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 مروة سيد فتحى صديق 2010  1
سلوب دورة التعلم

 
ساسي وتنمية مهارات ما  فاعلية استخدام ا

 
الخماسية فى تدريس العلوم على تحصيل تالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال

 وراء المعرفة لديهم

جهزة البديلة فى العلوم فى تنمية التحصيل والتفكير  محمد عبد الحميد محمد رحومة 2010  2
 
ساسي لال

 
عداد تالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال  البتكارى لديهمفاعلية ا 

حمد هاشم على موسى 2010  3
 
 ا

نترنت فى تنمية بعض مهارات العلم والوعى التكنولوجى لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم  لك ترونى مقترح عبر ال  ثر ملف تقويم ا 
 
ا

ساسي
 
 ال

ثر برنام ج فاطمة عبد هللا محمد عبد هللا 2010  4
 
ساسي ا

 
ولى من التعليم ال

 
 مقت رح لتنمي ة مه ارات القراءة والك تابة لتالميذ الصفوف الثالثة ال

ساسي مقترح لتنمية الوعي الصحي الوقاىئفاعلية برنامج  مروة حلمى جمال احمد 2010  5
 
ولى من التعليم ال

 
 لدى تلميذ الحلقة ال

 خالد محمد عبد العزيز 2010  6
جهزة التعليمية لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم فاعلية برنامج 

 
سلوب حل المشكالت فى تعلم مهارات استخدام ال

 
كمبيوتر قائم على ا

 بكلية التربية النوعية

سماء ربيع عدلي محفوظ 2010  7
 
 ا

ثر نموذج مقترح قائم على نظرية 
 
ثر التعلم لدى تالميذ الحلقة الثانية  Reigeluthا

 
التوسعية فى تدريس العلوم على تنمية التحصيل وبقاء ا

ساسى
 
 من التعليم ال

براهيم 2010  8 حمد محمد ا 
 
ولى من التعليم  لمياء ا

 
نشطة العلوم الصفية لتحسين التحصيل وتنمية المهارات العملية لدى تالميذ الحلقة ال

 
ساسىبرنامج مقترح فى تفعيل ا

 
 ال

 صابرين السيد جعفر عبد الحفيظ 2010  9
ثر استخدام نموذج )

 
( للتعلم البناىئ فى تنمية بعض المفاهيم العلمية ومهارات حل المشكالت لدى تالميذ الحلقة الثانية من Wheatlyا

ساسي
 
 التعليم ال

يمان محمد عاصم عبد الحكم 2010  10 ثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم  ا 
 
ول الثانوى العاما

 
 فى تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف ال

 سلوى محمد عمار عبد العزيز 2011  11
 ىفاعلية استخدام بعض الستراتيجيات المعرفية و ما وراء المعرفية في تدريس التاريخ علي التحصيل وتنمية مهارات التفكير التاريخي لد

ساسي
 
 تالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال
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 فاطمة الزهراء محمود محمد 2011  12
فعالية برنامج مقترح باستخدام الفيديو التفاعلى فى تنمية بعض المهارات العملية لتكنولوجيا تغذية الفائت الخاصة لدى طالبات شعبة 

 القتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية

 سعيد السيدرشا فتحي  2011  13
فاعلية وحدة مقترحة قائمة علي القضايا والمشكالت البيئية الناتجة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى الدراسات 

 الجتماعية على تنمية الوعي البيىئ لدي تالميذ المرحلة البتدائية

ساسيفاعلية التعلم البناىئ فى  عاشور محمد حافظ عبد العزيز 2011  14
 
 تنمية المفاهيم الهندسية ومهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال

مام 2011  15 عدادية فى مادة الجغرافيا وليد فتحى احمد ا   فعالية استخدام العصف الذهنى فى تنمية التحصيل الدراسى وقدرات التفكير البتكارى لدى طالب المرحلى ال 

نجليزية هالة مصباح عبد الحميد عبد العزيز 2011  16 ول الثانوي لمفردات اللغة ال 
 
 فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم على اك تساب طالب الصف ال

 هالة شريف محمود محمد 2011  17
الجتماعية لدى تالميذ الحلقة فعالية استخدام استراتيجية التدريس التبادلى على التحصيل وتنمية بعض مهارات القراءة فى الدراسات 

ساسي
 
 الثانية من التعليم ال

بو هشيمة 2011  18
 
ول  محمد معوض محفوظ ا

 
ثر طريقة مقترحة لتنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ الصف ال

 
عدادي منا  خالل حصص القراءة الحرة ال 

 فاطمة الزهراء يوسف محمد يوسف 2011  19
ثراء  ثر برنامج قائم على ال 

 
ولى من التعليم ا

 
الوسيلى فى تنمية بعض مهارات عمليات العلم والتفكير الناقد فى العلوم لتالميذ الحلقة ال

ساسي
 
 ال

 مفرح جمعة عبد هللا علي 2011  20
ولى من التعليم  فاعلية استخدام المدخل المنظومى

 
ملى لدى تالميذ الحلقة ال

 
فى تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير التا

ساسي
 
 ال

 مروة مراد صالح مراد 2011  21
نجليزية على تنمية بعض مهارات الق ثر استخدام برنامج قائم على التعلم التعاقدى لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية شعبة اللغة ال 

 
 راءةا

نجليزية  السريعة فى اللغة ال 

 فاعلية استراتيجية حل المشكالت فى عالج بعض صعوبات تعلم الجبر لدى طالب المرحلة الثانوية شيرين مصطفى يونس 2011  22

 محمد احمد عويس 2011  23
لك ترونية على تنمية بعض مهارات ثر برنامج مقترح فى تدريس التعبير التحريرى باستخدام المدونات ال 

 
ول  ا

 
التفكير لدى طالب الصف ال

 الثانوى العام

براهيم 2011  24 ول الثانوى رشا رمزى جرجس ا 
 
 فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل الجزيىئ فى تدريس الكيمياء لتنمية التحصيل والتفكير التوليدى لدى طالب الصف ال

يمان سعد عبد الحليم 2011  25  ا 
نترنت ساليب التفاعل عبر ال 

 
ثر ا

 
على تنمية المفاهيم التكنولوجية والوعي التكنولوجي لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية تخصص  ا

 تكنولوجيا التعليم
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براهيم جالل 2011  26  فاعلية استخدام لعب الدور في تدريس مادة الفلسفة في تنمية التفكير الناقد ومفهوم الذات لدى طالب المرحلة الثانوية نسرين جالل ا 

 نادر رجب محمد صالح 2012  27
بداعى لدى تالميذ الحلقة  ثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلى فى تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير ال 

 
ا

ساسي
 
 الثانية من التعليم ال

بو العز محمد 2012  28
 
حمد محمد بدر الدين ا

 
 ا

ثر فصل افتراضي لطالب تكنولوجيا 
 
نتاج برامج الوسائط المتعددة فى ضوء معايير ا التعليم بكلية التربية النوعية على تنمية بعض مهارات ا 

 التصميم

29  2012 
منال محمد البكرى عبدالجواد 

 عبدالمجيد
بداع ثر برامج الجرافيك للطالب المعلمين بكلية التربية النوعية على تنمية مهارات التصميم وبعض مهارات ال 

 
 ا

 محمد شعبان سعيد عبد القوى 2012  30
ساليب المعرفية على تنمية مهارات حل المشكالت ومعدلت 

 
لك ترونية عبر الويب وال ساليب التحكم في المناقشة ال 

 
ثر التفاعل بين ا

 
ا

 التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية

 سامية السيد عبد الحفيظ 2012  31
ساسي فعالية برنامج تدريبي 

 
ثرها فى اك تساب تالميذهم بالحلقة الثانية من التعليم ال

 
عداد برمجية تعليمية وا لتنمية مهارات المعلمين فى ا 

 لبعض المفاهيم العلمية

براهيم 2012  32 براهيم عبد السالم ا  مل ا 
 
 ا

 للمفاهيم 
 
ثر استخدام برنامج قائم على الوسائط الفائقة التفاعلية فى تصويب الفهم الخطا

 
العلمية وتنمية بعض المهارات الحياتية لتالميذ ا

ساسي
 
 الحلقة الثانية من التعليم ال

ثر استخدام برامج الجرافيك علي تصميم طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية الوسائل التعليمية احمد سيد رمضان متولي 2012  33
 
 ا

سماعيل 2012  34 هداف السلوكية وتوظيفه انتصار فاروق محمد ا 
 
ساسي علي صياغة ال

 
ثر استخدام الموديولت التعليمية في تدريب معلمي التاريخ بالحلقة الثانية من التعليم ال

 
 اا

كاديمي لدى تالميذ  سعاد سيد نصر رفاعى 2012  35
 
كاديمية في مستوى الطموح ال

 
باء والمعلمين وفاعلية الذات ال ثر كل من توقعات ال 

 
عداديةا  المرحلة ال 

حمد 2012  36
 
حمد هاشم ا

 
 نسرين ا

غراض الخاصة 
 
نجليزية  لال في تنمية المفردات اللغوية والفهم القراىئ ومهارات الك تابة لطالب كلية  ESPفعالية برنامج مقترح فى اللغة ال 

 الزراعة

 عبدهللا عبد السالم مراد عبد هللا 2012  37
ثر استخدام استراتيجية ياجر

 
ساسي على الستيعاب ال ا

 
مفاهيمى وتنمية التفكير في تدريس العلوم لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال

بداعي  ال 

ثر كريمة محمد عبد العزيز محمد 2012  38
 
عدادية على تنمية بعض مهارات الك تاب ا نجليزية في المرحلة ال  خرين دراسيا في اللغة ال 

 
 ةبرنامج مقترح قائم على احتياجات التالميذ المتا
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 عادل سيد شعبان شعبان 2012  39
عاقة البصرية فى تنمية بعض مهارات  تاحة الويب للتالميذ ذوى ال  سس ا 

 
لك ترونى قائم علي ا نترنت واتجاهاتهم فاعلية برنامج ا  استخدام ال 

لك ترونى  نحو التعلم ال 

نترنت محمد رشدان علي السيد 2013  40 لك ترونى المتزامن وغير المتزامن للتالميذ المعاقين سمعيا في تنمية بعض مهارات استخدام ال  ثر استخدام كل من التعلم ال 
 
 ا

عدادى لتنمية بعض مهارات التفكير التكنولوجىبرنامج مقترح باستخدام  محمود على عبد الحميد 2013  41  المحاكاة الكمبيوترية لتالميذ الصف الثالث ال 

عدادي" مختار محمود كامل محمد 2013  42 ول ال 
 
نشطة الثرائية في تنمية بعض مهارات التعبير التحريري لدي تالميذ الصف ال

 
ثر استخدام بعض ال

 
 ا

 سمية عطية هاشم محمد 2013  43
استخدام استراتيجية التعلم التعاونى على التحصيل الدراسى وبقاء اثر التعلم فى التدريبات المهنية لدى التلميذات المعاقات فاعلية 

عدادية  سمعيا بالمرحلة ال 

حمد رمضان خليفة السيد 2013  44
 
 ا

دوار لتالميذ 
 
بعاد الوعي فاعلية وحدة مقترحة في الدراسات الجتماعية قائمة علي استراتيجية لعب ال

 
الصف السادس البتدائي في تنمية ا

 الجتماعي

حمد محمد 2013  45
 
 المالبس بالتعليم الفني الثانوي الوسائط المتعددة لك تساب المهارات الفنية لدي طالبات شعبة ىفاعلية برنامج قائم عل دعاء عبد هللا ا

براهيم رمضان 2013  46  محمد رجب ا 
ثر استخدام استراتيجية بناء 

 
ساسي على التحصيل وتنمية K-W-Lالمعني )ا

 
( في تدريس الرياضيات لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال

 مهارات التفكير الستدللي لديهم

براهيم جودة 2013  47  شروق جودة ا 
ثر برنامج مقترح قائم على نظرية تريز )

 
ول الثانوي  TRIZ)ا

 
في تنمية التحصيل ومهارات حل المشكالت الرياضية لدى طالب الصف ال

 العام

براهيم 2013  48  نفين قدرى مرسى ا 
عدادى فى تنمية الستيعاب المفاهيمى ومهارات  TRIZفاعلية برنامج مقترح لتدريس العلوم فى ضوء نظرية  ول ال 

 
لتالميذ الصف ال

بداعى  التفكير ال 

 حمادة رمضان عبد الجواد 2013  49
عدادى على تنمية المفاهيم التاريخ ول ال 

 
ثر استخدام استراتيجية السقالت التعليمية فى تدريس الدراسات الجتماعية لتالميذ الصف ال

 
ية ا

 ومهارات التفكير الستدللي

 خلف عبد المعطي عبد الرحمن طلبة 2013  50
استراتيجية خرائط المفاهيم لتنمية بعض المفاهيم النحوية ومهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الحلقة فاعلية برنامج حاسوبى قائم على 

ساسى
 
 الثانية من التعليم ال

 نهي محمد احمد يونس 2013  51
دائهم 

 
ولويات في تدريس التراكيب اللغوية لطالب المرحلة الثانوية في ا

 
ثر استخدام مدخل التتابع وتحديد ال

 
الك تابي وبعض مهارات ا

 التفكير

داء التدريسي للطالب المعلمين المتخصصين في اللغة العربية بكلية التربية جامعة الفيوم في ضوء بعض مهارات التفكير حمدي محمد عبده مرسي 2013  52
 
 تقويم ال
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حمد عبد الحافظ 2013  53
 
سماء محمد ا

 
 الالزمة لتصميم واستخدام الشبكات لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمفاعلية موقع ويب تفاعلى فى تنمية بعض المهارات  ا

 محمد رمضان عبد الغني 2014  54
لك تروني في تنمية مهارات التصميم التعليمي عبر الويب لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التر  بية فاعلية استراتيجية توليفية للتفاعل ال 

 النوعية

لي عبد العزيز عليسماء عبد الفتاح  2014  55
آ
ثر التلميحات البصرية لعروض الوسائط المتعددة للمعاقين سمعيا في تنمية مهارات استخدام برامج الحاسب ال

 
 ا

 عبد المولي عبد السالم مراد عبد هللا 2014  56
ول الثانوي 

 
ثر استخدام استراتيجية التعلم بالك تشاف في تدريس القواعد النحوية لطالب الصف ال

 
العام في تنمية التحصيل ومهارات ما ا

 وراء المعرفة

ول الثانوي العام رمضان مصباح عبد القوي مصباح 2014  57
 
ثر استخدام استراتيجية التعلم البنائي في تنمية بعض مهارات القراءة والتفكير لدي طالب الصف ال

 
 ا

نجليزية لدي تالميذ المرحلة البتدائيةاثر برنامج حاسوبي قائم على  هبه محمد شعبان عبد العليم 2014  58 لعاب اللغوية في تنمية مفردات اللغة ال 
 
 ال

عدادي واتجاهاتهم نحو الك تا مروة فاروق محمد السيد 2014  59 ول ال 
 
نجليزية لدى تالميذ الصف ال  بةاثر برنامج قائم على الويب كويست فى تنمية مهارات الك تابة باللغة ال 

 هناء عاطف محمد محمد 2014  60
جنبية

 
نجليزية كلغة ا ثر برنامج مقترح قائم علي استراتيجية تدوين المالحظات في تنمية مهارات الستماع والك تابة لدي معلمي اللغة ال 

 
 ا

 قبل الخدمة

 ( لطالب الصف الثالث الثانوي العلمي في تنمية مهارات حل مسائل الفيزياءVan Hieleفاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية فان هيل )  مصطفي عبد هللا محمد مفتاح 2015  61

ثرائي قائم على المعايير القومية في تنمية مهارات القراءة والت فاطمة سيد عشري عيد 2015  62 عداديةفاعلية برنامج ا   حصيل لدى طالب المرحلة ال 

ثر استخدام نموذج التعلم  هند سيد توفيق السيد 2015  63
 
دبيا

 
ول الثانوي بعض المفاهيم البالغية ومهارات التذوق ال

 
 البنائي السباعي في اك تساب طالب الصف ال

 محمد قصي محمود عباس 2015  64
برنامج مقترح قائم على التكامل بين الرياضيات وعلم المواريث في تنمية المفاهيم الرياضية ومهارات حل مسائل المواريث لدى  فاعلية

زهرية
 
عدادية ال  تالميذ المرحلة ال 

 هيثم عبد هللا علي عبد السالم 2015  65
ثراء الوسيلى في تدريس الرياضيات على  ثر برنامج مقترح قائم على ال 

 
تنمية بعض المفاهيم الرياضية والمهارات الحياتية لدي التالميذ ا

عدادية  المتفوقين في المرحلة ال 
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 شيماء محمد سيد محمود 2015  66
ساسي في تنمية التحصيل (Wheatlyفاعلية نموذج ويتلى 

 
( في تدريس الدراسات الجتماعية لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال

 ومهارات حل المشكالت

يمان عثمان علي عثمان 2015  67  ا 
دوار في تنمية مهارات حل مشكالت تصميم المواقف ال

 
ثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب والقائمة على استراتيجية لعب ال

 
تعليمية ا

 لطالب تكنولوجيا التعليم

براهيم 2015  68  محمد صالح الدين ا 
لك ترونية لدى طالب جامعة النهضة فى تنمية مهارة الستماع اللغوى فعالية استخدام استراتيجية التعليم المدمج  القائمة على الوسائط ال 

 واتجاهاتهم نحو هذه الستراتيجية

 نهال يحي محمد معوض 2015  69
نشطة اللغوية القائمة على المدخل البنائي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي في اللغة الف

 
لدى طالب المرحلة رنسية فاعلية استخدام ال

 الثانوية

داء المهارى لديهم مروة صفا عبد الستار 2015  70
 
لك تروني وتنمية مستوى ال نجاز ال  خصائي تكنولوجيا التعليم لتطوير ملف ال 

 
ثر برنامج مقترح ل

 
 ا

ساسي فى جمهورية مصر العربيةتطوير نظام التوجيه التربوى لتحقيق الجودة  رشا عويس حسين 2011  1
 
 الشاملة فى التعليم ال

طفال بجمهورية مصر العربية عبد الستار محروس عبد الستار 2014  2
 
دارة الجودة الشاملة في مؤسسات رياض ال  تصور مقترح للتغلب علي معوقات تطبيق ا 

دارية لتطو غدي رجائي عبد المنعم احمد 2014  3 داري بجامعة الفيوم تفعيل الستشارات ال  داء ال 
 
 )دراسة حالة(ير ال

حمد الهم عبد الحليم 2014  4
 
ساسي بجمهورية مصر العربية هبه هللا ا

 
دارى لمديري مدارس التعليم ال داء ال 

 
 دور القيادة التحويلية في تحسين ال

يلين معوض ذكى قسطندي 2014  5 دارة الصفية بمدارس مرحلة التعليم  ا  دارة الوقتتفعيل ال   الثانوى العام فى مصر على ضوء مدخل ا 

دارة المدرسية في تفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي للبنات بجمهورية مصر العربية دالجواابتسام حسني احمد عبد  2015  6  دور ال 

داء الموارد البشرية غادة حامد السيد حسن 2015  7
 
 بجامعة الفيوم فى ضوء معايير الجودة تطوير ا

عداد مدير المدرس كرم عبد هللا عبد المولي مرجان 2015  8  للمرحلة البتدائية على ضوء بعض التجاهات العالمية المعاصرة ةتطوير برامج ا 

براهيم عبد الغني عبد البر 2015  9 ليك ترونية بمدارس  محمد ا  دارة ال   التربية الخاصة في جمهورية مصر العربية"تصور مقترح لتفعيل ال 



 

 

 2015حتى  2010امةة الييو  للا  اليرت  من جب الرتبيةكلية املمنوحة من  املاجستريرسائل  

 م
 القسم

 الةلمى

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

داء المعلمات جيهان فولى صادق عبد القادر 2010  1
 
خر سن الزواج وعالقته بك فاءة ا

 
دراك النفسى لتا  ال 

ساليب التفكير واستراتيجيات مواجهة المواقف الضاغطة فى البيئة  مروة صادق احمد صادق 2011  2
 
 الجامعية لدى الطالب الضعاف تحصيلياالعالقة بين ا

سماء حمزة محمد عبد العزيز 2011  3
 
نجليزيةالوظائف التنفيذية وعالقاتها باستراتيجيات الفهم القراىئ للغة  ا  لدى طلبة المرحلة الثانوية ال 

ساليب تفكير المعلمين فى ضوء نظرية ستيرنبرج  عائشة على رفا هللا عطية 2011  4
 
 متغيرات التطبيع الجتماعى المنبئة با

 دراسة سيكومترية في تطوير مقياس لمرونة الغلق باستخدام نظرية الستجابة للمفردة الختبارية جمعة سعيد محمد عبد الحميد 2013  5

يوب 2013  6
 
ثر استراتيجيات التعلم   سالي نبيل عطا ا

 
كادا

 
نجاز ال  يمي وفقًا لنمط السيطرة الدماغيةالمنظم ذاتيًا في ال 

عاقة الذهنية مؤمن عبد الفتاح فرج محمود 2015  7 طفال متوسطي ال 
 
ثر برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات التواصل لدى ال

 
 ا

سامة حسين كامل عبد الجواد 2015  8
 
داء القرائي لدى عينة من تالميذ الصف الثاني البتدائي ضعاف القراءةاثر استخدام بعض مهارات الوعي الصوتى في  ا

 
 تحسين ال

 دور التربية فى مواجهة تحديات البرامج التلفازية فى بعض القنوات الفضائية مروة حسين محمد 2011  1

ساسي بمحافظة الفيوم دراسة تقويمية ناصر شعبان علي طلبة 2011  2
 
ولى من التعليم ال

 
طفال الملحقة بالمدارس الرسمية للحلقة ال

 
 لفصول رياض ال

 معوقات دور البحث التربوى فى تطوير التعليم سحر محمد علي محمد 2011  3

ساسىالعوامل المجتمعية والتربوية المرتبطة  سحر عويس عبد هللا 2011  4
 
 )دراسة ميدانية( بالعنف فى مرحلة التعليم ال

 دور التعليم الثانوى الصناعى فى التنمية القتصادية بمحافظة الفيوم جمال فرحات علي محمد 2011  5

 المعرفة ومضامينها التربوية فى بعض فلسفات التربية دراسة تحليلية نقدية نورا محمد احمد رسالن 2011  6



 

 م
 القسم

 الةلمى

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

قامة المشروعات الصغيرةدور التعليم  محمد السيد جمعه العدل كيوان 2011  7  فى تنمية المهارات الالزمة ل 

ساسي احمد فاروق جمعة عبد المجيد 2012  8
 
 العوامل المرتبطة بموقف المعلمين من تكنولوجيا التعليم فى مرحلة التعليم ال

بعاد حامد محمد عبد الحميد مفتاح 2012  9
 
 الثقافية والمجتمعية المرتبطة بواقع التعليم الفني الزراعي بجمهورية مصر العربية "دراسة حالة بمحافظة الفيوم" ال

نور عبد المجيد 2013  10
 
بعاد المرتبطة باختيارات الطالب لنوع الدراسة فى المدرسة الثانوية العامة فى مصر "دراسة ميدانية منال جمعة ا

 
 "ال

طفال في التربية الجمالي فيفيان فتحي باسيلي زخاري  2013  11
 
 تقويمية" "دراسةمصر ة في برامج رياض ال

 دور التحادات الطالبية في تنمية المشاركة السياسية لدى طالب الجامعة في مصر وردة على عويس محمود 2013  12

زهري في رضا حسين محمد عبد الرحمن 2014  13
 
هداف التعليم البتدائي ال

 
 )دراسة تقويمية( ضوء التغيرات المعاصرة ا

سماعيل 2014  14 حمد ا 
 
 من وجهة نظر المعلمين والمديريندور المدرسة البتدائية في تنمية القيم البيئية لدي تالميذها  عبد هللا محمود ا

 ضوء تطبيقها بالدول المختلفةتطوير مدرسة المجتمع بجمهورية مصر العربية فى  غادة عبد التواب محمد 2010  1

طفال فى جمهورية مصر العربية )دراسة مقارنة( هدى معوض عبد الفتاح 2011  2
 
 تصور مقترح لتفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير رياض ال

هيل المعوقين حركيا  عزه نادى عبد الظاهر 2012  3
 
هلية المصرية في مجال تا

 
 في ضوء خبرات بعض الدولتصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات ال

 تصور مقترح لتفعيل دور جامعة الفيوم فى خدمة المجتمع فى ضوء خبرات بعض الدول حسنيه حسين عبد الرحمن 2012  4

يمان صادق عبد الجيد هندى 2013  5 طفال )دراسة مقارنة( ا 
 
 المتطلبات التربوية لمرحلة رياض ال

ليات تفعيلها على ضوء خبرات بعض الدولالتعليم  ابتسام محمد محمد محمد 2013  6
 
 بالمدارس الذكية فى جمهورية مصر العربية وا

خرى  صبري عيد محمود محمد 2013  7
 
 تصور مقترح لتطوير نظام تعليم المتفوقين دراسيا بالتعليم الثانوي العام في مصر في ضوء خبرات بعض الدول ال
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 المتغيرات النفسية المنبئة بتحمل الغموض لدى الطلبة الموهوبينبعض  ياسر شعبان صادق 2010  1

 الخوف من الفشل فى عالقته بوجهه الضبط والمنافسة لدى طالب الجامعة وليد فتحى كمال محمود 2010  2

 الليكسيثميا فى عالقتها بسلوك المشاغبة لدى عينة من مراحل تعليمية مختلفة محمد شعبان احمد محمد 2011  3

لى المستقبل لدى المتلعثمين فى مرحلة المراهقة شيرين محمد فتحي عبد العزيز 2011  4  العالقة بين توكيد الذات والنظرة ا 

كل لدي الطالبات المراهقات بثينة محمد سمير مصطفى السيد 2012  5
 
نماط مضطربي ال

 
 دراسة في السمات الشخصية ل

سامة محمد محمود محمد 2012  6
 
زمة الهوية لدى الشباب الجامعىالغتراب  ا

 
 النفسى فى عالقته با

شجان محروس حسين 2012  7
 
سرة ا

 
 بعض الحاجات النفسية للمراهق المعاق سمعيا وعالقتها بالمناخ الوجدانى لال

ساليب مواجهة الضغوط الحياتية رانيا شعبان الصايم 2012  8
 
 لدي طلبة الجامعة فاعلية الضبط الذاتي في عالج قصور التنظيم النفعالي وا

نا والهدف فى الحياة والمسوئلية الجتماعية لدي المك فوفين كريمان محمود محمد 2012  9
 
حباط فى عالقته بقوة ال  تحمل ال 

م للطفل المعاق محمد سامى سعيد محمد 2013  10
 
خوية وعالقتها بتقبل ال

 
نماط العالقة ال

 
 ا

شكال سوء المعاملة وسمات الشخصية لدى الطالب المبدعين فى المرحلة الثانوية ديناميات شيماء سيد يحي  ى شيمي 2013  11
 
 العالقة بين بعض ا

ساليب التنشئة الوالدية فى عالقتها بالذكاء الوجدانى لدى طالب المرحلة الثانوية نهلة عثمان محمد الدسوقى 2013  12
 
 بعض ا

ماني جالل محمد مرس 2013  13
 
طفال التوحديينفاعلية برنامج لتشكيل  ا

 
 السلوك فى تنمية بعض مهارات السلوك التكيفى لدى ال

باء المتسلطين دعاء علي اسحق عثمان 2014  14
آ
بناء ال

 
 الصورة الوالدية المدركة والمتوقعة لدي ا



 

 م
 القسم

 الةلمى

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

طفال الذاتويين نوران احمد طه محمد 2014  15
 
دراك البصرى لدى ال  فعالية برنامج تدريبى فى تنمية ال 

ميرة محمد منصور عبد الدايم 2014  16
 
ساليب المعاملة الوالدية لدي المراهقين ا

 
رادة في عالقته با  عجز ال 

ساسي بالفيوم هبه عبد الرؤف عبد الرحمن سعداوي 2014  17
 
رشاد الواقعي في عالج بعض المشكالت السلوكية لدي تالميذ الحلقة الثانية من التعليم ال  فاعلية ال 

 

 


