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بيان ببعض رسائل املاجستري املمنوحة من كليات الرتبية ببعض 
   والعربيةاجلامعات املصرية

  : وتكنولوجيا التعليمقسم املناهج وطرق التدريس: ًأوال
الدرجة وتاريخ   التخصص  الكلية المانحة  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م

  المنح

أثر استخدام استراتيجية الـتعلم       ١
لدراسـات   تدريس ا  في التعاوني

ــصيل   ــى التح ــة عل االجتماعي
 لـدى تالميـذ الـصف       المعرفي

وتنمية وعـيهم   اإلعدادي   الثاني
ببعض المـشكالت االقتـصادية     

  .المحيطة بهم

خالد عبد 
اللطيف محمد 

  عمران

كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠١

اول كتاب اَألحياء للصف    مدى تن   ٢
األول الثانوي ِبدولَـة اإلمـارات      
العربية المتَّحدة لبعض جواِنـب     

  .التَّربيِة البيئية

المنعم  عبد
محمد 
  درويش

 –كلية التربية 
  جامعة عدن

مناهج وطرق 
  تدريس

ماجستير 
  م٢٠٠١

مستوى تمكن معلمي الجغرافيـا       ٣
ــة ــل الخدم ــنقب ــاهيم   م المف

األساسـية وعالقتـه    الجغرافية  
ــستوى  ــسي بم ــم التدري أدائه

  .واتجاهاتهم نحو الجغرافيا

إدريس 
سلطان صالح 

  يونس

 –كلية التربية 
  جامعة المنيا

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٣

استخدام أسلوب دورة التعلم في       ٤
تدريس المفاهيم الجغرافية وأثره    
ــي    ــصيل المعرف ــى التح عل
واتجاهات تالميذ الصف الثـاني     

  .اإلعدادي نحو مادة الجغرافيا

عالم علي 
  محمد محمود

كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٤

 فياثر استخدام خرائط المفاهيم       ٥
تدريس الجغرافيا على التحصيل    

 لـدى   اللياالستدوتنمية التفكير   
  .اإلعدادي الثانيتالميذ الصف 

كرامي محمد 
  بدوي عزب

كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

ناهج وطرق م
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٤
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ــدريس  ٦ ــضايا ت ــا ق  الجغرافي
ــعبة   ــالب ش ــة لط االجتماعي

 التربيـة لتنميـة     بكلية الجغرافيا
ــاعي ــوعي االجتم ــة" ال  دراس

  ."تجريبية 

 جابر محمود
حسن أحمد 

  الجلوي

 التربية كلية
 - بدمياط

 جامعة
 المنصورة
     

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٤

 الـتعلم  إستراتيجية استخدام أثر  ٧
 فـي  المـشكالت  حول المتمركز
 التحصيل على الهندسة تدريس

 تالميـذ  لدى الهندسي والتفكير
  إلعداديةا الحلقة

طـه علـى 
 أحمـد علـى

  عمار

كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

مناهج وطرق 
تدريس 
  الرياضيات

ماجستير 
  م٢٠٠٥

ــدخل     ٨ ــتخدام الم ــة اس فعالي
المنظومي في تـدريس مقـرر      

على التحصيل المعرفي    األحياء
لطالب  وتنمية التفكير اإلبداعي  

  .المرحلة الثانوية

عاصم محمد 
   عمرإبراهيم

كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

مناهج وطرق 
  تدريس العلوم

ماجستير 
  م٢٠٠٥

أثر استخدام اسـتراتيجية بلـوم        ٩
للتعلم لإلتقان في تدريس مقـرر      
الحاسب اآللي علـى التحـصيل      

 مهارات الحاسـب    ضوتنمية بع 
اآللـي لــدى طــالب المدرســة  

  .الثانوية التجارية

محمد محمود 
 الوهاب عبد

  محمود

كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

مناهج وطرق 
تدريس العلوم 

  التجارية

ماجستير 
  م٢٠٠٥

 الرياضـيات  معلمي أداء تقويم  ١٠

 ضـوء  في اإلعدادية بالمرحلة
  .المعاصرة المهنية المعايير

أحمد سمير 
  السيد شلبي

 التربیة كلیة
 – الكوم بشبین

  جامعة المنوفية

مناهج وطرق 
س تدري

  الرياضيات

ماجستير 
  م٢٠٠٥

أثر استخدام مرئيات االستـشعار       ١١
 الجغرافيـا  تـدريس في  عن بعد   

الخرائط  قراءة ةتنمية مهار على  
طـالب   الجمالي لـدى   والتذوق
  .األول الثانوي العام الصف

أسامة عبد 
الرحمن أحمد 

 عبد الموال
  

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

عية اجتما
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٦



 - ٣- 

الدرجة وتاريخ   التخصص  الكلية المانحة  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م
  المنح

 فـي فاعليـة وحـدة مقترحـة      ١٢
لتنميـة   الدراسات االجتماعيـة  

 والوعي المائية    المفاهيم بعض
الصف األول   لدى تالميذ المائي  

  .اإلعدادي

وليد محمد 
خليفة فرج 

  اهللا

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٦

أثر استخدام الوسائط الفائقة في       ١٣
تدريس الجغرافيا علـى تنميـة      
ــر   ــاهيم والتفكي ــض المف بع
االستداللي لدى طالب الـصف      

  .األول الثانوي

ارص عبد ح
الجابر عبد 
 الاله عمار

  

–كلية التربية 
 –بسوهاج 

جامعة جنوب 
  الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٦

١٤  "Efficacité de l' emploi d' 
un programme basé sur 
les styles d' apprentissage 
préférés pour l' 
acquisition et l' 
utilisation de quelques 
règles grammaticales 
chez les étudiants de 
section de français à la 
faculté de pédagogie de 
Sohag". 

إيمان أبو 
حمد خليل أ
  علي

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس اللغة 

  الفرنسية

ماجستير 
  م٢٠٠٧

 اسـتخدام اسـتراتيجية     فاعلية  ١٥
 تـدريس   فـي خرائط المفاهيم   

 بقاء اثـر الـتعلم      على الهندسة
 لـدى  بتكارىالوتنمية التفكير ا  

  . الحلقة اإلعداديةتالميذ

إيمان كامل 
  أحمد حسين

 –كلية التربية 
  عة سوهاججام

مناهج وطرق 
تدريس 
  الرياضيات

ماجستير 
  م٢٠٠٧

ــتخدام    ١٦ ــرح باس ــامج مقت برن
ــة   ــددة لتنمي ــائط المتع الوس
ــداعي    ــل اإلب ــارات الح مه
للمشكالت  في الجغرافيا لـدى      
الطالب المتفوقين بالصف األول    

  .الثانوي

دعاء عبد 
السالم 
  الشاعر

 –كلية التربية 
جامعة 
  المنوفية

مناهج وطرق 
دراسات تدريس 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٧
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فاعلية مدخل القضايا المعاصرة       ١٧
في تدريس الجغرافيا علي تنمية     
الوعي المائي والتحـصيل لـدي     

  .طالب الصف األول الثانوي

سها حمدي 
  محمد زوين

 –كلية التربية 
جامعة 
  المنوفية

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٧

 الـذهني  العـصف  استخدام فعالية  ١٨
 الدراسات تدريس في والمشابهات
 تنميـة  علي ذلك وأثر االجتماعية

 في االستداللية والقدرة  التحصيل
 المرحلـة  تالميـذ  لـدي  التفكير

  .اإلعدادية

هبه أحمد 
  مكي حسن

كلية التربية 
 جامعة – بقنا

  جنوب الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

  اجتماعية

تير ماجس
  م٢٠٠٧

١٩  The Effect of Using an 
Enrichment Program on 
Developing Some Creative 
Writing Skills of 
Secondary School Gifted 
Students. 

أشرف أحمد 
علي حسن 

  سرور

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس اللغة 

  اإلنجليزية

ماجستير 
  م٢٠٠٧

فــي " ربوسـن "فعاليـة نمـوذج     ٢٠
تصويب التصورات البديلة لبعض    
المفاهيم العلمية والرياضية لدى    
طالبات شعبة ريـاض األطفـال      

  .بكلية التربية بسوهاج

أسماء رشاد 
خلف اهللا 

  السيد

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
  تدريس طفولة

ماجستير 
  م٢٠٠٨

ــأ  ٢١ ــ رثـ ــدى دخـاستـ ام إحـ
استراتيجيات ما وراء المعرفـة     

 س النصوص األدبيـة   ـدريفي ت 
لتعبير اى التحصيل المعرفي و   لع
ميـذ الـصف    تالى  لدإلبداعي    ا

  .األول اإلعدادي

ام محمد عص
  أحمد يوسف

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس اللغة 

  العربية

ماجستير 
  م٢٠٠٨

تــدريس وحــدة مقترحــة فــي   ٢٢
ــة   ــي بطريق ــصاد المنزل االقت

قيق المشروعات وأثرها على تح   
أهداف المدرسة المنتجـة فـي      

  .المرحلة اإلعدادية

نادية عبد 
الفتاح محمود 

  حسن

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس اقتصاد 

  منزلي

ماجستير 
  م٢٠٠٩
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برنامج مقترح لتنميـة بعـض        ٢٣
الكفايات التدريـسية لألنـشطة      
الكشفية لدى معلمـي التربيـة     

  .بالحلقة اإلعدادية ةالرياضـي

أشرف أبو 
الوفا عبد 
  الرحيم السيد

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس تربية 

  رياضية

ماجستير 
  م٢٠٠٩

تقويم تدريس الرياضيات باللغة      ٢٤
اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية    

ــا ــدارس اللغ ــةتبم   التجريبي
  .بمحافظة سوهاج

عـالء محمد 
هريدى 
  علـى

 –كلية التربية 
  اججامعة سوه

مناهج وطرق 
تدريس 
  الرياضيات

ماجستير 
  م٢٠٠٩

أثر استخدام المدخل المنظـومي     ٢٥
في تـدريس بعـض المفـاهيم       
الرياضية على التحصيل وبقـاء     

 تأثر الـتعلم و تنميـة مهـارا       
التفكير الهندسي لـدى تالميـذ      

  . الخامس االبتدائيفالص

أماني محمد 
عبد اهللا 
  سرور

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

هج وطرق منا
تدريس 
  الرياضيات

ماجستير 
  م٢٠٠٩

فاعلية برنامج عـن الظـواهر        ٢٦
الطبيعية لتنمية الذكاء الطبيعـي   

  .لطفل الروضة
  

ــد  والء محم
عبد العزيـز   

  محمد الكدش

كلية رياض 
 –األطفال 

  جامعة القاهرة

قسم العلوم 
 –التربوية 

  رياض األطفال

ماجستير 
  م٢٠٠٩

م أثر برنامج قائم علـي الـتعل        ٢٧
التشط في الدراسات االجتماعية    
لتنمية بعض المهارات الحياتية    
ــذ   ــدي التالمي ــصيل ل والتح

  .المعوقين عقليا القابلين للتعلم

غادة قصي 
مصطفي عبد 

  الكريم

كلية التربية 
 جامعة – بقنا

  جنوب الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

 –اجتماعية 
  الفئات الخاصة

ماجستير 
  م٢٠٠٩

م نمـوذج الـتعلم     أثر اسـتخدا    ٢٨
التوليدي في تدريس الجغرافيـا     
على التحصيل المعرفي وتنميـة     
الوعي بالكوارث الطبيعية لـدى     

  .طالب الصف األول الثانوي

محمد بخيت 
  السيد أحمد

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠٠٩
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فاعلية برنـامج مقتـرح فـي         ٢٩
لدراسات االجتماعية لتحقيـق    ا

بعض أهداف التربية القانونيـة     
  .لدي تالميذ المرحلة االبتدائية

نجاة عبده 
  عارف

كلية التربية 
 جامعة – بقنا

  جنوب الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

  اجتماعية

ماجستير 
  م٢٠٠٩

فاعلية برنامج قائم على الـتعلم        ٣٠
       بعـض   تنميـة  فياإللكتروني  

 التدريسية لدى طـالب     اتالكفاي
االجتماعيـة  شعبة الدراسـات    

  .بيةبكلية التر

ــد  ــد عب أحم
الحميد أحمـد   

  مصطفى

كلية التربية 
 جامعة – بقنا

  جنوب الوادي

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

  اجتماعية

ماجستير 
  م٢٠١٠

اسـتراتيجيات مـا    اثر استخدام  ٣١
ــة ــدريس وراء المعرف ــي ت  ف

والتفكير  التحصيل الهندسة على
لـدى تالميـذ الـصف       الهندسي

  .الثاني اإلعدادي

مني محمود 
  مراد عبد اهللا

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

ق مناهج وطر
تدريس 
  الرياضيات

ماجستير 
  م٢٠١٠

فعالية التعلم الخليط فـي تنميـة         ٣٢
 والميل   المفاهيم الجغرافية  بعض

نحو المادة لدى تالميذ المرحلـة      
  .اإلعدادية

أحمد محمد 
الصغير 

  عمران أحمد

 – كلية التربية
عين جامعة 

  شمس

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠١١

تخدام نماذج المحاكاة   اعلية اس ف  ٣٣
 في تدريس العلـوم      بالكمبيوتر

رفي والوعي  على التحصيل المع  
لــدى  بتكنولوجيــا المعلومــات

  .تالميذ الصف األول اإلعدادي

بهاء حمادي 
عبد المجيد 

  محمد
  

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
  تدريس العلوم

ماجستير 
  م٢٠١١

 الذهنية  فاعلية استخدام الخرائط    ٣٤
المعززة بالوسائط المتعددة فـي     
تدريس الدراسـات االجتماعيـة     
على التحصيل المعرفي وتنميـة     
التفكير  االستداللي لدى تالميـذ      

  .المرحلة اإلعدادية

سحر عبد اهللا 
محمد أحمد 

  مقلد

 –كلية التربية 
  جامعة سوهاج

مناهج وطرق 
تدريس دراسات 

اجتماعية 
  )جغرافيا(

ماجستير 
  م٢٠١١
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الدرجة وتاريخ   التخصص  الكلية المانحة  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م
  المنح

٣٥       استخْداِم التعلُِّم اإللكترونـي أثر
في تدريِس البالغَِة على تنْميـِة      
التحـصيِل المعرفـي والتـذوِق    
األدبي لدى طالِب الـصِف األوِل   

الثانوي.  

أحمد محمد 
  أحمد رضوان

 –كلية التربية 
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