1

كلمـة
السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد الرؤوف سبع
رئيس الجامعة
في طاي إ طمامي ا ع طيط ابعي ةطملبيط العليي الطلمي الاي تويير طلي تي فب
المطل ي ا الامز ييط للع ي وابد رالياإاييبد رااييام اإ ال لليييرإ اليياد ت ي ا ة ي ب ي اا
الج طط د تيعبم لعاب اليإاا ا الطلب رط يا مم ةكل يلا ع ن طلب د ةب ن ا ت ف علبوم اعل العلي.
ر د بعلق اليرإ المب ا ة إل اإة الط ط لم كز المطل ا رالا ثبق كأوي الش ايبد الا تايفق إل ييا العي وابد
ة أل لط الماضمبط لكل م عييي فبسطين أن أ يا " لبل إا ئل الم عسياب رالييكا إا المسيجلط لطي ا 1029/1028
" رالاد ت ةإعيا ط اإة الا ثبق رالمكاعيط ة لاطي رن يإل اإل اإة الط يط لليإااي ا الطلبي رالعلي ر يت ةإ يياإ
ط اإة البش .
مع خالـــص أمنيــــــاتي . . . . .

رئيس الجامعة

أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع

2

كلمـــــط

السبي األاا ذ اليكا إ /ال ئم ةأعم ل ن ئب إئبس الج طط
لليإاا ا الطلب رالعل
ـــــــــــــــــــــ

د

بعلق اليرإ المب ا
كأوي الش ايبد الا تايفق إل
إا ئل الم عساب راليكا إاة
ة لاط رن إل اإل اإة الط

ة إل اإة الط ط لم كز المطل ا رالا ثبق
يا الع وابد ة أل لط الماضمبط لكل م عييي  ،فبسطين أن أ يا  -لبل
المسجلط لط ا  -1029/1028الاى ت ةإعيا ط اإة الا ثبق رالمكاعط
ر ت ةإ ياإ ط اإة البش 0
ط لليإاا ا الطلب رالعل

إل خ لص أ بب ت 0
أ / 0صعف الشبخ
ال ئم ةأعم ل ن ئب إئبس الج طط لليإاا ا الطلب رالعل

3

دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي 2112/2112

تحت رعاية
األستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

رئيس الجامعة
اإلشراف العام
األستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ
القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
اإلشراف التنفيذي
األستاذ /أحمد رشاد شلبي
عام الجامعة أمين
اإلصدار:
إعداد وكتابة وتنسيق :إدارة التوثيق والمكتبة

مع تحيات :اإلدارةالعامة لمركز المعلومات والتوثيق

4

إدارة النشر

"دليـــــــــل رسائل الماجستير والدكتوراه
المسجلة"
للعام الجامعي 2112/2112
إعداد  /إدارة التوثيق والمكتبة
باإلشتراك مع  /اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إصدار /إدارة النشر

5

كلية التربية النوعية
أوالً الماجستير  :ـ
م
1

اسم الطالب
أميرة محمد سعيد محمد ابوناشى

قسم اإلعالم التربوى
عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

فعالية برنامج مقترح للنشاط المسرحى فى تحسين مستوى الرضا عن الحياة للتالميذ االيتام
بالمدارس االبتدائية

2112/1/15

6

اإلشراف
ا.د/امانى عبد المقصود عبد الوهاب

د/مايسه على زيدان
د/محمد محمود الفرت

2

إسراء جمال موسى ابراهيم المحسناوى

دور الصحف المدرسية فى خدمة العملية التعليمية فى ضوء معايير الجودة دراسة تحليلية

2112/1/15

د/علياء عبد الفتاح رمضان
د/عبد الحكم محمود حطب

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

عبد السالم ادهم عبد السالم الشرقاوى

2

نهى احمد محمود محمد الديب

عنوان الرسالة
استخدامات طالب مدارس ذوى االحتياجات الخاصة للصحف المدرسية واالشباعات المتحققة
منها (دراسة تطبيقية)
دور الصحف االلكترونية فى تنمية مهارات التربية االعالمية لدى الشباب الجماعى

تاريخ التسجيل
2112/1/15
2112/1/15

اإلشراف
د/علياء عبد الفتاح رمضان
د/طارق محمود الشوربجى
أ.د/رفعت عارف الضبع
د/أميرة صابر محمود

قسم االقتصاد المنزلى
أوالً الماجستير  :ـ
م

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

اسم الطالب

1

آالء محمد األحمدى النشرتى

الفحص الكيمونباتى والتقدير الكمى لفيتامينات الفول البلدى المطهى باضافة االديتا

2112/7/16

2

رانيا محمد ابراهيم ابراهيم

تطويع بعض الزخارف االفريقية إلثراء مكمالت مالبس الفتيات بأساليب تطبيقية مختلفة

2112/1/15

7

اإلشراف
ا.د/عادل عبد الحميد الباجورى
ا.د/صبرى على النجار
د/دعاء ابراهيم قابيل
أ.د/محمد فوزى لبشتين

د/ايمان حامد ربيع
د/وئام محمد حمزة

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

اسم الطالب

1

رانيا حمدان على امام

تأثير المعالجة بتقنية النانوللحفاضات على خاصية الراحة واألداء الوظيفى بمواد صديقة
للبيئة

2112/6/12

2

صباح احمد حسن مشالى

االستفادة من بعض االساليب التقنية فى تصميم وتنفيذ بعض المفروشات السياحية لزيادة
الجذب السياحى

2112/1/15

3

عزيزة محمد عبد المقصود التالوى

تأثير المعالجة بتكنولوجيا النانو على خواص االداء الوظيفى لألقمشة لمقاومة
الكهرومغناطيسية

2112/7/16

اإلشراف
أ.د/احمد على محمود سالمان
ا.د/عادل جمال الدين الهنداوى
ا.د/هيام دمرداش غزالى
أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى
أ.د/ايه فوزى لبشتين
ا.د/رانيا محمد حموده
ا.د/عادل جمال الدين الهنداوى
ا.د/ايرينى سمير مسيحة
د/والء زين العابدين السيد

قسم التربية الفنية
أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

اميرة طه عبد العليم السعيد

2

اسالم جبر رياض حسين

عنوان الرسالة
اإلفادة من االمكانيات التقنيه لبرنامج الفوتوشوب فى اثراء القيم التشيكلية والفنية
للتصميمات الزخرفية
أثر التركب النسيجى لتحقيق االيهام البصرى فى المعلقة النسجية ( فكر فيكتور فازاريلى)

2

تاريخ التسجيل
2112/2/12
2112/1/15

اإلشراف
ا.د/حسن حسن طه
د/هدى عبد العزيز مطر
د/مها على الشيمى

3

ايمان حلمى القهوجى

مختارات من التراث ا لمصرى كمصدر لصياغات تشكيلية طباعية مبتكرة كمشروع إنتاجى
صغير

2112/2/12

4

ايمان عبد الحميد البيلى حسن نوفل

االمجاد والبطوالت الشعبية والعسكرية المصرية وانعكاسها فى ابداعات النحات المصرى
ودورها فى إثراء المشغولة النحتية

2112/2/12

5

سارة صالح الدين حامد الضوينى

تجارب مبتكرة للتحول بالصدف من االتجاه الهندسى لإلتجاه العضوى

2112/3/12

6

شيماء فرج حامد االبيض

صياغات فنية مستحدثة بخامة العظم مستوحاة من رموز الفن اإلفريقى إلثراء المشغولة
الفنية

2112/7/16

7

عزه محمد على الدحلب

إثراء اللون والملمس للسطح الخزفى باستخدام الطالء الزجاجى البركانى

2112/1/15

2

منى جاد محمد حربى

2

نعيمه مسعد محمد المتولى

11

نوال السعيد فتحى ابوحداية

11

هبه احمد محمود عبيد

12

هبه جبريل ابراهيم النجار

التكامل الجمالى بين الموضوع والخامة فى االعمال الجدارية المعاصرة واالفادة منه فى
استحداث صياغات تصميمية
تحقيق البعد الثالث اإليهامى لبعض أعمال المدرسة الوحشية لإلفادة منه فى عمل معلقات
طباعية

2112/2/12
2112/7/16

االستفادة من تقنيات الخزف االغريقى النتاج خزفيات معاصرة

2112/1/15

الفراغ الحقيقى ودوره فى تشكيل المعلق الطباعى المعاصر

2112/2/17

الفكر الفلسفى للميتافيزيقا كمصدر تشكيلى فى طباعة المنسوجات

2112/12/12

د/رضوى ابرهيم زكريا
ا.د/رانيا عبده اإلمام
د/أسماء محمد خطاب
أ.د/عبد الواحد عطيه ابوصالح
أ.د/محمود السيد احمد مصطفى
د/شيرين محمد عدلى بسيونى
ا.د/محممود السيد مصطفى
ا.د/السيد محمد مزروع
د/ماجدة شوقى بطرس
د/مها على حسن الشيمى
ا.د/حسان رشيد عبد العزيز
د/سالى سمير زيدان
ا.د/حسن حسن طه
أ.د/عبد الواحد عطيه ابوصالح
د/رحاب احمد عطيه
د/شيرين خميس عماره
أ.د/سعيد عبد الغفار العنانى
د/منى ابراهيم الطبجى
ا.د/رانيا عبده االمام
د/شيرين خميس عماره
أ.د/مها محمد عامر
د/ايمان على الشرقاوى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
ايمان احمد سعد

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

الفلسفة التطبيقية للواقعية السحرية فى ابتكار معلقات طباعية

2112/2/12

2

اإلشراف
ا.د/مها محمد عامر
د/سالى سمير زيدان

2

ايمان اشرف احمد عبد الرسول

3

ايمان عمر سالمه جبر

4

دينا عبد العزيز محمد عبد الشافى

صياغة جداريات خزفية مستوحاة من فلسفة المدرسة التكعيبية باستخدام الزليج المغربى

5

شيماء مصطفى عبد السالم حبيشى

فلسفة نظرية التبلور التعدينى فى ابتكار معلقات طباعية

2112/7/16

6

على محمد على اللبان

حلول تشكيلية لمشغوالت خشبية مستوحاه من اشكال االالت الموسيقية الشعبية

2112/12/12

7

منال محمد يسرى حامد صالح

فل سفة التراث السيناوى فى مشغوالت خشبية بالدمج بين طرق تشكيل الخشب والطباعة

2112/7/16

2

نورهان صالح على غيط

رباعيات صالح جاهين كمثير الستلهام عمل فنى خشبى

2112/3/12

أوالً الماجستير  :ـ
م
1

اسم الطالب
فبرونيا يسرى لبيب جرجس

إعادة انتاج الماجوليكا الخزفية بصياغة تحمل الطابع المصرى

2112/2/12

االفادة من الرموز الكتابية للحضارة السومرية فى استحداث تصميمات إلثراء المشغولة الفنية
الخشبية

2112/1/15
2112/2/12

أ.د/حسان رشيد عبد العزيز
د/امانى احمد حبيب
أ.د/محمود السيد احمد
أ.د/خيرية محمد عبد العزيز
ا.د/حسان رشيد عبد العزيز
د/امانى احمد حبيب
أ.د/مها محمد عامر
د/شيرين محمد عدلى
ا.د/محمود السيد احمد
ا.د/عبد الواحد عطيه ابوصالح
ا.د/محمود السيد احمد مصطفى
ا.د/مها محمد عامر
د/شيرين محمد عدلى
ا.د/محمود السيد مصطفى
ا.د/عبد الواحد عطيه عبد الواحد

قسم التربية الموسيقية
عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

كيفية اداء التنويعات اإليطالية على الة البيانو للمؤلفة ادريان كلوستر

2112/3/12

11

اإلشراف
أ.د/هالة معروف محمد عامر
د/سهام احمد رحمة الله
د/مالك فخرى فهيم

2

مريم القس ابانوب لويس مسعود

أثر توظيف بعض االلحان الكنسية االرثوذكسية إلكساب مهارات العزف على الة البيانو
للمبتدئين

2112/3/12

3

نسرين اسماعيل محمد الشيخ

تدريب ات مقترحة من الحان (الرحبانية) إلكساب مهارات االداء على آلة القانون للطالب
المبتدئين

2112/6/12

4

نسمة صبرى يوسف طاهر الجندى

الموسيقى االمريكية من خالل مارشات البيانو عند سوسا (دراسة تحليلية عزفية)

2112/4/16

ا.د/جيهان عزت الشافعى
ا.د/جاكلين جمال سيدهم
د/مريم حلمى سعد
أ.د/دينا عادل المحالوى
د/ايمن عيد توفيق
د/سمير حموده القمرى
أ.د/جيهان عزت الشافعى
د/ايمان الجوهرى سليمان

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
ال يوجد

قسم العلوم التربوية والنفسية
أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

آيه جمال سعيد دويدار

2

تغريد جالل عبد المعطى ابوحمرة

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

فعال ية برنامج قائم على المحفزات التعليمية فى تنمية مهارات الحاسب اآللى وخفض العبء
المعرفى لدى طالب المرحلة اإلعدادية

2112/11/16

فاعلية استخدام استراتيجية قائمة على نظرية التعلم المستند الى الدماغ فى التحصيل المعرفى
ومعالجة الصور فى مقرر الحاسب االلى بالمرحلة االعدادية

2112/4/16

11

اإلشراف
أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار
أ.د/حمدى اسماعيل شعبان
د/يسريه محمد سالم
د/حسناء عبد العاطى الطباخ
أ.د/محمد عبد المطلب جاد
أ.د/مواهب السيد جبر

3

سميه رشاد السيد عبيد

4

نورا محمد نبيه اسماعيل

5

ياسمين عبد الحكم سمير الحناوى

فاعلية برنامج الكترونى فى تنمية وعى معلمات االقتصاد المنزلى بقضايا التنمية المستدامة

2112/6/12

فاعلية استخدام نموذج هانج للتعلم المدمج فى تنمية مهارات إدارة الوقت والتحصيل الدراسى
لمقرر التصميم والتطريز لدى طالب االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية

2112/6/12

فاعلية استخدام استراتيجية التعليم المتمايز القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة فى تنمية
التحصيل المعرفى ومهارات البرمجة ( )Scratchلدى طالب الصف االول اإلعدادى

2112/4/16

ا.د/زينب عاطف خالد
ا.د/حمدى اسماعيل شعبان
أ.د/نجالء فاروق الحلبى
أ.د/زينب عاطف خالد
أ.د/نجالء فاروق الحلبى
أ.د/ايه محمد فوزى لبشتين
ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار
أ.د/حمدى اسماعيل شعبان
د/عبير فوزى العصامى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
فاطمة مجدى يوسف حشاد

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

فاعلية است خدام برنامج مقترح قائم على الواقع المعزز لتنمية مهارات تشكيل المنتج الطباعى
لدى طالب التربية الفنية بكلية التربية النوعية

2112/11/12

اإلشراف
ا.د/رانيا عبده االمام
د/يسرى جالل تعيلب
د/يسرية محمد سالم

قسم تكنولوجيا التعليم
أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

ضحى مكاوى عبد الله

2

عال ابوزيد ضيف الخولى

3

عمرو محمد رضا فرخ

عنوان الرسالة
فاعلية القصة الرقمية فى بيئة الفصول المعكوسة فى تنمية مهارات تصميم المواقف التعليمية
لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم
اثر انم اط الوكيل الذكى (منفرد/متعدد) ببيئة التعلم االفتراضية على تنمية مهارات صيانة
االجهزة التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم
فاعلية بيئة الكترونية قائمة على تطبيقات الحوسبة السحابية فى تنمية مهارات المونتاج

12

تاريخ التسجيل
2112/2/12
2112/3/12
2112/2/12

اإلشراف
ا.د/حمدى اسماعيل شعبان
د/اسالم محمود المغربى
د/حسناء عبد العاطى الطباخ
د/حنان جالل قلقيله
أ.د/حمدى اسماعيل شعبان

إلنتاج برامج الفيديو لدى طالب تكنولوجيا التعليم
4

مى محمد السيد الشرقاوى

فاعلية استراتيجيات التعلم داخل البيئات السحابية فى تنمية مهارات انتاج الفيديو والتعلم
المنظم ذاتيا لدى طالب تكنولوجيا التعليم

2112/3/12

د/مجدى عبد البديع محمد
د/سمر احمد بركات الذهبى
ا.د/حمدى اسماعيل شعبان
د/حسناء عبد العاطى الطباخ
د/أميرة ابراهيم عبد الغنى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

نور جالل محمد ابوزيد

عنوان الرسالة
اثر التفاعل بين نمطى الفصل المعكوس (تدريس االقران  /االستقصاء ) ومحفزات االلعاب
الرقمية (المستويات  /لوحات القائد ) فى تنمية مهارات معالجة الصور الرقمية والتنظيم
الذاتى لدى طالب تكنولوجيا التعليم
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تاريخ التسجيل
2112/1/15

اإلشراف
أ.د/حمدى اسماعيل شعبان
د/حسناء عبد العاطى الطباخ
د/ابراهيم محمد عجمى

