
  

      ق ائمة برسائل الماجستير والدكتوراه   

 فقطبالكلية يمكنكم اإلطالع على هذه الرسائل داخل قاعة مكتبة الدراسات العليا 

 

 قسم المناهج وطرق التدريس

 السنة وع الرسالةن رافـــــشاإل عنوان الرسالة اسم الباحث رقم

ــو اســدادام اســدراد ا ة ال  ــل  محمد أدىم شعبان  355 ــة  فــ  المقل ــدر س الل ــة ال رنســ ة لدنم  د
 بعض ميارات ال يم القرائ  لدى طال  ال ف الثانوى األزىرى   

 االد محمد الحاازى  د/
 دعاء اسماع ل عبد الرازق د/

 0202 مااسد ر

اســدادام اســدراد ا ة األ ــدى والعقــول لدــدر س اليندســة فــ  دنم ــة ميــارات  ا يان م ط   محمد   355
ـــاب  وبعـــض عـــاالدوا ـــل  ـــة الر اضـــ  البد ـــ  المرحل ـــدى دالم  ـــل ل دات العق

 عداد ة  اإل

 فا زة أحمد محمد د/2ا
 أسامة محمود محمد د/

 0202 مااسد ر



 قسم المناهج وطرق التدريس

 السنة وع الرسالةن رافـــــشاإل عنوان الرسالة اسم الباحث رقم

برنــام   دــدر ب  قــائم علــ  الــدعلم المــدم  لدنم ــة ميــارات  ندــاج المــواد   محمود محمد محمد  353
 الدعل م ة الرقم ة لدى معلم   المرحلة االبددائ ة

 بوناا أمحمود س د محمود  د/2ا
 حسن ة محمد حسن المل ا  د/

 0202 مااسد ر

اســدادام نمــو ج فرا ــر فــ  دــدر س الدراســات االادماع ــة لد ــو   بعــض  أشرف رمضان عبد النظ ر 355
الناقـد لـدى دالم ـ  الم اى م الا راف ة البد لة ودنم ة بعـض ميـارات الد ب ـر 

 عدادىال ف األول اإل

 بمال عل  معبدد/عل  ا.
 د/ مادى ا ر الد ن بامل2ا

 0202 مااسد ر

ف  ددر س علم الـن س لدنم ـة ال اعل ـة Zimmerman اسدادام نمو ج  أسماء سع د محمود  355
 ال اد ة وبقاء أثر الدعلم لدى طال  المرحلة الثانو ة المعاق ن ب ر ا  

 أسامةعرب  عمارد/ 2ا
 شعبان عبد العظ م أحمد د/2ا

 0202 مااسد ر

برنام  مقدرح فـ  علـم الـن س وفـق اسـدراد ا ات نظر ـة العـ ء المعرفـ     حسام عبد العظ م أحمد 355
 ب ـــر الدقـــو م  لـــدى الطـــال   وى لدنم ـــة الدح ـــ ل المهاـــل وميـــارات الد

 عاقة الب ر ة بالمرحلة الثانو ةاإل

 د/ حمدى محمد الب طارا.
 د/ أسامةعرب  محمد2ا

 0202 مااسد ر



 المناهج وطرق التدريسقسم 

 السنة وع الرسالةن رافـــــشاإل عنوان الرسالة اسم الباحث رقم

ش ماء الس د عبد الحم د   355
 )ىد ة(

 اــاب    ثقاف ــة لدنم ــة ميــارات الد ب ــر اإلأنشــطة  ثرائ ــة قائمــة علــ  الدعدد ــة ال
 عداد ة ف  مادة الدراسات االادماع ةلدى دالم   المدرسة اإل

 ا.د/ ليام عبد الحم د فرج
 ا.م.د/سامح  براى م عوض اهلل

 0202 مااسد ر

فاعل ــة برنــام  قــائم علــ  مــدال  الدحل ــل الل ــوى والســ اق فــ  دنم ــة بعــض   عزة فدح  س د )ىد ة(  352
والدـــ وق األدبـــ  لـــدى طـــال  المســـدوى المدقـــدم مـــن  ميـــارات ال يـــم القرائـــ 

 الناطق ن ب  ر العرب ة

 محمود عبده أحمد  ا.د/
 ثناء محمد محمد ا.د/
 رابعة راشد  ب  د/

 0225 دبدوراة

ادام المــدونات فــ  دــدر س الل ــة برنــام  قــائم علــ  النظر ــة الدوا ــل ة باســد  عبد الدوا  عوض سل مان  352
ــة وادااىــات الطــال  اإل  ــة الثانو  ــاب  لطــال  المرحل نال ز ــة لدنم ــة األداء البد

 نحوىا

 الواحد عل محمد عبد  ا.د/
 طمة عل  عبد الحقاف د/

 0202 دبدوراة

الـن س لدنم ـة ميــارات  اسـدادام اسـدراد ا ات الد ب ـر السـابر فـ  دـدر س علـم وفاء عط ة محمد  350
 بداع  والمرونة المعرف ة لدى طال  المرحلة الثانو ةالد ب ر اإل

 مادى ا ر الد ن بامل ا.د/
 د/ أسامةعرب  محمد2ا

 0202 مااسد ر

ــار  محمد سعد محمود  355 ــ  اســداابة الق ــائم عل ــام  ق ــة ميــارات ال يــم  برن ــدر س األد  لدنم  ــ  د ف
 القرائ  واالدااه نحو قراءة األد  لدى طال  ال ف األول الثانوى األزىرى

 سماع ل ا.د/عبداهلل محمود 
 محمد ر اض عمر د/ 

 0202 مااسد ر

معــا  ر الد ــوق فــ  الل ــة العرب ــة لدنم ــة الم ــاى م الل و ــة برنــام  قــائم علــ   ع ام ابراى م عمر  355
 عدادىدالم   ال ائق ن بال ف الثان  اإلوميارات الد وق األدب  لدى ال

 حسن عمران حسن د/ا.

 د/عبد الوىا  ىاشم س د2ما.
 0202 مااسد ر



 قسم المناهج وطرق التدريس

 السنة الرسالةوع ن رافـــــشاإل عنوان الرسالة اسم الباحث رقم

 ىشام الس د محمد  353
  )ىد ة( 

أثر وحدة مقدرحة ف  الدرب ة الر اض ة عل  دنم ـة بعـض الميـارات األساسـ ة  
 المنيا ة ودحس ن ميارات السلوك الدب    لدى دالم   دم  المرحلة االعداد ة 

 محروس محمود محروس د/2ا
 محمد بمال ال ل د/

 0202 مااسد ر

  فــ  دنم ــة بعــض WEB QUESTاســدادام اســدراد ا ة الو ــ  بو ســت   عادل مرزق رزق  355
 عداد ة ر الب رى لدى دالم   المرحلة اإلميارات البرماة والد ب

 د/ حمدى محمد الب طارا.
 مار ان م الد من ور د/ا.م.

 0202 مااسد ر

برنام  مقدرح قائم عل  نما ج ما بعد البنائ ة فـ  دـدر س الر اضـبات لدنم ـة   منال حب   شوق   355
ــد  والنزعــة الر اضــ ة ال ــاد الد ب ــر المن ــان  أبع ــ  ال ــف الث ــدى دالم  منداــة ل

 عدادىاإل

 ز ن  محمود عط    د/ا.
 د/ زبر ا اابر حناوى.ا

 0202 مااسد ر

ـــة    ش ماء عل  بامل  355 ـــة لدنم  ـــدر س الن ـــو  األدب  ـــ  د ـــر األد  ف اســـدادام اســـدراد ا ة دوائ
الميارات االادماع ة وميارات الدوا ل الل وى لدى الطال  ال ائق ن ف  ال ف 

 األول الثانوى

 حسن عمران حسن د/ا.
د/عبـــــــــد الوىـــــــــا  ىاشـــــــــم        2ا

 س د

 0202 مااسد ر

برنام  مقدرح قائم عل  النظام ال ب  ف  معالاة المعرفـة لدـدر س الدراسـات    نااة ع     حامد  355
االادماع ــة فــ  دنم ــة بعــض ميــارات الد ب ــر المربــ  لــدى دالم ــ  المرحلــة 

 االعداد ة المعاق ن سمع ا  

 د/عادل رسم  حماد النادى2ا
 د/عل  بمال عل  معبدا.

 0202 دبدوراة



 قسم المناهج وطرق التدريس

 السنة وع الرسالةن رافـــــشاإل عنوان الرسالة اسم الباحث رقم

برنـــام   دـــدر ب   لبدرونـــ  لمعلمـــ  علـــم الـــن س قـــائم علـــ  معـــا  ر األمـــن    أمان  حمدى عبد الباسط 332
 الن س  ف  دنم ة أدائيم المين  واإلنااز الدعل م  لطالبيم

 د/عل  بمال عل  معبدا.
 د/ أسامةعرب  محمد2ا

 0202 دبدوراة

اســــدادام اســــدراد ا ة الاــــرائط ال ىن ــــة فــــ  دحســــ ن دعلــــم م ــــردات الل ــــة    الش ماء أحمد بامل 332
االنال ز ـــة ودنم ـــة ميـــارات الد ب ـــر االبـــداع  لـــدى دالم ـــ  ال ـــف الاـــامس 

 االبددائ 

 محمود محمد س د  د/ 
 ش ر ن عبد المحسن عباس د/

 0202 مااسد ر

برنام  مقدرح قائم علـ  اسـدراد ا ات الد ب ـر الاـانب  لدنم ـة ميـارات ال يـم    االد عبد العز ز عبد الظاىر  330
االســدماع  االبــداع  والح ــ لة الل و ــة لــدى دارســ  الل ــة العرب ــة النــاطق ن 

 ب  رىا

 حسن عمران حسن د/ا.
 د/ ىناء أبو ض ف مرز

 0202 مااسد ر



 

قسم علم النفس    

نوع  رافـــاإلش عنوان الرسالة الباحثاسم  رقم
 الرسالة

 السنة

 راشد مرزوق راشد   505
 )ىد ة( 

بعض األسال   المعرف ـة وعالقديـا بدافع ـة ال بعـض األسـال   المعرف ـة وعالقديـا  
 بدافع ة اإلنااز لدى طال  الاامعة )دراسة عامل ة(

  الح عبد المنعم حوطر د/ا.
 د/عبد المنعم أحمد الدرد ر

 اابر محمد عبداهلل د/

 
 مااسد ر

0222 

دحل ل ة لالضـطرابات الس بوسـوماد ة وعالقديـا بدقـد ر الـ ات  - دراسة س بومدر ة  الش ماء امال عط ة   505
  لدى ال د ات المدعرضات لإلساءة الانس ة بمحافظة أس وط

 د/عل  أحمد س دا.
 د/عل   الح عبد المحسن

 

 0202 مااسد ر

دقن ـــة الحر ـــة الن ســـ ة بمـــدال لعـــالج  ضـــطرا  الوســـواس القيـــرى لـــدى طـــال      مروة رفعت عبد الاواد  505
 اامعة أس وط  دراسة دحل ل ة  بل ن ب ة 

 د/  مو ل دامر بشرىا.
 د/ع اف محمد محمود 

 

 0202 مااسد ر

برنــام  قــائم علــ  اســدراد ا ة مــابدون فــ  دنم ــة الدوا ــل االادماع لــدى أط ــال    سلوى عل  محمد  552
 اضطرا  ط ف الدوحد

 د/ أحمد عثمان  الحا.
 محمد شوق  عبد المنعم د/

 

 0202 مااسد ر

 محمد ر اض أحمدد/ ا. نمو ج بنائ  للعالقة ب ن ال باء السائل والدسامح والدواضع ال برى لدى المعلم ن    اء سع د محمد   552
 ران ا  مام م ط    د/

 

 0202 مااسد ر

اســدادام الدق ــ م القــائم علــ  المــني  فــ  دشــا    ــعوبات البدابــة لــدى دالم ــ    ش ماء امال عرفات  550
 ال ف الثان  االبددائ  المعرض ن لاطر  عوبات الدعلم

 د/ محمد شعبان فرغل 2م2ا
    مان  الح الد ن الشر ف /د

 

 0202 مااسد ر



 أصول التربيةقسم 

 السنة نوع الرسالة رافــــاإلش الةـــوان الرســـعن م الباحثـــاس رقم

حد ااــات الاا ــة فــ  ضــوء ن الــوظ    لــ وى اإلدور الاامعــة فــ  الدمبــ    نرم ن محمد امال   555 
 مدطلبات سوق العمل )دراسة م دان ة (

 أحمد حس ن عبد المعط  د/2ا
 طوأشرف محمد  د/2ا

 0202 دبدوراة 

 د/غادة الس د الس د الوشاح  2م2ا   دراسة م دان ة دطو ر مدارس الدعل م المادمع  ف  ضوء أسلو  البا زن    بث نة محمد قاسم  555 
 بياء الد ن عرب  محمد ا.م. د/

 0202 مااسد ر 

 د/  الح عبد اهلل محمدا. )دراسة م دان ة( مردود البرام  الممولة ف  دطو ر الدعل م ال ن  ف  م ر   باح فضل أحمد  555 
 غادة فوزى ىاشمد/ 

 0202 مااسد ر 

 د/  الح عبد اهلل محمد  واقع الدطرف ال برى لدى طال  الاامعة وسبل مواايدو  )دراسة م دان ة(  محمد االل دوف ق    532
 عرب  محمدبياء الد ن  د/ 

 0202 مااسد ر 

مردود برام  الدراسات العل ا الدربو ة ف  الدنم ـة المين ـة للمعلـم فـ  ضـوء    عل  أحمد عل  حس ن  532
 بعض االدااىات العالم ة المعا رة )دراسة م دان ة(

 د/ أحمد عبد اهلل ال   را.
 د/ أسماء  الح محمد 

 0202 مااسد ر 

مدطلبــات دطــو ر األباد م ــة المين ــة للمعلمــ ن فــ  ضــوء معــا  ر الدــرا     م ط   أحمد نا     530
 لمزاولة مينة الدعل م ف  بعض الدول األانب ة 

 نعمات عبد النا ر أحمد د/ا.
 د/ أسماء  الح محمد

 0202 مااسد ر 

العل ــا فــ  بدرونــ  لطــال  الدراســات بــاد م  اإللمدطلبــات د ع ــل اإلرشــاد األ    والء عبد السالم محمد  535
 بل ة الدرب ة اامعة أس وط )دراسة م دان ة(

 حسن د/  الح عبد اهلل محمد 
 بياء الد ن عرب  محمد د/ 

 0202 مااسد ر 



 

 

 قسم البرنام  الاا 
 

 رقم
 

 اسم الباحث

 

 عنوان الرسالة

     

 رافــــاإلش         
نوع 

 الرسالة

 

 السنة

أثر الددر   عل  عادات العقل لدحس ن   الدح  ل الدراس  لدى الدالم     رحا  محمد حسن   23
 الموىوب ن منا ض  الدح  ل بالمرحلة االعداد ة

 بوز دأ.د/ اضر ما مر ا
 مام م ط   د/ ران ا 

 0202 مااسد ر

( ف  دنم ة ميارات ABLLS-Rبرنام  دق م  عالا  قائم عل  مق اس )  م ط   فدح  عبد المحسن   25
 الل ة االدسدقبال ة لألط ال ضعاف السمع

 ا.د/عماد أحمد حسن
 د/عادل سم ر محمد

 0202 مااسد ر

 صول التربيةأقسم 

 السنة نوع الرسالة اإلشــــراف الةـــوان الرســـعن م الباحثـــاس رقم

ـــدع م اإلبـــداع اإلالدشـــر عات دور القـــوان ن و   م ط   حسن محمد ب الن  535 ـــة فـــ  د ـــادات الدعل م  دارى للق 
 الدربو ة ف  الدعل م قبل الاامع  بم ر )دراسة دقو م ة(

 نعمات عبد النا ر أحمد د/ا.
 د/ أسماء  الح محمد

 0202 مااسد ر 

بددائ  ف  ضوء مبـدأ دبـافه الدم  الشامل بمدارس الدعل م اإل دطو ر س اسة  حسام أحمد حس ن  533
 الدعل م ة )دراسة م دان ة(ال ر  

  د/غــادة الســ د الســ د الوشــاح 2م2ا
 ىناء فرغل  عل  د/

 0202 مااسد ر 



 قسم البرنام  الاا 
 

 رقم
 

 اسم الباحث

 

 عنوان الرسالة

     

 رافــــاإلش         
نوع 

 الرسالة

 

 السنة

أثر برنام  ددر ب  قائم عل  اللع  الاماع  ف  دنم ة بعض الميارات   محمد االل محمد عبد العال  25
 المعرف ة لدى أط ال الدوحد بمحافظة أس وط

 د/عماد أحمد حسن
 أحمدد/ محمد عبد العظ م 

 0202 مااسد ر

أثر العالج الحرب  ف  ا ض اضطرا  نطق  وت الراء لدى أط ال المرحلة    سراء مادى حمدى عبد اهلل  25
 دراسة حالة ( االبددائ ة )

 د/ م ط    الح عبد المحسن2ا
 س د مام م ط   د/ ران ا 

 0202 مااسد ر

فاعل ة برنام  ددر ب  قائم عل  الق   الرقم ة الد اعل ة ف  دنم ة ميارات   دال ا فاروق أحمد  25
 االندباه المشدرك للط ل الدوحدى 

 الحد ب  د/م ط   عبد المحسن2ا
 د/  ابر عالم عثمان

 0202 مااسد ر

ف  دنم ة ميارات   ABAأثر برنام  قائم عل  دحل ل السلوك الدطب ق    م رىان طو عبد القادر  02
 الل ة الدعب ر ة لدى األط ال  وى اضطرا  ط ف الدوحد

 ا.د/  مام م ط   س د 
 د/ امال عبد العاط  محمد

 0202 مااسد ر

 

  


