوريا الجنوبية وفنمندا بمصر في ضوء خبرة كل

أحمد عابد 
 الطنطاوي

يحيى إسماعيل 
 يوسف

 2017/2018 

 2014/2015 يحيى إسماعيل  ىدى سعد السيدتصور مقترح لتفعيل مدخل المحاسبية التعميمية بمدارس التعميم  18/7/2017 الدكتوراهسيام محمد سميمان 
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 يوسف األساسي بمصر في ضوء خبرات بعض الدول رزق
يرين ميشيل منير ش

 أندراوس
دراسة مقارنة إلدارة األزمات بالمدارس الثانوية العامة في كل من  17/7/2018 الدكتوراه

الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة وكيفية اإلفادة منيا 
 في مصر

أحمد عابد 
 الطنطاوي

أميرة مأمون 
 عرفات

 2017/2018 

رييام عبدالرسول 
 محمود سرحان

دراسة مقارنة لنظام التعميم العالي عن بعد في كل من فرنسا  19/2/2018 دكتوراهال
مكانية اإلفادة منيا في مصر  وسويسرا وا 

أميمة حممي 
 مصطفى

  2014/2015 

ىبو البسيوني حسن 
 مراد ) مدرس مساعد(

دراسة مقارنة لنظم المحاسبية وتقويم األداء في بعض جامعات  14/7/2015 الدكتوراه
مكانية اإلفادة منيا في الو  اليات المتحدة األمريكية واستراليا وا 

 مصر

يحيى اسماعيل  ىدى سعد السيد
 يوسف

 2013/2014 

محمود عزيز عمى 
 الصفطي

دور التخطيط االستراتيجي في تحسين الكفاءة الداخمية لمتعميم   الدكتوراه
سة الثانوي العام في كل من مصر والمممكة العربية السعودية ـ درا

 مقارنة

سمير عبدالوىاب 
 الخويت

أميمة حممي 
 مصطفى

 2017/2018 
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دعاء جمال عبدالسالم 

 السنباطي
دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب  16/8/2016 الماجستير

ل من جميورية مصر العربية والمممكة المرحمة الثانوية في ك
 العربية السعودية ـ دراسة مقارنة

فاطمة فوزي 
 عبدالعاطي

أميرة مأمون 
 عرفات

 2014/2015 

ميادة محمد سيد احمد 
 البابمي

إدارة الوقت وعالقتيا بضغوط العمل لدى مديري مدارس التعميم  17/10/2017 الماجستير
 يدانيةالثانوي بمحافظة الغربية ـ دراسة م

أميمة حممي 
 مصطفى

يحيى إسماعيل 
 يوسف

 2016/2017 

سالي عبدالمنعم محيي 
 الدين

إدارة مدارس الدمج في بعض دول رابطة الشعوب البريطانية  22/1/2018 الماجستير
مكانية اإلفادة منيا بجميورية مصر العربية  )الكومنولث( وا 

أحمد عابد 
 الطنطاوي

يحيى إسماعيل 
 يوسف

 2016/2017 

سامية محمد عمى 
 أبوشديدة

إدارة مرحمة التعميم األساسي في كل من مصر واألردن ـ دراسة  19/2/2018 الماجستير
 مقارنة

أحمد عابد 
 الطنطاوي

  2016/2017 

عبدالمنعم صبحي 
 أبوالمعاطي رزق

إدارة وقت مديري المدارس وعالقتيا بإدارة اإلبداع في مدارس  19/2/2018 الماجستير
 الثانوي العام بمحافظة الغربيةالتعميم 

أميمة حممي 
 مصطفى

كريمو محمد 
 الشين

 2016/2017 

لواحظ عمي أحمد 
 جنيدي

أساليب اكتشاف ورعاية الموىوبين في كل من الواليات المتحدة  19/6/2018 الماجستير
مكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية ـ دراسة  واليابان وا 

 مقارنة

فاطمة منير  ىدى سعد السيد
 الممعي

 2017/2018 

آليات تحسين وحدات تيسير االنتقال إلى سوق العمل بمدارس  17/7/2018 الماجستير عمي السيد عمى عمى
التعميم الثانوي الفني بمحافظة الغربية في ضوء مدخل اإلدارة 

 االستراتيجية

أحمد عابد 
 الطنطاوي

كريمو محمد 
 الشين

 2016/2017 

عيد شريف حموده الس
 حموده

آليات تحقيق مجتمعات التعمم المينية بمؤسسات التعميم العام  19/2/2018 الماجستير
 المصرية في ضوء الخبرة األمريكية

 2016/2017   ىدى سعد السيد
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لبنو شوقي شعبان 

 عمي
آليات تطوير إدارة مدارس التعميم األساسي في محافظة جنوب  15/8/2017 الماجستير

 مدخل القيادة الموزعةسيناء باستخدام 
محمد إبراىيم 

 طو خميل
ىبو فؤاد 
صادق 
 الشقرفي

 2014/2015 

كوثر أحمد محمد 
 نصر

آليات مقترحة لتحسين الذاكرة التنظيمية لمدارس التعميم الثانوي  19/6/2018 الماجستير
 العام في مصر في ضوء مدخل اإلدارة اإللكترونية

يحيى إسماعيل  ىدى سعد السيد
 يوسف

 2017/2018 

منار خالد قاسم 
 بسيوني

آليات مقترحة لتحقيق التميز التنظيمي بالمعاىد األزىرية  15/8/2017 الماجستير
 االبتدائية بمحافظة الغربية باستخدام مدخل إدارة الجودة الشاممة

أميمة حممي 
 مصطفى

ىبو فؤاد 
 الشقرفي

 2016/2017 

اسالم محمد عاطف 
 عمى سميم

آليات مقترحة لترسيخ قيم المواطنة لدى طفل الروضة بمحافظة  17/7/2018 الماجستير
 الغربية في ضوء مدخل اإلدارة بالقيم

أميمة حممي 
 مصطفى

راندا مصطفى 
 الديب

 2016/2017 

سامي عبدالسميع 
 الششتاوي العزوني

آليات مقترحة لتطوير نظام التعميم الثانوي الصناعي في مصر  17/10/2017 الماجستير
 خبرات بعض الدولفي ضوء 

أميمة حممي 
 مصطفى

ىبو فؤاد 
 الشقرفي

 2016/2017 

طارق أحمد محمد 
 أحمد الشال

أنماط القيادة اإلدارية وعالقتيا باالحتراق النفسي لدى معممي  19/6/2018 الماجستير
 مدارس التعميم الثانوي العام بمحافظة الغربية

أحمد عابد 
 الطنطاوي

كريمة محمد 
 الشين

 2017/2018 

أميرة كامل أحمد 
 الدسوقي

استخدام مدخل القيادة اإلبداعية في تحقيق التميز التنظيمي  17/10/2017 الماجستير
 لممدارس الثانوية العامة في محافظة الغربية

أحمد عابد 
 الطنطاوي

أميرة مأمون 
 عرفات

 2016/2017 

آية جمال اسماعيل 
 احمد المراسي

ل اليندسة اإلدارية في تطوير األداء المؤسسي استخدام مدخ 19/2/2018 الماجستير
 باإلدارات التعميمية بمحافظة الغربية

 2016/2017   ىدى سعد السيد

ىاجر سعيد السيد 
 الشرقاوي

مكانية اإلفادة  20/4/2016 الماجستير الخبرة الفنمندية في برنامج التقييم الدولي لمطالب وا 
 منيا في مصر

أميرة مأمون  ىدى سعد السيد
 رفاتع

 2014/2015 
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زينب السعيد مصطفى 

 عيطة
الخبرة الكندية في مجال التنمية المينية لمديري مدارس التعميم  16/3/2016 الماجستير

مكانية اإلفادة منيا في مصر  قبل الجامعي وا 
أميمو حممي 

 مصطفى
أميرة مأمون 

 عرفات
 2014/2015 

مريم ابانوب مرقص 
 جرجس

أداء الموجيين الفنيين بالمرحمة الثانوية في محافظة  تحسين 20/10/2014 الماجستير
 الغربية باستخدام مدخل إدارة المعرفة

أميمة حممي 
 مصطفى

فاطمة محمد 
 منير الممعي

 2008/2009 

سامية حسن زىير 
 اسماعيل عمى

تحسين اإلدارة الصفية في الحمقة األولى من التعميم األساسي  19/6/2018 الماجستير
 ربية باستخدام مدخل اإلدارة بالقيمفي محافظة الغ

أميرة مأمون  ىدى سعد السيد
 عرفات

 2016/2017 

مريم مصطفى السيد 
 عامر شمبي

تحقيق اإلبداع التنظيمي بالمعاىد الثانوية األزىرية بمحافظة  17/7/2018 الماجستير
 الغربي في ضوء مدخل إدارة المواىب المؤسسية

أميمة حممي 
 مصطفى

ىبو فؤاد 
 فيالشقر 

 2017/2018 

ىبو حسونة حسين 
 اسماعيل قريش

تحقيق التميز المؤسسي بمدارس التعميم األساسي في محافظة  19/6/2018 الماجستير
 الغربي باستخدام مدخل إدارة الموارد البشرية

أميمة حممي 
 مصطفى

كريمة محمد 
 الشين

 2017/2018 

فتح اهلل عادل 
 عبدالعميم شريف

صور مقترح إلعداد وتدريب معممات رياض األطفال لذوي ت 24/7/2012 الماجستير
 االحتياجات الخاصة بمصر في ضوء التجربة األمريكية

نبيو ابواليزيد 
 متولي

يحيى اسماعيل 
 يوسف

ىويدا محمود 
 األتربي

2008/2009 

دعاء سند محمد 
 السباعي

قية تصور مقترح لبرنامج تدريبى لمشرفى االنشطة الالص 17/11/2015 الماجستير
 بالتعميم الثانوى العام بمصر فى ضوء احتياجاتيم التدريبية

احمد عابد 
 الطنطاوى

فاطمة منير 
 الممعى

 2014/2015 

ىيام محمد 
 البسطويسي خضر

تصور مقترح لتدريب القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية  17/7/2018 الماجستير
 افسيةالعامة بمحافظة الغربية في ضوء متطمبات الميزة التن

أحمد عابد 
 الطنطاوي

كريمو محمد 
 الشين

 2017/2018 

آالء صالح الدين 
 حسين عبداليادي

تصور مقترح لنظام تدريب أخصائي التطوير التكنولوجي  18/9/2018 الماجستير
بمدارس التعميم الثانوي العام في مصر في ضوء خبرة الواليات 

 المتحدة األمريكية

أميرة مأمون  ىدى سعد السيد
 رفاتع

 2016/2017 
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أمل مصطفى 

مصطفى بيومي 
 الخرسيتي

تطوير األداء اإلداري لشيوخ المعاىد الثانوية األزىرية بمحافظة  15/5/2018 الماجستير
 الغربية باستخدام مدخل التعمم التنظيمي

فاطمة فوزي 
 عبدالعاطي

كريمة محمد 
 الشين

 2016/2017 

رضا محمد حسن 
 كساب

فعيل الشراكة بين التعميم الفني الصناعي والقطاع الخاص ت 18/8/2015 الماجستير
 بمصر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة

أميمة حممي 
 مصطفى

فاطمة محمد 
 منير

 2014/2015 

عطية السيد عبدالفتاح 
 عطية

تقويم األداء المؤسسي بجامعة طنطا في ضوء النموذج  17/10/2017 الماجستير
 األوروبي إلدارة التميز

د عابد أحم
 الطنطاوي

ىبو فؤاد 
 الشقرفي

 2015/2016 

نياد ربيع حممي 
 سمور

دراسة مقارنة لنظم إعداد معممي المرحمة اإلبتدائية في كل من  20/3/2018 الماجستير
 فنمندا وكوريا الجنوبية وكيفية اإلفادة منيا في مصر

كريمو محمد  ىدى سعد السيد
 الشين

 2014/2015 

منى عبداهلل 
 عبداهلل عبدالرؤف

دور ادارة المعرفة فى تحقيق الوالء التنظيمى بالحمقة الثانية من  19/1/2016 الماجستير
 مرحمة التعميم االساسى بمحافظة الغربية

سمير 
عبدالوىاب 

 الخويت

اميرة مامون 
 عرفات

 2014/2015 

محمود أحمد 
 عبدالمطيف سيد احمد

ن أداء معممي المرحمة الثانوية دور التوجيو الفني في تحسي 19/6/2018 الماجستير
 العامة بمصر ـ دراسة ميدانية في محافظة الدقيمية

أميمة حممي 
 مصطفى

فاطمة منير 
 الممعي

 2016/2017 

أمل السيد ابراىيم 
 عبدالمطيف

دور جامعة طنطا في بناء مجتمع المعرفة وسبل تفعيمو في  19/2/2018 الماجستير
 ضوء الخبرة الفنمندية

أميمة حممي 
 مصطفى

كريمو محمد 
 الشين

 2016/2017 

نظام التعميم االبتدائي في كل من مصر وىونج كونج ـ دراسة  16/3/2016 الماجستير نورا محمد محمد غنيم
 مقارنة

أميمو حممي 
 مصطفى

فاطمة محمد 
 منير

 2014/2015 

يطاليا ـ دراسة مقارنةنظام التعميم الفني الصنا 19/7/2016 الماجستيرإيمان عبدالغني   2015/2016 ىبو فؤاد  ىدى سعد السيد عي في مصر وا 
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صادق  عبدالخالق غالي

 الشقرفي
سعاد عمر الفاروق 

 ابراىيم العراقي
واقع نظام المحاسبية التعميمية بالحمقة األولى من التعميم  19/6/2018 الماجستير

 األساسي بمحافظة الغربية وتطويره في ضوء الخبرة اليابانية
يحيى إسماعيل  لسيدىدى سعد ا

 يوسف
 2017/2018 

 


