
التي نوقشت  الماجستير والدكتوراه رسائل عناوين 

 2015في كلية التربية جامعة عين شمس هذا العام 

  

 2015 

 االضطرابات حدة خفض في بالمعنى للعالج برنامج فاعلية

 / الراشدين لدى العصبي للقولون السيكوسوماتية

 .فهمى محمد فاكمة احمد،

   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

    

  

  

 2015. 

 األسلوب و األلكتروني الكتاب داخل البصرية المثيرات عرض اساليب بين التفاعل أثر

 المرحلة تالميذ لدى اإللكتروني التعلم نحو االتجاه و التفكير مهارات تنمية على المعرفي

 /السعودية العربية المملكة في األيتدائية

 . فرج عبدهللا محمد الشمري،

   التدريس طرق 371.3   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

    

  

 

  

    



  

 2015 . 

The Effectiveness of a Web Quest Program in Developing Secondary 

School Students’ English Reading and Writing Skills / 

Shadi,Hamdi Eltantawi. 

   الثانوي التعليم 373

    

  

2015. 

Production and characterization of Silve 

Nanoparticles using some Soil 

Microorganisms/ 

Ali. Wafaa El-Sayed Abdallah. 

   خالي 589

    

   

  

 2015. 

 بعض تنمية في وأثره بها والوعي المجتمعي األمن أبعاد ضوء في التاريخ مناهج تطوير

 / الثانوية المرحلة طالب لدى واالنتماء االجتماعية المهارات

 .أحمد فرغلي محمد أمل سيد،

   التدريس طرق 371.3   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

    



 

  

 2015. 

 والكتابة قراءةال مهارات بعض تنمية في والتلخيص التلميحات استراتيجيتي استخدام أثر

 / االبتدائي الرابع الصف تالميذ لدى

 .سعيد السيد نهلة الدين، شرف

   التدريس طرق 371.3   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

    

2015. 

 من عينة لدى العصابية الكمالية حدة لخفض سلوكى إنفعالي عقالني إرشادي برنامج فاعلية

 / المتفوقين المراهقين الطالب

 .يحي يسري داليا الصاوي،

   النفس علم 150   النفس علم 150

    

    

  

 2015. 

 / النبوية السنة ضوء في الكريم القرآن مبهم

 .عبدالسالم سميح دعاء مسلم،

   اإلسالمي الدين* 210   اإلسالمي الدين* 210

    

    

  



 2015. 

 التاريخي التفكير مهارات لتنمية الخليط التعلم استخدام على قائم مقترح برنامج فاعلية

 / الثانوي األول الصف طالبات لدى االجتماعي والتواصل

 .محمد يوسف هند زائد،

   التدريس طرق 371.3   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

    

2015. 

 الوجدانية الجوانب لتنمية اإلنساني المدخل على قائم مقترح تدريبي برنامج

 /التدريسي أدائه على وأثره التاريخ بقسم المعلم الطالب لدى

 .كامل سيد دعاء الدين، ضياء

   التدريس طرق 371.3   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

     

   

 2015. 

 على انعكاساتها و األرباح جودة و المتبعة المحاسبية السياسات بين العالقة تفسير و قياس

 \المالية أوراق اسعار

 .فؤاد ناجي محمد شويكار منصور،

   الداخلية التجارة 381

    

  

 

  

    



  

 2015. 

 إتجاهاتهم تحسين و األطفال بحقوق المعلمين و الوالدين وعي لتنمية إرشادي برنامج فاعلية

 \لألطفال اإلجتماعية التنشئة أساليب نحو

 .العزيز عبد الدين صالح ريماء صبري،

   المجتمع و التربية 370.19   النظريات و الفلسفة 370.1   التعليم 370   التعليم 370

    

2015. 

 / 1979 - 1967 اإلسرائيلى المصرى الصراع من األمريكية المتحدة الواليات موقف

 .خلف أحمد محمد إنجى جنيدى،

   دولي قانون الدول بين الصراع و النزاع 341.5   الدولي القانون 341

    

2015. 

 البشرية الموارد تنمية استراتيجيات فاعلية

 / العاملة المرأة لدى الحياة إدارة مهارات تحسين في

 .محمد حمدي مروة الدمرداش،

   النفس علم 150   النفس علم 150

    

 

 2015. 

Die Anwendung der Projektmethode zur Entwicklung des Sprechens 

im DaF- Unterricht an der Oberschule unter Berücksichtigung der 

nationalen Niveaubeschreibungen\ 



Ibrahim, Amira Abdulrahman Abdulbaki. 

   الثانوي التعليم 373

    

  

 2015. 

 المرحلة تالميذ لدى األدبية النصوص فهم مهارات تنمية فى التفاعلية القراءة استخدام

 / اإلعدادية

 .عبده السعود أبو هبة سليمان،

   التدريس طرق 371.3   الخاص التعليم - واألنشطة المدارس 371

      

  

 2015 

Effect of Soybean and Some Dried Fruits in 

Osteoporotic Rats / 

Mohamad,Batoul Naser Abdullah. 

   األسرة حياة/  المنزلي االقتصاد 640   األسرة حياة/  المنزلي االقتصاد 640

    

  

 2015 

 في والبيوأخالقية البيومعلوماتية المتغيرات ضوء في البيولوجيا معلمي إلعداد برنامج

 Program for preparation of Biology Teachers in.  البشري الجينوم عصر

the light of Bioinformatics & Bioethics in the Genomic Era/. 

 . الحميد عبد محمد أماني، أبوزيد



 النباتية الحفريات -الحفريات علم 560   والحيوانية النباتية الحفريات -الحفريات علم 560

   والحيوانية

 . التدريس طرق و المناهج قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

   

  

 2015. 

 على القائم واألسلوب المباشر األسلوب من كل باستخدام السلوكي المعرفي العالج فاعلية

 اإلمارات بدولة الشباب من عينة لدى سياألسا االكتئاب اضطراب عالج في الحاسوب

 / المتحدة العربية

 .الرحيم عبد حسن ليلى المال،

   البيئة علم 301.31   المجتمع و البيئة 301.3   االجتماع علم 301

     

 

Topologische Deutungsmuster im kulturbezogenen Lernprozess Eine 

empirische Untersuchung zu Visualisierungen im universitären 

Literaturunterricht \ 

Soliman, Esraa Abdelraouf Mohamed. 

   الحضارات حوار 901.9   النظرية الفلسفة 901

    

 

  

 2015 



 من عينة لدى الموت وقلق الضغوط حدة لتخفيف التكاملى النفسى للعالج برنامج فاعلية

 The Effectiveness of Integrative psychotherpy program for./  السن كبار

acuity reducing stresses and death Anxiety in sample of Elders ram 

for acuity reducing stresses and death Anxiety in sample of Elders/. 

 . شوقي محمد الزهراء فاطمة ، محمد

   الوفاة عادات 393

 . النفسية الصحة قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

  

 2015 . 

 فى المرحلةالثانوية طالب لدى األلمانية باللغة التحدث لتنمية المشروع طريقة استخدام

 Die Anwendung der Projektmethode zur./  القومية المعايير ضوء

Entwicklung des Sprechens im DaF- Unterricht an der Oberschule 

unter Berücksichtigung der nationalen Niveaubeschreibungen 

 . الباقى عبد الرحمن عبد أميرة ، إبراهيم

   األلمانية اللغة 430   مانيةاألل اللغة 430

 . التدريس طرق و مناهج قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

      

  

 2014 

 من عينة لدى والرياضية الطبيعية العلوم من القلق لخفض سلوكي معرفي برنامج فاعلية

 Effectiveness of Cognitive Behavioral Program./  الثانوية المرحلة طالب

for Reducing Mathematics and Physics Anxiety for a Sample of The 

Secondary School Students/. 

 . السيد العليم عبد سوزان ، خضري



   التعليم 370   التعليم 370

 . النفسية الصحة قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

  

 2015 

 على تطبيقا   بها الناطقين لغير األلمانية اللغة تدريس فى األدبية النصوص توظيف

 روه مورتون للكاتب ”الموجة” رواية

./  الجامعي السياق فى بها الناطقين لغير األلمانية تدريس فى تعليمية لمادة تصور إعداد

Einsatz von Literatur im DaF-Unterricht am Beispiel des Romans „Die 

Welle“ von 

Morton Rhue Ein Didaktisierungskonzept für den universitären DaF-

Unterricht/. 

 . احمد فرغلي رمضان محمد ، الدين كمال

   األلمانية اللغة 430   األلمانية اللغة 430

 . االلمانية اللغة تمييز مركز.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

  

 2015 

 المفاهيم تنمية في البيئي المدخل علي قائم الثانوية للمرحلة للبيولوجي مقترح منهج فاعلية

 Effectiveness of the./ البيئة نحو واالتجاهات العلمي والتفكير البيولوجية

Suggested curriculum for biological secondary school based on 

Environmental Approach for the development of biological concepts, 

scientific thinking and attitudes towards the environmenton 

Environmental Approach for the development of biological concepts, 

scientific thinking and attitudes towards the environment/. 



 . أحمد رشاد مرفت ، محمد

   النبات علوم 580   النبات علوم 580

 . التدريس وطرق المناهج قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

 

  

 2015 

 إتجاهاتهم وتحسين األطفال بحقوق والمعلمين الوالدين لتنميةوعي إرشادي برنامج فاعلية

 The effectiveness of a Counseling./  لألطفال اإلجتماعية التنشئة أساليب نحو

Programme In Developing Parents’ And Teachers’ Awareness of 

Children’ Rights and Improving their Attitudes towards Styles of 

Socialization of the Children/. 

 . العزيز عبد الدين صالح ريماء ، صبري

   المنزلية والحياة اليومية العادات 392

   النفسية الصحة قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

  

 2015 

 خريجات من عينه لدى الضغوط إدارة مهارات تنمية في وقائي إرشادي برنامج فاعلية

 Effectiveness of A Preventive Program to./ الزواج على المقبالت الجامعة

Develop Stress Management Skills among A Sample of Pre-marriage 

Females/. 

 . السيد السالم عبد طه سارة ، حسن

   االجتماعي السلوك في المؤثرة العوامل 304

 . النفسية الصحة قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة



 

2015 

 علي تطبيقية دراسة الحضاري التوجه ذات التعليمية العملية في المكانية التحليل أنماط

 Topologische Deutungsmuster im./ بالجامعة األدب تدريس في المرئي التصور

kulturbezogenen Lernprozess 

Eine empirische Untersuchung zu Visualisierungen im universitären 

Literaturunterricht 

Literaturunterricht/. 

 . محمد الرؤوف عبد إسراء ، سليمان

   للجامعات الجغرافية المعالجة 378.1009   العالي التعليم 378

 . االلمانية اللغة تمييز مركز.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

2015 

 تقابلية دراسة العربية في ومقابالتها األلمانية في والعطاء األخذ أفعال مفاعيل وموقع شكل

 /.Form und Stellung der Objekte der Verben des Nehmens und 

Gebens im Deutschen und deren Entsprechungen im Arabischen /. 

 . محمد أمين محمد ، الغنيمي

   األلمانية اللغة قواعد 435

 . االلمانية اللغة تطوير مركز.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

     

   

 2015 



 A structural./  النفسية المتغيرات ببعض عالقته ضوء في للتسامح بنائي نموذج

model for forgiveness in the light of its relation to some 

psychological variables /. 

 . فتحي أحمد آمال ، دسوقي

   الطفل نفس علم 155.4   والنمو التفاضلي النفس علم 155

 . التربوى النفس علم قسم.  التربية كلية.  شمس عين جامعة

    

 

2015. 

Biostratigraphy and Facies Analysis of the Eocene Rocks between 

Hammam Faraun and Wadi Tayiba, West Central Sinai, Egypt\ 

SHREIF, ABEER REFAAT KHALIFA. 

   الجيولوجيا/  األرض علم 550   الجيولوجيا/  األرض علم 550

     

   

 2015. 

 / النفسية المتغيرات ببعض عالقته ضوء في للتسامح بنائي نموذج

 .فتحي أحمد آمال دسوقي،

   التربوي النفس علم 370.15   النظريات و الفلسفة 370.1   التعليم 370   التعليم 370



 

http://www.drasat.info

