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ل رسائل الماجستير والدكتوراه ـــــــــدلي"

 منوحة"الم
 1028/1029 الجامعي عاملل 

 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة

 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إصدار/ إدارة النشر
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 كلمـة

 ؤوف سبعمجدى عبد الرالدكتور/ السيد األستاذ 

 رئيس الجامعة 

إطار إهتمام جامعة طنطا بعملية البحث العلميي التيي تفيدف إلي   في

تييوفير المعلومييات ال لميية للبيياحايس والدارسيييس واسييتمرار ا  للييدور اليي   

تقوم به قيادات الجامعة مس تدعيم لطي   الدراسيات العلييا وإميدادهم بكيل 

 البحث.ما يحتاجون إليه مس بيانات توفر عليفم سبل 

ومييس منطلييق الييدور المنييوط بيياإلدارة العاميية لمركييل المعلومييات والتوثيييق كتحييد الشييراييس التييي تتييدفق إلمييداد 

لعيام  الممنوحيةالباحايس باألدلة المتضمنة لكل ما هو جديد فيسعدني أن أقدم " دليل رسائل الماجسيتير واليدكتوراه 

تبيية بالتعيياون مييع اإلدارة العاميية للدراسييات العليييا والبحييوث اليي ى قامييع بدعييداده إدارة التوثيييق والمك  1028/1029

 وقامع بدصداره إدارة النشر.

 مع خالـــص أمنيــــــاتي . . . .

 رئيس الجامعة
 سبع عبدالرؤوف مجدى/د.أ
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 كلمـــــة

 نائب رئيس الجامعة القائم بأعمال السيد األستاذ الدكتور/
 للدراسات العليا والبحوث

 ـــــــــــــــــــــ 

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق  من    

دليل  مكأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى أن أقد

لمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق وا 2018/2019لعام  الممنوحة  هرسائل الماجستير والدكتورا

                    0 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر بالتعاون مع

 0مع خالص أمنياتى 
 

                  د/ مصطفى الشيخ             0أ

   القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 

 

      



                                                                                                                                                                                                          
 

 5 

 1028/1029  الجامعي للعام طنطا بجامعة الممنوحة والدكتوراه ستيرالماج رسائل دليل

 رعاية تحع
 سبع عبدالرؤوف مجد  /الدكتور األستاذ

 الجامعة رئيس
 العام اإلشراف

 الشيخ مصطفي /الدكتور األستاذ

 والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائبالقائم بتعمال  

 التنفي   اإلشراف

 شلبي رشاد أحمد/ األستاذ

 الجامعة عام أميس
 النشر إدارة   :اإلصدار                                   والمكتبة التوثيق إدارة :   وتنسيق وكتابة إعداد

 والتوثيق المعلومات لمركل اإلدارةالعامة:  تحيات مع

 

 ففرس
 "دليل رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة"

  1028/1029للعام الجامع  
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 قسم االعالم التربوى

 
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

  ثانيا  الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                           

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/9/1029 صحافة دراسة تحليلية –معالجة المواقع االلكترونية لقضايا الخطا  الدين   اسماء عبدالقادر حامد البخوم   2
 مان  ا.د/ غادة عبدالتوا  الي

 د /  عبدالحكم محمود ابوحطب

 20/5/1029-15 صحافة قارئية الصحف المدرسية لدى ط   المرحلة الاانوية دراسة مسحية بسمة شوق  مصطف  فايد عبدالدايم  1
 ا.د/ غادة عبدالتوا  اليمان  

 د /  عبدالحكم محمود ابوحطب 

 م  مجاهد توفيق مجاهد  2
انكو )العربيلى ( عل  شبكات التواصل االجتماع  استخدام المراهقيس للغة الفر

 دراسة ميدانية –وع قتفا بطبيعة ومستويات استخدامفم للغة ف  الواقع 
 20/2/1029-12 صحافة

 ا.د/ شريف درويش اللبان 

 د / علياء عبدالفتاح رمضان 

 د / محمد عبدالغن  عطيوى 
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 قسم االقتصاد المنزلي
  أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 الدكتوراه : ـ ثانيا  

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سلفانا خميس رياض مسعد ميخائيل  2
تحقيق افضل المعايير لجودة واداء حياكة االقمشة الكتانية المخلوطة لتناسب 

 انتاج الم بس الجاهلة
 22/2/1029-20 م بس ونسيج

 ا.د/ عادل جمال الديس الفنداوى 

 ا.د/ ايرين  سمير مسيحة 

 د / والء ليس العابديس السيد المفر 

 سفا ابراهيم ابوالعلم صقر  1
النشاط المضاد ل كسدة لمستخلصات لب الخرو  والدور المحتمل ف  الوقاية 

 مس اعت ل الكبد ف  ذكور الفئران
 18/1/1029-12 تغ يه وعلوم االطعمة

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ا.د/ يوسف عبدالعليل الحسانيس 

 ليل  حماده عطية سيد احمد حماده  2
تقييم النشاط المضاد ل ورام للكيماويات النباتية المستخلصة مس بعض الب ور 

 باستخدام نموذج االستسقاء الورم  ف  الفئران
 22/5/1029-15 تغ يه وعلوم االطعمة

 دل عبدالحميد الباجورى ا.د/ عا

 ا.د/ صبرى عل  النجار 

 د / فيوليع صبح  اوسة 

 مريم محمد سالم الطحان  1
التاثيرات البيوكيميائية والبيولوجية للبطيخ عل  الفئران المصابة بارتفاع 

 الكوليسترول والسكر
 22/8/1029-10 التغ ية وعلوم االطعمة

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ف عبدالعليل عبدالمجيد ا.د/ اشر

 د / امل محمد كويلة 

 22/8/1029-10 م بس ونسيج تصميم العباءة النسائية المصرية ف  ضوء اتجاه الفدم واعادة البناء نور االيمان بفنس  السيد بفنس   2

 ا.د/ عمرو محمد جمال الديس حسونة 

 د / هيام دمرداش الغلال  

 د / شيريس رياض المنشاوى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م
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 قسم التربية الموسيقية
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 
 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 

 سحر محمود محمد مصطف  صالحه  2

 التاثيرات التغ وية والع جية لب ور  الشيا   

 (. SAVila   hispanica  L ( والكينوا )Chenopodium  quinoa  )

 عل  السمنة ومرض السكر ف  فئران االلبينو

 22/2/1029 وم االطعمةتغ ية وعل

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ا.د/ نفاد رشاد الطحان 

 د / فيوليع صبح  أوسه 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سلم  اكرم محمد نمير  2
المعاصرة الكسا  مفارات االداء ف   اثر تدريبات مقترحه مس الحان االغان 

 الصولفيج العرب 
 22/2/1029-12 موسيق  عربية

 د/ ايمس عيد توفيق 

 د / سمير حمودة القمرى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 22/2/1029-12 موسيق  عربية الستفادة منفا ف  التحليل العرب اسلو  صياغة اعمال محمد قابيل الغنائية وا جينا سمير بدروس  2

 ا.د/ اكرام محمد نمير 

 د / ايمس عيد توفيق ندا 

 د / مريم حلم  سعد 
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 التربية الفنية قسم
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

   ثانيا  الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء ه ل بسيون  عل   2
رسوم المانداال وع قتفا بالنظم البنائية لوحدات مس الفس االس م  كمدخل 

 إلثراء اللوحة اللخرفية
 22/5/1029-15 اسس تصميم

 ا.د/ امان  محمد شاكر 

 ا.د/ حسس حسس طه 

 د / هدى عبدالعليل مطر 

 اسماء محمد بدر الديس عبدالمغن  جبر  1
ات الطبيعية واالفادة منفا ف  تشكيل القيم التشكيلية والجمالية لعناصر المحمي

 المعلقات المعدنية
 20/21/1028 اشغال معادن

 ا.د/ السيد محمد ملروع

 د / امان  احمد حبيب 

 انج  محمد سيد احمد النجار  2
استحداث صياغات تصميمية مس خ ل الحركة الفعلية للحروف العربية كمدخل 

 يةالثراء التصميم اللخرف  ف  االبعاد الا ث
 10-22/8/1029 

 ا.د/ عبير سعد يونس 

 ا.د/ حسس حسس طه 

 د / ايمان عل  الشرقاوى 

 داليا محمد عبدالوها  طلب  1
الصباغات التشكيلية ف  اعمال عبدالفادى الوشاح  واالفادة منفا ف  استحداث 

 تشكيل نحت  معاصر
 20/21/1028 نحع

 ا.د / عبدالواحد عطيه عبدالواحد 

 براهيم العسيل د/اسماء محمد ا

 سارة فؤاد الجيوش  ابو اليليد  2
 االفادة مس خامة البول  سيتريس الستحداث صياغات تشكليلية للدم  

 إلثراء مجال االشغال الفنية
 22/8/1029-10 اشغال فنية

 ا.د/ منال فولى الديب 

 د / منار محمود عودات 

 22/8/1029-10 اشغال خشبية الرخويات ف  ابتكار مشغوالت خشبية معاصرة االستفادة مس اصداف شيماء احمد عطا عبدالله توفيق  0

 ا.د/ محمود السيد احمد مصطف  

 ا.د/ عبدالواحد عطيه عبدالواحد 

 د / اسماء محمد خطا  
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 قسم تكنولوجيا التعليم
 

 أوآل  الماجستير: ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/1/1029-12 نسيج نظرية االكوان المتوالية والعوالم المتعددة كمدخل فلسف  الثراء النسيج اليدوى الششتاوى البسيون  النجار ار احمد من 2

 ا.د/ عادل جمال الديس الفنداوى 

 د / مفا عل  الشيم  

 د / محمد احمد الجلار 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة باسم الطال م

 نيره مصطف  محمد ابوالنصر  2
اثر التفاعل بيس مصادر دعم االداء االلكترون  واساليبالتعلم ف  بيئة التعلم التشاركية 

 عل  مفارات انتاج االختبارات االلكترونية لدى ط   تكنولوجيا التعليم
 22/21/1028-20 وسائل تعليمية

 ناء عبدالعاط  الطباخد / حس

 د  / احمد فتح   الصواف

 هبة عبدالباسط عبدالسميع احمد عل   1
أثر اخت ف بيئة التعلم ) الويب / النقال ( القائمة عل  االستقصاء الشبك  

 الموجه ف  تنمية مفارات الطباعة والتنظيم ال ات  لدى ط   تكنولوجيا التعليم
 15/20/1028 وسائل تعليمية

 ناء عبدالعاط  الطباخ د/ حس

 د / تامر سمير عبدالجواد 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان عبدالقادر الليس  سعفان  2

أثر التفاعل بيس نمط  التعلم التشارك  ) المتلامس وغير المتلامس ( واالسلو  

قليس( عل  تنمية مفارات معالجة الصور الرقمية المعرف  )المعتمديس والمست

 لدى ط   تكنولوجيا التعلم

 15/20/1028 وسائل تعليمية

 ا.د/ سعاد احمد شاهيس 

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د/ مجدى عبدالبديع محمد 

 ريفام احمد فؤاد الغندور  1

التكنولوجيا األقران( ببيئة تعلم شخصية قائمة عل   –أثر نمط  الدعم ) المعلم 

النقالة عل  تنمية مفارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية وإدارة المعرفة 

 الشخصية لدى ط   تكنولوجيا التعليم

 15/20/1028 وسائل تعليمية

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د/ حسناء عبدالعاط  الطباخ 

 د/ احمد فتح  الصواف 

 مروه اميس ذك  محمد الملوان   2

تفاعل بيس مستويات الدعم وحجم مجموعات التشارك ف  بيئة الحوسبة اثر ال

السحابية عل  تنمية بعض نواتج التعلم واالنخراط ف  التعلم القائم عل  الويب 

 لدى ط   تكنولوجيا التعلم

 22/21/1028-20 وسائل تعليمية
 ا.د/ عبدالعليل طلبة عبدالحميد

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 العاط  الطباخ د / حسناء عبد
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 قسم العلوم التربوية والنفسية
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 د / محمد عصام محمد س م 

 نفله احمد حامد احمد بسيون   1

المتحرك ( ف  الفصول الدراسية  –اثر اخت ف نمط االنفوجرافيك  ) الاابع 

المقلوبة عل  تنمية مفارات ماوراء المعرفة والتفكير البصرى المكان  لدى 

 ط   نتكنولوجيا التعليم

 22/21/1028-20 وسائل تعليمية
 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د / حسناء عبدالعاط  الطباخ 

 د / ابراهيم محمد ابراهيم عجم  

 هان  محمد المتول  العاص    2
فاعلية تصميم استراتيجية للتعليم التوليف  قائمة عل  التعلم النشط ف  تنمية 

 بعض كفايات انتاج الفيديو التعليم  لدى ط   تكنولوجيا التعليم
 19/2/1029 ئل تعليميةوسا

 ا.د/ محمد عطية خميس 

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمان  حسيس صادق محمد عل   2
عبر الشبكات  فاعلية استراتيجيات التعليم المتمايل القائم عل  التشارك

 االجتماعية ف  تنمية مفارات البرمجة لدى ط   تكنولوجيا التعليم
 19/2/1029 تكنولوجيا تعليم

 ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار 

 د / حسناء عبدالعاط  الطباخ 

 أم كلاوم محمد احمد محمد ماض   1
  واالداء فاعلية استراتيجية قائمة عل  التعلم التكيف  لتنمية التحصيل المعرف

 المفارى لدى ط   المرحلة الاانوية ف  مقررالحاسب اآلل 
 22/8/1029-10 تكنولوجيا تعليم

 ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار 

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 إسراء محمد سعيد عبدالرشيد البدراوى  2
فاعلية استخدام الويب كويسع ف  تنمية مفارات ماوراء المعرفة 

 ط المتعددة لدى ط   التكنولوجيا بالتعليم الجامع لمقررالوسائ
 15/20/1028 تكنولوجيا تعليم

 د/ يسرى ج ل محمد

 د/ حسناء عبدالعاط  الطباخ

 عبدالبديع  د / تامر سمير

 إيناس حسام حماية ابراهيم  1
استخدام استراتيجية القبعات السع للتفكير لتنمية مفارات االستماع ف  محتوى 

 ية الموسيقية لدى ت مي  المرحلة االعداديةمنفج الترب
 19/2/1029 تربية موسيقية

 ا.د/ امال حسيس خليل 

 د / محمود احمد الوكيل 

 لمياء محمد انيس محمد  2

 فاعلية استراتيجية التعلم المقلو  القائم عل  نمط  التدريس

بمقرر )االلكترون  / التقليدى ( ف  خفض العبء المعرف  وجودة منتج التعلم 

 الحاسب االل  لط   المرحلة االعدادية

 22/8/1029-10 تكنولوجيا تعليم
 د / حسناء عبدالعاط  الطباخ 

 أ.د / مواهب السيد جبر 

 محمد حرل الله منصور عبدالعليل  0
اثر تصميم بيئة افتراضية قائمة عل  استراتيجيات التعلم التشارك  لتنمية 

 المستخدم لدى ط   تكنولوجيا التعليم مفارات التقويم االلكترون  ورضا
 22/8/1029-10 تكنولوجيا تعليم

 د / محمد عبدالمطلب جاد 

 د / حسناء عبدالعاط  الطباخ 

 د / مواهب السيد سليمان 

 هبة علت السيدالمليج   5
فاعلية وحدة تدريسية مقترحة مستوحاه مس الطبيعة لتنمية المعرفة البصرية 

 لدى ط   المرحلة االعداديةومفارات تصميم الحل  
 22/21/1028-20 تربية فنية

 ا.د/ السيد محمد ملروع 

 د / يسرى ج ل تعلب 
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 د / يسرية محمد سليمان سالم 

 هبه يونس احمد عبداللطيف  8
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم بالفصل المقلو  ف  تنمية بعض مفارات 

 الحاسب اآلل  بالمرحلة اإلعداديةإدارة المقررات اإللكترونية لدى معلم  
 15/20/1028 تكنولوجيا تعليم

 د/ يسرى ج ل محمد

 د/ حسناء عبدالعاط  الطباخ 

 د / محمود احمد الوكيل 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عفاف حمدى محمود عبدالحليم  2

عدد الوسائط ف  االقتصاد المنلل  قائم عل  نموذج سالترل فاعلية برنامج مت

لتنمية التفكير العلم  والوع  بقضايا التنمية المستدامة لدى طالبات المرحلة 

 االعدادية

 22/8/1029-10 اقتصاد منلل 

 ا.د/ عادل جمال الديس الفنداوى 

 ا.د/ جيفان عل  السيد سويد 

 د / احمد الششتاوى البسيون  

 س مجدى ابوالفرح واصف كيرل 1
استخدام بيئة التعلم االفتراضية لتحسيس تحصيل مادة التربية الموسيقية 

 للمعاقيس حسيا
 19/2/1029 تربية موسيقية

 ا.د/ امال حسيس خليل 

 د / محمود احمد الوكيل  

 نف  محمد عبدالمنج  عل   2
حل مشك ت  فاعلية برنامج قائم عل  التعليم المدمج ف  تنمية القدرة عل 

 تنسيق الديكور ابتكاريا لدى طالبات كلية االقتصاد المنلل 
 20/21/1028 اقتصاد منلل 

 ا.د/ لينب عاطف خالد 

 د / يسرى ج ل محمد تعيلب 

 د / وليد يسرى عبدالح  
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