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 السنة الدرجــــــــــــة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان االســـــــــــــــــــــــــــــم م

 3791 دكتوراه ع. تطور اإلدارة التعميمية في ج . م . أميل فيمي حنا شنودة 1

سميم اسعد إبراىيم  2
 3791 دكتوراه إدارة التعميم العام في سوريا. خندرية

 3791 ماجستير العائد االقتصادي من التعميم الجامعي بمصر. محمد أحمد العدوى 3

 3799 ماجستير العائد االقتصادي من التعميم الثانوي التجاري في مصر. عمى صالح جوىر 4

سياسة القبول في الجامعات المصرية دراسة مقارنة مع  عبده فميوفاروق  5
 االتجاىات العالمية المعاصرة.

 3799 ماجستير

 3791 ماجستير الكفاية اإلدارية التربوية لمتعميم االبتدائي بمحافظة الدقيمية. أحمد إبراىيم أحمد السيد 6

الحسانين إسماعيل  7
 3791 ماجستير .العالياألسس التشريعية لمتعميم  طمان

 صالح الدين إبراىيم 8
 3791 ماجستير الرقابة عمى اإلدارة المدرسية لممرحمة الثانوية العامة. معوض

العوامل االقتصادية واالجتماعية لظاىرة تسرب تالميذ  نبيل عبد الحميم متولي 9
 المدرسة االبتدائية دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية.

 3791 ماجستير

 3797 ماجستير تنظيم اإلدارة التعميمية الالمركزية. عايدة محمد عبد التواب 11

نموذج لتدفق تالميذ مرحمة التعميم اإللزامي مع التطبيق في  تودري مرقص حنا 11
 محافظة الدقيمية.

 1981 دكتوراه

استحداث تحميل التكمفة والعائد في التخطيط لنظام البعثات  عمى صالح جوىر 12
 . م . ع. في ج

 3711 دكتوراه
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 3713 دكتوراه .التخطيط التربوي لمتعميم الصناعي في مصر دراسة تقويمية أحمد إبراىيم أحمد السيد 13

 3713 دكتوراه دور التعميم الفني في تحقيق أىداف التنمية في البحرين. مصطفى عبد اهلل رجب 14

 3713 ماجستير الثانوي الصناعي في مصر.العائد االقتصادي من التعميم  ىادية محمد رشاد 15

صالح الدين إبراىيم  16
 معوض

العائد االقتصادي لمحو األمية ومرحمة التعميم االبتدائي 
 والثانوي العام في القطاع الصناعي.

 3711 دكتوراه

تطور المخزون التربوي لمتعميم الجامعي في مصر وأثره  فاروق عبده فميو 17
 االقتصادية منذ منتصف القرن العشرين.عمى التنمية 

 3711 دكتوراه

 3711 ماجستير مشكالت إدارة المدرسة الثانوية الرسمية في لبنان. محمد منير عمى 18

تقدير كفاية خريجي التعميم الثانوي الصناعي في ضوء  عايدة محمد عبد التواب 19
 متطمبات التنمية االقتصادية في مصر.

 3711 دكتوراه

ميني محمد إبراىيم  21
 غنايم

تخطيط التعميم في ضوء احتياجات القوى العاممة مع 
 التطبيق عمى التعميم اليندسي.

 3711 دكتوراه

ىادية محمد رشاد :الكفاية الداخمية لمجامعات اإلقميمية في  ىادية محمد رشاد 21
 ج . م . ع.

 3711 دكتوراه

التعميم األساسي في اتخاذ القرارات ) دراسة فعالية مديري  أحمد محمد عمر بديوى 22
 ميدانية لمحافظة الغربية(.

 3717 ماجستير

 3771 دكتوراه 1إدارة التعميم العالي بالضفة الغربية وقطاع غزة  فتحي احمد احمد صبح 23

سعدية يوسف حسن  24
 3771 ماجستير 1التعميم اإلداري لمدارس رياض األطفال الشرقاوي

الشربينى الياللي  25
 3773 دكتوراه رؤية تربوية معاصرة لسياسة القبول بالجامعات المصرية. الياللي
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التخطيط الستخدام نظم المعمومات في حل مشكالت البحث  أحمد عبد الرحمن السيد 26
 التربوي في مصر.

 3771 دكتوراه

 3771 دكتوراه 1اليمنيةصناعة واتخاذ القرار في اإلدارة التعميمية  سميم عبده قائد فارع 27

 3771 دكتوراه 1نموذج التخاذ القرار في جميورية مصر العربية محمد حسنين العجمي 28

عبد المنعم مصطفى  29
 3771 ماجستير 1استخدامات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية  البسطويسى

طارق عبد المنعم أبو  31
 النجا

بعض جوانب إسيامات مؤسسات التعميم السياحي في 
التنمية السياحية في جميورية مصر العربية ) دراسة 

 1تقويمية(
 3771 دكتوراه

التكنولوجيا اإلدارية المستخدمة في التعميم بين الواقع  أسمة بدير عبده عطا 31
 1والتطوير

 3771 ماجستير

 محمد طاىر ميرفت 32
 3771 ماجستير دمياط بمحافظة الخاص التعميم بمدارس التنظيمي المناخ قوطة

الطمب االجتماعي عمى التعميم االبتدائي األزىري بمحافظة  رضا سميح أبو السعود 33
 الدقيمية.

 3771 ماجستير

عبد الرحيم حسين عبد  34
 الرحيم

التخطيط الحتياجات مدارس الحمقة االبتدائية بالتعميم  
 األساسي من معممي المغة اإلنجميزية بمحافظة الدقيمية.

 3777 ماجستير

تطوير اإلدارة التعميمية بمديرية التربية والتعميم بالدقيمية  حنان عبد الحميم رزق 35
 )دراسة حالة (.

 1111 دكتوراه

عمى عبد ربو حسين  36
 إسماعيل

البناء التنظيمي لألقسام العممية بالجامعات المصرية )الواقع 
 والتصور(.

 

 1113 ماجستير



                                  
 

 

 الرسائل العلمية الممنوحة من القسم

  واقتصادياته التربوى والتخطيط التعليمية إلدارةا

 4102/ 9حتي 

محمد عبد الكريم عمى  37
 عطية

تطوير لبنية التعميم الثانوي الزراعي بشمال سيناء وفقا 
 لمتطمبات المشروع القومي لتنمية سيناء.

 1111 ماجستير

 خالد محمد يونس محمد 38
األصول االجتماعية واالقتصادية لطالب التعميم الثانوي 
الفني وأثرىا عمى نواتجو )دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية 

.) 
 1111 ماجستير

أساليب مديري المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات التربوية  ميرفت طاىر قوطة 39
 بجميورية مصر العربية )دراسة تقويمية(.

 1111 دكتوراه

تخطيط سياسة القبول بالتعميم الثانوي بجميورية مصر  فتحي عطية إبراىيم سالم 41
 العربية.

 1111 ماجستير

التعميم الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فى تخطيط  السيد احمد عبد الغفار 41
 ضوء الطمب االجتماعي بمحافظة الدقيمية.

 1111 ماجستير

تخطيط الطمب عمى أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين  أماني السيد السيد غبور 42
 الطالبي. بجامعة  المنصورة فى ضوء معدالت التدفق

 1111 دكتوراه

 عبد الحميد احمد ممدوح 43
التخطيط التعميمي لنظام القبول بكمية العموم الزراعية البيئية 
بالعريش في ضوء احتياجات سوق العمل بمحافظة شمال 

 .1139سيناء حتى عام 
 1111 ماجستير

تخطيط احتياجات مدارس التعميم العام من المعممين خريجي  محمد نصحي سيد احمد 44
 كميات التربية النوعية.

 1111 ماجستير

ياسر محمد موافي  45
 مصطفى

إدارة الوقت لدى مديري مدارس الثانوي العام لتحقيق الميام 
 ة األدوار الوظيفية.

 1111 ماجستير

اشرف السعيد احمد  46
 محمد

إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية . رؤية 
 مستقبمية.

 1111 دكتوراه
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التعميم الجامعي في مصر في ضوء معالم نموذج إلدارة  عمى عبد ربة إسماعيل 47
 بعض االتجاىات المعاصرة

 1111 دكتوراه

ىند سعد عبد الوىاب  48
 المراكبي

متطمبات تفعيل الدور التعميمي و الثقافي لممكتبة المدرسية 
 في المرحمة الثانوية بمحافظة الدقيمية" دراسة ميدانية "

 1111 ماجستير 

عبد الرحيم حسين عبد  49
 الرحيم

التخطيط لتربية طفل ما قبل المدرسة من منظور استراتيجي 
 في محافظة الدقيمية

 1111 دكتوراه

أحمد محمد شوقي عمى  51
 حسنين

اإلدارة الذاتية مدخل لتدعيم مقومات المدرسة الفعالة في 
 ضوء المعايير القومية لمتعميم .

 1111 ماجستير

أحمد فريد محمود عبد  51
 الشافي

بجامعة المنصورة حتى عام    تخطيط التعميم
 باستخدام أسموب التخطيط االستراتيجي.1111

 1111 دكتوراه

فعالية تكمفة الطالب في تحقيق أىداف المدرسة الثانوية  مصطفى فاروق الغندور 52
 الصناعية " دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية ".

 1111 ماجستير

رباب أحمد إبراىيم    53
 غانم

الدراسية في التعميم الجامعي ودوره في تحقيق نظام المراحل 
 1119 دكتوراه متطمبات ىيكل العمالة في القطاع اليندسي .

نظام المراحل الدراسية في التعميم الجامعي ودوره في تحقيق  رباب أحمد إبراىيم غانم 54
 متطمبات ىيكل العمالة في القطاع اليندسي.

 1119 دكتوراه

تطوير التعميم الفني الفندقي نظام السنوات الخمس كمدخل  الغفارالسيد أحمد عبد  55
 لتنمية السياحة في مصر.

 1119 دكتوراه

 خالد محمد يونس محمد 56

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في التعميم الثانوي الصناعي 
بجميورية مصر العربية لموفاء بمتطمبات المعايير القومية 

 لمتعميم.

 

 1119 دكتوراه
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محمد عبد الكريم عمى  57
 عطية

التخطيط التعميمي لجامعة قناة السويس في ضوء احتياجات 
خطط التنمية بقطاعي الصناعة والسياحة بإقميم القناة 

 م.1139وسيناء حتى عام 
 1119 دكتوراه

58 
خالد أحمد عبد اهلل 

 الغامدى  
 

تطوير الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس المتوسطة 
بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر مديري تمك  الميمية

 المدارس ومعممييا .
 1111 دكتوراه

راندا السيد حسين السيد  59
 المحالوي  

القرارات الوزارية وانعكاساتيا عمى العممية التعميمية خالل  
 ( دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية1113/1111الفترة من )

 1111 ماجستير

العشري حماد نبيل  61
 محجوب

متطمبات إدارة حجرة الدراسة في ضوء تحديات الواقع 
 واالتجاىات العالمية المعاصرة.

 1111 دكتوراه

التخطيط لالحتياجات التدريبية لمعممي التعميم الثانوي العام  عال عاصم السيد 61
 في مصر في ضوء متطمبات نموىم الميني.

 1111 ماجستير

عالء عبد المبدي  62
 مرتضى محمد

التربية االقتصادية لدى طالب الحمقة الثانية من مرحمة 
 واقعيا معوقاتيا "دراسة ميدانية". -التعميم األساسي

 1117 ماجستير

محمد نصحي سيد أحمد  63
 إبراهيم 

مشروع تطوير كميات التربية فى مصر كأحد مشروعات 
 إستراتيجية تطوير التعميم العالي ) دراسة تقويمية (

 1117 دكتوراه

64 
هشام فتوح عنانى 

 إبراهيم 

 

متطمبات تطوير األداء المدرسي بالمرحمة الثانوية العامة 
 فى ضوء مؤشرات الجودة التعميمية .

 1117 دكتوراه

 إقبال شوقي إبراىيم 11
التخطيط لتفعيل دور الجامعة في التنمية الريفية بمحافظة 

 الدقيمية

 

 1117 ماجستير
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مصطفى أحمد لمياء  66
 عمرو

دور القيادة التحويمية في مواجية بعض مشكالت إدارة 
 مدارس التعميم الثانوي العام.

 1117 ماجستير

الطمب االجتماعي عمى المعاىد األزىرية التجريبية  بثنية محمد عبد الحميد 67
 النموذجية في جميورية مصر العربية ) دراسة ميدانية (.

 1117 ماجستير

 محمد مصطفى إسماعيل  68
 

عدادىا لالعتماد التربوي  اإلصالح المتمركز عمى المدرسة وا 
كأحد محاور الخطة اإلستراتيجية القومية لمتعميم قبل 

 الجامعي ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية (
 1131 ماجستير

 محمد محمد الحسيني  69
 

المجمعات التعميمية الخاصة مدخل لترشيد اإلنفاق فى 
 التعميم قبل الجامعي ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية (.

 1131 ماجستير

صناعة واتخاذ القرار التربوي في مصر : عودة السنة  حنان محمد الدر يني 71
 نموذجا. –السادسة بالمرحمة االبتدائية 

 1131 ماجستير

عواطف عبد الفتاح  71
 محمود 

الثانوية العامة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس 
 1131 ماجستير لتشغيل أسموب إدارة التغيير.

مكانية تطبيقو لمواجية بعض أزمات  داليا أبو بكر أحمد عبده 72 أسموب إدارة األزمات وا 
 دراسة ميدانية. –التعميم العام 

 1133 ماجستير

اتجاىات تمويل التعميم الجامعي في مصر في ضوء    دينا عمى حامد احمد 73
 بعض التحوالت التربوية المعاصرة 

 1133 دكتوراه

منار منصور احمد  74
 منصور

دراسة تقويمية لبعض مشروعات تطوير التعميم قبل   
 1133 دكتوراه الجامعي في ضوء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة 

 1133 ماجستير مشروع الكميات التكنولوجية المصرية ـ دراسة تقويمية    أيمن عايد محمد ممدوح 75

وفاء سماحو محمد رزق  76
 عوض

الثقافة التنظيمية : متطمب لتطبيق مدخل إدارة المعرفة في   
 التعميم الجامعي ـ دراسة ميدانية بجامعة المنصورة 

 
 1133 ماجستير
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محمد محمد إبراىيم  77
 مطر

المدرسية بالحمقة الثانية من التعميم األساسي تطوير اإلدارة 
 باستخدام مدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

 1131 ماجستير

محمد عبد الفتاح السعيد  78
 عمى

تطور السياسات التعميمية في مصر خالل الفترة من   
 وانعكاساتيا عمي اإلصالح التعميمي 1131إلي  3711

 1131 ماجستير

حسين السيد  رانده السيد 79
 المحالوي

متطمبات تحقيق الجودة في التعميم الجامعي المفتوح عن   
 بعد فى مصر " رؤية مستقبمية "

 1131 دكتوراه

 وليد إبراىيم سعد قنديل 81
مشكالت االعتماد المؤسسي لكميات التربية وكيفية   

 1131 دكتوراه مواجيتيا في ضوء بعض الخبرات العربية والعالمية 

مصطفى فاروق محمد  81
 عمى الغندور

دراسة مقارنة بين نظام التعميم الجامعي في كل من مصر   
 وايطاليا .

 1131 ماجستير

مروه بكر مختار إبراىيم  82
 الدياسطى

متطمبات الحد من اليدر التعميمي بالدراسات العميا بجامعة 
 المنصورة.

 
 1131 ماجستير

 عال عاصم إسماعيل 11
المعرفي مدخل لتحقيق اإلصالح التربوي في كميات التكامل 

 التربية عمى ضوء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة
 1131 دكتوراه

سيير زكى عبد  84
 المقصود محمد

متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمدارس التعميم االبتدائي 
 ـ دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية.

 1131 ماجستير

وسيم  شيرين محمد 85
 محمود يوسف

متطمبات تفعيل االتصال اإلداري بالتعميم الجامعي في ضوء 
بعض المداخل اإلدارية الحديثة ـ دراسة ميدانية بجامعة 

 المنصورة
 1131 ماجستير

 محمد على محمد حسن 86
 متطلبات تأهيل المعاهد االزهرية االبتدائية لإلعتماد

 ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقهلية (
 1131 ماجستير


