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 السنة الدرجــــــــــــة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان االســـــــــــــــــــــــــــــم م
 1974 ماجستير ع. التربية السياسية لمطالئع في ج . م . أحمد أمين عطا اهلل 1

 نركى رابح عما مرة 2
حتى  1391التعميم القومي في الجزائر من عام  

 1974 دكتوراه دراسة تربوية لمشخصية الجزائرية.  1391

 1975 ماجستير الفكر التربوي في مقدمة ابن خمدون. محمد أحمد الصادق الكيالنى 3

المصرية من  ةفي الصحافاتجاىات الفكر التربوي  محمد إبراىيم الشطالوى 4
 دراسة تاريخية مستقبمية 1391حتى  1313

 1982 ماجستير

دراسة لبعض المشكالت التي تعوق الوظيفة الخمقية  عبد الودود محمود عمى مكروم 5
 لممدرسة الثانوية.

 1983 ماجستير

 جابر محمود طمبة الكارف 6
فمسفة المعب التربوي ودوره في تربية أطفال ما قبل 

 1984 دكتوراه المدرسة.

 عبد اليادي أبو السعود 7
العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية ومدى 
تحقيقيا في الحمقة الثانية من التعميم األساسي 

 بمحافظة الدقيمية.
 1985 ماجستير

 1987 ماجستير التذوق الجمالي وتنميتو في البيئة المدرسية. بياء الدين درويش 8

 الدبوسيسعد محمد  9

التيارات الفكرية التي عايشيا الشباب الجامعي في 
جميورية مصر العربية منذ النصف الثاني من 

) دراسة ميدانية في 1311-1391القرن العشرين 
 1جامعة المنصورة( 

 1987 ماجستير

 عبد الودود عمى مكروم 11
األحكام القيمية اإلسالمية ودور التربية في تنميتيا 

 الجامعات في مصرلدى شباب 

 
 1987 دكتوراه
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تنمية بعض القيم األخالقية عند التالميذ في مرحمة  حسن قطب قطب الجالدى 11
 1التعميم األساسى

 1988 ماجستير

 ميا عبد الباقي جويمى 12
العوامل المرتبطة بالتنمية الثقافية لطالب الجامعة ) 

 دراسة ميدانية(
 1988 ماجستير

مفيوم االنتماء في اإلسالم لدى طالب كميات  إسماعيلتوفيق عمى  13
 1التربية

 1989 ماجستير

 1فعالية التربية االجتماعية بالمدارس الثانوية العامة محمد المحمدي محمد حواس 14
 ) دراسة تقويمية بمحافظة كفر الشيخ(

 1989 ماجستير

االجتماعي في مرحمة التعميم األبعاد التربوية لمدفاع  محمد ماىر محمود الجمال 15
 قبل الجامعي ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية(.

 1991 دكتوراه

تنمية القيم األخالقية لدى أطفال مؤسسات ما قبل  أمل حسن حسن حرات 16
 المدرسة : دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية.

 1991 ماجستير

المدرسة في كل من مصر والعراق قبل  تربية طفل ما إبراىيم محمد إبراىيم عطية 17
نجمترا) دراسة مقارنة(  1واليابان وا 

 1991 دكتوراه

القيم الجمالية وبناء اإلنسان المصري ) رؤية تربوية  بياء الدين نعمة اهلل 18
 معاصرة(.

 1991 دكتوراه

معوقات االلتزام اإلسالمي لدى طالب الجامعات  مجدي صالح طو الميدي 19
 الجامعة التربوي في مواجيتيا.المصرية ودور 

 1992 دكتوراه

التربية في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم من  عبد الناصر زكى بسيونى 21
 خالل دراسة كتب طبقات الصحابة.

 1992 ماجستير

 1993 دكتوراهالتربية المستمرة في إطار جامعة المنصورة وعالقتيا  ىفعبد العظيم السعيد مصط 21



 
 

 

 

 الرسائل العلمية الممنوحة من القسم

 فلسفة التربية والتربية اإلسالمية

 2014/ 9حتى 

 الدقيمية. بتنمية المجتمع في محافظة

 1994 ماجستير 1التربية المينية والحرفية في االسالم جمال محمد محمد الينيدى 22

القيم الجمالية لدى طالب كمية التربية النوعية في  سميحة محمد محمد أبو النصر 23
 مصر) دراسة ميدانية(.

 1996 دكتوراه

إكساب القيم االجتماعية لطالب دور المعمم في  حمادتو رمضان أبو زيد 24
 1المدرسة الثانوية العامة

 1996 ماجستير

دراسة ميدانية لقيم طالب المدارس الثانوية العامة  أمل صبري عرفة الكومى 25
 والمغات بمحافظة القاىرة ومحافظة الدقيمية.

 1996 ماجستير

مناىجو  1البحث التربوي عند عمماء المسممين  حسن قطب قطب الجالدى 26
 1وأخالقياتو

 1996 دكتوراه

األساليب التربوية لمواجية الزيادة السكانية في  محمود عبد الفتاح إبراىيم حسن 27
 1بعض قرى الدقيمية ) دراسة حالة(

 1996 ماجستير

تربية األطفال المعاقين عقميا في جميورية مصر  أمل معوض اليجرسي 28
 العربية.

 1998 دكتوراه

الجيود التربوية لممراكز الثقافية األجنبية في  السعيد السعيد حجازيزىير  29
 جميورية مصر العربية) دراسة تقويمية(.

 1998 دكتوراه

تربية عمماء الطبيعيات والكونيان المسممين في  جمال محمد محمد ىنيدى 31
 1القرون الخمسة األولى من اليجرة

 1998 دكتوراه

الكتاب الجامعي في األصول الفمسفية لمتربية )  حمودةنصر إبراىيم سميمان  31
 1دراسة تقويمية(

 1998 دكتوراه

 1998 ماجستير الفاطمي. تحويل التعميم في العصر زينب حامد عمران 32
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فمسفة المنيج وتطوره عند المسممين خالل القرون  عبد الناصر زكى بسيونى 33
 1الثالثة األولى من اليجرة

 1998 دكتوراه

االنتماء اإلسالمي لدى طالب مدارس المغات  حسين حسن عسكر 34
 التجريبية بالمرحمة الثانوية )دراسة ميدانية(.

 2111 ماجستير

السيد  الباريرمضان عبد  35
 الوكيل

تنمية االنتماء الوطني  فيدور المدرسة االبتدائية 
 )دراسة ميدانية(.

 2111 ماجستير

 إبراىيم السعودي إبراىيم 36
في جميورية مصر  s.o.sفمسفة قرى األطفال 

العربية ودورىا في تربية أطفال ما قبل المدرسة 
 )دراسة تقويمية(.

 2111 ماجستير

الدراسات العممية في مجال القيم بكميات التربية في  عبد الرحمن احمد احمد ندا 37
 مصر )دراسة تقويمية(.

 2112 ماجستير

المؤشرات التربوية لمعالقات األبوية في آيات القرآن  رباب احمد إبراىيم غانم 38
 الكريم.

 2112 ماجستير

مدى التزام اآلسرة المصرية بالتوجييات التربوية  أمل صبري عرفة الكومى 39
 لمقرآن الكريم في تربية الطفل.

 2112 دكتوراه

 دور التربية اإلسالمية في تنمية العالقة بين قيم سامح نبيو عبده حمودة 41
 اإليمان وفا عميات السموك.

 2112 ماجستير

األنشطة التربوية بمدارس التربية الفكرية في  نجالء عبد الحكيم فوزي 41
 محافظة الدقيمية )دراسة تقويمية في ضوء أىدافيا(.

 2114 ماجستير

 2114 ماجستيرالوعي الديني وعالقتو باألخالق البيئية لدى طالب  نادر عبد اهلل محمد العدل 42
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 الثانويالتعميم 

 

إسيامات التربية في تحقيق متطمبات التنمية  ىشام فرج عبد السيد محمد 43
 الثقافية في ضوء المتغيرات المعاصرة.

 2115 ماجستير

فمسفة مؤسسات تربية البنين و البنات في مصر  منى محمد عمى زىران 44
 المشردين. ودورىا في مواجية ظاىرة األطفال

 2116 دكتوراه

بعض متطمبات القيم الجمالية لدى طالب شعبة  ىناء مصطفى حسب أبو قرع 45
 المالبس الجاىزة بكميات التربية.

 2116 ماجستير

القيم الحضارية لطفل المرحمة االبتدائية   "دراسة  السيد احمد السيد السيد 46
 ميدانية بمحافظة الدقيمية".

 2116 ماجستير

بعض متطمبات تنمية قيم الديمقراطية لدى طالبات  محمود محمد ساميشيماء  47
 المرحمة الثانوية بمحافظة الدقيمية.

 2116 ماجستير

التربية الفنية من خالل متحف الطفل بالمدرسة  عبد القادر الضبع فتحيأشرف  48
 ودورىا فى دعم ثقافة الطفل بالمفاىيم.

 2116 ماجستير

األبعاد التربوية لمفيوم االستخالف في ضوء القرآن  السيد محمد أحمد خشان 49
 الكريم.

 2117 ماجستير

 محسن محمد محمد قاسم 51
بعض المشكالت التي تعوق تنمية الثقافة العممية 
لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي  

 بمحافظة الدقيمية. –دراسة ميدانية 
 2117 ماجستير

دور التربية الدينية اإلسالمية في تنمية بعض القيم  قنديلوليد إبراىيم سعد  51
 لدى طالب المرحمة الثانية من التعميم األساسي.

 2118 ماجستير
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 عبد الرحمن أحمد ندا 52
المضامين القيمية في ثقافة العمم ودور الجامعات 

 المصرية في تنميتيا لدى طالبو.

 
 2118 دكتوراه

التربية في تنمية بعض القيم الداعمة لمتنمية دور  غادة محمد محمد أحمد 53
 االقتصادية في مصر "دراسة تحميمية ".

 2118 ماجستير

 شيرين محمد إسماعيل الديسطي 54
التربية اإلرادية والوجدانية في عيد الرسول صمى اهلل 

مكانية اإلفادة منيا في اإلصالح  عميو وسمم وا 
 التربوي.

 2119 ماجستير

الجيود التربوية لممجمس القومي لممرأة فى تنمية قيم  السراجكارمن حسانين  55
 2119 ماجستير المواطنة لدى المرأة العاممة "رؤية مستقبمية"

 نيى محمد اليماني  56
بعض المشكالت التي تعوق الوظيفة القيمية بمدرسة 

 2119 ماجستير األمل لمصم ) دراسة حالة (

57 
 جورج وىيب ذكى غالى 

 

متطمبات تفعيل دور المدرسة االبتدائية فى بعض 
تنمية بعض القيم لمواجية مشكمة الغش فى 

 محافظة الدقيمية " . –االمتحانات " دراسة ميدانية 
 2119 ماجستير

 رباب طمعت إسماعيل عصفور  58
دراسة مقارنة لمسمم القيمى بين طالب شعبة المغة 

 –التربية اإلنجميزية وطالب الشعب األخرى بكمية 
 جامعة المنصورة.

 2119 ماجستير

الوظيفة الخمقية بالمدرسة الثانوية في ضوء تحديات  أميرة عبد اهلل حامد عمى 59
 العصر ) دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية(.

 2111 ماجستير

 وليد أبو بكر محمد  61
 

متطمبات تفعيل دور المدرسة الثانوية الصناعية في 
 2111 ماجستير  بالبعد الحضاري فى قيم العمل. تنمية وعي طالبيا
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أساليب الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم في تربية  عمى محمد عمى األلفي 61
 األطفال ومتطمبات تطبيقيا لمواجية تحديات العصر.

 2111 ماجستير

62 
حسنين عمى  إبراىيممحمد 
 األبيدى

 فياإلدارة بالقيم وانعكاساتيا عمى الجودة التعميمية   
 2111 ماجستير  األساسيمدارس الحمقة األولى من التعميم 

 المجيد مرجان محمد عبد أميره 63
متطمبات تحقيق التربية الوقائية لدى طالب جامعة   

المنصورة من خالل القنوات الفضائية الدينية 
 اإلسالمية ـ دراسة ميدانية . 

 2111 ماجستير

 محمد جاد شكريمنى محمد  64
األنشطة وعالقتيا بتنمية بعض القيم الداعمة   

لدى طالب المرحمة الثانوية ـ دراسة  التطوعيلمعمل 
 ميدانية بمحافظة الدقيمية .

 2111 ماجستير

65 
ربو حسن  عبد الزاىيمحمد 

 يوسف
ومتطمبات  العربي التربويمعوقات تحقيق التوحيد 

 مواجيتيا
 2112 ماجستير

 مصطفى موافيياسر محمد  66
إدارة الصراع  فيمتطمبات تفعيل دور المدرسة   

عمى ضوء خبرات بعض  المدرسيلمواجية العنف 
 الدول .

 2112 دكتوراه

 السيد احمد السيد السيد قشطو 67
مصر ـ دراسة  فيالمدارس اإلسالمية الخاصة   

 2112 دكتوراه ضوء أىداف التربية اإلسالمية  فيتقويمية 

 صادق فتحيمحمد فكرى  68
متطمبات إنشاء جامعة افتراضية إسالمية لمواجيو 

 2113 دكتوراه    مشكالت الطالب الوافدين لمدراسة بمصر

69 
العزيز مصطفى  عبد الشيماء

 2113 ماجستير المضامين التربوية فى قصة نبى اهلل يوسف حسين

71 
نجالء فتحى محمود عمى 

 فرحات
الترابط االجتماعى وانعكاساتو عمى مؤشرات جودة 

 دراسة ميدانية بجامعة المنصورة - الجامعياألداء 
 2113 ماجستير
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71 
الستار محمد  عبد أسماء

 المرسى مطاوع
دور الجامعة في تفعيل البعد الثقافي لمتنمية البشرية 

 نيةدراسة ميدا -جامعة المنصورة نموذجا 
 2114 دكتوراه

 شحاتو حامد احمد محمد السيد 72
 -الفكر التربوي عند جماعة أنصار السنة المحمدية 

 دراسة تحميمية

 
 2113 دكتوراه

رسالة التعميم مدخل لمواجية  في القوميالبعد  ىدير محمد محمد شفيق 73
 لدى طالب المرحمة الثانوية الثقافيالغزو  إشكاليات

 2113 ماجستير

 المقصود عبد ناىد محمد عبد 74
 الرازق

التعميم وانعكاساتيا عمى طالب  فيلتعددية الثقافية 
 مصر فئالمدارس األجنبية 

 2112 ماجستير
 

 ىناء مصطفى حسب أبو قرع 75
ثقافة الصورة وانعكاساتيا  فيالمضامين التربوية 

 2112 دكتوراه   عمى قيم الطالب فى المرحمة الجامعية

 عبد الدسوقي فتحينجالء  76
 اهلل الخالق عبد

متطمبات تفعيل المشاركة السياسية لطالب كميات   
ضوء بعض المتغيرات المجتمعية  فيالتربية 

 المعاصرة ـ دراسة ميدانية 
 2111 ماجستير

  إبراىيم إبراىيمالشيماء الخضر  77
لدى معممات رياض األطفال ودوره  الديني الوعي  

 2113 ماجستير فى تحقيق أىداف التربية الوجدانية لمطفل

78     


