
 

 قائمة برسائل الماجستير والدكتوراه 
 
 

 

 فقطالدراسات العليا مكتبة الع على هذه الرسائل داخل قاعة يمكنكم اإلط                                             
 

 رسائل قسم أصول تربية        

نوع  عنــــــــوان الرسالة اسم الباحث الرقم

 الرسالة

 السنة  لجنة االشراف

 عبد التواب عبد الاله عبد التواب  د/0أ ماجستير الدور التنموي للجامعة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة ) دراسة تقويمية ( كريمة محمود شاكر 261

 أحمد حسين عبد المعطى د/أ.
2014 

سهام محمود حسين على  262

 زرزور

 عبد التواب عبد الاله عبد التواب د/0أ ماجستير حافظة أسيوط (دور المدرسة في تحقيق أهداف التربية الصحية ) دراسة ميدانية بم

 حنان صالح الدين الحلوانى  د/
2014 

  سوزان محمد المهدىد/ 0أ دكتوراه دور الجامعة في تنمية الشخصية القومية المصرية على ضوء التحديات المعاصرة محمد عبده محمد سليم 263

 سهير على الجيار د/أ.

2014 

جارح عبد  صفوت 264

 العظيم

تطوير األداء اإلداري لمديرى التعليم الثانوي في ضوء نموذج القيادة اإلبداعية لدى " عمر 

 بن الخطاب " رضى هللا عنه : دراسة تحليلية

 أحمد حسين عبد المعطى       د/ أ. ماجستير
 محمد مصطفى حمد د/

2015 

نادية حسين مصطفى  265

 حسن

 إيناس إبراهيم حويل د/ ماجستير  تى تعوق تحقيق التعليم األساسي ألهدافه ) دراسة تقويمية (بعض العوامل المدرسية ال

 محمد المصرى محمد د/

2015 

 عبد التواب عبد الاله عبد التواب  د/0أ ماجستير دور الجامعة في تنمية وعي الطالب بثقافة الجودة ) دراسة ميدانية ( جمالت محمد أحمد على 266

 محمد أمين السمالوطىماجدة  د/
2015 

دور مرحلة رياض األطفال في تحقيق التربية المتكاملة للطفل في فلسطين في ضوء  معن داود عبد مناصره 267

 االتجاهات التربوية الحديثة ) دراسة تقويمية ( 

 عبد التواب عبد الاله عبد التواب د/0أ دكتوراه

 أ.د/ عواطف محمد حسن
2015 



 بعض القضايا التربوية المتضمنة في األدب القصصي المصري في الفترة من  ينوردة أحمد حس 268

 ) دراسة تحليلية ( 2000 -1967

       مصطفى محمد رجب د/أ. ماجستير
 محمد المصرى محمد د/

2015 

شيماء حسين حسن  269

 إبراهيم

 أحمد عبد هللا الصغير البناد/  ماجستير بمحافظة أسيوط دور األنشطة التربوية في تنمية آداب الحوار لدي تالميذ المدرسة اإلعدادية

  محمد مصطفى محمد مصطفى د/

2015 

 أحمد حسين عبد المعطى د/أ. ماجستير دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي للعاملين بوزارة التعليم العالي في اليمن فاطمة يحيى يحيى رفيق 270

 ماجدة محمد أمين السمالوطى د/

2015 

 دور التعليم الثانوي في تنمية ثقافة التغيير في ضوء الهوية الثقافية للمجتمع المصري  إيمان عبد الوهاب هاشم 271

 ) دراسة ميدانية (

عبد التواب عبد الاله عبد التواب  د/0أ دكتوراه

 د/ أحمد عبد هللا الصغير البنا
2015 

صفاء سامى محمد  272

 فرغلي

 عبد التواب عبد الاله عبد التواب د/0أ ماجستير والمجتمعية لظاهرة أطفال الشوارع في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةاألبعاد التربوية 
 راندا رفعت محمدد/ 

2015 

 دور شبكات التواصل االجتماعي في البناء القيمي لدى طالب الجامعة  هناء فرغلي على محمود 273

 ( ) جامعة أسيوط نموذجا  

 عبد التواب عبد الاله عبد التواب د/0أ دكتوراه
  ماجدة محمد أمين السمالوطى د/

2015 

 



 

 رسائل قسم المناهج وطرق التدريس   

 السنة االشراف الدرجة عنوان الرسالة      اسم الباحث الرقم

العربية لدي  فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض مهارات تدريس اللغة نجوى محمود رجب 375

 الطالبات المعلمات بشعبة التربية بجامعة األزهر

 ماجستير

 

                 محمود عبده أحمد فرج د/0أ

 سحر نعمان محمد أمين د/

2014 

تقويم مستوى أداء الطالب المعلمين شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة أسيوط في ضوء  محمد خلف قطب محمد 376

  رحة لالستماعمعايير مقت

 حسين طه عطا د/  ماجستير

 دعاء إسماعيل القاضيد/ 

2014 

نانسى رفعت محمد  378

 محفوظ

أثر استخدام استراتيجية القبعات الست في تدريس التاريخ على تنمية مهارات اتخاذ القرار 

 لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 دكتوراة

 

 عادل رسمي حماد .د/أ

 أحمد أحمد زارعأ.د/ 

 مها كمال حفنيد/ 

2015 

أثر استخدام التقنيات والخامات النسجية المستحدثة لتدريس النسيج المرسمي للمرحلة  جهاد فرج محمد محمد 379

 اإلعدادية على تنمية التفكير اإلبتكاري

  أمال حمدي أسعد .د/أ ماجستير
 حمدي محمد مرسىد/ أ.
  أمنية محمد إبراهيمد/ 

2015 

فاعلية استراتيجية النمذجة مدعومة ببعض الوسائط الفائقة لتنمية بعض المفاهيم النحوية لدي  طيةبهية أحمد ع 380

 تالميذ الصف السادس اإلبتدائي

 ماجستير

 

 حسن عمران حسن .د/أ
 عبد الوهاب هاشم سيدد/ 

2015 

حسين عوض حسين  381

 محمد التودري

إلنترنت على تنمية التحصيل الدراسي أثر تدريس مقرر علم النفس التجريبي إلكترونيا عبر ا

 والدافعية للتعلم واالتجاه نحو التعلم اإللكتروني لدي طالب شعبة علم النفس بكلية التربية

 ماجستير

 

  محمود سيد أبو ناجي  .د/أ
 حسن عمران حسن د/أ.

2015 

نشوى فرحات حقيق  382

 على

تصورات البدليلة لبعض المفاهيم فاعلية برنامج قائم على التعلم اإللكتروني في تصويب ال

  العلمية وتنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي لدى بعض تالميذ المرحلة اإلعدادية

 دكتوراه

 

         السيد شحاته محمدد/ أ.

 عنايات شاكر عمر د/

2015 

التفكير اإلبداعي لدي عية لتنمية بعض مهارات مقترح للفائقين في الدراسات االجتما برنامج رشا فتحي عبد النظير 383

 تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 ماجستير

 

            عادل رسمي حماد د/أ.

 هناء حسني على د/ 

2015 



أماني حمدي عبد  384

 الباسط

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في تدريس علم النفس لتنمية بعض 

 اقين بصريا  بالمرحلة الثانويةالمهارات الحياتية لدي الطالب المع

 ماجستير

 

      حمدي محمد مرسى د/أ.

 شعبان عبد العظيم أحمد د/

 أسامة عربي محمدد/ 

2015 

إحسان أحمد محمد  385

 خضراوي

أثر استخدام برنامج التفكير بالفنون في ضوء المدرسة التكعيبية على تنمية بعض مهارات 

 انوي التعبير الفني لطالب الصف األول الث

 ماجستير

 

   سريه عبد الرازق صدقى د/أ.

              وشمشيرة مطاوع بلب د/أ.

 عبير سروه عبد الحميد د/

2015 

فاعلية برنامج مقترح قائم على الفن الشعبي في تنمية بعض مهارات الصناعات اإلبداعية  إلهام محمود عبد الحميد 386

 لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 ماجستير

 

   سريه عبد الرازق صدقى د/أ.

              مشيرة مطاوع بلبوش د/أ.

 عبير سروه عبد الحميد د/

2015 

أبو ضيف مختار  387

 محمود

فاعلية برنامج لعالج صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية 

 استراتيجيات ما وراء المعرفةعيادات القرائية المدعومة ببعض بطيئي التعلم باستخدام ال

 أحمد سيد محمد إبراهيم أ.د/  دكتوراه

 عبد الوهاب هاشم سيدد/ 

2015 

أسامة محمود محمد  388

 محمد

برنامج إثرائي قائم على التدريس التأملي في الرياضيات لتنمية بعض عادات العقل ومهارات 

 التفكير البصري لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 حمدي محمد مرسي أ.د/ دكتوراه 

 فايزة أحمد حمادة د/أ.

2015 

أمل محمد فرغلي عبد  389

 الوهاب

فاعلية برنامج قائم على الخط العربي في تنمية بعض مهارات األشغال الفنية لدي طالبات 

 المرحلة الثانوية ذوات صعوبات التعلم

 عوض حسين محمد التودري /أ.د ماجستير

 عبير سروة عبد الحميدد/ 

2015 

فاعلية وحدة مقترحة في الرياضيات المجتمعية لتنمية بعض المهارات الحياتية ومهارات  أحمد جمال الدين محمد 390

 التفكير الرياضي لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية

  رفعت محمد حسنأ.د/  ماجستير
  زينب محمود محمدد/ 

2015 

دعاء نور الدين على  391

 مصطفى

التعلم الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية المفاهيم فاعلية استراتيجيات 

 بالمرحلة اإلعدادية( لدي التالميذ المعاقين سمعيا )القابلين للتعلم االقتصادية والمهارات السلوكية

  عادل رسمي حماد أ.د/ ماجستير

 أحمد زارع أحمدأ.د/ 

 مها كمال حفني د/

2015 

دعاء محمد أحمد محمد  392

 عثمان

أثر استخدام استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية بعض مهارات التعبير الشفهي 

 اإلبداعي لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 حسن عمران حسنأ.د/  ماجستير

 عبد الوهاب هاشمد/ 

2015 



 

 

 

 

 رسائل قسم تربية الطفل

 السنة اإلشراف الدرجة عنوان الرسالة           اسم الباحث الرقم

زينب عباس عبد  37

 المنصف

برنامج تربية حركية قائم على استراتيجية القبعات الست لتنمية بعض مهارات القيادة لدي 

 طفل ما قبل المدرسة

 كامل عبد المجيد قنصوة أ.د/ ماجستير 

 غادة كامل سويفيد/ 

 يارا إبراهيم محمدد/ 

2015 

حركي لدى األطفال الموهوبين ذوي  –تأثير برنامج تربية حركية على تطوير اإلدراك الحس  ياسمين عبد النظير كحيل 38

 اضطراب تشتت االنتباه المصحوب النشاط الزائد

 كامل عبد المجيد قنصوة أ.د/ ماجستير

 غادة كامل سويفيد/ 

2015 

فاعلية برنامج تربية حركية مقترح باستخدام التعلم بالنمذجة إلكساب بعض المفاهيم  أميرة محروس محمود 39

 والممارسات القوامية لطفل الروضة

 كامل عبد المجيد قنصوة أ.د/ ماجستير

 ريهام رفعت المليجي د/

2015 

على أنشطة التهئية في تحقيق سالسة  فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات رياض األطفال قائم جهاد طه عياط 40

 انتقال الطفل من المنزل إلى الروضة

 ناز محمد محمد عبد هللا يشه د/0أ ماجستير
 ماجدة هاشم بخيت .د/أ

2015 

فاعلية برنامج تربية حركية لتنمية القدرة الحركية وبعض المهارات الحياتية لدى األطفال  غادة كامل محروس 41

 ابلين للتعلمالمعاقين عقليا  الق

 ناز محمد محمد عبد هللا يشه د/0أ دكتوراه
 حسن عمران حسن .د/أ

2015 

مرتضي صالح أحمد  393

 شارب

فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية التعلم الدماغي لتدريس الجيولوجيا في تنمية التفكير 

 المركب واالتجاه نحو العمل الجماعي وبقاء أثر التعلم لدي طالب المرحلة الثانوية األزهرية

 عبد الكريم محمد شاذلي أ.د/ دكتوراه

 محمود سيد أبو ناجيأ.د/ 

 سعد خليفة عبد الكريمد/ 

2015 

شيماء محمود سيد  394

 محمود أبو ناجي

فاعلية نموذج تدريس في اللغة العربية قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات 

 اإلبداع اللغوي والدافعية لإلنجاز لدي طالب المرحلة الثانوية األزهرية

 عبد الرازق مختار محمود أ.د/ ماجستير

 عبدالوهاب هاشم سيد أ.م.د/

2015 



 

 

 رسائل قسم علم النفس  

 السنة االشراف الدرجة عنوان الرسالة        اسم الباحث رقمال

نسرين مصطفى  219

 فهمى فهيم

هة لدى األطفال العاديين فاعلية برنامج داعم للصحة النفسية لتنمية المهارات االجتماعية والمواج

 والمعاقين سمعيا ذوي المشكالت االنفعالية والسلوكية ذات التوجه الخارجي 

      حمدى شاكر محمود.د/ أ  دكتوراه

             نور الهدى عمر محمد د/

 رجب أحمد علىد/ 

2014 

عالية عباس على  220

 السيد نوير

نفس واإلفصاح عن الذات ألطفال المرحلة االبتدائية ذوي فعالية العالج بالقراءة في تنمية الثقة بال

 اضطرابات النطق والكالم

      حمدى شاكر محمود.د/ أ  ماجستير

 رجب أحمد علىد/ 

2015 

عادل سمير محمد  221

 حمدان

عالقة حجم العينة بالقيم الحرجة ألساليب المقارنات المتعددة البعدية في ضوء عدد المجموعات 

 لةومستوى الدال

           علي أحمد سيد .د/أ  ماجستير

 عماد أحمد حسن.د/ أ

2015 

سحر مصطفى حسن  222

 على

فاعلية برنامج إرشادي نفسي دينى في خفض ضغوط األقران لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة 

 أسيوط

  عفاف محمد أحمد جعيص د/  ماجستير

 الحديبي مصطفى عبد المحسن د/
2015 

ح محمد هبة صال 223

 فرغلي

الحس الحركية ( في  -فاعلية برنامج قائم على استخدام ألعاب الكمبيوتر المفضلة ) اإلستراتيجية 

 تنمية االنتباه البصري وسعة الذاكرة العاملة لدى األطفال

         أحمد عثمان صالح د/0أ  دكتوراه

 خضر مخيمر أبو زيد د/أ.

2015 

زياد عبد العزيز  224

 محمد

 2014           محمد محمد الشيخ د/أ.  ماجستير مقارنة عن اإلحتراق النفسي لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة وأقرانهم بالتعليم العام دراسة

( لخفض أعراض اضطراب نقص االنتباه  BPTفاعلية برنامج إرشادي سلوكي لتدريب الوالدين ) أسماء سامي محمد 225

 فال ذوي صعوبات التعلم في المرحلة اإلبتدائية بمحافظة أسيوطمفرط الحركة لدى عينة من األط

     خضر مخيمر أبو زيد د/0أ  ماجستير

 رجب أحمد علي د/

2015 



محمد األمين أحمد  226

 محمد

فاعلية برنامج إرشادي قائم على المهارات االجتماعية لخفض النشاط الزائد وقصور االنتباه لدى 

 األطفال الصم

 ماجستير

 

      حمدى شاكر محمود .د/أ

 صموئيل تامر بشري د/

2015 

عمرو سيد رمضان  227

 حسين

فاعلية برنامج تدريبي قائم على النظام العصبي العاكس فى تنمية انتباه الطالب الصم : دراسة 

 فسيولوجية -معملية نفس 

 دكتوراه

 

 أحمد عثمان صالح د/0أ
 التالوي حمدى نجيب أحمد د/أ.

2015 

فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتعديل االتجاهات السلبية للشخصية المضادة للمجتمع لدى الجانحين  د الرحيم محمدمنى عب 228

 األحداث بمدينة أسيوط

     على أحمد سيدد/ 0أ  ماجستير

 صموئيل تامر بشري د/

2015 

وي صعوبات الفهم القرائي في بعض بروفيالت التفكير ومهارات القراءة لدى العاديين وذ شيماء سيد أحمد حافظ 229

 الصفوف الثالثة األولي من المرحلة اإلبتدائية

 ماجستير

 

         إمام مصطفى سيد د/أ.

 محمد رياض أحمدأ.د/ 

 منتصر صالح عمرأ.م.د/ 

2015 

محمد عبد التواب  230

 محمد مبروك

المفضلة في تحسين فاعلية برنامج تدريبي قائم على أنشطة الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم 

 بعض مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية واإلندماج لدى الكبار ذوي صعوبات التعلم

 دكتوراه

 

         إمام مصطفى سيد د/أ.

 محمد رياض أحمد د/أ.

2015 

لذاتويين فاعلية برنامجين قائمين على فنيات العالج التكاملي واإلرشاد النفسي اإلسري لألطفال ا دعاء محمد محمد سيد 231

 وأبائهم في تنمية مهارات االنتباه المشترك لألطفال الذاتويين

 ماجستير

 

 البحيري عبد الرقيب أحمد د/0أ

      حمدى شاكر محمود.د/ أ

2015 

وفاء يونس عبد  232

 الشافي

بناء وتقنين بطارية لتشخيص اضطرابات الكالم واللغة لذوي االضطرابات النمائية الذهنية القابلين 

 تعلملل

 عماد أحمد حسن على أ.د/ ماجستير

 الحديبي مصطفى عبد المحسن د/

2015 

فاعلية برنامج مبنى على استراتيجيتي الكلمة المفتاحية والتجميع في تنمية سعة الذاكرة قصيرة  سعاد على محمد السيد 233

 المدي لدى تالميذ الصف اإلعدادي بمدينة أسيوط

 عماد أحمد حسن على أ.د/ ماجستير

 منتصر صالح عمرأ.م.د/ 

2015 

شيماء محمد سلطان  234

 محمد

فاعلية العالج بالمعني في خفض اضطراب صورة الجسم وتنمية الكفاءة االجتماعية لدى المعاقين 

 حركيا

 عماد أحمد حسن على أ.د/ ماجستير

 الحديبي مصطفى عبد المحسن د/

2015 



رانيا فتحى على  235

 تركى

قائم على اإلرشاد بالفن في خفض السلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة فاعلية برنامج سلوكي 

 اإلبتدائية

      حمدى شاكر محمود.د/ أ ماجستير

 صموئيل تامر بشري د/

 رجب أحمد علي د/

2015 

محمود ساجد عباس  236

 إسماعيل

اللفظي وأثره فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظام بيكس في تنمية مهارات التواصل اللفظي وغير 

 على تنمية قدرات التصور العقلي لدى أطفال ذوى طيف الذاتوية

  نور الهدى عمر محمد د/أ. ماجستير

             محمود محمد إمام عامرد/ 

2014 

 

 

 

 
 

 تم بحمد هللا
 

 ياتنا لسيادتكم بالتوفيقمنمع تشكرا على حسن المتابعة، 
 
 

                                                                                                         بالتعاون مع                                                                                                                           مسئول خدمة اإلحاطة

  جيهان أحمد إبراهيم                                                                                                                         مها محمود شعبان 

 مدير إدارة المكتبات                                                                             

                                                                                                            أ/ عمرو سعد خشبة                                                                       
 


