ـ.
1

عنواف الرسالة

اسـ الطالب
ابتساـ محمود مصمح

فاعمية برنامج إرشادي بالمعب لخفض مستوى الحساسية

خمف هللا

الزائدة لمنقد لدى عينة مف الطالبات الالتي يعانيف مف

تخصص
االرشاد النفسى

الدرجة

العممية

تاريخ المناقشة

ماجستير 11/23/2015

التمعثـ .
2

ابراىيـ زكريا عبد

الخصائص الوجدانية لدى الطمبة المتمكئيف أكاديمياً في
جامعة األقصى

االرشاد النفسى

ماجستير 12/29/2016

3

احساف نصار طالؽ

التوجو نحو المستقبل في ضوء الذكاء االنفعالي والسموؾ

االرشاد النفسى

ماجستير 10/02/2017

ابو عمرة

التوكيدي لدى المتفوقيف

احمد جاسر عبد

فعالية برنامج معرفي سموكي لخفض األعراض اإلكتئابية

الحميد النواجحة

لدى عينة مف مدمني الترامادوؿ في محافظة رفح

احمد سعيد دمحم

فاعمية برنامج ارشادي في تنمية ميارات التنطيـ الذاتي

العبسى

لدى طمبة الثانوية العامة وأثره عمى دافعية اإلنجاز

احمد ممتاز عبد هللا

فاعمية برنامج معرفي سموكي لخفض احتمالية االنتكاسة

محمود

النفسية لدى مدمني عقار الترامادوؿ في محافظات غزة

4
5
6
7

المعطى ابو طو

احمد يوسف احمد
عاشور

استراتيجيات التكيف كمتغير وسيط بيف قمق البطالة

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير -
ماجستير 04/12/2018
ماجستير 04/30/2018

والتوجو نحو المستقبل لدى عينة مف الخريجيف في
محافظات غزة

8

ازىار عبد المعطى

9

اسالـ نظمي عوده

التنبؤ باألمف النفسى فى ضوء الصالبة النفسية واساليب

أبو مصطفى

مواجية احداث الحياةالضاغطة لدى المعممات فى مراحل

دمحم غيث

الشعور باألمل كمتغير وسيط بيف الصمود النفسي

والضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ المعاقيف بعد

االرشاد النفسى

ماجستير 01/10/2018

العدواف عمى غزة
االرشاد النفسى

ماجستير 12/25/2013

التعميـ العاـ
10

اسماعيل عبد الجواد

الخصائص النفسية في ضوء المدركات اإليجابية تجاه

11

االء فايز يونس ابو

قمق المستقبل الميني في ضوء اإلجياد النفسي ومعنى

النور

الحياه لدى الشباب العامميف في العقود التشغيمية المؤقتة

عبد هللا الشيخ

اإلعاقة لدى ذوي االحتياجات الخاصة في محافظات غزة

االرشاد النفسى

ماجستير 01/08/2017

االرشاد النفسى

ماجستير -

في محافظة غزة
12

13

انس اسماعيل عمي

الذكاء العاطفي كمتغير وسيط بيف الضغوط األسرية

العامودي

وجودة الحياة لدى الطالبات المتزوجات في جامعة

انس رشدى محمود

الصالبة النفسية وابتالء االعاقة كمنبئات بأساليب المعاممة االرشاد النفسى

قديح

االرشاد النفسى

ماجستير 11/27/2016

األقصى

لموالديف ذوي الطفل المعاؽ

المساندة اإلجتماعية والتوجو الديني وعالقتيما بمعنى

14

ايماف مصطفى فرج

مرزوؽ

الحياه لدى عينة مف النساء المعمقات في محافظة غزة

15

ايمف مطاوع عبد

التفكير اإليجابي كمتغير وسيط في العالقة بيف الضغوط

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 06/20/2018
ماجستير 12/28/2017

الحميد بدر

المينية والتوافق األسري لدى المعممات في المرحمة
األساسية في محافظة شماؿ غزة

16
17

ايو مصطفى حافع

األمل والصالبة النفسية كمنبئات بجودة الحياة األسرية

عيد

لدى المصابات بسرطاف الثدي في محافظات غزة

إياد عبد الرحمف دمحم

إدارة الذات كمتغير وسيط بيف الحساسية االنفعالية والتوجو

أبو شمالو

نحو الحياة لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية ببرنامج التعميـ

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 04/20/2017

الجامعي بالجامعة اإلسالمية بغزة
18

إيماف أحمد حسيف

الحواجز النفسية وعالقتيا بالمرونة العقمية واالنفتاح عمى

االرشاد النفسى

ماجستير 02/23/2016

19

إيماف حسف محمود

الوعي الذاتي والثقة بالنفس في ضوء أساليب معاممة

االرشاد النفسى

ماجستير 05/16/2017

خمف هللا

المعمميف لدى عينة مف الطمبة المتأخريف دراسياً

كالب

الخبرة لدى عينة مف الطمقات .

التنبؤ بالروح المعنوية في ضوء الرضا الوظيفي وضغوط

20

أحمد أنور دمحم وادى

21

أدىـ خميل إبراىيـ أبو

فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لتحسيف مستوى

السعود

الصالبة النفسية لدى عينة مف النزالء المراىقيف بمعيد

االرشاد النفسى

ماجستير 03/16/2017

العمل لدى العامميف اإلدارييف بجامعة األقصى.
االرشاد النفسى

األمل لأليتاـ.

22

أسيل جماؿ عبدالقادر

المصري

الحياة الضاغطة لدى المراىقيف في محافظات غزة.

23

أيمف سالمو سميماف

استخداـ الفيسبوؾ وعالقتو بإدارة الوقت والعزلة االجتماعية االرشاد النفسى

خطاب

لدى طمبة الجامعات بغزة

24

آالء ظاىر شحادة

المعاناة النفسية وعالقتيا بالتوجو نحو الحياة لدى النساء

25

باسل ابراىيـ احمد

فعالية برنامج ارشادي باستخداـ ميارات العقل والجسـ

يونس

لخفض السموؾ العدواني لدى المراىقيف الصـ في محافظة

العبويني

ماجستير 02/03/2015

التنبؤ باالستقواء في ضوء جودة الحياة األسرية وأحداث

ذوات اإلعاقة الحركية المتعرضات لإلساءة في محافظات

االرشاد النفسى

االرشاد النفسى

ماجستير 02/25/2016
ماجستير 03/05/2017
ماجستير 06/03/2015

غزة.
االرشاد النفسى

ماجستير -

غزة
26

بريئو جياد عثماف

األمف النفسي في ضوء االلتزاـ الديني والدافعية لإلنجاز

االرشاد النفسى

ماجستير 04/16/2018

27

بشير حميد حمداف

فاعمية بنامج قائـ عمى األنشطة الفنية في خفض

االرشاد النفسى

ماجستير -

قشطو

المشكالت السموكية لدى األحداث الجانحيف

بكر عبد هللا عمى

فاعمية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية النضج الميني لدى

حساف

طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة

29

بكر دمحم حسيف قديح

المناعة النفسية وعالقتيا بإدارة الذات والقدرة عمى

30

تحرير سعيد يوسف

انيزامية الذات واالغتراب النفسي وعالقتيما باالتجاه نحو

دحالف

اليجرة لدى الطمبة مف مستخدمي مواقع التواصل

28

العقاد

لدى العامميف بنظاـ العقد في التعميـ الجامعي الحكومي

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 04/17/2017

التخطيط لدى المرشديف التربوييف في محافظات غزة

االجتماعي في جامعة األقصى.

االرشاد النفسى

ماجستير 02/08/2016

31

32

تيانى فتحى دمحم ابو

فعالية برنامج تدريبي لتنمية التفكير اإليجابي لدى

غالى

ممرضات وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة وأثره عمى

حسف يوسف أحمد

األمف النفسي في ضوء الكفاءة الذاتية المدركة واألسموب

العبسي

المعرفي لدى العامميف في المنظمات غير الحكومية في

االرشاد النفسى

ماجستير 04/24/2018

مستوى اإلحتراؽ النفسي

االرشاد النفسى

ماجستير 05/15/2016

محافظات غزة.
33

حسيف رياض عمى

فاعمية الذات والذكاء اإلجتماعي كمنبئات بالتوافق الميني

االرشاد النفسى

ماجستير -

34

حنيف ابراىيـ نايف

العجز النفسي واليأس كمنبئات بالسموؾ اإلجرامي لدى

االرشاد النفسى

ماجستير -

الخطيب

المحكوميف في قطاع غزة

حياة زكريا دمحم

فعالية الذات والميارات االجتماعية كمتنبئات بجودة الحياة

الحوراني

لدى المعممات في مدارس التعميـ العاـ

خالد سميماف حسف

اساليب مواجية الضغوط النفسية وعالقتيا باإلغتراب

جوده

النفسي وتصور اإلنتحار لدى عينة مف خرجي الجامعة

خالد صالح كامل

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استخداـ ميارات ما وراء

ابراىيـ

المعرفة لتنمية الكفاءة الذاتية لدى المتأخريف دراسياً

35
36

37
38
39
40
41

دبابش

لدى مديري مدارس األونروا في محافظات غزة

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 12/22/2016
ماجستير -

العاطميف عف العمل

خالد كامل حسف أبو

دافعية الحاجات لماسمو وعالقتيا بمستوى أساليب الرعاية

المبف

الوالدية لدى أبناء العامميف في األجيزة األمنية بغزة

خميل عدناف خميل

التوافق األسري وعالقتو بالذكاء الوجداني وفاعمية الذات

عيد

لدى العامالت بو ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة

دعاء سميـ عمى

األفكار الالعقالنية والثقة بالنفس وعالقتيما بانعداـ

الكياؿ

الشعور باألمف لدى مدمني الت ارمادوؿ بمحافظات غزة.

رامي خالد سالـ الغوؿ اتخاذ القرار في ضوء قوة األنا والمرونة النفسية لدى

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 02/28/2016
ماجستير 11/29/2015
ماجستير 07/11/2016
ماجستير 03/09/2017

أعضاء الييئات اإلدارية لألندية الرياضية في محافظات
غزة
42

رامي دمحم يوسف

43

ربا بشير عطا

فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لتنمية كفاءة الذات

البيطار

لدى عينة مف أطفاؿ المؤسسات االيوائية

رغده زىير عبد

ىوية الذات وعالقتيا بخبرات الطفولة لدى طالب الصف

الحميد النواجحو

الحادي عشر بمحافظة خانيونس.

45

رواف احمد دمحم شبات

جودة الحياة األسرية كمتغير وسيط بيف الضغوط الحياتية

46

رواف زىير ابراىيـ

الشريف

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الكفاءة الذاتية لتحسيف

الحس اإلبداعي لدى طمبة كمية الفنوف الجميمة في جامعة

االرشاد النفسى

ماجستير -

األقصى

44

واالنسحاب االجتماعي لدى مستخدمات شبكات التواصل

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 11/01/2014
ماجستير 06/16/2015
ماجستير 11/28/2016

االجتماعي في محافظات غزة
فاعمية برنامج معرفي سموكي لخفض قمق المستقبل لدى

االرشاد النفسى

ماجستير -

بشير

النساء المعنفات المترددات عمى عيادات الصحة النفسية
بمحافظة الوسطى

47

ريـ عبد العزيز

الوعي الذاتي كمتغير وسيط في العالقة بيف الضغوط

حسنيف حسنيف

الحياتية والتوافق النفسي لدى الطالبات المتزوجات في

االرشاد النفسى

ماجستير -

الجامعات الفمسطينية
48

49
50
51

ريياـ وليد ابراىيـ ابو

فعالية برنامج معرفي سموكي في تنشيط المناعة النفسية

زيد

لخفض الحساسية اإلنفعالية لدى عينة مف األيتاـ في

زياد احمد حسيف

فاعمية برنامج معرفي سموكي لخفض انيزامية الذات لدى

عياد

خريجي الجامعات العاطميف عف العمل بمحافظات غزة

زياد عبد هللا حسف

فاعمية برنامج ارشادي قائـ عمى الرأفة بالذات لخفض

ابو زيد

الوحدة النفسية لدى عينة مف النساء األرامل

سارى أحمد طاىر

المساندة االجتماعية و عالقتيا باألمل و الرضا عف الحياة االرشاد النفسى

العقاد

االرشاد النفسى

ماجستير -

محافظة خاف يونس

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

لدى مرضى الفشل الكموي في محافظات غزة.

ماجستير -
ماجستير -
ماجستير 12/23/2015

52

سعود بشير سعود ابو

فاعمية برنامج إرشادي لخفض األلـ النفسي لدى األميات

االرشاد النفسى

ماجستير 04/12/2017

53

سماح عبد اليادي

فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف ميارات الحوار لدى

االرشاد النفسى

ماجستير 11/23/2016

عبد الرحمف أبو زينو

الطالبات الخجوالت في الصف العاشر األساسي بغزة

سماح يحيى خميل

فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف مستوى جودة الحياة لدى

أبوحماده

كبار السف في محافظة غزة

55

سمية زكي عبد

التدفق النفسي والرضا عف العمل وعالقتيما باالنسجاـ

56

سييمو عبد القادر دمحم

فعالية برنامج ارشادي ازيادة الكفاءة الذاتية لدى المراىقيف

عواجو

فاقدي الرعاية الوالدية وأثره عمى التوافق النفسي

سوزاف ىادي دمحم

التنبؤ باإلنياؾ النفسي في ضوء استراتيجيات مواجية

الرقب

الضغوط والشعور باألمل لدى مرضى ضغط الدـ المزمف

54

سعده

العزيز أبو حية

المدمرة بيوتيف في محافظة شماؿ غزة

االسري لدى مبرمجي الكمبيوتر بالمؤسسات الحكومية

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 04/08/2015
ماجستير -

بمحافظات غزة

57

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 04/19/2018

58

شادي عبدهللا شحده

استراتيجات مواجية الضغوط وعالقتيا بجودة الحياة

االرشاد النفسى

ماجستير 06/22/2014

59

شريياف مرواف شعباف

الحرماف الوالدي وعالقتو بالتحمل النفسي والضبط الذاتي

االرشاد النفسى

ماجستير 05/15/2017

عفانو

لدى المراىقيف األيتاـ في محافظات غزة

صابريف سالمة دمحم

الضغوط النفسية ومستوى الطموح وعالقتيما باالضطرابات االرشاد النفسى

أبو ليمة

السكوسوماتية لدى معممات المرحمة األساسية بمحافظة

60

بربخ

االسرية لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي

ماجستير 11/22/2015

رفح
61
62

عبد الحميد سالـ زايد

فاعمية برنامج ارشادي لخفض اضطراب المسمؾ وأثره

أبو ثابت

عمى التوافق الدراسي لدى عينة مف المراىقيف

عبد السالـ عبد

مفيوـ الذات وعالقتو بكل مف قمق المستقبل والتوافق

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 02/21/2017
ماجستير --

الرحمف دمحم عابد

الميني لدي المعممات المتأخرات عف الزواج في محافظات
غزة

63

عبد الكريـ عايش

فاعمية برنامج ارشادي تعميمي قائـ عمى التعمـ باالتقاف

موسى عزاـ

لتنمية ميارات تنظيـ الذات والتحصيل الدراسي لدى طمبة

االرشاد النفسى

ماجستير 06/22/2014

الصف الثامف االساسي
التفكير اإليجابي وعالقتو بقمق المستقبل وجودة الحياة لدى

64

عدناف ابراىيـ عمي

الديراوي

األخصائييف االجتماعييف في محافظات غزة.

االرشاد النفسى

ماجستير -

65

عرفات دمحم احمد

الكفاءة الشخصية وعالقتيا باالغتراب النفسي وقمق

االرشاد النفسى

ماجستير -

66

عصاـ حسيف خميل

التوافق الميني والرضا عف الحياة في ضوء ادارة الذات

االرشاد النفسى

ماجستير -

الكولؾ

لدى عماؿ النظافة بالشركات الخاصة بمحافظات غزة

عظيمو سعيد أحمد

الذكاء االجتماعي وفعالية الذات وعالقتيما باالحتراؽ

أبو شاويش

الوظيفي لدى موظفي العالقات العامة بجامعات وكميات

67

ابوكريـ

المستقبل لدى النساء المعنفات في محافظات غزة

االرشاد النفسى

ماجستير 02/17/2016

محافظات غزة.
68

عال مصباح دمحم

المرونة اإليجابية وعالقتيا باألمل وقمق المستقبل لدى

االرشاد النفسى

ماجستير 12/13/2017

69

عماد الديف حسف

فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي في خفض التمرد

االرشاد النفسى

ماجستير 04/14/2016

دمحم أبو ضاحي

النفسي لتحسيف التوافق الشخصي واالجتماعي لدى

ابوداير

مبتوري األطراؼ نتيجة العدواف عمى محافظات غزة

المراىقيف بغزة
70

71
72

73

فاطمة عمر حسيف

اإليجابية وعالقتيا بتحقيق الذات والتوافق الميني لدى

البشيتى

المرأة العاممة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في

فاطمو اسامو أحمد

كفاءة المواجية كمتغير وسيط بيف الوحدة النفسية

العبسي

والطمأنينة النفسية لدى عينة مف المراىقيف

فاطمو عبد المطيف

ادارة اإلنفعاالت كمتغير وسيط في العالقة بيف الوعي

خالد موسى

بالذات والعجز المتعمـ لدى السيدات األرامل في محافظات

االرشاد النفسى

ماجستير 10/08/2017

محافظات غزة.

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 12/11/2017

قطاع غزة

فداء عاطف دمحم غيث فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى الميارات الحياتية اتنمية

االرشاد النفسى

ماجستير -

استراتيجيات مواجية أحدات الحياة الضاغطة لدى
المراىقات
74

فؤاد دمحم عبد المجيد

مركز الضبط وعالقتو بإدارة الذات واالحتراؽ النفسي لدى

العقاد

المرشديف التربوييف في محافظات غزة

االرشاد النفسى

ماجستير 04/05/2016

75

كامل دمحم دمحم قويدر

قمق المستقبل الميني في ضوء المساندة األسرية وأنماط

االرشاد النفسى

ماجستير 05/06/2018

76

كفاح دمحم دمحم الشريف

المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بيف المشقة النفسية

االرشاد النفسى

ماجستير 12/08/2015

77

دمحم حسف عبد القادر

التفكير لدى المصابيف بالشمل

والتفاؤؿ لدى المرأة العاممة في محافظات غزة
فاعمية برنامج معرفي سموكي في تنمية التفاؤؿ لدى النساء

االرشاد النفسى

ماجستير -

العثامنو

المعنفات وأثره عمى جودة الحياه

78

دمحم سالمو عايش

الميوؿ السيكوباتية في ضوء الحرماف النفسي والكفائة

79

دمحم صالح عمر

مستوى ضغوط الحياة وعالقتيا بالتفكير العقالني والسعادة

درغاـ

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة.

80

دمحم عاطف دمحم العكر

تقنيف اختبار الذكاء لمفئة العمرية مف (  ) 5-4سنة

81

دمحم عمر خميل فرينو

82

دمحم فوزى يوسف

التنبؤ بالكفاءة المينية في ضوء سمات الشخصية وأساليب

الغمباف

وزرة
مواجية الضغوط لدى المحققيف الجنائييف في ا

السميرى

الوالدية لدى الجاغنحيف األحداث بالمؤسسات اإليوائية في

االرشاد النفسى

ماجستير -

محافظات غزة
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 03/09/2015
ماجستير -

ألطفاؿ الرياض في محافظات غزة
الخبرات الصادمة وعالقتيا ببعض سمات الشخصية

والصالبة النفسية لدى أطفاؿ غزة ذوي البيوت الميدمة في

االرشاد النفسى

ماجستير 12/28/2016

حرب 2014
االرشاد النفسى

ماجستير 04/18/2017

الداخمية الفمسطينية
83

دمحم ماجد ديب

التنبؤ بالتمرد النفسي في ضوء اشباع الوالديف لمحاجات

االرشاد النفسى

ماجستير 05/20/2014

84

دمحم محمود احمد ابو

المساندة اإلجتماعية كمتغير وسيط في العالقة بيف

االرشاد النفسى

ماجستير 04/30/2018

شاويش

التشوىات المعرفية ومعنى الحياه لدى المترددات عمى بيت

الشاعر

النفسية لدى عينة مف المراىقيف في محافظة خانيونس

األماف بغزة
85
86

دمحم محمود حسف

إدارة الذات كمتغير وسيط بيف الضغوط المينية والسعادة

الحمايده

النفسية لدى المرشديف التربوييف في محافظات غزة

دمحم محمود سالـ أبو

فاعمية الذات كمتغير وسيط في العالقة بيف الضغوط

مصطفى

المدرسية ودافعية اإلنجاز الدراسي لدى طمبة المرحمة

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 09/20/2017
ماجستير 11/25/2016

الثانوية في محافظة خانيونس
دمحم منذر يوسف عبد

الصالبة النفسية كمتغير وسيط بيف الضغوط النفسية و

87

الخالق دحالف

التوافق النفسي لدى خريجي الجامعات الفمسطينية

88

دمحم يوسف مطمق

أساليب المعاممة الوالدية وعالقاتيا بالجمود الفكري

89

محمود سامى محمود

سموؾ المخاطرة وعالقتو بتوكيد الذات واتخاذ القرار لدى

أحمد

الصحفييف في محافظات غزه

مدحت عبدالمجيد

فعالية برنامج تدريبي لتنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة

توفيق قديح

مف الطمبة وأثره عمى االدافع المعرفي لدييـ

مرواف نعمات إبراىيـ

المرونة اإليجابية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط

وافى

الحياتية لدى طمبة جامعة األقصى

مروة عمى احمد ابو

فاعمية برنامج تدريبي لتحسيف ميارات إدارة األلـ لممرضى

شمالة

لدى طمبة التمريض في محافظات غزة.

مروه سميـ محارب

تقبل اإلعاقة كمتغير وسيط في العالقة بيف الكفائة

90
91
92
93

عيسى

والتطرؼ االجتماعي لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة

االرشاد النفسى

ماجستير 03/02/2017

االرشاد النفسى

ماجستير -

االرشاد النفسى

ماجستير 03/17/2016

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير -
ماجستير 05/19/2016
ماجستير 12/13/2017
ماجستير -

الرواغ

اإلجتماعية والتوجو نحو الحياة لدى المراىقيف مف ذوي
اإلعاقة الحركية في محافظات غزة

94
95
96

معمر رمضاف

فاعمية العالج بالتنويـ اإليحائي في اإلقالع عف التدخيف

سميماف خمو

وتخفيف القمق (دراسة حالة)

معيف شميل خميل

النرجسية وىوية األنا وعالقتيما بالتعصب لدى مستخدمي

شمولو

شبكات التواصل االجتماعي

منى جالؿ اسعيد

فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف مستوى األمل لدى

قشطة

السجينات في محافظة غزة

االرشاد النفسى
االرشاد النفسى
االرشاد النفسى

ماجستير 11/29/2016
ماجستير 05/24/2017
ماجستير 02/18/2016

97

منى رمضاف دمحم أبو

تقدير الذات وقمق المستقبل وعالقتيما باالنتماء الوطني

االرشاد النفسى

ماجستير 04/28/2016

98

ميا أسعد عمي شبير

الكفاءة االجتماعية في ضوء خبرات اإلساءة لمطفولة

االرشاد النفسى

ماجستير 02/07/2016

99

مؤمف نظمى عوده

التنبؤ بدافعية اإلنجاز الرياضي في ضوء سمات

أبو مصطفى

الشخصية ومفيوـ الذات الجسمية والميارية لدى العبي

شمالة

لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة

والحساسية اإلنفعالية لدى أطفاؿ المطمقات في محافظة
خاف يونس

 100مي باسـ أحمد
النبريص
 101ميساء سمير دمحم
النوري

االرشاد النفسى

ماجستير 12/13/2015

األندية الممتازة لكرة القدـ في محافظات غزة

األسموب المعرفي وعالقتو بالطالقة النفسية لدى المرشديف

االرشاد النفسى

ماجستير 02/21/2016

التربوييف
فاعمية برنامج ارشادي تدريبي لتنمية الميارات االرشادية

االرشاد النفسى

ماجستير 10/27/2014

لدى المرشديف االسرييف في المحاكـ الشرعية بمحافظات
غزة

 102نازؾ خميل كامل أبو
شاويش
 103نجوى عمي دمحم بيموؿ

فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لتنمية التفكير

االرشاد النفسى

ماجستير 06/04/2015

اإليجابي كمدخل لمتفاؤؿ لدى مريضات سرطاف الثدي.
معنى الحياة كمتغير وسيط بيف األسى النفسي والوحدة

االرشاد النفسى

ماجستير 11/24/2016

النفسية لدى األرامل الفمسطينيات
 104نسريف دمحم فرج
ابودبوسو
 105نفيف راجح حسيف
صبح

فاعمية برنامج ارشادي قائـ عمى الصمود النفسي لتحسيف

االرشاد النفسى

ماجستير -

التوافق الميني لدى المراة العاممة بجامعة األقصى
فاعمية برنامج إرشادي قاعـ عمى السيكودراما لخفض

مستوى التنمر لدى المراىقيف

 106نمر شعباف سالـ عبيد سمات الشخصية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى مرتكبي

االرشاد النفسى

ماجستير -

االرشاد النفسى

ماجستير 02/17/2016

جرائـ القتل في محافظات غزة.
 107نياؿ تيسير أحمد

المساندة االجتماعية وعالقتيا باألمف النفسي ومفيوـ

العويسي

الذات لدى أطفاؿ األسر البديمة في محافظات غزة.

 108نور كماؿ موسى

التنبؤ بالتزاف االنفعالي في ضوء صورة الجسـ والشره

 109ىبة محمود احمد

إدارة الذات كمتغير وسيط في العالقة بيف التشوىات

اشبير

حجازى

العصبي لدى النساء المترددات عمى األندية الرياضية

المعرفية والتوكيدية لدى المراىقات المحرومات مف األـ في

االرشاد النفسى

ماجستير 04/06/2017

االرشاد النفسى

ماجستير -

االرشاد النفسى

ماجستير -

محافظات غزة
 110ىبو أسامو سالـ غزاؿ

التفكير اإليجابي والصمود النفسي وعالقتيما بضغوط

 111ىدى أحمد حسيف

الرضا عف الواقع ومستوى الطموح وعالقتيما بتحقيق

كالب

الحياة لدى الطمبة المدمرة منازليـ في محافظات غزة.

االرشاد النفسى

ماجستير 05/03/2016

االرشاد النفسى

ماجستير 01/28/2016

الذات لدى الطالبات الجامعيات الوافدات مف الخارج
والمقيمات في جامعة األقصى بغزة.

 112ىيثـ دمحم نجيب دمحم
النمس
 113وائل عبد الرحيـ
احميد المحاـ
 114وجداف ابراىيـ دمحم ابو
جزر
 115وردة رشيد موسى
زعرب
 116وفاء عبد العزيز دمحم
موسى

االستقرار النفسي كمتغير وسيط بيف الضغط النفسي

االرشاد النفسى

ماجستير -

والتعصب الرياضي لدى مشجعيف أندية الدرجة الممتازة

لكرة القدـ بمحافظات غزة

األفكار الالعقالنية وعالقتيا باضطراب كرب ما بعد

االرشاد النفسى

ماجستير 12/27/2016

الصدمة لدى زوجات شيداء حرب  2014عمى غزة
التفكير اإليجابي والتسامح وعالقتيما بجودة الحياة لدى

االرشاد النفسى

ماجستير 10/24/2017

النساء المطمقات في محافظة خانيونس
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الكفاءة الوجدانية لدى األطفاؿ االرشاد النفسى

ماجستير -

بطيئ التعمـ
فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى استراتيجيات إدارة

االرشاد النفسى

ماجستير 11/22/2016

الضغوط لتحسيف جودة الحياة لدى الطالبات المطمقات في
جامعة األقصى

 117ياسر توفيق ابراىيـ
الغفاري

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والرضا عف الواقع

كمتنبئات لمتفاؤؿ لدى األسرى المحرييف في صفقة وفاء

االرشاد النفسى

ماجستير 06/28/2018

األحرار في محافظات غزة
 118يسري احمد منصور
النباىيف
 119احمد محمود دمحم

الميارات النفسية واالستقرار النفسي كمنبئات بتقدير الذات

االرشاد النفسى

ماجستير -

لدى العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة القدـ
المنصوبات في سورة االسراء ( دراسة نحوية داللية )

المغة العربية

ماجستير 08/16/2015

ابوعابد
 120اريج سامي سميـ
القاضي

المباني الصرفية لجموع التكسير والنسب و التصغير في

المغة العربية

ماجستير 09/26/2017

القاموس المحيط " دراسة وصفية ".

 122اماني زياد فتحي

تجميات الزماف والمكاف في روايات سعود السنعوسي

المغة العربية

ماجستير -

 123أنس كماؿ مطمق

الجممة اإلسمية في العشر األخير مف القرآف الكريـ.دراسة

المغة العربية

ماجستير -

االخرس

الداىودي
 124بالؿ صالح حسف

"دراسة تحميمية وصفية"
نحوية داللية

الصورة الشعرية في شعر دمحم الفيتوري " دراسة بالغية "

المغة العربية

ماجستير 21\03\2018

رجب
 125جنات عبد هللا يوسف

جماليات السرد في روايات رائد غنيـ

المغة العربية

ماجستير -

 126دمحم سعدي

الالمات في شعر اليذلييف  -دراسة نحوية داللية

المغة العربية

ماجستير -

ابوحسنيف

عبدالمطيف الينداوي

 127دمحم عبد الحميد دمحم
االسطل
 128دمحم عبد الناصر دمحم
الخطيب
 129مناؿ مجدى مصمح

سيميائية األسماء واأللواف في السور المكية في القرآف

المغة العربية

ماجستير 07/06/2017

الكريـ
عتبات النص في روايات أيمف العتوـ ( دراسة تحميمية

المغة العربية

ماجستير -

تأويمية )
آيات التقوى في القرآف الكريـ (دراسة تركيبية داللية)

المغة العربية

ماجستير -

فرج هللا
 130مناؿ دمحم حسف عبيد

شعر اإلماـ الشافعي دراسة فنية تحميمية

المغة العربية

ماجستير 12/26/2017

 131منى صالح مسمـ ابو

جدلية الحياة والموت عند شعراء الصعاليؾ عروة بف الورد

المغة العربية

ماجستير -

خشاف
 132احمد دمحم سالمو ابو
موسى

 133اسراء باسل ضيف

وعمرو بف مالؾ األزدي ( الشنفري )
اب المس ِ
الص ْرِفَّي ُة ِفي ِكتَ ِ
الم َغ ِارَب ِة َّ
اع ِد ِال ْب ِف
الن ْح ِوَّي ُة َو َّ
َُ
اء َ
( َآر ُ
ْ
ِ ٍ ِ
صِفَّي ٌة تَ ْحمِيمَِّي ٌة)
اس ٌة َو ْ
َعقيل د َر َ
أساليب األستفياـ في شعر النقائض دراسة نحوية داللية

هللا ضيير
 134ايناس زياد دمحم ابو

المغة العربية

ماجستير 03/12/2017

المغة العربية

ماجستير 08/23/2017

(نحو ولغة)
(نحو ولغة)

صيغ الجموع في ديواف أبي الطيب المتنبي -دراسة

المغة العربية

وصفية تحميمية احصائية

(نحو ولغة)

 135أحمد صبري عبد

الجممة التفسيرية في أحاديث كتاب صحيح البخاري -

المغة العربية

ماجستير 12/17/2017

 136آمنو حسف حماد ابو

بنية الجمل التي ليا محل مف اإلعراب في سورة يوسف

المغة العربية

ماجستير 10/16/2017

دراسة نحوية داللية

(نحو ولغة)

آراء ابف مالؾ النحوية والصرفية في خزانة األدب

المغة العربية

لمبغدادي -دراسة وصفية تحميمية

(نحو ولغة)

أسموب النداء في شعر النقائض دراسة نحوية داللية

المغة العربية

حمده
النجار

عطيوي

 137بالؿ سعود شحدة
محارب
 138تغريد عاطف خميل

دراسة نحوية داللية

عاشور
 139حامد خميل عبد

ماجستير 03/19/2017
ماجستير 12/28/2017

(نحو ولغة)
قراءة الكسائي في جزء الذارياتدراسة صوتية صرفية نجوية

الفتاح حماد
 140خالد إبراىيـ دمحم رباح

(نحو ولغة)

ماجستير 05/13/2018

المغة العربية

ماجستير -

(نحو ولغة)
أدوات الربط في تراكيب المغةالعربية (دراسة تطبيقية عمى

المغة العربية

السور السبع الطواؿ مف القرآف الكريـ"دراسة نحوية

(نحو ولغة)

ماجستير 05/31/2016

تحميمية")
 141خمود خالد دمحم

التوجيو الصرفي والنحوي فيما انفردت بو قراءة عبدهللا بف

المغة العربية

ماجستير -

 142خميس أنور خميس

المشتقات في ديواف كعب بف مالؾ األنصاري ( دراسة

المغة العربية

ماجستير 04/10/2016

نحوية صرفية)

(نحو ولغة)

القواعد التحويمية التوليدية في ديواف ليمى األخيمية

المغة العربية

ابوطيور

سعد
 143دعاء عبد العزيز عبد
هللا صياـ
 144رندة حامد يوسف
البرقي
 145سماىر منير أحمد

عامر

(نحو ولغة)

ماجستير -

(نحو ولغة)

الفروؽ الصوتية والصرفية بيف صيغ األفعاؿ ومشتقاتيا

المغة العربية

مف األسماء المزيدة في القرآف الكريـ.

(نحو ولغة)

وبل الصدى البف ىشاـ األنصاري وشرح
شرح قطر الندى َ

المغة العربية

ماجستير 12/08/2016
ماجستير 01/14/2015

سمور
 146عائشة سميـ خميل

الندا في شرح قطر الندى
الفاكيي لمقطر المسمى "مجيب ِّ
" دراسة مقارنة.

(نحو ولغة)

ظاىرة التخفيف الصرفي في جزء عـ  -دراسة تطبيقية

المغة العربية

اليندي
 147عزة عبد المجيد دمحم
االسطل

(نحو ولغة)
آراء ابف ىاشـ األنصاري(ت761ىػ) النحوية والصرفية في

المغة العربية

خزانة األدب لعبد القادر البغدادي (ت 1093ىػ )

(نحو ولغة)

شرحا ( التَّعريف في ضرورِّي التَّصريف البف مالؾ
َّ
لمح َسيف بف إياز( ت681ىػ )
المتَوفى ( ت 672ىػ ) ُ
ولعز ِ
الديف ُعمر ( ت 748ىػ ) " دراسة وصفيَّة مقارنة ".
ِّ ّ
آراء أبي عثماف المازني النحوية والصرفية في كتاب ىمع

المغة العربية

اليوامع لمسيوطي" دراسة وصفية تحميمية"

(نحو ولغة)

 150فاطمو دمحم غصاب

النحاس (ت698ىػ)
الديف ابف ّ
التّعميقة عمى المّقرب لبياء ّ
دراسة وصفية تحميمية

المغة العربية
(نحو ولغة)

 151لميس موسى حسف

(ليجة بيت الىيا دراسة صوتية)

المغة العربية

 148عفاؼ دمحم دمحم البمي

 149عال رياض سعدى
جنديو
القزاز
عبدالجواد

المغة العربية

ماجستير 03/14/2018
ماجستير 05/07/2015

(نحو ولغة)
ماجستير 04/19/2018
ماجستير 02/26/2017
ماجستير 12/16/2015

(نحو ولغة)

 152ماجدة ماجد دمحم أبو

َّ
ماسؾ َّ
اف ِفي الُقرآف الكريـ
النصي ِفي ِقص ِة داوود وسميم
الت ُ
َّ ُّ ْ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ
(دراسة نحوية تحميمية)

 153دمحم ابراىيـ أحمد

أبنية الصفات المشتقة ودالالتيا في األحاديث القدسية في المغة العربية

عودة

ماجستير -

المغة العربية

ماجستير 01/29/2017

(نحو ولغة)
ماجستير -

كتاب االتحافات السنية لممناوي

(نحو ولغة)

مرويات ابف جني في معجـ لساف العرب البف منظور

المغة العربية

"دراسة وصفية تحميمية ".

(نحو ولغة)

 155دمحم صبري عطيو

التطور الداللي في ليجة سكاف مدينة رفح األصمييف

المغة العربية

ماجستير -

 156نائل يوسف دمحم

ألفاظ الرحمة وتراكيبيا في القرآف الكريـ (دراسة لغوية

المغة العربية

ماجستير 02/10/2016

تحميمية)

(نحو ولغة)

آراء أبي الفتح عثماف بف جني النحوية والصرفية في

المغة العربية

ارتشاؼ الضرب ومنيج السالؾ ألبي حياف

(نحو ولغة)

عوارض تركيب الجممة في المثل القرآني " دراسة نحوية

المغة العربية

داللية".

(نحو ولغة)

المرفوعات في سورة األعراؼ " دراسة نحوية داللية".

المغة العربية

المبحوح
 154دمحم ربحى عبد الكريـ
السمفيتى
القططي
السيقمي
 157نشأت داود سمماف
الشافعي
 158ىالو فضل سعيد أبو
ديو
 159وساـ وليد مصطفى
ابو مسمـ
 160وسيـ دمحم سميماف

أسموب َّ
الشرط في شعر َّ
النقائض " دراسة نحويَّة دالليَّة "

عويضو
 161احمد رمضاف خميل
المحاـ
 162ايات ناجي سمماف

(نحو ولغة)

ماجستير 04/02/2017

ماجستير 05/24/2016
ماجستير 06/14/2015
ماجستير 06/13/2015

(نحو ولغة)
المغة العربية

ماجستير 12/01/2016

(نحو ولغة)
بناء الجممة والصورة والموسيقى في شعر الحارث بف حمزة

المغة

اليشكري " دراسة أسموبية"

العربية(االدب

تقنيات المسرح الشعري عند ىاروف ىاشـ رشيد

المغة

ماجستير 01/06/2016

والنقد)

ماجستير 07/02/2018

ابو خشاف
 163إسراء حمد مرزوؽ
ماضي

العربية(االدب
والنقد)
سيميائية السرد في روايات نجيب الكيالني " دراسة تحميمية

المغة

"

العربية(االدب

ماجستير 04/27/2017

والنقد)
 164أحمد فيمي حسف

البناء الفني في شعر أحمد القدومي
ّ
ّ

 165أزىار عطايا

الصورة الفنية في شعر عبد الناصر صالح (دراسة

المغة

أسموبية)

العربية(االدب

عواجو

عبدالكريـ أبوشاويش

المغة

ماجستير 01/09/2018

العربية(االدب

والنقد)

ماجستير 12/23/2014

والنقد)
 166أماني حسيف دمحم

شعر النابغة الجعدي " دراسة أسموبية "

الدباغ

المغة

ماجستير 03/12/2015

العربية(االدب

والنقد)

 167أيمف يوسف دمحم أمف

تقنيات السرد في روايات وليد اليودلي.

 168حنيف عز الديف

التشكيل الجمالي في شعر عمرو بف شأس األسدي

المغة

ماجستير 06/15/2015

العربية(االدب
والنقد)
إسحق كحيل
 169دعاء عادؿ سالمو

المغة

ماجستير 02/15/2016

العربية(االدب

سيمياء الحزف في شعر سميـ النفار

عابد

والنقد)
المغة

ماجستير

-

العربية(االدب
والنقد)

 170دينا سميماف حسف ابو
حطب
 171سحر دمحم حسف

التكويف البديعي في شعر عبد الكريـ السبعاوي دراسة

المغة

سيميائية

العربية(االدب

تجميات التناص في شعر دمحم حممي الريشة

المغة

األستاذ

ماجستير 10/10/2017

والنقد)

ماجستير 03/23/2016

العربية(االدب
والنقد)

 172عبد الحي عامر عبد

الرؤية والتشكيل في روايات الفتياف الفمسطينية

الحي ظاىر
 173عبير دمحم فؤاد ذيب

المغة

ماجستير

-

العربية(االدب

والنقد)
شعر الوليد بف يزيد (دراسة موضوعية فنية).

السمطاف

المغة

ماجستير 12/20/2014

العربية(االدب
والنقد)

 174عزالديف عيد مسمـ
الرياطى

التشكيل الجمالي في شعر ناجي عموش

المغة
العربية(االدب

ماجستير

-

والنقد)
 175عماد جمعو كامل

جماليات المفارقة التصويرية وتشكيالتيا الدرامية في شعر

 176لينا عزمي حسيف

بناء المفارقة في مقاالت عمر طاىر2010_2005

عاشور

خالد أبي خالد

المغة

العربية(االدب

ماجستير

-

والنقد)
نصر

المغة

ماجستير

-

العربية(االدب
والنقد)

 177ماىر محمود حسيف

صورة المرأه في النص الدرامي المسرحي الفمسطيني -

 178دمحم زىير عبد الحميد

تقانات السرد الروائي في " أياـ الشتات  ,أحالـ العودة,

المغة

المميجي " لمروائي كماؿ رحيـ

العربية(االدب

داود

دراسة بنائية في نصوص معيف بسيسو المسرحية

المغة

العربية(االدب

ماجستير 04/26/2017

والنقد)
النواجحة

ماجستير 01/04/2016

والنقد)
 179دمحم سعيد يوسف

البنية الدرامية في شعر ابراىيـ منصور

 180دمحم عبدالفتاح أحمد

البنية الزمنية في رواية زمف الخيوؿ البيضاء إلبراىيـ نصر المغة

الحسومى

المغة

العربية(االدب

ماجستير

-

والنقد)
األسطل

هللا

ماجستير 01/23/2117

العربية(االدب
والنقد)

 181مرواف محمود ربيع

بدايات خطب الرسوؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص ( دراسة أسموبية تحميمية )

 182مريـ يحيى نايف

األساليب اإلنشائية في جزء األحقاؼ  -دراسة أسموبية

دبو

المغة

العربية(االدب

ماجستير 03/01/2015

والنقد)
القططى

المغة

ماجستير 08/28/2017

العربية(االدب
والنقد)

 183مسمـ سمماف مسمـ ابو الشخصية في الحكاية الشعبية الفمسطينية
خاطر

المغة

العربية(االدب

ماجستير 12/28/2017

والنقد)
 184منير نبيل عبد البديع
فوجو

فاعمية النحو في التراكيب البالغية عند عدناف رضا

النحوي

المغة

ماجستير

-

العربية(االدب
والنقد)
المغة

 185ميا أحمد دمحم بشير

القصيدة النثرية عند دمحم الماغوط " دراسة بنيوية تكوينية"

 186نور عبدهللا سالـ

النص الموازي في الشعر النسوي في قطاع غزة في الفترة

المغة

الممتدة ()2014-2010

العربية(االدب

ماجستير 07/20/2017

العربية(االدب
والنقد)
ناجي

والنقد)

ماجستير 01/04/2015

 187وفاء مصطفى سالمو
عوض هللا
 188والء جبر دمحم أبو
عوكل

الصورة الفنية في شعر كعب بف مالؾ(دراسة وصفية

المغة

تحميمية)

العربية(االدب

خطب الخميفة أبي بكر الصديق-رضي هللا عنو ( دراسة

المغة

موضوعية فنية)

العربية(االدب

ماجستير 03/29/2018

والنقد)

ماجستير 07/20/2016

والنقد)
 189وليد دمحم محمود ابو

البناء الشعري عند كماؿ ناصر " دراسة وصفية تحميمية"

 190ياسميف عمي أحمد

البنية الزمانية في روايات أحمد عمر شاىيف

شمالة

المغة

العربية(االدب

ماجستير -

والنقد)
السمطاف

المغة

ماجستير -

العربية(االدب
والنقد)

 191احمد دمحم سعيد

مدى انتشار البكتيريا المقاومة لمعديد مف المضادات

 192اسماعيل محمود

مقاومة بكتيريا لممضادات الحيوية عند مرضى مستشفيات

العفيفى

الحيوية في حاالت العدوى المكتسبة مف المستشفيات

االحياء

ماجستير 03/03/2005
-

البرنامج
المشترؾ
حسيف عقيل

االحياء

قطاع غزة

ماجستير 10/29/2009
-

البرنامج
المشترؾ

 193باسل جبر يوسف
قنوع

 194خضر عدناف خضر
ميالد

تقييـ العالقة بيف االصابة بالطفيميات المعوية والتثقيف

االحياء

ماجستير 10/05/2003

الصحي عبر أطفاؿ مدارس مدينة غزة وقرية بيت الىيا

-

وعسكر جباليا لالجئيف في قطاع غزة

البرنامج

تعييف مدى التموث في اآلبار الجوفية بواسطة ميكروبات

المشترؾ

االحياء

مياه الصرؼ الصحي في قطاع غزة فمسطيف

ماجستير 02/20/2002
البرنامج
المشترؾ

 195سامى عيسى حسف

تأثير البروستا جالنديف ىػ  2عمى بعض المعايير لذكور

االحياء

 196غاده مصباح عزات

تحميل بعض مموثات اليواء ()CO,SO2,NO2,SPM1

االحياء

حسونو

الجرذاف ذات ضغط دـ طبيعي وضغط دـ مرتفع

ماجستير 01/14/2001
-

البرنامج
المشترؾ
سكيؾ

الناتجة عف حركة السير وآثارىا عمى الصحة في مدينة

ماجستير 07/20/2002
-

البرنامج

غزة

المشترؾ
 197فؤاد دمحم سعدى الشيخ

المقاومة البيولوجية لفطر الرايزوكتوبينا سوالني

االحياء

ماجستير 05/07/2003

-

خميل

البرنامج

المشترؾ

 198دمحم وصفى عبد
لرحمف الجاروشو

تواجد كائنات دقيقة معينة في عينات مف المحوـ المجمدة

االحياء

والطازجة والمصنعة في قطاع غزة

ماجستير 11/21/2001
البرنامج
المشترؾ

 199منى جياد دمحم وادى

تواجد الكامبيموباكتر والسالمونيؾ واالشيريشيا في الدواجد

االحياء

الطازجة في قطاع غزة

ماجستير 03/19/2007
البرنامج

 200ميسوف ابراىيـ دمحم
لظف

المشترؾ
التأثيرات السمية والباثولوجية لممبيد الحشري بروفينوفوس

االحياء

عمى الجرذاف الحوامل واجنتيا

ماجستير 01/18/2001
-

البرنامج
المشترؾ

 201ناىض مصطفى
رمضاف ابو عاصى

تأثير بعض المركبات الكيميائية والطبيعية عمى الفئراف

االحياء

المسممة بالرصاص

ماجستير 04/06/2004
البرنامج

المشترؾ

تأثير بعض األعشاب الطبية المصحوبة بغذاء يستخدـ في االحياء

ماجستير 09/05/2004

 202نبيمو صبحى محمود
ابو دلو

عالج مرض السكر عمى بعض الصفات الفسيولوجية

-

 203ىاشـ زىدى دمحم

انتشار بكتيريا االشريشيا كوالى  o157بعض الكائنات

الناث الفئراف المصابة بمرض البوؿ السكري

البرنامج
المشترؾ

عرفو

المرضية األخرى في قطاع غزة  -فمسطيف

االحياء

ماجستير 04/26/2003
البرنامج
المشترؾ

 204ىانى اسعد العبد دكو

تأثير تموث مياه البحر عمى صحة المستجميف في مدينة

االحياء

غزة

ماجستير 03/27/2006
-

البرنامج
المشترؾ

 205ىناء ىاشـ نعماف

دراسة بيولوجية عمى طفيميات في قطاع غزة

االحياء

الخزندار

ماجستير 04/02/2005
البرنامج

المشترؾ

 206اكرـ دمحم ياسيف قنف

بالد الشاـ في العصر البيزنطي()636-324

التاريخ

ماجستير 07/13/2004
-

البرنامج
المشترؾ
 207امنو دمحم سمماف غنيـ

االنتياكات االسرائيمية تجاه المواطنيف في قطاع غزة

التاريخ

1987-1967

ماجستير 05/24/2010
البرنامج
المشترؾ

 208حسف ابراىيـ حسف

عسقالف في فترة الحروب الصميبية

التاريخ

 209زىير ابراىيـ عبدهللا

تبمور الفكر السياسي الفمسطيني وتعاممو مع التسوية

التاريخ

المسحاؿ

ماجستير 12/27/1999
-

البرنامج
المشترؾ
المصرى

السممية 1947ـ 1977-ـ ( رؤية تاريخية)

ماجستير 11/10/2003
البرنامج

المشترؾ

 210سامى دمحم سعيد

التطورات السياسية في قطاع غزة 1963 - 1948

التاريخ

االسطل

ماجستير 08/08/2004
البرنامج
المشترؾ

 211سالمو زيداف عبد

التاريخ العسكري لمثورة الفمسطينية 1973-1955

التاريخ

العزيز قاسـ

ماجستير 04/06/2005
البرنامج
المشترؾ

 212فدوى فتحى احمد

دور خميل الوزير ابو جياد النضالي في حركة التحرير

التاريخ

 213فرج محمود قاسـ

االمبراطور فردريؾ الثاني وعالقتو مع البابوية في حممتو

التاريخ

الشرفا

الوطني الفمسطيني فتح مف عاـ 19988-1964

ماجستير 09/28/2008
-

البرنامج
المشترؾ
عدواف

عمى بالد الشاـ

ماجستير 06/19/2004
البرنامج

المشترؾ

 214لوريف عبدالكريـ سميـ
بصل

اوضاع الييود في روسيا القيصرية وأثرىا عمى اليجرة إلى

التاريخ

فمسطيف 1917 - 1855

ماجستير 02/24/2005
البرنامج
المشترؾ

 215ميرفت دمحم سفياف
محمود سرداح

الجياد العثماني النقاذ بالد المغرب العربي مف اليجمة
الصميبية

التاريخ

ماجستير 02/21/2001
البرنامج

المشترؾ
 216نبيل عبدالوىاب دمحم

جبية التحرير العربية 1992-1968

التاريخ

 217نجود حسف دمحم احمد

الموقف الدولي تجاه أزمة الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ

التاريخ

حمد

ماجستير 03/29/2003
-

البرنامج
المشترؾ
1967

ماجستير 11/09/2004
-

البرنامج
المشترؾ

 218ابراىيـ محمود دمحم

محافظة خانيونس " دراسة في جغرافية العمراف"

الجغرافيا

 219حسف دمحم عمى

االثار البيئية لمصرؼ الصحي (المياه العادمة ) في قطاع

الجغرافيا

الفقعاوى

ماجستير 09/16/2005
البرنامج
المشترؾ

السردى

غزة

ماجستير 03/29/2003
البرنامج
المشترؾ

 220حمدى حسيف عبد

النقل في قطاع غزة دراسة جغرافية

الجغرافيا

 221خالد دمحم دمحم ابو ربيع

جغرافية الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة-

الجغرافيا

الوىاب ابو ليمى

ماجستير 07/22/2002
-

البرنامج
المشترؾ
دراسة في الجغرافيا السياسية

ماجستير 11/19/2006
-

البرنامج
المشترؾ

 222زيناف دمحم حسيف

االعتبارات البيئية لمتخطيط العمراني في قطاع غزة

الجغرافيا

المدلل

ماجستير 06/17/2006
البرنامج
المشترؾ

 223عبد الكريـ شعباف
سميماف ابو قاسـ

تطبيق نظـ المعمومات الجغرافية في دراسة الموارد

الجغرافيا

الطبيعية في محافظات غزة

ماجستير 05/18/2002
البرنامج
المشترؾ

 224عمى دمحم ديب قرماف

دراسة في جغرافيا الطبيعة -دراسة في الجغرافيا الطبيعية

الجغرافيا

ماجستير 01/14/2004
-

البرنامج
المشترؾ

 225ماىر عمى سميماف
مزيد

تغييرات الحدود بيف الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل

الجغرافيا

واالثار االقتصادية الناجمة عنيا منذ عاـ 1949

ماجستير 05/17/2003
-

البرنامج

دراسة جغرافيا

المشترؾ
 226ناظـ عمى دمحم شمو

مشكمة الالجئيف الفمسطينييف في قطاع غزة دراسة في

الجغرافيا

الجغرافيا السياسية

ماجستير 03/15/2004
البرنامج

المشترؾ

 227نعمو دمحم درويش

مراكز العمراف الحضاري في محافظة دير البمح

الجغرافيا

العدينى

ماجستير 12/14/2005
البرنامج
المشترؾ

 228ياسر عطا عبدهللا

مدينة رفح الفمسطينية دراسة في جغرافية المدف

الجغرافيا

 229ابراىيـ محمود ابراىيـ

طرؽ فرغات ىمبرت في المعادالت التفاضمية الجزئية

الرياضيات

جوده-

ماجستير 07/12/2004
-

البرنامج
المشترؾ

سمماف

ماجستير 11/03/1999
-

البرنامج
المشترؾ

 230اسامو احمد يوسف

خاصية التبويب في الفراغات البارقطبية الشبو قوية

الرياضيات

العبسى

ماجستير 11/07/1999
البرنامج

المشترؾ

 231بياء حسيف عبد
الحميد ابو شنب

محاكاة حاسوبية لمموجات الكيرومغناطيسية في أدلة

الرياضيات

موجية غير خطية

ماجستير 04/05/2003
البرنامج
المشترؾ

 232تامر احمد عبد

تكميـ النظـ المقيدة ذات الياميميتوف المتالشي

الرياضيات

 233حساـ عمى عطيو

تعميـ االنظمة الياممتونية المقيدة

الرياضيات

اليادى عمياف

ماجستير 04/06/2004
-

البرنامج
المشترؾ
الزعالف

ماجستير 02/28/2001
-

البرنامج
المشترؾ

 234حماده خمداف نايف

حوؿ بعض مسائل الحركة التعجية لمموائع الحيوية

الرياضيات

ماجستير 09/14/2003

-

ماضى

البرنامج
 235رفيق نوفل خميل
الصيفى

طرؽ عددية لبحث تركيبات أدلة موجية ضوئية غير

المشترؾ

الرياضيات

خطية وغير متجانسة باستخداـ دواؿ ماثيو

ماجستير 06/02/2006
البرنامج
المشترؾ

 236سناء عمى سميماف

مصفوفات ىادامارد واستخداماتيا

الرياضيات

ابو زايد

ماجستير 07/22/2003
البرنامج
المشترؾ

 237عاطف دمحم احمد

حموؿ عددية لمعادالت تفاضمية غير خطية مف الرتبة

عساؼ

الكسرية والمستخدمة في نمذجة االجساـ المزجة المدنة

الرياضيات

ماجستير 01/21/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 238عائشو زكى دمحم االغا

عف التذبذب والسموؾ التقريبي لحموؿ المعدالت التفاضمية

الرياضيات

الدالة

ماجستير 07/26/2004
البرنامج

 239نافذ دمحم دمحم بركات

طرؽ فعالة في التحميل العدد لمعالجة الموجات غير

المشترؾ

الرياضيات

الخطية متعددة الطبقات

ماجستير 07/11/1999
البرنامج
المشترؾ

 240ىاجر عمى حسف
ابوعوده

بعض مسائل المعادالت التفاضمية الجزئية الغير خطية

الرياضيات

بمعادالت متغيرة وتطبيقاتيا

ماجستير 05/21/2003
البرنامج

 241ىشاـ نجيب موسى

تطبيقات عمى نظاـ ىاميمتوف جاكوبي لمنظـ المقيدة

المشترؾ
الرياضيات

حرب

ماجستير 03/06/2005
-

البرنامج
المشترؾ

 242يحيى دمحم يحيى
سميماف

دور الجيود الحقيقية في ميكانيكا التصادمات النووية بيف

الرياضيات

األنوية الخفيفة والثقيمة

ماجستير 01/30/2003
البرنامج

المشترؾ

 243اماؿ توفيق
عبداليادى حمد

التحوالت االجتماعية وأثرىا عمى شخصية المرأة
الفمسطينية دراسة في ضوء التحميل السسيوثقافي لممرأة في

الصحة النفسية

ماجستير 07/15/2001
 -قطاع

غزة
البرنامج

المشترؾ

 244رائده عطيو دمحم ابو
عبيد

عالقة البطالة بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الخريجيف

الصحة النفسية

الجامعييف الفمسطينييف بمحافظات غزة

ماجستير 04/19/2004
البرنامج
المشترؾ

 245عايده شعباف ديب
صالح

اساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالتفكير االبتكاري لدى

الصحة النفسية

اطفاؿ المرحمة االبتدائية في محافظات غزة

ماجستير 01/06/1998
البرنامج
المشترؾ

 246دمحم ابرىيـ حسف
عسميو

دراسة لسمات الشخصية المميزة لدى طمبة الجامعة

الصحة النفسية

وعالقتيا ببعض المتغيرات بمحافظات غزة

ماجستير 12/09/1998
-

البرنامج
المشترؾ

 247معيف خميل خميس

كمح اإللكترونات في مجاؿ خارجي

الفيزياء

سرور

ماجستير 06/21/2000
البرنامج

المشترؾ

 248احمد مسمـ سالـ
الحشاش

تخميق وخصائص بعض االنظمة مف المتصالت المثبتة

الكيمياء

عمى البولى سيموكساف

ماجستير 08/13/2000
البرنامج
المشترؾ

 249اريج خضر يونس
داود

مركبات بعض ايونات العناصر االنتقالية مع عوامل

التراكب مع اآلزو-بيتا-ثنائي الكيتوف

الكيمياء

ماجستير 04/01/2003
البرنامج
المشترؾ

 250اسماعيل صقر

Some new approached for the synthesis of

الكيمياء

اسماعيل الزعيـ

polyfunctional hetorocyclic deivatives

خالد عبد هللا جمعو

اوفق طريقة لتخميق مشتقات الترايازوؿ

الكيمياء

دراسة فيزيقوكيميائية عمى بعض مركبات قواعد شيف

الكيمياء

ماجستير 09/12/2005
-

البرنامج

confaining nitrogen or sulfur

المشترؾ
النويري

ماجستير 17/2/2002
البرنامج

المشترؾ

 251خالد احمد يوسف
بشير

لمعناصر االنتقالية

ماجستير 12/24/2000
-

البرنامج
المشترؾ
 252فتحيو العبد ابراىيـ
محيسف

تأثير المواد النشيطة سطوحيا عمى التحمل الغير متجانس
لفوؽ أكسيد الييدروجيف

الكيمياء

ماجستير 12/31/2002
البرنامج
المشترؾ

 253كماؿ احمد عبد هللا

التخمص مف المعادف الثقيمة في المياه باستخداـ حامض

الكيمياء

 254منذر فتحى دمحم سالـ

معالجةالمياه العادة في قطاع غزة في وجود فوؽ اكسيد

الكيمياء

شاىيف

الياميؾ المثبت في الصوؿ  -جل

ماجستير 07/17/2008
-

البرنامج
المشترؾ

الييدروجيف

ماجستير 07/29/2003
البرنامج

المشترؾ

 255يوسف مصباح
يوسف عبيد

التآكل وتثبيط تآكل فمز الزنؾ في الوسط الحامضي

المحتوي عمى مثبطات عضوية جديدة

الكيمياء

ماجستير 07/21/2003
البرنامج

 257منذر حسنى اسماعيل تحميل مركبات صيدالنية باستخداـ طرؽ كيميائية دقيقة
الخولى

المشترؾ
الكيمياء غير

ماجستير 10/23/2008

العضوية

-

والتحميمية

البرنامج
المشترؾ

 258بيجت خميل عيسى
الحمو

فعالية استراتيجية قائمة عمى نظرية البيئة المعرفية في

تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحمة الثانوية

إنجميزي عاـ

بغزة

ماجستير 10/12/2010
-

البرنامج
المشترؾ

 259عاطف دمحم رشيد
شعت

تقويـ كتاب الطالب لمصف العاشر في المغة االنجميزية

إنجميزي عاـ

مف المناىج الفمسطيني مف وجية نظر المعمميف

ماجستير 08/18/2010
البرنامج

المشترؾ

 260ابراىيـ حسف حسيف
ثابت

عولمة التربية وانعكاساتيا عمىالتعميـ العمي في فمسطيف مف أصوؿ تربية

ماجستير 05/26/2008

وجية نظر اساتذة الجامعات في محافظات غزة

البرنامج
المشترؾ

 261ابراىيـ خميل ابراىيـ
صالحو

دور قناة فمسطيف الفضائية في معالجة بعض قضايا
الشباب مف وجية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة

أصوؿ تربية

ماجستير 05/08/2007
البرنامج

المشترؾ
 262ابراىيـ سمماف سميـ

معوقات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية مف وجية أصوؿ تربية

 263احمد دمحم عبدهللا

دور التمفزيوف في تنمية القيـ المجتمعية لدىالطفل

جاد هللا

نظر أعضاء ىيئة التدريس

ماجستير 01/05/2003
-

البرنامج

مغارى

المشترؾ
أصوؿ تربية

الفمسطيني

ماجستير 11/09/2004
-

البرنامج
المشترؾ

 264اشرؼ احمد عطيو

اآلراء التربوية في كتابات سعيد حوي

أصوؿ تربية

الكرد

ماجستير 11/17/1999
البرنامج
المشترؾ

 265ايمف حسيف دمحم ابو
شمالو

تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طمبة الجامعات

أصوؿ تربية

الفمسطينية في محافظات غزة

ماجستير 12/05/2001
البرنامج
المشترؾ

 266بساـ دمحم عبد الرحمف

الدور المتوقع والدور الفعمي لمديري مراكز تأىيل المعاقيف

أصوؿ تربية

 267تماـ فتحى ابراىيـ

الدورات التدريبية ودورىا في تحسيف أداء مديري المدارس

أصوؿ تربية

ابو حشيش

حسيا بمواء غزة

ماجستير 05/29/1999
-

البرنامج
المشترؾ
الزميمى

الحكومية في محافظات غزة

ماجستير 03/21/2005
-

البرنامج
المشترؾ

 268جميل عمر نشواف -

ادارة السموؾ التنظيمي في منظومة االشراؼ التربوي

أصوؿ تربية

بمدارس الوكالة بغزة

ماجستير 08/03/1998
البرنامج
المشترؾ

 269حسف محمود حسف
حماد

المكانة االجتماعية لممعمـ مف وجية نظر معممي مراحل

أصوؿ تربية

التعميـ العاـ بمحافظات غزة

ماجستير 01/06/2004
البرنامج
المشترؾ

 270حناف لمرانى -
العموى

دور المدرسة في تنمية الوعي السياسي لطالب التعميـ
الثانوي العاـ بمحافظة غزة

أصوؿ تربية

ماجستير 10/16/2005
-

البرنامج
المشترؾ

 271خميس دمحم مصطفى
العفيفى

االنماط القيادية لدىمديري المدارس االبتدائية بمواء غزة

أصوؿ تربية

وعالقتيا برضا المعمميف عف العمل

ماجستير 07/31/1999
-

البرنامج
المشترؾ

 272رامى اكرـ توفيق نور
الديف

واقع إدارة االجتماعات لمديري المدارس الثانوية

أصوؿ تربية

بمحافظات غزة مف وجية نظر معممييـ

ماجستير 12/31/2002
البرنامج

المشترؾ

 273ربيحو سميـ عبد الحى
حمس

دراسة تقويمية لبرامج تأىيل النظار العامميف بمدارس ومالة أصوؿ تربية

ماجستير 09/02/2002

الغوث بقطاع غزة

البرنامج
المشترؾ

 274رنده عيد حسيف شرير المشكالت الدراسية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا
بمحافظة غزة

أصوؿ تربية

ماجستير 02/21/2000
-

البرنامج
المشترؾ
 275رياض يوسف حسف
سمور

معوقات االداء الميني لدىمعممي مرحمة التعميمالثانوي في

أصوؿ تربية

قطاع غزة

ماجستير 07/16/2000
-

البرنامج
المشترؾ

 276زكرى احمد عبد
الخالق العصار

تطوير مراكز التدريب الميني في لواء غزة في ضوء

أصوؿ تربية

بعض متطمبات التنمية لدولة فمسطيف

ماجستير 06/13/1999
البرنامج

المشترؾ

 277صبحيو سميماف جبر
بريؾ الحسنات

دور اإلدارة المدرسية في تحسيف مخرجات التعميـ الثانوي

أصوؿ تربية

العاـ بمحافظات غزة

ماجستير 10/25/2003
البرنامج
المشترؾ

 278عاطف درويش

مصطفى الغصيف

تطوير اعداد معممة رياض األطفاؿ في محافظات غزة في

أصوؿ تربية

نظاـ تدريبي مقترح لتطوير كفايات مديري المدارس

أصوؿ تربية

ضوء خبرات بعض الدوؿ المتقدمة

ماجستير 02/14/2005
-

البرنامج
المشترؾ
 279عبد السالـ احمد عبد
اليادى الزعانيف

الثانوية في لواء غزة

ماجستير 12/04/2002
-

البرنامج
المشترؾ

 280عبدالسالـ حممى

تفويض السمطة لدى مد ارء المدارس الحكومية بمحافظة

أصوؿ تربية

ماجستير 09/19/2007

فارس شاليل

-

رفع وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى المعمميف

البرنامج

المشترؾ

 281عصاـ حسف احمد
الموح

دور المسرح المدرسي في نشر الوعي الحضاري بالتعميـ

أصوؿ تربية

األساسي ( األوؿ والثاني في قطاع غزة

ماجستير 07/25/2002
البرنامج
المشترؾ

 282عمى دمحم عمى كيالنى

واقع ادارة الوقت لدى رؤساء االقساـ االكاديمية في

أصوؿ تربية

الجامعات الفمسطينية

ماجستير 05/02/2002
البرنامج
المشترؾ

 283غساف دمحم سمماف
ابوختمو

ميارات القيادة الفعالة لدى مدراء المدارس االساسية في

أصوؿ تربية

محافظة رفح

ماجستير 08/28/2008
-

البرنامج
المشترؾ

 284فرياؿ عزمى سعيد
سنونو

اساليب إدارة الوقت لدى مديري المنظمات غير الحكومية

أصوؿ تربية

بغزة وعالقتيا بأنماط صنع القرار لدييـ

ماجستير 12/15/2003
البرنامج

المشترؾ

 285كماؿ دمحم سمماف
قشطو

المعوقات التي تحوؿ بيف التدريب اإلداري وتوظيفو عمى

أصوؿ تربية

الواقع العممي

ماجستير 06/28/2004
البرنامج

 286محمود دمحم دمحم الددح

دور الجامعات الفمسطينية في تنمية الوعي بالحقوؽ لدى

المشترؾ
أصوؿ تربية

طمبتيا في محافظات غزة

ماجستير 06/16/2008
البرنامج
المشترؾ

 287محمود نافذ دمحم
الناطور

واقع االنشطة الطالبية في جامعات محافظة غزة وسبل

أصوؿ تربية

تطويرىا في ضوء مستدات العصر

ماجستير 05/21/2008
-

البرنامج
المشترؾ

 288مناؿ يونس حسف
الرمالوى

معوقات اإلشراؼ المدرسي الفعاؿ لمديري ومديرات

أصوؿ تربية

المدارس الثانوية بمحافظات غزة

ماجستير 09/11/2002
البرنامج

المشترؾ

 289منى شريف ابراىيـ
ابو شعباف

اساليب ادارة الصراع في الجامعات الفمسطينية في
محافظات غزة مف وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس

أصوؿ تربية

ماجستير 07/07/2003
-

البرنامج
المشترؾ
 290نبيل محمود سعيد
الصالحى

تطوير التخطيط اإلداري المدرسي بوكالة الغوث

أصوؿ تربية

ماجستير 07/22/1999

بمحافظات غزة في ضوء األبعاد الحديثة لمتكنولوجيا

-

اإلدارية

البرنامج
المشترؾ

 291نبيمو عبد الوىاب دمحم

مشكالت التنظيـ اإلداري لمؤسسات التربية الخاصة في

أصوؿ تربية

 292نواؿ سالمو سميـ

فاعمية برنامج ارشادي باستخداـ الحاسب اآللي في تنحية

أصوؿ تربية

جمد

لواء غزة

ماجستير 03/16/2003
-

البرنامج
المشترؾ
الزوايده

 293ىانى دمحم احمد
الجوجو

ماجستير 02/23/2005

المفاىيـ المعرفيةوالميارات الموسيقية لدى االطفاؿ

-

المعوقيف سمعياً

البرنامج

النمط القيادي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في

المشترؾ

أصوؿ تربية

لواء غزة كما يتصوره مديروا ىذه المدارس ومعمموىا

ماجستير 06/13/2000
البرنامج
المشترؾ

 294ىدى احمد خميل
الدرباشى

العوامل المرتبطة باتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو

أصوؿ تربية

عمل المرأه في قطاع غزة

ماجستير 09/03/2001
البرنامج
المشترؾ

 295ىناء محمود دمحم
ناجى

دور اتحادات الطمبة بالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة أصوؿ تربية

في تعزيز المشاركة السياسية

ماجستير 06/30/2007
-

البرنامج
المشترؾ
 296ياسميف عزات عبد
الرحمف صقر

تصور مقترح لبرنامج اعداد المعمميف بالجامعات

أصوؿ تربية

الفمسطينية في ضوء متطمبات التربية المدنية

ماجستير 03/07/2007
البرنامج

المشترؾ

 297احمد حسف عواد ابو

الدور التغيرة لممرأة الفمسطينية في عممية التنمية

عمـ االجتماع

ىولى

ماجستير 07/14/2003
البرنامج
المشترؾ

 298ادىـ عدناف دمحم طبيل

دور وسائل االعالـ الفمسطيني في تنمية الوعي السياسي
لدى طمبة الجامعات

عمـ االجتماع

ماجستير 09/04/2007
البرنامج

المشترؾ
 299اسيا عصاـ سعيد

عالقات الجيرة والتفاعل االجتماعي دراسة انثروبولوجية

عمـ االجتماع

 300اميف شالش نايف

الخصائص األسرية لألحداث الجانحيف بمحافظات غزة

عمـ االجتماع

االغا

ألحد أحياء مدينة خانيونس

ماجستير 01/16/2003
-

البرنامج
المشترؾ
شبير

دراسة ميدانية

ماجستير 06/01/2002
-

البرنامج
المشترؾ

 301اياد دمحم خميل ابو
غالى

اثر التغير االجتماعي عمى النسق القيمي لدى األسرة

عمـ االجتماع

ماجستير 08/05/2007

الفمسطينية "دراسة ميدانية عمى عينة مف األسر في

-

محافظة رفح"

البرنامج
المشترؾ

 302اياد مسعود جمعو
رابعو

دور الشباب الجامعي الفمسطيني في عممية التنمية " دراسة عمـ االجتماع

ماجستير 01/21/2007

ميدانية عمى عينة مف الشباب الجامعي في قطاع غزة "

البرنامج
المشترؾ

 303بساـ حسف عيد سعيد

مالمح التغيير في األسرة الفمسطينية

دراسة ميدانية لعينة مف األسر الفمسطينية بالمحافظة

عمـ االجتماع

الوسطى بقطاع غزة

ماجستير 05/26/2005
-

البرنامج
المشترؾ

 304حسف دمحم ابراىيـ
احمد

الرضا الوظيفي لدى القائـ بالتصاؿ في الصحافة

عمـ االجتماع

الفمسطينية " دراسة ميدانية في قطاع غزة"

ماجستير 04/02/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 305ختاـ خميل احمد
عوده

مالمح التغير االجتماعي والثقافي لمميجريف قسريا في

عمـ االجتماع

ماجستير 07/12/2009

انتفاضة األقصى مف ( 2006-2000دراسة ميدانية لحي

-

الكرامة بقطاع غزة)

البرنامج
المشترؾ

 306سعدى دمحم حمداف ابو دور األسرة الفمسطينية في غرس القيـ االجتماعية لدى
طو

عمـ االجتماع

طفل ما قبل المدرسة " دراسة ميدانية "

ماجستير 11/18/2002
البرنامج
المشترؾ

 307سالمو محمود سالمو
ابو زعيتر

البعد السوسيولوجي لعمل المرأة وأثره عمى كانتيا في

المجتمع دراسة ميدانية

عمـ االجتماع

ماجستير 03/10/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 308سمر فتحى شحتو
زعرب

القبوؿ والرفض العائمي وعالقتو بالمشاكل التعميمية لدى

عمـ االجتماع

أطفاؿ المرحمة االبتدائية بمحافظة رفح

ماجستير 05/30/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 309عبد الغنى حسف

دور التربية في تحقيق التنمية البشرية في فمسطيف

عمـ االجتماع

 310عمى حسف عمى

مالمح الوعي الديني  -دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة

عمـ االجتماع

احمد البمعاوى

ماجستير 01/27/2010
البرنامج

المشترؾ

العفيفى

الجامعات الفمسطينية

ماجستير 07/28/2010
البرنامج
المشترؾ

 311عماد دمحم عبد ربو ابو

العالقة التنموية بيف البرامج التمفزيونية وطمبة االعالـ.

عمـ االجتماع

 312عماد دمحم عبد ربو

العالقة التنموية بيف البرامج التمفزيونية وطمبة االعالـ

عمـ االجتماع

الجدياف

دراسة تطبيقية عمى طمبة االعالـ بجامعة األقصى

ماجستير 02/22/2006
-

البرنامج
المشترؾ
ابوالجدياف

دراسة تطبيقية عمى طمبة االعالـ بجامعة االقصى

ماجستير 02/22/2006
-

البرنامج
المشترؾ

 313عماد محمود عبد
القادر مسمـ

الخصائص االجتماعية لمنخبة السياسية وتأثيرىا عمى

عمـ االجتماع

صنع القرار السياسي فب فمسطيف

ماجستير 09/18/2007
البرنامج

المشترؾ

 314عمراف عمى مصطفى
عمياف

االغتراب والعنف  :دراسة ميدانية عمى عينة مف طالب

عمـ االجتماع

المدارس الثانوية بمحافظات غزة

ماجستير 07/19/2003
البرنامج
المشترؾ

 315فضل حسيف دمحم

دور المثقف الفمسطيني في تنمية الوعي االجتماعي "

عمـ االجتماع

 316مجدى ابراىيـ محمود

الممارسات الديمقراطية لمشباب الجامعي في قطاع غزة

عمـ االجتماع

عوده

دراسة ميدانية عمى عينة مف المثقفيف الفمسطينييف "

ماجستير 08/29/2008
-

البرنامج
المشترؾ
سالـ

دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة األقصى

ماجستير 05/04/2006
-

البرنامج
المشترؾ

 317مجدى جميل ياسيف

التنشئة االجتماعية والوعي السياسي في األسرة الفمسطينية" عمـ االجتماع

ماجستير 04/28/2007

شقوره

 318محمود دمحم صالح
الشامى

دراسة ميدانية عمى عينة مف أسر شيداء انتفاضة األقصى

-

بمحافظات غزة"

البرنامج

ثقافة االستيالؾ لدى األسرة الفمسطينية في محافظة رفح

المشترؾ

عمـ االجتماع

دراسة ميدانية عمى عينة مف األسر

ماجستير 08/27/2002
البرنامج
المشترؾ

 319محى الديف فايد دياب
ح ارره

اتجاىات المرأة نحو المشاركة االجتماعية والسياسية في

عمـ االجتماع

المجتمع الفمسطينية

ماجستير 06/08/2008
البرنامج
المشترؾ

 320معيف مصباح

دور الجامعات الفمسطينية في تشكيل القيـ الديموقراطية

عمـ االجتماع

اسماعيل صالح

ماجستير 09/13/2008
-

البرنامج

(الكفارنة)

المشترؾ
 321منى نمر انيس
الشيشينو

التحوالت الثقافية وانعكاساتيا عمى ظاىرة العنف ضد المرأة عمـ االجتماع

ماجستير 04/26/2006

في المجتمع الفمسطيني

البرنامج

المشترؾ

 322نائمو خميل احمد االغا مالمح الوعي االجتماعي لدى المرأة الفمسطينية وعالقتع

عمـ االجتماع

ماجستير 11/06/2006

بالتنمية االجتماعية (دراسة ميدانية) عمى عينة مف النساء

-

العامالت في محافظات غزة

البرنامج
المشترؾ

 323يوسف احمد إسماعيل االتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتيا بتشكل
الكحموت

عمـ االجتماع

الوعي االجتماعي لدى األبناء

ماجستير 02/03/2007
البرنامج
المشترؾ

 324احمد عبد المعطى
دمحم سعد

مستوى القمق وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى األسرى

عمـ النفس

المحرريف الدارسيف بجامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة

التربوي

التوافق الزوجي لدى االميات العامالت وعالقتو بسمات

عمـ النفس

ماجستير 11/25/2006
-

البرنامج
المشترؾ

 325احمد فؤاد نبيو عبد
الوىاب

الشخصية

التربوي

ماجستير 08/12/2008
البرنامج

المشترؾ

 326اسماء عمى احمد
غزاؿ

سيكولوجية اتخاد القرار لدى مديري العالقات العامة
بمؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية في محافظات غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 06/28/2004
-

البرنامج
المشترؾ
 327اشرؼ ياسر عبد
المجيد الشوا

تنمية بعض الكفايات الخاصة بالعامميف في دوائر
العالقات العامة بالمؤسسات الفمسطينية في ضوء تحديد

عمـ النفس

التربوي

احتياجاتيـ

ماجستير 03/03/2007
البرنامج
المشترؾ

 328اماؿ عبد القادر دمحم

مستوى التوتر النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية

عمـ النفس

 329امنو دمحم عبد اليادى

المشكالت النفسية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في

عمـ النفس

جوده

لدى معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة

التربوي

ماجستير 07/21/1998
-

البرنامج
المشترؾ
حمد

محافظات قطاع غزة وعالقتيا ببعض المتغيرات

التربوي

ماجستير 06/01/2002
البرنامج

المشترؾ

 330ايمف فرج حبيب
شمداف

االغتراب النفسي وعالقتو بتقدير الذات لدى طمبة جامعة
األقصى في محافظات غزة دراسة مقارنة بيف العائديف

عمـ النفس

التربوي

والمقيميف

ماجستير 01/11/2003
البرنامج
المشترؾ

 331تغريد عثماف قاسـ
عمى

التوافق الزواجي لدى األميات العامالت وغير العامالت
في محافظات غزة وعالقتو بسمات الشخصية

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 08/12/2008
البرنامج
المشترؾ

 332تغريد عطيو عبد

الصالبة النفسية وعالقتيا بالعنف االسرائيمي لدى المرأة

عمـ النفس

 333تغريد دمحم عبد الحافع

قمق االنفصاؿ وعالقتو ببعض ابعاد الصحة النفسية لدى

عمـ النفس

الرحمف القططى

الفمسطينية في ظل إنتفاضة األقصى بقطاع غزة

التربوي

ماجستير 06/21/2006
-

البرنامج
المشترؾ
عبد اليادى

عينات مختمفة مف الجنسيف في محافظات غزة

التربوي

ماجستير 12/12/2000
البرنامج

المشترؾ

 334ثناء ىاشـ نعماف
الخزاندر

اثر التاىيل الميني عمى التوافق النفسي االجتماعي
لمحقوقييف في محافظة غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 12/06/1999
البرنامج
المشترؾ

 335جولتمف حسف شحده
حجازى

الشخصية المميزة لدى ابناء العائديف والمقييميف في جامعة عمـ النفس

ماجستير 03/23/2000

األزىر غزة

-

التربوي

البرنامج

المشترؾ
 336حسيف دمحم حسيف ابو
شمالو

البيئة االسرية والمدرسية وعالقتيما بالتوافق النفسي

واالجتماعي والتحصيمي الدراسي لدى المراىقيف في قطاع

عمـ النفس

التربوي

غزة

ماجستير 02/02/2002
-

البرنامج
المشترؾ

 337خالد عمى عمياف
صميح

التوافق النفسي لدى المحروميف مف األب ( دراسة ميدانية
لبناء الشيداء في محافظات غزة)

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 08/08/2000
-

البرنامج
المشترؾ

 338خالد منصور عامر
عفانو

دراسة بعض الخصائص الشخصية والحاجات النفسية لدى عمـ النفس
األحداث الجانحيف في مدينة غزة

التربوي

ماجستير 06/15/2005
-

اتجاىات طمبة كمية التربية الحكومية بمحافظات غزة نحو

عمـ النفس

البرنامج
المشترؾ
 339درداح حسف اسماعيل
الشاعر

التربية العممية وعالقتيا بالدافعية واالنجاز

التربوي

ماجستير 03/01/2000
البرنامج
المشترؾ

 340ديبو موسى خميل

الخجل والقمق مف التدريس وعالقتو باالداء التدريس

لمطالب المعمـ لدى طمبة كمية التربية الحكومية بغزة

التربوي

 341رانيو صالح حافع

االنتماء وعالقتو بالمتغيرات الدينامية والديموغرافية لدى

عمـ النفس

الزيف

عمـ النفس

ماجستير 01/20/2000
-

البرنامج
المشترؾ
الموح

الشباب الفمسطيني

التربوي

ماجستير 11/19/2008
-

البرنامج
المشترؾ

 342رفيق عبد العاطى دمحم
التمولى

بعد الصرامة العقمية  -المرونة وعالقتو باالتجاىات

عمـ النفس

السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة األقصى بغزة

التربوي

ادراؾ الشائعات االسرائيمية لدى طمبة الجامعات

عمـ النفس

ماجستير 04/23/2005
البرنامج
المشترؾ

 343رمضاف عزازى عبد
العزيز بركو

الفمسطينية وعالقتيا بسمات الشخصية لدييـ

التربوي

ماجستير 03/08/2004
البرنامج
المشترؾ

 344روال رسمى شحده
عبد الرحمف

العالقة بيف المستويات االبداعية لدى طمبة التربية الفنية

بجامعة االقصى بغزة وسماتيـ الشخصية

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 06/18/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 345سمماف فايز حماد
قديح

الظروؼ الشخصية وعالقتيا ببعض المتغيرات خصائص
الشخصية لدى مرتكبي جريمة القتل في غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 05/07/2003
-

البرنامج
المشترؾ

 346سمير رمضاف دمحم
ابو خاطر

صورة المرأة الفمسطينية العاممة لدى زمالء العمل مقارنة
مع الصورة النمطية لممرأة لدييـ

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 07/03/2002
البرنامج

المشترؾ

 347شاديو صبحى شعباف
اليندى

دراسة عاممية مقارنة لبعض المتغيرات الشخصية
واالجتماعية لدى المتفوقات تحصيميا والعاديات مف

عمـ النفس

التربوي

طالبات جامعة األزىر بغزه

ماجستير 04/26/2003
البرنامج
المشترؾ

 348شريف عبد هللا سااـ

فاعمية برنامج مقترح بالمعب في خفض حدة السموؾ

عمـ النفس

 349صالح دمحم حسيف ابو

الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا كما تدركيا المرأه

عمـ النفس

المصرى

العدواني لدى أطفاؿ الرياض بمحافظة غزة

التربوي

ماجستير 12/26/2006
-

البرنامج
المشترؾ
حطب

الفمسطينية في محافظات غزة

التربوي

ماجستير 06/16/2003
-

البرنامج
المشترؾ

 350طمعت مصطفى
موسى الشيخ العيد

المعاناه االقتصادية الناتجة عف انتفاضة األقصى وعالقتيا عمـ النفس
بالمشكالت النفسية لدى طمبة الجامعة

التربوي

ماجستير 06/29/2005
-

المشكالت السموكية الشائعة لدى أطفاؿ الرياض مف 6-4

عمـ النفس

البرنامج

المشترؾ

 351عاىده ايمف عبد
الحافع خضر

سنوات في غزة كما تدركيا األميات والمعمميف في ضوء

التربوي

بعض المتغيرات

ماجستير 05/01/1999
البرنامج
المشترؾ

 352عبد الرحمف محمود

االتجاىات نحو العمل وعالقتيا بالدافعية لدى مدراء

عمـ النفس

 353عبد الفتاح عبد الغنى

مدى فاعمية العالج الديني ي تخفيض القمق لدى الشباب

عمـ النفس

دمحم المصرى

العموـ بمحافظات غزة في ضوء نظرية ماسمو

التربوي

ماجستير 04/22/2004
-

البرنامج
المشترؾ
مصطفى اليمص*

الفمسطيني في محافظات غزة

التربوي

ماجستير 01/26/2003
-

البرنامج
المشترؾ

 354عبد الكريـ عمى عبد

واقع تدريس الحاسوب في المرحمة االساسية العميا

عمـ النفس

ماجستير 05/14/2005

الجواد محيسف

بمحافظات غزة

التربوي

القيـ وعالقتيا بالقمق النفسي لدى األباء واألبناء دراسة

عمـ النفس

البرنامج

المشترؾ

 355عبد هللا عادؿ راغب
شراب

مقارنو

التربوي

ماجستير 01/12/2004
البرنامج
المشترؾ

 356عبدالرؤوؼ احمد
سمماف الطالع

الضغوط النفسية وعالفتيا باألمراض السيكوماتية لدى

عمـ النفس

األسرى الفمسطينيف المحروميف مف السجوف اإلسرائيمية

التربوي

اتجاىات طالب جامعة األقصى نحو ذوي الحاجات

عمـ النفس

ماجستير 09/02/2002
البرنامج
المشترؾ

 357عدناف ابراىيـ دمحم
العطاونو

الخاصة

التربوي

ماجستير 11/11/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 358عفيفو دمحم احمد ابو
سخيمو

اتجاىات طمبةالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة نحو
الجريمة وعالقتيا ببعض المتغيرات

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 02/08/2003
البرنامج

 359عال عمى حيدر شراب القيـ المتضمنة في برنامج أفالـ الكرتوف " الرسوـ
المتحركة في قناة فمسطيف الفضائية

المشترؾ
عمـ النفس

التربوي

ماجستير 07/08/2007
البرنامج
المشترؾ

 360عماد حسيف جبر ابو
صبحو

دراسة لبعض العوامل االنفعالية الررتبطة بالتحصيل
الدراسي لطمبة المرحمة االعدادية بمدارس وكالة الغوث

عمـ النفس

التربوي

بمحافظة خانيونس

ماجستير 02/07/2002
البرنامج
المشترؾ

 361عيسى داوود دمحم
صباح

االغتراب النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات لدى عمالء
االحتالؿ االسرائيمي في محافظات غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 02/26/2007
-

البرنامج
المشترؾ

 362غاده عوده شحده
حجازى

فاعمية برنامج ارشادي لخفض حدة األثار النفسية لالساءة
الواقعة عمى االطفاؿ مف قبل اسرىـ في محافظة غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 02/28/2007
البرنامج

المشترؾ

 363غساف حسف محمود
حسونو

التوافق االسري لدى الطالبات المتزوجات وعالقتو ببعض
المتغيرات

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 10/20/2002
-

البرنامج
المشترؾ
 364فاطمو احمد صالح
قاسـ

قياس اتجاىات طالب جامعات قطاع غزة نحو التعميـ
المختمفط وعالقتيا ببعض المتغيرات

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 10/03/2000
البرنامج
المشترؾ

 365فتيح دمحم عمى خمف

اتجاىات طمبة كمية التربية بمحافظات قطاع غزة نحو

عمـ النفس

 366فردوس يونس عبد

دراسة مقارنة لمصحة النفسية لمقياس ستاتنورد بينية -

عمـ النفس

هللا

مينة التدريس وعالقتيا ببعض المتغيرات

التربوي

ماجستير 01/27/2010
-

البرنامج
المشترؾ
القادر الكترى

الصورة -الرابعة بينالمتفوقيف وذوي صعوبات التعمـ في

التربوي

تالميذ مراحل التعميـ االساسي الدنيا في محافظة شماؿ

 367كماؿ زرعى سالـ
قديح

بالتوافق األسري لدييـ

البرنامج

غزه

الضغوط النفسية لدى آباء المعاقيف حركيا وعالقتيا

ماجستير 05/22/2007

المشترؾ

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 07/25/2001
البرنامج
المشترؾ

 368ماجده سامى راغب

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى المرشديف

ابورمضاف

في المدرسة الفمسطينية بغزة وعالقتيا بالصالبة النفسية

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 02/15/2009
البرنامج
المشترؾ

 369مارى بير يوسف

المشكالت النفسية لدى الطالب المراىقيف الفمسطينيف مف

عمـ النفس

 370مازف ايوب عبد هللا

ظاىرة اإلغتراب النفسي لدى األحداث الجانحيف في

عمـ النفس

قندح

الصف العاشر والصف السابع

التربوي

ماجستير 12/30/2004
-

البرنامج

الشيخ

المشترؾ
محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات

التربوي

ماجستير 07/24/2004
البرنامج

 371مازف طاىر حسيف
حسيف

بروتوكالت حكماء صييوف منمنظور سيكولوجي -دراسة
تحميمية

المشترؾ

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 06/03/2009
البرنامج

 372مازف عطوه عمى
الشافعى

المشترؾ
مركز الضبط الداخمي والخارجي وعالقتو بالتحصيل لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية العميا في محافظات غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 09/07/2012
البرنامج

المشترؾ

 373مازف محمود عبد

إدراؾ الذات واألخر لدى العمالء الذيف ثبت تورطيـ

عمـ النفس

 374ماىر يوسف

التوافق النفسي االجتماعي لدى االبناء المحروميف وغير

عمـ النفس

الحميد حمدونو

بجريمة الخيانة العظمى مع العدو اإلسرائيمي

التربوي

ماجستير 07/03/2004
-

البرنامج
المشترؾ
اسماعيل المجدالوى

المحروميف مف أمياتيـ في المرحمة االعدادية

التربوي

ماجستير 06/01/1998
-

البرنامج
المشترؾ

 375محسف احمد دمحم ابو
مسامح

الضغوط النفسية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدىمعممي
المرحمة االساسية العميا

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 06/15/2010
البرنامج
المشترؾ

 376دمحم صالح دمحم صالح

التحوالت االجتماعية وعالقتيا بالعنف االسري  -دراسة
ميدانية في ضوء التحميل السوسيكولوجي

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 06/25/2006
البرنامج
المشترؾ

 377دمحم عمى سميمف

التوافق النفسي المدرسي وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى

عمـ النفس

 378دمحم محمود دمحم

الحرب النفسية كما يدركيا طمبةالجامعات الفمسطينية

عمـ النفس

 379دمحم يوسف دمحم كفينو

برامج الفضائيات العربية وعالقتيا بالتوكيدية وقوة األنا

عمـ النفس

الطويل-

طمبة المرحمة الثانوية بغزة

التربوي

ماجستير 10/12/2000
-

البرنامج
المشترؾ
المصرى

التربوي

ماجستير 03/15/2003
-

البرنامج
المشترؾ

لدى طمبة جامعة األقصى بمحافظات غزة

التربوي

ماجستير 04/11/2010
البرنامج
المشترؾ

 380محمود عابد عبد هللا

سمات القيادة التربوية لدى مدراء مدارس وكالة الغوث

عمـ النفس

ابو شحاده

الدولية بقطاع غزة وعالقتيا بالتوافق النفسي واالجتماعي

التربوي

 381محمود عبد ربو عبد

سمات الشخصية المميزة لمناشطيف في انتفاضة االقصى

عمـ النفس

ماجستير 07/16/2002
البرنامج
المشترؾ

القادر العجرمى

عف اقرانيـ غير الناشطيف في محافظة رفح دراسة مقارنة

التربوي

ماجستير 06/01/2004
-

البرنامج
المشترؾ

 382محمود عمى حسف
اليباش*

االتجاه نحو االختالط وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية
لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 08/28/2008
-

البرنامج
المشترؾ

 383منيب خضر سميـ
البمبيسى

األمف النفسي وعالقتو ببعض النمتغيرات الشخصية
والمتغيرات الديموجرافية لدى طمبة الصف الحادي عشر

عمـ النفس

التربوي

في مدارس محافظات غزة
 384منير عوده دمحم شبير

المعوقات المينية لدى المرشديف التربوييف في المدارس
الحكومية في قطاع غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي

ماجستير 03/09/2002
البرنامج

المشترؾ

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 12/21/2003
البرنامج
المشترؾ

 385ناديو خميس عطيو

دراسة مقارنة لبعض سمات الشخصية المميزة لرجاؿ

عمـ النفس

 386نبيل نمر عوده عبود

اتجاىات طمبة كمية التربية الحكومية نحو االبداع وعالقتيا

عمـ النفس

عياش

األمف مقارنة مع العادييف

التربوي

ماجستير 08/29/2007
-

البرنامج
المشترؾ
بالتفكير االبداعي لدييـ

التربوي

ماجستير 07/16/2003
-

البرنامج
المشترؾ

 387نجاح عواد ابراىيـ
االسميرى

مستوى الطموح وعالقتو بالتوافق النفسي لدى الطمبة
المتفوقيف والمتأخريف دراسياً بكمية التربية الحكومية

عمـ النفس

التربوي

بمحافظة غزة
 388ىدى احمد ذياب
الشامى

االساءة الوالدية وعالقتيا بالسموؾ االتوافقي لدى اطفاؿ
المرحمة االساسية العميا بمحافظات غزة

ماجستير 12/12/1999
البرنامج

المشترؾ

عمـ النفس

التربوي

ماجستير 08/24/2009
البرنامج
المشترؾ

 389وفاء عمر يوسف

مشاىدة االطفاؿ لمتمفزيوف وعالقتو بدرجات القل لدييـ

عمـ النفس

 390وليد عمى عبد القادر

أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بالسموؾ العدواني لدى

عمـ النفس

درغاـ

اثناء انتفاضة االقصى

التربوي

ماجستير 10/07/2010
-

البرنامج
المشترؾ
القططى

طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظات جنوب غزة

التربوي

ماجستير 07/02/2000
-

البرنامج
المشترؾ

 391يحيى محمود حويطى

مدى فعالية ميارات التواصل لدى المرشد التربوي في

عمـ النفس

ماجستير 02/08/2001

النجار

تقديـ الخدمات االرشادية لطمبة المرحمة الثانوية

التربوي

تأثير زيت الزيتوف أو فيتاميف  Eعمى التسمـ بالكادميوـ

عمـ حيواف

البرنامج

 392نجاح نعماف محمود

المشترؾ

صنع هللا

ماجستير 07/27/2011
البرنامج
المشترؾ

 393انور محمود دمحم احمد ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتيا بزمف الرجع والتوافق

عمـ نفس

النفسي لدى أطفاؿ المرحمة االساسية العميا بمحافظات غزة

ماجستير 12/28/2009
البرنامج
المشترؾ

 394عزمى محمود حسيف
االسطل

المناخ االسري وعالقتو بالضغوط النفسية لدى طالبات

عمـ نفس

جامعة األقصى

ماجستير 01/19/2012
-

البرنامج
المشترؾ

 395عالء ابراىيـ ربيع
جراده

التبوؿ الالرادي لدى عينة مف االطفاؿ ( دراسة في التدخل عمـ نفس

ماجستير 01/09/2012

األرشادي)

البرنامج

المشترؾ

396

عزمى خميل سالـ ابو

التحميل الحيوي لمبيد كموروبيروفس بواسطة بتكتريا

كيمياء حيوية ماجستير

دقو

البرخولديريا المعزولة محميا

-

واجد نصر عبدهللا

بعض التغيرات البيوكيميائية المصاحبة لحقف بعض

كيمياء حيوية ماجستير

حمس

مستخمصات النباتات الطبية المستخدمة كعالج لمرض

-

09/11/2007

البرنامج
المشترؾ
397

 398سامى فيمى  -حمس

السكرى في الجرذاف

إزالة بعض المموثات العضوية بإستخداـ الطرؽ المتقدمة

10/28/2010

البرنامج
المشترؾ
كيمياء طبيعية

في األكسدة

ماجستير 04/29/2004
-

البرنامج
المشترؾ

 399جياد ذياب اسماعيل
مزىر

تيار الوعي كأسموب عند جيس جويس كما صورتو روايتو

لغة انجميزية

يولييس

ماجستير 03/24/2010
البرنامج

المشترؾ

 400جياد عمى محمود
ابوسمطاف

النمو مقابل استخدامة المغوية مع اسناد خاص لمتغيرات
الصرفية

لغة انجميزية

ماجستير 11/06/2003
-

البرنامج
المشترؾ
 401خميل سمماف احمد
بشير

توجيات فكتورية نحو المرآة في ثالث روايات لمرجريت

لغة انجميزية

أولفنت

ماجستير 01/13/2004
البرنامج
المشترؾ

 402رجاء رضواف عبد

بعض المشكالت المغوية والثقافية في ترجمة القراف

لغة انجميزية

 403عبير سعيد دمحم

قضايا ما بعد االستعمار في روايات تشينيوا تشيبي أشياء

لغة انجميزية

القادر حمس

الكريـ(حالة سورة البقرة)

ماجستير 05/18/2011
-

البرنامج
المشترؾ
المدىوف

 404عالء نعيـ زياد الغوؿ

ماجستير 12/11/2001

تجزئت  ,رجل االنسانية  ,سيـ هللا وتالؿ السفانا (1958

-

.) 1987 -

البرنامج

بعض الجوانب الثورية في قصيدة بايروف رؤية في الحكـ

المشترؾ

لغة انجميزية

إعادة تقييـ

ماجستير 07/30/2003
البرنامج
المشترؾ

 405وليد محمود ذيب ابو

التعريف والتنكير في االنجميزية والعربية  :دراسة تقابمية

لغة انجميزية

ضباع

ماجستير 02/18/2007
البرنامج
المشترؾ

 406ابراىيـ عبد الرازؽ

الرسالة الشعرية في العصر العباسي

لغة عربية

 407اكرـ ديب شعباف

اثر استخداـ اسموب حل المشكالت عمى التفكير االبتكاري

لغة عربية

ابراىيـ عواد

ماجستير 10/25/1999
-

البرنامج
المشترؾ
النجار

 408باسـ عبد الرحمف

ماجستير 01/04/2000

في الرياضيات لدى طالب الصف الحادي عشر عموـ

-

بغزة

البرنامج

تصور مقترح لعالج المشكالت الخاصة بميارات االتصاؿ

حسف كراز

والتواصل لدى معممي الصـ بمحافظات غزة

 409باسمو ابراىيـ عبد

توظيف التراث في ثالثية السبعاوي الروائية

المشترؾ

لغة عربية

ماجستير 10/02/2004
البرنامج
المشترؾ

العزيز صبح

لغة عربية

ماجستير 01/28/2003
البرنامج

المشترؾ
 410بساـ فضل مطاوع

داللة الحجر في شعر االنتفاضة الفمسطينية في فمسطيف

لغة عربية

 411حسيف موسى عمى

أسموب القسـ دراسة لغوية في شعر اليذلييف

لغة عربية

محمود

المحتمة 1994-1978

ماجستير 07/24/2000
-

البرنامج
المشترؾ
ابو جزر

ماجستير 08/23/2003
-

البرنامج
المشترؾ

 412خالد ابراىيـ دمحم
عدواف

نحو عممية مثمي لمترجمة في المؤسسات االدارية

لغة عربية

الفمسطينية

ماجستير 08/08/2012
البرنامج
المشترؾ

 413خضر دمحم محمود ابو شعر سميح القاسـ بيف الموقف االيديولوجي والتشكيؾ
جحجوح*

لغة عربية

الجمالي دراسة نقدية

ماجستير 07/07/2002
البرنامج
المشترؾ

 414زكى محمود دمحم

صورة المرأة في الرواية الفمسطينية في الضغة الغربية

لغة عربية

 415زياد ياسيف دمحم

شعر العرجي دراسة اسموبية

لغة عربية

 416سعد الديف نافع عمى

مف وسائل أمف المبس النحوية في المغة العربية

لغة عربية

العيمو

وقطاع غزة مف سنة 2000-1987

ماجستير 10/27/2002
-

البرنامج
المشترؾ
المدىوف

ماجستير 08/25/2004
-

البرنامج
المشترؾ

الف ار

ماجستير 07/17/2012
البرنامج
المشترؾ

 417سعد دمحم سميماف

وصف األزىار في الشعر االندلسي

لغة عربية

العزايزه

ماجستير 07/26/1998
البرنامج
المشترؾ

 418سمماف صالح سمماف
ابو معال

شعر شوقي في ميزاف العقاد

لغة عربية

ماجستير 03/16/2005
-

البرنامج
المشترؾ

 419سناء وليد حنا فرح

األبنية الصرفية ودالالتيا في شعر إبراىيـ طوقاف

لغة عربية

 420عاطف سويمـ دمحم

المستويات الداللية لأللواف في المعمقات

لغة عربية

ماجستير 06/09/2004
-

البرنامج
المشترؾ
مزيد

ماجستير 02/27/1999
البرنامج

المشترؾ

 421عبد هللا براوى حيف
بكر

بناء الخطاب الروائي ومضاميينو الفمسفية عند عزت

الغزاوي

لغة عربية

ماجستير 04/04/2004
البرنامج
المشترؾ

 422عبير شعباف عيسى

الشخصية األندلسية في تراث الموحديف الشعري

لغة عربية

 423عزه نعيـ حسف االغا

الغزؿ في العصر الممموكي بيف التقميد والتجديد

لغة عربية

 424عزيزه عبد ا لمؤمف

الدراسات النحوية في مصر في القرف الحادي عشر

لغة عربية

شرير

ماجستير 08/14/2014
-

البرنامج
المشترؾ
ماجستير 11/20/2002
-

البرنامج

شعباف غانـ

اليجري

المشترؾ
ماجستير 08/25/2002
البرنامج

المشترؾ

 425عماد حسف مصطفى

الوظائف النحويية لممشتقات  ":دراسة في المعمقات"

لغة عربية

ابو ديو

ماجستير 10/13/2004
البرنامج
المشترؾ

 426فارس سالمو سميـ

االرتكازات الجمالية لمتصوير لممموسق في القرآف الكريـ

لغة عربية

 427فايز صالح حسيف

السجف في الشعر الفمسطيني

لغة عربية

العطار

ماجستير 06/10/1999
-

البرنامج
المشترؾ
ابو شمالو

ماجستير 12/29/2001
-

البرنامج
المشترؾ

 428ماجد دمحم ابراىيـ

األرض في الشعر الفمسطيني والشعر العبري الحديث

لغة عربية

ماجستير 11/13/1999

-

النعامى

البرنامج

المشترؾ

 429ماىر رمضاف دمحم

الخصائص االسموبية في شعر نزار قباني

لغة عربية

قنف

ماجستير 03/12/2005
البرنامج
المشترؾ

 430دمحم احمد دمحم ابو ريا

النقل في اسموب الشرط وداللتو في القرآف الكريـ

لغة عربية

 431دمحم اسماعيل

الخطاب الشعري عتد خالد نصر ,دراسة أسموبية

لغة عربية

ماجستير 04/13/2005
البرنامج
المشترؾ

مصطفى حسونو

ماجستير 10/31/1999
-

البرنامج
المشترؾ

 432دمحم محمود فارس ابو

الحذؼ الصرفي  -دراسة صرفية في شعر المتنبي

لغة عربية

قادوس

ماجستير 09/25/2003
البرنامج

المشترؾ

 433دمحم ناذؾ احمد /

الخياؿ الشعري عند شعراء الصوفية في االندلس

لغة عربية

الكفارنو

ماجستير 11/29/1997
البرنامج
المشترؾ

 434مرواف احمد دمحم

المالمح األسموبية في شعر المتوكل طو

لغة عربية

شرؼ

ماجستير 10/24/2005
البرنامج
المشترؾ

 435موسى سميماف -

االعراب عمى المجاورة في المغة العربية

لغة عربية

شمط

 436نصر احمد ابراىيـ

ماجستير 05/05/2006
-

البرنامج
الدراسات النحوية في مصر في القرف التاسع اليجري

المشترؾ
لغة عربية

عبد العاؿ

ماجستير 08/05/2003
البرنامج

المشترؾ

 437اسماعيل عمر عمى
حسونو

اثر التفاعل بيف بعض متغيرات اساليب المساعدة والتوجية

ماجستير تربية

ماجستير 06/05/2008

في التعميـ عبر الويب واساليب التعمـ المعرفية في

 -تكنولوجيا

-

 438سميماف احمد سميماف
حرب

 439ياسر ىديب محمود
رضواف

 440ابراىيـ رمضاف دمحم
حماده

التحصيل وتنمية ميارات حل المشكالت لدى طمبة جامعة

التعميـ

البرنامج

االقصى

والمعمومات

المشترؾ

اثر التفاعل بيف بعض متغيرات تصميـ صفحة الويب

ماجستير تربية

ماجستير 06/05/2008

واساليب التعمـ المعرفية في التحصيل وتنمية ميارات

 -تكنولوجيا

-

التعمـ الذاتي لدى طمبة جامعة االقصى بغزه

التعميـ

البرنامج

والمعمومات

المشترؾ

ميارات استخداـ تكنولوجيا المعمومات والتحصيل واالتجاه

ماجستير تربية
 -تكنولوجيا

ماجستير 05/21/2008

نحوىا لدى ىيئة التدريس بكمية فمسطيف التقنية

التعميـ

البرنامج

والمعمومات

المشترؾ

اثر تصميـ برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية

-

برنامج مقترح لعالج صعوبات حل المسألة الرياضية

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/14/2002

المفظية لدى طمبة الصف الثامف االساسي بغزة

تدريس

-

اثر استخداـ النشاط التمثيمي عمى تحصيل تالميذ الصف

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/12/2001

الخامس األساسي في قواعد النحو واتجاىاتيـ نحوىا

تدريس

-

الكفايات التدريسية النوعية لدى معممي التربية االسالمية

مناىج وطرؽ

ماجستير 02/14/2004

في المرحمة االعدادية بمحافظات غزة

تدريس

-

اثر استخداـ استراتيجية المتناقضات عمى تنمية ميارات

مناىج وطرؽ

البرنامج
 441احمد حسف احمد
الموح

المشترؾ

البرنامج
 442احمد حسيف احمد
الشنطى

المشترؾ

البرنامج
 443احمد عبد القادر
ابراىيـ بيرـ

التفكير الناقد في العموـ لدى طمبة الصف السابع

تدريس

األساسي بغزة
 444احمد دمحم احمد ابو
ندا

المشترؾ
ماجستير 08/20/2002
-

البرنامج
المشترؾ

تحميل أسئمة كتب العموـ بالمرحمة األساسية العميا بمدارس

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/29/2000

محافظات غزة -فمسطيف

تدريس

البرنامج

 445احمد يوسف حمداف
-

اثر استخداـ الطريقة الجزئية العكسية لتنمية بعض ميارات مناىج وطرؽ

المشترؾ

ماجستير 08/05/2001
-

كرة السمة لدى طالب المرحمة الثانوية بقطاع غزة

تدريس

تقويـ دور مكتبة جامعة األقصى بغزة في ضوء متطمبات

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/30/2008

المعموماتياة

تدريس

-

البرنامج
 446اديب ابراىيـ العبد
القوقا

المشترؾ

البرنامج

المشترؾ

 447ازير خميس اسماعيل

اتجاىات طالب الجامعات بقطاع غزة نحو ممارسة

مناىج وطرؽ

 448اسعد حسيف عطواف

مدى اتقاف طمبة الصف العاشر لمميارات الرياضية

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/17/2000

الالزمة لتعمـ مادة الفيزياء وعالقتو بتحصيميـ فييا

تدريس

-

الشنبارى

األنشطة الرياضية

تدريس

ماجستير 02/02/2002
-

البرنامج

عطواف

البرنامج
المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/06/2000

المفاىيـ الجغرافية لدى طالب الصف الحادي عشر

تدريس

-

اثر تصميـ منظومة تعميمية عمى االنترنت لوحدة

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/29/2009

الحاسوب لمصف السادس االساسي عمى التحصيل

تدريس

-

 449اسعيد ارويض حمداف اثر استخداـ اسموب االستقصاء الموجو عمى تحصيل
الرضاويف

المشترؾ

البرنامج
 450اسماء حمداف
مصطفى عبيد

واالتجاىات نحو التعميـ االلكتروني بغزه

المشترؾ

البرنامج
مناىج وطرؽ

المشترؾ

 451اسماعيل عبد الرحمف

أثر الواجب البيتي عمى تحصيل مادة العموـ واالتجاه

نحوىا لدى طالبات الصف الثامف بمحافظة خانيونس

تدريس

 452اشرؼ اكرـ احمد

برنامج مقترح لتنمية األداء التدريسي والمشاعر االبتكارية

مناىج وطرؽ

ماجستير 05/16/2005

لدى الطمبة المعمميف تخصص تكنولوجيا بجامعة األقصى

تدريس

-

القيـ المتضحة في كتاب القراءة لمصفيف العاشر والحادي

مناىج وطرؽ

ماجستير 02/24/2000

عشر

تدريس

-

سالـ كالب

ماجستير 07/25/1998
-

البرنامج

الحناوى

 453اشرؼ عمر حجاج
بربخ

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 454اشرؼ دمحم احمد مسمـ التنشئة االجتماعية الديمقراطية كما يدركيا الوالداف واالبناء مناىج وطرؽ
في األسره الفمسطينية

تدريس

تقييـ برامج االنشطة الرياضية والصحة المدرسية لممرحمة

مناىج وطرؽ

المشترؾ
ماجستير 12/20/2003
البرنامج

 455انزىار دمحم عمى
عمياف الشوبكى

الثانوية بنات بقطاع غزة

تدريس

المشترؾ
ماجستير 10/15/2004
-

البرنامج
المشترؾ

 456اياد محمود ابراىيـ
النجار

اثر برنامج بمغة جافا التفاعمية عمى عالج االخطاء

مناىج وطرؽ

ماجستير 03/12/2009

المفاىيمية في اليندسة لدى طالب الصف السابع

تدريس

-

االساسي بغزه

المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 01/20/2002

كمية التربية الحكومية بغزة

تدريس

-

صعوبات تعمـ اليندسة التحميمية لدى طمبة الصف العاشر

مناىج وطرؽ

ماجستير 12/11/2002

األساسي بمحافظة غزة

تدريس

-

فاعمية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير الناقد

مناىج وطرؽ

 457ايمف اسماعيل محمود تطوير أداء طالبات المغة العربية في التربية العممية في
الشيخ عمى

البرنامج

البرنامج
 458ايمف محمود عبد
اليادى االشقر

المشترؾ

البرنامج
 459بساـ عبد القادر
محمود دياب

وانتقاؿ اثر التعمـ لدى طمبة الصف السادس باستخداـ

تدريس

استراتيجية تتضمف العصف الذىني بقطاع غزة
 460بسمو مصطفى احمد

األبنية الصرفية ودالالتيا في شعر إبراىيـ طوقاف

بارود

 461بالؿ محمود عبد
القادر سمور

ماجستير 08/28/2001
-

البرنامج
المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/13/2004

تدريس

-

البرنامج
المشترؾ

بناء وحدة في الرياضيات لمصف السابع االساسي

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/03/2010

باستخداـ الحاسوب ودورىا في تنمية الميل نحو

تدريس

-

الرياضيات واالبداع
 462تيسير محمود حسيف

المشترؾ

االتجاىات البيئية لدى طمبة المرحمة االعدادية

نشواف

البرنامج

المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/28/1997

تدريس

البرنامج
المشترؾ

 463جالؿ احميداف رشيد

أبعاد الثقافة السياسية لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة

مناىج وطرؽ

 464جمعو دمحم احمد

أثر استخداـ المنظمات المتقدمة عمى التحصيل الدراسي

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/10/2002

واالحتفاظ بو لدى طالب الصف الثامف في العموـ

تدريس

-

مدى تناوؿ كتاب المغة العربية لقضايا االنتماء الوطني

مناىج وطرؽ

شعت

بمحافظات غزة

تدريس

ماجستير 06/09/2008
-

البرنامج

عمياف

 465جمعو دمحم محمود

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ
ماجستير 01/04/2004

عسفو

-

وأثره في ترسيخيا لدى تالميذ الصف السادس بفمسطيف

تدريس

واقع تدريس التربية المدنية لممرحمة األساسية العميا بقطاع

مناىج وطرؽ

ماجستير 12/26/2007

غزة مف وجية نظر معممييا

تدريس

-

البرنامج
 466جميل حسيف احمد
شاىيف

المشترؾ

البرنامج
 467حاتـ جبر عبد الحفيع واقع اعداد معمـ التربية الرياضية بجامعة االقصى
ابو سالـ

المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/11/2003

تدريس

البرنامج

 468حازـ حسيف عبد
الحميد ابو شنب

 469حسف دمحم حسف
الحالؽ

المشترؾ

دور وسائل االعالـ في تنمية القيـ التربوية لدى الشباب

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/29/2004

في الجامعات الفمسطينية

تدريس

-

تقويـ كتاب الرياضيات لمصف السابع االساسي في

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/07/2007

فمسطيف في ضوء المعايير المحمية والعالمية

تدريس

-

برنامج مقترح لتنمية ميارات تدريس حل المشكمة

مناىج وطرؽ

ماجستير 05/28/2005

التكنولوجية لدى طمبة قسـ التربية التكنولوجية بجامعة

تدريس

-

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 470حسف يوسف حسف
حبوب

األقصى
 471حكمت عايش شعباف
عمياف

البرنامج

السكراف

 473خميل نبيل خميل
وشاح

فاعمية برنامج محوسب في تنمية التنوير البيولوجي لدى

مناىج وطرؽ

الطبة المعمميف بجامعة االقصى واتجاىاتيـ نحو

تدريس

البرنامج

اثر برنامج مقترح في الجبر عمى تنمية قدرات التفكير

مناىج وطرؽ

االستداللي لدى طالبات الصف السادس بمحافظات غزة

تدريس

-

فاعمية اشكاؿ المساعدة ( المكتوبة  ,والمسموعة ,

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/16/2010

والمرسومة ) ببرامج الكمبيوتر التعميمية في تنمية كفايات

تدريس

-

االقصى
صواويف

المشترؾ
ماجستير 12/28/2006

انتاج الوسائط المتعددة لدى طمبة قسـ التكنولوجيا بجامعة

 474راشد دمحم عطيو ابو

المشترؾ
ماجستير 06/19/2008

المستحدثات اليولوجية
 472حناف رمضاف نعماف

المشترؾ

االخطاء االمالئية الشائعة لدى طمبة الصف التاسع

بمدارس وكالة الغوث بغزة تشخيصيا واسبابيا وطرؽ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج

المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/31/1999

تدريس

-

عالجيا
 475رامى دمحم حسف عمى
حسيف

البرنامج
المشترؾ

الرضا الوظيفي وعالقتو بسمات الشخصية لدى العامميف

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/03/2010

في البنؾ بمحافظات غزة

تدريس

-

برنامج مقترح لمعالجة صعوبات تدريس مبحث التكنولوجيا

مناىج وطرؽ

البرنامج
 476رامى دمحم حسيف
فارس

لدى معممي المرحمة األساسية بغزة

تدريس

المشترؾ
ماجستير 07/03/2008
-

البرنامج
 477رائد حسيف عبد الكريـ فعالية وحدة محوسبة في العموـ عمى تنمية التحصيل
الزعانيف

الدراسي لدى الصف التاسع األساسي بفمسطيف واتجاىاتيـ

مناىج وطرؽ

ماجستير 10/03/2007

تدريس

-

نحو التعميـ المحوسب
 478رجاء حسف عبد هللا
ابو مرتحيل

تقييـ أداء معممي المغة اإلنجميزية في المرحمة األساسية

المشترؾ

البرنامج
مناىج وطرؽ

الخاص بميارات المغة مف وجية نظرىـ ىـ ومشرفييـ بغزة تدريس

المشترؾ

ماجستير 08/17/2004
البرنامج

 479رجاء دمحم احمد موسى تقويـ برنامج اعداد معمـ االجتماعيات بكميةالتربية في
جامعة االقصى بمحافظات غزة في ضوء معايير الجودة

المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/09/2007

تدريس

البرنامج

الشاممة

المشترؾ

 480رحمو دمحم ابراىيـ

اثر تدريس برنامج مقترح في اليندسة عمى تنحية التفكير

مناىج وطرؽ

 481رسمى دمحم احمد

فاعمية وحدة دراسية محوسبة في التربية الصحية عمى

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/09/2009

تنمية الوعي بمرض السرطاف لدى طالب الصف العاشر

تدريس

-

عوده

االبداعي لدى طمبة الصف الثامف االساسي بمحافظةغزة

تدريس

ماجستير 05/09/2000
-

البرنامج

حساف

االساسي بمحافظة شماؿ غزة
 482رفيق عبد الرحمف
ربيع محسف

البرنامج

المشترؾ

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التفكير المجازي في

مناىج وطرؽ

ماجستير 09/08/2002

مادةالعموـ عمى التحصيل واالتجاه نحو العموـ لدى طمبة

تدريس

-

الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة
 483رناف عمى دمحم االشقر

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

مستوى التنور الصحي لدى طمبة الصف التاسع االساسي

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/30/2008

بمحافظات غزة

تدريس

البرنامج

المشترؾ

 484روضو فائق سالـ

مياـ المشرؼ التربوي في تطوير اداء معممي العموـ في

مناىج وطرؽ

 485زياد عمى عبد هللا ابو

تقويـ جودة كتابي الرياضيات لمصفيف الثامف والتاسع

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/09/2008

االساسييف بفمسطيف

تدريس

-

برنامج مقترح لتنمية ميارات انتاج الصورة الفوتوغرافية

مناىج وطرؽ

ماجستير 04/07/2005

لدى طمبة قسـ تكنولوجيا التعميـ بجامعة األقصى

تدريس

-

مدى اكتساب طمبة الصف السادس بمحافظة غزة لمقيـ

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/19/2002

المتضمنة في كتاب المغة العربية

تدريس

-

فاعمية برنامج في الفنوف االسالمية بفمسطيف لتنمية

مناىج وطرؽ

سيسالـ

المرحمة الثانوية بمحافظات غزة -دراسة تقويمية

تدريس

ماجستير 07/14/2001
-

البرنامج

الوفا

 486سامح جميل حسف
العجرمى

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 487سعيد دمحم خضر
الشافعى

المشترؾ

البرنامج
 488سييمو احمد

عبدالعزيز شاىيف

ميارات التذوؽ الفني لدى طمبة كمية التربية الفنية بجامعة

تدريس

االقصى
 489شريف ابراىيـ يوسف
الغوؿ

 490طارؽ ابراىيـ احمد
الشياح

المشترؾ
ماجستير 05/31/2008
-

البرنامج

اثر استخداـ استراتيجيات التعميـ النشط في عالج االخطاء مناىج وطرؽ

المشترؾ
ماجستير 02/28/2012

النحوية الشائعة في كتابة مواضيع التعبير لطمبة الصف

تدريس

برنامج مقترح لمعالجة صعوبات تعمـ اليندسة لدى طالب

مناىج وطرؽ

ماجستير 02/08/2005

الصف التاسع األساسي بمحافظة شماؿ غزة

تدريس

-

تقويـ اداء معممي الرياضيات في ميارات تدريس اليندسة

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/29/2000

بالمرحمة االعدادية بقطاع غزة

تدريس

-

اثر استخداـ الوسائط المتعددة عمى التحصيل الدراسي في

مناىج وطرؽ

الحادي عشر بمحافظات غزة

-

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 491عبد الرازؽ دمحم حسف
عفانو

المشترؾ

البرنامج
 492عبد الرحمف صبح
محمود القيق

مادة العموـ لدى طالب الصف الثامف بمدارس وكالة
الغوث بمحافظة غزة

تدريس

المشترؾ
ماجستير 09/08/2001
-

البرنامج
المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 04/22/1998

الصف التاسع األساسي بغزة

تدريس

-

منيج لتعميـ اإلمالء في المرحمة األساسية الدنيا بمدارس

مناىج وطرؽ

ماجستير 04/08/2003

غزة

تدريس

-

 495عبدالوىاب دمحم -

فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات طالب التربية الفنية

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/06/2007

ابوحرب

بجامعة األقصى لتوظيف التراث الفمسطيني في ميداف

تدريس

-

 493عبد الرحيـ دمحم ابراىيـ صعوبات تعمـ المفاىيـ والعالقات الكيميائية لدى طمبة
المدىوف

 494عبد هللا دمحم عبد هللا
رضواف

البرنامج
المشترؾ

البرنامج

االشغاؿ الفنية
 496عدناف مصطفى
يونس دلوؿ

واقع النشاط المدرسي المصاحب لتدريس الجغرافيا في

ضوء المنياج الفمسطيني لمصف العاشر األساسي

البرنامج
مناىج وطرؽ

تدريس

بمحافظات غزة
 497عزه دمحم عبدهللا
مغارى

 498عماد دمحم حسف حماد

 499عمر عبد الرحمف
دمحم الحورانى

المشترؾ

المشترؾ
ماجستير 12/16/2002
-

البرنامج
المشترؾ

دور مربية الرياض في تنمية القيـ االجتماعية لدى أطفاؿ

مناىج وطرؽ

ماجستير 04/18/2005

الرياض بقطاع غزة  -دراسة تجريبية عمى أطفاؿ الرياض

تدريس

-

فعالية برنامج مقترح باستخداـ اسموب البمومتري لتنمية

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/27/2007

ميارة الرفة نصف دائرية لدى العبي الكارتيو بجامعة

تدريس

-

بمحافظة الوسطى

البرنامج
المشترؾ

األقصى

البرنامج

فاعمية برنامج مقترح لتنمية كفايات التدريس الخاصة بمعمـ مناىج وطرؽ

ماجستير 07/22/2010

المشترؾ
-

التكنولجيا بالمرحمة األساسية بمحافظات غزة

تدريس

 500غساف مصطفى

تقويـ اداء معمـ محو االمية في محافظات غزة في مجاؿ

مناىج وطرؽ

 501فاطمو قاسـ مصطفى

تقويـ أسئمة الثانوية العامة بغزة في ضوء المعايير الفنية

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/24/2004

لالختبار وتصنيف بموـ وأبعاد التفكير

تدريس

-

اثر برنامج مقترح لمتربية العممية في رياض االطفاؿ عمى

مناىج وطرؽ

البرنامج

صالح الدلو

تدريس فف القراءة

تدريس

المشترؾ
ماجستير 02/01/2001
-

البرنامج

الجعثينى

 502فاطمو محمود عبد

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ
ماجستير 11/11/1999

القادر صبح

-

اكتساب بعض المفاىيـ العممية

تدريس

اثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء الميارات الحياتية عمى

مناىج وطرؽ

ماجستير 10/05/2003

الفاعمية التدريبية لمعممي العموـ والصحفة لممرحمة

تدريس

-

البرنامج
 503فايز دمحم فارس ابو
حجر

االساسية الدنيا
 504فدوى احمد دياب
الشامى

المشترؾ

البرنامج

الكفايات التربوية األساسية لدى معممي التربية الخاصة في مناىج وطرؽ

المشترؾ
ماجستير 06/01/1999
-

محافظات غزة

تدريس

واقع استخداـ الطمبة المعمميف بكمية التربية الحكومية

مناىج وطرؽ

ماجستير 11/18/1999

لوسائل االتصاؿ التعميمية

تدريس

-

اتجاىات معممي المرحمة االساسية في محافظات غزة نحو

مناىج وطرؽ

ماجستير 10/24/2001

استخداـ وسائل االتصاؿ والتكنولوجيا

تدريس

-

الكفايات التربوية العامة الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ

مناىج وطرؽ

ماجستير 03/02/2006

بمحافظة غزة ومدى ممارستيف ليا

تدريس

-

تقويـ منيج التربية االسالمية لمصف العاشر مف وجية

مناىج وطرؽ

ماجستير 01/22/2001

نظر المعمميف بمحافظات غزة

تدريس

-

برنامج مقترح لتطوير كفايات التدريس االستقصائي لدى

مناىج وطرؽ

ماجستير 12/16/2007

معممي العموـ لممرحمة االساسية العميا بغزه

تدريس

-

دور البحوث االجرائية في تنحية الفاعمية التدريسية لدى

مناىج وطرؽ

ماجستير 06/20/2004

معممي المرحمة االساسية الدنيا بمحافظة غزة

تدريس

-

المفاىيـ الخاطئة حوؿ التربية الرياضية كما يراىا مدرسو

مناىج وطرؽ

ماجستير 12/14/2002

المادة لممرحمتيف االعدادية والثانوية بمحافظات غزة

تدريس

-

البرنامج
 505فؤاد اسماعيل سمماف
عياد

 506فيروز ىاشـ نعماف
الخزندار

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 507ماجد عاطف اراىيـ
االسى

المشترؾ

البرنامج
 508ماجد دمحم عاشور
الدلو

المشترؾ

البرنامج
 509ماىر محمود حسيف
جوده

 510دمحم حسف عبد لفتاح
ابو بكر

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 511دمحم حسيف ابراىيـ
العجورى

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

تقويـ كتاب التكنولوجيا لمصف السادس األساسي في

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/10/2002

محافظات غزة

تدريس

-

 513دمحم صالح دمحم

برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التدريس لدى معممي

مناىج وطرؽ

 514دمحم موسى سميماف

أثر الدراما كأسموب تعميمي تعممي في تدريس الجغرافيا

مناىج وطرؽ

 512دمحم خميل منصور ابو
تيـ

البرنامج

البحيصى

كمية فمسطيف التقنية

تدريس

المشترؾ
ماجستير 07/21/2001
-

البرنامج

شمط

 515دمحم وليد عبدالسالـ
الشريف

المشترؾ
ماجستير 12/30/2004

عمى التحصيل واالتجاه نحوىا لدى طالب الصف السادس تدريس

-

األساسي بغزة

البرنامج

المشترؾ

برنامج مقترح لتنمية الكفايات النوعية لدى معممي التربة

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/01/2011

الرياضية لممرحمة األساسية في محافظات غزة

تدريس

البرنامج
المشترؾ

مناىج وطرؽ

ماجستير 02/20/2002

الفمسطينية وتصور مقترح لتنميتيا

تدريس

-

 517محمود احمد دمحم

تقويـ كتاب الجبر لمصف التاسع مف وجية نظر معممي

مناىج وطرؽ

 518محمود اسماعيل

ميوؿ طالب المرحمة االعدادية في مدينة غزة نحو داراسة

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/08/1998

مادة الرياضيات ومدى اىتماـ معممييـ بتنميتيا

تدريس

-

أثر تدريس الكيمياء بالخرائط المعرفية عمى تقويـ األخطاء

مناىج وطرؽ

 516دمحم يحيى حامد فراونو واقع الثقافة الدينية االسالمية لدى طمبة الجامعات

البرنامج

حمداف

الرياضيات وطمبتيـ بمحافظة غزة

تدريس

المشترؾ
ماجستير 06/18/1998
-

البرنامج

محمود الحمضيات

المشترؾ

البرنامج
 519معمر ارحيـ سميماف
الف ار

المفاىيمية وخفض قمق االختبار لدى تالميذ الصف التاسع تدريس

المشترؾ

ماجستير 07/02/2002
البرنامج

 520مناؿ عبد السالـ عبد
هللا محسف

المشترؾ

دور مناىج العموـ في تنمية المفاىيـ البيئية واالتجاىات

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/23/2000

البيئية لدى طمبة الصف الخامس والسادس األساسي في

تدريس

-

محافظات غزة

البرنامج

 521مناؿ دمحم اسماعيل
الصباغ

فاعمية وحدة بنائية محوسبة في تنمية التحصيل في

اليندسة الفراغية لدى طالبات الصف العاشر األساسي

مناىج وطرؽ

تدريس

بفمسطيف
 522منير اسماعيل دمحم
احمد

 523منير دمحم رضواف
رضواف

حمس

ماجستير 06/20/2007
-

البرنامج
المشترؾ

الصعوبات التي تواجو طمب الصف الثاني عشر في تعميـ

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/30/1998

التفاضل والتكامل بمحافظة خانيونس

تدريس

-

اثر استخداـ الطريقة الجزئية في تعميـ القاءة عمى تنمية

مناىج وطرؽ

ماجستير 12/02/2002

مياراتيا في الصف األوؿ األساسي بمحافظات غزة-

تدريس

-

فمسطيف
 524ميا صادؽ سميـ

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

تأثير أسموب الخبرة الدرامية في تحسيف مستوى الكتابة

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/27/2003

اإلمالئية واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصف السادس

تدريس

البرنامج

األساسي

المشترؾ

 525ميند عبد هللا التعباف

معايير تصميـ نظـ المعمومات المساعدة في اتخاد القرار

مناىج وطرؽ

 526مى رزؽ ابراىيـ شال

فاعمية اسموب حل المشكالت في تدريس االدب العربي

مناىج وطرؽ

ماجستير 01/24/2012

عمى تنمية المستويات المعرفية العميا لدى طمبة الثانوية

تدريس

-

استراتيجات الدراسة لدى طمبة الجامعة االسالمية وعالقتيا

مناىج وطرؽ

ماجستير 08/31/1998

بالتخصص والتحصيل

تدريس

-

 528نائمو نجيب نعماف

أثر استخداـ أسموب التدريس المصغر في أداء بعض

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/07/1999

الخزندار

الميارات التدريسية لدى طمبة شعبة الرياضيات بكمية

تدريس

-

في المؤسسات التربوية دراسة تطبيقة عمى جامعة االقصى تدريس

ماجستير 08/27/2006
-

البرنامج

العامة بمحافظات قطاع غزة
 527ناىض صبحى سعيد
فوره

المشترؾ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج

التربية الحكومية بغزة فمسطيف
 529نرميف دمحم مسعود
ثابت

فعالية برنامج مقترح لتنمية ثقافة التربية اإلسرية لدى طمبة

جامعة األقصى في ضوء اإلحتياجات الفمسطينية

المشترؾ

البرنامج
مناىج وطرؽ

تدريس

المشترؾ
ماجستير 08/11/2005
-

البرنامج
المشترؾ

 530نزار دمحم ابراىيـ ابو
غولو

 531نصر خميل سميـ
الكحموت

تقويـ ميارات معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة في

مناىج وطرؽ

ماجستير 05/26/2008

تدريس المغة العربية في ضوء االتجاىات المعاصره

تدريس

-

برنامج مقترح لتنمية الثقافة الكمبيوترية لطمبة جامعة

مناىج وطرؽ

ماجستير 12/31/2003

األقصى بغزة

تدريس

-

دراسة القمق وعالقتو باأللواف لدى عينة مف طالب لكية

مناىج وطرؽ

ماجستير 01/19/2001

التربية

تدريس

-

فاعمية برنامج مقترح لتنمية األداء التدريسي لدى الطمبة

مناىج وطرؽ

البرنامج
المشترؾ

البرنامج
 532نمر صبح محمود
القيق

المشترؾ

البرنامج
 533نياد سعيد محمود
الحناوى

المعمميف بقسـ التربية الفنية بجامعة األقصى مف منظور

تدريس

ابداعي
 534يحيى صالح حسيف
ماضى

 535يسرى عبدهللا سمماف
مغارى

المشترؾ
ماجستير 02/06/2005
-

البرنامج
المشترؾ

طرؽ عددية ( طريقة ديفيدنكو ) اليجاد الجذور المركبة

مناىج وطرؽ

ماجستير 07/11/1999

في ادلة موجية متحركة

تدريس

-

أثر استخداـ المعب التمثيمي في تعميـ الرياضيات عمى

مناىج وطرؽ

ماجستير 09/20/2006

تحصيل طمبة الصف السابع بمحافظة غزة

تدريس

-

الكشف عف انزيـ البيتا الكتميز متوسع المجاؿ في بكتيريا

ميكروبيولوجي

البرنامج
المشترؾ

البرنامج

المشترؾ

 536ابراىيـ صالح ابراىيـ
المجايده

ماجستير 03/02/2010

الكمبسال المعزولة مف االصابات المقيمة في مستشفيات

-

قطاع غزة

البرنامج
المشترؾ

 537بشير مصطفى حسيف تاثير بعض النباتات الطبية عمى بعض أنواع البكتيريا

ميكروبيولوجي

مدى انتشار التياب السحايا البكتيرية بيف االطفاؿ في

ميكروبيولوجي

نصار

الممرضة في قطاع غزة

ماجستير 07/11/2012
-

البرنامج
المشترؾ
 538حساـ خالد شمالى -

قطاع غزة

ماجستير 09/29/2009
-

البرنامج
المشترؾ

 539حناف حسيف

التيابات المسالؾ البولية الناجمة عف القسطرة البولية في

ميكروبيولوجي

ماجستير 03/27/2012

عبدالبارى رمضاف

 540سالـ انور سعيد ابو
شعباف

وحدات العناية المركزة العامة والقمبية في مجمع مستشفى

-

ناصر الطبي  -قطاع غزة

البرنامج

التياب المسالؾ البولية عند األطفاؿ أقل مف  12سنة في

المشترؾ

ميكروبيولوجي

مستشفيات األطفاؿ في مدينة غزة

ماجستير 09/06/2009
البرنامج
المشترؾ

 541عبد الحكيـ نعماف دمحم تسممـ الدـ عند االطفاؿ حديثي الوالدة في مستشفيات
الجدبو

ميكروبيولوجي

ماجستير 12/20/2005

مدينة غزة  ,البكتيريا الممرضة  ,التحسس لممضادات

-

الحيوية واالستجابة المناعية

البرنامج
المشترؾ

 542دمحم خميس خميل عبد
النبى

دراسة االتاحة الحيوية لمسبروفموكساسيف ومدى فاعمية

ميكروبيولوجي

بعض مشتقاتو كمضادات بكتيرية

ماجستير 03/11/2009
-

البرنامج
المشترؾ

 543محمود عبد الحكيـ
دمحم الجرو

مدى انتشار الميكروبات البكتيرية المسببة المراض النزالت ميكروبيولوجي

ماجستير 11/20/2008

المعوية بيف االطفاؿ

البرنامج

المشترؾ

 544زكربا يحيى حسيف
االسطل

المقاومة المتعددة لممضادات الحيوية لدى بكتيريا

االحياء

دكتوراه-

االيشريشياكوالي المسببة اللتيابات المجاري البوبية

البرنامج

المكتسبة مف المجتمع عند اإلناث في قطاع غزة -

المشترؾ

01/29/2002

فمسطيف
 545عبد الرؤوؼ عمى دمحم
المناعمو
 546عدناف ابراىيـ ىاشـ
اليندى

إستخداـ رمل ومياه البحر في قياس لجودة شاطئ قطاع

االحياء

دكتوراه-

غزة مف ا لناحية الميكروبيولجية وتقييـ أثر االتموث عمى

البرنامج

الصحة العامة

المشترؾ

وبائية الطفيميات المعوية لدى أطفاؿ المدارس في قطاع

االحياء

غزة

دكتوراه-

05/11/2004

07/27/2004

البرنامج
المشترؾ

 547دمحم وصفى عبد
لرحمف الجاروشو

مدى اإلصابة باألمراض المعوية في الدواجف مف ناحية

االحياء

اإلدارة والمعالجة

دكتوراه-

04/19/2006

البرنامج
المشترؾ

 548معز حسف السيد ابو

دراسات عمى بعض الفقريات في قطاع غزة

االحياء

طالب
 549ميسوف ابراىيـ دمحم
لظف

دكتوراه-

03/15/2008

البرنامج
الزير الينوف  :دراسات وراثية خموية وتشوىية خمقية في
الجرذاف البيضاء

المشترؾ

االحياء

دكتوراه-
البرنامج

03/29/2004

المشترؾ
 550جالؿ حسنى عبد

االستيطاف الصميبي في األراضي المقدسة -1099

التاريخ

 551حسف ابراىيـ حسف

غزة والداروـ ودورىما في الصراع الصميبي اإلسالمي

التاريخ

الحميد سالمو

1187ـ

دكتوراه-
البرنامج

06/01/2004

المشترؾ
المسحاؿ

1291-1099ـ

دكتوراه-

10/08/2003

البرنامج
المشترؾ

 552شوكت رمضاف
حسيف حجو

العالقات بيف دولة المماليؾ ودولة إيمخانية فارس 1250ـ

1336 -

التاريخ

دكتوراه-
البرنامج

01/09/2003

المشترؾ
 553عبد الرحمف دمحم حامد طائفة المغاربة في القدس الشريف مف االحتالؿ الفرنجي
المغربى

التاريخ

وحتى نياية العيد الممموكي - 1099 / 922 - 492

البرنامج

1516

المشترؾ

 554عبد الرؤوؼ احمد

عالقات الخوارج والشيعة في المغرب العربي

التاريخ

 555عمر راجح عارؼ

الشعوبية في األندلس مف بداية عصر الطوائف إلى نياية

التاريخ

عرساف جرار

دكتوراه-

دكتوراه-
البرنامج

10/25/2000

03/07/2006

المشترؾ
شمبى

عصر الموحديف 422ىػ 646 -ىػ

دكتوراه-

04/29/2001

البرنامج
المشترؾ

 556غساف موسى احمد

وقف خاصكي سمطاف بالقدس

التاريخ

 557دمحم محمود احمد

دور المماليؾ في تصفية الوجود الصميبي في فمسطيف

التاريخ

محيبش

دكتوراه-
البرنامج

06/15/2015

المشترؾ
الحروب

وبالد الشاـ 1291-1250ـ

دكتوراه-

01/29/2009

البرنامج
المشترؾ

 558نعماف عاطف سالـ

حركة شاس قوة اجتماعية سياسية تمثل الييود الشرقييف

التاريخ

 559اكرـ حسف دمحم

استنزاؼ مصادر المياة الجوفية في قطاع غزة  :اسبابو

الجغرافيا

عبد ربو

في المجتمع اإلسرائيمي

دكتوراه-
البرنامج

03/20/2003

المشترؾ
الحالؽ

واثاره

دكتوراه-

09/29/2002

البرنامج
المشترؾ

 560عبد القادر ابراىيـ

الضفة الغربية لنير األردف دراسة في جغرافية السياحة

الجغرافيا

عطيو حماد

دكتوراه-

06/30/2003

البرنامج
المشترؾ

 561لطفى فوزى سعيد
الحمداف

تقييـ جيومورفولوجي ألنماط استخداـ األرض في السيوؿ
الكارستية الداخمية في شماؿ ووسط الضفة الغربية

الجغرافيا

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

08/17/2008

 562ماىر فؤاد مطيع ابو

محافظة طولكرـ -دراسة في جغرافية السكاف

الجغرافيا

صالح
 563مصطفى دخيل
مصطفى سخنينى

دكتوراه-

02/02/2003

البرنامج

المشترؾ

قضاء مرج بف عامر د ارسة في جغرافية السكاف مع

الجغرافيا

التركيز عمى قرية دبورية"دراسة حالة"

دكتوراه-

05/26/2003

البرنامج
المشترؾ

 564ابراىيـ خميل -

مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع عمى األصوؿ لمتممساني

الدراسات

 565حسيف احمد مصطفى

المعارضة السياسية وضوابطيا في الشريعة اإلسالمية

الدراسات

دكتوراه-

االسالمية

البرنامج

النجار

771ىػ تحقيق ودراسة

االسالمية

دكتوراه-
البرنامج

01/13/2010

المشترؾ
ابوعجوه

01/14/2000

المشترؾ
 566عدناف محمود دمحم
الكحموت

االحاديث الواردة في تفسير الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي

مف أوؿ سورة االنساف إلى نياية سورة التيف  -تخريجيا

الدراسات

االسالمية

ودراسة
 567دمحم احمد طو المبيض مصمحة حفع النفس في الشريعة االسالمية

دكتوراه-
البرنامج

05/28/2000

المشترؾ
الدراسات

دكتوراه-

االسالمية

البرنامج

07/14/2002

المشترؾ
 568سموى سالمة زريعي

االماـ احمد بف حنبل ومنيجو في نقد الرجاؿ

الدراسات

 569نعمات شعباف عبد

القيـ الدينية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى طمبة

الدراسات

دكتوراه-

الجامعات في محافظات غزة

االسالمية

البرنامج

االعسار وأثره في الفقو اإلسالمي

الدراسات

بعض مف المتباينات التكاممية وتطبيقاتيا في المعادالت

الرياضيات

الدقس

االسالمية

دكتوراه-
البرنامج

01/01/2005

المشترؾ
الرحمف عمواف

08/08/2000

المشترؾ
 570ياسر دمحم سعيد

عبدالرحمف حماد

االسالمية

دكتوراه-
البرنامج

02/08/2010

المشترؾ
 571ابراىيـ محمود ابراىيـ
سمماف

التفاضمية الجزئية

دكتوراه-

07/24/2005

البرنامج
المشترؾ

 572احمد محمود عبد

بعض فئات الفراغات المركبة النووية المحدبة محميا

الرياضيات

 573اروى عيد مصباح

المقاسات االبتدائية المحزومة الرص

الرياضيات

اليادى االشقر

دكتوراه-
البرنامج

08/02/2010

المشترؾ
عاشور

دكتوراه-

12/15/2005

البرنامج
المشترؾ

 574اسامو احمد يوسف

الفراغات الميتاسمبمكتية واستخداماتيا

الرياضيات

دكتوراه-

03/03/2003

البرنامج

العبسى

المشترؾ
 575اسامو صالح براؾ ابو A proposed methodology for an expert
سمسيل
 576اسعد يوسف عطيو

الرياضيات

system in modeling structural equation with

البرنامج

an application to factor analysis studies

المشترؾ

عناصر شبو المركز مف نوع لجبر بناخ العقدي

الرياضيات

اسعد

دكتوراه-

05/17/2001

البرنامج

المشترؾ

 577امانى جابر دمحم

حوؿ تراميز جريدى وخوارزمياتو

الرياضيات

 578ايمف محمود فارس

حوؿ بعض مسائل القيـ الحدية المتحركة

الرياضيات

المصرى

دكتوراه-

05/22/2001

دكتوراه-

02/23/2006

البرنامج
المشترؾ

صبح
 579تغريد زكى احمد
نصر
 580حساـ عمى عطيو
الزعالف
 581زياد رزؽ  -صافى

دكتوراه-

07/15/2000

البرنامج

المشترؾ

 Fussy Probability Theory and Fussy Markovالرياضيات

دكتوراه-

Chains

البرنامج

تطبيقات عمى طريقة ىاممتوف  -جاكوبي دراسة النزـ

المشترؾ
الرياضيات

المتعددة
Compact Operators Between Nuclrear

08/03/2010

دكتوراه-

07/01/2003

البرنامج

المشترؾ

الرياضيات

Kothe Spaces

دكتوراه-

12/12/2001

البرنامج
المشترؾ

 582سحر فؤاد درويش

حوؿ فراغات ارتينياف تو الكساندردؼ

الرياضيات

السمؾ
 583سفياف روبيف خالد

دكتوراه-

04/15/2009

البرنامج

المشترؾ

تحويمة بالكند لمعادالت بينميف مف درجات اعمى

الرياضيات

الشامى

دكتوراه-

12/13/2006

البرنامج
المشترؾ

 584عبد السالـ عثماف

Embedding and Hypcrplane of Paint the

حسف ابو زياده

Geometry of type Dn'k

 585عبد الكريـ عبد القادر

الموديالت ذات الوزف الثابت

الرياضيات

دكتوراه-

02/01/2004

البرنامج

المشترؾ

الرياضيات

دمحم ناجى

دكتوراه-

01/09/2003

البرنامج
المشترؾ

 586فايق رمضاف دمحم
الناعوؽ

استخداـ التراميز مصححات االخطاء في عمميات التشفير

الرياضيات

دكتوراه-
البرنامج

01/04/2002

المشترؾ
 587دمحم محمود عبد

المثاليات ذات األزدواج الذاتي المعرفة عمى z4

الرياضيات

 588نافذ دمحم دمحم بركات

طريقة فعالةفي الفرؽ المحدد لمجاؿ الوقت لتحميل األدلة

الرياضيات

اليادى االشقر

دكتوراه-
البرنامج

09/15/2002

المشترؾ

الموجية الغير خطية

دكتوراه-

08/29/2002

البرنامج
المشترؾ

 589ىاجر عمى حسف
ابوعوده

بعض المسائل الحدية لمموائع الحيوية المتحركة

الرياضيات

دكتوراه-
البرنامج

07/28/2010

المشترؾ
 590ىشاـ بشير دمحم ميدى خواص االنفصاؿ لمفضاءات التبولوجية

الرياضيات

دكتوراه-

12/12/2004

البرنامج
المشترؾ
 591امنو عبدالحميد احمد

مدى تأثير قصص األطفاؿ المحكية عمى تعديل سموكيـ

 592جماؿ دمحم عمى

مفيوـ الذات وعالقتو بالميوؿ المينية ودافعية االنجاز لدى الصحة النفسية

دكتوراه-

طمبة كميات المجتمع بغزة

البرنامج

زقوت

العدواني في مرحمة الرياض بمحافظة خانيونس

الصحة النفسية

دكتوراه-
البرنامج

06/27/2000

المشترؾ
ابوكاشف

05/01/1999

المشترؾ
 593عايده شعباف ديب

برنامج مقترح لتنمية القيـ األخالقية لدى أطفاؿ الرياض

الصحة النفسية

 594عبد الكريـ سعيد

دراسة بعض اساليب التنشئة االجتماعية وعالقتيا بسمات

الصحة النفسية

صالح

بمحافظة غزة

دكتوراه-
البرنامج

04/25/2001

المشترؾ
حسيف المدىوف

الشخصية والتحصيل الدراسي لطمبة المرحمة الثانوية

البرنامج

بمحافظات قطاع غزة

المشترؾ

 595دمحم ابرىيـ حسف

البطالة وعالقتيا بالقمق واإلغتراب لدى الخريجيف

الصحة النفسية

 596دمحم حامد سميـ النجار

المشكالت السموكية لدى االطفاؿ المعاقيف عقمياً القابميف

الصحة النفسية

 597مسعود عبد الحميد

الضغوط النفسية لدى المعمـ الفمسطيني في ضوء نظرية

عسميو

دكتوراه-

الجامعييف الفمسطينييف بمحافظات غزة

دكتوراه-
البرنامج

06/27/2001

08/28/2001

المشترؾ
لمتعمـ ومدى فاعمية برنامج لتعديل السموؾ الالتوافقي لدييـ

دكتوراه-

08/08/2000

البرنامج
المشترؾ

عبد الحميد حجو

الصحة النفسية

ماسمو

دكتوراه-

09/19/2002

البرنامج
المشترؾ

 598يوسف ىاشـ  -ابو
ماريا

ظاىرة العنف في المدارس الفمسطينية وسبل الوقاية منيا
 -الضغة الغربية

الصحة النفسية

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

02/09/2003

 599اسعد اسماعيل عطيو
اسعد
 600خميل دمحم مصطفى
الزباينو

دراسة المقاطع المستعرضة التفاضمية لمتفاعالت النووية

الفيزياء

بيف األيونات الثقيمة
دراسات نووية بيئية لمنشاط االشعاعي الطبيعي والصناعي

دكتوراه-

07/01/2002

البرنامج

المشترؾ

الفيزياء

بمنطقة الخميل في فمسطيف

دكتوراه-

02/09/2003

البرنامج
المشترؾ

 601زياد اسماعيل موسى
السحار

نظرية المسالؾ الموجية الكمية الخاضعة لجيد زمني دوري الفيزياء

دكتوراه-
البرنامج

01/19/2006

المشترؾ
 602سامى عبد العزيز

دراسات طيفية مقارنة عمى بعض العينات

الفيزياء

مفمح منسى

دكتوراه-

03/22/2006

البرنامج
المشترؾ

 603مجدى سالـ ىاشـ

الموجات الكيرومغناطيسية غير الخطية في تركيبات

الفيزياء

 604دمحم عبد الرؤوؼ

خواص بعض الوصالت المتغايرة

الفيزياء

حماده

طبقية بيا مواد فائقة التوصيل والفريت

دكتوراه-
البرنامج

06/21/2003

المشترؾ
ابراىيـ رضواف
 605معيف خميل خميس
سرور

دكتوراه-

08/15/2000

البرنامج
معالجات ىاميمتوف والجرانج لحل األنظمة المقيدة

 606منذر طو شحده المقيد دراسة البوالزوف المحصور باستخداـ طريقة المتغيرات

المشترؾ
الفيزياء

دكتوراه-
البرنامج

02/08/2005

المشترؾ
الفيزياء

التقريبية

دكتوراه-

03/28/2012

البرنامج
المشترؾ

 607ىشاـ دمحم سميماف
فياض

المحاكاة العددية لتوصيل االلكتروني في بعض تراكيب

المسالؾ الموجية الكيية

الفيزياء

دكتوراه-
البرنامج

09/05/2001

المشترؾ
 608ىناء دمحم حسف موسى نظرية االنماط الكيرومغناطيسية غير الخطية في االوساط

الفيزياء

المتعددة

دكتوراه-

06/11/2005

البرنامج
المشترؾ

 609احمد رباح محمود
حسيف

تحضير وتشخيص جيل السيميكا والتيتانيا الخالي مف

الشروخ مف ألكوكسيدات السيميكوف والتيتانيوـ كمصدر

الكيمياء

لمزجاج الكسيدي باستخداـ طريقة الصوؿ  -جيل

البرنامج

المشترؾ

 610خالد عبد هللا جمعو

تفاعل النيتروارجنيف مع النيزيل امينات

الكيمياء

 611خالد محمود راتب

دراسات فيزيو  -كميائية لبعض المواد النشيطة سطوحيا

الكيمياء

النويرى

دكتوراه-

07/14/2001

دكتوراه-

07/05/2005

البرنامج
المشترؾ
دكتوراه-

11/19/2000

السوسى

البرنامج

وتأثير االضافات المختمفة

المشترؾ
 612رفيق صبحى حسيف
حمس
 613عبدالمالؾ عمياف
كرت -
 614عمر عبد الحى عبد
هللا مقداد

التحكـ في تموث الماء الناجـ عف المعادف الثقيمة

الكيمياء

دكتوراه-

والمبيدات الكمورينية باستخداـ بعض المواد المثبتة في

البرنامج

الصوؿ جل

المشترؾ

تأثير بعض منظمات النمو عمى نمو وانتاج نبات الذرة

الكيمياء

تحت تأثير المموحة في قطاع غزة
تخميق المركبات الحمقية غير المتجانسة التي تحتوي عمى

دكتوراه-

07/24/2002

07/24/2005

البرنامج

المشترؾ

الكيمياء

النيتروجيف  /او الكبريت

دكتوراه-

09/11/2008

البرنامج
المشترؾ

 615دمحم عطا مصطفى
الجبور
 616محمود دمحم حسيف
عيسى

دراسة تأكل الزنؾ في حمض الخميؾ وتثبيطو في وجود

الكيمياء

اضافات طبيعية وبعض المركبات العضوية
تقدير الباراسيتماموؿ بواسطة بعض تقنيات التحاليل

دكتوراه-

01/09/2010

البرنامج

المشترؾ

الكيمياء

المكيروئية

دكتوراه-

09/01/2001

البرنامج
المشترؾ

 617ناصر خميل عطيو
حجازى

 618نبيل مصباح طو
الحمبى

دراسة الخواص الكيربائية والبصرية والكيروكيميائية

لمركبي :أكسيد األنديوـ القصديري وأكسيد االنتيموف

الكيمياء

البرنامج

القصديري في األغشية الدقيقة

تحضير المركبات الحمقية غير المتجانسة لبعض الحمقات

دكتوراه-

10/23/2008

المشترؾ

الكيمياء

الخماسية والسداسية وفمزية أكزيماتيا وىيدروزاناتيا

دكتوراه-

07/24/2002

البرنامج
المشترؾ

 619نظاـ محمود عبد
اليادى االشقر
 620ىانى محمود دمحم
دلوؿ

تخميق وخصائص بعض أنظمة البولى سيموكساف

الكيمياء

وتطبيقاتيا
دراسة تفاعل النينرايل ايمينات مع الييد ارزينات

دكتوراه-

12/03/2002

البرنامج

المشترؾ

الكيمياء

والييدرازونات المبدلة

دكتوراه-

04/06/2002

البرنامج
المشترؾ

 621ىشاـ جمعو يوسف
العيمو
 622احمد دمحم عبدهللا
مغارى

دراسة حركية اكسدة االمينات الحفرية تحت تأثير المواد

الكيمياء

الفعالة سطوحيا
تقويـ برامج األطفاؿ بالتمفزيوف الفمسطيني  -دراسة

دكتوراه-

01/29/2001

البرنامج

المشترؾ

أصوؿ تربية

تطبيقية

دكتوراه-

12/24/2009

البرنامج
المشترؾ

 623ادريس دمحم صقر
جرادات

نمط المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية لمشروع
التعميـ الجامع في فمسطينوالرضا الوظيفي لمعممييا

أصوؿ تربية

دكتوراه-
البرنامج

08/13/2003

المشترؾ
 624اسامو احمد شاكر

دراسة دموية وبيوكيميائية لتأثير التعرض لمبنزيف المخموط

أصوؿ تربية

 625اشرؼ احمد عطيو

حركة الفكر التربوي في فمسطيف عاـ 1993-1918ـ

أصوؿ تربية

شيواف

بالرصاص عمى العامميف في محطات الوقود

دكتوراه-
البرنامج

04/23/2006

المشترؾ
الكرد

دكتوراه-

09/09/2003

البرنامج
المشترؾ

 626انشراح مصطفى دمحم
جبرينى

اتجاىات النخبة العربية الفمسطينية نحو تطوير

جامعةالقدس المفتوحة في ضوء االتجاىات المعاصرة

أصوؿ تربية

لمتعميـ عف بعد
 627انور شحاده حسيف
نصار

الدور التربيو لممسجد ودرجة تأثير الخطباء والوعاظ في

 628ايمف حسيف دمحم ابو

 629بساـ دمحم عبد الرحمف

تطوير نظاـ االشراؼ التربوي في مؤسسات التربية

شمالو

مف منظور طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

البرنامج

المشترؾ
أصوؿ تربية

تنمية المجتمع الفمسطيني
دور برامج التمفزيوف الفمسطيني في تنمية الثقافة السياسية

دكتوراه-

11/19/2003

دكتوراه-

09/19/2002

البرنامج
المشترؾ
أصوؿ تربية

دكتوراه-
البرنامج

12/14/2004

المشترؾ
ابو حشيش

أصوؿ تربية

الخاصة بمحافظات غزة

دكتوراه-

08/24/2004

البرنامج
المشترؾ

 630تيسير عبد الحميد

معوقات إدارة الوقت واتخاذ القرار لدى اإلدارات التعميمة

 631جميل عمر نشواف -

أساليب اتخاذ القرار وتطوير فعالية اإلدارة المدرسية بمواء

يونس ابو ساكور

لممدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية  -فمسطيف

أصوؿ تربية

دكتوراه-
البرنامج

02/15/2003

المشترؾ
أصوؿ تربية

غزة

دكتوراه-

01/05/2003

البرنامج
المشترؾ

 632حمدى سمماف دمحم

التربية الوقائية في االسالـ  -دراسة تحميمية

أصوؿ تربية

 633خالد دمحم احمد ابو

تطوير إدارة العالقات العامة في التعميـ الجامعي

أصوؿ تربية

معمر

دكتوراه-
البرنامج

02/14/2002

المشترؾ
خاطر

الفمسطيني في ضوء االبعاد التنظيمية المعاصره

دكتوراه-

08/30/2001

البرنامج
المشترؾ

 634خميس دمحم مصطفى
العفيفى

فاعمية مؤسسات التربية الخاصة في فمسطيف دراسة

أصوؿ تربية

تقويمية

دكتوراه-

12/27/2007

البرنامج
المشترؾ

 635رائد حسيف داود
الحجار

تطوير التخطيط األداري لمتعميـ بقطاع غزة

أصوؿ تربية

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

05/27/2001

 636رنده عيد حسيف شرير األدوار المتوقعة والواقعية لمديري مدارس التعميـ األساسي

أصوؿ تربية

بمحافظات غزة
 637رياض يوسف حسف
سمور

برنامج مقترح لتطوير االداء الميني لدى معممي مرحمة

التعميـ الثانوي بمحافظات غزة

دكتوراه-

11/04/2003

البرنامج

المشترؾ

أصوؿ تربية

دكتوراه-

01/17/2004

البرنامج
المشترؾ

 638زكرى احمد عبد

رؤية مستقبمية لمتعميـ التقني في قطاع غزة  -دراسة

أصوؿ تربية

 639سميماف حسيف موسى

التخطيط لتطوير وعي طالب مرحمة التعميـ في الثانوي

أصوؿ تربية

الخالق العصار

استشراقية

دكتوراه-
البرنامج

03/22/2004

المشترؾ
المزيف

الفمسطيني بالمشكالت السكانية واتجاىاتيا

دكتوراه-

06/26/2004

البرنامج
المشترؾ

 640شاكر عبد المنعـ

استراتيجية عممية لنشر الثقافة العممية والثقافية في الوطف

أصوؿ تربية

 641عبد عطاهللا عبد

تصور مقترح لتطوير االداء االداري لمقادة التربوييف في

أصوؿ تربية

مسمـ الشاللفو

العربي

دكتوراه-
البرنامج

04/11/2005

المشترؾ
حمايل

فمسطيف

دكتوراه-

11/03/2003

البرنامج
المشترؾ

 642عصاـ حسف احمد

دور االدارة المدرسية بالمرحمة األساسية العميا في مواجية

أصوؿ تربية

 643فوزى حرب رشيد

المشكالت والصعوبات التي تواجو مدير المدرسة الثانوية

أصوؿ تربية

الموح

مشكالت طالبيا بمحافظات غزة

دكتوراه-
البرنامج

05/18/2008

المشترؾ
ابوعوده

في محافظات غزة

دكتوراه-

12/19/2004

البرنامج
المشترؾ

 644طالؿ دمحم ابراىيـ

التربية الروحية في االسالـ

أصوؿ تربية

 645كماؿ خميل دمحم يونس

االحتياجات التدريبية وتطوير أداء مديري ومديرات

أصوؿ تربية

خمف

دكتوراه-
البرنامج

01/13/2004

المشترؾ
محمود

المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية

دكتوراه-

01/01/2004

البرنامج
المشترؾ

 646مجدى عمى سعد
زامل

دراسة مقارنة بيف وجيات نظر رؤساء األقساـ األكاديمية

في الجامعات الفمسطينية نحو ممارسة المياـ والمشكالت

أصوؿ تربية

اإلدارية واألكاديمية مع اقتراح خطة لتطويرىا
 647دمحم يوسف دمحم

التعميـ التقني في فمسطيف واقع ومشكالت وحموؿ

البرنامج

المشترؾ
أصوؿ تربية

ابوجراد
 648ميسوف كامل جالؿ

دكتوراه-

10/20/2004

دكتوراه-

12/13/2000

البرنامج
المشترؾ
تطوير االشراؼ التربوي لممرحمة االساسية الدنيا في

أصوؿ تربية

دكتوراه-

01/11/2005

التميمي

البرنامج

فمسطيف

المشترؾ
 649ناجى رجب العبد
سكر

تقويـ الكفاية الداخمية لمنظاـ التعميمي في كمية التربية

أصوؿ تربية

الحكومية بغزة

دكتوراه-

11/15/2001

البرنامج
المشترؾ

 650نادره غازى حمدى
بسيسو
 651نبيل محمود سعيد
الصالحى

تصور مقترح لمعالجة مشكالت االدارة المدرسية في

أصوؿ تربية

دكتوراه-

محافظات غزة

البرنامج

تطور االدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث في محافظات أصوؿ تربية

دكتوراه-

غزة في ضوء مفيوـ ادارة الجودة الشاممة

البرنامج

08/03/2003

المشترؾ
10/19/2003

المشترؾ
 652نضاؿ فايز احمد

الكفايات التعميمية األساسية الواجب توفرىا في المشرؼ

عبدالغفور

األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة ودرجة امتالكو ليا

 653نيا ابراىيـ دمحم شتات

العوامل المجتمعية المرتبطة بفعالية المرأة المديرة في

أصوؿ تربية

دكتوراه-

03/07/2004

البرنامج

المشترؾ

أصوؿ تربية

المدارس االساسية والثانوية بمحافظات غزة

دكتوراه-

08/11/2003

البرنامج
المشترؾ

 654نيمو رشاد صالح
كساب
 655ىدى احمد خميل
الدرباشى

الدور المتوقع والواقعي لممشرؼ التربوي كما يراه

المشرفوف التربيوف والمعمموف في مراحل التعميـ ما قبل

أصوؿ تربية

البرنامج

الجامعي بقطاع غزة

دور الجامعات الفمسطينية بغزة في تنمية النسق القيمي

دكتوراه-

09/18/2003

المشترؾ

أصوؿ تربية

لدى الطمبة

دكتوراه-

09/01/2004

البرنامج
المشترؾ

 656ىيميف طمعت حسف
االغا
 657يوسف حسف سميـ
صافى

تصور مقترح لمتغمب عمى العوامل المؤثرة الى تفشي

أصوؿ تربية

ظاىرة العنف المدرسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا

البرنامج

بمحافظات غزة

التعميـ الجامع في فمسطيف في ضوء التغيرات االقتصادية

دكتوراه-

01/06/2004

المشترؾ

أصوؿ تربية

واالجتماعية

دكتوراه-

06/08/2003

البرنامج
المشترؾ

 658يوسف خضر عبد
ابو ىاشـ
 659حسف عبد الرحمف

ظاىرة العنف في المدارس الفمسطينية ( الضفة الغربية )

أصوؿ تربية

وسبل الوقاية منيا
اتجاىات الرأي العاـ لالجئيف الفمسطينييف نحو حق العودة

حسف البرميل

لوطنيـ دراسة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 660رضواف ابراىيـ  -ابو

اثر التطور االجتماعي والتحدي السياسي عمى اداء

دكتوراه-

02/02/2003

البرنامج

المشترؾ

عمـ االجتماع

دكتوراه-

05/05/2002

البرنامج
المشترؾ

عياش

االعالـ الفمسطيني

عمـ االجتماع

دكتوراه-
البرنامج

06/24/2005

المشترؾ
 661عبد الكريـ مزعل عبد

السمطة واألدوار وتوجيات التنشئة االجتماعية في األسر

 662ماجد دمحم حسيف عابد

التنمية في فمسطيف بيف ثقافة السالـ وثقافة المقاومة دراسة عمـ االجتماع

دكتوراه-

مقارنة حوؿ تأثير االنتفاضة قطاع غزة نموذجاً

البرنامج

الرحمف عابد

التي ترئسيا امرأة في المجتمع الفمسطيني

عمـ االجتماع

دكتوراه-
البرنامج

10/31/2004

المشترؾ

 663موسى عبدالرحيـ
موسى حمس

مالمح الوعي االجتماعي في فمسطيف في ضوء التحوالت
السياسية دراسة مقارنة بيف األسر الريفية والحضرية في

المشترؾ
عمـ االجتماع

قطاع غزة
 664ناصر عمى دمحم
ميدى

التحوالت االجتماعية وانعكاساتيا عمى دور االسره في

03/17/2004

دكتوراه-
البرنامج

07/28/2001

المشترؾ
عمـ االجتماع

عممية التنشئة االجتماعية

دكتوراه-

09/29/2002

البرنامج
المشترؾ

 665ياسر سالـ مصطفى

دور االسرة الفمسطينية في تشكيل القيـ التنموية

عمـ االجتماع

 666ابتساـ جار هللا نعماف

أثر العالج العقالني االنفعالي السموكي في خفض أثر

عمـ النفس

ابو عجوه

دكتوراه-
البرنامج

05/26/2002

المشترؾ
الخزندار

الخبرات الصادمة لدى األطفاؿ الفمسطينييف في محافظات

التربوي

غزة

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

 667احمد عبد هللا عوده

التوافق النفسي وعالقتو بمفيوـ الذات البناء شيداء وأسرى

 668احمد دمحم عبد ربو

عالقة التربية الموسيقية بالتحصيل األكاديمية واالتجاه نحو عمـ النفس
الموسيقى لطمبة المرحمة األساسية في محافظة نابمس

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

 669اسامو سعيد عبد

أساليب معاممة الوالديف ومستواىما الثقافي ولعاقتو

عمـ النفس

 670اسامو عطيو احمد

دراسة تجريبية ألثر االرشاد النفسي الديني في تخفيف حدة عمـ النفس
المعاناه النفسية ألسر الشيداء

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

الضغوط النفسية وعالقتيا بالرضا الوظيفي وااللتزاـ

عمـ النفس

ابو زايد

االنتفاضة

09/20/2004

عمـ النفس

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

12/28/2002

المشترؾ
موسى

09/18/2005

المشترؾ
الفتاح حمدونو

بالعصابية والذىانية لدى األبناء بقطاع غزة

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

10/27/2003

المشترؾ
المزينى

06/30/2002

المشترؾ
 671اسماء عمى احمد
غزاؿ

باخالقيات المينة لدى مديري العالقات العامة في

التربوي

المؤسسات الحكومية بمحافظة غزة
 672اسماعيل عيد
اسماعيل اليموؿ

قيمة الحياة لدى الطالب الفمسطيني  :دراسة ناقدة لنموذج
ماسمو

دكتوراه-

08/04/2010

البرنامج
المشترؾ

عمـ النفس

التربوي

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

12/26/1999

 673اماؿ عبد القادر دمحم
جوده
 674انور حموده محمود
البنا

االتجاىات نحو اتفاقية اولسو وعالقتيا باالنتماء السياسي
وتقدير الشخصية لدى الشباب الجامعي الفمسطيني
االتجاىات الوالدية وعالقتيا بالشعور باالنتماء لدى طمبة
الجامعة في محافظات غزة

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

البرنامج

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

10/11/2001

المشترؾ
06/25/2002

البرنامج
المشترؾ

 675اياد دمحم زكى عثماف

االغتراب وعالقتو بالقيـ لدى طالب جامعة الخميل دراسة

عمـ النفس

 676جميل حسف عطيو

االتجاىات التعصبية لدى الطمبة الجامعييف بقطاع غزة

عمـ النفس

تنبؤية

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

07/27/2004

المشترؾ
الطيراوى

وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية في اطار عممية السالـ

التربوي

دكتوراه-

05/15/2005

البرنامج
المشترؾ

 677حسيف دمحم حسيف ابو
شمالو

فاعمية برنامج ارشادي في تنمية بعض جوانب التوافق لدى عمـ النفس

طمبة المرحمة االساسية العميا في قطاع غزة

التربوي

مفيوـ الذات ومفيوـ اآلخر لدي عينة مف عمالء

عمـ النفس

دكتوراه-
البرنامج

08/24/2010

المشترؾ
 678خضر محمود
مصطفى عباس

االحتالؿ اإلسرائيمي

التربوي

دكتوراه-

01/20/2004

البرنامج
المشترؾ

 679درداح حسف اسماعيل
الشاعر

اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

نحو المخاطرة وعالقتيا بكل مف المساندة االجتماعية

عمـ النفس

التربوي

وقيمة الحياة لدييـ
 680ديبو موسى خميل
الزيف

الحاجات النفسية لمعممي التربيةالخاصة في محافظات
غزة

دكتوراه-
البرنامج

07/10/2005

المشترؾ
عمـ النفس

التربوي

دكتوراه-

11/11/2003

البرنامج
المشترؾ

 681رائده عطيو دمحم ابو
عبيد

برنامج ارشادي لخفض القمق لدى أطفاؿ المرحمة األساسية عمـ النفس
الدنيا في محافظة رفح

التربوي

ممارسة المعمـ لمكفايات الالزمة لمتعميـ وعالقتيا ببعض

عمـ النفس

دكتوراه-
البرنامج

07/29/2010

المشترؾ
 682زياد اميف سعيد
بركات

المتغيرات النفسية والشخصية

التربوي

دكتوراه-

01/21/2004

البرنامج
المشترؾ

 683سمير اسماعيل شقير

مدى فاعمية برنامج إرشاد نفسي في خفض مستوى

االكتئاب وقمق الموت لدى عينة مف طمبة جامعة القدس

التربوي

 684طارؽ نواؼ حسف

خصائص الشخصية وعالقتيا بالتوافق النفسي واالنتماء

عمـ النفس

-

سمارة

عمـ النفس

البرنامج

المشترؾ
لدى الطمبة المعاقيف حركياً في ظل انتفاضة األقصى في

التربوي

المدارس األساسية والثانوية الحكومية الفمسطينية

 685عباس عمى احمد

دكتوراه-

05/10/2003

تجربة السجف في الشعر العباسي

دكتوراه-

08/28/2006

البرنامج
المشترؾ

عمـ النفس

دكتوراه-

12/30/2007

التربوي

المصرى

البرنامج
المشترؾ

 686عبد هللا دمحم عبد
الرحمف عرماف

فاعمية استخداـ الوسائط المتعددة التفاعمية في تدريس
مقرر القياسات الطبية لطمبة اليندسة الطبية في جامعة

عمـ النفس

التربوي

بوليتكنؾ فمسطيف
 687عبد الناصر كايد
شاكر السويطى
 688عزت يحيى يوسف
عسميو

اتجاىات -ردود أفعاؿ -الوالديف نحو االعاقة السمعية

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

عمـ النفس

دكتوراه-

والحسمية /الجسدية لدى األبناء في الضفة الغربية وقطاع

التربوي

البرنامج

فاعمية العالج العقالني االنفعالي السموكي في خفض

عمـ النفس

دكتوراه-

غزة

مستوى القمق لدى عينة مف طمبة الجامعة

06/05/2010

التربوي

06/10/2004

المشترؾ
01/03/2004

البرنامج
المشترؾ

 689عطاؼ محود سميماف
ابو غالى
 690عفيفو دمحم احمد ابو
سخيمو
 691عوف عوض يوسف
محيسف
 692فاطمو احمد صالح
قاسـ

فاعمية برنامج إرشادي لخفض بضع المشكالت لدى عينة
مف الطالبات المتفوقات عمقميا في محافظات غزة
دراسة لبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لمرتكبي
جرائـ القتل

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

البرنامج

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

07/13/2002

المشترؾ
03/16/2010

البرنامج
المشترؾ

األساليب المعرفية وعالقتيا ببعض المتغيرات المعرفية
والوجدانية لدى طمبة جامعة األقصى بغزة
بعض السمات الشخصية لمقيادات الفمسطينية وعالقتيا
ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

البرنامج

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

09/04/2005

المشترؾ
01/20/2003

البرنامج
المشترؾ

 693فايز عمى دمحم

دراسة العالقة بيف مستوى القمق ومفيوـ الذات ومستوى

االسود********* الطموح لدى الطبة الجامعييف في دولة فمسطيف
 694كامل حسف دمحم كتمو

مفيوـ الذات وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدى
أبناء الشيداء في محافظة الخميل

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

البرنامج

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

06/28/2003

المشترؾ
09/15/2003

البرنامج
المشترؾ

 695دمحم عاشور سميـ

مستويات تجييز المعمومات في الذاكرة وعالقتيا ببعض

عمـ النفس

دكتوراه-

التربوي

البرنامج

 696دمحم محمود دمحم

نظرية األمف األسرائيمي مف منظور سيكولوجي

عمـ النفس

دكتوراه-

 697دمحم عمى سميمف

دراسة إكمينيكية لمبناء النفسي لممرضى المصابيف بالتييج

عمـ النفس

صادؽ

المصرى

العمميات المعرفية

التربوي

03/25/2010

المشترؾ
04/16/2005

البرنامج
المشترؾ

الطويل-

العصبي لألمعاء

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

03/31/2005

 698معروؼ عبد الرحيـ
 -سالـ

فاعمية المرشد النفسي المدرسي كما يدركيا المرشدوف

والمعمموف والمديروف في المدارس الثانوية الحكومية

المشترؾ
عمـ النفس

التربوي

الفمسطينية
 699ناصر خميل عبد
العزيز السعافيف

مستوى االغتراب النفسي لدى الطمبة األمريكييف مف أصل
فمسطيف وعالقتو بالتوافق النفسي واليوية الثقافية

دكتوراه-
البرنامج

01/13/2004

المشترؾ
عمـ النفس

التربوي

دكتوراه-

09/30/2004

البرنامج
المشترؾ

 700نافذ ايوب دمحم عمى
احمد

واقع رياض األطفاؿ الفمسطينية كما تراىا مديرات

ومعممات الرياض في محافظات وسط وجنوب الضفة

عمـ النفس

التربوي

الغربية
 701نجوى وصفى احمد
ابو زعنونو

صراع الدور لدى القيادات التربوية الفمسطينية وعالقتو
بصحتيـ النفسية

دكتوراه-
البرنامج

02/07/2002

المشترؾ
عمـ النفس

التربوي

دكتوراه-

09/15/2005

البرنامج
المشترؾ

 702ىشاـ احمد غراب -

العوامل المرتبطة بدافع االستشياد لدى جرحى انتفاضة

عمـ النفس

 703ياسره دمحم ايوب دمحم

دراسة لمتوى اشباع الحاجات النفسية لدى التالميذ ذوي

عمـ النفس

االقصى المبارؾ

التربوي

دكتوراه-
البرنامج

07/19/2004

المشترؾ
ابو ىدروس

صعوبات التعمـ والعادييف  -دراسة مقارنة

التربوي

دكتوراه-

01/01/2004

البرنامج
المشترؾ

 704يحيى محمود حويطى
النجار

فعالية برنامج مقترح في التوجيو الميني لتخفيف مستوى
مشكالت االختيار الميني لطالب الصف العاشر

عمـ النفس

التربوي

األساسي
 705يوسف دياب ابراىيـ

 706جماؿ دمحم مصطفى

قضيةالالجئيف الفمسطينييف مف 2001 - 1948

عموـ

 707سالـ زكريا اسعيد

التقييـ النسيجي والوظيفي لمشرياف التاجي والسباتي في

عموـ

احمد

البرنامج

المشترؾ

دراسة لبعض سمات المتأخريف دراسياً في المرحمة الثانوية

واستراتيجات المعمميف في التعامل معيـ

دكتوراه-

01/08/2004

عمـ النفس

التربوي

دكتوراه-

06/22/2003

البرنامج
المشترؾ

بداد

سيناريوىات ومواقف وحموؿ

دكتوراه-
البرنامج

11/24/2009

المشترؾ
االغا

تصمب الشراييف

دكتوراه-

05/27/2000

البرنامج
المشترؾ

 708عبد الحكيـ دمحم حسف
حسيف

تأثير تشوش درجات الح اررة عمي مكبرات األلياؼ ذات

عموـ

الوجو الواحد والمطعمة بالعناصر األرضية النادرة

دكتوراه-

03/05/2009

البرنامج
المشترؾ

 709عالء دمحم محمود
ابوشنب

تفاعالت مركبات التيتانيوـ والزركونيوـ العضوية مع

عموـ

دكتوراه-

احماض الفوسفوريؾ الكبريتية وتتبع ارتباط اكسيد الكبريت

البرنامج

كمموث بيئي مع ىذه المتراكبات

المشترؾ

10/05/2009

 710منصور صبحى دمحم
اليازجى

تشخيص االنتيجينات المصاحبة الوراـ ,والحالة المناعية

عموـ

لمرض سرطاف الثدي والمبيض

 711منير احمد عبد القادر فحص شامل لمظاىرة الحرجة لنموذج آيسنق

دكتوراه-

02/01/2002

البرنامج

المشترؾ

عموـ

سمور

دكتوراه-

10/19/2008

البرنامج
المشترؾ

 712نبيل اسماعيل دمحم

نموذج خبير وخورازمية التفسخ لحل البرمجة الخطية

عموـ

 713نياد رفيق ابراىيـ

التغيرات النسيجية والفسيولوجية المصاحبة الستخداـ عقار

عموـ

البحيصى

متعددة األقساـ

دكتوراه-
البرنامج

11/03/2009

المشترؾ
اليازجى

مضاد السكر في الجرذاف

دكتوراه-

11/06/2000

البرنامج
المشترؾ

 714حساـ احمد حسف

ستيفف كريف :رؤيتو الكونية كما تعكسيا أعمالو القصصية

لغة انجميزية

 715رياض احمد محى

النضاؿ السياسي واالجتماعي والثقافي في االعماؿ

لغة انجميزية

عدواف

والشعرية

دكتوراه-
البرنامج

08/14/2003

المشترؾ
الديف ابو زناد

الدرامية لمكاتب اثوؿ فوغارد بمرجعية مسرحياتو عقدة الدـ

البرنامج

 ,اطفالي  -إفريقيتي  ,اغنية الوادي

المشترؾ

 716شوقى عبد الرحمف

مالمح سمة االعتيادي في شعر فميب الركف

لغة انجميزية

 717عبد هللا حسيف عبد

تأثير شعر ت.س .اليوت األسطوري في اشعار عبد

لغة انجميزية

احمد غناـ

دكتوراه-

دكتوراه-
البرنامج

07/22/2007

04/14/2005

المشترؾ
هللا كراز

الوىاب البياتي  :دراسة تناصية مقارنة

البرنامج
المشترؾ

 718ابراىيـ عبد الرازؽ

جيود جب ار ابراىيـ جب ار النقدية

لغة عربية

 719ابراىيـ نمر حسف

تجميات التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر

لغة عربية

ابراىيـ عواد

دكتوراه-

07/07/2005

دكتوراه-
البرنامج

03/21/2004

المشترؾ
عبد هللا

دكتوراه-

04/14/2002

البرنامج
المشترؾ

 720احمد دمحم عطيو بحر

السجاعي وجيوده المغوية مع تحقيق كتابة حاشية

لغة عربية

 721اياد ىشاـ محمود

مفيوـ النبوة والرسالة في الييودية والنصرانية واإلسالـ-

لغة عربية

السجاعيعمى القطر

دكتوراه-
البرنامج

01/26/2002

المشترؾ
الصاحب

دراسة مقارنة

دكتوراه-

02/20/2010

البرنامج
المشترؾ

 722باسمو ابراىيـ عبد

اتجاىات المسرح الفمسطيني ودوره االعالمي

لغة عربية

دكتوراه-

03/18/2007

البرنامج

العزيز صبح

المشترؾ
 723بساـ حسف دمحم العف

نظرية االعتياض في الفقو االسالمي

لغة عربية

 724بساـ عبد لعفو عبد

روضة المجالسة وغيضة المجانسة لشمس الديف دمحم بف

لغة عربية

دكتوراه-

12/13/2005

البرنامج
المشترؾ
الرزاؽ القواسمو
 725ثابت دمحم محمود

حسف النواحي "دراسة وتحقيق"
صورة المرأة في الشعر الفمسطيني المعاصر

دكتوراه-

11/26/2002

البرنامج

المشترؾ

لغة عربية

قنيطو

دكتوراه-

03/26/2000

البرنامج
المشترؾ

 726جياد دمحم صالح الباز

القيـ األسموبية في القصة القصيرة في فاسطيف مف عاـ

لغة عربية

 1967حتى 1994
 727حاتـ عبد الرحيـ عبد

التوجييات القرآنية في العالقات الزوجية

دكتوراه-

03/12/2007

البرنامج

المشترؾ

لغة عربية

الكريـ التميمى

دكتوراه-

04/30/2003

البرنامج
المشترؾ

 728حمد حمداف طباسى
 729حمداف رضواف دمحم
ابوعاصى

بدر الديف العيني وجيوده المغوية مع تحقيق كتابة فرائد

لغة عربية

القالئد في مختصر شرح الشواىد
الفكر النحوي عند ابف ىشاـ االنصاري في ضوء النظرية

دكتوراه-

08/03/1998

البرنامج

المشترؾ

لغة عربية

التوكيدية التحويمية

دكتوراه-

09/06/2001

البرنامج
المشترؾ

 730حناف دياب محمود

فمسطيف في السنة النبوية

لغة عربية

ابو الخير
 731خالد محمود شريتح
الغراوى

دكتوراه-

08/08/2006

البرنامج

المشترؾ

الطبيعة االنسانية في االسالـ وأثرىاعمى أىداؼ التربية

لغة عربية

ونظرية التعمـ

دكتوراه-

03/20/2002

البرنامج
المشترؾ

 732رانيا عبد هللا دمحم عبد

أثر بعض متغيرات تصميـ واحية التفاعل بصفحات

المنعـ

الويب لتنمية الثقافة االلكترونية لدى طمبة كمية التربية

 733رجاء زىير خالد

دور االدارة الجامعية الفمسطينية في الضفة في مواجية

العسيمى

صراع القيـ الناتج عف االحتالؿ اإلسرائيمي لدى طمبتيا

لغة عربية

دكتوراه-

03/14/2010

البرنامج

المشترؾ

بجامعة األقصى بغزة

لغة عربية

دكتوراه-

10/13/2002

البرنامج
المشترؾ

 734زكريا صبحى دمحم زيف "عمـ الجف والشياطيف" " دراسة توثيقية لنصوص السنة
الديف

النبوية"

لغة عربية

دكتوراه-
البرنامج

09/04/2006

المشترؾ
 735زياد فايز رايق

اشكالية االنا في الشعر العربي المعاصر مقاربة ينيوية

لغة عربية

 736زيف العابديف محمود

جدلية العالقة بيف كتابات المحدثيف الشعرية والتراث "

لغة عربية

المصرى

تكوينية

دكتوراه-
البرنامج

08/22/2000

المشترؾ
دمحم العوادده

دراسة نقدية"

البرنامج
المشترؾ

 737سعد دمحم سميماف

شعر الطبيعة بيف المشرؽ العربي واألندلس في القرنيف

لغة عربية

 738سالـ عبدهللا محمود

أثر الدرس النحوي المصري عمى نحاة العراؽ في ضوء

لغة عربية

العزايزه

الرابع والخامس لميجرة ( دراسة موازنة )

دكتوراه-

06/09/2004

دكتوراه-
البرنامج

07/07/2001

المشترؾ
عاشور

محاوالت التجديد

دكتوراه-

07/10/1999

البرنامج
المشترؾ

 739سميح مصطفى

الشخصية اإلسالمية في شعر العصر الممموكي

لغة عربية

 740صباح سميـ مصطفى

العالقة بيف االنماط القيادية ومف عميو اتخاذ الق اررات لدى

لغة عربية

محمود االعرج

دكتوراه-
البرنامج

01/16/2008

المشترؾ
شرشير

المرأت العاممة في مجاؿ التعميـ بقطاع غزة

دكتوراه-

12/02/2004

البرنامج
المشترؾ

 741صالح دمحم ابراىيـ

توظيف التراث في الشعر الفمسطيني المعاصر

لغة عربية

 742عبد الكريـ موسى

أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات االحصاء الوصفي

لغة عربية

البردويل

دكتوراه-
البرنامج

12/22/2001

المشترؾ
احمد فرج هللا

لدى الطمبة المعمميف ذوي التخصصات االدبية بجامعة

البرنامج

االقصى

المشترؾ

 743عبدالرحيـ حمداف

ادب الزىد في عصر المرابطيف والموحديف باالندلس

لغة عربية

 744عبدالرحيـ دمحم عبدهللا

فمسفة الجماؿ في البالغة العربية

لغة عربية

العبد حمداف

دكتوراه-

دكتوراه-
البرنامج

11/04/2008

02/05/1998

المشترؾ
اليبيل

دكتوراه-

09/02/2000

البرنامج
المشترؾ

 745عبمو سمماف ابراىيـ

البنيات التركيبية في الشعر الفمسطيني الحداثي

لغة عربية

ثابف

دكتوراه-

07/21/2008

البرنامج
المشترؾ

 746عمى دمحم زيداف سواعد مرويات المعجزات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحسية في كتب السنة
جمع -دراسة -تخريج

لغة عربية

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

02/25/2006

 747عماد الديف عبد هللا

الفكر االسالمي في مجالة النصارى

لغة عربية

طو الشنطى
 748عمر محمود احمد

دكتوراه-

06/09/2003

البرنامج

المشترؾ

الداللة المغوية لحروؼ الجر عند شعراء المعمقات السبع

لغة عربية

حالحمو(مسمـ)

دكتوراه-

08/12/2008

البرنامج
المشترؾ

 749غساف عيسى دمحم

مرويات االماـ الزىري المعمة في كتاب السنف الكبرى

لغة عربية

 750كماؿ احمد دمحم غنيـ

المسرح الفمسطيف دراسة تاريخية نقدية

لغة عربية

 751ماجد دمحم ابراىيـ

الخطابة األدبية عند الخوارج ودورىا اإلعالمي في تشكيل

لغة عربية

 752مازف مصطفى

تصميـ مجسات التراكيب لممسالؾ الموجية الالخطية

لغة عربية

ىرماس

لمنسائي

دكتوراه-
البرنامج

09/10/2007

المشترؾ
دكتوراه-

09/20/2001

البرنامج
المشترؾ
النعامى

الرأي العاـ

العاؿ القطاوي

دكتوراه-

11/25/2004

البرنامج
أثر الطريقة التوليفية عمى التحصيل الدراسي والتذوؽ
األدبي والميوؿ نحو دراسة االدب والنصوص األدبية

المشترؾ
لغة عربية

بمحافة غزة بقطاع غزة
 754دمحم احمد عبد الرحيـ

البرنامج

المشترؾ

عبدالرحيـ العبادلة
 753دمحم مصطفى عبد

دكتوراه-

12/24/2002

األثر السياسي في شعراء العصر األموي

دكتوراه-
البرنامج

01\12\2004

المشترؾ
لغة عربية

احمد

دكتوراه-

10\12\2003

البرنامج
المشترؾ

 755دمحم اسماعيل

مصطفى حسونو

الخطاب الروائي في قطاع غزة -دراسة أسموبية

لغة عربية

الزمف والسرد القصصي في الرواية الفمسطينية المعاصرة

لغة عربية

دكتوراه-
البرنامج

09/12/2002

المشترؾ
 756دمحم ايوب دمحم عبدهللا
ابوىدروس

دكتوراه-

08/12/2000

البرنامج
المشترؾ

 757دمحم حسنى عمى دمحم

زبدة األسرار في شرح مختصر المنار ألحمد بف دمحم أبي

لغة عربية

 758دمحم ماىر يوسف دمحم

المقاصد الشرعية وعالقتيا بالذرائع والحيل

لغة عربية

البركات بف عارؼ السيواسي  -دراسة وتحقيق

دكتوراه-
البرنامج

03/29/2005

المشترؾ
بدر
 759دمحم محمود دمحم حماد

دكتوراه-

06/24/2010

البرنامج
الشعر العربي في إقميـ فارس في القرف الرابع اليجري

المشترؾ
لغة عربية

دكتوراه-

12/15/2006

البرنامج
المشترؾ
 760دمحم ناذؾ احمد /

النثر االندلسي في ظل الموحديف " دراسة فنية"

لغة عربية

الكفارنو

دكتوراه-

07/17/2000

البرنامج
المشترؾ

 761محمود ىاشـ محمود

الفتنة أنواعيا ونماذجيا في القراف الكريـ

لغة عربية

عنبر

دكتوراه-

10/20/2002

البرنامج

المشترؾ

لغة عربية

دكتوراه-

 762منير سعيد عمي

اثر التفاعل بيف مستويات التحكـ التعميمي ووجو الضبط

عوض

عند تصميـ برامج الكمبيوتر متعدد الوسائط عمى تنمية

البرنامج

التحصيل في مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر

المشترؾ

11/04/2008

األساسي
 763منير عبد الكريـ

محمود ابو الجدياف

برنامج ارشادي لتنمية االستعدادات االساسية في ضوء

عالقتيا بالميوؿ المينية والتحصيل االكاديمي لدى طمبة

لغة عربية

الجامعات بقطاع غزة
 764موسى سميماف -
شمط

المصطمحات النحوية والصرفية في كتاب العيف -دراسة

دكتوراه-
البرنامج

11/25/2010

المشترؾ
لغة عربية

وصفية تحميمية

دكتوراه-

11/18/2008

البرنامج
المشترؾ

 765موسى صقر موسى

تطوير مناىج الصحفة والبيئة لممرحمة االساسية العميا

لغة عربية

 766مؤمف عمر دمحم

مجيب الندا في شرح قطر الندا " محكي الفاكيي تحقيق

لغة عربية

حمس

لمواجية المخاطر الصحية والبيئية في فمسطيف

دكتوراه-
البرنامج

06/16/2010

المشترؾ
البداريف

ودراسة "

دكتوراه-

04/22/2006

البرنامج
المشترؾ

 767ناىض اسماعيل

أحكاـ الشييد واالستشياد "دراسة فقيية في ضوء

لغة عربية

 768ناىض صبحى سعيد

فعالية برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعمـ القراءة

لغة عربية

خميل فرحات

المستجدات المعاصرة

دكتوراه-
البرنامج

04/18/2006

المشترؾ
فوره

لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بغزة

البرنامج
المشترؾ

 769نعيـ اسعد عبد لرازؽ

المقبوؿ عند ابف حجر في التقريب دراسة تطبيقية عمى

لغة عربية

 770ىشاـ دمحم عواد عوده

تعميق لطيف عمى قواعد اإلعراب البف ىشاـ األنصاري

لغة عربية

الصفدى

دكتوراه-

01/12/2003

الصحيحيف

دكتوراه-
البرنامج

01/20/2002

المشترؾ
الشوبكى

تأليف دمحم بف خميل البصروي  :تحقيق ودراسة.

دكتوراه-

09/17/2003

البرنامج
المشترؾ

 771وائل محى الديف

احكاـ السفر في القرآف والسنة

لغة عربية

دكتوراه-

03/14/2007

البرنامج

السيد الزرد

المشترؾ
 772وليد احمد حسنى

األساليب النبوية في معالجة األخطاء

لغة عربية

عويضو

دكتوراه-
البرنامج
المشترؾ

دراسة العالقة بيف التفكير االبتكاري والقدرة المكانية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

الصميبى

لمتحصيل في الرياضيات لدى طالب وطالبات المرحمة

تدريس

البرنامج

 774ابراىيـ عبدالكريـ

برنامج مقترح لتنمية التفكير الرياضي لدى طمبة الصف

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

الثامف االساسي بغزة

تدريس

البرنامج

فعالية استخداـ الوسائط المتعددة عمى االتجاىات

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

والتحصيل في مقرر مقترح في المعموماتية لطمبة جامعة

تدريس

البرنامج

 773ابراىيـ جبريل جبر

ابراىيـ المشيراوى

 775ابراىيـ دمحم عبد
الرحمف عرماف
 776احمد اسعد دمحم
شيواف
 777ازير خميس اسماعيل
الشنبارى

 778اسامو ذياب يوسف
الصمبيى

الثانوية  /فرع العممي في منطقة الخميل

القدس

تصور مقترح لتطوير دور معممي المرحمة الثانوية لمواجية مناىج وطرؽ

بربخ

 781اشرؼ يوسف حساف
ابو عطايا
 782انتصار عبد المعطى
 -حجى

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات رفع األثقاؿ
وأثره عمى مفيوـ الذات الجسمية لدى طالب قسـ التربية

تدريس

البرنامج

العالقة بيف اتجاىات طمبة الصف التاسع بمحافظات غزة

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

نحو مادة النحو واتجاىات معممييـ وأثر ذلؾ عمى

تدريس

البرنامج

عبدالجواد

المشترؾ
06/23/2009

المشترؾ
01/20/2002

المشترؾ

تأثير برنامج لتطوير منيج التربية االسالمية لصفوؼ

مناىج وطرؽ

المرحمة الثانوية في محافظات غزة عمى تنمية الصحوؿ

تدريس

البرنامج

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

لدى طالبيا في ضوء بعض المتغيرات

تدريس

البرنامج

برنامج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية لتنمية الجوانب

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

المعرفية في الرياضيات لدى طالب الصف الثامف

تدريس

البرنامج

برنامج مقترح لتعديل التصورات البديمة في مادة األحياء

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

لمصف العاشر األساسي في ضوء الفمسفة البنائية وأثر

تدريس

البرنامج

األساسي بغزة

01/28/2010

البرنامج

دكتوراه-

ذلؾ عمى التحصيل واالتجاه
 783اياد ابراىيـ خميل

دكتوراه-

مناىج وطرؽ

 780اشرؼ دمحم احمد مسمـ دور الجامعات الفمسطينية في تنمية الوعي الديمقراطي

01/15/2004

المشترؾ

دكتوراه-

وفيـ القضايا المعاصرة

03/13/1999

المشترؾ

تحديات العولمة بمحافظات غزة

الرياضية بجامعة األقصى

08/30/2004

المشترؾ

تدريس

التحصيل
 779اشرؼ عمر حجاج

09/16/2003

04/12/2003

المشترؾ
06/23/2008

المشترؾ
11/10/2004

المشترؾ
10/24/2005

المشترؾ

أثر استخداـ مخططات المفاىيـ عمى التحصيل في النحو

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

والميل نحوه لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

تدريس

البرنامج

08/24/2004

 784ايمف اسماعيل محمود تقويـ برنامج اعداد معمـ المغة العربية في الجانب
الشيخ عمى

 785ايمف شحده عبد
اليادى الغورانى

مناىج وطرؽ

المشترؾ
دكتوراه-

التخصصي بجامعة االفصى في ضوء مستوى التمكيف

تدريس

فعالية برنامج مقترح في التربية البدنية لطمبة كمية التربية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

بجامعة األقصى بغزة في إكسابيـ بعض المفاىيـ والقيـ

تدريس

البرنامج

البيئية

البرنامج

المشترؾ

 786باسـ راتب دمحم

دوافع االلتحاؽ بالعمل في االشراؼ التربوي لدى المشرفيف

 787باسـ دمحم حسيف ابو

برنامج مقترح في التربية الصحية لطمبة المرحمة االساسية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

العميا في محافظات غزة فمسطيف

تدريس

البرنامج

محيسف

قمر
 788بساـ عايش عبد
النجار

 789بساـ عبد القادر
محمود دياب

التربوييف في محافظات الضفة مف وجية نظرىـ

برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التعبير الكتابي

مناىج وطرؽ

نشواف
 791جماؿ عبدربو عمى
خميل

دكتوراه-

فاعمية استراتيجية مقترحة تستخدـ اسموب الروابط
الرياضية في تنمية التحصيل واستقاللية تعمـ الرياضيات

تدريس

البرنامج

البرنامج

برنامج مقترح في التربية البيئية مف خالؿ مناىج العموـ
لطالب المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة

تدريس

البرنامج

اطار مقترح لمنياجالعموـ لمصف الثامف األساسي وفق

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

اتجاه التفاعل بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع في

تدريس

البرنامج

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

تدريس

البرنامج

دحالف

األساسية العميا بفمسطيف لطبيعة العمـ وعممياتو التكاممية

تدريس

 794حازـ زكى ساالـ

فعالية برنامج مقترح في تنمية ميارات اجراء المعالجات

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

تدريس

البرنامج

عيسى

بكمية التربية في جامعة االقصى بغزة
 795حازـ عيد حامد بدر

05/25/2008

المشترؾ
البرنامج

االحصائية في البحث التربوي لدى طمبة الدراسات العميا

12/30/1998

المشترؾ

مناىج وطرؽ

وأثر ىذا البرنامج عمى أدائيـ التدريسي,

07/27/2000

المشترؾ

دكتوراه-

 793حاتـ دمحم عبد ا ليادى اعداد برنامج تدريبي لتنمية فيـ معممي العموـ في المرحمة

09/24/2004

المشترؾ
مناىج وطرؽ

عالجية

06/06/2004

المشترؾ

دكتوراه-

فمسطيف وفق األىداؼ المحدده لو _ دراسة تشخيصية

10/02/2002

المشترؾ

مناىج وطرؽ

محافظات غزة

09/12/2002

المشترؾ

دكتوراه-

 792حاتـ جبر عبد الحفيع تقويـ برنامج تدريب معمـ التربية الرياضة أثناء الخدمة في
ابو سالـ

البرنامج

االبداعي لدى طمبة الصف العاشر بمحافظة خانيونس

الجودة في النظاـ المعموماتي
 790تيسير محمود حسيف

دكتوراه-

تدريس

لدى تالميذ الصف السابع األساسي في ضوء مستويات

01/20/2003

المشترؾ

مناىج وطرؽ

تدريس

07/16/2012

12/23/2001

المشترؾ
03/10/2005

المشترؾ

بحث ميارات القراءة ألغراض خاصة في مدرسة التجارة

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

واالقتصاد في جامعة الخميل

تدريس

البرنامج

10/13/2002

مناىج وطرؽ

المشترؾ

 796حسف عبدهللا دمحم

تطوير بعض مقررات تكنولوجيا التعميـ بقسـ التربية

التكنولوجية وتكنولوجيا التعميـ بكمية التربية الحكومية

تدريس

 797خالد خميس عاشور

تقويـ برامج أعداد معمـ الرياضيات بكميات التربية في

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

محافظات غزة

تدريس

البرنامج

فاعمية برنامج مقترح لتنمية الميارات الجبرية والتفكير

مناىج وطرؽ

النجار

السر
 798خالد فايز اسماعيل
عبد القادر

الرياضي لدى طمبة الصف السابع األساسي بمحافظات

غزة

تدريس

دكتوراه-
البرنامج

المشترؾ

دكتوراه-
البرنامج

برنامج مقترح لتنمية بعض كفايات معمـ المغة العربية
بالمرحمة الثانوية بفمسطيف باستخداـ المديوالت

تدريس

البرنامج

 800راشد دمحم عطيو ابو

برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصل الشفوي لدى طالبات

مناىج وطرؽ

 801رحمو دمحم ابراىيـ

فاعمية برنامج مقترح في طرائق تدريس الحاسوب كما

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

يعكسو التحصيل األكاديمي واألداء التدريسي واالتجاه نحو

تدريس

البرنامج

صواويف

عوده

االعالـ التربوي بجامعة االقصى غزة

البرنامج لدى طمبة كمية التربية  -جامعة االقصى غزة
 802رفيق عبد الرحمف
ربيع محسف

اثر استراتيجية مقترحة قائمة عمى الفمسفة البنائية عمى

تنمية ميارات ما وراء المعرفة وتوليد المعمومات لطالب
الصف التاسع مف التعميـ األساسي بفمسطيف

 803روضو فائق سالـ
سيسالـ

العجرمى

نبياف

دكتوراه-
البرنامج

06/07/2005

المشترؾ

المرحمة األساسية بمحافظات غزة

تدريس

11/04/2003

المشترؾ

تدريس
مناىج وطرؽ

01/18/2003

المشترؾ

البرنامج

07/28/2004

المشترؾ
دكتوراه-
البرنامج

12/01/2004

المشترؾ

دور برامج التربية الرياضية المدرسية في التنشئة السياسية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

ومنظومة القيـ االخالقية في المرحمة االساسية الدنيا

تدريس

البرنامج

10/07/2004

المشترؾ

فاعمية استراتيجية لمتعمـ التوليفي في التحصيل وتنمية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

ميارات االنتاج التمفزيوني التعميمي لدى طمبة قسـ

تدريس

البرنامج

التكنولوجيا بجامعة االقصى
 807سعد سعيد اسماعيل

البرنامج

فاعمية برنامج مقترح لتنمية كفايات مشرفي العموـ في

بقطاع غزة
 806سامح جميل حسف

تدريس

دكتوراه-

مناىج وطرؽ

اسموب تحميل النظـ

الرحمف مقداد

مناىج وطرؽ

07/06/2004

المشترؾ

دكتوراه-

 804رياض دمحم عبد ياسيف تطوير برنامج التربية العممية بجامعة االقصى باستخداـ

 805زياد سميماف عبد

تدريس

01/28/2010

المشترؾ

مناىج وطرؽ

عبد الدايـ

05/10/2001

المشترؾ

دكتوراه-

 799خالد دمحم ديب دمحم

06/27/2005

02/17/2009

المشترؾ

برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

طمبة الصف التاسع بمحافظة غزة

تدريس

البرنامج
المشترؾ

11/21/2001

برنامج تدريبي مقترح في فنوف التعبير الوظيفي لتحسيف

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

فيمو واالتجاه نحو تدريس لدى الطمبة  /المعمميف بجامعة

تدريس

البرنامج

تقويـ منيج التربية االسالمية لممرحمة األساسية العميا

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

بمحافظة غزة

تدريس

البرنامج

 810صالح احمد عبد

برنامج مقترح لعالج صعوبات تعمـ الكيمياء العامة لدى

مناىج وطرؽ

 811عايده دمحم عمى عبد

فعالية برنامج ممتد في القراءة في تنمية ميارة الكتابة

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

واتجاىات طالب الصف العاشر بنابمس

تدريس

البرنامج

 812عبد الكريـ دمحم يوسف

فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التربية الفنية لدى

مناىج وطرؽ

 813عبد المعطى رمضاف

تطوير منيج الدراسات االجتماعية في المرحمة األساسية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

العميا في دولة فمسطيف

تدريس

البرنامج

 814عبدالرؤوؼ احمد

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتو باالنتماء لدى االسرى

مناىج وطرؽ

 815عطا حسف اسماعيل

تقويـ محتوى مناىج العموـ ببعض صفوؼ التعميـ

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

األساسي في محافظة غزة في ضوء المستويات المعرفية

تدريس

البرنامج

 808سعيد دمحم خضر
الشافعى
 809شريف عمى عبدهللا
حماد

اليادى الناقو

الكريـ باكير

لبد

دمحم االغا

سمماف الطالع

درويش

االقصى

طمبة الجامعة االسالمية بغزة

طمبة الصف السابع بمحافظات غزة

الفمسطينييف المحرريف مف السجوف االسرائيمية

لبياجية

تدريس

تدريس

تدريس

المشترؾ

دكتوراه-
البرنامج

دكتوراه-
البرنامج

دكتوراه-
البرنامج

بصض جوانب نموىـ في ضوء الفمسفة البنائية

تدريس

البرنامج

 818فايز دمحم فارس ابو

برنامج مقترح في النشاطالمدرسي لتنمية الميارات الحياتية

مناىج وطرؽ

 819فتحى سميماف ابراىيـ

اثر استراتيجية مقترحة لتدريس مفاىيـ النحو وتنمية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

االتجاه نحوه لدى تالميذ الصف الخامس مف التعميـ

تدريس

البرنامج

ابو كموب

األساسي
 820فتحيو صبحى سالـ

فعالية برنامج مقترح العداد معمـ العموـ بمحافظات غزة

مناىج وطرؽ

11/26/1998

المشترؾ

 817فاطمو محمود عبد

حجر

03/03/2004

المشترؾ

فعالية منيج النشاط الطفاؿ الرياض بغزة عمى تنمية

في العموـ لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف

07/28/1999

المشترؾ

مناىج وطرؽ

تدريس

12/20/2004

المشترؾ

دكتوراه-

القادر صبح

01/01/2004

المشترؾ

 816عمى لطفى عمى
قشمر

01/11/2005

المشترؾ

أثر استخداـ استراتيجية التغيير المفاىيمي عمى تصحيح

تصورات طمبة الجامعة لبعض المفاىيـ العممية

03/01/2001

المشترؾ

مناىج وطرؽ

تدريس

07/10/2008

دكتوراه-
البرنامج

01/15/2003

المشترؾ
07/12/2003

المشترؾ
دكتوراه-
البرنامج

02/15/2006

المشترؾ
01/31/2002

المشترؾ
دكتوراه-

08/05/2001

المولو
 821فدوى احمد دياب
الشامى
 822فرج ابراىيـ حسف
ابوشمالو
 823فؤاد اسماعيل سمماف
عياد
 824ماجد حمد حامد
الديب
 825دمحم سمماف  -ابوشقير

 826دمحم سمماف صالح ابو
مموح
 827دمحم عبد الفتاح -
شاىيف

في ضوء الكفايات التعميمية االساسية

تدريس

برامج لتنمية مفاىيـ حقوؽ اإلنساف في مناىج التربية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

اإلسالمية لمتالميذ الصـ بدولة فمسطيف

تدريس

البرنامج

فاعمية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

طمبة الصف التاسع بمحافظة غزة

تدريس

البرنامج

منيج مقترح في التربية التكنولوجية لممرحمة اإلعدادية في

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

ضوء االتجاىات العالمية واحتياجات المجتمع الفمسطيني

تدريس

البرنامج

فعالية يرانامج مقترح في تنمية التفكير اليندسي لدى طمبة

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

المرحمة الثانوية بمحافظة غزة

تدريس

البرنامج

تنمية بعض الكفايات التعميمية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

لدى الطمبة المعمميف في كميات التربية بغزة

تدريس

البرنامج

تنمية التفكير في اليندسة واختزاؿ القمق نحوىا لدى طمبة

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

الصف الثامف األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخمي

تدريس

البرنامج

فاف ىايل ومخططات المفاىيـ

تقويـ برنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة عمى ضوء مناىج وطرؽ
المعايير العالمية الحديثة لمتعميـ عف بعد واقتراح برنامج

لتطويره

حمداف
 830محمود اسماعيل

العاؿ العبادلو
 832معمر ارحيـ سميماف
الف ار

02/24/2003

المشترؾ
07/14/2005

المشترؾ
01/16/2002

المشترؾ
07/22/2000

المشترؾ
09/01/2002

المشترؾ

دكتوراه-

10/17/2001

البرنامج
المشترؾ

بغزة وتصور مقترح لتحسينو

تدريس

البرنامج

منيج مقترح في الجبر لمصف التاسع في فمسطيف في

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

ضوء االتجاىات المعاصرة

تدريس

البرنامج

اسياـ تعميـ الرياضيات في المجتمع الفمسطيني

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

تدريس

البرنامج

فاعمية استخداـ الكمبيوتر في تدريس اليندسة الفراغية عمى مناىج وطرؽ

08/24/2003

المشترؾ

مناىج وطرؽ

محمود الحمضيات
 831محمود رضواف عبد

المشترؾ

دكتوراه-

 828دمحم يحيى حامد فراونو واقع تجويد القراف الكريـ لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

 829محمود احمد دمحم

تدريس

البرنامج

11/08/2005

المشترؾ
10/13/2002

المشترؾ
12/11/2005

المشترؾ

دكتوراه-

التحصيل والتفكير اليندسي والتصور المكاني

تدريس

برنامج مقترح في عموـ الصحة والبيئة قائـ عمى التعميـ

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

الذاتي لتنمية بعض متطمبات االستنارة الصحية لدى

تدريس

البرنامج

10/17/2006

البرنامج
المشترؾ
03/08/2005

تالميذ المرحمة االعدادية

المشترؾ

 833مناؿ عبد السالـ عبد

اعداد برنامج في التربية البيئية لمكبار في فمسطيف وقياس

مناىج وطرؽ

 834منير اسماعيل دمحم

نموذج مقترح لتكامل مناىج الرياضيات مع المواداألخرى

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في فمسطيف

تدريس

البرنامج

فعالية برنامج مقترح في النواحي الجمالية لمرياضيات في

مناىج وطرؽ

هللا محسف

احمد
 835ميا دمحم حسف الشقره

مدى فاعميتيا

تنمية ميارات التواصل الرياضي الكتابي لدى الطالب
الصحـ بمرحمة التعميـ االساسي العميا

 836ناديو فايز -
القواسمى
 837نافذ ايوب دمحم عمى

الخزندار

تدريس

البرنامج

المشترؾ

دكتوراه-
البرنامج

تطوير فيـ ثقافة المغة االنجميزية ومستوى الوعي الثقافي
عند طمبة المغة االنجميزية بجامعة الخميل

تدريس

البرنامج

واقع رياض األطفاؿ الفمسطينية كما تراىا مديرات

مناىج وطرؽ

ومعممات الرياض في محافظات وسط وجنوب الضفة

دكتوراه-
البرنامج

واقع الذكاوات المتعددة لدى طمبة الصف العاشر
األساسسي في غزة وعالقتو بالتحصيل في الرياضيات

تدريس

البرنامج

 839نجوى فوزى ديب

برنامج مقترح لتنمية االستعداد لمقراءة لدى أطفاؿ الرياض

 840نصر خميل سميـ

اثر التفاعل بيف التعميـ االلكتروني والتعميـ التقميدي

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

واالسموب المعرفي ( مستقل  /معتمد ) عمى التحصيل

تدريس

البرنامج

صالح

الكحموت

 841نعيـ محمود صادؽ
جرار
 842نمر صبح محمود
القيق
 843وائل سالمو مصطفى
المصرى

هللا العاصى

البرنامج

04/04/2005

المشترؾ

المعرفي في تكنولوجيا واالتجاىات نحوىا لدى طمبة

تقويـ كتب المغة العربية لمصفوؼ الثالث األولى مف وجية مناىج وطرؽ

دكتوراه-

نظر المعمميف والمعممات والمشرفيف في المدارس الحكومية تدريس

البرنامج

في محافظات الضفة الغربية

المشترؾ

دراسة العالقة بيف القدرة عمى اإلنتاج اإلبداعي والتوافق

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

النفسي االجتماعي لدى الفناف التشكيمي الفمسطيني

تدريس

البرنامج

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء التدريسي لمعممي التربية

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

الرياضية وأثرىا عمى بعض نواتج التعمـ لتالميذ المرحمة

تدريس

البرنامج

اإلعدادية

 844وائل عبد اليادى عبد

دكتوراه-

المشترؾ

الصف السابع األساسي بمحافظة شماؿ غزة

09/12/2002

المشترؾ

مناىج وطرؽ

بمحافظة غزة

12/21/2003

المشترؾ

مناىج وطرؽ

تدريس

06/28/2003

المشترؾ

دكتوراه-

وميوؿ الطمبة نحوىا وسبل تنميتيا

07/25/2004

المشترؾ

مناىج وطرؽ

تدريس

08/22/2004

المشترؾ

دكتوراه-

الغربية
 838نائمو نجيب نعماف

تدريس

دكتوراه-

01/21/2004

07/27/2010

09/04/2004

11/03/2002

المشترؾ
03/07/2005

المشترؾ

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ثقافة حقوؽ اإلنساف لدى

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

طمبة جامعة االقصى بغزه

تدريس

البرنامج

02/09/2010

 845يحيى صالح حسيف
ماضى

 846يحيى دمحم محمود
ابوجحجوح

فاعمية برنامج مقترح في الرياضيات لطالب الصف التاسع مناىج وطرؽ

دكتوراه-

ومستويات التفكير العميا لدييـ

المشترؾ

لممتفوقيف في تنمية بعض جوانب المعرفة الرياضية

العفى زيداف

تدريس

البرنامج

فعالية برنامج محوسب مقترح لتنمية التنور البحثي لدى

مناىج وطرؽ

دكتوراه-

طمبة التخصصات العممية بكمية التربية في جامعة

تدريس

البرنامج

األقصى
 847يس ار عبد الغنى عبد

المشترؾ

برنامج تكاممي مقترح في منيج الدراسات االجتماعية
لتنمية مجموعة مف القيـ التربوية لدى تالميذ الصف

السادس االساسي

مناىج وطرؽ

تدريس

04/12/2005

03/15/2005

المشترؾ
دكتوراه-
البرنامج

المشترؾ

07/13/2002

