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1 
محمد صديق حمادة 

 سميمان
دراسة ميدانية لبعض المشكالت التربوية بالجامعات 

 اإلقميمية
 1974 ماجستير

الدين عبد العزيز عز  2
 يوسف

دراسة ميدانية لدور المدرسة الثانوية الصناعية في 
 تحديد مستوى أداء الخريجين

 1975 ماجستير

 شفيق اندراوس 3
إعداد معمم العموم التجارية بالتعميم الثانوي التجاري 

 1976 دكتوراه في مصر دراسة تقويمية تحميمية

4 
عادل منصور محمود 

 صالح
المرحمة االبتدائية في مصر دراسة تقويمية إعداد معمم 

 تحميمية
 1977 ماجستير

 1978 ماجستير إعداد معمم المغة العربية لممرحمتين اإلعدادية والثانوية محمد إبراىيم الشطالوى 5

 1981 ماجستير بعض مشكالت التعميم الثانوي الخاص والعام تودري مرقص حنا 6

7 
جابر محمود طمبة 

 الكارف
لمتطمبات دور الحضانة ورياض األطفال في  دراسة

 محافظة الدقيمية
 1981 ماجستير

عادل منصور محمود  8
 صالح

إعداد معمم المواد المينية لممدارس الثانوية الفنية ف 
 ج . م . ع

 1981 دكتوراه

9 
ميني محمد إبراىيم 

 غنايم
تقويم أداء معممي الرياضيات المتخرجين في كميات 

 1981 ماجستير التربية

 1983 ماجستير التعميم والحراك االجتماعي إبراىيم السيد العويمي 11

عطوة  ممحمد إبراىي 11
 مجاىد

مجالس اآلباء  والمعممين بالمدارس الثانوية العامة 
فمجالس اآلباء  والمعممين بالمدارس الثانوية العامة 

 في محافظة الدقيمية محافظة الدقيمية

 

 1983 ماجستير
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االمتحانات المدرسية بالتعميم الثانوي العام وأثرىا في  محمد فوده مطاوعكمال  12
 تحقيق األىداف التربوية ) دراسة تحميمية تقويمية

 1985 ماجستير

13 
فاروق أحمد حيدر 

 مجاىد
تسرب تالميذ المدرسة االبتدائية في الجميورية العربية 
 1986 ماجستير اليمنية)دراسة عينية عمى مدارس محافظة صنعاء(

14 
محمد إبراىيم عطوة 

 مجاىد
 1986 دكتوراه دور الجامعة في خدمة البيئة

 عامر يوسف محمد 15
نموذج لتدريب معممي المرحمة الثانوية العامة أثناء 

 الخدمة في ج . م . ع وقطاع غزة
 1987 دكتوراه

إبراىيم محمد عمى  16
 سميمان

-م351/962التربية والتعميم في الدولة الغزنوية 
 1م582/1186

 1987 ماجستير

 1987 ماجستير فعالية دور الحضانة في تحقيق أىدافيا التربوية ميادة محمد فوزي الباسل 17

18 
محمد ماىر محمود 

 الجمال
الخدمات التعميمية لنقابة المين التعميمية في جميورية 

 1987 ماجستير معاصرة( مصر العربية)رؤية تربوية

19 
السعيد  عبد العظيم
 مصطفى

الدورات التدريبية لترقية المعممين لموظائف األعمى 
 تقويمية( بمحافظة الدقيمية ) دراسة

 1988 ماجستير

األنشطة الآلصفية في حمقة التعميم األساسي األولى   عاصم عبد الحق العمري 21
 1)دراسة تقويمية( 

 1988 ماجستير

 إيمان توفيق محمد صيام 21
الثانوية الصناعية بمحافظة دمياط )دراسة المدرسة 

 1988 ماجستير ميدانية لتحقيق مطالب اإلنتاج(

محمد حسنين عبده  22
 العجمي

بعض مشكالت التعميم في المناطق النائية بالريف 
 المصري ) دراسة ميدانية لمحافظة الدقيمية(

 
 1989 ماجستير
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شادية جابر محمد  23
 كيالنى

لمكفاية المينية لخريجي المدارس دراسة ميدانية 
 1الثانوية الزراعية في محافظة الدقيمية

 1989 دكتوراه

عطية إبراىيم بسيونى  24
 الينجاوى

دراسة مشكالت إدارة الوسائل التعميمية في جميورية 
) دراسة ميدانية عمى محافظة  1مصر العربية 

 الغربية(
 1989 ماجستير

آمال جمال الشناوي  25
 زىران

الكفاية الداخمية لمدارس الحمقة الثانية من التعميم 
 األساسي

 1989 ماجستير

 أحمد عبد الرحمن السيد 26
الكفاية الوظيفية لدى معممي المغة اإلنجميزية وأثرىا 

 1989 ماجستير 1عمى إنتاجية العمل

27 
مجدي صالح طو 

 الميدي
دراسة ميدانية لممدارس اإلسالمية الخاصة في 

 مصر العربيةجميورية 
 1991 ماجستير

28 
محمد السيد محمد 

 اإلخناوي
دراسة ميدانية لبعض مشكالت إعداد معمم التعميم 

 الثانوي الصناعي بكميات التربية
 1991 ماجستير

29 
 أشرف محمد عبد المنعم

 
بعض مشكالت التعميم المختمط بالمرحمة الثانوية 

 دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية
 1991 ماجستير

 جورجيت دميان جورج 31
التربية الغذائية في مدارس الحمقة الثانية من التعميم 
 1991 ماجستير األساسي  ) دراسة ميدانية في محافظة الدقيمية(

31 
طارق عبد المنعم أبو 

 النجا

التعميم عن بعد في جميورية مصر العربية) دراسة 
مرحمة حالة( لبرنامج تأىيل معممي الحمقة األولى من 

التعميم األساسي لممستوى الجامعي بكمية التربية 
 1جامعة المنصورة

 1991 ماجستير

 عبد اليادي أبو السعد 32
دراسة لمتوجيو الفني بمرحمة التعميم األساسي في 

جميورية مصر العربية عمى ضوء االتجاىات التربوية 
 1991 دكتوراه
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 1المعاصرة

33 
نصر إبراىيم سميمان 

 حمودة
المدرسة الثانوية في مواجية ظاىرة تعاطي دور 

 المخدرات " دراسة ميدانية بمحافظة بورسعيد"
 1991 ماجستير

إبراىيم محمد عمى  34
 سميمان

 543/612التربية والتعميم في الدولة الغزنوية 
 1ىجرية

 1991 دكتوراه

35 
مجدي عبد المطيف 

 1991 دكتوراه ومشكالتودراسة تحميمية لبنية التعميم الثانوي  بسيونى

36 
نجاة السيد احمد 

 الجوىري
الجيود التربوية لبعض التنظيمات النسائية فى حل 
 المشاكل السكانية ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية(

 1991 ماجستير

فتحي محمد الحسيني  37
 عصفور

 19992 دكتوراه الجمعيات التربوية وأبعادىا الفمسفية واالجتماعية

 محمد عبد القادر سرور 38
التدريب العممي في المدارس الثانوية الزراعية عمى 
ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة ) دراسة ميدانية 

 1بمحافظة الدقيمية ( 
 1992 دكتوراه

39 
رفعت عارف محمد 

 عثمان

 

اتجاىات أجيزة األعالم والتشريع المصرية في معالجة 
 قضية األمية

 1992 دكتوراه

41 
 أمل معوض اليجرسى

 
األبعاد التربوية لمتنشئة االجتماعية في دور الحضانة 

 ورياض األطفال
 1992 ماجستير

41 
 محمد السيد اإلخناوى

 

الكفاية المينية لخريجي المدارس الفنية الصناعية 
 نظام السنوات الخمس

 
 1992 دكتوراه
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42 
 فاطمة طو السيد حامد

 
التربوية في المدارس األمن الصناعي ومتطمباتو 

 الثانوية الصناعية " دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية"
 1993 ماجستير

 جورجيت دميان جورج 43
نظام الفصمين الدراسيين في التعميم قبل الجامعي 
 1993 دكتوراه ومتطمباتو التربوية ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية(

44 
عبد العزيز عبد اليادي 

 الطويل
التعميم عن بعد في مجال محو األمية وتعميم الكبار 

 في ج.م.ع
 1993 دكتوراه

45 
ىدى حسن حسن سيد 

 احمد
 1993 دكتوراه 1الكفاية الداخمية لمتعميم التجاري الخاص فى مصر

زىير السعيد السيد  46
 حجازي

بعض مشكالت كميات التربية النوعية في جميورية 
 1مصر العربية

 1994 ماجستير

طارق عبد المنعم أبو  47
 النجا

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

 1تقويمية( 
 1994 دكتوراه

البحث العممي فى التربية اإلسالمية بالجامعات  اشرف محمد عبد المنعم 48
 المصرية ) دراسة وصفية تقويمية(

 1994 دكتوراه

 محمد المحمدي حواس 49
نظم مؤسسات إعداد االخصائى االجتماعي المدرسي  

 1994 دكتوراه 1دراسة مقارنة( 

 أمل حسن حسن حرات 51
فعالية بعض مؤسسات التربية الآلمدرسية في تثقيف 
 الطفل المصري) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية(

 1995 دكتوراه

أشرف عبد المطمب  51
 مجاىد

أوضاع التعميم قبل الجامعي باستخدام الحاسب تحميل 
 1اآللى

 
 1996 ماجستير
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52 
 سعد محمد الدبوسى

 

تقييم بعض الجيود التربوية في مصر عمى المستوى 
حتى  977القومي من خالل خطط التنمية منذ عام 

 عام
 1996 دكتوراه

53 
 أماني السيد السيد غبور

 
بالقاىرة )دراسة ألنشطة الطالبية بالجامعة األمريكية ا

 وصفية (
 1997 ماجستير

 1997 دكتوراه الكفاية الخارجية لمتعميم الزراعي الجامعي في مصر محمد عبد القادر سرور 54

 1999 دكتوراه مشكالتو-واقعو -التعميم الجامعي في ليبيا . فمسفتو عبد الرحمن السنوسي 55

 1999 ماجستير مواجية المشكالت التعميمية .دور البحث التربوي في  منى محمد عمى زىران 56

 المتولي إسماعيل بدير 57
اإلسيامات المتوقعة لشبكات التعميم عن بعد في حل 
 بعض المشكالت التربوية بمدارس التعميم الثانوي العام

 1999 ماجستير

عمية محمد إسماعيل  58
 شرف

المخالفات القانونية لدى معممي المرحمة الثانوية 
 وانعكاساتيا عمى الواقع التعميمي .

 2111 ماجستير

 أمير احمد السيد الجمال 59
تأىيل وتدريب معمم الحاسوب في مرحمة التعميم 

 2111 ماجستير الثانوي العام في مصر " دراسة تقويمية"

61 
محمود عبد الفتاح 

 إبراىيم
نظام التعميم الثانوي العام في ضوء االتجاىات 

 المعاصرة )دراسة تقويمية(العالمية 
 2111 دكتوراه

 عمى حسن عمى حجازي 61
الكفاية الداخمية لكميات التربية النوعية بمحافظة 

 الدقيمية
 2111 ماجستير

مشروع إدخال الحاسب االلى في المدارس الثانوية في  ىند احمد الشربينى 62
 دراسة تقويمية-مصر

 2111 ماجستير

63 
ميا عمى السيد احمد 

 محمد
مشكالت المناخ التنظيمي لشعبة التعميم االبتدائي 

 2111 ماجستير بكميات التربية )دراسة ميدانية(
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منى حسن محمد  64
 المصري

آثار التعددية في مستويات ىيكل اإلدارة عمى وظائف 
 اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية العامة

 2111 ماجستير

 عمى عمى عطوة بركات 65
مقارنة بين مدارس مبارك كول لتطوير التعميم دراسة 

 2111 ماجستير الصناعي والمدارس الثانوية الصناعية في مصر

 ىبة الصباحي احمد ربيع 66
المدرسة ذات الفصل الواحد ودورىا فى تنمية الفتاة 

 الريفية )دراسة ميدانية فى محافظة الدقيمية(
 2111 ماجستير

 أشرف عبد المطمب 67
وتطبيق نظام معمومات باستخدام الحاسب اآللي بناء 

 لتقييم مستوى جودة التعميم بمدارس التعميم العام
 2111 دكتوراه

68 
 عادل السعدي نصر

 

المدرسة الثانوية الصناعية ودورىا فى تحقيق الكفايات 
المينية لمستويات العمل فى قطاع الصناعات 

 النسيجية
 2111 ماجستير

69 
 نبيل العشري حماد

 محجوب
تدريب معممي المرحمة االبتدائية باستخدام شبكة 

 األلياف الضوئية بمحافظة الدقيمية
 2112 ماجستير

الجيود التربوية لبعض الجمعيات األىمية في مواجية  بكر بكر عمى حجر 71
 المشكالت البيئية

 2112 ماجستير

 خالد محمد يونس محمد 71
التعميم األصول االجتماعية واالقتصادية لطالب 

الثانوي الفني وأثرىا عمى نواتجو )دراسة ميدانية 
 بمحافظة الدقيمية (

 2112 ماجستير

بعض متطمبات تطوير الدراسات العميا فى كميات  ممدوح سعد احمد ىاللي 72
 التربية بمصر في ضوء بعض االتجاىات المعاصرة

 2112 ماجستير

 وليد سامي حسن عمى : 73
ومدى استخداميا في بحوث  أساليب دراسة المستقبل

 تربية الطفل

 
 2112 ماجستير
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المدارس اإلعدادية المينية بمحافظة الدقيمية )دراسة  فكرى محمد السيد 73
 تقويمية(

 2112 ماجستير

 أحمد عبد النبي عمى 74
إعداد خريطة مدرسية لمرحمة التعميم اإلعدادي الميني 

 2112 ماجستير 2115بمحافظة الدقيمية حتى عام 

 داليا محمد رضا احمد 75
إسيامات التوجيو الميني لممعمم خريج كمية التربية 
شعبة التعميم االبتدائي )دراسة ميدانية بمحافظة 

 الدقيمية (
 2112 ماجستير

76 
عادل محمود السيد 

 الخولى
البطالة بين خريجي التعميم الجامعي دراسة حالة 

 2113 ماجستير بجامعة المنصورة

 محمد محمود سيد احمد 77
الدور التربوي لمجمعيات األىمية اإلسالمية فى 

 محافظة الدقيمية )دراسة تقويمية(
 2113 ماجستير

 عبد الرحمن السنوسي 78
الثانويان التخصصية فى البنية التعميمية فى ليبيا فى 

 ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة
 2113 دكتوراه

تقييميو لجيود الييئة العامة لمحو األمية وتعميم دراسة  عطيات صبري حمزة 79
 الكبار بمحافظة الدقيمية

 2114 ماجستير

 حسام سمير عمر 81
نظم تكوين معمم رياض األطفال في مصر في ضوء 
بعض االتجاىات التربوية المعاصرة ) دراسة تحميمية 

 مقارنة(
 2114 ماجستير

81 
 ىشام فتوح عناني إبراىيم

 
التعميم الثانوي العام فى مصر فى محاوالت تطوير 

 2111عام 2-73الفترة من عام 
 2114 ماجستير

 ىاني رزق عبد الجواد 82
متطمبات تفعيل ثقافة الجودة الشاممة بين قيادات 

التعميم األساسي " دراسة ميدانية فى محافظة الدقيمية 
." 

 2114 ماجستير
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التعميم قبل الجامعي في ضوء بعض متطمبات تطوير  صالح طو إبراىيم طو 83
 تحديات العولمة.

 2114 ماجستير

أشجان عبد الرحيم أبو  84
 المحاسن

متطمبات تطوير نظام إعداد معممي المغة اإلنجميزية 
لممرحمة االبتدائية في ضوء بعض التجارب المحمية 

 والخبرات العالمية.
 2114 ماجستير

محمود السيد محمود  85
 عبد القادر

التربوية في المعاىد الثانوية األزىرية األنشطة 
 بمحافظة الدقيمية )دراسة ميدانية(.

 2114 ماجستير

 ىاني السيد محمد العزب 86
متطمبات تطوير رياض األطفال في مصر في ضوء 

 2114 ماجستير االتجاىات التربوية المعاصرة " رؤية مستقبمية "

87 
سيام جمال محمد عبد 

 الغنى

مكانية تطبيقيا في التعميم الثانوي المحاسبية  التربوية وا 
 العام .

 
 2114 ماجستير

 أيمن عابد محمد ممدوح 88
أوضاع الجامعة العمالية و بعض مشكالتيا فى 

 2115 ماجستير جميورية مصر العربية ) دراسة ميدانية(.

 ىشام عطية السيد 89
جيود الجامعات األىمية في مواجية مشكمة األمية " 

 ميدانية بمحافظة الدقيمية". دراسة
 2115 ماجستير

 بسام السعيد رياض 91
ظاىرة التعميم المدرسي في رياض األطفال بين الفكر 

 والتطبيق " دراسة ميدانية ".
 2115 ماجستير

تطوير مقومات بنية التعميم الثانوي العمم بمصر في  والء حسين حسين محمد 91
 ضوء متطمبات المستقبل

 2115 ماجستير

 عمى عمى عطوة بركات 92
متطمبات تحقيق االنسيابية بين التعميم الثانوي العام 
والتعميم الثانوي الفني في ضوء تحديات الواقع 

 وتطمعات المستقبل
 2115 دكتوراه
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عمياء رمضان محمود  93
 محمد

بعض مشكالت تربية المعوقين بمدارس العاديين 
 بجميورية مصر العربية.

 2115 ماجستير

 منار منصور أحمد 94
البطالة بين خريجي كميات التربية وتأثيرىا عمى 

 2115 ماجستير التعميم في مصر.

 دينا عمى حامد احمد 95
متطمبات تطبيق االعتماد الميني لممعمم في مصر في 

 ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة.
 2115 ماجستير

 منى محمد السيد الحرون 96
تدريب معممات رياض دراسة مقارنة إلعداد و 

األطفال ذوى االحتياجات الخاصة في مصر و بعض 
 الدول المتقدمة.

 2116 دكتوراه

 سندس الشبراوي محمد 97
األبعاد االجتماعية و المدرسية لظاىرة العنف الطالبي 
في المدارس الثانوية." دراسة ميدانية في محافظة 

 الدقيمية "
 2116 ماجستير

 احمدمحمد عبد الحميد  98
تطوير نظام تعميم األطفال المعوقين بصريا في مصر 

 2116 ماجستير في ضوء بعض االتجاىات التربوية الحديثة.

99 
فكرى محمد السيد 

 المتولي

تقييم الجامعات الخاصة المصرية في ضوء أىدافيا 
وبعض المتغيرات المجتمعية مع التطبيق عمى جامعة 

 السادس من أكتوبر .
 2116 دكتوراه

 مروة أحمد عبد النور 111
حو أمية المرأة بمحافظة دور الجمعيات األىمية في م

 2117 ماجستير بور سعيد

111 
عمية محمد إسماعيل 

 شرف
متطمبات تفعيل الدور الرقابي لمكاتب المتابعة بالتربية 
 والتعميم فى ضوء بعض االتجاىات العالمية الحديثة .

 2117 دكتوراه

 إبراىيم إبراىيم السعودي 112
الجيود التربوية لمنظمات المجتمع المدني في تربية 

 الطفولة في جميورية مصر العربية
 2117 دكتوراه
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113 
حنان محمود تغيان 

 غازي

المتطمبات التربوية لتفعيل استخدام شبكة اإلنترنت 
لدى طالب الجامعات ) دراسة ميدانية بمحافظة بور 

 سعيد (
 2117 ماجستير

 محمد عبد الجميلرانيا  114
دراسة تقويمية لمدارس الجمعيات التعاونية التعميمية 

 في مصر .
 2117 ماجستير

محمد عبد النبي أحمد  115
 المتولي

اإلعداد التربوي والثقافي ألئمة المساجد ) دراسة 
 تقويمية (

 2118 ماجستير

 عطيات صبري حمزة 116
مصر متطمبات تطوير تعميم المتحررين من األمية في 

 2118 دكتوراه في ضوء فمسفة التعميم المستمر.

117 
سامي الدسوقي أبو 

 الفتوح حشيش

متطمبات تفعيل دور األسرة ورياض األطفال في 
اكتشاف األطفال الموىوبين ورعايتيم في مرحمة ما 

 ء االتجاىات العالمية المعاصرة قبل المدرسة في ضو 
 2118 ماجستير

بدوى محمد إبراىيم  118
 المتولي

ظاىرة الدروس الخصوصية وعالقتيا باألداء المدرسي 
فى المدارس الثانوية العامة فى كل من الريف 
 والمدينة ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية ( .

 2118 ماجستير

 2118 ماجستير تطوير الدور التربوي لمكتاتيب بمحافظة الدقيمية إيمان أحمد عمى السيد  119

111 
عبده  دينا فتحي
 الحمامصى

ظاىرة عمالة األطفال فى مصر وكيفية التغمب عمييا 
 فى ضوء بعض االتجاىات التربوية الحديثة .

 2118 ماجستير

111 
صفاء عبد الو نيس 

 محمود سالم

متطمبات تطوير الدور التربوي لإلدارة العامة لرعاية 
الشباب بجامعة المنصورة لمواجية تحديات االختراق 

 الثقافي .
 2118 ماجستير

112 
صبري السيد عبد 
 الرحمن محمد فايد

  بعض مشكالت التعميم الجامعي المفتوح فى مصر 
 ) دراسة ميدانية ( .

 2118 ماجستير
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محمد حسن نصر  113
 مصطفى

األوضاع التعميمية بالمدارس الثانوية الفنية لمتمريض 
 بمحافظة الدقيمية ) دراسة ميدانية (

 2118 ماجستير

114 
محمد فكرى فتحي 

 صادق
معايير الكفاءة لخريجي الدراسات العميا التربوية ) 

 2118 ماجستير دراسة ميدانية (

115 
أسماء اليادي إبراىيم 

 عبد الحي
بعض متطمبات تطبيق نظام كميات المجتمع فى 

 مصر فى ضوء خبرات بعض الدول العربية واألجنبية
 2118 ماجستير

 حامد أحمد محمد شحاتة 116
متطمبات تفعيل دور أعضاء ىيئة التدريس فى مجال 

دراسة حالة بجامعة  –خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 المنصورة

 2118 ماجستير

117 
رانيا عمى محمود عبد 

 المطيف
العالقات التكاممية بين األسرة ورياض األطفال ودورىا 

 فى تربية الطفل
 2118 ماجستير

118 
محمد فيمي مغازي 

 الشرقاوي
دور المدرسة الثانوية فى توجيو الطالب ألخالقيات 
 استخدام اإلنترنت ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية (

 2118 ماجستير

 منى أحمد البيي السيد 119
معوقات تحقيق اإلبداع اإلداري ومتطمبات مواجيتيا 

امعة المنصورة ) دراسة لدى رؤساء األقسام العممية بج
 ميدانية (

 2118 ماجستير

121 
 لمياء عمى أمين المرسى

 
دراسة تقويمية لمشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

 دراسة حالة جامعة المنصورة –التدريس والقيادات 
 2119 ماجستير

121 
جييان عبد اليادي 
 مصطفى عبد الرازق

متطمبات تحقيق التربية التكنولوجية لطالب كمية 
تكنولوجيا التربية بجامعة المنصورة فى ضوء 
 العصر)دراسة ميدانية (

 2119 ماجستير

122 
أسماء عبد الستار محمد 

 المرسى مطاوع
التعميم المتميز بالجامعات الحكومية المصرية )دراسة 

 ميدانية (
 2119 ماجستير
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123 
 وائل محمد سعد أحمد 

 
إعداد خريطة لمبحث التربوي لمواجية بعض مشكالت 

 الدقيمية.الواقع التعميمي بمحافظة 
 2119 ماجستير

 2119 ماجستير متطمبات تحقيق التعميم عن بعد فى المعاىد. منى سعد السعيد راجح  124

متطمبات تفعيل الوحدات النوعية بمرحمة التعميم  نادر عبد اهلل محمد 125
 األساسي فى ضوء معايير جودة التعميم .

 2119 دكتوراه

 منى حامد محمد المرسى 126
متطمبات تطبيق التقويم الشامل لمتمميذ كمدخل بعض 

 2119 ماجستير لضمان جودة المدرسة االبتدائية بمحافظة الدقيمية .

 ابتسام السيد عمى حادو 127
المقومات التربوية لمبيئة األسرية من وجية نظر 
معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي" دراسة 

 ميدانية بمحافظة الدقيمية.
 2119 ماجستير

 ىند أحمد الشربيني  128
فعالية استخدام شيكات الحاسبات فى منظومة التعميم 

 2111 دكتوراه الثانوي بمصر ) دراسة ميدانية بمحافظة

 ىشام عطية السيد 129
نظرية الدور االجتماعي وتطبيقاتيا فى المدرسة 
 الثانوية العامة فى ضوء بعض المتغيرات المعاصرة

 2111 دكتوراه

 ىالة محمد حسن برى 131
تصور مقترح لتفعيل دور األنشطة الطالبية فى تنمية 
الوعي السياسي لدى طالب الجامعة ) دراسة ميدانية 

 بجامعة المنصورة (.
 2111 ماجستير

 أمل عبد المطمب سعد 131
متطمبات التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس 

العالمية بالجامعات المصرية فى ضوء االتجاىات 
 المعاصرة.

 2111 ماجستير

 رشا محمد جاد عمى 132
كفاءة خريجات االقتصاد المنزلي بكميات التربية 

 2111 ماجستير النوعية فى ضوء معايير الجودة الشاممة.
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راندا سماحة محمد  133
 الشربيني

األكاديمية المينية لممعممين ودورىا في تحقيق 
 متطمبات كادر المعممين.

 2111 ماجستير

 منال احمد حسن شعبان 134
المتطمبات التربوية لتطبيق نظام شراكة القطاعين 

 2111 ماجستير العام والخاص فى بناء مدارس التعميم العام

 رشا رضا راغب دياب 135
تحقيق أىداف  فيدور األسرة ورياض األطفال   

 التربية االجتماعية لمطفل اليتيم
 2111 ماجستير

136 
السعيد عبد اليادي رانيا 
 السعيد

بعض مشكالت المرأة العاممة في المجال التعميمي ـ 
 2112 ماجستير دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية .

137 
محمود سالمو محمود 

 محمد فمموش
التعميم المنزلي مدخل لمواجية بعض مشكالت التعميم 

 2113 ماجستير المصري

 أسماء اليادي إبراىيم 138
التربوية لمتواصل الثقافي لدى أعضاء األبعاد 

المجتمعات االفتراضية ودور المؤسسات التربوية في 
 مواجيتيا دراسة تحميمية

 2113 دكتوراه

عصام احمد إبراىيم  139
 الشافعي

نظريات عمم اجتماع التربية وقدرتيا عمى تفسير 
 الظواىر التربوية المستحدثة

 2113 دكتوراه

141 
 نرمين محمد الحسيني

 محمد يوسف
بعض متطمبات تفعيل الخدمات القائمة عمى المدرسة 

 2113 ماجستير في ضوء الخبرة الدولية لمدارس المجتمع

141 
ىبو بدران عبد الحميد 

 حسن
مشكالت تالميذ المناطق العشوائية وكيفية مواجيتيا 

 دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية -تربويا
 2114 ماجستير

142 
السالم محمد محمد عبد 
 عبد السالم

تدريب معممي المغة العربية بالحمقة االبتدائية في 
 ضوء خبرات بعض الدول

 

 

 2114 ماجستير
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143 
عال عمر عبد التواب 

 محمود

 

دراسة  -األنشطة التربوية بمدارس األمل لمصم 
 ميدانية

 
 2114 ماجستير

هحوىد هصطفى حسن  144

 هحوىد هالل

ودورها في تفعيل الوشاركة هؤسسات الوجتوع الودنى 

دراسة حالة : جوعية أكاديوية  -الوجتوعية في التعلين 

 الدلتا للعلىم بالدقهلية

 2114 هاجستير


