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س فعالية بسام محروس يوسف وهبه 2010  1
أ
ولى من التعليم ال

أ
 اسي في ضوء مفهوم الجودة الشاملةبرنامج مقترح لرفع ك فاءة معلم اللغة العربية بالحلقة ال

بو زيد 2010  2
أ
دائية لدى الطالب المعلمين وتطوير مهارات الك تابة لديهم عبير السيد محمد ا

أ
ملى فى تحسين المهارات ال

أ
ثر استخدام المدخل التا

أ
 ا

3  2011  
أ
براهيم عل ىحمد علا  ىا 

فعالية برنامج مقترح للطالب المعلمين شعبة الرياضيات بكلية التربية فى عالج صعوبات تعلم الرياضيات وتنمية مهارات التفكير لدى 
 تالميذهم

سماعيل محمد 2011  4 سماعيل صالح ا   ا 
ساسى

أ
ثره  فعالية برنامج مقترح فى التكامل بين بعض مقررات الحلقة الثانية من التعليم ال

أ
باستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط وا

 فى تنمية المفاهيم الواحدة وبعض مهارات عمليات العلم

براهيم يوسف عبد المجيد 2011  5  برنامج مقترح في المنطق لتنمية بعض المهارات الحياتية والتجاه نحو دراسة المادة لدي طالب المرحلة الثانوية المعاقين بصريا عبد هللا ا 

 ساميه محمد محمود محمد 2011  6
تنمية مستوياته والوعي بما  ىفاعلية برنامج مقترح للطالب المعلمين شعبة اللغة العربية على استخدام بعض استراتيجيات الفهم القرائي ف

 وراء المعرفة لدى تالميذهم

 جمال رمضان احمد محمد 2011  7
ما وراء المعرفة في تنمية بعض مهارات التفكير والتعبير التحريرى لدى طالب الصف فاعلية برنامج مقترح باستخدام بعض استراتيجيات 

ول الثانوى العام
أ
 ال

مل صميدة عطوة صميدة 2012  8
أ
 ا

نترنت قائم على مدخل الطرائف العلمية فى فهم بنية علم الفيزياء وتنمية بعض عمليات العلم ومهارات  اثر استخدام موقع مصمم على ال 
 التوليدى لطالب المرحلة الثانويةالتفكير 

سماعيل 2012  9 داب رضي السيد شعبان ا 
آ
 تقويم دور برامج نظم المعلومات الجغرافية في تنمية المهارات الكارتوجرافية لدى طالب شعبة الجغرافيا بكليات التربية وال

يمان نادى ذكى بسطوروس 2012  10 ثر استخدام ا 
أ
 الوسائط المتعددة في برن امج عالج  ي للق  راءة للمبتدئي ن ف  ي المرحل ة البتدائي  ة ا

 فاتن كامل عبد المقصود 2012  11
برنامج قائم على استخدام مصادر المعرفة للتعلم المدمج في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض مهارات البحث والوعي الحياتي لدى طالب 

ول
أ
 الثانوي الصف ال
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بعاد الثقافة العلمية لتنمية مهارات الستقصاء والقيم العلم محمد ممدوح فتحى احمد 2013  12
أ
عدادية قائم على ا  يةفاعلية تصور مقترح لمناهج العلوم لتالميذ المرحلة ال 

بو العال 2013  13
أ
براهيم ا يناس كمال ا   ا 

بعض المداخل التدريسية لتنمية المفاهيم الرياضية ومهارات حل المشكالت والتجاه نحو تعلم الرياضيات  ىفاعلية برنامج مقترح قائم عل
ول الثانو ىلد

أ
 ىطالب الصف ال

 كريمة عيد شافعي حنفي 2013  14
بعاد التعلم لمارزانو

أ
ثره فى تنمية الستيعاب المفاهيمى ومهارات  فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام نموذج ا

أ
فى تدريس الرياضيات وا

بداع ول الثانوى ىالتفكير ال 
أ
 لدى طالب الصف ال

 تامر شعبان دسوقى السيد 2013  15
بعاد المنهج التكعيبي لعالج صعوبات التعلم وتنمي

أ
ة تطوير منهجي العلوم لتالميذ المرحلة البتدائية العاديين والمعاقين بصريا في ضوء ا

 فاهيمي وبعض مهارات عمليات العلمالستيعاب الم

 ربيع كمال محمود الروبى 2013  16
ولي من  ىفاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم عل

أ
لك ترونية الناطقة لك تساب تالميذ الحلقة ال استخدام الك تاب الفائق والمك تبات ال 

ساسية
أ
ساسي بمدارس اللغات المفاهيم العلمية وبعض عمليات العلم ال

أ
 التعليم ال

 الستشعار عن بعد لطالب كلية التربية في تنمية الوعي بالمشكالت الجغرافية ومهارات حلها ىفاعلية برنامج مقترح قائم عل دعاء محمد نبيل علي طلبة 2014  17

حمد حسان طلبة حسان 2014  18
أ
 ا

عاقة  ىفاعلية برنامج مقترح قائم عل لعاب التعليمية في تدريس العلوم لتالميذ المدارس الفكرية ذوى ال 
أ
نشطة المصورة وال

أ
جداول ال

 العقلية القابلين للتعلم في تنمية بعض المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية

 عمرو سيد صالح عبد العزيز 2014  19
لك تروني فى تدريس  عدادي لتنمية مهارات التفكير ما وراء فاعلية برنامج قائم على التعلم ال  ول ال 

أ
الدراسات الجتماعية لتالميذ الصف ال

 المعرفى والتحصيل

بو زيد 2015  20
أ
يناس محمد علي ا  ا 

عدادية لتنمية التحصيل ومهارات ىفاعلية برنامج مقترح لتدريس العلوم في ضوء نظرية التعلم القائم عل التفكير  المخ لتالميذ المرحلة ال 
بداعي  ال 

 عاشور محمد حافظ عبد العزيز 2015  21
ثر استخدام استراتيجية  قبعات التفكير الست  في تدريس الرياضيات على تنمية المهارات الرياضية وعادات العقل لدى طالب المرحلة 

أ
ا

 الثانوية

قليمية والعالميةتقويم بوابة سلطنة عمان التعليمية  علي بن سيف بن ناصر الجهوري  2015  22 لك ترونية فى ضوء المعايير ال   ال 

 مروة مراد صالح مراد 2015  23
نجليزية للمفردات واتجاهاتهم نحو ثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات تعلم المفردات في تحصيل طالب كلية التربية شعبة اللغة ال 

أ
 ا

 هذه الستراتيجيات واستقالليتهم.

حمد عويس 2015  24
أ
لك ترونى فى استخدام التراكيب النحوية ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية علي محمد ا  فاعلية الك تاب ال 
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 مروة سيد فتحي صديق 2015  25
 فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل البصري المكاني في تدريس العلوم للتالميذ بمدارس الصم وضعاف السمع على التحصيل وتنمية

نجاز  المهارات الحياتية والدافع لال 

 محمد علي عبد العزيز عبد الفتاح 2015  26
لك ترون نجليزية على تنمية مهارات التدريس ومهارات اتخاذ القرار والتجاه  نحو التعلم ال  لك ترونى فى طرق تدريس ال  ي لدى اثر برنامج تعلم ا 

جنبية
أ
نجليزية كلغة ا  الطالب المعلمين فى اللغة ال 

 سمر عبد الحليم السيد بدوى 2015  27
عدادي على تنمية التحصيل  ثر برنامج قائم على استراتيجيتى التدريس التبادلي وحل المشكالت في تدريس النحو لطالب الصف الثاني ال 

أ
ا

 والتفكير الناقد

 محمد السعيد سيد رفاعي 2015  28
لك ترونية لتدريب طالب  تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية في تنمية مهارات التفكير البصري برنامج مقترح قائم على البانوراما ال 

 وتكوين الصور الذهنية

29  2015 
 علي بن حميد بن سيف الجهوري 

 
ساسى بسلطنة عمان فى ضوء المفاهيم 

أ
تطوير برنامج التنمية المعرفية فى الدراسات الجتماعية لطالب الحلقة الثانية من التعليم ال

 ومهارات التفكير العليا والقيم الجتماعية البيئية

عضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على ضوء بعض الخبرات العالمية صباح عطوة سعد عطوة 2010  1
أ
 تصور مقترح للتنمية المهنية ل

يمان حمدي رجب زهران 2012  2  التعليم الثانوي العام على ضوء الحتياجات التربوية بجمهورية مصر العربيةالتخطيط لبرامج التدريب لمعلمي  ا 

دارية لمديري المدارس المتوسطة بدولة الكويت مبارك هادى عدس صالح النمران 2012  3  تصور مقترح لتنمية القدرات ال 

دارة التعليم قبل الجامعى بمصر على ضوء خبرات بعض الدول المتقدمةمتطلبات تطبيق معايير الجودة والعتماد فى  محمد شحتان احمد عبد الواحد 2013  4  ا 

طفال ما قبل المدرسة رغدة احمد حلمى محمود 2013  1
أ
 اثر برنامج حاسوبى قائم على الذاكرة العاملة فى تنمية الفهم السماعى ل

ثر مروة صادق احمد صادق 2015  2
أ
 التحميل على بعض مكونات الذاكرة العاملة في حل المشكالت الحسابية )دراسة تجريبية( ا

 لدى طالب الجامعة فى تحسين الذكاء السائل N-Backبرنامج الذاكرة العاملة باستخدام  فاعلية تدريب عائشة علي رف هللا عطية 2015  3

سماء حمزة محمد عبد العزيز 2015  4
أ
ثر تنشيط الذاكرة  ا

أ
 العاملة فى تحسين عملية الترجمة لدى طالب الجامعةا
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 استراتيجية مقترحة لضمان الجودة والعتماد بالجامعات المصرية منى شعبان عثمان محمد 2010  1

دب نجيب محفوظ عمر صوفي محمد حميدة 2010  2
أ
 المضامين التربوية فى ا

ساسي في متصور مقترح  ابتسام محمد حسن صالح 2013  3
أ
 صر في ضوء معايير الجودة الشاملةلتفعيل التقويم الشامل في مرحلة التعليم ال

حمد عيد 2013  4
أ
نتاجية لدعم تمويل البحث العلمي )تصور مقترح( محمود عمر  ا  تفعيل الشراكة بين الجامعات المصرية والمؤسسات ال 

حمد 2014  5
أ
حمد رمضان سعد ا

أ
 الجامعية في تحقيق ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي "دراسة اثنوجرافية"دور ثقافة المؤسسة  ا

 تفعيل التعاون بين مؤسسات التنمية المهنية للمعلم )فى ضوء بعض التجارب العالمية المعاصرة( فاطمة احمد عبد القوى قنديل 2015  6

 دراسة حالة علي محافظة الفيوم –دور التعليم في تنمية الوعي السياحي  مني حسني عبد الجواد محمد 2015  7

 التجارب المعاصرة ءاستراتيجية مقترحة لمواجهة مشكالت تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر في ضو طارق مصطفي محمد عبد الصمد 2015  8

سماعيل محمد 2015  9  جامعة الفيوم في ضوء معايير جودة التعليم الجامعيالك فاية الداخلية لكليات  علياء عبد المنعم ا 

 توظيف تكنولوجيا المعلومات فى الجامعات المصرية فى ضوء معايير العتماد )دراسة مقارنة( هدى معوض عبد الفتاح 2015  1

ثر العالج الواقعى على تقدير احمد سيد عبد الفتاح عبد الجواد 2011  1
أ
 الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة ا

ثر التدريب التوكيدى فى خفض بعض اضطرابات الشخصية لدى المعوقين بصريا محمد مسعد عبد الواحد 2012  2
أ
 ا

عاقة البصرية شيماء عبد الحكم روبي عبد الرازق  2015  3  فعالية العالج بالمعني في تنمية الصالبة النفسية لدى ذوى ال 
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 محمد شعبان  2015  4
أ
خرين دراسيا حمد محمدا

أ
ليكسيثيميا لدى عينة من طلبة الجامعة المتا

أ
ثر العالج العقالنى النفعالي السلوكى فى عالج ال

أ
 ا

رشاد السلوكي في خفض قلق المستقبل لدي المراهقين الصم محمد سيد عبد اللطيف خالد 2015  5  فاعلية ال 

 


