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 البرنامج اسـ المؤسسة الدرجة

كاقع المشركعات الصغيرة  ببلؿ دمحم مدحت سمماف المصرؼ 
كالمتكسطة في قطاع غزة كسبل 
 تعزيزىا

Small and Mediun Projects 
in Gaza Strip Reality and 
Methods of Enhancement 

الجامعة  ماجستير 2018
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

اآلفاؽ التنمكية لقطاع الصناعات  عبلء العبد محمكد ابكعامر
الببلستيكية في قطاع غزة )دراسة 
 استكشافية(

Developmental Prospects 
of Plastics Industrial Sector 

in the Gaza Strip (An 
Exploratory Study) 

يرماجست 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

صككؾ إجارة الخدمات كدكرىا في  احمد عكض دمحم شيخ العيد
تمكيل قطاع الكيرباء في 

نمكذج  -المحافظات الجنكبية 
 مقترح

Services' Ijara Sukuk and 
their Role in Financing the 

Electricity Sector in the 
Southern Governorates - 

Proposed Model 

الجامعة  ماجستير 2018
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

دكر التمكيل بصيغة المضاربة في  دمحم عيسى قاسـ العكاكؼ 
إنجاح المشاريع الريادية في 

دراسة حالة: حاضنة  -فمسطيف 
أعماؿ الجامعة اإلسبلمية كحاضنة 
 الكمية الجامعية في غزة

Role of Mudaraba as a 
Mode of Financing in the 

Success of Entrepreneurial 
Enterprises in Palestine - 
A case Study: Business 

and Technology Incubator 
at the Islamic University of 

Gaza and UCAS 
Technology Incubator at 

University College of 
Applied Sciences in Gaza 

الجامعة  ماجستير 2018
ميةاإلسبل  

اقتصاديات 
 التنمية

الدكر التمكيمي لمنظمات المجتمع  غساف عيد اسماعيل ابك منديل
المدني في التنمية الزراعية 
المستدامة دراسة حالة قطاع غزة 

1996 - 2010  

The Financing Role of Civil 
Society Organizations in 
Sustainable Agricultural 

Development Case Study 
of the Gaza Strip, 1996-

2010 

الجامعة  ماجستير 2011
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر المساعدات الدكلية في تحقيق  نكر الديف دمحم البراكؼ ابك عجكة
التنمية االقتصادية في األراضي 
 الفمسطينية

Effect of International Aid 
in Achieving Economic 

Development in the 
Palestinian Territories 

الجامعة  ماجستير 2011
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

دكر القطاع المصرفي في تمكيل  مراـ تيسير مصطفى الفرا
التنمية االقتصادية الفمسطينية. 

(1995- 2011)  

he role of the banking 
sector in financing 

Palestinian economic 
development. (1995-2011) 

اجستيرم 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

مستكػ خط الفقر في قطاع غزة  دمحم حمداف عمياف خفاجة
كمدػ ارتباطو بالمغاىيـ اإلسبلمية 
 دراسة مقارنة

The level of the poverty 
line in the Gaza Strip and 
its relevance to Islamic 

جستيرما 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية



concepts is a comparative 
study 

كاقع التدريب الميني كمدػ  أحمد مصطفى اسماعيل سكر
مبلءمتو الحتياجات سكؽ العمل 
الفمسطيني دراسة حالة خريجي 
مراكز التدريب الميني التابعة 
لكزارة العمل في قطاع غزة 

ـ2011-1991لمسنكات   

The Status of Vocational 
Training and its Suitability 

to the Needs of the 
Palestinian Labor Market A 

study of the status of 
graduates of vocational 
training centers of the 
Ministry of Labor in the 
Gaza Strip for the years 

1991-2011 

الجامعة  ماجستير 2012
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

مدؼ مصبحمعتز دمحم ح دكر الكقف الخيرؼ في التنمية  
االقتصادية دراسة تطبيقية لقطاع 
 غزة

The role of charitable 
endeavors in economic 

development-An Empirical 
Study of the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

ية في دكر الجمعيات التعاكن ماىر فايز منصكر مكي
التنمية االقتصادية في األراضي 
 الفمسطينية

The Role of Cooperatives 
in Economic Development 

in the Palestinian 
Territories 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

التقدير القياسي لمحددات كدالة  دمحم احمد نادؼ نصر
 الطمب عمى الكاردات في فمسطيف

Determinants And 
Econometric Estimation Of 
Imports Demand Function 

In Palestine 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

ضكابط إسبلمية إلصبلح النظاـ  ابراىيـ أميف مضيكؼ الفرا
المالي العالمي لمكاجية األزمات 
 االقتصادية

Islamic Disciplines for 
Refornming the Global 

Financial System to Cope 
with Economic Crises 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

تقدير حجـ االقتصاد الخفي في  أحمد محمكد عبدهللا االستاذ
دراسة قياسية-األراضي الفمسطينية  

Estimating the size of the 
hidden economy in the 

Palestinian Territories "An 
Econometric Study" 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر اإلنفاؽ الحككمي عمى النمك  امل حمداف عمياف خفاجة
االقتصادؼ دراسة قياسية عمى 

 - 1996االقتصاد الفمسطيني  
2011 

The Effect of Government 
Expenditure on Economic 
Growth An Econometric 
Study on the Palestinian 
Economy 1996-2011 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

 -البطالة النسائية في قطاع غزة  لينا خالد إدريس دحبلف
 الكاقع كاألسباب كسبل العبلج

Unemployment Women's in 
Gaza Strip Reality, 
Reasons, Remedies 

جستيرما 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

العكامل المؤثرة في اإلنفاؽ عمى  زياد احمد عبد الحميد ابك فريا
المشاريع التطكيرية في بمديات 

Factors Affecting Spending 
on Development Projects in 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية



قطاع غزة حالة عممية بمدية بيت 
 الىيا

the Gaza Strip 
Municipalities (Beit Lahiya 
Municpality a case study) 

دكر الجمعيات األىمية الفمسطينية  أحمد رزؽ حسيف الكاكؼ 
في تخفيض معدالت الفقر في 
قطاع غزة دراسة حالة جمعية 
 الصبلح اإلسبلمية

The Role Of Palestinian 
NGO's In Reducing Poverty 
Rates In Gaza Strip (Case 

Study) Salah Islamic 
Association 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

االستثمار األجنبي في األراضي  اسماعيل ربيع مصباح الزيف
الفمسطينية كأثره عمى التنمية 

 - 1995االقتصادية خبلؿ الفترة 
2010 

Foreign Ivestment in the 
Occupied Territories and its 

Impact on Economic 
Development from Period 

(1995-2010) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

تقدير دالة الطمب عمى استيبلؾ  فادؼ نعيـ عمي الطكيل
الكيرباء لمقطاع العائمي في 
فمسطيف دراسة حالة قطاع غزة 

(2011-2000لمفترة)  

Estimating Households 
Demand Function on 

Electricity Consumption in 
Palestine Case Study, 

Gaza Strip 
Case Study of th Gaza 

Strip for the period (2000-
2011) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر عجز المكازنة عمى الحساب  احمد محمكد مكسى صيدـ
رؼ: دراسة حالة )األراضي الجا

(2012-1996الفمسطينية   

The Effect of Budget Deficit 
on Current Account: Case 

Study (Palestinian 
Territories 1996-2012) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

دكر سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية  سعيد سفياف سعيد العبادلة
التنمية االقتصادية  في تمكيل

(2011-1997خبلؿ الفترة )  

The Role of Palestine 
Securities Exchange in 
Financing Economic 

Development (1997-2011) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

العمل الخيرؼ التطكعي كدكره في  دمحم ابراىيـ دمحم ابكعمياف
ة مف منظكر التنمية االقتصادي

 إسبلمي دراسة حالة: قطاع غزة

Voluntary Charity Work and 
its Role in Economic 

Development from Islamic 
Perspective Case Study: 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر برامج التمكيل عمى تنمية  دمحم غالب سعيد عمار
ناىية الصغر  )دراسة المشاريع مت

قطاع  -حالة: اإلغاثة اإلسبلمية 
 غزة(

The Effect of Financing 
Programmes on the 

Development of Micro 
Projects (Case Study: 

Islamic Relief - Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

جديد لقياس بناء نمكذج كصفي  احمد غازػ دمحم مينا
رأس الماؿ الفكرؼ: النمكذج 
 النكعي المقارف 

Building a new descriptive 
model for measuring 
intellectual capital: 

جامعة ال ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية



 comparative qualitative )نحك إطار ناظـ لعممية القياس(
model 

(toward a regulatory 
framework for the 

measurement process) 
استخداـ عممية التحميل اليرمي في  حساـ احمد محمكد ابك كطفة

تحديد أكلكيات القطاع الصناعي 
في فمسطيف مف أجل تحقيق 
 التنمية المستدامة

Using Analytic Hierarchy 
Process for Prioritizing 

Industrial Sector in 
Palestine to Achieve 

Sustainable Development 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

العكامل التي تساعد السمطة  حساـ خالد حسيف الريفي
الكطنية في تحقيق االستدامة 
 المالية

Factors that help the 
Palestinian National 

Authority in achieving 
financial sustainability 

يرماجست 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

العكامل المؤثرة عمى معدؿ البطالة  دمحم مازف دمحم األسطل
(2012 - 1996في فمسطيف )  

Factors Affecting th Rat of 
Unemployment in Palestine 

(1996 - 2012) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

دكر مؤسسات اإلقراض النسائية  مي خالد إدريس دحبلف
في تنمية المشاريع الصغيرة 
 األسرية في فمسطيف

The Role of Women 
Lending Institution in Small 

Family Business 
Development in Palestine 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

عمى أداء  أثر السياسات التجارية ابراىيـ العبد حسيف سمكر
االقتصاد الفمسطيني دراسة حالة 
 القطاع الصناعي

Impact of Trade Policies on 
The Performance of 
Palestinian Economy 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

بطالة خريجي بكالكريكس اليندسة  عامر رأفت عمي الغصيف
)أسباب كحمكؿ( دراسة حالة قطاع 
 غزة

Unemployment of 
Engineering Graduates 

(Causes and Solutions) "A 
Case Study of the Gaza 

Strip" 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

قدرة القطاع المصرفي  تحميل مدػ" معتز أكـر حسف فركانة
الفمسطيني عمى جذب المدخرات 

االقتصادية  كتأثيرىا عمى التنمية
(1995-2012)" 

Analyzing the Role of 
Banking Sector in 

Attracting Savings and its 
Effect on Financing 

Economic Development 
(1995 - 2012) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

كاقع السياحة في قطاع غزة كآفاؽ  رمزؼ سمير دمحم شكشؾ
راسة حالةالفنادؽ كد -تنميتيا   

The reality of tourism in the 
Gaza strip and the 

respects for development - 
Hotels as a case study 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر المساعدات األمريكية المقدمة  معاذ حسف عمي العامكدؼ
لمسمطة الفمسطينية عمى القرار 

يني في الفترة السياسي الفمسط

Impact of U.S. Aid to tha 
PA on Palestinian Political 
Resolution in the period 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية



(1994-2009)  (1994-2009) 
دكر البحث العممي كالدراسات  اشرؼ يكنس عبد العزيز عمي

العميا في الجامعات الفمسطينية في 
ق التنمية المستدامة "جامعات تحقي

 غزة نمكذًجا"

The role of scientific 
research and graduate 
studies at Palestinian 

universities in achieving 
sustainable development 
"Universities Gaza model" 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

العكامل االقتصادية المؤثرة عمى  خيرػ مكسى سبلمة قطيط
حجـ التداكؿ في بكرصة فمسطيف 
لؤلكراؽ المالية دراسة تطبيقية عمى 
الشركات المدرجة في بكرصة 

-2006فمسطيف لؤلكراؽ المالية )
2011)  

The Role of Scientific 
Research and Graduate 
Studies in Palestinian 

Universities in Achieving 
Sustainable Development 
"The Universities of Gaza 

as a Model" 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر عجز المكازنة عمى نمك  عاىد نبيل دمحم عناية
-1996االقتصاد الفمسطيني )

2013)  

The Effect of Budget Deficit 
on the Growth of 

Palestinian Economy 
(1996-2013) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

المحددات االقتصادية لمبطالة في  ميا دمحمنافذ مشيكر بيمكؿ
األراضي الفمسطينية دراسة قياسية 

(1995 - 2012)  

The Economic 
Determinants of 

Unemployment in the 
Palestinian Territories 

Econometric Study 1995 - 
2012 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

محددات األجكر في القطاع  ىديل حسف صالح ابك حمدة
الصناعي الفمسطيني  دراسة حالة 
 قطاع غزة

Determinants of wages in 
the Palestinian Industrial 
Sector Case Study: Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

يات اقتصاد
 التنمية

محددات تفاكت تكزيع الدخل في  اشرؼ خميل مصطفي سكيؾ
 1995االقتصاد الفمسطيني لمفترة )
- 2013)  

Determinants of income 
inequality distribution in 
Palestine (2013-1995) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

مكيل البحث كالتطكير في دكر ت ببلؿ جكاد عبد هللا ابك راس
تحقيق النمك االقتصادؼ في 
 فمسطيف

The role of financing 
research and development 

in economic growth in 
Palestine 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

أثر االئتماف الممنكح لمقطاع  دنيا دمحمعكض سميـ صبرة
صادؼ الخاص عمى النمك االقت
-1996الفمسطيني خبلؿ الفترة )

2013)  

The Impact of Credit to the 
Private Sector, on the 
Palestinian Economic 

Growth during the Period 
(1996-2013) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

السياسة المالية في االقتصاد  عبدالصمد معيف دمحم سرداح
مي كدكرىا في محاربة الفقر االسبل

Fiscal Policy in the Islamic 
Economy and its role in the 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية



 Poverty elimination A دراسة مقارنة
Comparative Study 

تقدير دالة التكاليف كاالنتاج في  سامر مكسى دمحم اصميح
غذائية )دراسة قطاع الصناعات ال

ـ(2013قياسية عمى فمسطيف في   

The Estimation of Cost and 
Production Function for the 

Food Industries Sector 
"Econometric Study on 

Palestine in 2013" 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

إلنفاؽ أثر الديف العاـ عمى ا عزيزة دمحم عبدهللا عبيد
الحككمي دراسة تطبيقية عمى 
الديف العاـ لمسمطة الفمسطينية 

2013-1997لمفترة   

Effects of public debt on 
government expenditure 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

تقدير دالة اإلدخار في االقتصاد  رىاـ ناصر عرابى الحرازيف
(2013-1995الفمسطيني لمفترة )  

Estimate the Saving 
Function in the Palestinian 

Economy 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

محددات التضخـ في االقتصاد  ناريماف حساـ شحادة قديح
دراسة قياسية  -الفمسطيني 
(1995-2013)  

Determinants of Inflation in 
the Palestinian Economy 

Econometric Study (1995-
2013) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

مقترح تمكيمي لدعـ المشاريع  دمحم يكسف حسف شبليل
االقتصادية الفمسطينية مف خبلؿ 
 نمكذج صككؾ المشاركة

Funding suggestion to 
support Palestinian 

economic projects by sukuk 
almusharaka 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

دكر منشآت القطاع الخاص  فاطمة تكفيق عبدهللا أبكنعيـ
الفمسطيني في تكفير فرص عمل 
لخريجي كميات التجارة "دراسة 
 حالة قطاع غزة"

The Role of Palestinian 
Private Sector in Providing 
Job Opportunities to the 
students graduating from 
faculties of Commerce 
Case Study: Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

عدالة اإلسبلـ في تكزيع الثركة  كحيد اسماعيل خميل باركد
 دراسة مقارنة مع األنظمة الكضعية

Islam justice in the 
distribution of wealth 

لجامعة ا ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

التأميف  التأميف التعاكني ك) محمكد دمحم محمكد القشاش
 التجارؼ كآثارىما االقتصادية

 ("دراسة مقارنة"

"Cooperative Insurance 
versus Commercial 
Insurance and their 
Economic Impact 

"Comparative Study"" 

الجامعة  ماجستير 2015
ميةاإلسبل  

اقتصاديات 
 التنمية

محددات تدفق التجارة الخارجية  عمى دمحم عمى العبادلو
لفمسطيف )نمكذج الجاذبية 

1995-2013)  

Determinants of Palestine 
Foreign Trade Flow 

(Gravity Model 1995 -
2013) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية

بعاد االقتصادية كالمالية األ زكي غساف زكي القيشاكؼ 
الستخداـ الخبليا الشمسية لتكليد 
 الكيرباء في قطاع غزة

Economic and Financial 
Aspects of using Solar 

Cells to Generate 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

اقتصاديات 
 التنمية



Electricity in Gaza Strip 
الطمب عمى استيبلؾ  تقدير دالة طارؽ إبراىيـ أحمد المقادمة

المياه لمقطاع العائمي في قطاع 
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occupation in the Gaza 
Strip between 1967 and 

1994 

الجامعة  ماجستير 2012
 اإلسبلمية

 التاريخ

صكرة فمسطيف في صحيفة الفتح  إبراىيـ صقر إسماعيل الزعيـ
ـ1947 - 1926المصرية   

Picture of Palestine in the 
Egyptian newspaper Al-

Fath 1926-1947 

الجامعة  ماجستير 2012
 اإلسبلمية

 التاريخ

يس في ببلد الشاـ العيكف كالجكاس فتحي أحمد دمحم حماد
في العيديف الزنكي كاأليكبي 

ـ(1250ػ 1128ىػ/ 648 -522  

Eyes and spies in the 
Levant in the covenants 

Zanki and Ayoubi 522-648 

الجامعة  ماجستير 2012
 اإلسبلمية

 التاريخ



AH / 1128 1250 AD) 
دكر المرأة كمكانتيا زمف الصراع  سمر دمحم دمحم ابك سممية

 - 491سبلمي الفرنجي اإل
ـ1291 - 1098ق / 691  

The Role and Status of 
women at the time of the 
Islamic-Frankish 1291-

1098/691491 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

القكػ الدينية الييكدية في فمسطيف  نايفة حماد سعيد ديبة
كعبلقتيا بالحركة الصييكنية 

ـ1948 - 1902  

Jewish Religious Powers in 
Palestine, And its Relation 
with the Zionist Movement 

(1902-1948) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

االستراتيجية الصييكنية تجاه مدينة  مركاف عبدالرحمف حسيف ابكشمالة
ـ1948 - 1897القدس ما بيف   

The Zionist Strategy 
Towards Jerusalem from 

1897-1948 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

الخميفة العباسي األميف دمحم بف  ابراىيـ محمكد ابراىيـ فرج
ىػ، 198 - 171ىاركف الرشيد )

ـ(814 - 787  

The Abasian Khaleef El 
Ameen Mohammed Ben 

Haroon Al Rasheed. (814 
- 787 A.D, 198-171H) 

رماجستي 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

 التاريخ

خمفاء صبلح الديف عند ابف  سمير حسيف عبد الكريـ ابك محسف
كاصل في كتابو مفرج الكركب في 

 648 - 589أخبار بني أيكب )
ـ( دراسة 1254ػ  1194ىػ/ 

 تاريخية منيجية

Successors of Saladin in 
the book of Ben Wasel, 

Mfrj Alkroub Fi A'khbar Bni 
A'youb, Systematic 

historical study 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

العبلقات السياسية كالعسكرية بيف  أمجد حافع حسيف طاعة
الفاطمييف كالصميبييف في مصر 

ىػ /  570 - 491كببلد الشاـ 
ـ 1173 - 1098  

Political and military 
relations between the 

Fatimids and the Crusaders 
in Egypt and the Levant 

(491-570AH/1098-
1173AD) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

التيارات الييكدية الرافضة  يكنس عبدالحميد يكنس ابكجراد
1948 - 1897لمصييكنية   

Anti-Zionism Jewish 
Parties (1897-1948) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

سامح يكسف دمحم حجكم كالية العيد في العصر العباسي  
 - 861ىػ/ 334 - 247الثاني 

ـ945  

Succession in the Second 
Abbasside Era 247-334 

A.H = 861-945 AD 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

رسائل القاضي الفاضل السياسية  معالي عبدالسبلـ انعاـ الحمبي
يف األيكبي في عيد صبلح الد

-ىػ1169ـ/589-ىػ564)
ـ( تحقيق كدراسة1193  

Alqadi Al fadil Letters of 
The Virtuous Judge in time 

of Salahuddin Al Ayyubi 
(Study and investigation) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

النصح لمحكاـ في صدر اإلسبلـ  نعيـ دمحم عكض عطاهللا
ـ749 - 622ىػ/ 132 - 1  

Advice for Rulers in the 
Early Islamic Era (622-749 

AD = 1-132 H) 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ

القضية الفمسطينية في فكر  تامر محمكد دمحم بريكة
كممارسة أحمد الشقيرؼ مف 

The Palestinian Issue is in 
thought and practicing 

الجامعة  ماجستير 2013
 اإلسبلمية

 التاريخ



ـ1967ػ  1945  Ahmed Al Shugarri from 
(1945-1967) 

تطكر الفكر السياسي لمجبية  فييمة دمحم كماؿ دلكؿ
الديمقراطية لتحرير فمسطيف 

(1991 - 2006)  

The Development of the 
Political Thought of 
Democratic Front for 

Palestine Liberation (1991 
- 2006) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

طرد الفمسطينييف في الفكر  سعيد جميل دمحم تمراز
 - 1882كالممارسة الصييكنية 

1949 

The Expulsion of the 
Palestinians in Thoughts 
and Practices of Zionism 

(1882-1949) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

لرحمف ابكعامراحمد دمحم عبدا االنتفاضة في الصحافة الفمسطينية  
ـ(1987-1993)  

The Intifada in the 
Palestinian Press 1987-

1993 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

الصندكؽ التأسيسي الفمسطيني  الياـ جبر سالـ شمالي
)الكيريف ىايسكد( كدكره في خدمة 

-1920المشركع الصييكني )
ـ(1948  

Palestine foundation Fund 
(Keren Hayesod) and its 

Role in Werving the Zionist 
Project 1920-1948 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

 Security Action in العمل األمني في عيد النبكة مازف بدر عمر حبكب
Prophethood Era 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

حقكؽ اإلنساف في مصر في العيد  عماد صالح دمحم شيخ العيد
ىػ/ 567-358الفاطمي )مف 

ـ(969-1171  

Human Rights in Egypt in 
the Fatimid (From 358-567 

AH\ 969-1171 AD) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

مركاف بف دمحم في مركيات الطبرؼ  احمد صبحي سالـ ابك مصبح
 -ىػ 132ـ/ 691 - ىػ72)

ـ(749  

Marwan bin Muhammad in 
the Narratives of Tabari: 

(72 AH - 691 AD/ 132 AH 
- 749 AD) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

الخدع العسكرية لممسمميف في  عماد عمي دياب الجرك
األندلس مف الفتح إلى السقكط  

ـ(1492-711ىػ = 92-897)  

Military Tricks that Muslims 
used in Andalusia from 
Conquest till fall (92-

897AH - 711-1942AD) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

جكانب الرشد في حكـ المرابطيف  نداء دمحم نافذ مشيكر بيمكؿ
 - 448في المغرب كاألندلس 

ـ1146 - 1056ىػ/ 541  

Aspects of Wisdom in the 
Rule of the Almoravids in 

Morocco and 
Andalusia(448- 541 AH = 

1056- 1146 AD) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ

تطكر النظاـ السياسي اإلسبلمي  سميماف سعد حمد ابكستة
منذ اليجرة حتى نياية العصر 

ـ(750-622ىػ/132-1األمكؼ )  

The Evolution of the 
Isalmic Political System 
from Hijra to the End 

Umayyad Era (622-750 
AD / 1-132 AH) 

الجامعة  ماجستير 2014
 اإلسبلمية

 التاريخ



دكر سبلح الرعب في سياسة  احمد دمحم عطية الداىكؾ
المغكؿ العسكرية اتجاه العالـ 

ىػ = 658-615اإلسبلمي 
ـ1218-1260  

The Role of Horror in the 
Mangoli Military Policy in 
the Islamic World (615-
658AH = 1218-1260AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

الحرائق في ببلد الشاـ كمصر منذ  اياد احمد دمحم عبيد
بداية الدكلة الطكلكنية حتى نياية 

 -ىػ 254/923دكلة المماليؾ )
ـ(868/1517  

Fires in the Levant and 
Egypt Since the Beginning 
Tulunid State until the end 

of the Mamluk State 
(254/923 AH - 868/1517 

AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

التطكر التاريخي لمشركع الدكلة  أنكر جمعة حرب ابك مكر
1999 - 1964الفمسطينية   

The Historical Development 
of the Palestinian State 
Project (1964-1999) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

فمسطيف في مجمة المنار الصادرة  أريج أحمد نايف القططي
ـ(1940 - 1898في مصر )  

Palestine in Al-Manar 
Magazine Issued in Egypt 

(1898 - 1940 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

ؽ اإلنساف في الخبلفة حقك  ثركت دمحم أحمد البيؾ
-750ىػ/232-132العباسية )

ـ(847  

Human Rights in Abbasid 
Caliphate (132-232 
AH/750-847 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

العدؿ عند حكاـ األندلس في  ابراىيـ فتحي ابراىيـ الصكفي
 -ىػ 138عيدؼ اإلمارة كالخبلفة )

ـ(1031 - 756ىػ =  422  

Justice in Al-Andalus 
rulers in the Emirate and 
Caliphate era, (138-422 

Hijri) (756-1031) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

الحياة الفكرية كالثقافية في مدينة  دمحم زارع احمد االسطل
 648القدس في العيد المممككي )

ـ(1516 - 1250ىػ /  922 -  

Intellectual and Cultural 
Life in Jersualem City in El 
Mamluki Age (648 - 922 
AH / 1250 -1516 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

-تاريخ منظمة )إتسل في إسرائيل اسماعيل دمحم محمكد الشريف
ليحي( الصييكنية في فمسطيف 

ـ1940-1948  

The History of the Zionist 
Organization (Etzle in 

Israel-Lehi) in Palestine 
1940-1948 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

اإلبداع الحضارؼ لممسمميف في  مجدؼ خميل دمحم البردكيل
األندلس في عيدؼ اإلمارة 

 755ىػ = 422-138كالخبلفة )
ـ(1030 -  

Muslim's Civilized Conflect 
in anadalusia in the Eras of 
Emirate and cliphate (138-
422 AH = 755-1030 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

منيج الكاقدؼ كمصادره في كتابو  جمعة عبد العزيز دمحم ابك عنزة
 فتكح الشاـ دراسة تاريخية منيجية

El-Waqidi Strategy and 
Sources in his Book 

Fetouh El Sham 

الجامعة  ماجستير 2015
إلسبلميةا  

 التاريخ

تطكر الفكر السياسي لحركة  طارؽ زياد دمحم حسكنة
ـ2006-1991حماس   

The Development of 
Political thought of Hamas, 

1991-2006 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ



نظاـ الرقابة كالمحاسبة المالية في  سعيد ماىر سعيد الحاطـك
-1الراشدة )العيد النبكؼ كالخبلفة 

ـ(660-622ىػ = 40  

Accounting and Auditing 
System During the Era of 

the Prophet Mohammed (P 
B U H) and the Guided 

Caliphs (1 - 40HD = 622 - 
660AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

األخبلؽ اإلسبلمية عند حكاـ  سماح فتحي إبراىيـ الصكفي
كأثرىا في بناء الدكلة األندلس 

 - 711ىػ =  422 -ىػ  92)
ـ(1031  

Moral Values of Rulers and 
their Impact in Building the 
Islamic State (711 - 1031 

AD = 92 - 422 H) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

الجيكد الفمسطينية الشعبية  ىالة خالد عمار أبكطاقية
ة التراث الشعبي كالرسمية لحماي

الفمسطيني في الضفة الغربية 
2012-1965كقطاع غزة   

The Popular and Official 
Palestinian Efforts to 

Preserve the Palestinian 
Folklore in the West Bank 

and Gaza Strip 1965-2012 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

ات الخركج عمى الخبلفة حرك أسماء فتحي إبراىيـ الصكفي
ىػ 132 - 41األمكية في العراؽ )
ـ(661-750=   

Rebellions Against 
Umaiyad Caliphate in Iraq 
(41-132 AH = 661-750 

AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

األكضاع االجتماعية كالعممية  حاـز احمد سميـ الحبلؽ
كالدينية كاالقتصادية كالسياسية 

ممشرؽ اإلسبلمي قبيل الحركب ل
 945ىػ / 490-334الصميبية )

ـ(1097 -  

Social, Scientific, Religious, 
Economical and Political 
Situation in Levant Arab 
World before European 

Crusaders (334-490 AH\ 
945-1097 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

الغفرؼ  أشرؼ رفيق محمكد أثر الحضارتيف الفارسية كالبيزنطية  
عمى الترتيبات اإلدارية في عيد 
 عمر بف الخطاب

ـ(643-634ىػ = 13-23)  

The Effect of Persian and 
Byzantine Civilizations on 

the Administrative 
arrangements during the 

Era of Omar Ibn Al - 
Khattab 

(13-23 AH = 634 - 643 
AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

المقاكمة الشعبية خبلؿ االنتفاضة  اسبلـ سميماف نعماف حبكش
 -1987األكلى في قطاع غزة )

ـ(1994  

The Popular Resistance 
during the first Intifada in 
the Gaza Strip (1987 - 

1994) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

سعيد عبدالرحمف ميدؼ بشرػ  حقكؽ المرأة في الدكلة العباسية  
-750ىػ/656-132في العراؽ )

ـ(1258  

Women's Rights During 
Abbasid Caliphate in Iraq 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

األكضاع السياسية في إسرائيل  حاـز احمد خميل قاسـ
ـ1956 - 1948  

Political Situations in Israel 
1948 - 1956 AD 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ



 - 92محنة العمماء في األندلس  ماجد نمر عثماف الزبدة
ـ1492 -711ىػ/ 897  

The plight of Scientists in 
Andalusia (92AH-897AH/ 

711AD-1492AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

عرسامي دمحم محسف الشا نشأة كتطكر الصحافة الصييكنية  
ـ(1948-1863في فمسطيف )  

The Rise and Development 
of the Zionist Journalism in 

Palestine (1863-1948) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

الشييد إبراىيـ أحمد المقادمة..  أمير دمحم عمي ابك العمريف
 فكره كجياده

Mandate of the calculation 
in the abbasid and its role 
in Keeping the economic 
and public life (123/656 

AH - 750/1258 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

كالية الحسبة في العيد العباسي  عبدالرحمف نصر ىاشـ التتر
كدكرىا في حفع الحياة االقتصادية 

 -ىػ 132/656كالحياة العامة )
ـ(750/1258  

Fall Factors of Andalusia 
(92 - 897 AH = 711 - 

1492 AD) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

-92عكامل سقكط دكلة األندلس ) رامز اسماعيل طو الحمبي
ـ(1492 - 711ىػ = 897  

The position of the Gulf 
Cooperation Council on the 
Palestinian issue between 

1981 – 2012 via it’s official 
statements 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

مكقف مجمس التعاكف الخميجي  عبدهللا محمكد دمحم نجـ
مف القضية الفمسطينية ما بيف 

ـ مف 2012 - 1981عامي 
خبلؿ البيانات الرسمية الصادرة 
 عنو

Human Rights In the 
Mamluks State (1250 - 
1517 AD = 648 - 922H) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

حقكؽ اإلنساف في دكلة المماليؾ  طارؽ دمحم شريتح الكرد
 - 1250ىػ = 922 - 648)

ـ(1517  

Official Political Sulution 
Projects of the Arab - 

Israeli Conflict Recorded in 
Palestinian Affairs Journal 

(1971 - 1993) 

الجامعة  ماجستير 2015
 اإلسبلمية

 التاريخ

مشاريع التسكية السياسية الرسمية  حاتـ خميل احمد السطرؼ 
لمصراع العربي اإلسرائيمي في 

 - 1971مجمة شؤكف فمسطينية )
ـ(1993  

The Zionist Activities in U. 
S. A. (1884 - 1948 AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

اريخالت  

النشاط الصييكني في الكاليات  عبد الرحمف حممي عبد الرحمف الفرا
المتحدة األمريكية ما بيف عامي 

ـ(1948 - 1884)  

The Israeli Violations of 
Human Rights in Gaza 

Strip (2006-2014) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

ائيمية لحقكؽ االنتياكات االسر  ميند دمحم مصطفى االسطل
-2006اإلنساف في قطاع غزة )

ـ(2014  

Israeli Likud Party under 
the leadership of 

Menachem Begin (1973-
1983) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

 التاريخالجامعة  ماجستير The Living Conditions of 2016حزب الميككد اإلسرائيمي فترة قيادة  أسماء غازػ عبدالقادر نصار



ـ(1983-1973مناحيـ بيغف )  Palestinian Refigees in Al 
Bureij Camp (1949 - 

2013) 

 اإلسبلمية

أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  دمحم عمر حسف الجريسي
(2013 - 1949مخيـ البريج )  

The Role of the Opposition 
Movements in Holting the 

Implementation Of the 
Umayad State to Human 
Rights ((41-132HD/661-

750AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

دكر حركات المعارضة في عرقمة  عمي خميل ابراىيـ الشرفا
تطبيق الدكلة األمكية لحقكؽ 

 661ق /  132 - 41اإلنساف )
ـ( 750 -  

The Iraqi Occupatain of 
Kuwait (1990-1991ـ) 

ستيرماج 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 التاريخ

االحتبلؿ العراقي لمككيت  كريمة زىدؼ حسيف القصاص
ـ(1990-1991)  

The Role of the Manghuli 
Danger in Uniting the 

Mamluks Internal Front: 
(648 - 741 AH/1250 - 

1341 AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

مصطفىدمحم الياس إسماعيل أبك  دكر الخطر المغكلي في تكحيد  
 - 648الجبية الداخمية لممماليؾ )

ـ(1341 - 1250ىػ / 741  

The Israeli Occupation 
Security, Administrative 

and Economic Policies in 
the Gaza Strip through 

Military Ruling from 1967 - 
1994 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

سياسة االحتبلؿ األمنية كاإلدارية  خمكد نسيـ خميل نعيـ
كاالقتصادية في قطاع غزة مف 
خبلؿ األكامر العسكرية اإلسرائيمية 

ـ1994-ـ1967مف عاـ   

The Lavent Pilgrimage in 
the Mamluki Era: 648 - 

923 AH - 1250 - 1517 AD 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

شاكر فريد الحشاشعبد المطيف  الحج الشامي في العصر  
ىػ / 923 - 648المممككي )

ـ(1517 - 1250  

Iran - Iraq War (1980 - 
1988AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

 1980الحرب العراقية اإليرانية ) اسبلـ دمحم عبدربو المغير
ـ(1988 -  

The Rights of Captives in 
the Islamic State During 
the Eras of Prophet  and 
Righty Guided Caliphs: 

11-40 AH/ 622 - 661AD 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

حقكؽ األسرػ في الدكلة  فريد اسماعيل حسيف احمد
اإلسبلمية خبلؿ العيديف النبكؼ 

-622ىػ/40 -1كالراشدؼ )
ـ(661  

The Public Affairs in 
Jerusalem (Bayt Al-

Maqdis) between 750-
1099 / 132-492 AH: (A 

Civilization Study) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

 التاريخالجامعة  ماجستير The Zionist Acadamic and 2016األحكاؿ العامة في بيت المقدس   بكر حرب سميماف ابكحميمو



ـ 1099 - 750ىػ/ 492 -132
 )دراسة حضارية(

Cultural Institutions in 
Palestine (1882-1948 AD) 

 اإلسبلمية

المؤسسات العممية كالثقافية  سميرة سعد إسماعيل الصيفي
 - 1882الصييكنية في فمسطيف )

ـ(1948  

Jorat Asqalan Village under 
the British Occupation 

(1918-1948AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

سعيد عبدهللا ياسيف خالد قرية )جكرة عسقبلف( تحت  
- 1948االحتبلؿ البريطاني )

ـ(1918  

The Living Condition of 
Palestinian Refugee in the 

Deir El-Balah Camp: 
(1949-2013) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  نيفيف كليد عبدهللا ايكب
 - 1949ـ دير البمح )مخي

2013)  

Khalid Bin Abdullah 
Alkacrey In the Islamic 

Sources(66-125HD/686-
743AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

خالد بف عبد هللا القّسرؼ في  جبلؿ لطفي عبد النبي صقر
 125 - 66المصادر اإلسبلمية 

ـ".743 - 686ىػ /   

The Israeli Violations of 
Human Rights in Gaza 
Strip: 1994 - 2005 AD 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

االنتياكات االسرائيمية لحقكؽ  حمزة عبدالقادر دمحم رياف
 - 1994اإلنساف في قطاع غزة )

ـ(2005  

The Living Conditions Of 
Palestinian Refugees In 

Khan Younis Camp: (1949 
- 2013AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  ىدػ جبارة أحمد األسطل
-1949مخيـ خاف يكنس )

ـ(2013  

The Living Conditions of 
Palestinian Refigees in Al 
Maghazi Camp (1949 - 

2013) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

لفتاح عبدالحافع حميدعبدالحافع عبدا أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  
(2013 - 1949مخيـ المغازؼ )  

The Social  Living 
Conditions Of Gaza city 

During the British Mandate 
(1918-1948AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

األكضاع االجتماعية في مدينة  عزيزه عمر خميل الغرابمى
ة  تحت االحتبلؿ البريطاني غز 

ـ(1918-1948)  

The Arab Leagues Position 
towards the Palestinian 

cause through Its 
resolutions and Official 

Statements (1987-2006) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

مكقف جامعة الدكؿ العربية مف  دمحم محمكد سمماف المغني
فمسطينية مف خبلؿ القضية ال

القرارات كالبيانات الرسمية الصادرة 
ـ(2006-1987عنيا )  

The Abassed Diplomacy 
Attitude Towards Islamic 
Internal Disputes(AD1258 
- 1136/ AH656 - 530) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

مكقف الدبمكماسية العباسية مف  رائد رحاب حرب الجدبة
/  530زاعات اإلسبلمية الن

ـ1258/ 1136 -ىػ 656  

The living conditions  of  
Palestinian Refugees  in 

the Nusierat Camp (1949-
2013) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ



أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  خالد عبدالحميد مصطفى ابك صفية
 - 1949مخيـ النصيرات )

2013)  

The Israeli Violations in 
Jerusalem (1994-2010 

AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

االعتداءات االسرائيمية عمى مدينة  أحبلـ كماؿ عبد أبكجبللة
ـ(2010-1994القدس )  

Jerusalem in Jordanian and 
Israeli Policies 1967 - 

1948 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

خالتاري  

القدس في السياسة األردنية  عبدالرحمف سالـ أحمد أبكستة
ـ1967 - 1948كاإلسرائيمية   

Israeli Practices of 
Judaization Galilee (1948-

2013) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

الممارسات اإلسرائيمية لتيكيد  نداء دمحم محمكد كشكك
(2013-1948الجميل )  

The Living Conditions Of 
Palestinian Refugees In 
Beach Camp: (1949-

2013AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  جميمة محمكد احمد لبد
ـ(2013-1949مخيـ الشاطئ )  

Evolution of Feminist 
Thought in The Gaza Strip 

And The West Bank 
(1991-2006) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

تطكر الفكر النسكؼ في قطاع غزة  اسماء جياد رجب اسماعيل
ـ(2006-1991كالضفة الغربية )  

The Living Conditions Of 
Palestinian Refugees In 
Jabalia Camp: (1954 - 

2013AD) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

بو ابكحمكببسمة عثماف عبدر  أكضاع البلجئيف الفمسطينييف في  
ـ(2013 -1954مخيـ جباليا )  

The Israeli Occupation 
Attacks on Women in the 

Occupied Palestinian 
Territories in 1967 (1967 - 

2014) 

الجامعة  ماجستير 2016
 اإلسبلمية

 التاريخ

سرائيمي اعتداءات االحتبلؿ اإل ايماف أحمد رشيد أبك الخير
عمى المرأة في األراضي 

 1967الفمسطينية المحتمة عاـ 
(1967-2014)  

The Zionist Movement 
Activities in Britain between 

1897 - 1948 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

نشاط الحركة الصييكنية في  إسبلـ ابراىيـ أحمد حرب
ـ(1948-1897بريطانيا )  

Zionist Activity in Poland  
(1918-1948AD) 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

النشاط الصييكني في بكلندا  اركػ ربحي احمد عاشكر
ـ(1948 - 1918)  

The Role of Monitorship 
and Judiciary in Applying 
Human Rights in Abbasi 
First Era: 132 - 232 AH/ 

750 - 847AD 

جامعة ال ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

دكر الحسبة كالقضاء في تطبيق  اميمو يكسف احمد كشاح
حقكؽ اإلنساف في العصر 

 - 132العباسي األكؿ )
ـ(847-750ىػ/232  

Dr.Abdel- Aziz A. Alrantesi 
"his Life and Jehad" 1947 - 

2004 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ



لشييد الدكتكر عبد العزيز ا سمسبيل حسف يكسف خميل
 2004الرنتيسي "حياتو كجياده" )
ـ(1947 -  

Israeli Attacks on Beit 
Hanoun City between 2000 
- 2014 and the Role of the 
Resistance in Confronting 

them 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

مية عمى مدينة االعتداءات اإلسرائي زكريا عبدهللا محمكد عدكاف
بيت حانكف مف عاـ 

كدكر المقاكمة في  2000/2014
 التصدؼ ليا

The Development of 
Security Doctarine of 

Israel: 1948 - 1982 AD 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

تطكر العقيدة األمنية اإلسرائيمية  رائد أحمد سميـ الحبلؽ
ـ(1982 - 1948)  

Levantine Stomata in the 
First Abbasid Era: 132 - 
232 AH / 750 - 847 AD 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

الثغكر الشامية في العيد العباسي  تكفيق سمماف فريح الحشاش
-750ىػ/232 - 132األكؿ )

ـ(847  

The Reasons for Victory 
and Empowerment of Al-
Muwahidi State In the Era 
of Al-Mansour Yacoub Ibn 
Yusuf Al-Muwahidi (580-

595 AH) 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

أسباب النصر كالتمكيف لمدكلة  دمحم جماؿ محمكد اليكبى
المكحدية في عيد المنصكر 
يعقكب بف يكسف المكحدؼ) 

ىػ(595 -580  

Health and Medical 
Conditions in the Muslim 
East ( 1220 - 642 AD / 

617 - 21 H ) 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

األحكاؿ الصحية كالطبية في  رياض نعيـ ابراىيـ ابكرزؽ 
 - 21المشرؽ اإلسبلمي ) 

ـ (1220 - 642ق / 617  

Levantine Stomata in the 
Omayyad Era: 41 - 132 

AH / 661 - 749 AD 

الجامعة  ماجستير 2017
ميةاإلسبل  

 التاريخ

الثغكر الشامية في العيد األمكؼ  أفراح أحمد نايف القططي
ـ749 - 661ىػ / 132 - 41  

The Reality of Human 
Rights in The Seljuk State 
(1055-1092 AD = 448-

485H) 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

كاقع حقكؽ االنساف في الدكلة  دمحم حمدؼ سعيد مدكخ
ىػ(  485 -447سمجكقية )ال

ـ(1092 -1055)  

The Development of 
Palestinian Military Thought 

between (1935-1968) 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

تطكر الفكر العسكرؼ الفمسطيني  عبلء سامى إبراىيـ عبدهللا
ـ1968-1935ما بيف عامي   

Mamluk State Efforts In 
The Liberation Of The 

Captives 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ

جيكد دكلة المماليؾ في تحرير  مصعب إسماعيل دمحم ىشممكف 
-1250ىػ / 922-648األسرػ )

ـ(1517  

Qansarin's strip from 
Islamic conquest until the 

Umayyad state (15-
132HD/ 636-750AD) 

الجامعة  ماجستير 2017
بلميةاإلس  

 التاريخ

جند قنسريف مف الفتح االسبلمي  إبراىيـ زياد إبراىيـ مقداد
حتى نياية الدكلة األمكية مف 

ـ(750-636ىػ/15-132)  

Horror Weapon Used in 
Muslims Battles During the 

Times of Prophet 

الجامعة  ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 التاريخ



Mohammed (PBUH) and 
the Guided Caliphs From 
(1 to 40 AH / 622 to 661 

AD) 
سبلح الرعب في معارؾ المسمميف  أمية فايز محمكد جحا

 - 1في العيديف النبكؼ كالراشدؼ )
ـ(661-622ىػ / 40  

Civilization of Egypt and 
the Levant, as Depicted in 
the Book "Masalik Al-Absar 
Fe Mamalik Al-Amsar"  Ibn 
Fadlallah Omari (648-749 

AH) 

الجامعة  ماجستير 2018
 اإلسبلمية

 التاريخ

حضارة مصر كالشاـ كما يصكرىا  احمد خميل احمد اليعقكبي
كتاب "مسالؾ األبصار في ممالؾ 
األمصار" البف فضل هللا العمرؼ 

ق(749 -648)  

Methods and Means of the 
Mamluks in the Elimination 
of the Revolutions in Egypt 

and the Levant (648-
 (ـ1517-1250ىػ/923

الجامعة  ماجستير 2018
 اإلسبلمية

 التاريخ

طرائق كأساليب المماليؾ في  دمحم احمد دمحم فكجك
القضاء عمى الثكرات في مصر 

-648كببلد الشاـ )
ـ(1517-1250ىػ/923  

Islamic Family in Andalusia 
 (ىػػ92-400-ـ1010-711)

جامعة ال ماجستير 2018
 اإلسبلمية

 التاريخ

 -األسرة اإلسبلمية في األندلس  شريف خميس العبد أبكجبو
ىػػ(92-400-ـ1010-711)  

Regen Erative Thought 
When Muhammad Rashid 
Rida Through His Writings 

In The Magazine AL - 
Manar 1315-1354/1898ىػػ-

 ـ1935

الجامعة  ماجستير 2018
 اإلسبلمية

يخالتار   

الفكر التجديدؼ عند دمحم رشيد  زياد يكسف دمحم السيقمي
رضاف مف خبلؿ كتاباتو في مجمة 

-1898ىػػ/1354-1315المنار 
ـ1935  

Negotiations and treaties 
between the Marine 

Mamluks and Crusaders in 
Sham Historical, analytical 

& critical Study 

الجامعة  ماجستير 2018
بلميةاإلس  

 التاريخ

المفاكضات كالمعاىدات بيف  دمحم سالـ دمحم صبلح
المماليؾ البحرية كالصميبييف في 

دراسة تاريخية  -ببلد الشاـ 
 تحميمية نقدية

Islamic Family in Andalusia 
in the Era of Taifa 

(1091m،1009m/484 h،400 
h) 

الجامعة  ماجستير 2018
 اإلسبلمية

 التاريخ

د حسيف عبدهللاريماف محمك  األسرة اإلسبلمية في األندلس في  
ق ، 400عصر ممكؾ الطكائف )

ـ(1091ـ ، 1009ق/ 484  

الجامعة  ماجستير 2018 
 اإلسبلمية

 التاريخ

  



سامي حمداف عكاد أبك 
 زىرؼ 

ييكد المدينة في العيد النبكؼ ) 
أكضاعيـ اإلجتماعية كاإلقتصادية 
 كالثقافية (.

The image of the battle of 
Qadisiyah (15 AH - 636 

AD) at the Muslim 
historians until the end of 
the fourth century AH: a 

systematic historical study 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

التاريخ 
اإلسبلم
 ؼ

عبد الحميد جماؿ عبد 
 الحميد الفراني

المقاكمةالشعبية لبلحتبلؿ الصميبي 
ىػ / 690 - 491شاـ )في ببلد ال

ـ (1291 - 1098  

Jews of the city in the era 
of the Prophet (their social, 

economic and cultural 
conditions). 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

أحمد محمكد أحمد 
 الجدؼ

دكر المرأة الجيادؼ في اإلسبلـ مف 
لدكلة البعثة النبكيةحتى نيايةا

ىػ132 -ـ 750 -ـ 611األمكية   

Popular resistance to the 
Crusader occupation in the 

Levant (491-690 AH / 
1098 - 1291 AD) 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

الحياة العممية في فمسطيف في  رشاد عمر دمحم المدني
مرحمةالصراع الصميبي اإلسبلمي 

 - 1098ىػ / 690 - 491
ـ1291  

The role of jihadist women 
in Islam from the Prophet's 
mission until the end of the 
Umayyad state 611 AD - 

750 AD - 132 AH 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

جياد عمي محمكد أبك 
 الكاس

النشاط االقتصادؼ في 
 -ـ 1187ىػ / 583فمسطيف

ـ1252ىػ /650  

Scientific life in Palestine in 
the stage of the Crusader 
Islamic conflict 491 - 690 

AH / 1098 - 1291 AD 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

حساـ حممي يكسف 
 األغا

األكضاع االجتماعية في فمسطيف 
-492زمف الحركب الصميبية 

ـ1291 - 1098 ىػ /690  

Economic activity in 
Palestine 583 AH / 1187 
AD - 650 AH / 1252 AD 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

إبراىيـ أحمد حسف 
 أبكشبيكة

خبلفة بني أمية عند عمي بف 
ىػ/ 132-41الحسيف المسعكدؼ )

ـ( دراسة تاريخية 661-749
 منيجية

The social conditions in 
Palestine during the 

Crusades 492-690 AH / 
1098 - 1291 AD 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

عبدالقادر جبارة دمحم 
 االسطل

حياتو  -مسممة بف عبد الممؾ 
 كجياده

Khilafah Bani Umayya at Ali 
ibn al-Husayn al-Mas'udi 
(41-132 AH / 661-749) A 
systematic historical study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

مكقف الشيعة مف عمي بف أبي  حساـ رشاد عطا رجب
طالب كأبنائو في العيديف الراشدؼ 

 - 632 -ىػ 132- 11كاألمكؼ )
750)  

Muslim bin Abdul Malik - 
his life and jihad 

الجامعة  ماجستير  2008
سبلميةاإل  

التاريخ 
 اإلسبلمي

غساف محمكد أحمد 
 كشاح

مكقف الشيعة مف غزك المغكؿ 
ـ1258ىػ/656لمعراؽ   

The position of the Shiites 
of Ali bin Abi Talib and his 
sons in the two covenants 
and the Umayyad (11 - 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التاريخ 
سبلمياإل  



132 - 632 - 750) 
دمحم نجيب/ عبد الكىاب 
 دمحم حمد

السياسة الداخمية لنكر الديف زنكي ) 
 - 1146ىػ / 569 - 541

ـ (1174  

The position of the Shiites 
against the invasion of the 
Mongols of Iraq 656 AH / 

1258 AD 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التاريخ 
 اإلسبلمي

سف زكريا إبراىيـ ح
 السنكار

الفدائي في قطاع غزة مف  العمل "
1967 - 1973 " 

The Internal Politics of Nur 
al-Din Zanki (541 - 569 
AH / 1146 - 1174 AD) 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

نياد دمحم سعدؼ الشيخ 
 خميل

دكر بريطانيا في بمكرة المشركع 
ـ(.1917-1656الصييكني )  

"The guerrilla action in the 
Gaza Strip from 1967 to 

1973" 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

عدناف عبد الرحمف 
 ابراىيـ أبك عامر

االنتياكات االسرائيمية لحقكؽ 
الفمسطينييف المدنية كالسياسية في 
قطاع غزة خبلؿ االنتفاضة األكلى 

1987 - 1993  

The role of Britain in 
crystallizing the Zionist 
project (1656-1917). 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

خضر عبدالغفار مكسى 
 الجدبة

مكقف منظمة المؤتمر اإلسبلمي 
مف القضية الفمسطينية مف عاـ 

ـ2000حتى عاـ  1969  

Israeli Violations of 
Palestinian Civil and 

Political Rights in the Gaza 
Strip during the First 
Intifada 1987-1993 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

سمير حممي سالـ 
 سيسالـ

المشاريع األمريكية لتسكية القضية 
(  1977 - 1947الفمسطينية )

 دراسة تاريخية تحميمية

The position of the 
Organization of the Islamic 

Conference on the 
Palestinian issue from 1969 

to 2000 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

إبراىيـ دمحم عبدالمطيف 
 نعمة هللا

الرممة في أكاخر العيد العثماني 
/  1864 -ىػ 1333/ 1281)

ـ ( مف خبلؿ سجل المحاكـ 1914
 الشرعية .

American Projects for the 
Settlement of the 

Palestinian Question 
(1947-1977) An Analytical 

Historical Study 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

كماؿ دمحم عبد القادر 
 عثماف

مكاقف دكؿ السكؽ األكربية 
المشتركة تجاه الصراع العربي 

 - 1967اإلسرائيمي مف عاـ 
ريخيةدراسة تا 1987  

Ramla in the late Ottoman 
period (1281/1333 AH - 

1864/1914 AD) through the 
register of Islamic courts. 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

أشرؼ إبراىيـ عبد هللا 
 القصاص

دكر المقاكمة الفمسطينية في 
التصدؼ لمعدكاف اإلسرائيمي لمبناف 

1982 - 1978مف عاـ   

Attitudes of the European 
Common Market Countries 
towards the Arab-Israeli 

Conflict 1967-1987 
Historical Study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التاريخ 
 الحديث

محمكد ىاشـ محمكد 
 عنبر

اإلعجاز التشريعي في عبلج مشكمة 
 الفقر مف منظكر قرآني

The legislative miracle in 
dealing with the problem of 

poverty from a Quranic 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



perspective 
ابراىيـ عيسى ابراىيـ 
 صيدـ

 Al - Sharawi Approach to منيج الشعراكؼ في التفسير
Interpretation 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

فسير الت
كعمـك 
 القرآف

عكدة سميماف عيد ابك 
 مصطفى

عكامل ارتقاء األمـ كانحدارىا في 
 ضكء القرآف الكريـ

The factors of the rise of 
nations and their decline in 

light of the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

صبحى رشيد حسف 
 اليازجى

ة المكضكعية بيف الفراىي الكحد
 كسيد قطب

The objective unity between 
Farahi and Sayed Qutb 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبدهللا عمى عبدهللا 
 المبلحى

تفسير القرآف بالقراءة القرآنية مف 
خبلؿ سكرة الفاتحة ك البقرة كآؿ 
 عمراف

Interpretation of Quran 
reading Quran through 
Surah Al-Fatiha and 

Baqarah and Al-Imran 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

كائنات محمكد جبريل 
 عدكاف

 Quranic miracle in the اإلعجاز القرآني في تشريع الحدكد
legislation of borders 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيج اإلماـ النسفي في القراءات  سحر دمحم فيمي كرديو
 كأثرىا في تفسيره

The approach of Imam al-
Nasafi in the readings and 

their impact on its 
interpretation 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

 -ج الشيخ السعدؼ في تفسير مني ناصر العبد سميـ المرنخ
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير 
 كبلـ المناف

The approach of Sheikh 
Saadi in Tafseer - Tayseer 
Al - Rahman Al - Rahman 
in the interpretation of the 

words of manna 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

 فتحى عبدالعزيز دمحم
 العبادسة

دراسة  -الماء في القرآف الكريـ 
 مكضكعية .

Water in the Holy Quran - 
An objective study. 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ماجد صبحي عبدالنبي 
 الرنتيسي

أثر االتجاه العقمي السمبي في تفسير 
 المنار

Effect of negative mental 
orientation in the 

interpretation of Manar 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ناديو سميـ احمد 
 الدريممي

منيج اإلماـ دمحم أبي زىرة في 
 التفسير

The approach of Imam 
Muhammad Abi Zahra in 

interpretation 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيج الشيخ ىكد بف محكـ اليكارؼ  سامي محمكد دمحم احمد
اإلباضي في تفسير كتاب هللا العزيز 

دراسة كنقد . -  

The approach of Shaykh 
Houd bin Mahkam al - 
Hawari al - Ibadi in the 

interpretation of the book of 
God Aziz - study and 

criticism. 

جامعة ال ماجستير  2002
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



رضا نصر هللا جندؼ 
 القدرة

محبطات العمل الصالح كآثارىا كما 
 يصكرىا القرآف الكريـ

Inhibitors of good deeds 
and their effects as 

portrayed by the Holy 
Quran 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الق دمحم محمكد عبدالخ
 خمة

دراسة تحميمية  -سكرة القصص 
 كمكضكعية

Al - Qasas - An Analytical 
and Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيج الشيخ عبد الحميد كشؾ في  سمر عمر دمحم الصفدؼ
في رحاب التفسير -تفسيره   

The approach of Sheikh 
Abdul Hamid Kashk in his 

interpretation - in the 
interpretation of 
interpretation 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أحمد عايش عمياف 
 حبيب

معالـ الجماعة المسممة في سكرة آؿ 
 عمراف

The features of the Muslim 
community in Surat Al - 

Imran 

الجامعة   ماجستير 2003
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حسف دمحم حسف 
 البمبيسى

دراسة تحميمية  -تفسير سكرة النمل 
 كمكضكعية.

Interpretation of Surat Al - 
Naml - An Analytical and 

Objective Study. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عماد يعقكب سمارة 
 حمتك

خراج مف الديار في ضكء القرآف اإل
دراسة مكضكعية -  

The output of the home in 
the light of the Qur'an - 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فايز حساف سميماف أبك 
 عمرة

اإلصبلح كأثره عمى الفرد كالمجتمع 
دراسة قرآنيةمكضكعية -  

Reform and its impact on 
the individual and society - 

a study of the Qur'anic 
subjectivity 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

كفاح عبدالرحمف أحمد 
 الرممي

سكرة إبراىيـ دراسة تحميمية 
 كمكضكعية

Al - Ibrahim analytical and 
objective study 

ر ماجستي 2004 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دراسة  -الشيطاف : خطكاتو كغاياتو  كائل عمر عمي بشير
 قرآنية مكضكعية

The Devil: His Steps and 
Goals - An objective 

Qur'anic study 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جمع كدراسة  -يج تفسير ابف جر  سعيد حسيف أحمد عابد
مف سكرة األنفاؿ إلى سكرة الحج مف 
خبلؿ تفسيرؼ الطبرؼ كابف أبي 
 حاتـ الرازؼ 

Tafsir Ibn Girij - Collection 
and Study from Surah Al-

Anfal to Surat Al-Hajj 
through Tafsiri Al-Tabari 

and Ibn Abi Hatem Al-Razi 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

ر التفسي
كعمـك 
 القرآف

جماؿ عبدهللا دمحم أبك 
 سحمكب

منيج القرطبي في القراءات كأثرىا 
 في تفسيره

Al-Qurtubi's approach to 
reading and its impact on 

its interpretation 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

آماؿ خميس عبد القادر 
 حماد

ت القرآنية تفسير القرآف بالقرءا
 -العشر مف خبلؿ سكر " اإلسراء 

مريـ " -الكيف   

Interpretation of the Qur'an 
in the Quranic readings 
through the wall "Isra - 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



cave - Mary" 
احبلـ مصباح دمحم 
 ابكشعباف

ية تفسير القرآف بالقراءات القرآن
 -العشر مف خبلؿ سكر " األنفاؿ 

يكنس " -التكبة   

Interpretation of the Koran 
readings of the Koran 

through the wall "Anfal - 
repentance - Yunus" 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دراسة قرآنية  -الفساد كالمفسدكف  ضيائي نعماف السكسي
ةمكضكعي  

Corruption and spoilers - 
an objective Quranic study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المقتطف  -منيج المنصكرؼ في  سميـ عثماف دمحم النجار
 مف عيكف التفاسير

Al - Mansouri 's approach 
in - Extract from the eyes 

of interpretations 

ستير ماج 2006 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ىدػ رشيد شعباف جاد 
 هللا

تفسير القرآف بالقراءات القرآنية 
 -العشر مف خبلؿ سكرة " النكر 

النمل " -الشعراء  -الفرقاف   

Interpretation of the Koran 
readings of the Koran 

through the Surah "light - 
the Criterion - poets - ants" 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فاتنة تكفيق سميماف 
 السكني

تفسير القرآف بالقراءات القرآنية 
العشر مف خبلؿ سكرتي، األنعاـ 
 كاألعراؼ

Interpretation of the Koran 
readings of the Koran 

through the Koran, livestock 
and customs 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عزات أحمد سعيد 
 السكيركي

تفسير القرآف العظيـ مف خبلؿ 
القراءات العشر كالمتكاترة تطبيقًا 
 عمى سكرتي النساء كالمائدة

Interpretation of the great 
Quran through the ten 
readings and frequent 

application on the women 
and table 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبد هللا سميماف 
 مصطفى ابك تيمخ

اإلنفاؽ كنظائره في القرآف الكريـ ػ 
 دراسة مكضكعية

Expenditure and its 
analogies in the Holy Quran 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبداليادؼ سعيد دياب 
 االغا

النظريات العسكرية بيف اإلعداد 
 كالتخطيط )دراسة قرآنية مكضكعية(

Military Theories between 
Planning and Planning (A 

Qur'anic Study of 
Objectivity) 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ريق كنظائرىا في القرآف دراسة الط مازف رشاد عيسى الحمك
 تفسيرية مكضكعية بيانية .

The way and its analogies 
in the Qur'an is a 

descriptive, objective, 
graphical study. 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ىماـ مصطفى سبلمة 
 عكض هللا

 -جمع كدراسة  -تفسير ابف جريج 
ة الفاتحة إلىنياية سكرة مف سكر 

األعراؼ مف خبلؿ تفسيرؼ الطبرؼ 
 كابف أبي حاتـ الرازؼ 

Tafsir Ibn Jarij - Collection 
and Study - From Surah 
Al-Fatiha to the End of 

Surah Al-A'raaf by Tafsiri 
Al-Tabari and Ibn Abi 

Hatem Al-Razi 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
عمـك ك 

 القرآف



عبد الجكاد دمحم نعمات 
 االسطل

منيج اإلماـ دمحم بف أبي زمنيف في 
 تفسير القرآف العزيز

The approach of Imam 
Muhammad bin Abi 

Zamanin in the 
interpretation of the Holy 

Quran 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

امنو محمكد يكسف ابك 
نبش  

سكرة األحزاب ػ أحكاميا كآدابيا 
 كدالالتيا التربكية

Surah Al-Ahzab Its rulings, 
etiquette and pedagogical 

implications 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

محمكد عبدالكريـ أحمد 
 الحسف

 Interpretation of Surah تفسير سكرة طو تفسيرًا مكضكعيًا 
Taha objective 
interpretation 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ىيفاء عبدالرؤكؼ 
 ابراىيـ رضكاف

تفسير القرآف بالقراءات العشر مف 
خبلؿ سكرة ىكد كيكسف كالرعد 
براىيـ كالحجر كالنحل  كا 

Interpretation of the Koran 
readings ten through Surah 

Hood and Joseph and 
thunder and Ibrahim and 

stone and bees 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيج أبي حياف في عرضو  أحبلـ دمحم عمي طكير
لمقراءات كأثرىا في تفسير البحار 
 المحيط

Abi Hayyan's approach in 
his presentation of the 

readings and their impact 
on the interpretation of the 

surrounding seas 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

آماؿ محمكد أحمد 
 الفبلح

تفسير القرآف بالقراءات العشر مف 
 -الحج -األنبياء  -خبلؿ سكرة طو 

 المؤمنكف 

Interpretation of the Quran 
in the ten readings through 
Surah Taha - Prophets - 

Hajj - believers 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عماد شعباف دمحم 
 الشريف

القرآنية  تفسير القرآف بالقراءات"
العشر مف خبلؿ سكرة الزمر حتى 
 "نياية سكرة دمحم

"Interpretation of the Qur'an 
in the Quranic readings 
through Sura Al-Zumor 
until the end of Surah 

Muhammad" 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ابراىيـ دمحم ابراىيـ 
 ماضي

النذر في ضكء القرآف الكريـ ػ دراسة 
 مكضكعية

Vows in the light of the 
Holy Quran objective study 

الجامعة  ماجستير  2007
بلميةاإلس  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

كفاء مصباح احمد 
 حسكنو

تفسير القرآف بالقراءات القرآنية 
 -العشر مف خبلؿ سكرة " القصص 

 -لقماف  -الرـك  -العنكبكت 
األحزاب " -السجدة   

Interpretation of the Koran 
readings of the Koran 

through the Surah "stories - 
spider - Roman - Luqman 

- Sajda - parties" 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبيرة سميح دمحم 
 العامكدؼ

 Earth in the light of a األرض في ضكء دراسة قرآنية
Quranic study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دراسة مكضكعية -سكرة الفاتحة بساـ رضكاف شحاده   Al - Fatihah - An objective 2008  التفسير الجامعة  ماجستير



كعمـك  اإلسبلمية study عمياف
 القرآف

فاطمة عرفات أحمد 
 الحمك

االتصاؿ الصامت كتأثيره في 
 اآلخريف في ضكء القرآف الكريـ

Silent communication and 
its impact on others in the 

light of the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

تفسير القرآف بالقراءات القرآنية  صابر دمحم أحمدأحمد
العشر " مف سكرة التغابف إلى سكرة 
 الناس"

Interpretation of the Koran 
readings Koran 10 "from 

Surat al-Taghaben to Surat 
al-Nas" 

 الجامعة ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبد الباسط دمحم نعمات 
 االسطل

منيج اإلماـ الشككاني في عرض 
القراءات في تفسيره فتح القدير 
 الجامع بيف فني الركاية كالدراية

Imam al-Shawkani's 
approach in presenting the 

readings in his 
interpretation of the opening 

of the omnipotence 
between the art of the 
novel and know-how 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مكسى مسمـ سبلـ 
 الحشاش

اإلعجاز القرآني في الفاصمة القرآنية 
دراسة تطبيقية عمى سكرة النساء -  

Quranic Miracles in the 
Quranic Qura'an - An 

Empirical Study on Surat Al 
Nisa ' 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دراسة  -النعمة بيف الدكاـ كالزكاؿ  رائد دمحم سالـ زيادة
 قرآنية

Grace between 
permanence and demise - 

Quranic study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حسف عبدهللا طو 
خطيبال  

أىداؼ كمقاصد مكضكعات سكرة 
دراسة تحميمية -التكبة   

Objectives and objectives of 
Surah Al - Tawbah - An 

analytical study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اإلعجاز التشريعي آليات الحج في  احمد دمحم احمد الكرنز
 القرآف الكريـ

The legislative miracle of 
the verses of Hajj in the 

Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جبر احمد ابراىيـ ابك 
 عيشو

القمكب كنظائرىا في القرآف الكريـ ػ 
 دراسة مكضكعية

Hearts and their analogies 
in the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2008
ةاإلسبلمي  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

االء احمدىشاـ مصباح 
 عمار

اإلعبلـ: مقكماتو ضكابطو، أساليبو 
في ضكء القرآف الكريـ ػ دراسة 
 مكضكعية

Media: its components, its 
controls, methods in the 
light of the Holy Quran 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
 كعمـك
 القرآف

ىديل دمحم عطية/ يكسف 
 المنيراكؼ 

أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير 
دراسة تطبيقية في سكرة  -القرآف 

 -آؿ عمراف  -البقرة  -الفاتحة 
 النساء

The Effect of Different 
Expression in the 

Interpretation of the Qur'an 
- An Empirical Study in 
Surat Al Fatihah - Al 

Baqarah - Al Omran - 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



Women 
المناسبة بيف الفكاصل القرآنية  طارؽ أحمد دمحم عقيبلف

 كآياتيا ػ دراسة تطبيقية لسكرة األنعاـ
The Occasion Between the 

Quranic Interludes and 
Their Verses An Empirical 
Study of Surah Al-An'am 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سمية عبدالسبلـ حمداف 
 المكح

الخسارة أسبابيا كسبل الكقاية منيا " 
 دراسة قرآنية مكضكعية

Loss causes and means of 
prevention, "a study of 
Quranic subjectivity 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ر التفسي
كعمـك 
 القرآف

منيج القرآف في تحقيق الصحة  فريد فرج سعيد زيارة
 النفسية لئلنسانػ دراسة مكضكعية

The approach of the Qur'an 
in achieving the mental 

health of the human being 
objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

قمجة ميساء كماؿ دمحم البناء العقمي في ضكء القرآف الكريـ  
دراسة مكضكعية -  

Building in the light of the 
Holy Quran - objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

باسل عمر مصطفى 
 المجايده

أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير 
القرآف الكريـ ػ دراسة تطبيقية في 

رة المائدةسك   

The effect of the difference 
of expression in the 

interpretation of the Holy 
Quran applied study in 

Surat Al - Maida 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

 -التبعية في ضكء القرآف الكريـ  امينو دمحم شعباف دلكؿ
 دراسة قرآنية مكضكعية

Dependence in the light of 
the Holy Quran - an 

objective Qur'anic study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

آمنة جماؿ اسماعيل 
 كحيل

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
كآياتيا دراسة تطبيقية لسكرتي النكر 
 كفاطر

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
of the two books of light 

and light 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نجكاف فضل عبدهللا 
 جعفر

انتصار القمة المؤمنة عمى الكثرة 
الكافرة في ضكء القرآف الكريمػ دراسة 
 مكضكعية

The victory of the few who 
believe in infidelity in the 
light of the Holy Quran is 

an objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سمكػ عمي صبلح 
 ابكجحجكح

القتل في ضكء القرآف الكريـ ػ دراسة 
 مكضكعية

Murder in the Light of the 
Holy Quran An objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

كردة مصطفي حافع 
 كحيل

 -السؤاؿ في ضكء القرآف الكريـ 
 دراسة مكضكعية

The question in light of the 
Holy Quran - objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ناريماف حمزة أحمد 
 الغمارؼ 

الماؿ كالبنكف بيف النعمة كالنقمة ػ 
 دراسة قرآنية مكضكعية

Money and the sons 
between grace and 

infallibility study Quranic 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



objective 
 -النجاة في ضكء القرأف الكريـ  ناصر دمحم دمحم معركؼ

 دراسة مكضكعية
Surviving in light of the 
Holy Quran - objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

رمضاف يكسف عبد 
 اليادؼ الصيفي

منيج القرآف الكريـ في التعامل مع 
جرائـ الييكد ػ دراسة تطبيقية بيف 
 الماضي كالحاضر

The Holy Quran 's 
approach to dealing with 

Jewish crimes is an applied 
study between past and 

present 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سامي خميل احمد 
 رضكاف

تفسير القرآف بالقراءات بالقرآنية 
العشر مف خبلؿ سكرة ػ سبأ ػ فاطر 
 ػ يس ػ الصافات ػ ص

Interpretation of the Koran 
readings in the Koran ten 
through Sura Saber Yasin 

al - Saffat p 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نعيمو عبدهللا عطيو 
 البرش

-آفات النفس كما يصكرىا القرآف
 دراسة مكضكعية

Pains of self as depicted by 
the Koran - an objective 

study 

عة الجام ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

زينب حسيف مكسي ابك 
 مكر

 In the light of the Holy السرائر في ضكء القرآف الكريـ
Quran 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المناسبة بيف الفاصمة القرآنية كآياتيا  دمحم بكر عارؼ العف
كطو دراسة تطبيقية لسكرتي مريـ -  

The occasion between the 
Quranic passage and its 

verses - An applied study 
of the verses of Maryam 

and Taha 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نسريف اسماعيل حسف 
 ياسيف

التنشئة االجتماعية في سكرتي النكر 
 كاألحزاب ػ دراسة مكضكعية

Social upbringing in the two 
chapters of light and parties 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فضل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأمتو في القرآف الكريـ  دمحم عبدالخالق دمحم خمة
 ػ دراسة مكضكعية

The virtues of Muhammad 
peace be upon him and his 
nation in the Holy Quran 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نايف شعباف عبدهللا 
 قرمكط

اإلدارة في سكرة يكسف عميو السبلـ 
دراسة مكضكعية -  

Management in Surat Yusuf 
- An objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عماد دمحم فارس ابك 
 كرش

السمكؾ االجتماعي في ضكء القرآف 
 الكريـ ػ دراسة مكضكعية

Social behavior in the light 
of the Holy Quran objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ة القرآنية كآياتيا المناسبة بيف الفاصم دمحم يكسف ىاشـ السيد
دراسة تطبيقية لسكرتي األحزاب  -

 كسبأ

The occasion between the 
Quranic passage and its 
verses - an applied study 

of the parties and the 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



Shab'a parties 
دراسة قرآنية  -قي األمف األخبل عمي دمحم احمد العجكرؼ 

 مكضكعية
Moral security - an 

objective Qur'anic study 
الجامعة  ماجستير  2009

 اإلسبلمية
التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيج اإلماـ األلكسي في القراءات  ببلؿ عمى رشاد العسمى
 كأثرىا في تفسيره "ركح المعاني"

Imam al-Ausi's approach to 
reading and its impact on 
the interpretation of "the 

spirit of meanings" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المناسبة بيف الفاصمة القرآنية كآياتيا  عمر حسيف دمحم الدكيؾ
دراسة تطبيقية لسكرة آؿ عمراف -  

The occasion between the 
Quranic passage and its 

verses - An applied study 
of Surah Al-Imran 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ميا دمحمعرفة ىاشـ 
 سكيؾ

ذكك القربى كاألرحاـ في ضكء القرآف 
 الكريـ ػ دراسة مكضكعية

Relatives in the Light of the 
Holy Quran An objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2010
ميةاإلسبل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

رىيفة مكسي قدكرة 
 ابراىيـ

سعادة اإلنساف في القرآف الكريـ ػ 
 دراسة مكضكعية

The human happiness in 
the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فكزية شحادة أحمد 
 البراكؼ 

اإلعجاز التربكؼ لمقرآف الكريـ في 
ريسطرؽ التد  

Educational miracle of the 
Holy Quran in teaching 

methods 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اإلعراض كنظائره في القرآف الكريـ ػ  آالء جياد فكزؼ صالح
 دراسة مكضكعية

Sympathy and its analogies 
in the Holy Quran An 

objective study 

جستير ما 2010 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اإلرادة اإلنسانية في ضكء القرآف  دمحم عثماف دمحم حمس
 الكريـ ػ دراسة مكضكعية

Human Will in the Light of 
the Holy Quran An 
Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

شريف زىير ابراىيـ 
بكعبدكأ  

معالـ األسرة المسممة في القرآف 
دراسة مكضكعية -الكريـ   

The Muslim Family in the 
Holy Quran - An Objective 

Study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أحمد محمكد إسماعيل 
 كحيل

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
المائدةكآياتيا ػ دراسة تطبيقية لسكرة   

The appropriate between 
the Quranic chapters and 
their verses is an applied 

study of the surah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الكفاء في ضكء القرآف الكريـ ػ  كفاء حيدر أحمد شقكرة
 دراسة مكضكعية

Fulfilling in the light of the 
Holy Quran an objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

طغياف الحكاـ كخفة الشعكب ػ  عاطف دمحم احمد المحاـ
 دراسة قرآنية مكضكعية

The tyranny of the rulers 
and the lightness of the 
people is an objective 

Qur'anic study 

جامعة ال ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التفسير الجامعة  ماجستير  Heaven in the Light of the 2010 -السماء في ضكء القرآف الكريـ أمل حمدؼ دمحم 



 Holy Quran - An Objective دراسة مكضكعية الكحمكت
Study 

كعمـك  اإلسبلمية
 القرآف

نمر دمحم مصطفى ابك 
 عكف 

كاصل القرآنية المناسبة بيف الف
كآياتيا دراسة تطبيقية مف سكرة دمحم 

 ملسو هيلع هللا ىلص حتى نياية سكرة الرحمف

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
from the Surah Muhammad 

(peace and blessings of 
Allaah be upon him) until 

the end of Surat Al-
Rahman 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نكر الديف دمحم حرب 
 عقيبلف

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
كآياتيا دراسة تطبيقية لسكرة البقرة 

إلى نياية السكرة 142مف آية   

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
of the surah of the cow 

from verse 142 to the end 
of Sura 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عايشة صبلح سالـ/ 
 قاسـ الفرا

األخذ في ضكء القرآف الكريـ دراسة 
 مكضكعية

Taking into account the 
light of the Holy Quran an 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية  ككثر بساـ دمحم النعساف
كآياتيا ػ دراسة تطبيقية عمى سكر 

فصمت -الزمر  ػ غافر    

The appropriate between 
the Koranic chapters and 
their verses applied study 
on the wall of the groups 

Ghafir - separated 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ىاني دمحم محمكد ابك 
 شنب

المناسبة بيف الفاصمة القرآنية كآياتيا 
 ػ دراسة تطبيقية لسكرتي يكنس كىكد

The occasion between the 
Quranic passage and its 

verses is an applied study 
of Surat Yunus and Houd 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سيا دمحم محيي الديف 
 القطاع

منيج القرآف الكريـ في تحقيق 
 السعادة الزكجية ػ دراسة مكضكعية

The Holy Quran 's 
Approach to Achieving 

Marital Happiness 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

سير التف
كعمـك 
 القرآف

فاطمة دمحم محمكد 
 شمداف

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
كآياتيا ػ دراسة تطبيقية لسكرة لقماف، 

 السجدة ، يس، الصافات، ص

The Occasion Between the 
Quranic Interludes and 
Their Era An Empirical 

Study of Sura Luqman, Al-
Sajdah, Yass, Safat, p 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عدلي أحمد عطية 
 البرش

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
كآياتيا دراسة تطبيقية لسكرة الفرقاف، 

 الشعراء، كالنمل

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
of Sura al-Furqan, poets, 

and ants 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التفسير الجامعة  ماجستير  Prophecy and intimidation 2010الترغيب كالترىيب كدكرىما في احمد مصباح عبدالعزيز 



استقامة اإلنساف ػ دراسة قرآنية  رزؽ 
 مكضكعية

and their role in the 
integrity of human study of 

Quranic objectivity 

كعمـك  اإلسبلمية
 القرآف

ريـ مرفق محمكد 
 الشرافي

العبلقة بيف الفكاصل القرآنية كآياتيا 
دراسة تطبيقية لسكر القصص ػ ا 

 لعنكبكت ػ الرـك

The relationship between 
the Quranic chapters and 
their verses is an applied 
study of the story of the 

Roman spider 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية  إيماف عيد عمي دركيش
كآياتيا ػ دراسة تطبيقية لسكرة 

 األعراؼ

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 

of the law of customs 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

القكة أنكاعيا كمقكماتيا كآثارىا ػ  خالد دمحم عيد الحكاجرؼ 
 دراسة قرآنية مكضكعية

Strength, types, elements 
and effects of the study of 

the Quranic objective 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
 كعمـك
 القرآف

عبد هللا سالـ أحمد 
 سبلمة

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
كآياتيا ػ دراسة تطبيقية عمى سكرة 

 الحجر كالنحل كاإلسراء

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
on Surah Al-Hijr, the Bees 

and the Isra 

معة الجا ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

احمد دمحم عطية يكسف 
 المنيراكؼ 

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
 كآياتيا دراسة تطبيقية لسكرة البقرة

The appropriate between 
the Quranic chapters and 
their verses is an applied 
study of the surah of the 

cow 

عة الجام ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية  كائل عمي دركيش فرج
كآياتيا تػ دراسة تطبيقية لسكرتي 

 األنفاؿ كالتكبة

Between the Quranic 
chapters and their verses. 
An applied study of the 

Anfal and Tawbah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

سير التف
كعمـك 
 القرآف

يسرػ عبدالفتاح محمكد 
 ابكجاسر

اإلرساؿ في ضكء القرآف الكريـ ػ 
 دراسة مكضكعية

Sending in the light of the 
Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التكاصل االجتماعي أنكاعو،  ماجد رجب العبد سكر
 ضكابطو، آثاره كمعكقاتو

Social communication 
types, controls, effects and 

constraints 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منار عمر دركيش 
 الحمك

آداب التعامل في ضكء القصص 
دراسة مكضكعية-القرآني  

The etiquette of dealing in 
the light of Quranic stories 

- objective study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جمبلت عيد محمكد 
 أبكناصر

لفظة القرآف في القرآف الكريـ دراسة 
 مكضكعية

الجامعة  ماجستير  2011 2317/5000
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التفسير الجامعة  ماجستير  lfuzat alquran fi alquran 2011ألقى كمشتقاتيا في ضكء القرآف   الياـ سعد عبدهللا 



ة مكضكعيةالكريـ  دراس العثامنة  alkarim dirasat mawdueia كعمـك  اإلسبلمية
 القرآف

جياد احمد محيسف 
 حجاج

منيج اإلماـ مقاتل بيف سميماف 
 البمخي في تفسيره

'alqaa wamushtaqatuha fi 
daw' alquran alkarim 

dirasatan mawdueiatan 

اجستير م 2011 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم عبدالشفكؽ 
 عبدالشككر األسطل

اإلماـ السمرقندؼ كمنيجو في 
 القراءات في تفسيره بحر العمـك

manhaj al'imam muqatil 
bayn sulayman albalkhii fi 

tafsiruh 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ماؿ سالـ ديبدمحم ك المناسبة بيف الفكاصل القرآنية  
كآياتيا ػ دراسة تطبيقية مف سكرة 
 الشكرػ حتى نياية سكرة األحقاؼ

al'imam alsmrqndiu 
wamanhijuh fi alqara'at fi 

tafsiruh bahr aleulum 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

-األمـ المكذبة في الدنياعقكبات  دمحم بكر دمحم الرياحي
 دراسة قرآنية مكضكعية

almunasibat bayn alfawasil 
alquraniat wayatiha 

dirasatan tatbiqiatan min 
surat alshuwraa hataa 
nihayat surat al'ahqaf 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

لكسي في تفسيره منيج الشيخ األ عبدهللا ربيع عبدهللا جنيد
ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ 

 كالسبع المثاني

euqubat al'umam 
almukadhabat fi aldnya-
drast quraniat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير ا  أمجد كفيق دمحم أبكمطر
تطبيقية في لقرآف الكريـ ػ دراسة 

 سكرة التكبة كيكنس كىكد كيكسف

manhaj alshaykh al'alusii fi 
tafsiruh ruh almaeani fi 
tafsir alquran alkarim 
walsbe almathanii 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أسماء كجيو ابراىيـ 
 ابكصفية

الصحبة في ضكء القرآف الكريـ 
ةدراسة مكضكعي  

'athara aikhtilaf al'iierab fi 
tafsir a laquran alkarim 

dirasatan tatbiqiat fi surat 
altawbat wayunus wahud 

wayusif 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبدالرؤكؼ احمد 
 عبدالرؤكؼ عبدالغفكر

دراسة قرآنية  -المصالحة كخطابيا
 مكضكعية

alsahbat fi daw' alquran 
alkarim dirasat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

النظاـ السياسي في ضكء القرآف  دمحم فاركؽ دمحم اليباش
 الكريـ ػ دراسة قرآنية مكضكعية

almusalahat wakhitabuha- 
dirasat quraniat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2011
يةاإلسبلم  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مريـ أميف عبد الحافع 
 خضر

المحف كاإلبتبلءات في سكرتي 
 يكسف كالقصص ػ دراسة مكضكعية

alnizam alsiyasiu fi daw' 
alquran alkarim dirasat 

quraniatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ة بيف الفكاصل القرآنية المناسب نمر جبر احمد سدر
كآياتيا ػ دراسة تطبيقية لسكر يكسف 

براىيـ  كالرعد كا 

almahn wal'iibtila'at fi surati 
yusif walqasas dirasat 

mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عمي دمحم يكسف 
 البغدادؼ

عكامل فبلح األمة اإلسبلمية في 
لكريـ دراسة مكضكعيةضكء القرآف ا  

almunasibat bayn alfawasil 
alquraniat wayatiha dirasat 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 



tatbiqiat lisur yusif walraed 
wa'iibrahim 

 القرآف

دارتو في ضكء  رنا دمحم حسف حمداف الكقت كميادينو كا 
 القرآف الكريـ ػ دراسة مكضكعية

eawamil filah al'umat 
al'iislamiat fi daw' alquran 

alkarim dirasatan 
mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ىياـ عبدالقادر جبر 
 فرحات

المنيج القرآني في عبلج أخطاء 
 المؤمنيف في العيد النبكؼ 

alwaqt wamayadinuh 
wa'iidaratih fi daw' alquran 
alkarim dirasat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اإلعجاز العممي في آيات بداية  ىبو سعيد دمحم فارس
 الككف كنيايتو دراسة مكضكعية

almanahaj alquraniu fi eilaj 
'akhta' almuminin fi aleahd 

alnubui 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

سير التف
كعمـك 
 القرآف

عادؿ عبدالقادر 
 اسماعيل اليكر

تفسير القرآف الكريـ بالقراءات 
القرآنية العشر مف سكرة الفتح إلى 

 سكرة المنافقكف 

al'iiejaz aleilmiu fi ayat 
bidayat alkawn wanihayatih 

dirasatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

بدالمطيف رجب جمعة ع
 القانكع

قضايا األمة كعبلجيا في القصص 
 القرآني دراسة مكضكعية

tafsir alquran alkarim 
bialqara'at alquraniat 

aleashr min surat alfath 
'iilaa surat almunafiqun 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم أحمد محمكد 
 أبكالمبف

اسبة بيف الفكاصل القرآنية المن
كآياتيا دراسة تطبيقية لسكر جزء 

 تبارؾ

qadaya al'umat waeilajuha 
fi alqasas alqaranii 

dirasatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عامر عبلف رميح 
 الكحيدؼ

المناسبة بيف الفكاصل القرآنية 
طبيقية مف سكرة كآياتيا ػ دراسة ت

 الكاقعة إلى نياية سكرة التحريـ

almunasibat bayn alfawasil 
alquraniat wayatiha 

dirasatan tatbiqiatan lisur 
juz' tubarik 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم محمكد حساف 
 عاشكر

أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير 
اسة تطبيقية مف القرآف الكريـ ػ در 

 سكرة األنبياء إلى سكرة القصص

almunasibat bayn alfawasil 
alquraniat wayatiha dirasat 

tatbiqiatan min surat 
alwaqieat 'iilaa nihayat 

surat altahrim 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ابتساـ ديب محمكد 
 سمكر

كالتغيير في منيجيات في اإلصبلح 
ضكء سكرة عبس  دراسة مكضكعية 

 تطبيقية

'athara aikhtilaf al'iierab fi 
tafsir alquran alkarim 

dirasatan tatbiqiatan min 
surat al'anbia' 'iilaa surat 

alqasas 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

محمكد أحمد دمحم 
 األسطل

اآليات القرآنية  القيادة في ضكء
 )دراسة مكضكعية(

manahijiat fi al'iislah 
waltaghyir fi daw' surat 

eabas dirasat mawdueiat 
tatbiqia 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

النكر في السياؽ القرآني دراسة  ايماف عمى دمحم السيد
 مكضكعية

alqiadat fi daw' alayat 
alqurania (draasat 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 



mawdueia) القرآف 
أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير  ايماف دمحم ديب عامر

القرآف الكريـ  دراسة تطبيقية في 
 سكرة العنكبكت إلى سكرة غافر

alnuwr fi alsiyaq alqarani 
dirasat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2012
سبلميةاإل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

محمكد ابراىيـ محمكد 
 نكر

المنيج القرآني في تزكية األنفس 
دراسة مكضكعية مف خبلؿ 

 القصص القرآني

'athara aikhtilaf al'iierab fi 
tafsir alquran alkarim 

dirasatan tatbiqiatan fi surat 
aleankabut 'iilaa surat ghafir 

ة الجامع ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عامر مصطفى خميل 
 قاسـ

أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير 
القرآف الكريـ دراسة تطبيقية مف 
 سكرة فصمت إلى سكرة الحديد

almanahaj alquraniu fi 
tazkiat al'anfus dirasatan 
mawdueiatan min khilal 

alqasas alquranii 

الجامعة  ماجستير  2012
سبلميةاإل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عائدة دمحم سعيد 
 أبكحميمة

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
ضكء سكر الذاريات كالطكر كالنجـ 
كالقمر كالرحمف كالكاقعة كالحديد 

 دراسة مكضكعية

'athara aikhtilaf al'iierab fi 
tafsir alquran alkarim 

dirasatan tatbiqiatan min 
surat fusilat 'iilaa surat 

alhadid 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

امية عبد هللا شعباف 
 الغرة

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
 سكر )الحجر ػ النحل(

manhijiat al'iislah waltaghyir 
fi daw' suar aldhdhariat 

waltuwr walnajm walqamar 
walrahmin walwaqieat 

walhadid dirasat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

انتصار عطكة حسف 
 الفرا

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
سكرتي النمل كالقصص دراسة 

 مكضكعية

manhijiat al'iislah waltaghyir 
fi suar (alhajar alnhl) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

النعـ البرية كالبحرية في ضكء القرآف  ىبة عكض أحمد نبياف
 الكريـ دراسة مكضكعية

manhijiat al'iislah waltaghyir 
fi surati alnaml walqusas 
dirasatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عراب في تفسير أثر اختبلؼ اإل دمحم عبدالفتاح فؤاد بدكؼ 
القرآف الكريـ دراسة تطبيقية عمى 
 األجزاء قد سمع كتبارؾ كعـ

alnaeam albariyat 
walbahriat fi daw' alquran 

alkarim dirasatan 
mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فداء مصمح أحمد 
 األسكد

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
براىيـ دراسة  سكرتي الرعد كا 

 مكضكعية

'athara aikhtilaf al'iierab fi 
tafsir alquran alkarim 

dirasatan tatbiqiatan ealaa 
al'ajza' qad samie 
watabarak waem 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اسبلـ دمحم سبلمو 
 اضيير

منيجيات التغيير كاإلصبلح في 
الفاتحة كالبقرة دراسة  سكرتي

 مكضكعية

manhijiat al'iislah waltaghyir 
fi surati alraed wa'iibrahim 
dirasatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فادؼ أحمد محمكد 
 أبكذكابة

آيات الرقية الشرعية دراسة ٍقآنية 
 مكضكعية

manhijiat altaghyir wal'iislah 
fi surati alfatihat walbiqrat 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 



dirasatan mawdueia القرآف 
إيماف حسني جبر 

 الحناكؼ 
أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير 
القرآف الكريـ دراسة تطبيقية مف 

 سكرة الرعد إلى سكرة طو

ayat alraqiat alshareiat 
dirasat qinanyt mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في  جياد دمحم اسحاؽ شراب
سكرتي المؤمنكف كالنكر دراسة 

 مكضكعية

The Quran in the Quran is 
an objective study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ل حسف ياسيفببلؿ خمي منيجيات اإلصبلح كالتغيير في  
سكرتي األنبياء كالحج دراسة 

 مكضكعية

  And their derivatives in 
the light of the Holy Quran 

an objective study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أسماء جميل أحمد 
 محمكد

آنيةالميف كالشدة في الدعكة دراسة قر   The approach of the imam 
is a fighter between 

Suleiman al-Balkhi in his 
interpretation 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عمر عبدالحي حمداف 
 شراب

اليجر في القرآف الكريـ دراسة 
 مكضكعية

Imam al - Samarqandi and 
its methodology in the 

readings in the 
interpretation of Bahr al - 

Ulum 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في  إيماف محمكد دمحم الفرا
سكرتي يكنس كىكد دراسة 

 مكضكعية

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
of Surat Al-Shura until the 

end of Surah Al-Ahqaf 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

احمد طبلؿ حممي 
 السمكني

المدح كالثناء دراسة قرآنية 
 مكضكعية

Penalties of the nations 
lying in the world - an 
objective Qur'anic study 

لجامعة ا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في  عبل احمد دمحم العجكرؼ 
سكرتي اإلسراء كالكيف دراسة 

 مكضكعية

The approach of Shaykh 
al-Alusi in his interpretation 
of the spirit of meanings in 

the interpretation of the 
Holy Quran and the 

sevenfold 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبدالمؤمف ابراىيـ دمحم 
 الفقي

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
سكرتي األنفاؿ كالتكبة دراسة 

 مكضكعية

The effect of the difference 
of interpretation in the 

interpretation of the Holy 
Quran applied study in 
Surat al-Tawba, Yunus, 

Houd and Yusuf 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سامي دمحم بشير ىاشـ 
 الجدبة

 -األمف في ضكء القصص القرآني 
 دراسة قرآنية مكضكعية

The companionship in the 
light of the Holy Quran is 

an objective study 

لجامعة ا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



نياد عمر خميل 
 المدىكف 

ذكك االحتياجات الخاصة في القرآف 
 الكريـ دراسة مكضكعية

Reconciliation and 
discourse - a study of the 

Quranic subjectivity 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سكينة كنظائرىا في القرآف الكريـ ال محمكد دمحم عبد خاص
 دراسة مكضكعية

The Political System in the 
Light of the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ممنيجيات التغيير كاإلصبلح في  عطا يكسف دمحم كادؼ
 ضكء سكرة آؿ عمراف

The trials and tribulations in 
Suriti Yusuf and the stories 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبد السبلـ رزؽ حسيف 
 الكاكؼ 

 منيجيات اإلصبلح كالتغيير في.
 سكرتي مريـ كطو دراسة مكضكعية

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 
of the walls of Joseph, the 

thunder and Abraham 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

زىر صالح اسماعيل 
 أبكعبيد هللا

منيج البقاعي في القراءات في 
تفسيره نظـ الدرر في تناسب اآليات 

 كالسكر

Factors of the peasantry of 
the Islamic nation in the 
light of the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نجكػ عبد الرؤكؼ 
 ابراىيـ رضكاف

الذؿ كنظائره في القرآف الكريـ ػدراسة 
 مكضكعية

The time, its fields and its 
management in the light of 

the Holy Quran is an 
objective study 

الجامعة   ماجستير 2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في  نيى أحمد عمي أبكالعبل
ضكء سكر الشكرػ كالزخرؼ 

كالدخاف كالجاثية دراسة مكضكعية 
 تطبيقية

The Quranic Approach to 
the Treatment of the 

Mistakes of the Believers in 
the Prophetic Age 

ير ماجست 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اياد راضي دمحم ابك 
 سعدة

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
سكر يس، الصافات، ص دراسة 

 مكضكعية

Scientific miracle in the 
verses of the beginning and 

end of the universe 
objective study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ير التفس
كعمـك 
 القرآف

سامي حسيف دمحم 
 أبككردة

المنيج القرآني في المكاساة كتفريج 
 الكربات ) دراسة مكضكعية (

Interpretation of the Holy 
Quran readings of the 

Koran from the Surah Al - 
Fath to the hypocrites 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جياد خميس  احمد
 ابكدية

 -العناية الربانية بنبي البشرية 
 "دراسة قرآنية مكضكعية"

The issues of the nation 
and its treatment in Quranic 

stories objective study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عامر فكزؼ يكسف 
 عكدة

القدرة اإلليية في آيات النفس 
بشرية دراسة قرآنية مكضكعيةال  

The occasion between the 
Quranic chapters and their 
verses is an applied study 

of the part of Tabarak 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم احمد عبدالفتاح 
 يحيى

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
دراسة سكر الزمر غافر فصمت 

The occasion between the 
Quranic chapters and their 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 



 verses is an applied study مكضكعية
from Sura to the end of 

Surah Al-Tahrim 

 القرآف

عايشة شامخ خميس 
 جراد

النظر كنظائره في ضكء القرآف 
 الكريـ دراسة مكضكعية

The effect of the difference 
of interpretation in the 

interpretation of the Holy 
Quran applied study from 

the Sura of the Prophets to 
Surat Al - Qasas 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ابراىيـ داككد سبلـ 
 درغاـ

كأىداؼ  الدراسة التحميمية لمقاصد)
الحزب السابع مف القرآف الكريـ آؿ 

 ("170-93" عمراف

Methodologies in Reform 
and Change in the Light of 

Surat Abes 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جيياف حسف جابر ابك 
 صبحة

منيجيات االصبلح كالتغيير في 
دراسة مكضكعية -صكرة االنعاـ   

Leadership in light of 
Quranic Verses (objective 

study) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جميمة محمكد عبدالعزيز 
 سعيد

منيجيات التغيير كاإلصبلح في 
سكر: األحقاؼ دمحم الفتح الحجرات 

 ؽ دراسة مكضكعية

The light in the Quranic 
context is an objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سناء عبدالكىاب محمكد 
 أبكالجدياف

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
 سكرة األعراؼ ػ دراسة مكضكعية

The Effect of Different 
Expression in the 

Interpretation of the Holy 
Quran An Applied Study in 
Sura Al-Ankaboot to Surat 

Ghafir 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المناسبة بيف الفكاصل كآياتيا في  عبل منير حمدؼ االغا
 سكر الحج كاألنبياء كالمؤمنيف

The Qur'anic approach in 
recommending the souls is 
an objective study through 

Quranic stories 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في  ىاني دمحم عبد الجمب
سكرتي الفرقاف كالشعراء دراسة 

 مكضكعية

The Effect of Different 
Expression in the 

Interpretation of the Holy 
Quran An Empirical Study 
of Sura Chaptered to Surat 

Al Hadid 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الجكاب في ضكء القرآف الكريـ  نسيمة نبيل دمحم ابكطو
 دراسة مكضكعية

Methodologies of reform 
and change in the light of 
the wall of atoms and the 

phase and the star and the 
moon and the Rahman and 

the incident and iron 
objective study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التفسير الجامعة  ماجستير  Methodologies of reform 2013سكرة الفتح دراسة تحميمية  رحمة فرج دمحم حجك



 and change in the wall كمكضكعيو
(stone bees) 

كعمـك  اإلسبلمية
فالقرآ  

بياء حسف سميماف 
 زعرب

-أثر الفكر الصكفي في التفسير
 دراسة كنقد

Methodologies of reform 
and change in the ants and 

stories 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم عبدالرحيـ دمحم 
 السحار

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
يةسكر جزء تبارؾ دراسة مكضكع  

Land and sea graces in the 
light of the Holy Quran 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منيجيات التغيير كاإلصبلح في  حرية دمحم عمى عزاـ
 ضكء سكرة النساء دراسة مكضكعية

The effect of the difference 
of interpretation in the 

interpretation of the Koran 
applied study on the parts 
has heard and blessed and 

uncle 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ايماف صالح مصطفى 
 الرياشي

الغفمة في ضكء القرآف الكريـ دراسة 
 مكضكعية

The Methodologies of 
Reform and Change in Al-

Ra'ad and Ibrahim 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ايماف عكاد يكسف 
 الشرافي

المحبة كالكراىية في ضكء القرآف 
 الكريـ دراسة مكضكعية

Methodologies of Change 
and Reform in Surat Al - 
Fatihah and Al - Bakra 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

كداد رياض اسماعيل 
 حمد

تحميل جممة الشرط كبياف أثرىا عمى 
دراسة تطبيقية  -المعنى التفسيرؼ 

 عمى سكرة البقرة

Ayat al-Rukiyya al-
Shar'iyyah An objective 

study of the Qur'an 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم عمر محمكد 
 العزامي

كأثرىا  منيج ابف تيمية في القراءات)
 (في استدالالتو

معمكمات عف الترجمة مف 
Googleالمنتدىالجكاؿ 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سمية جبر سبلمة 
 دكيدار

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الحادؼ عشر مف القرآف 

 148 الكريـ )سكرة النساء مف اآلية
(26-1إلى سكرة المائدة مف اآلية   

الخصكصية Googleحكؿ 
 كاألحكاممساعدةإرساؿ تع

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أياـ عبدالناصر رمضاف 
 خمة

الذكر كالذاكركف في القرآف الكريـ 
 دراسة مكضكعية

Zikr and Zukrun in the Holy 
Quran objective study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حرب عبد اليادؼ حرب 
 قدكرة

كأىداؼ  الدراسة التحميمية لمقاصد)
الحزب الثالث مف القرآف الكريـ 
 ("202-142" سكرة البقرة: اآليات

(Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the third party of the Holy 

Quran Surat Baqarah: 
verses "142-202") 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

 Chastity in the light of the العفة في ضكء القرآف الكريـ فدكػ فؤاد دمحم الزربتمى
Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فسير التالجامعة  ماجستير  Analytical study of the 2014الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ عبدهللا أميف حسيف 



يرالمغ الحزب السادس مف القرآف الكريـ  
-15)سكرة آؿ عمراف اآليات مف: 

92)  

purposes and objectives of 
the sixth party of the Holy 
Quran (Surat Al-Imran 
verses verses: 15-92) 

كعمـك  اإلسبلمية
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  أسماء دمحم سعيد حسكنة
الحزب الحادؼ كالعشريف مف القرآف 

 - 93الكريـ سكرة التكبة اآليات: 
 - 1، كسكرة يكنس اآليات:129

25 

Analytical Study of the 
Objectives and Objectives 
of the Twenty-first Party of 
the Holy Quran Surah Al-
Tawbah Verses: 93 - 129, 
Surah Yunus Verses: 1 - 

25 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مراـ محمكد منصكر 
 زعرب

 -القرآف الكريـ  اسـ الرحمف في)
 (دراسة مكضكعية

(Name of Rahman in the 
Holy Quran - an objective 

study) 

الجامعة   ماجستير 2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أعضاء جسـ اإلنساف في القرآف  عمي فرج دمحم عاشكر
دراسة مكضكعية -الكريـ   

Members of the human 
body in the Holy Quran - 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

محمكد مكسي أحمد 
 شعت

بيف الفاصمة القرآنية كآياتيا  المناسبة
" دراسة تطبيقية ك مكضكعّية لسكرة 

 الكيف "

The occasion between the 
Quranic passage and its 
verses "An applied and 

objective study of the Cave 
of the Cave" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

يؾأحمد دمحم أحمد الب كبياف أثرىا  تحميل جممة الشرط) 
دراسة  -عمى المعنى التفسيرؼ 

تطبيقية عمى سكر: األعراؼ 
 (كالتكبة كاألنفاؿ

(Analysis of the sentence 
clause and its impact on 

the explanatory meaning - 
applied study on the fence: 

customs and Anfal and 
repentance) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حسف مرزكؽ حسف 
 سمكر

الغكاية في ضكء القرآف الكريـ دراسة 
 مكضكعية

Seduction in the light of the 
Holy Quran objective study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أثرىا عمى  تحميل جممة الشرط كبياف اسبلـ ديب بكر قنيطة
المعنى التفسيرؼ "دراسة تطبيقية 
 عمى سكرتي آؿ عمراف كالنساء"

Analysis of the Condition of 
the Condition and its Effect 

on the Interpretative 
Meaning "An Empirical 
Study on the Surat Al-

Imran and Women" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
 كعمـك
 القرآف

لمقاصد كأىداؼ  الدراسة التحميمية) سماح فايز دمحم مطر
الحزب الرابع مف القرآف الكريـ سكرة 

 ("252-203" البقرة: اآليات

(Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Fourth Party of the Holy 
Qur'an Surat Al-Baqarah: 

Verses 203-252) 

الجامعة   ماجستير 2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



فداء حسيف عبدالحي 
 الفرا

أكصاؼ النار كأىميا كأسباب دخكليا 
في ضكء القرآف الكريـ دراسة 

 مكضكعية

Descriptions of fire and its 
people and the reasons for 
its entry in the light of the 
Holy Quran objective study 

تير ماجس 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مصعب احمد يكسف 
 ابكحمبية

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في 
دراسة  -سكر األحزاب كسبأ كفاطر 

 مكضكعية

Methodologies of Reform 
and Change in the Parties' 
Wall, Saba and Fater - An 

Empirical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

لؤؼ سعدالديف دمحم 
 ابكسكيرح

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  
الحزب الخامس عشر مف القرآف 
الكريـ  )سكرة األنعاـ اآليات : 

111 - 165 )  

 Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Fifteenth Party of the 
Holy Quran (Al-An'am 

verses: 111- 165) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

رشا صالح أحمد 
 العدلكنى

 -الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ 
 دراسة مكضكعية

The Noble Community in 
the Holy Quran - An 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم راتب شحده ابك 
 زرقو

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الثالث عشر مف القراف 
الكريـ لسكرتي المائدة مف اآلية ) 

-1( كسكرة  األنعاـ )82-120
35)  

Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the thirteenth party of the 
Koran for the two tables of 
the verse of (82-120) and 

Surat al-An'am (1-35) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  سعيد طو شاكر خضر
الحزب الثالث ك العشريف مف القرآف 

(83-1الكريـ )سكرة ىكد  اآليات:   

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Twenty-third Party of 
the Holy Quran (Surah 

Huda verses 1-83) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

لمقاصد كأىداؼ  الدراسة التحميمية) ابراىيـ سميـ سميـ لبد
 الحزب الثاني مف القرآف الكريـ البقرة

"75-141") 

(Analytical study of the 
purposes and objectives of 

the second party of the 
Holy Quran cow "75-141") 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  ريياـ بساـ دمحم النعساف
الجزء الثاني كالعشريف مف سكرة 

(109 - 26يكنس )  

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Twenty-Second Part of 

Yunus (26 - 109) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  زياد حمزة عمي عبيد
 171الحزب الثامف عشر مف آية 
مف  40مف سكرة األعراؼ إلى أية 

 سكرة األنفاؿ

Analytical study of the 
goals and objectives of the 
18th party from verse 171 
of Al-A'raf to 40 of Anfal 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ايمف عبد الحميد احمد 
 ابك سكيرح

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الرابع عشر مف القرآف الكريـ 

(110 - 36عاـ مف آية )سكرة األن  

Analytical Study of the 
Purposes and Purposes of 
the Fourteenth Party of the 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



Holy Quran Al-Anaam, 
verse (36-110) 

الطيبات كالخبائث في ضكء القرآف  اسراء كماؿ دمحم الحاج
مكضكعية"الكريـ "دراسة   

Al-Taibat and Al-Khubayth 
in the light of the Holy 
Quran "objective study" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

االء ركحي زىدؼ 
 دكيدار

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الخامس ك الثبلثيف مف 

القرآف الكريـ  )سكرة المؤمنكف مف 
" إلى آخر السكرة، كالنكر 1ة "اآلي

"(20-1مف اآلية "  

Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the thirty-fifth party of the 

Holy Quran (Surat Al-
Mu'minun from Verse 1 to 
Sura, and the light from 

verse 1-20) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

معيف دمحم رمضاف 
 يكسف

تحميل جممة الشرط كبياف أثرىا عمى 
المعنى التفسيرؼ " دراسة تطبيقية 
 عمى سكرتي المائدة كاألنعاـ"

Analysis of the sentence 
clause and its effect on the 

explanatory meaning: 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اسماعيل محمكد سيير 
 عاشكر

تحميل جممة الشرط كبياف أثرىا عمى 
المعنى التفسيرؼ ) دراسة تطبيقية 
عمى سكرة إبراىيـ كالحجر كالنحل 

 كاإلسراء كالكيف (

Analysis of the sentence 
clause and its effect on the 

explanatory meaning 
(applied study on Surat 

Ibrahim, stone, bees, Isra, 
and cave) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مصعب عادؿ دمحم 
 خضير

الشرط كبياف أثرىا  تحميل حممة"
دراسة  -عمى المعنى التفسيرؼ 

 , تطبيقية عمى سكر )الفرقاف
الشعراء ، النمل ، القصص ، 

 (العنكبكت ، الرـك

"Analysis of the condition 
campaign and its impact on 
the explanatory meaning - 
applied study on Sur (Al 

Furqan, Poets, Ants, 
Stories, Spider, Roman) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حناف صبلح صالح 
 حشيش

تحميل جممة الشرط ك بياف أثرىا 
عمى المعنى التفسيرؼ " دراسة 

كرة يكنس ك ىكد ك تطبيقية عمى س
 يكسف ك الرعد "

Analysis of the sentence 
clause and its effect on the 
explanatory meaning "An 
applied study on Surat 

Yunus, Hood, Joseph and 
Thunder" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مناؿ عبدالرحمف 
 إسماعيل أبكسخيمة

اسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الدر 
الحزب الثاني عشر مف القرآف 
الكريـ مف سكرة المائدة مف اآلية 

(27-81)  

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 

the Twelfth Party of the 
Holy Quran from Surat Al-

Ma'ida (Verse 27-81) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 التفسير
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  رابعة فرج دمحم حجك
الحزب العشريف مف القرآف الكريـ 

(92-34)سكرة التكبة اآليات:   

Analytical study of the 
objectives and objectives of 
the twentieth party of the 
Holy Quran (Surah Al-

ستير ماج 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



Tawbah verses: 34-92) 
الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  كالء جماؿ عاطف كريـ

الحزب السابع كالعشريف مف القرآف 
مف سكرة الحجر إلى  1آية -الكريـ 

مف سكرة النحل( 50آية   

Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the twenty-seventh party of 
the Holy Quran - verse 1 

of Al-Hijr to verse 50 of Al-
Nahl) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

جياد أحمد إسماعيل 
 قزاعر

الظالميف في ضكء  الثبات في كجو"
 "القرآف الكريـ

"Stability in the face of 
oppressors in the light of 

the Holy Quran" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حناف حسف محمكد 
 سمكر

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الخامس كالعشريف مف القرآف 

 53الكريـ )سكرة يكسف مف اآلية 
(18-1إلى سكرة الرعد مف اآلية   

Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the twenty-fifth party of the 
Holy Quran (Surat Yusuf 

from verse 53 to Surat al-
Thunder of verse 1-18) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أحمد حسف أحمد أبك 
 داف

تحميُل جممِة الّشْرِط كَبَياُف أثِرىا عمى 
دراسة تطبيقية -المْعَنى التفِسيرؼ 

 -السجدة  -َكِر )لقماف عمى س  
 -يس  -فاطر  -سبأ  -األحزاب 

ص( -الصافات   

Analysis of the sentence 
clause and its effect on the 

explanatory meaning - 
applied study on the fence 
(Luqman - Sajdah - parties 
- Saba - Fater - Yass - 

Safat - r) 

الجامعة  ماجستير  2015
سبلميةاإل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

منير محمكد 
 عبدالرؤكؼ عبدالغفكر

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الثاني ك الثبلثيف مف القرآف 

-1الكريـ )سكرة طو  اآليات: 
135)  

Analytical study of the 
goals and objectives of the 
second and thirtieth party of 

the Holy Quran (Surah 
Taha verses: 1-135) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سناء صمحي صالح 
 الدحدكح

لمقاصد كأىداؼ  الدراسة التحميمية)
الحزب الثامف مف القرآف الكريـ آؿ 
-1" كالنساء "200-171" عمراف

23") 

(The analytical study of the 
goals and objectives of the 
eighth party of the Koran 
Al-Imran "171-200" and 

women "1-23") 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

لمقاصد كأىداؼ  الدراسة التحميمية) ياسر دمحم حسف بخيت
الحزب الخامس مف القرآف الكريـ 
-1" عمراف كآؿ "286-253" البقرة

14") 

(Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Fifth Party of the Holy 
Quran Al-Baqarah 253-
286 and Al Imran 1-14) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبد الحميد ماجد حسف 
 زقكت

الكقائية في حماية األمكاؿ  الكسائل"
 "في القرآف الكريـ

"Preventive means in the 
protection of funds in the 

Holy Quran" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التفسير الجامعة  ماجستير  Methodologies of change 2015منيجيات التغيير كاإلصبلح في نضاؿ عزمي عبدالرازؽ 



دراسة مكضكعية -جزء عـّ   شنف  and reform in the section of 
the uncle - an objective 

study 

كعمـك  اإلسبلمية
 القرآف

 -القرآف الكريـ  السبيل في ضكء" رىاـ دمحم شعباف عبد هللا
 "دراسة مكضكعية

"The Way in Light of the 
Holy Quran - An Objective 

Study" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

يع ابراىيـ عبد السم
 خميس العرابيد

الكقائية لحماية األعراض  الكسائل"
 "في القرآف الكريـ

Preventive means to protect 
symptoms in the Holy 

Quran" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

المكعظة في ضكء القصص القرآني  مرفت دمحم أحمد حماد
دراسة مكضكعية -  

Sermons in the light of 
Qur'anic stories - objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة" دمحم ممدكح دمحم الشريف
الحزب الكاحد كاألربعيف مف القرآف 
ـ مف سكرة ( إلى 46العنكبكت ) الكري

21سكرة لقماف ) )" 

"Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Forty-first Party of the 
Holy Quran from Surah Al-

Ankaboot (46) to Surah 
Luqman (21)" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

احمد محمكد زكي 
 شراب

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة"
ف القرآف الحزب السابع كالثبلثيف م

مف اآلية  الكريـ، سكرة الفرقاف
(، سكرة الشعراء مف اآلية 21-77)

(1-110 )" 

"Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Thirty-seventh Party of 
the Holy Quran, Surat Al-

Furqan from Verse (21-77) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

لمقاصد كأىداؼ  الدراسة التحميمية ) جكاد تكفيق حسيف اسميـ
 " (الحزب الخمسيف مف القرآف الكريـ
89-24اآليات: سكرة الزخرؼ سكرة "

سكرة الجاثية  59-1الدخاف اآليات:
37-1اآليات:  " 

(Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the 50th party of the Holy 
Quran) "Al-Zakhrv verses: 
24-89" Surah Al-Smoke 
verses: 1-59 Surat Al-
Jathiyya Verses: 1-37 " 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مكسى أحمد عيسى 
 شعيبات

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب العاشر مف القرآف الكريـ 

ػػ ػ 88)سكرة النساء اآليات :  
147)  

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the 10th Party of the Holy 
Quran (Surah Al-Nisa ', 

verses 88, 147) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

خالد دمحم خميل ابك 
 كميل

تحقيق القراءات القرآنية الكاردة في 
كلى مف القرآف األجزاء الستة األ

الكريـ مف كتاب مدارؾ التنزيل 
 كحقائق التأكيل لئلماـ النسفي

To achieve the Quranic 
readings contained in the 
first six parts of the Holy 

Qur'an from the book of the 
download and the truths of 

the interpretation of the 
Imam Al-Nasafi 

ر ماجستي 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



دمحم نبيل سميماف 
 األفندؼ

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الثبلثيف مف القرآف الكريـ  

"مف سكرة اإلسراء إلى 99)اآلية "
" مف سكرة الكيف(74اآلية "  

Analytical study of the 
purposes and objectives of 

the thirtieth party of the 
Holy Quran (verse 99 of 

Surat Al Isra to verse 74 of 
Surah Al Kahf) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

آيات حسف حسيف 
 دحبلف

أخبلؽ األنبياء كالصالحيف في ضكء 
دراسة مكضكعية -القرآف الكريـ   

The ethics of prophets and 
righteous in the light of the 

Holy Quran - objective 
study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

خديجة حسف شعباف 
 المطكؽ 

لمقاصد كاىداؼ  الدراسة التحميمية)
الحزب الحادؼ كالثبلثيف مف القرآف 
 "75" الكريـ( )سكرة الكيف اآلية

 (إلى آخر سكرة مريـ

(The analytical study of the 
purposes and objectives of 
the thirty-first party of the 

Holy Quran) (Al-Kahf verse 
"75" to the last Surat 

Maryam) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

غساف تيسير ابراىيـ 
 قكيدر

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
بلثينمف القرآف الحزب الرابع ك الث

 الكريـ )سكرة الحج(

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Thirty-Fourth Party of 
the Holy Quran (Al-Hajj) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سعدهللا رمضاف ابراىيـ 
 قكتة

منيج القصص القرآني في التربية 
ضكعيةدراسة مك   

The curriculum of Quranic 
stories in education 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  نسمو نافذ اسعد الغكلة
الحزب السادس كالعشريف مف القرآف 

إلى  19الكريـ )سكرة الرعد مف آية 
رة إبراىيـ(مف سك  52اآلية   

Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the twenty-sixth party of 

the Holy Quran (Thunder of 
verse 19 to verse 52 of the 

Abraham) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

صد ألىداؼ كمقا الدراسة التحميمية) أحمد سميـ سميـ لبد
الحزب الرابع كالعشريف مف القرآف 
إلى  "84" الكريـ مف سكرة ىكد اآلية

 (مف سكرة يكسف "52" اآلية

(Analytical study of the 
objectives and objectives of 
the twenty-fourth party of 
the Holy Quran of Surah 

Hud verse 84 "to verse" 52 
"of Surat Yusuf) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

فاطمة عماد دمحم ابك 
 كرش

تأثير القرآف الكريـ عمى المخمكقات 
 ) دراسة مكضكعية (

Effect of the Quran on 
Creatures (objective study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ياسر يكسف دمحم جاد 
 الحق

تحميمية لمقاصد كأىداؼ الدراسة ال
الحزب الثالث كالثبلثيف مف القرآف 

-1الكريـ سكرة األنبياء مف اآلية )
112 )  

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Thirty-third Party of the 
Holy Quran The Prophets 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



of Verse (1-112) 
التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة" دمحم طاىر محمكد القـر

الحزب التاسع كالعشريف مف القرآف 
-1اإلسراء اآليات:  سكرة)."الكريـ

98) 

"Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Twenty-Ninth Party of 
the Holy Quran" (Al-Israa, 

Verses 1-98) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

محمكد عبد الحميد 
 محمكد ابك غبف

التضحية في ضكء القرآف الكريـ 
 "دراسة مكضكعية"

Sacrifice in the light of the 
Holy Quran "objective study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مد عفانةانشراح دمحم أح التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة" 
الحزب الرابع كاألربعيف مف القرآف 
24الكريـ )مف اآلية  مف سكرة سبأ  
 (مف سكرة يس 27  إلى اآلية

"Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Forty-Fourth Party of 

the Holy Quran" (from verse 
24 of Surah Saba to verse 

27 of Surat Yassin) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عطاء طمعت دمحم خميل 
 المكح

الثقة باهلل في ضكء القرآف الكريـ 
 "دراسة مكضكعية"

Trust in God in light of the 
Holy Quran "objective study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دراسة تحميمية لمقاصد كأىداؼ  حافع تكريـ حافع البطة
الحزب السادس عشر مف القرآف 
-1الكريـ )سكرة األعراؼ مف اآلية

87)  

An Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the 16th Party of the Holy 

Quran (Surat Al-A'raf, 
Verse 1-87) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  محمكد حمد دمحم منكف 
الحزب السابع كالخمسيف مف القرآف 

 -الحاقة  -القمـ  -الكريـ )الممؾ 
نكح( -المعارج   

Analytical Study of the 
Objectives and Objectives 
of the Seventh Party of the 
Holy Quran (King - Pen - 
Haakka - Ma'araj - Noah) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سماح جماؿ احمد 
 البسيكني

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة"
الحزب األربعيف مف القرآف الكريـ، 

88-51سكرة القصص ) كسكرة  (
45-1العنكبكت ) )" 

"Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the 40th Party of the Holy 
Quran, Surah Al-Qasas 
(51-88) and Spider-Man 

(1-45) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبد هللا سميماف طو عبد 
 الغفكر

تحميل جممة الشرط كأثرىا عمى 
دراسٌة تطبيقيٌة  -المعنى التفسيرؼ 

-فصمت  -غافر-)الزمرلسكر 
 -الدخاف -الزخرؼ -الشكرػ 

 الجاثية(

Analysis of the Condition of 
the Condition and its Effect 

on the Interpretative 
Meaning - An Applied 
Study of the Walls (Al-
Zomor-Ghafir, Faslat-

Shura, Decor, Smoke, Al-
Jathiyya) 

الجامعة  ماجستير  2016
سبلميةاإل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



نادره ىاشـ عبدالفتاح 
 ابكحامده

في ضكء  العبلقات األسرية)
دراسة  -القصص القرآني 
 (مكضكعية

(Family relations in the light 
of Quranic stories - 

objective study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

زيز خالد ناصر عبد الع
 مصمح

أعداء المؤمف في ضكء القرآف الكريـ 
 "دراسة مكضكعية"

The enemies of the believer 
in light of the Holy Quran 

"objective study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

شاديو عمر محمكد 
 الحمبي

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
ألربعيف مف القرآف الحزب السابع كا
" "مف سكرة الزمر 32الكريـ )اآلية 
"" مف سكرة غافر(40إلى اآلية   

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Forty-Seventh Party of 
the Holy Quran (Verse 32 
"From Surat Al-Zumor to 

Verse 40" of Surat Ghafer) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

غساف محمكد دمحم 
 الشكربجي

 ضكء القرآف الكريـ كسب الماؿ في"
 "دراسة مكضكعية"

"Making money in the light 
of the Holy Quran" objective 

study " 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

حميميةالدراسة الت ) دمحم حافع حسيف طاعة لمقاصد كأىداؼ  
الحزب الثالث كاألربعيف مف القرآف 
-31 الكريـ )سكرة األحزاب اآليات

23-1سكرة سبأ اآليات  ,73 ) 

(Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the 43rd Party of the Holy 
Quran (Surat Al-Ahzab 

Verses 31-73, Sura Verses 
1-23) 

الجامعة   ماجستير 2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مناؿ عكني حسيف 
 عاشكر

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب التاسع عشر مف القرآف 

-1(كالتكبة )75-41الكريـ األنفاؿ)
33)  

Analytical study of the 
objectives and objectives of 
the nineteenth party of the 
Holy Quran Anfal (41-75) 
and repentance (1-33) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  دمحم عزات صالح جحا
الحزب الثاني كاألربعيف مف القرآف 

-22الكريـ "سكرة لقماف اآليات 
، سكرة السجدة، سكرة األحزاب 34

"30-1اآليات   

Analytical Study of the 
Purposes and Objectives of 
the Forty-second Party of 
the Holy Qur'an "Surah Al-

Ahzab Verses 1-30" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الحصػار كُسبل مكاجيتو في ضػكء  سامي جبر عبد اشتيكؼ 
 القػرآف الكريـ " دراسػػة مكضكعيػػة "

The siege and ways to 
confront it in the light of the 
Holy Quran "objective study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أيمف أحمد إسماعيل 
 عياد

لمقاصد كأىداؼ  الدراسة التحميمية)
 -الحزب التاسع مف القرآف الكريـ 
 ("87-24" سكرة النساء مف اآلية

(Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the ninth party of the Koran 
- Surat women from verse 

"24-87") 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ىبو أنكر صالح 
 الحمايدة

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الثامف كالثبلثيف مف القرآف 

 الكريـ

Analytical study of the 
purposes and objectives of 
the thirty - eighth party of 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



the Holy Quran 
حذيفة مجدؼ حميداف 

 المصرؼ 
اإلساءة كما يصكرىا القرآف الكريـ 

دراسة مكضكعية -  
Abuse as portrayed by the 

Holy Quran - objective 
study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبد هللا دمحم كامل 
 الجمل

 -في زمف الحرب  حقكؽ اإلنساف"
 "دراسة قرآنية مكضكعية

"Human Rights in Times of 
War - An Important 

Qur'anic Study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
 كعمـك
 القرآف

محمكد كماؿ صالح 
 ابكزرينة

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة"
الحزب الخامس كاألربعيف مف القرآف 
 83-28اآليات )  الكريـ سكرة يس

-1(، سكرة الصافات اآليات )
148) 

الجامعة  ماجستير  2016 3444/5000
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

بلح كالتغيير في منيجيات اإلص صبره احمد عيد نصير
 سكرة المائدة دراسة مكضكعية

"aldirasat altahliliat 
limuqasid wa'ahdaf alhizb 
alkhamis wal'arbaein min 
alquran alkarim surat ys 
alayat ( 28-83 ), surat 

alsaafaat alayat (1-148) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مي يكسف مكسي ع
 البيكؾ

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الثامف كالعشريف مف القرآف 

-51الكريـ سكرة النحل اآليات: 
128 

manhijiat al'iislah waltaghyir 
fi surat almayidat dirasatan 

mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

باسمة دمحم عبد القادر 
لعمصيا  

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة"
الحزب الثامف كاألربعيف مف القرآف 
-41آية:  الكريـ )سكرة غافر مف

مف سكرة فصمت 46حتى آية:  )" 

aldirasat altahliliat limuqasid 
wa'ahdaf alhizb alththamin 

waleishrin min alquran 
alkarim surat alnahl alayat: 

51-128 

ير ماجست 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

نجبلء أحمد يكسف 
 خمف

كالتغيير في  منيجيات اإلصبلح)
دراسة  -سكر جزء قد سمع 
 (مكضكعية

"aldirasat altahliliat 
limaqasid wa'ahdaf alhizb 
alththamin wal'arbaein min 
alquran alkarim (swrt ghafir 
min ayt: 41-hta ayt: 46 min 

surat faslt)" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

صفاء حسف حسيف 
 المشيراكؼ 

السعي اإلنساني بيف اليداية 
 كالضبلؿ "دراسة قرآنية مكضكعية"

(imnahijiat al'iislah 
waltaghyir fi suar juz' qad 

samie - dirasatan 
mawdueia) 

الجامعة  ماجستير  2017
بلميةاإلس  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

أمل عمر محمكد 
 العزامي

اليداية كالميتدكف في ضكء القرآف 
دراسة مكضكعية -الكريـ   

alsaeyu al'iinsaniu bayn 
alhidayat waldalal "drasat 

quraniat mawdueia" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

دمحم عبد المجيد عبد 
قفة المطيف  

تحميل جممة الشرط كبياف أثرىا عمى 
دراسة تطبيقية  -المعنى التفسيرؼ 

alhidayat walmuhtaduwn fi 
daw' alquran alkarim - 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 



عمى السكر مف األحقاؼ إلى 
 الصف

dirasat mawdueia القرآف 

ط ك بياف أثرىا تحميل جممة الشر  رشا دمحم بدر الزبيدؼ
عمى المعنى التفسيرؼ دراسة 

تطبيقية )مف سكرة الجمعة إلى سكرة 
 الناس(

tahlil jumlat alshart 
wabayan 'athraha ealaa 

almaenaa altafsirii - 
dirasatan tatbiqiatan ealaa 
alsuwr min al'ahqaf 'iilaa 

alsaf 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 

لقرآفا  

اسامة عادؿ يكسف 
 السمطاف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب السادس كالخمسيف مف 

التغابف  -القرآف الكريـ )المنافقكف 
التحريـ( -الطبلؽ  -  

tahlil jumlat alshart w bayan 
'athraha ealaa almaenaa 
altafsirii dirasatan tatbiqia 
(mn surat aljumeat 'iilaa 

surat alnas) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدارسة" ميا دمحم إبراىيـ أبكجياب
الحزب التاسع كاألربعيف مف القرآف 

47الكريـ مف اآلية  مف سكرة  
مف سكرة  23فصمت إلى اآلية 

 "الزخرؼ

aldirasat altahliliat limaqasid 
wa'ahdaf alhizb alssadis 
walkhamsin min alquran 
alkarim (almunafiqun - 
altaghabun - altalaq - 

altahrim) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

شيريف عيسى ابراىيـ 
 فسفكس

التحميمية لمقاصد كأىداؼ  الدراسة"
الحزب الرابع كالخمسيف مف القرآف 

حمفالكريـ، سكرة الر  كالكاقعة  
 "كالحديد

"alddarisat altahliliat 
limaqasid wa'ahdaf alhizb 
alttasie wal'arbaein min 

alquran alkarim min alayat 
47 min surat fusilat 'iilaa 

alayat 23 min surat 
alzakhraf" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

آالء يكسف جمعو 
ةسبلم  

اليسر كالعسر في ضكء القرآف 
 الكريـ  دراسة مكضكعية

"aldirasat altahliliat 
limaqasid wa'ahdaf alhizb 
alrrabie walkhamsin min 
alquran alkarim, surat 
alrahmin walwaqieat 

walhadiyd" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

سة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الدرا ىبة عمي عبد الحجار
الحزب التاسع كالخمسيف مف القرآف 
الكريـ مف سكرة النبأ إلى نياية سكرة 

 الطارؽ 

alyusr waleusr fi daw' 
alquran alkarim dirasatan 

mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ببلؿ خالد عبدالحي 
 كبلب

ة لمقاصد كأىداؼ الدراسة التحميمي
الحزب الخامس كالخمسيف مف 
 -القرآف الكريـ )سكرة المجادلة 

الصف( -الممتحنة  -الحشر   

aldirasat altahliliat limaqasid 
wa'ahdaf alhizb alttasie 
walkhamsin min alquran 
alkarim min surat alnaba 
'iilaa nihayat surat altaariq 

الجامعة  ماجستير  2017
سبلميةاإل  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التفسير الجامعة  ماجستير  aldirasat altahliliat limaqasid 2017الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ عبير سييل حسيف 



 wa'ahdaf alhizb alkhamis الحزب الستيف مف القرآف الكريـ كريـز
walkhamsin min alquran 

alkarim (swrt almujadalat - 
alhashr - almumtahanat - 

alsf) 

كعمـك  اإلسبلمية
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كاىداؼ  دمحم حسف عبدهللا ظاىر
الحزب األكؿ مف القراف )سكرة 
-1الفاتحة، كسكرة البقرة اآليات:)

74)  

aldirasat altahliliat limaqasid 
wa'ahdaf alhizb alsitiyn min 

alquran alkarim 

ر ماجستي 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

التربية اإليمانية كدكرىا في معالجة  االء خميل صقر ابككريـ
دراسة قرآنية -الجريمة   

aldirasat altahliliat limuqasid 
waihdaf alhizb al'awal min 
alquran (swarat alfatihat, 

wasurat albiqrat alayat:(1-
74) 

جامعة ال ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  زيد دمحم زايد ابكزايد
الحزب السابع عشر مف القرآف 
الكريـ سكرة األعراؼ اآليات مف 

88 - 170  

altarbiat al'iimaniat 
wadawruha fi muealajat 

aljarimat - dirasatan 
quraniatan 

ة الجامع ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الجاه كالػرئػاسة بيف المدح كالذـ  حناف خميل دمحم حمس
 "دراسة قرآنية مكضكعية"

aldirasat altahliliat limaqasid 
wa'ahdaf alhizb alssabie 
eshr min alquran alkarim 

surat al'aeraf alayat min 88 
- 170 

الجامعة  ماجستير  2017
ةاإلسبلمي  

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ  دمحم سميـ أحمد العركقى
الحزب التاسع كالثبلثيف مف آية 

( 50( مف سكرة النمل إلى آية )54)
 مف سكرة القصص

aljah walryast bayn almadh 
waldhami "draasat quraniat 

mawdueia" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

ير التفس
كعمـك 
 القرآف

داريف سالـ عكض 
 محيسف

ـْ   -أكُلػْك األلػباِب في الُقػػرآِف الَكريػْػ
 "ِدَراَسػػػػة َمكُضكِعّيػػػػػة

aldirasat altahliliat limaqasid 
wa'ahdaf alhizb alttasie 

walthalathin min aya (54) 
min surat alnaml 'iilaa 
ayatan (50) min surat 

alqasas 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

محمكد احمد زىدؼ 
 الشكبكي

اإلدارة العسكرية في ضكء القرءاف 
دراسة مكضكعية  -الكريـ   

awluw alalbab fi alquran 
alkarym - "dirasat mawduei 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اسراء مكسى دمحم 
افسميم  

المساجد كدكرىا في بناء الفرد 
دراسة مكضكعية -كالمجتمع   

al'iidarat aleaskariat fi daw' 
alqur'an alkarim - dirasat 

mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

عبدالرحمف بساـ احمد 
 عسقكؿ

تحميل جممة الشرط كبياف أثرىا عمى 
دراسة تطبيقية  -المعنى التفسيرؼ 

عمى سكرة )مريـ ، طو ، األنبياء، 

almasajid wadawruha fi 
bina' alfard walmujtamae - 

dirasat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



 الحج ، المؤمنكف، النكر(
عبدالعاطي جبر احمد 

 الخطيب
الجندية في ضكء اآليات القرآنية  

ة مكضكعية""دراس  
tahlil jumlat alshart 

wabayan 'athraha ealaa 
almaenaa altafsirii - 

dirasatan tatbiqiatan ealaa 
sura (mrym , th , al'anbia', 
alhaju , almuminuna, alnwr) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

مقاصد كأىداؼ الدراسة التحميمية ل نصر سمير تكفيق رشيد
الحزب الثاني كالخمسيف مف القرآف 

( 29-18الكريـ سكرة الفتح )اآليات:
( 18-1كسكرة الحجرات )اآليات:

( كسكرة 45-1كسكرة ؽ )اآليات:
(30-1الذاريات )اآليات:  

aljundiat fi daw' alayat 
alqrania "drasat mawdueia" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 

لقرآفا  

اسماء رياض رمضاف 
 دردس

المستضعفات مف النساء كصاحبات 
في ضكء القرآف  -الجاه كالسمطاف 

دراسة مكضكعية -الكريـ   

aldirasat altahliliat limuqasid 
wa'ahdaf alhizb alththani 
walkhamsin min alquran 

alkarim surat alfath 
(alayat:18-29) wasawrat 
alhujurat (alayat:1-18) 
wasurat q (alayat:1-45) 

wasawrat aldhaariat 
(alayat:1-30) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

اسامة عكني شعباف 
 المقيد

المضاميف التربكية المستنبطة مف 
 سكرة دمحم كآثارىا "دراسة مكضكعية"

almustadeafat min alnisa' 
wasahibat aljah walsultan - 
fi daw' alquran alkarim - 

dirasat mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

 -الرؤية في ضكء القرآف الكريـ  بثينو عدناف دمحم مطر
 دراسة مكضكعية

almadamin altarbawiat 
almustanbitat min surat 
muhamad wathariha 
"drrasat mawdueia" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

 -اإلتياف كنظائره في القراف الكريـ  دمحم عصاـ دمحم ابككردة
دراسة مكضكعية   

alruwyat fi daw' alquran 
alkarim - dirasat mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

كليد يكسف عبد هللا 
مدالحج اح  

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الثالث كالخمسيف مف القرآف 
الكريـ )سكرة الذاريات كالطكر  

 كالنجـ كالقمر(

al'iityan wanazayiruh fi 
alquran alkarim - dirasat 

mawdueia 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

لصحابيات في ضكء الصحابة كا حنيف خميل جابر بركة
 القرآف الكريـ ) دراسة مكضكعية (

aldirasat altahliliat limaqasid 
wa'ahdaf alhizb alththalith 
walkhamsin min alquran 
alkarim (swrt aldhdhariat 

waltuwr walnajm walqumr) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف



خميس دمحم خميس 
 عامر

الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
الحزب الحادؼ كالخمسيف مف القرآف 
الكريـ )سكرة األحقاؼ ، دمحم ، 

(17- 1الفتح  

alsahhabat walsahabiat fi 
daw' alquran alkarim ( 

dirasatan mawdueiatan ) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التفسير 
كعمـك 
 القرآف

ؿ، تعريف كاستخداـ بكتيريا عز  دمحم طبلؿ احمد اليكر
منتجات لمكالسيت مف تربة غنية 

 باليكريا

Isolation, Characterization 
and Application of Calcite 
Producing Bacteria from 

Urea Rich Soils 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

لدمكية اليكمكسستيف كالمؤشرات ا أحمد جباره عمي أبكطو
عند مرضى الدياؿ الدمكؼ في 
 مستشفى الشفاء بقطاع غزة

(Homocysteine and 
Hematological Indices in 
Hemodialysis Patients at 
Al-Shifa Hospital, Gaza 

Strip) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

يكسف جماؿ دمحم 
 الرنتيسي

 , SLCOIBI تعدد أشكاؿ الجينيف)
CYP3A4  كاآلثار الجانبية التي

يسببيا عقار السكاثيف لدػ المرضى 
يعانكف مف أمراض شرياف  الذيف
 (القمب التاجي في قطاع غزة

SLCO1B1 (c.521T>C) and 
CYP3A4 (c.522-191C>T) 
genes polymorphism and 

statin-induced muscle pain 
in coronary heart disease 

patients in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

محمكد داكد محمكد 
 دعبس

التنكع الجيني  دراسة العبلقة بيف)
في جيف  680في الحامض األميني 

 مستقبل ىرمكف التبكيض كأثره عمى
تنشيط المبايض في حاالت الزراعة 

 (لدػ نساء فمسطيف

(Investigating the 
association between 

polymorphism of follicle-
stimulating hormone 

receptor gene at codon 680 
with ovarian stimulation in 

Palestinian Women 
undergoing IVF) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

عبد الرؤكؼ داكد عبد 
 الرؤكؼ مسعكد

صل فيتاميف د في م تقييـ مستكػ )
الدـ لدػ األشخاص المصابيف 
 بمرض السكرؼ مف النكع الثاني في

قطاع غزة -محافظة غزة  ) 

(Serum Vitamin D Level in 
type 2 Diabetic Patients 
from Gaza Governorate, 

Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

إيماف خميل عبدهللا 
 زقكت

البدائل  مدػ انتشار DQ2 ك   DQ8 
لمستضد كريات الدـ البيضاء كتقييـ 
المرضى المشخصيف بالداء الزالقي 

 في قطاع غزة

HLA DQ2 and DQ8 
Haplotypes Frequency and 
Evaluation of Diagnosed 

Coeliac Disease Patients in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

و منصكر رضكاف نادي
 عمارة

لمبكتيريا كالمضاد  التأثير المضاد)
لمفطريات ألكاسيد المعادف النانكية 

 (المثبتة عمى ألياؼ القطف

(Antibacterial and Antifungal 
Activity of Metal Oxides 
Nan Particles Coated on 

Cotton Fibers) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
يةالحيك   

التكنكلكجيا الجامعة  ماجستير  Genetic Polymorphisms in 2016)الجيني لدػ مرضى  خطكرة التنكع)رامي عبدالرحيـ سالـ 



 Lung Cancer Susceptibility (السرطاف في قطاع غزة المصرؼ 
between Palestinian 

Population Gaza Strip) 

 الحيكية اإلسبلمية

دد األشكاؿ لمستقبل ىرمكف تع  نادر ناظر عادؿ النحاؿ
المنبو لمجريب في الرجاؿ 

 الفمسطينييف الذيف يعانكف مف العقـ

Follicle-Stimulating 
Hormone Receptor 

polymorphism in Infertile 
Palestinian men 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

كجات القصيرة بالم تأثير المعالجة) ميند دمحم حسيف كراز
كالمعالجة القمكية لنفايات البمدية 
الغاز  العضكية الصمبة عمى إنتاج

 (الحيكؼ 

(The Effect of Microwave 
and Alkaline Treatment on 
Biogas Production from 

Organic Fraction of 
Municipal Solid Waste) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

التقييـ البيكلكجي لمثبطات جديدة  مريـ جماؿ دمحم غنيـ
لمستقببلت عامل النمك الطبلئي 
(EGFR في أنكاع مختمفة مف )

 السرطاف

Biological Evaluation of 
Novel 

Pyrazolotriazolopyrimidine 
Derivatives as Candidates 

of EGFR Inhibitors in 
Different Cancers 

امعة الج ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

ايات نعيـ اسماعيل 
 عزاره

الشائعة  الكشف عف الطفرات)
 (لمرض التميف الكيسي في فمسطيف

(Screening for Common 
CFTR Mutations in 

Palestinian Cystic Fibrosis 
Patients) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

د إبراىيـ محمكد كلي
 اليندؼ

العزؿ، التشخيص الجزيئي كالتقييـ 
المخبرؼ لمفطريات الممرضة 
 Beauveriaلمحشرات مثل فطر 
sp  كفطر .Metarhizium sp .
كاستخداميا ضد حشرة سكسة 

 النخيل الحمراء

Isolation, Molecular 
Identification and Lab 

Evaluation of the 
Entomopathogenic Fnugi 

Metarhizium sp. And 
Beauveria sp. against the 

Red Palm Weevil 
Rhynchophorus ferrugineus 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

 الجيني لبركتيف تحديد الطراز) أدىـ أحمد دمحم عايش
CYP2D6  لدؼ مرضى سرطاف
الثدؼ الخاضعيف لمعبلج بعقار 
 (في قطاع غزة تامككسيفيف

(CYP2D6 Genotyping of 
breast cancer patients 
under treatment with 

tamoxifen in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

كسيـ عبدهللا عمي 
 البرش

تقييـ الفعالية الضد بكتيرية 
كالتظافرية/المثبطة لنباتات طبية تـ 

 استخبلصيا بطريقة تقميدية
 كبالمايكرككيف

Evaluation of Antibacterial 
and Synergistic/antagonistic 
Effect of Medicinal Plants 
Extracted By Microwave 

And Conventional Methods 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

بشرػ عبدهللا اسماعيل 
 الشيخ عيد

بعض لمستخمصات  النشاط الحيكؼ )
الطحالب الخضراء المكجكدة في 

 (شاطئ بحر غزة، فمسطيف

(Biological Activities of 
Extracts of Some Green 

Seaweeds from the Coast 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية



of Gaza strip, Palestine) 
اسماعيل مصباح عمى 

 القكقا
 عزؿ كتحديد الخصائص.

كيميائية كالجينية لبادئات المبف البيك 
الستربتككككاس ثيرمكفيبلس 

ديميبرككي تحت  كالبلكتكباسيبلس
 نكع بكلجاريكاس

Isolation, Biochemical 
Characterization and DNA 
Identification of Yoghurt 
Starters Streptocococcus 

Thermophilus and 
Lactobacillus Delbreuckii 

ssp. Bulgaricus 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

دمحم اسماعيل دمحم 
 حمداف حسف

Lp-PLA2تقييـ مستكػ  ك)   Lp 
(a كمؤشر لحدكث أمراض القمب  

كاألكعية الدمكية لدػ مرضى السكر 
 مف النكع الثاني في قطاع غزة

The Assessment of Lp-
PLA2 and Apolipoprotein 

(a) as Markers of 
Cardiovascular Risk among 
Type 2 Diabetes Mellitus 
Patients in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

حساـ الديف دمحم شحادة 
 ابك تيـ

TBX3عامل النسخ  كعبلمة  
بيكلكجية تشخيصية محتممة لسرطاف 

 الثدؼ

TBX3 Transcription Factor 
as A Potential Diagnostic 

Biomarker for Breast 
Cancer 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

تطكير فحص حيكؼ لمكشف عف  آيات أحمد شكرؼ الكرد
متبقيات المضادات الحيكية 
 باستخداـ بكتيريا معزكلة محميا

Development of Antibiotic 
Detection Bioassay Kit from 

Locally Isolated Bacteria 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

فداء فيصل مصباح 
 أبكصفية

تأثير تناكؿ لبف الكفير عمى بعض 
متغيرات الدـ الحيكية  لدػ مرضى 
السكرؼ الذككر البالغيف المشخصيف 

 حديثا في محافظة غزة

Effect of Probiotic 
Fermented Milk (Kefir) on 
Some Blood Biochemical 
Parameters among Newly 
Diagnosed Type 2 Diabetic 

Adult Males in Gaza 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

دنيا دمحم زكريا حسف ابك 
 حميد

معالجة قش القمح بالقاعدة كأشعة 
الميكرككيف إلنتاج الغاز الحيكؼ 

قة التخمر البلىكائيبطري  

Alkali-Microwave Pre-
treatment of Wheat Straw 

for Production of Biogas by 
Anaerobic Digestion 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

التكنكلكجيا 
 الحيكية

دمحم عبدالناصر ابراىيـ 
 الزرقة

تمكث المياه في محافظتي الشماؿ 
كالكسطى كتأثيراتيا عمى صحة 

نسافاإل  

Isolation, identification and 
use of bactericidal bacteria 

from soil rich in urea 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

عبد القادر دمحم عبد 
 القادر الباز

المياه العادمة في مدينة خانيكنس ػ 
 دراسة في جغرافية البيئة

Hemocysteine and blood 
indicators in patients with 

dialysis at Shifa Hospital in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

صالح دمحم محمكد ابك 
 عمرة

تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية 
في دراسة استخدامات األراضي 

 لمدينة دير البمح

(Multiple forms of SLCOIBI 
gene, CYP3A4 and side 

effects caused by saccharin 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



in patients with coronary 
heart disease in the Gaza 

Strip) 
رامي عبد الحي سالـ 

 ابك العجيف
تقييـ إدارة النفايات الصمبة في 

دراسة في  -محافظة دير البمح 
 جغرافية البيئة

(Study of the relationship 
between genetic diversity in 

amino acid 680 in the 
ovarian hormone receptor 

gene and its effect on 
ovarian activation in 

agriculture cases among 
Palestinian women) 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ساحل قطاع غزة ػ دراسة  ىبة فايز جمعة البنا
يكمكرفكلكجيةج  

(Evaluation of serum 
vitamin D in people with 
type 2 diabetes in Gaza 

governorate - Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

عبدالكريـ عبدهللا ذياب 
 زقكت

مشاريع اإلسكاف العامة في 
محافظات غزة كمدػ مبلئمتيا 
لمكاقع االجتماعي كالبيئي 

كاالقتصادؼ ، دراسة في جغرافية 
 العمراف

Public Housing Projects in 
Gaza Governorates and 

their Relevance to Social, 
Environmental and 

Economic Reality, A Study 
in the Geography of 

Urbanization 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

فظة بيت لحـ دراسة في محا معيف حسف أحمد جاسر
التركيب السكاني كخصائص 

 المسكف

Bethlehem Governorate A 
study on the demographic 

structure and housing 
characteristics 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

فدكػ عبدالكىاب عيد 
 ابكعابد

خرائط رمكز المكضع الكمية دراسة 
اإلخراج الفني مقارنة في أساليب 

بيف الطرؽ التقميدية كنظـ 
 Arc Mapالمعمكمات الجغرافية )

( بالتطبيق عمى بعض 9.3
احصائيات المممكة العربية السعكدية 

 كقطر كالضفة الغربية

Quantitative Position 
Marking Maps A 

comparative study of 
technical output methods 

between traditional methods 
and geographic information 

systems (Arc Map 9.3) 
applied to some statistics of 

Saudi Arabia, Qatar and 
the West Bank 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

صييب خالد محمكد 
 ابكجياب

التطكير العمراني المستقبمي في 
محافظة خانيكنس في ضكء 

البيئية المحافظة عمى المكارد 
 GIS ،RSباستخداـ 

Future Urban Development 
in Khan Younis 

Governorate in light of 
Conservation of 

Environmental Resources 
Using GIS, RS 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



مقداد عبكد رمضاف 
 ابكراس

المياه العادمة كأثرىا عمى الخزاف 
فظة غزة دراسة في الجكفي في محا

 جغرافية البيئة

Wastewater and its impact 
on the groundwater 
reservoir in Gaza 

Governorate Study in the 
geography of the 

environment 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

 West Bank geopolitical الضفة الغربية ػ دراسة جيكبكليتيكية دمحم سعيد دمحم المممكؾ
study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ربا دمحم ابراىيـ ابك 
 حطب

االنتخابات العامة في الضفة الغربية 
-1996كقطاع غزة لمسنكات 

ـ )دراسة في الجغرافية 2006
 السياسية(

General elections in the 
West Bank and Gaza   ٍٍ Strip 
in 1996-2006. A Study in 

political geography 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

إيماف جابر رباح 
 المصرؼ 

 Random housing in Gaza السكف العشكائي في محافظات غزة
governorates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

راكية عبدااللو حسني 
 صياـ

التباينات المكانية لمخصائص 
كركبيكلكجية لمياه الشبكة المي

 المنزلية في أحياء مدينة غزة

Spatial variations of the 
microbiological quality of 

water for the home network 
in districts Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ببلؿ سعدؼ عبدهللا 
 عبدالدايـ

 تربة حكض الجزء األدنى مف كادؼ
غزة داخل قطاع غزة دراسة 

 جيكمكرفكلكجية

Soil of the basin of the 
lowest part of the valley of 
Gaza within the Gaza Strip 

geomorphological study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

المناخ كأثره عمى راحة كصحة  أحمد دمحم جبريل ثابت
ية كقطاع اإلنساف في الضفة الغرب

 غزة ػ دراسة في المناخ التطبيقي

Climate and its impact on 
human health and comfort 
in the West Bank and Gaza 
Strip A study in the applied 

climate 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ممدكح دمحم رضكاف 
 جرادة

التحميل المكاني لمراكز الرعاية 
ية الحككمية في محافظة غزة األكل

 GISدراسة جغرافية باستخداـ 

Spatial Analysis of 
Governmental Primary Care 

Centers in Gaza 
Governorate Geographical 

Study Using GIS 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

مريـ عيسى حسيف 
 كرسكع

مرض السرطاف في قطاع غزة 
غرافية الطبيةدراسة في الج  

Cancer in the Gaza Strip A 
study in medical geography 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ميا صبرؼ عمي 
 السمقاكؼ 

استخداـ المياه العادمة المعالجة في 
الزراعة في قطاع غزة دراسة في 

 الجغرافية البيئية

The Use of Treated 
Wastewater in Agriculture in 
the Gaza Strip (A Study in 

the Environment 
Geography) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ليندا حسيف عبد القادر 
 رمضاف

جػػػنػاح األحػػػداث فػي مػػحػػػافػػظػػػات 
غػػػػػػزة ) دراسة في جغرافية الجريمة 

) 

Juvenile Delinquency in 
Gaza Governorates A study 

in Crime Geography 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



كساـ دمحم اسماعيل 
 النجار

جريمة تعاطي المخدرات في 
محافظات غزة دراسة في جغرافية 

 الجريمة

The Crime of taking Drugs 
in Gaza Governorates (A 

study on Crime Geography) 

الجامعة  ماجستير  2013
سبلميةاإل  

 الجغرافيا

تقييـ إدارة النفايات الصمبة في  ريـ خالد حسنى االغا
محافظة خانيكنس دراسة في 

 جغرافية البيئة

Assessment of Solid Waste 
Management in Khan 

Younis Governorate (Study 
in Environment Geography) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ح عبدهللا نكر مصبا
 محمكد

التقييـ المائي لنكعية مياه آبار 
الشرب في محافظة خاف يكنس مف 

2012 - 2000عاـ   

Assessment of Water 
Quality of Drinking Water 

Wells In Khan Younis 
Governorate of The Year 

(2000-2012) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

اح فاتف دركيش عبدالفت
 شقميو

مشاريع تحمية المياه في قطاع غزة 
 )دراسة جغرافية(

Water Desalination Projects 
in the Gaza Strip (A 
Geographic Study) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

الكمكؼ المزمف في  مرضى الفشل" ىالة عبد كامل مدكخ
دراسة في الجغرافية " "محافظات غزة

 "الطبية

Chronic Renal Failure 
Patients in the Gaza Strip 

"Study in Medical 
Geography" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

سماىر دمحم دمحم ابك 
 سممية

االستخداـ السكني لممراكز العمرانية 
في محافظة نابمس دراسة في 

 جغرافية العمراف

Residential Use of the 
Urban Centers In Nablus 
Governorate A study in 

urban Geography 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

أحمد يكسف أحمد 
 شبات

شبكة النقل البرؼ في مدينة غزة 
دراسة في جغرافية النقل باستخداـ 
 GISنظـ المعمكمات الجغرافية 

Land Transport Network in 
Gaza City  by using 

Geographical Information 
Systems (GIS) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

أثر النمك العمراني عمى ممكية  شادؼ زىير دمحم كحيل
األراضي في محافظات غزة 
باستخداـ تقنية نظـ المعمكمات 
 الجغرافية كاالستشعار عف بعد

Impact of the Urban Growth 
On The Land Ownership In 
Gaza Governorates, Using  
GIS and Remote Sensing 

Technology 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

أحمد كماؿ أحمد 
 صالحة

أثر نسيج التربة عمى تسرب النترات 
لممياه الجكفية في محافظة خاف 
 يكنس دراسة في جغرافية التربة

Impact of Soil Texture on 
Nitrate Leaching into 

Groundwater in Khanyounis 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

عزالديف زكي سعيد 
 عكيمة

أثر مستكػ المعيشة عمى الخدمات 
الصحية كالتعميمية في محافظات 

 غزة

The impact of standard of 
living on health and 

educational services in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

دمحم سالـ عبد اليادؼ 
 ناجي

الثركة الحيكانية في محافظات غزة 
 دراسة في الجغرافية االقتصادية

Livestock in Gaza 
Governorates A study in 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



Economic Geography 
كماؿ شعباف رياف كفاء الخصائص المكرفكمترية لحكض  

فمسطيف باستخداـ  -كادؼ الفارعة 
نظـ المعمكمات الجغرافية كنماذج 

 االرتفاع الرقمية

Morphometric 
Characteristics of Wadi Al - 

Faraa Basin - Palestine 
Using Geographical 

Information Systems and 
Digital Elevation Models 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

يحيى محمكد سعيد 
 أبكحصيرة

تطبيق نظـ المعمكمات الجغرافية في 
دراسة الخصائص المكرفكمترية 

فمسطيف-لحكض نير العكجاء  

Application of 
Georgraphical Information 
Systems In The Study of 

Morphometric Characteristic 
Of Al-'Ojaa Basin-

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ميساء كماؿ عثماف 
 العبادلة

كاقع ظركؼ السكف كاالحتياجات 
 السكنية في محافظة أريحا كاألغكار

The Realiy of Housing 
Condition and Housing 

Needs in the Province of 
Jericho and the Jordan 

Valley 

ير ماجست 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

فايز صبحي دمحم 
 برغكت

كفيات األطفاؿ دكف الخامسة في 
محافظات غزة دراسة في جغرافية 

 السكاف

Infant Mortality of less than 
Five Year Children in Gaza 
Governments: A Study in 
Population Geography 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

غرافياالج  

اشرؼ حمدؼ سعيد ابك 
 حامدة

المشكبلت البيئية في الحكض 
األدنى مف كادؼ غزة دراسة في 

 جغرافية البيئة

Environmental Problems in 
Lowest Catchment of Wadi 

Gaza: A Study in the 
Environment Geography 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

دؼعطاؼ دمحم سالـ كا األنفاؽ الفمسطينية بيف قطاع غزة  
 كسيناء دراسة في الجغرافيا السياسية

Palestinian Tunnels 
between Gaza Strip and 
Sinai: A Study in Political 

Geography 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

اسامو محمكد دمحم 
 سحكيل

العكامل االجتماعية كاالقتصادية 
عمى خصكبة المرأة في المؤثرة 

محافظة شماؿ غزة " دراسة في 
 جغرافية السكاف "

The social and encomic 
factor affecting on women's 

Fertility in North Gaza 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

شحتو إبراىيـ شحتو 
 فنانو

أثر العناصر المناخية عمى 
مية في الضفة المحاصيل الحق

الغربية كقطاع غزة )دراسة في 
 الجغرافيا المناخية(

Impact of climatic elements 
on field crops in the West 
Bank and Gaza Strip (A 

Climate Geography Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

عبد اليادؼ مصطفى 
 عبد اليادؼ شبليل

في الضفة الغربية  السياحة الدينية
كقطاع غزة دراسة في جغرافية 

 السياحة

Religeous Tourism in the 
West Bank and the Gaza 
Strip: (A Study in Tourism 

Geography) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



كـر ناصر اسماعيل 
 احمد

شبو جزيرة سيناء دراسة في 
 الجغرافيا السياسية

Sinai (A Study in the 
Political Geography) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

يكسف سميماف محمكد 
 البيكؾ

الميددات التي تكاجو البيئة البحرية 
كالساحمية في قطاع غزة دراسة في 

 جغرافية البيئة

Threats facing the marine 
and coastal environment in 
Gaza Strip - A Study In 

The Environment 
Geography 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

مستكيات كاتجاىات الخصكبة في  دمحم حسف دمحم زقكت
ػ  1997محافظة شماؿ غزة مف 

دراسة في جغرافية السكاف 2011  

Levels and Trends of 
fertility in North Gaza 
Governate Astudy in 

Population Geography 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

كفاح فتحي ابراىيـ 
 الصكفي

االحتياجات األساسية لمسكاف في 
محافظة شماؿ غزة باستخداـ 

تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية 
(GIS) 

North Gaza Governorate 
Population; Basic Needs by 

using (GIS) 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

 الجغرافيا

إسبلـ ابراىيـ عبدهللا 
 اصميح

ممكحة التربة في محافظة خاف 
 يكنس

Soil Salinity in Khan Younis 
Municipality 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

خصائص مياه الشرب في محافظة  نيمو حمدؼ العبد شرير
 شماؿ قطاع غزة

Characteristics of drinking 
water in North Gaza 

Govrnorate 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

فادؼ فكزؼ سمماف 
 الكحمكت

 Soil Salinization in تممح التربة في محافظة شماؿ غزة
Governorate of North Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

فادؼ قاسـ سعيد 
 عبدالبارؼ 

لداخمية كانعكاسيا اليجرة الييكدية ا
عمى سكاف مدينة القدس "دراسة في 

ـ(2011-1980جغرافية السكاف" )  

Gewish Internal Migration 
and Its Impact on the 

Population of Jerusalem 
City: A study in Population 
Geography (1980-2011) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

الخصائص الديمكغرافية   دحبلفرائد حسيف دمحم
كاالجتماعية كاالقتصادية لممسنيف 
في محافظات غزة )دراسة في 

 جغرافية السكاف(

Demographic, Social and 
Economic Characteristics of 

the Elderly in Gaza 
Governorates: (A Study in 

Population Geography) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

جغرافياال  

خالد عمياف مضعاف ابك 
 مساعد

تقييـ كفاءة المياه الجكفية المستغمة 
لرؼ المحاصيل الزراعية في 

 محافظة دير البمح

Exploited Groundwater in 
Irrigation of Agricultural 

Evaluation the Governorate 
Crops in Deir Al-Balah 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

االجغرافي  

فرج يحيى عبداليادؼ 
 حكسك

القكػ العاممة في محافظات غزة 
ـ 2013-1990خبلؿ الفترة 

كالتكقعات المستقبمية "دراسة في 
 جغرافية السكاف"

Labor Force in Gaza 
Governorates during 1990-

2013  and Future 
Anticipations "A study in 
population Geography" 

ة الجامع ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

 الجغرافياالجامعة  ماجستير  Urban Centers 2015خصائص المراكز العمرانية المحاذية  نكرا دمحم حسف ابكسنيمة



لجدار الضـ كالعزؿ كأثره عمييا في 
الضفة الغربية باستخداـ نظـ 

دراسة في  -المعمكمات الجغرافية 
 جغرافية العمراف

Characteristics Adjacent to 
Apartheid Walls and it is 
Effects on West Bank By 

Using GIS - Study in Urban 
Geography 

 اإلسبلمية

مريـ داكد سميماف 
 أبكمحسف

تقييـ إدارة النفايات الطبية في 
المستشفيات الحككمية بمحافظات 

 قطاع غزة

Assessment Of Medical 
Waste Management In 

Government Hospitals In 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

التحميل المكاني لمخدمات التعميمية  سيير خميل دمحم ابكشنب
في محافظة رفح باستخداـ نظـ 
 (GISالمعمكمات الجغرافية )

Spatial Analysis of 
Educational Services in 
Rafah Governorate by 

Using Geographic 
Information Systems (GIS) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

خالد نافذ مديرس 
 ابكعككل

خدمات الكيرباء في محافظات 
قطاع غزة "دراسة في جغرافية 

"2014-2000الخدمات   

Ellectricity Services in 
Provinces of Gaza Strip 

Governorates: A Study in 
Geography Services 2000-

2014 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

جميل كصفي جميل 
 طكطح

جرائـ القتل في محافظات غزة 
 )دراسة في جغرافية الجريمة(

Murder Crimes in Gaza 
Governorates: (A Study in 

Crime Geography) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

يل باسـ عبدالرحمف خم
 المغارؼ 

الخصائص المكرفكمترية لحكض 
كادؼ الحسي باستخداـ نظـ 

المعمكمات الجغرافية )دراسة في 
 الجيكمكرفكلكجيا التطبيقية(

Morphometric 
characteristies of Al-Hasa 
Wadi using GIS: (A Study 
in Applied Geomorphology) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

العبد خالد الزيني نفيف الرصد الحضرؼ كصناعة القرار  
لمتنمية المستدامة في قطاع غزة 

)باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية 
(GIS) 

Urban Observatory and 
Decision Making in 

Sustainable Development in 
Gaza Strip Using GIS 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ل حسف كائل جمي
 ابكحجر

زراعة الزيتكف في محافظات غزة 
 )دراسة في الجغرافية الزراعية(

Olive Planting in Gaza 
Governorates: (A Study in 

Cultivation Geography) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

حاتـ سامي دمحم 
 ابكمرعي

إدارة المكارد الزراعية في محافظة 
بإستخداـ  تقنية  شماؿ قطاع غزة

نظـ المعمكمات الجغرافية 
 كاالستشعار عف بعد

The Management of 
Agricultur Resources in the 
Northern gaza Governorate 

Using Geographical 
Information System and 

nenore jensing 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

مكبات النفايات الصمبة في  مكاقع أحمد حسف عبد الشكرؼ 
 قطاع غزة: دراسة في جغرافية البيئة

Solid Waste Dumps Sites in 
Gaza Strip: A Study in 

Environmental Geography 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



ناريماف جبر دمحم 
 العطاكنو

المبيدات الزراعية كأثرىا عمى 
سة الصحة في محافظات غزة درا

 في جغرافية البيئة

Pesticides Agricultural and 
its effects upon health in 

Gaza Governorates: Study 
in the Geography of the 

Environment 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

اآلثار البيئية لحرب الفرقاف عمى  حمدؼ احمد دمحم الكرد
27/12/2008قطاع غزة   

The Environmental Impact 
of the War on the Furqan 

on the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

حكض كادؼ زقبلب )األردف( "  فيركز كامل دمحم تيـ
 دراسة جيكمكرفكلكجية "

Zeglab Wadi Basin 
(Jordan): A 

Geomorphological Study 

الجامعة  ماجستير  2016
ميةاإلسبل  

 الجغرافيا

النفايات الطبية في عيادات الككالة  دمحم جكاد سمماف الددة
في محافظات غزة )دراسة في 

 الجغرافية الطبية(

Medical Waste in UNRWA 
Clinic Centres in Gaza 

Governorates: A Study in 
Medical Geography 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

دمحم بركات دعاء خميس اتجاىات التخطيط العمراني في  
النزلة -مدينة جباليا   

Trends of Urban Planning 
in Jabalia Al. Nazlh City 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

رجاء ابراىيـ خميل 
 الكحمكت

التحميل المكاني لشبكة المدف 
الرئيسية في الضفة الغربية باستخداـ 
(GIS ة في جغرافية العمراف(: دراس  

Spatial Analysis of the 
Network in the Main Cities 
in the West Bank Using 
GIS: A Study in Town 

Geography 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

تربة محافظة دير البمح في قطاع  رنيف عبدهللا دمحم سركر
 غزة دراسة في جغرافية التربة

Soil Governorate of Deir 
Al-Balah in Gaza Strip A 
Study in Geographical Soil 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

دمحم عبدالرحيـ عبدالباقي 
 الحكاجرؼ 

في مخيمات  مكرفكلكجية السكف.
البلجئيف بقطاع غزة مخيـ جباليا 

 ()دراسة حالة

The Residence Morphology 
of the Refugee Camps in 
the Gaza Strip Jabalya 
Camp (Case Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

زراعة النخيل في محافظات غزة  ببلؿ عاشكر سعد االغا
 )دراسة في الجغرافية الزراعية(

Palm's in Cultivation in 
Gaza Governorates: (A 

Study in Cultivation 
Geography) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

أنماط االستغبلؿ الزراعي في خاف  رغدة عبدهللا سميـ حسف
يكنس )دراسة في الجغرافية 

 الزراعية(

Types of Agricultural 
Usages in Khan Younis (A 

Study in Cultivation 
Geography) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

دمحم عيسى حميدسمر  أمراض النزالت المعكية بيف األطفاؿ  
في محافظات غزة  دراسة في 

 الجغرافية الطبية

Gastroenteritis Diseases 
among Children in Gaza 
Governorates A Study in 

Geography Medicine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

 الجغرافياالجامعة  ماجستير  Palestinian Electoral Map 2017النتخابية الفمسطينية الخريطة ا محمكد احمد دمحم الكرد



كنظاـ التمثيل النسبي دراسة في 
 جغرافية االنتخابات

and the System of 
Proportional 

Representation: A Study in 
the Geographical Elections 

 اإلسبلمية

حسف عبدالكريـ حسف 
 المكح

الزمني كاالختبلؼ المكاني التذبذب 
ألمطار في الضفة الغربية كقطاع 

ـ2014 - 1995غزة خبلؿ الفترة   

The Temporal Fluctuations 
And Spatial Bariation Of 

Rainfall In The West Bank 
And Gaza Strip (1995 - 

2014) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ميند إسماعيل دمحم 
كف المدى  

اتجاىات التخطيط العمراني في 
 مدينة غزة

Trends of Urban Planning 
in Gaza city 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

فاطمو عبد عيسى 
 عمكاف

استخداـ حصاد مياه األمطار 
لؤلغراض الزراعية كالمنزلية في 

 محافظات غزة

Rainwater Harvesting 
Usage for Agriculture and 

Domestic in Gaza 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

إسراء أيكب دمحم 
 أبكسمطاف

مرض التياب الكبد الكبائي )النكع  
A في محافظات غزة دراسة في )

 الجغرافيا الطبية

Hepatitis (A) in Gaza 
governorates A Study in 

Medical Geography 

جامعة ال ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

محمكد ابراىيـ محمكد 
 ابكسيف

الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في 
دراسة في جغرافية  -محافظات غزة 

 الجريمة

  Crimes  Committed  
crimes  against   pubic 
confidence   in Gaza 

Geography A study in crime  
Geography 

الجامعة  ماجستير  2017
إلسبلميةا  

 الجغرافيا

جريمة السرقة ك السطك في  كسيـ أحمد حسف مبارؾ
محافظات غزة دراسة في جغرافية 

 الجريمة

Robbery and burglary 
Crimes in Gaza  

Governorates A study in 
Crime Geography 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

شرب في محافظة خصائص مياه ال دمحم دياب محمكد عمكاف
 خاف يكنس

Characteristics of drinking 
water in Khan Younis 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

عبد الكريـ منصكر 
 اسماعيل الجدبو

الخدمات الدينية في محافظة غزة 
 دراسة في جغرافيا الخدمات

Religious Services in Gaza 
Governorate A Study in 

Services Geography 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ايياب غانـ محمكد 
 شعت

التحميل المكاني لمخدمات التعميمية 
في محافظة خانيكنس باستخداـ 

GIS 

Spatial Analysis of 
Educational Services in the 
Khan Younis Governorate 

Using GIS 

معة الجا ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

إبراىيـ دمحم يكنس "دار 
 مكسى"

 48المشاركة السياسية لفمسطينيي 
في االنتخابات اإلسرائيمية لمفترة 

دراسة في  - 1949-2015
 الجغرافيا السياسية

Political Participation of the 
Palestinians of "48" in the 
Israeli Elections for the 

Period 1949-2015 A Study 
in Political Geography 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الجغرافيا



صبحي تكفيق حسف 
 عبدالغفكر

مدينة جباليا )دراسة في جغرافية 
 المدف(

Jabalia City (A Study in the 
Urban Geography of Cities) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الجغرافيا

ازؽ نعيـ اسعد عبدالر 
 الصفدؼ

مركيات ىشاـ بف عامر في الكتب 
 الستة جمعًا كتخريجًا كدراسةً 

Hisham ibn Amer's books in 
the six books are compiled, 

reviewed and studied 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

كماؿ حامد عكف ابك 
 العكف 

مركيات سييل بف أبي صالح في 
معًا كتخريجًا كدراسةً الكتب الستة ج  

Sweets Suhail bin Abi 
Saleh in the six books 

combined and graduation 
and study 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

سمكؼ سبلمة زرعي 
 الدقس

 -مركيات عبد الممؾ بف عمير 
 جمع كتخريج كدراسة

Collection and graduation 
and study 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

زكريا صبحى دمحم زيف 
 الديف

 Civil monuments in the era المعالـ المدنية في العيد النبكؼ 
of the Prophet 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

األحاديث المسندة في كتاب المحمي  ليمى دمحم رجب اسميـ
ؼ مف كتاب البف حـز الظاىر 

الكصايا إلى كتاب السرقة مف مسألة 
( إلى مسألة رقـ ) 1751رقـ ) 

2312)  

The hadiths assigned in the 
local book of the Ibn Hazm 

virtual from the Book of 
Commandments to the 
Book of Robbery from 

Question No (1751) to the 
question number (2312) 

تير ماجس 1999 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

يكسف عمى محمكد 
 فرحات

األحاديث المسندة في كتاب المحمي 
-1البف حـز الظاىرؼ مف مسألة ) 

296)  

The hadiths assigned in the 
book of the local son of the 
virtual packets of question 

(1-296) 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

ث الشريفالحدي  

عادؿ دمحم سميماف 
 الزاممي

األحاديث التي سكت عنيا اإلماـ 
الترمذؼ في سننو جمعًا كتخريجًا 

 كدراسةً 

The hadeeths that were 
narrated by Imam al-

Tirmidhi in his Sunnah are 
collective, takreejah and 

study 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

يكسف عبداليادؼ  حسف
 الصيفى

األحاديث المسندة في الكتاب 
المحمي البف حـز الظاىرؼ مف 

(510-295مسألة )  

The chats assigned in the 
local book of Ibn Hazm's 

Virtual Question (295-510) 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

سميحة حسف عمي 
 االسكد

جر العسقبلني منيج الحافع ابف ح
في نقد األسانيد ) دراسة تطبيقية مف 
خبلؿ كتاب التمخيص الحبير عمى 

 ركاة الكتب الستة (

Al-Hafez Ibn Hajar Al-
Askalani's Methodology in 
Criticism of Al-Assanid (An 
Empirical Study through the 
Book of Summarizing Al-
Habeer on the Six Books) 

ستير ماج 1999 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

سميماف اسماعيل سمماف 
 الشيخ عيد

األحاديث المسندة في كتاب المحمي 
 البف حـز الظاىرؼ 

The chats assigned in the 
local book of Ibn Hazm 

virtual 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

 الحديث الشريفالجامعة  ماجستير  Care of the Book and 2000دراسة  -تاب كالسنة بالبيئة عناية الكأمل تكفيق دمحم أبك 



 Sunnah to the Environment مكضكعية عبدك
- An objective study 

 اإلسبلمية

كليد احمد حسنى 
 عكيضة

حقكؽ المرأة ككاجباتيا في السنة 
دراسة مكضكعية مف  -النبكية 

 خبلؿ الكتب الستة

Women's rights and duties 
in the Prophetic Sunnah - 
An objective study through 

the six books 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

حاتـ فؤاد عبدالحميد 
 زقكت

األحاديث التي سكت عنيا اإلماـ 
جمعا كتخريجا  -الترمذؼ في سننو 

مف أكؿ كتاب الفتف إلى  -كدراسة 
بآخر الكتا  

The hadiths that were 
narrated by Imam al-

Tirmidhi in his Sunnah - a 
summary and a summary 
and study - from the first 
book of sedition to the last 

book 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

كتاب شرعة اإلسبلـ دمحم بف أبي  عمى دمحم زيداف سكاعد
الشرغي البخارؼ المتكفى سنة بكر 

( تحقيق كدراسة مف الفصل 573)
 األكؿ إلى الفصل األربعيف

The book of the Islam 
Charter Muhammad ibn Abi 

Bakr al-Sharghi al-
Bukhaari, who died in 573, 
investigation and study from 

the first chapter to the 
fortieth chapter 

الجامعة   ماجستير 2000
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

زكائد البغكؼ في شرح السنة عمى  احمد دمحم سعيد النقمة
 الكتب الستة

The appendices of the 
Baghawi explain the year 

on the six books 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

يكسف محي الديف فايز 
 االسطل

كثيق متكف منيج ابف القيـ في ت
 السنة

Ibn al - Qayyim 's 
approach in authenticating 

the year 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

كائل محيى الديف السيد 
 الزرد

مظاىر المجتمع الجاىمي كما 
تصكرىا نصكص السنة النبكية " في 

 الكتب التسعة "

Manifestations of the pre-
Islamic society as 

envisaged by the texts of 
the Prophet's Sunnah "in 

the nine books" 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

محمكد صدقى 
 عبدالرحمف اليباش

المكازنة بيف منيجي اإلماميف 
الشافعي كابف  قتيبة مف خبلؿ 
كتابييما " اختبلؼ الحديث " ك" 

 تأكيل مختمف الحديث "

The balance between the 
methodologies of the 
Imams Shafi'i and Ibn 

Qutaiba through their books 
"difference of talk" and 

"interpretation of different 
modern" 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

منيج ابف حجر في مختمف الحديث  جكاد دمحم احمد دركيش
كتابة فتح البارؼ  في  

Ibn Hajar's approach in the 
various hadeeths in Fath 

al-Baari 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

 الحديث الشريفالجامعة  ماجستير  The realization of the Book 2002تحقيق كتاب شرعة اإلسبلـ لئلماـ مازف كامل السبع 



زاده بف أبي بكر الشرغي البخارؼ  حسكنو
الحنفي تحقيقًا كدراسة مف الفصل 

يف إلى نياية الكتابالحادؼ كاألربع  

of Islam by Imam Zadeh 
bin Abi Bakr Al-Sharji 

Bukhari Hanafi investigation 
and study from Chapter 41 

to the end of the book 

 اإلسبلمية

لقاضي في الكتب مركيات شريؾ ا ابراىيـ احمد عامر الكرد
جمعًا كتخريجًا كدراسة ً  -الستة   

Marwaat partner of the 
judge in the six books - 
collection and graduation 

and study 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

عطاء بف السائب في حديثو كعممو  رافت منسى دمحم نصار
 في مسند اإلماـ أحمد بف حنبل

Ata bin al-Saa'ib in his 
hadeeth and his hadiths in 
Musnad al-Imam Ahmad 

ibn Hanbal 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

الركاة الذيف تكمـ فييـ ابك حاتـ  دمحم ماىر دمحم المظمـك
 -كركػ ليـ البخارؼ في صحيحو 

 دراسة تطبيقية

Narrated by Abu Hatem 
and narrated by al-

Bukhaari in his Saheeh - 
applied study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

رائد طبلؿ عبدالقادر 
 شعت

 -الكالية الشرعية في السنة النبكية 
 الكتب التسعة

Jurisprudence in the 
Prophetic Sunnah - The 

Nine Books 

الجامعة  ماجستير  2006
ةاإلسبلمي  

 الحديث الشريف

عبد الرحمف بف إبراىيـ المعركؼ  أحمد إدريس رشيد عكدة
ىػ( 245 - 170بُدحيـ بف اليتيـ )

 كمنيجو في نقد الرجاؿ

Abdul Rahman bin Ibrahim 
known as Hedhim bin 

orphan (170 - 245 e) and 
his method of criticism of 

men 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

ديث الشريفالح  

 -العمل التطكعي في السّنة لنبكية  رندة دمحم نمر زينك
 دراسة مكضكعية

Voluntary work in the year 
for a prophetic - objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

نياد يكسف شكرؼ 
 الثبلثيني

األمف العسكرؼ في السنة النبكية ػ 
ة تحميميةدراسة مكضكعي  

Military Security in the 
Prophetic Year An 

Analytical Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

ُحُسف "دمحم العبد" خميل 
 البرش

 The approach of the منيج النبي ملسو هيلع هللا ىلص في عبلقتو األسرية
Prophet peace be upon him 

in his family relationship 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

 -القيادة كالجندية في السنة النبكية  طاىر حمد دمحم النحاؿ
 دراسة مكضكعية

Leadership and Soldiers in 
the Prophetic Sunnah - An 

Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

ماجد عبد الكريـ دمحم 
 السبع

زكائد أحاديث كتاب تفسير البغكؼ 
عمى أحاديث الكتب الستة جمعًا 

 كدراسة كتخريجاً 

Zuhayd of the hadiths of 
Tafseer al-Baghawi on the 
six books of the hadiths 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

ثائر سميماف مكسى 
 األسطل

إلماـ ابف حجر في تكثيق منيج ا
دراسة تطبيقية  -متكف السنة النبكية 

The Method of Imam Ibn 
Hajar in the Documentation 

الجامعة  ماجستير  2008
بلميةاإلس  

 الحديث الشريف



عمى فتح البارؼ شرح صحيح 
 البخارؼ 

of Matun The Prophetic 
Sunnah - An Empirical 
Study on Fath Al-Bari 

Sharh Sahih Al-Bukhari 
سامح فتحي سبلمة 

 دلكؿ
منيج الحافع ابف حجر في تحسيف 

دراسة تطبيقية مف خبلؿ  -األسانيد 
 كتاب فتح البارؼ 

Ibn Hajar Methodology to 
Improve the sources of 

Hadith in His Book "fath Al-
Bari" An Empirical Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

ديث الشريفالح  

منير فريج دركيش 
 اقطيفاف

 -مرتبة الصدكؽ عف ابف حجر 
 دراسة تطبيقية

Al - Sadouq on Ibn Hajar - 
Applied Study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

عبدالكريـ فتحي 
 عبدالكريـ الضاش

احاديث كتاب النياية يفي غريب 
ة الحديث كالثر البف األثير مف بداي
باب الشيف مع النكف حتى نياية 
 باب الصاد مع العيف تخريج كدراسة

The hadith of the book of 
the end fulfills the strange 
talk and the bull to the son 

of the ether from the 
beginning of the door of the 
shin with the nun until the 
end of the door of the eye 

with the eye graduation and 
study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الحديث الشريف

عطكة دمحم عطكة 
 القريناكؼ 

منيج اإلماـ النككؼ في تضعيف 
 األسانيد مف خبلؿ كتابو المجمكع

The approach of the Imam 
al - Nawawi in the weak 

rules through his book Total 

امعة الج دكتكراه 2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم خالد عبدالحي 
 كبلب

مضاعفة األجكر في السنة النبكية 
 دراسة مكضكعية

Duplication of Rewards in 
Prophetic Traditions 

Objective Study 

الجامعة  دكتكراه 2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

يكسف محيي الديف فايز 
 االسطل

الذيف اْحُتِمل حديُثيـ عند الركاة 
اإلماـ البزار في مسنده دراسة نظرية 

 تطبيقية

Narrators whose tradition 
may be narrated by Al-
Imam Al-Bazzar in his 
Musnad (A practical, 

theoretical study) 

الجامعة  دكتكراه 2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

بساـ خميل مصباح 
 الصفدؼ

تأصيمية  عمـ شرح الحديث دراسة"
 "منيجية

Explaining of hadeeth  
science methodology and 

foundation studying 

الجامعة  دكتكراه 2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبدالكريـ فتحي 
 عبدالكريـ الضاش

منيج اإلماـ النككؼ في تصحيح 
األسانيد مف خبلؿ كتابو )المجمكع 

يذب(شرح الم  

An approach of al imam al 
nawaway in tasheeh al 

asaneed through the book 
of al magmoe 

الجامعة  دكتكراه 2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

منيج اإلماـ النككؼ في تحسيف  عادؿ ابراىيـ دمحم احمد
األسانيد مف خبلؿ كتابو )المجمكع 

 شرح الميذب(

Al-Imam Al-Nawawy's 
approach for approving Al-
Asaneed as Hasan in his 
book (Al-Majmoo' Sharh 
Al-Muhadhab) Applied 

الجامعة  دكتكراه 2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



Study 
بناف ابراىيـ سميماف 

 معمر
زكائد كتاب حمية األكلياء ألبي نعيـ 
األصبياني عمى الكتب الستة جمعًا 

كدراسة مف بداية األحاديث  كتخريجاً 
الكاردة في ترجمة التابعي ببلؿ بف 
سعد إلى نياية األحاديث الكاردة في 

 ترجمة سفياف الثكرؼ 

The extras of Hiliat Alawliaa 
book, by Abu Naim Al-

Asbahani, added to the six 
books collection, 

authenticity and study From 
the beginning of prophetic 
traditions (Hadith)  in Belal 
Ben Saad's translation to 

the end of prophetic 
traditions in Sofian Al-
Thawry's translation 

الجامعة  دكتكراه 2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ميا سميماف احمد 
 ابكنمر

زكائد كتاب حمية األكلياء ألبي نعيـ 
كتب الستة جمعًا األصبياني عمى ال

كتخريجًا كدراسة مف بداية األحاديث 
الكاردة في ترجمة التابعي عاصـ بف 
سميماف األحكؿ إلى نياية األحاديث 
 الكاردة في ترجمة عامر بف شراحيل

Growths holeat alawlya 
book to Abu Naim 

Asbahani the six books 
Collectively and Hadiths 

and study 
From the translate of 

Aasem ibn Suliman AL- 
Ahwal, to translate Khalid 

ibn Madan 

الجامعة  دكتكراه 2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

سميحة حسف عمي 
 األسكد

كبلـ اإلماـ ابف معيف في الرجاؿ 
بي  ركاية اإلماـ الغبلا

What Imam Ibn Maeen said 
in Hadith narrators narrated 

by el-Imam el-Gallabi 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

زكائد كتاب حمية األكلياء ألبي نعيـ  ابراىيـ احمد عامر الكرد
األصبياني عف الكتب الستة جمعا 
كتخريجًا كدراسة مف بداية الكتاب، 
 إلى ترجمة ميمكف بف أبي شبيب "

Growths holeat alawlya 
book to Abu Naim 

Asbahani the six books 
Collectively and Hadiths 

and study 
From the beginning of the 
book, to translate Maimon 

ibn Abi Shabib 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم احمد عبدالرؤكؼ 
 عبدالغفكر

منيج اإلماـ المنذرؼ في تحسيف 
كتابو )الترغيب  األسانيد في

كالترىيب مف الحديث الشريف( 
 دراسة تطبيقية

The Method of Imam 
Muntheri in Improving the 
Texts  in his Book (AL- 

Targheep and Tarheep of 
Holy Hadith) Applied Study 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

الم غكيُة العصبياُة في ضكِء  البرمجةُ  دمحم عمي دمحم عكض
ناِة النابكياِة "دراسػٌة تأصيمياٌة  الس 

 مكضكعيػػػٌة"

The Prophetic Sunnah 
Perspective of Neuro-
Linguistic Programming 
"Fundamental Objective 

Study" 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



شيكخ مجاىد بف جبر المتكماـ في  طاىر حمد دمحم النحاؿ
 سماعو منيـ )دراسٌة تطبيقية(

Mujahed Ben Jaber's 
Sheikhs whom he is 

Doubted to have Heard 
them (Applied Study) 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

حسف صحيح غريب عند الترمذؼ  مريـ عناف دمحم البرش
عمى كتابو الجامع( )دراسة تطبيقية  

Hasan Sahih and Gharib by 
Attermethi - Applied Study 

for his Book Algjame 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ميسر سبلمة سميماف 
 أبكعمرة

منيج أبي مكسى المديني في نقد 
األحاديث مف خبلؿ كتابو "المَطائُف 

ؼ في ٌعمُكـِ الحفااِظ ِمْف َدَقائق الِمَعار 
األَعاِرؼ"   

Abu Musa al-Madinis 
Approach to Hadith 

Criticism in his Book " AL- 
Lataif Min Dagaig AL-

Ma`arif fi Oloum AL-Huffth 
AL-A`arif" 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

بساـ خميل مصباح 
 الصفدؼ

اط الساعة في الفتف كالمبلحـ كأشر 
 ببلد الشاـ

Sedition and the laws of the 
Hour in the Levant 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبدالناصر سالـ دمحم 
 ابكمصطفى

إصبلح كتاب ابف الصبلح لعبلء 
ىػ"762الديف مغمطاني "ت:  

The reform of the book of 
Ibn al-Salah for 'Ala' al-Din 

Mughtani "v. 762 AH" 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم خالد عبد الحي 
 كبلب

أحاديث كتاب النياية في غريب 
مف  -الحديث كاألثر  البف األثير 

بداية باب اليمزة مع الباء حتى 
نياية اليمزة مع الشيف ػ تخريج 

 كدراسة"

Talks of the end book in 
the strange talk and the 

impact of the son of the air 
- from the beginning of the 
door of Hamza with the end 
of the end of Hamza with 

Shin graduation and study " 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ية في غريب أحاديث كتاب النيا شادؼ حمزة عبد طبازة
تخريج  -الحديث كاألثر البف األثير 

كدراسة )مف بداية باب الجيـ مع 
 الداؿ إلى نياية باب الجيـ مع البلـ(

Talks of the book of the 
end in the strange talk and 
the impact of the son of the 
air - graduation and study 
(from the beginning of the 
door with the door to the 

end of the door of the gym 
with the non) 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبد المطيف مصطفى 
 أحمد االسطل

مراعاة أحكاؿ الناس في ضكء السنة 
 النبكية

Taking into account the 
conditions of the people in 

the light of the Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  طارؽ فريد ربيع الطيبي
تخريج  -الحديث كاألثر البف األثير 

كدراسة مف بداية حرؼ التاء مع 
القاؼ إلى نياية حرؼ الجيـ مع 

 الخاء

Ahaadeeth of the book of 
the end in the strange talk 
and the impact of the son 
of the ether - graduation 

and study from the 
beginning of the letter T 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



with the end to the end of 
the letter C with the free 

نة البنكية ػ الرعاية االجتماعية في اس كليد ابراىيـ دمحم الغرباكؼ 
 دراسة مكضكعية

Social Welfare in the 
Banawawi Years An 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

احمد منصكر عبد 
 الرحمف ابك عكدة

كحدة األمة اإلسبلمية في السنة 
 النبكية ػ دراسة مكضكعية

The unity of the Islamic 
nation in the Sunnah is an 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبد المطيف عبد القادر 
 دمحم رياف

أحاديث كتاب النياية في غريب 
تخريج  -الحديث كاآلثر البف األثير 

كدراسة )مف بداية باب الباء مع 
الخاء حتى نياية حرؼ الباء مع 

 الغيف(

Ahaadeeth of the book of 
the end in the strange talk 
and the impact of the son 
of the ether - graduation 

and study (from the 
beginning of the door to the 
end with the end until the 
end of the letter B with the 

Guine) 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
عمكموك   

نبيل دمحم عمي 
 ابكالعمريف

عالـ المبلئكة في ضكء السنة 
دراسة مكضكعية -النبكية   

The World of Angels in the 
Light of the Prophetic 

Sunnah - An Objective 
Study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ة دراسة اإلعبلـ في السنة النبكي دمحم عمي دمحم عكض
 حديثية مكضكعية

Media in the Prophetic 
Sunnah An objective 

modern study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مدحت زيداف سالـ 
 أبكغميبة

اإلماـ صالح بف دمحم البغدادؼ 
الممقب " بجزرة" كمنيجو في الجرح 

 كالتعديل

Imam Saleh bin 
Mohammed al-Baghdadi, 
nicknamed "Bjzra" and its 
methodology in the wound 

and modification 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

بناف إبراىيـ سميماف 
 معمر

أحاديث كتاب النياية في غرب 
الحديث كاألثر البف األثير تخريج 
كدراسة ػ مف باب الداؿ مع الجيـ ػ 

ة باب الداؿ مع الياءحتى نياي  

The hadiths of the book of 
the end in the west of the 
hadeeth and the effect of 
Ibn al-Ather, graduation 

and study from the door of 
the gate with the gym until 
the end of the gate with the 

distraction 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

حديث الشريف ال
 كعمكمو

بشير محمكد اسماعيل 
 سميماف

العبرة مما جاء في الغزك  كالشيادة 
كاليجرة ألبي الطيب صديق بف 

 1307ىػ ػ  1248حسف القنكجي 
 ىػ  ػ دراسة كتحقيق كتعميق

Abra of what came in the 
invasion and testimony and 
migration to the father of 

good friend bin Hassan al - 
Qunuji 1248 e 1307 e 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



study and investigation and 
comment 

دمحم فكزؼ حسف نمر 
 السرحي

رجاؿ صحيح مسمـ الذيف تكمـ فييـ 
أبك حاتـ الرازؼ في كتاب الجرح 

 كالتعديل دراسة تطبيقية

The men of Saheeh Muslim 
who were spoken by Abu 
Hatem Al-Razi in the book 
of wound and modification 

applied study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

صبلح خميل مكسى 
 الكحمكت

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 

اية باب )الحاء مع الشيف( حتى ني
باب )الحاء مع البلـ( تخريج 

 كدراسة

The hadiths of the book of 
the end in the strange talk 
and the impact of the son 

of the ether from the 
beginning of the door 

(Alhah with Shin) until the 
end of the door (with the H) 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

يث الشريف الحد
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  دمحم نمر رجب الدبكر
الحديث كاألثر البف األثير تخريج 
كدراسة مف بداية باب الخاء مع 
القاؼ حتى نياية باب الداؿ مع 

 الثاء

الجامعة  ماجستير  2010 2278/5000
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

براء نزار عبد القادر 
 رياف

خ األستاذ الدكتكر نزار رياف الشي
 كجيكده في خدمة السنة النبكية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir takhrij 
wadirasatan min bidayat 

bab alkha' mae alqaf hataa 
nihayat bab alddal mae 

alththa' 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

ث الشريف الحدي
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  دمحم حمدؼ خميل الكالي
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
باب السيف مع الداؿ حتى نياية 
 باب السيف مع الميـ تخريج كدراسة

alshaykh al'ustadh alduktur 
nizar rayan wajuhuduh fi 

khidmat alsanat alnubawia 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

نادر نمر عبدالرحمف 
 كادؼ

الفرح كالحزف في ضكء السنة النبكية 
 ػ دراسة  مكضكعية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 
liaibn al'athir min bidayat 
bab alsayn mae alddal 

hataa nihayat bab alsayn 
mae almim takhrij wadirasa 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم احمد عبدالرؤكؼ 
 عبدالغفكر

الجماؿ في ضكء السنة النبكية ػ 
 دراسة مكضكعية

alfarah walhuzn fi daw' 
alsanat alnubawiat 

dirasatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
عمكموك   

حمادة يعقكب أحمد 
 فركانة

رجاؿ الصحيحيف الذيف تكمـ فييـ 
ابف حباف في كتابو المجركحيف ػ 

 دراسة تطبيقية

aljamal fi daw' alsanat 
alnubawiat dirasat 

mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



نكاؿ فتحي نظمي 
 عبدربو

و عمى أقكالو الجكز جاني كأثر بدعت
النقدية ػ دراسة تطبيقية عمى مف 
 تكمـ فييـ مف رجاؿ الصحيحيف

rijal alsahihayn aladhin 
takalam fihim abn hubban fi 
kitabah almajruhin dirasatan 

tatbiqiatan 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم إبراىيـ عكض 
 سمكر

ياية في غريب أحاديث كتاب الن
الحديث كاألثر البف األثير تخريج 
كدراسة مف بداية باب الحاء مع 
 الميـ حتى نياية باب الخاء مع الباء

aljawz jany wa'athar 
bideatah ealaa 'aqwalih 

alnaqdiat dirasatan 
tatbiqiatan ealaa min 
takalam fihim min rijal 

alsahihayn 

الجامعة  ماجستير  2010
سبلميةاإل  

الحديث الشريف 
 كعمكمو

اسامة عبد سبلمة 
 عطاهللا

المبادرة الذاتية في ضكء السنة 
 النبكية ػ دراسة مكضكعية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir takhrij 
wadirasatan min bidayat 

bab alha' mae almim hataa 
nihayat bab alkha' mae 

alba' 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبدالمعطي أحمد 
 عبدالمعطي األخرس

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير تخريج 
كدراسة مف بداية باب الراء مع 
القاؼ حتى نياية باب الزاؼ مع 

 الحاء

almubadarat aldhdhatiat fi 
daw' alsanat alnubawiat 
dirasatan mawdueiatan 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عطكة دمحم عطكة 
 القريناكؼ 

رجاؿ الصحيح البخارؼ الذيف تكمـ 
فييـ ابف عدؼ في كتابو الكامل في 
 ضعفاء الرجاؿ ػ دراسة تطبيقية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir takhrij 
wadirasatan min bidayat 

bab alrra' mae alqaf hataa 
nihayat bab alzzay mae 

alha' 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

شيكخ قتادة بف دعامة السدكسي  احمد زىير احمد شراب
المتكمـ في سماعو منيـ دراسة 

 تطبيقية

rijal alsahih albakharii 
aladhin takalam fihim abn 
euday fi kitabah alkamil fi 
dueafa' alrijal dirasatan 

tatbiqia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ميا سميماف احمد ابك 
 نمر

التميز في ضكء السنة النبكية  
 دراسة مكضكعية

shuyukh qitadat bin dieamat 
alsdusii almutakalim fi 

samaeih minhum dirasat 
tatbiqia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

التنمية البشرية في السنة النبكية  سماح طو أحمد الغندكر
 دراسة مكضكعية

altamayuz fi daw' alsanat 
alnubawiat dirasatan 

mawdueiatan 

ة الجامع ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ر ماجستي altanmiat albashariat fi 2011أحاديث كتاب النياية في غريب مصعب يكسف دمحم  الحديث الشريف الجامعة  



الحديث كاألثر البف ا لثير مف بداية  دركيش
باب الشيف مع الذاؿ حتى نياية 
 باب الشيف مع الميـ تخريج كدراسة

alsanat alnubawiat 
dirasatan mawdueiatan 

 كعمكمو اإلسبلمية

دمحم يكسف عكاد 
 الشرافي

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
باب العيف مع السيف حتى نياية 
باب العيف مع الكاؼ  تخريج 

 كدراسة

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 
liaibn a lthyr min bidayat 
bab alshiyn mae aldhdhal 
hataa nihayat bab alshiyn 

mae almim takhrij wadirasa 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبل سمماف أحمد 
 البطش

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير تخريج 

ء مع كدراسة ػ مف بداية باب الرا
 الثاء، حتى نياية باب الراء مع الفاء

Hadiths of Al Nihaya Book, 
in strange hadith and Al 
Athar to Ibn Al Atheer. 

Studied the Hadiths in this 
book from "Raa with thaa" 

till the end of "Raa with faa, 
IfI" 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
كموكعم  

عائد رمزػ ابراىيـ 
 أبكغميكف 

مركيات اإلماـ شعبة بف الحجاج 
المعمة باالختبلؼ عميو في كتاب 
 العمل لمدارقطني دراسة نقدية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir takhrij 
wadirasatan min bidayat 
bab alrra' mae alththa'i, 
hataa nihayat bab alrra' 

mae alfa' 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مدحت حسف ثابت 
 القدرة

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير ػ تخريج 
كدراسة مف بداية باب الحاء مع 
الثاء حتى نياية باب الحاء مع 

 السيف

murawayat al'imam shuebat 
bin alhujaj almueilat 

bialaikhtilaf ealayh fi kitab 
aleilal lldarqtny dirasat 

naqdia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مجدؼ دمحم عكاد 
 ابكالحصيف

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير  ػ تخريج 
كدراسة ػ مف بداية باب الخاء مع 
 التاء حتىنياية باب الخاء مع الفاء

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir takhrij 
wadirasat min bidayat bab 
alha' mae alththa' hataa 
nihayat bab alha' mae 

alsayn 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم العمكدؼ دمحم سمير دراسة  -البكاء في السنة النبكية  
 مكضكعية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir takhrij 
wadirasat min bidayat bab 

alkha' mae altta' hatanhayat 
bab alkha'i mae alfa' 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

الحديث الشريف الجامعة  ماجستير  albaka' fi alsanat 2012ترجمة البمقيني تصنيف عبد الرحمف  نكر محمكد أحمد الحيمو



ىػ تحقيق  824بف عمر البمقيني 
 كدراسة

alnubawiat - dirasat 
mawdueiatan 

 كعمكمو اإلسبلمية

جو اإلماـ أبك سعيد بف يكنس كمني أحمد إبراىيـ دمحم الباز
 في نقد الرجاؿ

tarjamat albalqini tasnif 
eabd alruhmin bin eumar 
albalqyni 824 h tahqiq 

wadirasa 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ىبة غازؼ حسف فرج 
 هللا

المعارضة عند نقاد الحديث دراسة 
 نظرية تطبيقية

al'imam 'abu saeid bin 
yunis wamanhijuh fi naqd 

alrijal 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  زىيرة فؤاد فتحي قركط
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
باب الغيف مع الباء حتى نياية باب 

 الفاء مع الخاء تخريج كدراسة

almuearadat eind nuqad 
alhadith dirasatan 

nazariatan tatbiqiatan 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  احمد يكسف دمحم منكف 
الحديث كاألثر البف الثير مف بداية 
باب القاؼ مع النكف حتى نياية 
 باب الكاؼ مع الراء تخرج كدراسة

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 
liaibn al'athir min bidayat 

bab alghyn mae alba' hataa 
nihayat bab alfa' mae alkha' 

takhrij wadirasa 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  عبير فؤاد فتحي قركط
 مف -الحديث كاألثر البف األثير 

بداية "الفاء مع الداؿ" حتى نياية 
باب "الفاء مع الكاؼ" تخريج 

 كدراسة

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 
liaibn althayr min bidayat 
bab alqaf mae alnuwn 
hataa nihayat bab alkaf 

mae alrra' takhruj 
wadirasatan 

الجامعة  ماجستير  2012
ةاإلسبلمي  

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مركيات عبد الرحمف بف عمرك  عادؿ ابراىيـ دمحم احمد
األكزاعي المعمة باالختبلؼ عميو في 
 كتاب العمل لمدارقطني دراسة نقدية

Ahaadeeth of the book of 
the end in the strange talk 
and the impact of the son 
of the ether graduation and 
study from the beginning of 
the door to the end with the 

end until the end of the 
door with the Tha 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ايماف عزالديف رشيد 
 عكدة

مركيات اإلماـ يحيى بف سعيد 
األنصارؼ المعمة باالختبلؼ عميو 

 في كتاب العمل لمدارقطني

Narratives Yahya Bin 
Saeed Ansari Almua'lla 

difference in the book ills 
for Dariqtunnai, critical 

study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ميسر سبلمة سميماف 
 أبكعمرة

مركيات اإلماـ عبيد هللا بف عمر 
المعمة باالختبلؼ عميو في كتاب 

دراسة نقدية العمل لمدار قطني  

The hadith of the book of 
the end in the strange talk 
and the impact of Ibn al-

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
عمكموك   



Atir from the beginning of 
Bab al-Sein with the Dalal 
until the end of Bab al-Sein 

with the Mim graduation 
and study 

مركيات ىشاـ بف عركة المعمة  أسماء دمحم كامل عياش
باالختبلؼ عميو في كتاب العمل 
الكاردة في األحاديث النبكية 
 لمدارقطني ػ دراسة نقدية

Joy and sadness in the 
light of the Sunnah 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ب مصطفى أحمد ذي
 ضميدة

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
باب العيف مع الثاء حتى نياية باب 

 العيف مع الزاؼ تخريج كدراسة

Beauty in the light of the 
Sunnah objective study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

حمكد عبدهابراىيـ دمحم م أحاديث كتاب النياية في غريب  
تخريج -الحديث كاألثر البف األثير

كدراسة مف بداية باب "الصاد مع 
الغيف" حتى نياية باب "الضاد مع 

 الحاء"

The correct men who spoke 
in Ibn Hibban in his book 

Al-Majarahin applied study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الشريف الحديث 
 كعمكمو

رندة عرفات محمكد 
 ضاىر

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير ػ تخريج 
كدراسة مف بداية باب "السيف مع 
النكف" حتى نياية باب "الشيف مع 

 الداؿ"

The teachings contained in 
the book of Ibn -El-Atheer 

"the Ultimate of strange 
hadith (study and findings) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عطية ناصر حسف 
 صباح

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير ػ تخريج 
كدراسة مف بداية حرؼ الباء مع 
القاؼ ػ إلى نياية حرؼ التاء مع 

 القاؼ

The hadiths of the book of 
the end in the strange talk 
and the impact of the son 
of the ether graduation and 
study from the beginning of 
the door with the maim until 
the end of the door of the 

door with the 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عطاؼ ماضي إبراىيـ 
 ماضي

لنبكؼ لمشباب ػ دراسة التكجيو ا
 مكضكعية في السنة النبكية

Self-initiative in the light of 
the Prophetic Sunnah 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  أماني شاكر دمحم المغني
الحديث كاألثر البف  األثير مف 

باب الكاؼ مع الزاؼ حتى بداية 
نياية باب البلـ مع الجيـ تخريج 

 كدراسة

The Prophet's Mohammed 
hadith in Ibin Al Atheer 

book "The end of strange 
hadiths" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

إيماف مصطفى حرب 
 عصفكره

أحاديث كتاب النياية في غريب 
األثر البف األثير ػ تخريج الحديث ك 

كدراسة مف بداية حرؼ الطاء مع 

Hadith of Anehaya (An end) 
Fi (in) Gharib Alhadith 

(Mysterious Hadith) by Ibn 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



الغيف إلى نياية حرؼ العيف مع 
 التاء

Al-Athir, which is from the 
start of ب /b/ with ط /t./ 

section to the end of ع /'/ 
with ت /t/ section 

أحاديث كتاب النياية في غريب  مييب جمعة دمحم القانكع
 الحديث كاألثر

البف األثير مف بداية باب " القاؼ 
مع الراء " حتى نياية باب " القاؼ 

 مع الميـ" تخريٌج كدراسةٌ 

The prophet's Mohammed 
hadith in the book of the 

End the rearch studied the 
strange hadiths in this book 
from section "Q" with "R" to 
the end of section "Q" with 

"M" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مدليف سعيد أحمد 
 ابكشاكيش

سؤاالت الييكد لمنبي صمى هللا عميو 
التو ليـ في ضكء السنة كسمـ كسؤا

 النبكية تخريج كدراسة

Jes questions of the 
Prophet peace be upon him 
and their questions in light 
of sonnah (Graduation and 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

سميره ابراىيـ حمداف 
 إخزيق

ديث منيج العيني في مختمف الح
دراسة تطبيقية عمى كتابو عمدة 
 القارؼ شرح صحيح البخارؼ 

Al Ayni's Approach to the 
Contradictions in Hadith 

Applied Study on his Book 
Omdat Al Qari Sharh Sahih 

Al Bukhari 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

آية دمحم عمي عبد 
 الرحمف األغا

لنظاـ الغذائي في ضكء السنة ا
دراسة مكضكعية -النبكية   

Diet in the Light of the 
Prophet's Sunnah is an 

Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

القكؿ الصريح في منيج ابف حجر  مريـ عناف دمحم البرش
دراسة  -العسقبلني في التصحيح 

مف خبلؿ كتابو فتح البارؼ تطبيقية   

Frank to say in the 
curriculum of Hafiz Ibn 
Hajar in the patch An 
Empirircal Study of the 

book Fath Al-Bari 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  شريف سعد احمد سعد
ير تخريج الحديث كاألثر البف األث

كدراسة مف بداية باب الداؿ مع الياء 
 حتى نياية باب الراء مع التاء

"Hadiths of Al Nihaya Book 
Fi Ghareeb Al Hadeeth Wa 
Al Athar by Ibn Al Atheer" 
-studying- from section 
"adal" with "Alyaa" to the 

end of section "Alraa" with 
"Ataa" 

معة الجا ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

يكسف كايد يكسف 
 ريحاف

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير مف باب 
"الميـ مع الشيف" حتى نياية باب 
 "الميـ مع الياء" تخريج كدراسة

Book finally talk in strange 
talk and impact of ether 
from the beginning of the 
door "SH" with "M" until the 
end of the door "SH" with 
"E" graduation and study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



خمدكف دمحم خميس دمحم 
 فريجة

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كالثر البف األثير مف بداية 

اب باب العيف مع البلـ حتى نياية ب
 العيف مع الياء تخريج كدراسة

الجامعة  ماجستير  2013  
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  دمحم أحمد دمحم جمعة
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
باب "الفاء مع البلـ" حتى نياية باب 

تخريج كدراسة-"القاؼ مع الذاؿ"  

"Hadiths of Al Nihaya Book, 
in strange hadith and Al 
Athar to Ibn Al Atheer" In 
this thesis, Istudied the 

Hadiths in this book from 
"Al FAA WITH AL LAM" till 
the end or "AL QAF WITH 

AL THAL" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

صباح عكاد ابراىيـ 
 السميرؼ 

بف حياف كمركياتو في  سميماف
الكتب الستة كمسند أحمد جمًعا 

 كتخريًجا كدراسة

The narrations of Suleman 
Ibn Hayyan in the six books 

and Musnad Ahmed 
Collecting and issuing and 

study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ياسر خالد مصطفى 
 ابكعرمانة

كتاب النياية في غريب  أحاديث
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
حرؼ البلـ مع الحاء حتى نياية 
 حرؼ ا لبلـ مع الياء تخريج كدراسة

Al - Balkini classification 
classification Abdul 

Rahman bin Omar Balkini 
824 e investigation and 

study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

حديث الشريف ال
 كعمكمو

دعاء يكسف جمعة 
 سبلمة

الخطاب النبكؼ لمنساء في ضكء 
دراسة مكضكعية -السنة النبكية   

Prophetic Address for 
Women in the Light of the 
Sunna (Objective Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم يحيى دمحم عمي 
 الككيل

ـ َيعُقكب بف ُسفياَف الَفَسكؼ اإلما
 كمنيجو في الجرح كالتعديل

)دراسة تطبيقية مف خبلؿ كتابو: 
 المعرفة كالتاريخ(

Imam Jacob bin Sufyan 
Alfssoa and method in the 
wound and the amendment 

An Empirical Study by 
writing knowledge and 

history 

الجامعة  ماجستير  2014
يةاإلسبلم  

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبدهللا نافذ مديرس 
 ابكعككل

بف أحمد الكّتاني  اإلماـ عبد العزيز)
  - كمنيجو في الجرح كالتعديل
ذيل " دراسة تطبيقية عمى كتابو
 ("تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ

Imam Abdul Aziz bin 
Ahmed Kettani and his 

approach in the wound and 
the amendment 

An Empirical Study on the 
book (tail Date Generator 
scientists and mortality) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

إيماف صالح أحمد 
 الحجار

أحاديث كتاب النياية في غريب 
الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
باب الميـ مع اليمزة حتى نياية باب 

يـ مع السيف تخريج كدراسةالم  

The Hadiths that were 
mentioned in Ibin Al-Athir 
book "Kitab Alnehaya wa 
Al-athr" from section "M" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



with "A" to the end of 
section "M" with "S" 

Study and graduation 
ف يسرػ خميل حسي
 اليعقكبى

أحاديث كتاب النياية في غريب 
 الحديث كاألثر البف األثير

مف بداية باب "النكف مع الشيف" 
حتى نياية باب " النكف مع القاؼ" 

 تخريج كدراسة

Al Nihaya book for Ibn Al-
Atheer, which include the 

strange Hadeth. (Research 
and graduating) 

(From the beginning of 
section AL- Noon with AL 

Sheen  to the end of 
section AL- Noon with AL- 

Gaf) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

منيج اإلماـ العراقي في الحكـ عمى  كفاء عطية محمكد المكح
األسانيد ػ دراسة تطبيقية مف خبلؿ 
كتاب المغني عف حمل األسفار في 

ر في تخريج ما في األحياء األسفا
 مف األخبار

The Imam Iraqi Approach 
to assess the Isnad, 

through applied study of his 
book "Al-Mughnee 'an-
hamlil-Asfar fil-Asfar fee 
takhrej maa fil-lhyaa min 

al-Akhbar" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

لح يكسف بمبلعبير صا عمى األحكاـ  أثر مختمف الحديث) 
الفقيية التي تناط بالمرأة مف خبلؿ 

 كتاب: بداية المجتيد كنياية
 ("ىػ595" المقتصد البف رشد الحفيد

Various Hadith impact on 
jurisprudence entrusted to 
women through the book: 
Bedayat  ALmojtahed Wa 
Nehayat AL Mogtased of 

Ibn Rushd of  (The 
grandson) (595 AH) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ايماف رمضاف رجب 
 الغزالي

مختمف الحديث كمشكمو كأثره في 
اختبلؼ الفقياء دراسة تطبيقية عمي 

 -أبكاب )الجياد الذبائح كالصيد 
األطعمة كاألشربة( -العقيقة   

Contradictory hadith Its 
impact on the different 

scholars in subjects (Jihad_ 
Carcasses and hunting_ 
Aqeeqah _ Foods and 

drinks) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

النياية في غريب  أحاديث كتاب) رضا السيد عمي سمكت
تخريج  -الحديث كاألثر البف األثير 

مف بداية بابكدراسة  الزاؼ مع " 
السيف مع " حتى نياية باب "الخاء

 ("الخاء

" Al Nehaya Fi Ghareeb Al 
Hadeeth Wa Al Athar by 

Ibn Al Atheer. The research 
began from section "Al zai " 
with "Al kha" to the end of 
section "Al Seine " with "Al 

kha" 

الجامعة  ماجستير  2014
بلميةاإلس  

الحديث الشريف 
 كعمكمو

سناء دمحم رشدؼ 
 المبيض

أحاديث كتاب النياية في غريب 
تخريج  -الحديث كاألثر البف األثير 

كدراسة مف بداية باب "النكف مع 

Al Nihaya book for Ibn Al-
Atheer, which include the 
strange Hadeth (Research 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



الكاؼ" حتى نياية باب "الكاك مع 
 الجيـ"

and graduating)From the 
beginning of section AL- 
Noon with AL- Kaf  to the 
end of section AL- Waw 

with AL- Jym 
شيماء زكريا يكسف 

 اليعقكبي
أحاديث كتاب النياية في غريب 

الحديث كاألثر البف األثير مف بداية 
اب  "الكاك مع الحاء " حتى نياية ب

تخريٌج  -باب " الكاك مع القاؼ" 
 كدراسةٌ 

The verse of AI Nehaya 
Book In "Strange hadieth in 

FLuence" For Ibn AL 
Athier.& From (W sound 
toH sound) TiII(W sound 
toG sound) Graduated& 

Studied 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

ث الشريف الحدي
 كعمكمو

الحجامة في السنة النبكية دراسة  اماؿ دمحم حسف المصرؼ 
 مكضكعية

'ahadith kitab alnihayat fi 
ghurayb alhadith wal'athar 

liaibn al'athir - takhrij 
wadirasat min bidayat bab 
"alnwn mae alkaf" hataa 
nihayat bab "alwaw mae 

aljaym" 

امعة الج ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

محي الديف سامي محي 
 الديف كبلب

أحاديث كتاب "النياية في غريب 
الحديث كاألثر" البف األثير مف 
بداية باب"النكف مع اليمزة"حتى 

نياية باب "النكف مع السيف" تخريٌج 
 كدراسةٌ 

Conversations end in a 
strange book talk and 

impact Ibn al-Atheer From 
the beginning of the door 

Noon with Hamzah until the 
end nun door with Seine-

Graduate study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبد الكىاب عصاـ عبد 
 الكىاب زيداف

األمة اإلسبلمية سماتيا كمقكماتيا 
كأىدافيا دراسة مكضكعية مف خبلؿ 

 السنة النبكية

"The Islamic Nation" "Its 
characteristics, bases, and 
aims" an objective study 

through Al Sunnah Nabouia 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

صبلح نكرالديف ابراىيـ 
 نكر

في الجنائز  األحاديث المتعارضة)
 (كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية

Funerals Opposed views 
conversations and its 

impact on jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

صفاء خميل مصباح 
 الصفدؼ

 Imam Muslim approach to منيج اإلماـ مسمـ في نقد الركاة
the critique of narrotors 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ايناس ناىض محمكد 
 عجكر

الركاة المختمف في سماعيـ مف 
عائشة ػ رضي هللا عنيا ػ دراسة 

 نقدية

Critics difference in the 
hearing of senate narrators 

An Empirical study of  
different narrators in 

hearing from Aisha, may 
Allah be pleased with her 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

الحديث الشريف الجامعة  ماجستير  Al-Emam Abo  Baker  Ben 2015اإلماـ أبك بكر بف أبي خيثمة نرميف نصر إبراىيـ 



 Abi  Khaythema And his كمنيجو في نقد الرجاؿ الشيخ خميل
methods in criticizing Al- 

hadith narrators 

بلميةاإلس  كعمكمو 

االقتصادية في السنة النبكية  التنمية" أنساـ حامد زكريا شبير
دراسة مكضكعية - " 

Economic development In 
the Sunnah "An objective 

study" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عيد عبد هللا احمد 
 الصيفي

لمنذر في مختمف منيج اإلماـ ابف ا
مف خبلؿ  -دراسة تطبيقية-الحديث 

كتابو األكسط مف السنف كاإلجماع 
 كاالختبلؼ

Ibn al-Mundhir Alnisabure 
approach in various modern 

history through his book 
Sunan in the East and 

consensus and divergence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

ف الحديث الشري
 كعمكمو

مريـ عبدالحميـ حسف 
 ابكشرخ

الُمَمّقف كمنيجو في  اإلماـ ابف)
الجرح كالتعديل مف خبلؿ كتابو 
 (التكضيح لشرح الجامع الصحيح

Imam Ibn al-Mulaqqin and 
his approach in excavation 
and modification through 
his book "AL Tawdih Le 

Sharh Al Jame' ASaheeh " 

اجستير م 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

اسماء رفيق خميل 
 بعمكشة

مشكل الحديث  مسالؾ العمماء في)
دراسة  -كأثره في الفقو اإلسبلمي 

 (تطبيقية عمى أبكاب الزكاة

manhaj al'imam abn 
almundhir fi mukhtalif 

alhadith -drasat tatbiqit- 
min khilal kitabah al'awsat 

min alsunn wal'iijmae 
walaikhtilaf 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

كفاء سميماف دمحم 
 ابكناجي

منيج ابف الُمَمقِّف في نقد األسانيد 
مف خبلؿ كتابو " البدر المنير" 

 دراسة تطبيقية

"Iben El Mulken's Approach 
in examining Hadith  

Sanads through his book El 
Bader El Muneer" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبدهللا عبدالمعطي 
 صبحي مقاط

 Copyist  track of them and (الحديث الكراقكف كأثرىـ في)
to talk 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

) دعاء دمحم عمى العفيفى ات الحافع ابفتعقب حجر  
العسقبلني في كتابو اإلصابة عمى 
الحافع أبي نعيـ األصبياني في 
الصحابة مف بداية  كتابو معرفة
 (الكتاب حتى نياية حرؼ الظاء

Comments of Al-Hafiz Ibn 
Hijr Al Asqalani in his book 
El-Essabah on Al-Hafiz 

Abi Na'eem Al Asbahani's 
book Maarifat Al-Sahabah 
(From the Beginning until 

the End of Letter Za) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

اإلماـ أبك الشيخ األصبياني  جبرؼ نياد جبرؼ السيد
كمنيجو في الجرح كالتعديل دراسة 
تطبيقية عمى كتابو "طبقات أسماء 

 المحدثيف ممف قدـ أصبياف"

Abu Al-Sheikh Al-Asbahani 
and his approach in the 

wound and the 
amendment: an Empirical 
Study on the book (layers 
of the narrators names of 

those who came to 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



Isfahaan) 
- اإلشاعة في ضكء السنة النبكية حسيف أحمد حسيف حمد

 دراسة مكضكعية
Rumor in the light of 

Sunnah - An objective 
study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

الصمت في ضكء السنة النبكية  ىماـ عمي حسف شريـ
 دراسة مكضكعية

Silence in the Light of the 
Prophetic Sunna- An 

Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

فاطمة حممي عبدهللا 
 التمباني

التعريفات النبكية الكاردة في أحاديث 
جمع كدراسة -الكتب الستة   

The definitions contained in 
the six books of prophetic 

sayings collection and study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

شريف الحديث ال
 كعمكمو

االجتماعي في  التكاصل العائمي) دمحم تحسيف احمد احمد
دراسة مكضكعية -السنة النبكية  ) 

Social communicating 
family - Objective study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحاديث كتاب النياية في غريب  عيسى دمحم عطكة زعرب
البف األثير ػ تخريج  الحديث كاألثر

كدراسة مف بداية حرؼ الجيـ مع 
الميـ إلى نياية حرؼ الحاء مع 

 التاء

altaerifat alnubawiat 
alwaridat fi 'ahadith alkutub 

alstt - jame wadirasa 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

سميماف اسماعيل ياسيف 
 ابكعكاد

المغيرة بف شعبة  مركيات الصحابي
في الكتب الستة كمسند أحمد " جمع 

 كتخريج كدراسة "

Narratives companion Al - 
moghirah bin shoba in six 
books and Musnad Ahmad 
Collection and Narratives 

study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

سميماف عبد العظيـ 
 سميماف امريش

منيج ابف رجب الحنبمي في الحكـ 
عمى األسانيد "دراسة تطبيقية" مف 
خبلؿ كتابو: فتح البارؼ شرح 

 صحيح البخارؼ 

Judging the Basic Books of 
Hadiths in Ibn Rajab Al 

Hanbali's Fateh Al Bari Fii 
Shareh Saheh Al-Bukhari: 

An applied Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

احمد عبدالقادر احمد 
 الكحمكت

الجميل ببلؿ بف  مركيات الصحابي)
جمعًا  -رباح رضي هللا عنو

 (كتخريجًا كدراسة

Narratives companion Bilal 
bin rabah Collection and 

Narratives study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

يـ أحمد االء ابراى
 الزىارنو

منيج اإلماـ عبد الرحمف بف أبي 
حاتـ الرازؼ كمنيجو في نقد الرجاؿ 
دراسة تطبيقية عمى كتابو الجرح 

 كالتعديل

Imam Abdur-Rahman bin 
Abi Hatem ar-Razi and his 
methodology in criticizing 
men An applied study on 
his book "al-Jarh and at-

Ta'deel" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

انس اسماعيل سعيد 
 رضكاف

مركيات اإلماميف عمرك بف دينار 
المكي كدمحم بف إسحاؽ المدني 

الُمَعماة  باالختبلؼ في "كتاب العمل 
دراسة نقدية تطبيقية -لمدارقطني"   

Narratives of Imam Amr ibn 
Dinar in Mecca , 

Muhammad ibn Ishaq civil 
Her problem difference in 
"The Book of the ills of 

Darqtunai " 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



" Empirical critical study " 
رأفت عبدهللا عبد العزيز 

 ابك شاكيش
 Admirations in the light of "ضكء السنة النبكية اإلعجابات في"

the Sunnah 
الجامعة  ماجستير  2016

 اإلسبلمية
الحديث الشريف 

 كعمكمو
كصاؿ عبدالحميـ أحمد 

 أبكشمالة
منيج اإلماـ دمحم بف جرير الطبرؼ 

 في الجرح كالتعديل
The Method Of El Emam 
Mohammed Ben Jareer el 

Tabari in Offence and 
Amendment 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

يث الشريف الحد
 كعمكمو

أبي بكر البرقاني في  منيج اإلماـ" آية عمي دمحم شامية
 "التجريح كالتعديل

abu - Baker AL Barqani 
and his approach in 

Excavation and Modification 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

صبحي رمضاف دمحم 
 الحداد

لجنيد الرازؼ منيج اإلماـ عمي بف ا
 في الجرح كالتعديل

manhaj al'imam muhamad 
bin jarir altabrii fi aljarh 

waltaedil 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

انساـ جماؿ حسف 
 النجار

عائشة لمنبي  سؤاالت أـ المؤمنيف)
دراسة مكضكعية -ملسو هيلع هللا ىلص  ) 

Questions of Aisha,(Om 
Almomenin) to the Prophet 
Muhammad The Peace be 
upon him - An objective 

study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

إنعاـ حسيف عكني 
 عاشكر

مسند الصحابة الركاة الذيف ماتكا في 
جمع كتخريج  -عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 كدراسة

Datum narrators 
companions who died in 
the time of the Prophet , 

peace be upon him 
Collection and graduation 

and study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

منيج اإلماـ ُمَحماُد بُف َعْبِد هللِا بِف  دمحم ابراىيـ دمحم السمقاكؼ 
ِح كالتعديلِ ىػ( في الجر 249الَبْرِقيِّ )  

Imam Mohammed Ibn 
Abdullah Ibn Albarqy and 

his Approach in Excavation 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

اسماء عزمي سميماف 
 الحاج

 "التمثيمية في السنة النبكية المشاىد"
 دراسة مكضكعية تأصيمية

Dramatic scenes in the 
Sunnah-an objective 

toeselip study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

خالد فبلح عبدالمجيد 
 شعبلف

الشجاعة في ضكء السنة النبكية 
 دراسة مكضكعية

Courage In The Light Of 
The Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

دمحم محمكد سمماف 
عراجأبكال  

 بف عبد هللا الحضرمي اإلماـ دمحم"
 "كمنيجو في الجرح كالتعديل "مطيف"

Imam Mohammed bin 
Abdullah Al-Hadrami" Mtin" 
and his Approach in Jarah 
(dispraise) and amendment 

(praise) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

امنة عبد الناصر احمد 
 عكاد

المحدثيف   كثير عمى تعقبات ابف"
ـ  مف خبلؿ كتابو تفسير القرآف العظي

 "جمعًا كدراسة

Ibn Kathir's Comments on 
Hadith Narrators'  in His  

Book, Tafisr El-Qur'an El-
Cadhim 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

َكاُة الاذِ دعاء مازف اسحق  ـُ الذاَىِبي  ِفي الر  الحديث الشريف الجامعة  ماجستير  Narrators who said, 2016يَف َقاَؿ ِفيِي



ـُ اْبُف َحَجٍر  صمكحو الَكاِشِف: ِثَقة، َكَقاَؿ َعْنُي
 في التاْقِرْيِب: َمْقُبْكؿ

)ِدَراَسٌة تطبيقيٌة ُمَقاَرَنٌة َعَمى 
تاِة(  َمْرْكَياِتِيـ ِفي الُكُتِب السِّ

including AL-thahaby in 
AL-kashf Book: confidence, 
said their Ibn hajar in AL-
tagreb Book: Acceptable  

(An Empirical Study 
compared to Conversations 

in the six books 

 كعمكمو اإلسبلمية

محمكد خالد حسنى 
 صياـ

 -التبسـ كالضحؾ في السنة النبكية 
 دراسة مكضكعية

(Smiling and laughter in the 
Sunnah - Objective study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ضكء السنة  الحصانة الفكرية في) اسراء عطا ابراىيـ خميل
دراسة مكضكعية -النبكية  ) 

International immunity in 
light of the Sunnah 

(Objective examination) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

عبد هللا سميـ حمدػ ابك 
 عرب

 -إقامة الحجج  المنيج النبكؼ في)
دراسة مكضكعية في ضكء السنة 

 (النبكية

Establishment of arguments 
and evidence in Light of 
objective study of the 

Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الشريف  الحديث
 كعمكمو

دمحم جماؿ يكسف 
 الغكطي

كمنيجو في  اإلماـ ابف المبارؾ)
 (الجرح كالتعديل

Imam Ibn Al-Mubarak and 
his approach in the wound 

and the amendment 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

اميره صالح مصطفى 
 الناطكر

الجرح  أبك زرعة الرازؼ كمنيجو في
 كالتعديل

ALEmam Abi Zoraa ALrazi 
and his method in 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مدلكؿ مصطمح الغريب عند اإلماـ  دمحم عمي عبدهللا غراب
دراسة نقدية تطبيقية مف  -ابف كثير 

 خبلؿ تفسيره

The evidential idiom of "The 
strange" for Imam Idn 

Kathir, An applied critical 
study through its 
explanation and 

interprtation 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ناريماف حسف عمي ابك 
 حميمة

منيج اإلماـ الشافعي في نقد 
دراسة تطبيقية -األحاديث   

Imam Shafi'i approach in 
the criticism of the 

conversations "Applied 
Study" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

محمكد رمضاف سميـ 
 المرنخ

طبقات الركاة عف اإلماـ "عطاء بف 
أبي رباح" دراسة نقدية تطبيقية في 

 الكتب التسعة

Ataa Bin Abi Rabah Layers 
A Critical Empirical Study In 

The Nine Books 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ايياب سميماف شحادة 
 سميماف

ُمْكِجَبػػػاُت اْلِجَنػػػاِف َكَأْسَبػػػاُب الناَجػػػاِة 
ْيَرْاِف ِدَراَسٌة َمْكُضكِعياٌة ِفْي  ِمَف النِّ

ناِة الناَبِكياةِ   َضْكِء الس 

The deeds that leads to 
entering Jannah and 

surviving the Hellfire:  A 
subjective study in the light 

of Quran and Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

صبحي زكي عبدالقادر 
 حمكدة

مصطمح َليِّف الحديث عند ابف حجر 
في التقريب دراسة تطبيقية عمى ركاة 

 السنف األربعة

The soft term of Hadeeth In 
Ibn Hajar in AL taqrep  An 
Empirical Study on the four 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



narrators of Sunan"" 
عمي عادؿ عمي 

 ابكغالي
مركيات اإلماميف عاصـ بف أبي 
النجكد كدمحم بف سيريف الُمَعماة  

 باالختبلؼ 
دراسة  -مل لمدارقطنيفي "كتاب الع

 نقدية تطبيقية"

Narratives of Imam Asem 
ibn Abe ALnajwd, 

Muhammad ibn Serin Her 
problem difference in "The 

Book of the ills of Darqtunai 
" 

" Empirical critical study " 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

يل االء احمد اسماع
 الدرباشي

دكؽ عند أبي حاتـ  ٍَ مرتبة الصا
الرًّازؼ في كتاب الجرح كالتعديل" 
نف  دراسة تطبيقية عمى ركاة الس 

 األربعة

Saduq arranged at Abi 
Hatim Al-Razi in the book 
wound and the amendment 
An Empirical Study on the 
narrators of four Imam's 

creeds 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

إبراىيـ محمكد عمي 
 خمف هللا

أحاديث كتاب النياية في غريب 
 الحديث كاألثر البف األثير

مف بداية باب " الضاد مع الراء " 
حتى نياية باب " الطاء مع العيف " 

 تخريج كدراسة

Conversations end in a 
strange book talk and 

impact Ibn Atheer 
From the beginning of the 
door "with the Arabic ra" 
until the end of the door 

"with an eye Tae" 
Graduation and study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

مركيات الركاة  ِسَماُؾ ْبِف َحْرب   منى دمحم احمد ابكشعير
اف ـُ ْبِف َحسا ُد ْبُف ُسكَقة  كِىَشا كُمَحما

الُمَعماة  باالختبلؼ في كتاب العمل 
 لمدارقطني "دراسة نقدية تطبيقية"

Narratives of  Narrators  
Sammak ibn Harb ,Hisham 
ibn Hisan and Muhammad 

ibn Suqa her problem 
difference in "The Book of 

the ills of Darqtunai " 
Empirical critical study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ابراىيـ فتحي سمماف ابك 
 جامع

ابف اْلُمَمقِّف في دفع  منيج اإلماـ"
التاعارض بيف النصكص مف خبلؿ 

الجامع  كتابو التاكضيح لشرح
حيح  "الصا

The Approach of Ibn AL-
Mullaken in Removing the 

Texts' contradictions 
through His Book  AL-
Tawdeeh Le-Sharh AL-

Jame' AL-Saheeh 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

حمزه سعيد حسف 
 القمحاكؼ 

اإلماـ دمحم بف يحيي الذىمى كمنيجو 
 في الجرح كالتعديل

 Imam Muhammad bin 
Yahya Alzhly and his 

approach in excavation and 
modification 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

الجكدة في ضكء السنة النبكية  عمر عكدة خميل اليندؼ
 )دراسة مكضكعية(

The quality in light of the 
prophet sunnah ( Objective 

study ) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



ة محمكد دمحم بشيرمعاكي منيج اإلماـ أحمد بف دمحم الَعِتْيِقي   
 في الجرح كالتعديل

Imam 
AhmedIbnMohammedAl-

Ateeqi and his Approach in 
Jarh and Tadeel 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

يكسف غانـ عبد هللا 
 زعرب

أقكاؿ اإلماـ سفياف الثكرؼ في 
دراسة كنقد -الرجاؿ   

Sayings of Imam Sufiyan 
Althawri In men - Study 

and criticism 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

أحمد رضكاف عبدالكريـ 
 النخالة

اإلماـ أحمد بف جعفر "ابف المنادؼ" 
 كمنيجو في الجرح كالتعديل

 Imam Ahmed Ibn jaafar ibn 
almonadi and his approach 

in excavation and 
modification 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

محمكد دمحم جمعة دمحم 
 عككل

منيج اإلماـ ككيع بف الجراح في 
 الجرح كالتعديل

 Imam wakeea Ibn Eljraah 
and his approach in 

excavation and modification 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

المحبة في السنة النبكية دراسة  دمحم شحتو احمد البراكؼ 
 مكضكعية

Rumor in the light of the 
Prophetic Sunnah - an 

objective study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

حمزة عبد الكريـ صقر 
 األغا

" ركيحكسائل الت بيف النظرية  
دراسة مكضكعية في  -كالتطبيق 

 "ضكء السنة النبكية

"The entertainment 
methods, between theory & 
practice - objective study 

from Sunna" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

نسيـ زياد دمحم سعيد أبك 
 عجينو

ة في العسكري تكتيؾ العمميات).
دراسة  -ضكء السنة النبكية 
 (مكضكعية

The tactic of military 
operations in light of the 
sunnah (Objective study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

منار جماؿ اسماعيل 
 عرفات

تعقبات الحافع ابف حجر عمى غيره 
مف العمماء بقكلو ببل حجة كببل 

تند كتعنت كلـ يثبت مف خبلؿ مس
مقدمتو ىدؼ السارؼ "دراسة نقدية 

 مقارنة"

Takabbat Hafiz Ibn Stone 
to Other Scientists Said, 
without Argument and 

without the Intransigence of 
the Document and did not 
Prove during his Oduction 
of the Guidance in Force 
"Compared toa critical 

study" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

لطيفو عدناف عبد 
 الرحمف السيد

منيج اإلماـ أبك القاسـ خمف بف 
عبد الممؾ بف بشككاؿ في الجرح 

 كالتعديل

AL-Imam  Abo-Al- Qasim 
Ibn Baskuwal and his 

Approach in Excavation 

 الجامعة ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

منيُج اإلماـ عبد هللِا بف ُمحّمد  عبل كماؿ كامل الشيخ
األزدّؼ المعركؼ بابِف الفرضيِّ 

 -ىػ( في نقِد الرِّجاؿ 403)ت:
دراسٌة تطبيقيٌة عمى كتاِبو "تاريُخ 

 عمماِء األندلس

The Method of Imam 
Abdullah Ibn Muhammad Al 
-Azdi Known as Ibn Al - 
Faradi (403 AH) in the 
Criticism of Men: (An 

Applied Study on his Book 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو



"History of the Scholars of 
Andalusia" 

ـُ اْبُف الُمَمقِّف َعَمى  نداء دمحم حسف ميدؼ َتَعق َباُت اإِلَما
ِثيف ِفي كِ  َتاِبو التاكِضيِح ِلَشْرِح الُمَحدِّ

"جمًعا كدراسًة  -اْلَجاِمِع اْلَصِحيح 
 مف مقدمة كتابو إلى كتاب الكضكء"

AL-Imam Ibn al-Mulaqqin's 
Comments on Hadith 

Narrators' through his Book 
-  "Al Tawdih Le Sharh Al 

Jame' Al Saheeh" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

شريف الحديث ال
 كعمكمو

مكاسػاة الضعفػاء كالمكمكميػف في  أمجد أميف كامل العكة
دراسة  -ضػػكء السنة النبكية  
 مكضكعية

Consolation of the Weak 
and Afflicted in the Light of 

the Prophet's Sunna 
(Objective Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

يد مصباح صييب كل
 الثبلثيني

المبيمكف في متكف السنف األربعة  
 "دراية ك ركاية"

The Unknown in the Four 
Texts of Hadiths "Exposition 

and Criticism" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

نكر المصطفى احمد 
 مصطفى اليسى

المشاريع الصغيرة كدكرىا في 
لة )دراسة مكضكعية اقتصاد الدك 

 تأصيمية في ضكء السنة النبكية(

Small Projects and their 
Role in State Economy (An 
Objective and Fundamental 

Study in the Light of 
Prophetic Sunnah) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

اسراء مسعكد عبد 
 الحميد حجك

ـُ َأُبكَداُكَد الُرَكاُة  َما ـْ اإلِْ ـَ ِفْيِي اْلِذْيَف َتَكَم
ـْ اْلُبَخاِرؼ ِفْي  ِجْسَتاِني َكأخَرَج لُي السِّ

"ِدَراَسٌة َتْطِبيِقَيٌة" -َصِحْيِحِو   

Narrators About whom Abu 
Dawod Al-Sagestani Spoke 
and Al-Bukhari Transmitted 

from them in his Book - 
"Applied Study" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

نة النابكية "  جياد عابد سعد القرعاف االعتذار في َضْكء الس 
 دراسة مكضكعية "

Apology in Light of the 
Sunnah "Objective 

examination" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ف حسف عبد الرحمف حس
 ابك زيد

العسكرية كمياميا الخاصة  النخب"
دراسة  -في السنة النبكية 
 "مكضكعية

Military elites and their 
special messions in the 

prophetic Sunna 
(substantive study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

ادىـ عاشكر حمادة 
 النجار

سمميف مف النااحية االىتماـ بأمر الم
نة النابكية   -االجتماعية في الس 

 دراسة مكضكعية

Concern about the Muslims 
in Social terms in the 
Sunnah - Objective 

Examination 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الحديث الشريف 
 كعمكمو

خاصية شبو التعادؿ في فراغات  زياد رزؽ يكسف صافى
ككية ككثا الن  

Quasi-Equivalent property 
in nuclear kothe spaces 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

 الرياضيات

أحمد محمكد عبداليادؼ 
 األشقر

الدالالت الخطية بيف فراغي "ككثا" 
 .( 

 (Kothe)  .  Linear maps 
between two kothe spaces 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عبدالسبلـ عثماف حسف 
 ابكزايدة

مغزلية)  -خكاص اليندسة النصف  
D5, 5( k 

 (d5, 5 (k) . Half -spin 
geometry  

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 الرياضياتالجامعة  ماجستير  A Review of partial 1998مراجعة المعادالت التفاضمية الجزئية احمد عبدهللا محمكد 



مف الدرجة األكلى في أنظمة الحركة  الكحمكت
.  . 

differential equations of the 
first order in dynamical 

systems 

 اإلسبلمية

حسيف كامل فرحات 
 عرفات

تشي لنصف زمره  -تراص ستكف 
 متقطعة .

. THE stone - Ceck 
comactification of a discrete 

semigroup. 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 الرياضيات

رائد بشير ابراىيـ 
 صالحة

تقريب دكاؿ الكثافة باستخداـ 
 المكجات القصيرة . .

.  Approximating random 
density functions using 

wavelets . 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 الرياضيات

فريد جميعاف مسعكد 
 ابكعاذرة

Codesمجمكعة تراميز  دائرية  
. جديدة .  

. A Family of cyclic codes . 1999  الجامعة  ماجستير
 اإلسبلمية

 الرياضيات

الخكاص المشتركة لممقاييس  ىشاـ بشير دمحم ميدؼ
 الفضائية .  

.  Common properties of 
special measures. 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الرياضيات

يط عند إحتكاء النحدار الخطي البس عصاـ بشير دمحم ميدؼ
 المتغيرات عمى أخطاء . .

 Simple linear regression 
with errors in variables ( 

EIV). 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الرياضيات

Greedy Codeترميز جريدؼ )  اكـر حسف ديب الحبلؽ   )
لحقل األعداد األكلية  الصحيحة    

  Greedy codes over Zp . 2000 ر ماجستي الجامعة  
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 Decomposition of . القياسات غير اإلبدالية . . اكـر دمحم دمحم رضكاف
measures on 

orthostructures . 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عماد اسماعيل حسيف 
 نشكاف

                                  
 اإلحصاء المرتب            

 كتطبيقو عمى األنظمة المتكازية 

Order ststistics and their 
application to parrellel 

syatems                                           
. 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الرياضيات

رياض محمكد دمحم 
 معمر

 TMAE power series     فضاءات متسمسبلت القكػ 
space 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الرياضيات

تشي  -كصف ارتصاص ستكف  خالد دمحم عمى محفكظ
لفضاء متقطع بكاسطة مفيـك 

 المرشحات الفائقة . .

Description of the Stone-
Chi precipitation of 

intermittent space by the 
concept of super filters. 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الرياضيات

حاـز إسماعيل العبد 
 الشيخ أحمد

تحميل المكجات الكيركمغناطيسية 
السطحية في الشرائح باستخداـ 

 طريقة العناصر المحدكدة

nalysis of magnetostatic 
surface waves in 

Awaveguide structure by 
using finite element method 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

تالرياضيا  

غاده مصطفى حسف 
 ابكندا

الجامعة  ماجستير  Kernel density estimation 2002 تقدير كثافة النكاة
 اإلسبلمية

 الرياضيات

سعدة عبد الرحمف 
 حسيف ابك شمالة

 A FAMILY OF CYCLIC عائمة مف الرمكز الدكرية.
CODES. 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الرياضيات

فاطمة محمكد أحمد 
مكرس  

الجامعة  ماجستير  ELEMENTARY WAVELESS 2002 المكجات االبتدائية
 اإلسبلمية

 الرياضيات



حمدؼ محمكد حماد 
 عبدالرحمف

خصائص التحكؿ لمعادلة  
painleve 

transformation properties of 
painleve equation 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الرياضيات

كفاء ابراىيـ حسف 
 مكسى

لمعادالت الدالية عمى المتجيات ا
 المتعامدة

Equivalent equations on 
orthogonal vectors 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الرياضيات

كساـ ابراىيـ حسف 
 مكسى

المعادالت الدالية عمى نصف الزمرة 
  

function equation on 
semigroups 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الرياضيات

التكقف عف األكقات المتعمقة  خالد دمحم اسماعيل السر
 بإحصائيات الطمب.

Stopping Times Related to 
Order Statistics . 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 About generalized closing حكؿ فضاءات اإلغبلؽ المعّممة خالد أحمد سميـ الزيناتي
spaces 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الرياضيات

جمعة سميـ دمحم الحاج 
 أحمد

الفرط الدائرؼ كدكرة العكامل الدكرية    Hypercyclic and Circle - 
Cyclic Operators 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عمرك يكنس دمحم الشيخ 
 عمي

pfخصائص اإلغبلؽ  مركز شبو  
 مجمع بني الجبر

Closure Properties pf the 
Quasi Center of a cpmplex 

Banach Algebra 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الرياضيات

حكؿ دالة النكاة التقريبية لمتكزيعات  دمحم جماؿ دمحم عقيبلف
 المشتركة

About the approximate 
kernel function of shared 

distributions 

الجامعة  ماجستير  2005
يةاإلسبلم  

 الرياضيات

ابراىيـ حسف دمحم 
 المدىكف 

الجامعة  ماجستير  Some classes of yer rings 2005 بعض فئات حمقات نير
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عبدالناصر لطفي 
 خميس الجزار

 Appropriateness of مبلئمة التكزيعات اإلحصائية
statistical distributions 

الجامعة  ماجستير  2005
ةاإلسبلمي  

 الرياضيات

حكؿ التبايف كالتغاير لممؤثرات  زىير دمحم خميل كادؼ
 الخطية المحدكدة

About the contrast and 
heterogeneity of limited 

linear effects 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الرياضيات

المتطابقات كالمثاليات الثنائية عمى  سعيد نكح سعيد الزياف
سيطةشبو الحمقات الب  

Comparisons and binary 
examples on semi-simple 

rings 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الرياضيات

فاتف سعيد أحمد أبك 
 شكقة

 Remarkes On Bohr's عمى ظاىرة بكر
Phenomenon 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ك طريقة مارككؼ سمسمة مكنتي كارل اركاح نعماف خالد كـر
 كالمحاكاة الكماؿ

Markov Chain Monte Carlo 
Method and Perfect 

Simulation 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الرياضيات

الجامعة  ماجستير  Fuzzy probability theory 2007 نظرية االحتماالت القزية تغريد زكي احمد نصر
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عمر دمحم عبدهللا 
امحأبكمس  

حمقات مثالية مف المؤثرات كخاصية 
 التقريب

Perfect rings of effects and 
rounding properties 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ناصر أحمد سالـ 
 السميرؼ 

Bحكؿ قكػ المؤثرات  فكؽ  - 
 العادية

About the forces of B-
supernormal effects 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الرياضيات

أشرؼ أحمد دمحم 
 أبكمغيصيب

تحكيبلت باكمكند لمعادالت بانميعة 
 المنفصمة.

Baclund transformations of 
discrete binary equations. 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الرياضيات



 F2عمى الرمكز الخطية أكثر مف  ابتساـ دمحم عبدهللا اسميـ
F3 

    On Linear Codes Over 
F2 F3 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اياد دمحم عبد الدايـ 
 اليكبي

Banachعمى الجسر  مف  
Boundedالمشغميف الخطي  عمى  

BKالفضاء  كتطبيقاتيا   

On the Banach Algebra of 
Bounded linear Operators 
on a BK Space and its 

Applications 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الرياضيات

سناء يكسف صالح 
 صبكح

عائمة مف رمكز الدكرؼ أكثر مف 
 حمقات سمسمة محدكدة

A Family of Cyclic Codes 
Over Finite Chain Rings 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الرياضيات

فيصل دمحم سميماف ابك 
 دحركج

Consta Cycilc ك Nega 
Crelic Codes Overfinite 

Chain Rings 

Consta Cycilc and Nega 
Crelic Codes Overfinite 

Chain Rings 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الرياضيات

نفيف رباح ابراىيـ 
 المدىكف 

المثل كالمثل العميا ال أؼ  -شبو 
semiring ك   Semi groups 

Quasi - Ideals and Bi - 
ideals no semiring and 

Semi groups 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الرياضيات

محمكد إبراىيـ محمكد 
 عبد النبى

تمديد المشغل المضغكط عبر 
 الحقكؿ القيمة غير األرثميدية

Extension of Compact 
Operator Over non 

Archimedean valued fields 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 عاطف عبد ربو احمد
 سمماف

Gecyclicityعمى  مف المشغميف   On Gecyclicity of Operators 2008  الجامعة  ماجستير
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عاىد خميل حمداف ابك 
 العيس

 Doubly Indexed Infinite سمسمة ال نيائية مفيرسة ببل حدكد
Series 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الرياضيات

شممة دمحم جكاد دمحم ابك الجامعة  ماجستير  Ideals in Semi Rings 2008 المثل في شبو الحمقات 
 اإلسبلمية

 الرياضيات

كائل دمحم عبد اليادؼ 
 الحنفي

سككت الطكبكلكجيا كعبلقتيا 
 بطكبكلكجيا الكسندركؼ

Scott Topology and its 
Relation to the Alexandroff 

Topology 

الجامعة  ماجستير  2009
ةاإلسبلمي  

 الرياضيات

Finiteعمى  نادر فتحي جبريل سعيد ك   Artinian To - 
 Spacessالكسندركؼ 

On Finite and Artinian To- 
Alexandroff Spacess 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الرياضيات

التكزيع التقاربي لتقديرات النكاة  حساـ عثماف دمحم السيد
 Quautilesلمكضع الشرطي ك 

The Asymptotic Distribution 
of the Kernel Estimations of 
the Conditional mode and 

Quautiles 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الرياضيات

دمحم سميماف مصطفى 
 حمداف

L-momentsخصائص  بالمقارنة  
 مع المحظات التقميدية

The Properties of L-
moments Compared to 
Conventional Moments 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الرياضيات

/ إبراىيـ  فادؼ دمحم أكـر
 أبكشرخ

 On the Characterization of عمى تكصيف األسي كتكزيع مكحد
Exponential and Uniform 

Distribution 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الرياضيات

شيماء دمحم حسيف 
 مصطفى

ة مجمكعات محدكدة في عممي
 Stone-Cechمضغكطة في 

Finite groups in Stone-
Cech compactification 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 الرياضياتالجامعة  ماجستير  Spectral Theory in Effect 2010 نظرية الطيف في الجبر التأثيرحساـ فضل حسف ابك 



 اإلسبلمية Algebras لمضي
حمكدةدمحم العبد دمحم  عمى طكؿ الرمكز حتى عمى حمقات  

 محدكدة
On even length codes over 

finite rings 
الجامعة  ماجستير  2010

 اإلسبلمية
 الرياضيات

يكسف عاطف دمحم دبكر 
 اسعد

بعض التطابق في العكامل األساسية 
 K / Qلمصف عدد التمديدات 

Some Congruence's on 
prime Factors of class 

Number of Extensions K/ Q 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اكـر محمكد عبد العزيز 
 ابك غزاؿ

أفضل كأفضل تقريب أفضل في 
 الفضاء المعيارؼ 

Best and co- Best 
approximation in normed 

space 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الرياضيات

محمكد احمد دمحم 
 الكحمكت

يزنجر لمتحكالت ألعمى عمى شم
 painleveترتيب لمعادالت 

On Schlesinger 
Transformations for higer 
order painleve equations 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الرياضيات

رامز زىار محمكد 
 الشرباصي

 On Decoding of Quadratic حكؿ فؾ تشفير البكاقي التربيعية
Residue Codes 

جستير ما 2010 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الرياضيات

محمكد سعيد عبدالعزيز 
 السرساكؼ 

الجامعة  ماجستير  On Permutable Polynomials 2011 محددات الحدكد القابمة لمتحكيل
 اإلسبلمية

 الرياضيات

احمد عدناف محمكد 
 غنيـ

ة الجامع ماجستير  On Non-Standard Topology 2011 عمى طكبكلكجيا غير قياسي
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عبد الرحمف اكـر حسف 
 فركانة

نماذج السمسمة الزمنية المرتبطة 
 دكريا: التمثيل كالتعرؼ

Periodically Correlated 
Time Series Models: 
Representations and 

Identification 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الرياضيات

تكف مف التسمسل اليرمي ىيكل ىاميم ايمف احمد حسف مبارؾ
Painleve األكؿ كالثاني   

Hamiltonian Structure of 
first and second Painleve 

Hierarchies 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الرياضيات

رحاب سميـ حسف 
 المصدر

معادالت  دراسة استقرار بعض.
 الدكاؿ

Stability of some function 
equations 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الرياضيات

دياب ابراىيـ دياب 
 االعكر

PARجيل مف نماذج  باستخداـ  
 طريقة رفيق متعددة

Generation of PAR models 
using multi-companion 

method 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الرياضيات

احمد عبدالرحمف محمكد 
 ابكممكح

 On Primal Compactly) المقاسات البدائية المحزكمة الرص
Packed Modules) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ابراىيـ دمحم كماؿ رشيد 
 ياغي

 + Fqعمى األككاد عمى الحمقات 
uFq + vFq   + uvFq 

On Codes Over the rings 
Fq+uFq+vFq+uvFq 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ستاذلبنى تكفيق دمحم اال حكؿ الفضاءات التبكلكجية ) 
 (كالمحدكدة سفمياً  المحدكدة عمكياً 

(On Upper and Lower 
Bounded Spaces) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الرياضيات

لمعادالت بانميفة مف  مسائل ككشي) باسمة اسعد دمحم التياف
 (الرتب العميا

(On Cauchy Problems for 
Higher Order Painleve 

Equations) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الرياضيات

فادؼ سمير دمحم ابك 
 زنادة

مف الترتيب  حكؿ الجبر المعيارؼ )
2) 

(On 2-Normed Algebras) 2013  الجامعة  ماجستير
 اإلسبلمية

 الرياضيات



عبدهللا دمحم يكسف 
 عبدهللا ابك جيل

االنحدار الذاتي  تكليد نماذج)
تخداـ خكارزمية ليفنسف الدكرية باس

 (داربف الدكرية

(Generation PAR Time 
Series Models Using 

Periodic Livenson-Durbin 
Algorithm) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الرياضيات

سمر ابراىيـ حسف 
 المدىكف 

الدكاؿ المثمثية المعممة   Generalized Trigonometric 
Functions 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

سحر نكاؼ مصباح 
 الضعيفي

دراسة مقارنة لمفضائات التكبكلكجية 
 الضبابية

Comparative Study of 
Fuzzy Topology 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ريياـ جماؿ تكفيق 
 ابكغمكه

الثبات لبعض  حكؿ الثبات كفكؽ )
 (معادالت ككشى الدالية المعممة

(On stability and 
Superstability of some 
Generalized Cauchy 
Functional Equation) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اسماء اسعد يكسف 
 اسعد

الييكميات الدنيا كعبلقتيا بفضاءات 
 الكساندركؼ التبكلكجية

 Minimal Structure and 
Related Alexandroff Spaces 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

خمكد خالد فايز 
 عبدالقادر

 Chinese remainder theorem نظرية البكاقي الصينية كتطبيقاتيا
and  its applications 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اخبلص ابراىيـ دياب 
 االعكر

حمقات تبديمية  تراميز دكاديؾ عمى)
 (منتيية

(Duadic Codes over Finite 
Commutative Rings) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

االستقرار  االستقرار كثبات) االء ابراىيـ دمحم عيسي
 (لمعادالت ديممبرت الدالية المعممة

(On Stability and Super 
Stability of some 

Generalized D,Lembert 
Functional Equations) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عناد حسف الغندكر 
 حسف عبدهللا

تراميز البكاقي التربعية عمى حمقات 
 تسمسمية منتيية

On Quadratic Residue 
codes over Finite 

Commutative Chain Rings 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ىبة شكقي دياب 
 المصرؼ 

أيزكمنكدركمية كىرميات  مسائل)
 (بانميفة

(Isomonodromy Problem 
and Painleve Hierarchies) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اكـر قاسـ محمكد 
 ابكجزر

الممتكية عمى  التراميز الدكرية)
 (حمقات منتيية

(Skew Cyclic Codes over 
Finite Rings) 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

 الرياضيات

ابراىيـ احمد محمكد 
 ابكشمالو

األقرب لمئينات  تقدير نكاة الجكار)
 (االنحدار

(Kernel Nearset Neighbor 
Estimator for The 

Regression Quantiles) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الرياضيات

االنفصاؿ طبقًا  االتصاؿ كمسممات) ايمف يكسف حسيف مزيد
تلممجمكعا  c?- المفتكحة) 

(Continuity and Separation 
Axioms Based on ?c-open 

Sets) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 On Contra Continuous) (المضادة حكؿ الدكاؿ المتصمة) ىنادؼ انكر دمحم الفيكمي
Functions) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

دمحم أبك  الحسيف كماؿ
 عكدة

مف النكع  حكؿ صفكؼ المديكالت)
 (فاؼ

On O - Classes of Modules 2015  الجامعة  ماجستير
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اسمياف رفيق 
 عبدالرحمف محسف

المكجات المنعزلة في تركيبات أدلة 
مكجية ذات خكاص عكسية غير 

Solitary waves in lossy 
linear and lossless 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات



 nonlinear metamaterials خطية كمبددة لمطاقة
waveguide structure 

الخصائص التكبكلكجية لمفراغات  خالد جماؿ دمحم حجازؼ 
 الرقمية

Topological Properties for 
Digital Spaces 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

مافىبة احمد دمحم عث مف خبلؿ  فضاءات الكساندركؼ) 
 (بعض أنكاع البلتيس

(Alexandroff Spaces Via 
Types of Lattices) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ابراىيـ جماؿ سميـ 
 الشاعر

ف -نداريا حكؿ مقدر) كاتسف الُمحسا
 (لدالة الكثافة المشركطة

(On the Reweighted 
Nadaraya-Watson 

Estimator of the Conditional 
Density Function) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ايناس ابراىيـ عكدة 
 ماضي

اليرمية  Painleve تسمسبلت)
الثانية: االشتقاؽ كخصائصو 

 (األساسية

(Second Painleve 
Hierarchies: Derivation and 

Basic Properties) 

ة الجامع ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

التراميز الخطية المكحدة عمى الحمقة  مريـ ابراىيـ دمحم سطريو
 F_p+vF_p+v^2غير التسمسية 

F_p 

Linear Block Codes over 
the Non Chain Ring 
F_p+vF_p+v^2 F_p 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

دمحم سميماف سبلـ 
 عصفكر

ستدالؿ اال في Gibbs معايف)
 (الباييزؼ 

(The Gibbs Sampler in 
Bayesian Inference) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 On The Kernel Estimation) (لدالة االنحدار حكؿ تقدير النكاة) دمحم عادؿ عبدهللا سمكر
of the Regression Function) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

لنماذج الشبكة  دراسة مقارنة) سييمة عمي ابراىيـ بكر
العصبية االصطناعية كنماذج أريما 
 عمى مكاليد قطاع غزة باستخداـ

 (R برنامج

(Comparative Approach of 
Artificial Neural Network 
and ARIMA Models on 

Births per Month in Gaza 
Strip using R) 

الجامعة  ماجستير  2015
إلسبلميةا  

 الرياضيات

 -مترابكليس  حكؿ خكارزمية) اية احمد طو السنكار
 (ىاستنج

(on the Metropolis - 
Hasting Algorithm) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

شكما مسمـ سميماف 
 أبكخميل

ليرمية بانميفة  تحكيبلت شميسنجر)
 (الثالثة

(On Schlesinger 
Transformations for Third 

Painleve Hierarchy) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عفاؼ خميل إبراىيـ 
 حمكدة

لمنكاؿ دالة  حكؿ تقدير النكاة)
 (الكثافة

(On the Kernel Estimation 
of the Mode of the Density 

Function) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

رنا محمكد رسمي 
 ابكالريش

الكيرباء في محافظة  تنبؤ استيبلؾ)
خانيكنس باستخداـ طريقة التجانس 
نظر  اأُلسي كبككس جينكينز: كجية

 (مف خبلؿ النماذج

(Electricity Consumption 
Forecasting in the Province 

of Khan Younis using 
Exponential Smoothing and 
Box Jenkins Methods: A 

modeling Viewpoint) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الرياضيات

المفتكحة  حكؿ المجمكعات) فدكػ دمحم عبد هللا نصر
 (المنتظمة العظمى كالصغرػ 

(On Minimal and Maximal 
regular open sets) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات



اسامة عبدالكريـ 
 عبدالقادر ناجي

جزئية الممتصة ال حكؿ المقاسات)
 (مف النكع ف

(On n- absorbing 
submodules) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

سميماف ابراىيـ سميماف 
 ابك صكاكيف

الرص عمى  المديكالت المحزكمة)
 (حمقات غير ابدالية

(Compactly packed 
modules over non 
commutative rings) 

الجامعة  ماجستير  2016
إلسبلميةا  

 الرياضيات

ىدػ عبدالكريـ دياب 
 السر

الحافظة  حكؿ الدكاؿ الخطية)
لمطيف، لنصف قطر الطيف 
 (كلنصف قطر الطيف األساسي

(On linear maps preserving 
spectrum, spectral radius 

and essential spectral 
radius) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

الـ العتاؿعمار عامر س  On the Kernel Estimation) (لمكسيط الشرطي حكؿ تقدير النكاة) 
of the Conditional Median) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

معككس جاكس  مقدر نكاة مقمكب) عمي جكىر دمحم رشيد
 (لدالة معدؿ المخاطرة

(The Reciprocal Inverse 
Gaussian Kernel Estimator 

for The Hazard Rate 
Function) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

دعاء فتحي محمكد 
 ابكحمدة

حكؿ مزيج مف  االستدالؿ الباييزؼ )
 (تكزيعات بكاسكف المحدكدة

(Bayesian Inference on 
Finite Mixtures of Poisson 

Distributions) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

ياضياتالر   

سجكد عبد اليادػ دياب 
 الشيخ خميل

 On Fourth Painlevé) (الرابعة حكؿ ىرميات بانميفة)
Hierarchies) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

حكؿ مزيج مف  االستدالؿ الباييزؼ ) احبلـ دمحم فارس صالح
 (التكزيعات األسية المحدكدة

(Bayesian Inference on 
Finite Mixtures of 

exponential Distributions) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

حذيفو ياسيف مسمـ ابك 
 حطب

المعادالت الدالية  حكؿ استقرار)
المنعكسة كفرؽ المنعكسة كمجاكر 

 (المنعكسة

(Ulam stability of 
Reciprocal, Reciprocal 

Difference and Reciprocal 
Adjoint Functional 

Equations) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

رجاء دمحم مصطفي 
 العاجز

لنماذج آريما كنماذج  األداء المقارف )
آرش/قارش عمى السبلسل الزمنية 
 (غزة لمحكادث المركرية في قطاع

(Comparative Performance 
of ARIMA and 

ARCH/GARCH Models on 
Time Series of Traffic 

Accidents in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

لمسير  خكارزمية مترابكليس) دعاء حاتـ دمحم ميمو
 (العشكائي

(on the Random Walk 
Metropolis Algorithm) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ىبو باسـ يكسف 
 المصرؼ 

الباييزؼ حكؿ  االستدالؿ اإلحصائي)
 (اقتراف متكسط العمر المتبقي

(Bayesian Statistical 
Inference on Mean 

Residual Life Function) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

لممنكاؿ المشركط  تقدير النكاة) سحر زكى دمحم الحكرانى
 (لمبيانات الممزكجة

(Kernel Estimation of the 
Conditional Mode for Mixing 

Data) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 الرياضياتالجامعة  ماجستير  On the Inverse Gaussian 2016)معككس جاكس  حكؿ مقدر نكاة) نيى خالد ربحى الجايح



 Kernel Estimator of the (لدالة معدؿ المخاطرة
Hazard Rate Function) 

 اإلسبلمية

ذ سعيد دلكؿمرفت ناف  Frames for Banach) (بناخ إطارات فضاءات) 
Spaces) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عمياف أحمد سميماف 
 فياض

المفتكحة المينة  حكؿ المجمكعات)
التبكلكجيا  في \beta c  مف النكع

 (المينة

(On Soft  \beta c - Open 
Sets in Soft Topological 

Spaces) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ايمف دمحم فتحي 
 عبدالنبي

تعميـ المقاسات الجزئية الممتصة 
 مف النكع الثاني عمى شبو الحمقات

A Generalization of 2-
absorbing sub-

semimodules over 
semirings 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

عبير دمحم رمضاف دمحم 
 ابك ىدركس

عمى حمقات إبدالية  التراميز الكمية)
 (منتيية

(Quantum codes over finite 
commutative rings) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

 On the Estimation of the) (الشرطي L1 حكؿ تقدير الكسيط) منى يعقكب دمحم قريق
Conditional L1- Median) 

لجامعة ا ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

احمد نصر خميس 
 الشمبارؼ 

تطبيقات طرؽ الجبر الخطي في 
حل المكجات الكيركمغناطيسية في 

 أدلة مكجية متعددة الطبقات

Applications of Linear 
Algebra methods in 

Solution of  electromagnetic 
waves in multilayer 

waveguides 

ة الجامع ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

ممؾ لطفي مكسى ابك 
 مكسى

الشرطية  حكؿ تقدير المئينات)
 (المتعددة

(On the Multivariate 
Conditional Quantiles 

Estimation) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

دعاء عبدالرحمف خميل 
 الحرتاني

تقدير النكاة لممنكاؿ الشرطي لنماذج 
ثابتةالتصميـ ال  

Kernel estimation of the 
conditional mode for fixed 

design models 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الرياضيات

اسماء سييل عادؿ 
 بركات

حكؿ االختزاؿ المتدرج كىرميات 
 بانميفة

On Scaling Reductions and 
Painleve Hierarchies 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

ياضياتالر   

رجاء يكنس سميماف ابك 
 مزيد

الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك 
قضية المصالحة الفمسطينية دراسة 

 كصفية

Palestinian Discourse 
Toward Palestinian 

Reconciliation Descriptive 
Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

سامي عبدالرؤكؼ 
 صالح عكيمة

لشباب في أطر تقديـ صكرة ا
الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية 

 مقارنة

Frames Depicting Youth 
Image in the Palestinian 

Journalism: A Comparative 
and Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

نسريف دمحم عبده 
 اسماعيل حسكنة

الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك 
نساف المدنية قضايا حقكؽ اإل

 كالسياسية دراسة تحميمية مقارنة

Palestinian Journalistic 
Discourse on Civil and 

Political Human Issues: A 
Comparative and analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

 الصحافةالجامعة  ماجستير  News Frames of the 2014األطر الخبرية لقضية الدكلة  ركال اكـر رمضاف عمياف



مكاقع الفضائيات الفمسطينية في 
األجنبية االلكتركنية بالمغة العربية 

 دراسة تحميمية مقارنة

Palestinian State Issue in 
the Arabic Language 
Foreign TV Satellite 

Websites: (A Comparative 
Analytical Study) 

 اإلسبلمية

حبيب ماجد فضل صقر التفاعمية في المكاقع اإللكتركنية  
لمصحف اليكمية الفمسطينية دراسة 

 تحميمية

Interactivity in Palestinian 
Daily Newspapers Websites 

An Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

أحمد عبد هللا عبد 
 الرحمف عكض هللا

ة األطر الخبرية لمعدكاف عمى غز 
ـ في مكاقع الفضائيات 2012عاـ 

األجنبية اإللكتركنية بالمغة العربية 
 دراسة تحميمية مقارنة

News Frames of the 2012 
Aggression on Gaza on the 
Arabic Language Foreign 

Satellite Websites: (A 
Comparative Analytical 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

منير سميـ مسعكد 
 أبكراس

يناير  25األطر الخبرية لثكرة 
المصرية في الصحافة الفمسطينية 

 دراسة تحميمية مقارنة

News Frames of the 
Egyptian 25th January 

Revolution in the 
Palestinian Press: A 

Comparative and analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

صكرة منظمات حقكؽ اإلنساف في  دمحم عطية دمحم الحمايدة
الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية 

 كميدانية

The Image of Human 
Rights Organizations in the 
Palestinian Press - A Field 

and Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

يا العالـ اإلسبلمي في الصحافة قضا زاىر دمحم أحمد البيؾ
دراسة تحميمية -الفمسطينية اليكمية   

Islamic World in the Daily 
Palestinian Newspapers A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

رامي سمماف دياب 
 العجمة

الخطاب الصحفي نحك قضية 
ة الدكلية القدس في الصحافة العربي

 )دراسة تحميمية مقارنة(

The Press discourse on th 
Issue of Jerualem in th 

International Arab Press (A 
compartive Analytical 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

اتجاىات الشباب الجامعي  دمحم حامد مكسى لبد
الفمسطيني نحك دكر المكاقع 

كنية في ترتيب أكلكياتيـ نحك اإللكتر 
 القضايا المحمية دراسة ميدانية

Palestinian University 
Students Perceptions 

Towards the Role of the 
Electronic Sites in Arrange 

Priorities of their Local 
Issues: (An Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة

دمحم عياشمحمكد عيد  صكرة حماس في الصحافة المصرية  
)دراسة  2011بعد ثكرة يناير 

تحميمية عمى عينة مف الصحف 

Hamas's View in Egyptian 
Press after Jan 2011 

Revolution: An Analytic 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الصحافة



 Study on a sample of المصرية(
Egyptian Newspapers 

ر احمد عمي غدي
 العمرؼ 

معالجة الصحف اليكمية الفمسطينية 
لبلنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ الطفل 
 الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة

Palestinian Daily 
Newspapers' Coverage of 
Israeli Violations of the 

Palestinian Child Rights: A 
Comparative Analytical 

Study 

لجامعة ا ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

ياسر أحمد عبد الرؤكؼ 
 عبد الغفكر

دكر المصادر في بناء تحيزات 
 التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة

Sources Role in Building up 
Bias News Coverage About 

the Siege of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

صحفي الفمسطيني نحك الخطاب ال دمحم سعد عطية العجمة
قضية االستيطاف اإلسرائيمي في 
 الضفة الغربية دراسة تحميمية مقارنة

Palestinian Journalistic 
Discourse Towards the 

Issue of Israeli Settlement 
in the West Bank: A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

د دمحم مرجافىاني احم اعتماد طمبة الجامعات في  
محافظات غزة عمى المكاقع 

االلكتركنية في اكتساب المعمكمات 
حكؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف: 

 دراسة ميدانية

University Students' 
Reliance in Gaza's 

Governorates on Websites 
in Acquiring Information 
about the Palestinian 

Refugees Issue: A Field 
Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

األطر الخبرية لممقاكمة الشعبية في  دمحم مدحت راغب الدلك
الصحف الفمسطينية اليكمية دراسة 

 تحميمية مقارنة

News Frames Of The 
Popular Resistance in 

Palestinian daily 
newspapers A Comparative 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

دمحم اسماعيل ابراىيـ 
 ياسيف

استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ في 
تطكير شكل كمضمكف الصحف 
 الفمسطينية اليكمية دراسة ميدانية

The Use of Communication 
Technologies in Developing 
Content and Form Of the 

Palestinian Daily 
Newspapers: A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

نداء طو سعدؼ 
 الدريممي

اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك 
مفيكمي الحرية كالمسئكلية 

االجتماعية في الصحافة الفمسطينية 
-2006اليكمية خبلؿ الفترة )

( دراسة ميدانية2013  

Contact based attitudes 
towards the concepts of 

freedom and social 
responsibility in the 

Palestinian press in the 
period (2006-2013) 
An Empirical Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

 الصحافةالجامعة  ماجستير  Design of Palestinian Daily 2015إخراج مكاقع الصحف الفمسطينية  عبير دمحم سميـ لبد



اليكمية عمى شبكة اإلنترنت دراسة 
 تحميمية مقارنة

Newspapers Sites on the 
Internet (A comparative 

Analytical Study 

 اإلسبلمية

نضاؿ عبدهللا شحده 
 بربخ

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية 
عمى شبكات التكاصل االجتماعي 
كمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف 

 2014ئيمي عمى غزة عاـ اإلسرا
 )دراسة ميدانية في محافظات غزة(

Dependency on the 
Palestinian Political Elite 

Social Networks as a 
Source of Information 

during the Israeli 
Aggression on Gaza 2014: 

A Field Study in Gaza 
Governorate) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

حافةالص  

أسماء عبدالسبلـ عبدهللا 
 محسف

الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك 
قضية األسرػ في سجكف االحتبلؿ 
 اإلسرائيمي دراسة تحميمية مقارنة

Palestinian Journalistic 
Discourse towards 

Prisoners in the Israeli 
Prisons: A Comparative 

and analytical Study 

ة الجامع ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

فبلح سبلمة حسف 
 الصفدؼ

استخدامات القائـ باالتصاؿ في 
الصحافة الفمسطينية لشبكات 

التكاصل االجتماعي كاإلشباعات 
المتحققة: دراسة ميدانية في 

 محافظات غزة

Social Networks Uses and 
Gratifications among 

Palestinian Journalists: A 
Field Study in Gaza 

Governorates 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

ترنيـ زىدؼ يكسف 
 خاطر

اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية 
عمى شبكات التكاصل االجتماعي 
أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 

ـ: دراسة ميدانية2014عاـ   

 Palestinian University 
Students Dependence on 
Social Networks during the 
Aggression on Gaza 2014: 

A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

دكر التحقيق الصحفي في معالجة  نكر أنكر عاشكر الدلك
قضايا الفساد بالصحافة الفمسطينية 
 )دراسة تحميمية كميدانية مقارنة(

Role of Journalism 
Investigation in treating 
corruption issues in The 

Palestinian Newspapers: (A 
Comparative Analytical 

Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

عدالت عبدالمعطي دمحم 
 الشيخ

دكر الصحف اإللكتركنية الفمسطينية 
في ترتيب األكلكيات نحك القضايا 
االقتصادية المحمية دراسة ميدانية 

يةتحميم  

The Role of Palestinian 
Electronic Newspapers in 
Arranging the Priorities 

Towards Local Economic 
Issues (An Analytical Field 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

حاـز حميد عكدة 
 ابكحميد

معالجة فف الكاريكاتير في الصحافة 
ائيمي عمى الفمسطينية لمعدكاف اإلسر 

ـ )دراسة تحميمية 2014غزة عاـ 
 مقارنة(

Covering the Aggression on 
Gaza 2014 in the 

Palestinian Newspapers' 
Cartoon: (A comparative 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة



Analytical Study) 
كفاح سبلمة عبد ربو 

 الغصيف
كاقع الصحافة األدبية في الصحف 

يكمية الفمسطينية دراسة تحميمية ال
 كميدانية مقارنة

Reality of Arts Journalism 
in the Daily Palestinian 
Newspapers: Analytical 
Comparative Field Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

صبلح دمحم مسمـ 
 ابكصبلح

استخدامات طمبة الجامعات 
اصل الفمسطينية لشبكات التك 

 االجتماعي كاالشباعات المتحققة

Palestinian University 
Students' Uses of Social 
Networking Sites and the 
Gratifications Resulting 

from Such Uses 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

الصحافة المسجدية في محافظات  نكرا مسعد نايف كادػ
ة السياسية غزة كدكرىا في التنشئ

 )دراسة تحميمية(

The Mosque Journalism in 
Gaza Strip and its Role in 
Political Awarenes: (An 

Analytical Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

انقرائية األخبار في الصحف  يحيى باسـ يحيى عياش
دراسة  -الفمسطينية اإللكتركنية 
 تحميمية كميدانية

News Readability in 
Palestinian Electronic 

Newspapers: An Analytical 
and Field study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

القيـ اإلخبارية في الصحف اليكمية  عمي تكريـ حافع البطة
الفمسطينية كالعكامل المؤثرة فييا 

 )دراسة كصفية(

News Values in Palestinian 
Daily Newspapers and 
Factors Influencing: (A 

Descriptive Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

ىشاـ احمد عبدالكريـ 
 سكيؾ

دكرشبكات التكاصل االجتماعي في 
تكعية الشباب الفمسطيني بالقضايا 
 الكطنية: دراسة تحميمية كميدانية

Social Networks Role in 
Developing the Palestinian 
Youth Awareness in the 

National Causes: Analytical 
and Field study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

رامي محمكد حسف 
 خريس

الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك 
قضية المقاكمة الفمسطينية دراسة 

 تحميمية مقارنة

Palestinian Journalistic 
Discourse on the 

Palestinian Resistance 
Cause: A Comparative 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

صكرة تركيا في الصحف اليكمية  ياسر عرفات دمحم البنا
 الفمسطينية دراسة تحميمية مقارنة

Turkey's Image in 
Palestinian Daily 
Newspapers: A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

كاقع الصفحات الرياضية في  عبير دمحم جميل الفميت
الصحف اليكمية الفمسطينية دراسة 

 تحميمية ميدانية

The Reality of Sport Pages 
in Daily Palestinian  

Newspapers: A Field An 
Analytical Study 

ة الجامع ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

 الصحافةالجامعة  ماجستير  Dependency on the 2015اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية محمكد حامد عبدالكريـ 



عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب  أبكقكطة
المعمكمات عف المفاكضات 
الفمسطينية اإلسرائيمية )دراسة 

 ميدانية(

Palestinian Political Elite on 
Web Sites in Acquiring 
Information about the 

Palestinian Israeli 
Negotiations: 

(A Field Study) 

 اإلسبلمية

كاقع الصحافة االستقصائية في  دمحم صابر العبد الشرافي
الصحف الفمسطينية "دراسة تحميمية 

 كميدانية مقارنة"

The Reality of Investigative 
Journalism in Palestinian 

Newspapers: Analytical and 
Field study compared 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الصحافة

حيدر ابراىيـ سخرؼ 
 المصدر

أساليب الدعاية في الصحف 
المصرية اإللكتركنية اتجاه حركة 

 حماس
 دراسة تحميمية مقارنة

Propaganda Techniques in 
Egyption Electronic 

Newspapers Towards 
Hamas: 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

رنا دمحم صالح حسيف 
 جكدة

دكر الصحف الفمسطينية اليكمية في 
معالجة قضايا الجريمة )دراسة 

 تحميمية كميدانية مقارنة(

The Role of Daily 
Palestinian Newspapers in 
Handling Crime Cases: A 
Comparative Analytical 

Field Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

الخطاب الصحفي العربي إزاء  امينة رجب دمحم زيارة
 2014العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 
 )دراسة تحميمية مقارنة(

Arab Journalistic Discourse 
Towards the Israeli 

Aggression on Gaza 2014: 
A Comparative Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

ابرار دمحم عمي عبد 
 الرحمف اآلغا

دكر الصحف الفمسطينية اليكمية في 
معالجة قضايا الطفل: دراسة ميدانية 

 كتحميمية مقارنة

The Role of Palestinian 
Daily Newspapers in Child 
Issues Treatment: A Field 

and a Comparative 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

ديما زىير ماجد 
 المبابيدؼ

دكر اإلعبلـ الجديد في تشكيل 
معارؼ الجميكر الفمسطيني 

كاتجاىاتو نحك قضايا المرأة: )دراسة 
 ميدانية في محافظات غزة(

The Role of the new Media 
in Forming the Palestinian 
Public Knowledge And its 
Views Towards Women's 
Issues: A Field Study in 

Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

كساـ اسحق عبدالكريـ 
 حساف

اإلعجاز اإلعبلمي في القصة 
الخبرية في ضكء القرآف الكريـ 
راسة قصص سكرة الكيف نمكذًجا )د

 تحميمية مقارنة(

Media Inimitability in the 
news story in light of the 
Holy Quran of Surat Al-
Kahf as an Example: (A 
Comparative Analytical 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة



Study) 
كاقع الصحافة االستقصائية في  نبيل أحمد سعيد سنكنك

كنية الفمسطينية دراسة المكاقع اإللكتر 
 تحميمية كميدانية مقارنة

The Status of Investigative 
Press on Palestinian 

Electronic sites: Analytic 
and Comparative Field 

Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

محمكد سمماف حسف 
 بريص

اعتماد طمبة الجامعات في 
اقع محافظات غزة عمى المك 

اإللكتركنية الفمسطينية في تشكيل 
معارفيـ نحك قضايا البيئة )دراسة 

 ميدانية(

University Students in Gaza 
Strip Reliance on 

Palestinian Websites to 
form Their Knowledge 

about Environment Issues 
(A Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

يـ يكنس نكر نع
 السكيركي

القصة الخبرية كتطبيقاتيا في 
الصحافة الفمسطينية )دراسة 

 كصفية(

The Feature Story and its 
Applications in Palestinian 
Journalism: Descriptive 

Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

رامي دمحم عبد القادر 
 مشرؼ

األطر الخبرية لحصار غزة في 
الصحف الفمسطينية اليكمية )دراسة 

 تحميمية مقارنة(

News Frames of Seige on 
Gaza siege in Palestinian 

Daily Newspapers: (A 
Comparative Anlaytical 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

عبلءالديف صبلح 
 يكسف عيد

العكامل المؤثرة عمى األداء الميني 
باالتصاؿ في المكاقع  لمقائميف

اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية 
 "راسة ميدانية"

Factors Affecting 
Palestinian Electronic News 

Sites' Correspondents' 
Performance: (A Field 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

شيريف حامد عطية 
 خميفة

حك اتجاىات النخبة اإلعبلمية ن
التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية 
 بأخبلقيات المينة دراسة ميدانية

Media Elite's Tendency 
Toward News Sites' 
Commitment of Work 
Ethics: (A Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

ميند معيف مصطفى 
 دلكؿ

المكاقع الرياضية اإللكتركنية في 
)دراسة تحميمية كميدانية فمسطيف 

 مقارنة(

Sport Websites in 
Palestine: (An Analytical 
and A Comparative Field 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

صكرة إيراف في الصحف العربية  عمي دمحم عمي ابك شباؾ
 اليكمية دراسة تحميمية مقارنة

Image of Iran in the Daily 
Newspapers Comparative 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

سمية كامل أحمد 
 ابكماضى

العكامل المؤثرة عمى األداء الميني 
لمقائـ باالتصاؿ في تغطية قضية 
االنقساـ الفمسطيني دراسة ميدانية 

 تحميمية

The Factors Affecting the 
Profession of the Journalist 
Covering the Palestinian 
Division (An Analytical 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة



اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية  ماجد احمد دمحم أبكمراد
عمى الصحافة اإللكتركنية أثناء 

 األزمات: دراسة ميدانية

The Dependence of the 
Palestinian Political Elite on 
the Electronic Media During 

Crises "A Filed Study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

دكر الصحف اليكمية الفمسطينية في  نائل رمضاف نمر عكدة
تشكيل اتجاىات كمعارؼ الجميكر 

الفمسطيني نحك المفاكضات 
الفمسطينية اإلسرائيمية )دراسة 

 تحميمية كميدانية(

The Role of the Palestinian 
dailies in shaping the 
Palestinian Public's 

attitudes and knowledge 
about the Palestinian - 

Israeli negotiations: 
(An Analytical Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

االخبارية دكر المكاقع االلكتركنية  ريـ جبريل تكفيق جبريل
الفمسطينية في ترتيب أكلكيات 
الشباب الجامعي نحك قضايا 
األسرػ )دراسة تحميمية كميدانية 

 مقارنة(

The Rle of the Palestinian 
News Website of University 
Youth on Sitting Priorities 

towards Issues of 
Prisoners: An Analytical 
Comparative Field Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الصحافة

سبلمة عمر سبلمة 
 معركؼ

كاقع حصكؿ الصحفييف الفمسطينييف 
 عمى المعمكمات )دراسة ميدانية(

The Status of Getting 
Information by Palestinian 
Journalists: Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

رانية عمي خضر 
 ابكسعدة

كاقع فف الحديث الصحفي في 
الصحف الفمسطينية اليكمية دراسة 

 كصفية

The reality of Interview in 
Palestinian daily 

newspapers Descriptive 
study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

عائشو خالد عاشكر 
 البطش

تقييـ النخبة السياسية كاإلعبلمية 
يني نحك لمخطاب اإلعبلمي الفمسط

 قضية حصار غزة )دراسة ميدانية(

Evaluation of Palestinian 
Media Discourse Towards 
the Gaza Siege by Political 

of Media Specialists: A 
Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

العكامل المؤثرة في تحرير العناكيف  دمحم سعيد أحمد ابك زايده
خر  اجيا في الصحف الفمسطينية كا 

 اليكمية دراسة ميدانية

Factors Affecting the 
Editing and Layout of 

Headlines in Palestinian 
Daily Newspapers A Field 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

انتصار دمحم مصطفى 
 دمحم أبك جيل

استخدامات الصحفييف الفمسطينييف 
يب الحديثة في تحرير األخبار لؤلسال

دراسة  -في المكاقع اإللكتركنية 
 ميدانية في محافظات غزة

Palestinian Journalists Uses 
Modern Techniques In 
Websites, News Editing 
:Afield Study In Gaza 

Governorates 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

سامية عدناف ابراىيـ 
رؼ العجك   

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي 
لدػ الصحفيات الفمسطينيات في 

 فمسطيف "دراسة ميدانية"

Factors Affecting The Job 
Satisfaction Among 

Palestinian Journalists In 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة



Palestine "A field Study " 
عبل خميس عبدهللا 

 أبكطو
الخبرية لمعدكاف اإلسرائيمي  األطر

ـ في 2008عمى قطاع غزة عاـ 
الصحف الفمسطينية اليكمية: دراسة 

 تحميمية مقارنة.

News Frames of 2008 
Israeli Aggression on Gaza 

in Daily Palestinian 
Newspapers: A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

س ابراىيـ فارس ان
 اليازكرػ 

فف المقاؿ الصحفّي في المكاقع 
اإلخبارياة الفمسطينياة  )دراسة 

 تحميمياة مقارنة(

Opinion Articles on the 
Palestinian News Websites 

(Analytical Comparative 
Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

سات الصحفية إدارة المؤس دمحم عمي دمحم ثابت
الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف 

ـ، 2014اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
كانعكاسيا عمى األداء الميني: 

 دراسة ميدانية

Management of Palestinian 
Journalism Institutions 
During the 2014 Israeli 

Aggression Against Gaza 
And its Reflection on the 

Professional Performance: 
A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

مصطفى دمحم عايش 
 النجار

اعتماد طمبة الجامعات في 
محافظات غزة عمى المكاقع 

الفمسطينية اإللكتركنية في اكتساب 
المعمكمات عف حقكؽ اإلنساف 

 دراسة ميدانية

The Dependence of 
university students in Gaza 

Governor orates on 
Palestinian websites in 

Obtaining Information on 
Human Rights A Field 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

استخداـ الصحفييف الفمسطينييف  ىشاـ سمير دمحم زقكت
لتطبيقات التكاصل االجتماعي مف 
خبلؿ اليكاتف الذكية )دراسة 

 ميدانية(

The Usage of Smartphones 
in Social Media Apps by 

Palestinian Journalists: (A 
Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

حمزة إسماعيل حسف 
 أبكشنب

الخطاب الدعائي اإلسرائيمي خبلؿ 
ـ في مكقع 2014العدكاف عمى غزة 

التكاصل االجتماعي فيس بكؾ 
 دراسة تحميمية

The Israeli Propaganda 
Discourse During the Israeli 
Agression on Gaza 2014 in 

the Facebook: An 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

عبلقة عناصر التصميـ األساس  ىناء زياد تكفيق عفانة
بانقرائية الصحف الفمسطينية اليكمية 

دراسة مف كجية نظر خبراء اإلعبلـ 
 ميدانية

The Relationship of Basic 
Design in the Readability of 

Palestinian Daily 
Newspapers From the 

Media Experts Viewpoints 
Field study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

فاعمية بيئة العمل الداخمية في  نيفيف حسف احمد معمر
الصحف تطكير األداء الميني ب

Effectiveness Of Internal 
Work Environment In 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة



الفمسطينية اليكمية دراسة عمى القائـ 
 باالتصاؿ

Developing The 
Professional Performance 
In The Daily Palestinian 

Newspapers  
A Communicator Study 

خطاب الدعائي اإلسرائيمي بالمغة ال ىدػ فضل نعيـ نعيـ
العربية نحك المقاكمة الفمسطينية  
 -عبر شبكات التكاصل االجتماعي 

 دراسة تحميمية مقارنة

The Palestinian in the 
Israeli Propaganda 

Discourse in Arabic on 
Social Media: A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

حسيف عبدالرحمف دمحم 
 حماد

كاقع الحريات الصحفية كانعكاسيا 
عمى الصحفييف الفمسطينييف دراسة 

 ميدانية

The Reality of Press 
Freedom and its Impacts 

on Palestinian Journalists A 
Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

رة المقاكمة الفمسطينية في صك  ربا عبدهللا احمد قنكع
صحيفة جيركزالـ بكست اإلسرائيمية: 

 دراسة حالة

Image of the Palestinian 
Resistance in the Israeli 
Jerusalem Post: A Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

نسريف دمحم صالح 
 االطرش

اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف 
إلسرائيمية " دراسة نحك المصادر ا

 ميدانية"

Attitudes of Palestinian 
Journalists Israeli Towards 
Sources "A Field Study" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

ميا رمضاف حسف 
 الطكاشي

كاقع مجمة السعادة الفمسطينية دراسة 
دراسة  -عمى المضمكف كالشكل 
 تحميمية كميدانية

The Reality of the 
Palestinian Issada 

Magazine -A Study of the 
Content and Form - (An 

analytical and Field study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

مصداقية األخبار المحمية في  دمحم ايمف صبحي جربكع
المكاقع اإلخبارية الفمسطينية لدػ 
طمبة اإلعبلـ في جامعات 

ت غزة : دراسة ميدانيةمحافظا  

The Credibility Of The 
Local News In The 

Palestinian News Sites With 
Media Students At 
Universities In The 

Provinces Of Gaza. :Field 
Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

ايمف يكسف عبدالقادر 
 ابكليمة

ى اعتماد شباب محافظات غزة عم
المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في 
 تنمية كعييـ األمني )دراسة ميدانية(

The Dependency of Gaza 
Governorates' Youths on 
Palestinian Websites in 
Increacing their Security 
Awayeness A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

 عبد الكريـ كليد عبد هللا
 ابك شممة

صكرة المقاكمة الفمسطينية في 
الصحافة العربية دراسػػػػػػػػػػػػػػة تحػػميػػميػػػػػة 

 مقارنػػػػػػػػػػػة

The Palestinian Resistance 
Image in the Arab 

Journalism A comparative 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة



Analysis Study 
عالجة الصحف العربية إلضراب م دعاء حسف خالد مصمح

األسرػ الفمسطينييف في سجكف 
ـ 2014االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 
 دراسة تحميمية مقارنة

Arab Newspapers coverage 
of Palestinian Prisoners' 

Strike in Israeli Occupation 
Prisons in 2014 (An 

Analytical Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
ميةاإلسبل  

 الصحافة

عايدة عمى حسيف أبك 
 زايد

استخدامات طمبة الثانكية العامة 
لشبكات التكاصل االجتماعي في 
المحافظة عمى القيـ الثقافية 

 كاإلشباعات المتحققة

Palestinian High School 
Students Uses Of Social 

Networking Sites 
Preservation Of Cultural 

Values And The 
Gratifications Resulting 

From Such Uses 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

شادؼ دمحم مرزكؽ 
 سمكر

دكر الصحافة المدرسية في ترسيخ 
الثكابت الكطنية لدػ طمبة المرحمة 
الثانكية في مدارس محافظات غزة 

 "دراسة تحميمية كميدانية "

The Role Of School 
Journalism In Consolidating 

National Constants For 
Secondary School Students 

In Gaza Governorates' 
School 

An Analytical Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

إسراء صالح محمكد 
 الشريف

معالجة المكاقع الفمسطينية 
اإللكتركنية اإلخبارية لحصػػار غػػزة 

ةدراسة تحميمية مقارن  

The Treatment of Gaza 
Blockade in the Palestinian 

News Websites A 
Comparative Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

اعتماد الشباب الفمسطيني عمى  سائد سعيد دمحم رضكاف
صحافة المحمكؿ كمصدر لؤلخبار 

 كقت األزمات دراسة ميدانية

Palestinian Youth 
Dependency On Mobile 
Journalism As A News 

Source During Crises - A 
Field Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

اتجاىاُت الشباِب الجامعي  دمحم سالـ دمحم االسطل
الفمسطيني نحك دكِر المكاقِع 

الفمسطينيِة اإللكتركنيِة في ترتيِب 
ليجرِة غيِر أكلكياِتيـ تجاه قضايا ا

دراسة ميدانية-الشرعية   

Attitudes of the Palestinian 
youth at universities 

towards the role of the 
Palestinian websites in 
prioritizing their options 

regarding the illegal 
immigration issues (A field 

study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

ةالصحاف  

اشكاؽ عيسى عكده 
 رحمي

استخدامات المرأة الفمسطينية لممكاقع 
اإللكتركنية اإلخبارية ك اإلشباعات 

دراسة ميدانية في  -المتحققة منيا 
 محافظات غزة

The Palestinian Woman 
Uses and Gratifications of 
Electronic News Websites. 

A field study in Gaza 

جستير ما 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الصحافة



Governorates 
اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك  اسبلـ كائل يكسف بدر

معالجة الصحف الفمسطينية اليكمية 
لقضية االنقساـ دراسة تحميمية 

 كميدانية

Attitudes of the Palestinian 
Elite Towards Palestinian 

Daily Newspapers 
Treatment of the Rift Issues 

An Analytical and Field 
study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

فايز نظير جميل 
 ابكغبف

اعتماد طمبة الجامعات في 
محافظات غزة عمى المكاقع 

اإللكتركنية الفمسطينية اإلخبارية 
الكتساب المعمكمات حكؿ القضايا 

 العربية: دراسة ميدانية.

Dependency of University 
Students in Gaza 

Governorates on the 
Palestinian News Websites 

in Obtaining Information 
About Arab Issues: A Field 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

األطر الخبرية لقضية حصار غزة  دمحم حساـ نمر منصكر
في المكاقع اإللكتركنية لمصحف 

ة: دراسة تحميمية األمريكية كالبريطاني
 مقارنة

News Frames of Gaza 
Blockade in the Websites of 
U.S. & U.K. Newspapers: 
A Comparative Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الصحافة

نعماف عمر أحمد 
 إشتيكؼ 

إخراج الصفحة األكلى في الصحف 
 -الفمسطينية كالمبنانية اليكمية 

تحميمية مقارنة دراسة  

Front Page Layout In the 
Palestinian and Lebanese 

Daily Newspapers - A 
Comparative Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

كاقع صفحات الشؤكف العربية  اسعد خميل دمحم حمكدة
كالدكلية في الصحف الفمسطينية 

كميدانية دراسة تحميمية  -اليكمية
 مقارنة

The Reality of International 
and Arabic Pages in the 

Palestinian Daily 
Newspaper: A Field and A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

ميا فالح نصكحي ساؽ 
 هللا

دكر الصحف الفمسطينية اليكمية في 
ء في محافظات تغطية أزمة الكيربا

 غزة )دراسة ميدانية كتحميمية مقارنة(

The Role of the Palestinian 
Daily Newspapers in 

Covering the Electricity 
Crisis in Gaza Provinces 

(Field and Analytical 
Comparative Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

لينا خالد رجب ابك 
 ضاحي

ىات طمبة الجامعات في اتجا
محافظات غزة نحك أخبار الجريمة 
في المكاقع اإلخبارية الفمسطينية 
كعبلقتيا بخصائصيـ االجتماعية 

 دراسة ميدانية

Attitudes of University 
Students in Gaza 

Governorates towards 
Crime News in Palestinian 
News Websites and it's 
Relation with their Social 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة



Characteristics 
A Field Study 

فاطمة الزىراء عمر 
 حسيف الدكيؾ

كاقع الصحافة المطبكعة في 
فمسطيف في ظل تطكر تكنكلكجيا 

دراسة ميدانية -االتصاؿ  

The Reality of The Printed 
Press In Palestine In The 
Light Of The Development 

Of Communication 
Technology- A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

ختاـ حسيف أحمد 
 الكرنز

الصكرة الصحفية النتفاضة القدس 
في الصحف الفمسطينيػة اليكميػة 

 دراسة تحميمية مقارنة

Photojournalism Of The AI 
- Quds Intifada In The 

Palestinian Daily 
Newspapers A Comparative 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

متابعة الشباب الجامعي الفمسطيني  أمل دمحم أحمد عمياف
لمقضايا المحمية في المكاقع 

اإللكتركنية كعبلقتيا بكعييـ بيذه 
دراسة ميدانية -القضايا   

Palestinian University 
Youth's Following up on 

Local Issues in the 
Electronic Websites and 
their Awareness of these 
Issues - A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

دمحم احمد يكسف 
 المنيراكؼ 

األطر الخبرية لمعدكاف اإلسرائيمي 
في الصحف  2014عمى غزة عاـ 

تحميمية  )دراسة -العربية اليكمية 
 مقارنة(

News Frames of the Israeli 
Aggression on Gaza on 
2014 in the Arabic Daily 

Newspapers: Comparative 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

محمكد يكسف احمد 
 المكح

اعتماد الصحفييف الفمسطينييف عمى 
صحافة المكاطف كمصدر 

كانعكاسيا عمى أدائيـ  لممعمكمات
 الميني

"دراسة ميدانية في محافظات قطاع 
 غزة"

The Dependency of 
Palestinian Journalists on 
Citizen Journalism as a 

Source of Information and 
its Effect upon Professional 

Performance   
"Field Study in the Gaza 

Strip Governorates" 

ستير ماج 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الصحافة

صكرة حركة حماس في الصحف  رامي مفيد يحيى رحمي
دراسة تحميمية  -البريطانية اليكمية 

 مقارنة

Hamas Image in the British 
Daily Newspapers - 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

ريما جماؿ رمضاف 
 سمماف

استخدامات المرأة الفمسطينية 
لمصحافة النسائية في فمسطيف 
 كاإلشباعات المتحققة دراسة ميدانية

Uses Palestinian Women to 
the Press Women in 
Palestine and Desires 
Realized A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

عز الديف دمحم عبد 
 الرحمف الغريز

ضا الكظيفي لدػ الصحفييف الر 
الفمسطينييف كعبلقتو باألداء الميني 

دراسة ميدانية -  

The Jop Satisfaction among 
Palestinians Journalists and 

It's Relation with the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة



Professional Performance - 
A Filed Study 

أيكب مكسى سميماف 
 شمط

الضغكط المينية كاإلدارية في 
المؤسسات الصحفية الفمسطينية 
 -كانعكاسيا عمى األداء الميني 

 دراسة ميدانية

Professional and 
Administrative Stressors in 

the Palestinian Press 
Institiutions and theeir 

Reflection on Professional 
Performance - A Field 

Study 

ستير ماج 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الصحافة

دمحم عبد الفتاح عبد 
 الغني اليمص

الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك 
دراسة تحميمة  -انتفاضة القدس 

 مقارنة

Palestinian Newspapers 
Discourse On Al- Quds 
Iintifada -  An Analytical 

Study Compared 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

سامي عطاهللا دمحم 
 ابكغكلة

استخدامات ذكؼ اإلعاقة البصرية 
لتطبيقات التكاصل االجتماعي في 
اليكاتف الذكية كاإلشباعات المتحققة 
 دراسة ميدانية في محافظات غزة

Uses and Gratifications by 
People with Visual 

Impairments of smart 
phones' Social Media 

Applications A Field Study 
in Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

سفياف نايف حمداف 
 الشكربجي

العكامل المؤثرة عمى األداء الميني 
لممراسميف العامميف في الصحف 
 -العربية كاألجنبية في فمسطيف 

 دراسة ميدانية

Factors Affecting 
Professional Performance 
of Reporter's Working for 

Arab and Foreion 
Newspapers in Palestine - 

A Field Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

عز الديف خالد يكسف 
 الرنتيسي

كاقع المقاؿ التحميمي في الصحف 
دراسة تحميمية  -الفمسطينية اليكمية 

 كميدانية مقارنة

The Reality of Analytical 
Article in Palestinian Daily 
Newspapers - An Anlytical 
Comparative Field Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

ابراىيـ فتحي يكسف 
 المزيني

معالجة المكاقع اإلخبارية الفمسطينية 
دراسة تحميمية  -لقضايا الشباب 

 مقارنة

Palestinian News Websites 
Treatment of Youth Issues 
- Acomparative Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

ركاف مجدؼ عثماف 
 الكترؼ 

اتجاىات صفحات الرأؼ في 
الصحف الفمسطينية اليكمية نحك 
 المقاكمة )دراسة تحميمية مقارنة(

The Attitudes Of Opinion 
Pages Towards Palestinian 

Resistance In The 
Palestinian Newspapers A 

Comparative Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الصحافة

دمحم تكفيق عمي 
 اليازكرؼ 

Relationship Between 
Infertility Related Stress 

and Type of Coping 

الجامعة  ماجستير  2012  
بلميةاإلس  

الصحة النفسية 
 المجتمعية



Infertile Males and 
Females- Gaza Strip 

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية  عامر دمحم عبد فركانو
الميارات القيادية لدػ طبلب 

 المرحمة الثانكية

The Effectiveness of 
Training Programme in 

Developing the Leadership 
Skills for Secondary Stage 

Students 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الحكـ الخمقي كعبلقتو بأزمة اليكية  باسل يكسف دمحم عابد
لدػ األحداث الجانحيف في 

 محافظات غزة

Moral Judgment and it's 
Relationship to Identity 
Crisis With Juvenile 

Delinquents in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

نفسية الصحة ال
 المجتمعية

ىدير عزالديف صالح 
 االسي

العبلج المعرفي السمككي الضطراب 
دراسة إكمينيكية -القمق العاـ   

The Cognitive Behavior 
Therapy for Generalized 

Anxiety Disorder 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

جتماعية كالضغكط المسئكلية اال باسل فريز أحمد حسكنة
النفسية لدػ القيادات الطبلبية في 

 جامعة القدس المفتكحة

Social Responsibility and 
Psychological Stress of the 
Leader Students at the Al-

Quds Open University 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

" إيماف فضل خالد الزىار ية برنامجفاعم إرشادؼ معرفي  
سمككي في تنمية التككيدية لدػ 
 عينة مف المتزكجات الُمعنفات في

 "محافظة الكسطى

The Effect of a Cognitive 
Behavioral Program in 

Developing Assertiveness 
for a Sample  of Abused 
Married Women in the 

Governorates of Mid-Gaza 
Strip 

تير ماجس 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ميند دمحم رفعت رمضاف 
 سميماف

فاعمية برنامج معرفي سمككي 
لمتخفيف مف أعراض االكتئاب لدػ 
عينة مف المرضى المتردديف عمى 
 العيادة النفسية بمحافظة شماؿ غزة

Effective of A Cognitive 
Behavioral Program to 

Relieve the Symptoms of 
Depression in A Sample of 

Patients Attending 
Psychiatric Clinic in North 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

سمر اسماعيل عبدهللا 
 ابكمزيد

فاعمية اإلشراؼ اإلرشادؼ في 
تخفيف ضغكط العمل لدػ 

المرشديف التربكييف في محافظات 
 غزة

Effective of Counseling 
Supervision in Reducing the 
Jobs Stress for Educational 

Counselor in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

غالب رضكاف دياب 
 مقداد

قمق المستقبل لدػ مرضى الفشل 
 الكمكؼ كعبلقتو ببعض المتغيرات

Future Anxiety Among 
Patient's With Renal Faliure 
And It's Relation Ship With 

Some Variables 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

سييمة سعيد مصطفى 
 جبللة

الرضا عف الحياة كعبلقتو باإلجياد 
النفسي الناتج عف الحصار لدػ 

Life Satisfaction and its 
Relation with Psychological 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



 Stress due to siege of مكظفي القطاع الحككمي في غزة
Governmental Sector 
Employees in Gaza 

اسبلـ جميل حسف 
 الطيراكؼ 

الحاجات النفسية المشبعة لدػ 
مستخدمي شبكة التكاصل 

مف طمبة االجتماعي "الفيس بكؾ" 
 الجامعات

Satisfied Psychological 
Needs of University 

Students who use Social 
Network "Facebook" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

نسريف خميس دمحم 
 كبلب

إشباع الحاجات النفسية كعبلقتيا 
بقمق المستقبل لدػ المراىقيف األيتاـ 

ف في المؤسسات اإليكائية المقيمي
كغير اإليكائية بمحافظة غزة )دراسة 

 مقارنو(

Fulfillment of Psychological 
Need and its Relation to 
Anxiety about the Future 

Among Teenagers in 
Orphanages and Outside 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

لـ زعيترشاىر مينا سا البركفايل النفسي لذكؼ اضطراب  
 التحكيل: دراسة اكمينيكية

Psychological Profile of 
People with Conversion 
Disorder : Clinical Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

فاعمية برنامج معرفي سمككي  أحمد نبيل دمحم حمد
ت لدػ األحداث لتطكير مفيـك الذا

الجانحيف مف نزالء مؤسسة الربيع 
 بقطاع غزة

The Effectiveness of 
Cognitive Behavioral 

Grogram for the 
Development of Self- 
Concept Development 
Among Delinquents 

Juvenile at Al Rabeea 
Foundation in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

لصحة النفسية ا
 المجتمعية

الضغكط النفسية لدػ األسر  دمحم حسف جمعة الشامي
الحاضنة لمجيكلي النسب كعبلقتيا 

 باالتزاف االنفعالي لمُمحَتَضنيف

Psychological Stresses 
Among Foster Families and 
Their Relationship to the 
Emotions Balance Among 

Foundlings 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

نرميف دمحم سميماف 
 أبكاسبيتاف

الدعـ االجتماعي كالكصمة 
كعبلقتيما بالصبلبة النفسية كالرضا 
عف الحياة لدػ المطمقات في 

 محافظات غزة

(Social Support- the 
Stigma) and its 

Relationship to Mental 
Toughness and Life 

Satisfaction Have Divorced 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

أسمياف نبياف سميماف 
 العركقي

االغتراب النفسي كجكدة الحياة لدػ 
األسرػ المحرريف المبعديف إلى 
قطاع غزة ضمف صفقة كفاء 

 األحرار

The Psychological 
alienation of Life for 
Deported, Expotical 

Prisoners to the Gaza Strip 
Within Waffa Al-Ahrar 

Treaty 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الصحة النفسية الجامعة  ماجستير  Depression and 2015االكتئاب كتمثل مفيـك االبتبلء لدػ ياسيف عبد اسماعيل 



 Assimilation of Concept of مرضى المياه الزرقاء النكنك
Trial Among Glaucoma 

Patients 

 المجتمعية اإلسبلمية

عبل كماؿ سعيد 
 أبكحسب هللا

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية 
ميارات التكاصل ألميات األطفاؿ 

 المصابيف بالتكحد

The Effectiveness of a 
training Program in 

Developing Communication 
Skills of Children With 

autism Mothers 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

طبلؿ سبلمة عيد 
 االسي

فاعمية برنامج إرشادؼ سمككي 
لمتخفيف مف أعراض قمق المستقبل 

 لدػ مرضى السكرؼ بغزة

The Effectiveness of 
Behavioral and Counseling 
Grogram to Decrease the 
Future Anxiety Symptoms 
for the Diabetes Patents in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

كالتكافق النفسي لدػ  ىكية الذات" طارؽ دمحم جميل صياـ
السجناء متعاطي المخدرات كأبنائيـ 

 "في قطاع غزة

Self Identity for Drugs 
Takers from Criminal 

Prisoners and it's Relations 
with Self Adjustment for of 

Sons 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الذكاء الكجداني كعبلقتو باألداء  كفاء سمماف دمحم شمح
الميني لدػ المرشديف النفسييف 

 بمحافظة غزة

Emotional Intelligence and 
its Relation With the 

Professional Performance 
of Counselors in Gaza 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

حسف نكح عيد ابك 
 العمريف

مفيـك الذات كاستراتيجيات التكاصل 
االجتماعي لدػ الطمبة الصـ "في 

 ضكء التقدـ التقني"

Self- Concept and Social 
Networking Strategies 

among Deaf Students "in 
the Light of Technical 

Progress" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

سامي نكفل خميل 
 الصيفي

اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
القدس المفتكحة نحك التعميـ 

 االلكتركني كعبلقتو بفاعمية الذات

The Attitude of Teaching 
Staff at AL-Quds Open 
University Toward the 
Electronic Education its 
Relation to Self-Efficacy 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

دمحم عصاـ يكسف 
 أبكندػ

الضغط النفسي في العمل كعبلقتو 
ميف بالمركنة النفسية لدػ العام

بمستشفى كماؿ عدكاف بمحافظة 
 شماؿ غزة

Stress at Work and its 
Relationship to 

Psychological Resilience 
Among Workers Kamal 
Adwan Hospital in North 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

أسماء عبدالقادر إبراىيـ 
 غراب

معرفي السمككي فاعمية العبلج ال 
بأسمكب حل المشكبلت في التخفيف 

Effectiveness of Problem 
Solving Approach to 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



مف الضغكط النفسية لدػ زكجات 
 مرضى الفصاـ العقمي"

Minimizing Stressor Among 
Schizophrenic Patient Wife 

سعيد نبيافسعيد عمر  مدػ امتبلؾ المرشد التربكؼ  
لمميارات اإلرشادية في التعامل مع 
األزمات بالمدارس الحككمية 

 بمحافظات غزة

Counseling Skills Level of 
the Educational Counselors, 

for Dealing with Crisis in 
Government Schools in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

احمد فيمي عكض 
 خضر

البركفيل النفسي لعينة مف 
المتزكجيف مضطربي الحياة الجنسية 

 "دراسة إكمينيكية"

Psychological Profile of a 
sample of Couples 

Disorderly Sex Life "Clinical 
Study" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

شادؼ دمحم عبدهللا 
 أبكمصطفى

الضغكط النفسية كعبلقتيا باالتزاف 
االنفعالي كالقدرة عمى اتخاذ القرار 

لدػ ممرضي الطكارغ في 
 المستشفيات الحككمية

The Relationship Between 
Stress and Emotional 
Stability and Decision 

Taking Among Emergency 
Nurses in Government 

Hospitals. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ركاف فكزؼ عمي 
 ابكشمالة

الضغط النفسي كعبلقتو باالغتراب 
الزكاجي لدػ عينة مف الزكجات 
العامبلت في المؤسسات الحككمية 

 في محافظات غزة

Stress and its Relationship 
to Marital Alienation Among 
a Sample if Working Wives 
in Government Institutions 
in the Provinces of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الخبرات الصادمة كعبلقتيا بالتمرد  دمحم يكنس خميل شبليل
النفسي لدػ طمبة المرحمة اإلعدادية 

 بغزة

Traumatic Experiences and 
its Relationship with 

Psychological Disobedience 
Among Preparatory- 

Schools Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ىدػ عبد الخالق احمد 
 ابك لمظي

اإلساءة في مرحمة الطفكلة لدػ 
طالبات المرحمة األساسية كعبلقتيا 

 باالكتئاب كاألمف النفسي

Abuse in childhood among 
elementary students and its 
relationship to depression 
and psychological security 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

كفاء خميل حسف 
 الحجار

الميارات االجتماعية كعبلقتيا 
بالضغكط النفسية لدػ المرأة القيادية 

طاع غزةبمحافظات ق  

Women's Leadership Social 
Skills and Their 
Relationship to 

Psychological Stress- Gaza 
City 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

اسماء دمحم رضكاف 
 ابكشعباف

المشكبلت السمككية لدػ األطفاؿ 
ذكؼ اإلعاقة السمعية كالعادييف في 

 قطاع غزة

The behavioral problems 
among auditory impaired 
and normal children in the 

Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

التشريح النفسي لمحاكلي االنتحار  الياـ حمزة دمحم الخكاجة
دراسة اكمينيكية تحميمية -بغزة  

Psychological autopsy 
cases of attempted suicide 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



in Gaza- Clinical research 
study 

كفاء دمحم عبد القادر 
 طكماف

فاعمية الذات كعبلقتيا باضطراب 
المسمؾ لدػ الطمبة الممتحقيف 
بمراكز التدريب الميني في 

 محافظات غزة

Self- Efficacy and its 
Relation with conduct 

Disorder Students Enrolled 
in Vocational Training 

Centers in the Provinces of 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

لمعاف دمحم أحمد 
 ابكحجير

فاعمية برنامج إرشادؼ عقبلني 
انفعالي لتنمية بعض الميارات 

طالبات المرحمة االجتماعية لدػ 
 الثانكية

Instruction Rational Emotive 
Program to Raise Some 

Social Skills for High 
School "A Comparative 

Study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الذكاء االجتماعي كمفيـك الذات  زىكر سمير سعيد قنيطو
مف طمبة لدػ مستخدمي االنترنت 

الجامعات الفمسطينية في محافظة 
 غزة

Social Intelligence and Self 
Concept to Web Users of 
University Students in the 

Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

اسماء محمكد عبيد 
 سعكد

فاعمية برنامج عبلجي معرفي 
لتخفيف االكتئاب لدػ سمككي مقترح 

أميات األطفاؿ المصابيف بتشكىات 
 خمقية

The Effectiveness of Per 
Behavioral Program me 

Proposal to Ease 
Depression of Mother of 
Infected Children with 
Congenital Anomalies 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ير نصر سمسبيل تيس
 البمتاجى

االنتماء كعبلقتو بالدافع لئلنجاز 
لدػ مكظفي غزة العامميف في كزارة 

 الداخمية

" The relationship between 
affiliation and  achievement 

motivation among the 
employees of the ministry 

of interior in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

سية الصحة النف
 المجتمعية

الذكاء االنفعالي كعبلقتو بالقدرة  عنيات دمحم حسف عمياف
عمى حل المشكمة لدػ عينات مف 

 المراىقيف

Emotional intelligence and 
its relationship to the 

problem solving ability in 
samples of adolescents 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
مجتمعيةال  

ميرفت ياسر سعيد 
 سكيعد

الحصانة النفسية كعبلقتيا بقمق 
المستقبل كجكدة الحياة لدػ الشباب 
 في مراكز اإليكاء في قطاع غزة

Psychological immunity and 
its relation with future 

anxiety and quality of life 
among youths in Gaza strip 

shelters 

امعة الج ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

رجاء دمحم عبداليادؼ 
 أبكشمالة

جكدة الحياة كعبلقتيا بتقدير الذات 
كالميارات الحياتية لدػ زكجات 

 الشيداء في قطاع غزة

Quality of life and its 
relationship to self esteem 
and life skills among the 

wives of the martyrs in the 
Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



اسبلـ اسامو محمكد 
 العصار

التشكىات المعرفية كعبلقتيا بمعنى 
الحياة لدػ المراىقيف بقطاع غزة 

 "دراسة مقارنة"

Cognitive Distortion and it's 
Relationship with the 

Meaning of Life Among 
Adolescents in Gaza Strip. 

"A Comparative Study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ايماف جماؿ سالـ 
 المصدر

فاعمية برنامج تحميل السمكؾ 
التطبيقي في تعديل سمكؾ أطفاؿ 

 التكحد

The Effectiveness of the 
Program of the Analysis of 
the Applied Behavior of the 

Autism Children 
Amendment 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

أالء أحمد حسيف أبك 
 القمصاف

نمك ما بعد الصدمة كعبلقتو بفعالية 
الذات لدػ مبتكرؼ األطراؼ في 

الحرب األخيرة عمى غزة "حرب عاـ 
2014"  

Post- Traumatic Growth 
and its Relationship to 
Effectively Self With 

Amputees in the Recent 
War on Gaza "War 2014" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

نسريف محمكد دمحم 
 النيرب

الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتيا 
بالنسق القيمي لمدمني مكاقع 
التكاصل االجتماعي مف طمبة 

ظات غزةالجامعات بمحاف  

Loneliness Psychological 
and its Relationship with 

the Value system for 
addicts to Social 

Networking sites of 
University Students in Gaza 

Province. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ببعض  المناخ األسرؼ كعبلقتو رانيا دمحم جعفر البيؾ
متغيرات الشخصية لدػ النساء 

 السجينات في قطاع غزة

Family environment and its 
relation with some 

personality variables among 
prisoner women in Gaza 

strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

اسامة دمحم احمد 
 المبحكح

الجتماعية المساندة النفسية ا
كعبلقتيا بالتكافق األكاديمي لدػ 
الطبلب المستفيديف مف صندكؽ 
 الطالب بالجامعة اإلسبلمية بغزة

Psychosocial Support & its 
Relationship with Academic 
Consensus for the Students 

whom Beneficiaries from 
the Student Fund at I.U.G 

الجامعة  ماجستير  2016
سبلميةاإل  

الصحة النفسية 
 المجتمعية

منيرة محمكد اسماعيل 
 جكدة

الخبرات الصادمة لدػ أميات 
األيتاـ كعبلقتيا بالتكافق النفسي 
 -كاالجتماعي لدػ األـ كالطفل

دراسة ميدانية لؤلـ كالطفل اليتيـ في 
 محافظة غزة

Truma Experiences to 
mothers of orphans and 

Relationship psychological 
adjustment to mother and 
orphan child- Field a study 
to mother and orphan in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

كساـ يكسف سميماف 
 أبكمنديل

المشكبلت السمككية كعبلقتيا 
بالتكاصل األسرؼ لدػ المراىقيف 
ية مستخدمي اليكاتف الذكية مف كج

Behavioral problems and 
their relationship to family 

communication among 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



 adolescents smartphone نظر الكالديف
users from the point of view 

of parents 
ليالي فايق صادؽ 

 الرفاتي
لفمسطينية اتجاىات طمبة الجامعات ا

نحك اليجرة إلى الخارج كعبلقتيا 
بااللتزاـ الديني كاالنتماء السياسي 

 لدييـ

Palestinian University 
Students' attitudes towards 
Emigration and its Relation 
to Religious commitment, 

political affiliation they have 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

النفسية الصحة 
 المجتمعية

كالتشاـؤ كالرضا عف  -التفاؤؿ  سياد سمير سعيد قنيطة
الحياة لدػ المطمقات بمحافظات 

 غزة

Optimism and Pessimism 
and Life Satisfaction among 
Divorced Women in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

بدىياـ زياد فريج عا قمق المستقبل كعبلقتو بفاعمية الذات  
كمستكػ الطمكح لدػ طمبة الثانكية 

 العامة في محافظة غزة

Future Anxiety and its 
Relationship with self 

effectiveness and the Level 
of Ambition Among for High 

School Students in the 
Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2016
سبلميةاإل  

الصحة النفسية 
 المجتمعية

دمحم يكسف صالح 
 صبكح

الضغكط النفسية كعبلقتيا باالتجاه 
نحك اليجرة لدػ خريجي الجامعات 
 الفمسطينية في محافظات قطاع غزة

Stress and its relationship 
with attitude towards 
immigration among 

Palestinian universities 
graduates in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

أميمة جبر عبدهللا 
 عكض

إدارة الذات كعبلقتيا باالتزاف 
االنفعالي لدػ زكجات شيداء حرب 

عمى غزة 2014  

Self reinforcement and it's 
relationship with emotional 

stability on the martyr's 
wives of 2014 war on Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ماريا حسف دمحم 
 المعصكابي

فاعمية برنامج إرشادؼ مقترح في 
تنمية الميارات المعرفية لدػ النساء 

 المطمقات

Effectiveness of the 
Proposed Heuristic 

Program in Cognitive Skills 
for Divorced Women 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

دمحم رفيق حسف 
 الكحمكت

المساندة االجتماعية كعبلقتيا 
بالعزك السببي لدػ محاكلي 
 االنتحار في قطاع غزة

Social Support and its 
Relation with Causal 

Attribution for who Commit 
Suicide in Gaza Strip 

ير ماجست 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ابتساؿ ميدؼ احمد 
 الدايو

المشكبلت النفسية كاالجتماعية لدػ 
أبناء الشيداء كالشييدات كعبلقتيا 
 بالحرماف العاطفي: دراسة مقارنة.

Psycho-Social Problems 
among the Children of the 
Martyrs and the Martyrs 
and their Relationship to 
Emotional Deprivation. A 

Comparative Study. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الصحة النفسية الجامعة  ماجستير  Traumatic Experiences 2016الخبرات الصادمة عبر األجياؿ صابريف ظريف حسف 



( 2011 - 1948الفمسطينية ) مكسى
 كعبلقتيا بالتكافق النفسي

Among Generations (1948 
- 2011) 

 المجتمعية اإلسبلمية

إسبلـ عطا سعادة 
 سعدات

الكفاءة االجتماعية كعبلقتيا بالتكجو 
نحك الحياة لدػ النساء المكاتي 
ىدمت بيكتيف في العدكاف 

2014اإلسرائيمي عمى غزة   

Social competence and its 
relation with heading 

towards life by women 
whose homes were 

demolish in the Israeli 
aggression on Gaza in 

2014 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

التفاؤؿ كالتشاـؤ كعبلقتيما بمركز  زاىر عمر عبد قمجة
الضبط كالتحكـ لدػ األطفاؿ األيتاـ 

 في معيد األمل لؤليتاـ بغزة

Optimism and Pessimism 
and their Relationship to 
the Locust of Control for 

Orphans at Al- Amal 
Institute for Orphans in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

كاالغتراب النفسي  صكرة الجسد" ناصر دمحم عبدهللا نكفل
ب لدػ كعبلقتيما بالقمق كاالكتئا
 "المعاقيف بصرياً 

"The relation of body image 
and psychological alienation 
with anxiety and depression 

for visually impaired" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

محمكد سميماف محمكد 
 شامية

سمات الشخصية كعبلقتيا بالتكيف 
مراىقيف الميدمة النفسي لدػ ال

 بيكتيـ

Personality traits and their 
relationship to psychological 

adjustment among 
adolescents demolished 

homes 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

قمق المكت كعبلقتو بالصحة النفسية  اريج خميل دمحم القيق
يف دراسة مقارنة لدػ عينة مف المسن

بيف المسنيف القائميف بدكر المسنيف 
 كأقرانيـ العادييف.

Death anxiety and its 
Relationship with Mental 
Health for a sample of 

elderly A specific 
Comparative Study for the 
elderly whom live in homes 

for the elderly. 

الجامعة  ماجستير  2016
ميةاإلسبل  

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ايكب دياب احمد 
 شكيدح

فاعمية برنامج معرفي سمككي في 
تنمية المسئكلية االجتماعية لدػ 

 األيتاـ بمعيد األمل بغزة

The Effective of Cognitive 
Behavioral Program in 

Development of the Social 
Responsibility Among the 

Orphans at Al-Amal 
Institute in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ركال رمضاف دمحم 
 الشريف

فعالية برنامج إرشادؼ لتدعيـ نظاـ 
المناعة النفسية لخفض اضطرابات 
ما بعد الصدمة لدػ مراىقي األسر 
المتضررة بالعدكاف األخير عمى غزة 

(2014)  

The effectiveness of 
counseling program to 
support psychological 

immune system, to reduce 
post traumatic stress 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



disorder (PTSD) among 
adolescent's families of war 

stricken Gaza (2014) 
عبلء صبح حمكده 

 اليكر
نفسي  فاعمية برنامج إرشادؼ

إسبلمي لخفض أعراض االكتئاب 
 النفسي

The Effectiveness of A Pilot 
Program to Cut Myself 

Islamic Symptoms 
Depression 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

مككنات انفعاؿ الغضب كعبلقتو  منى دمحم سميماف كادؼ
رحمة بالتكافق الدراسي لدػ تبلميذ الم
 اإلعدادية في محافظة غزة

Components of emotion of 
anger and its correlation to 
school adjustment among 
students of prep schools 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

رضا فايز مصباح 
 الداية

الصدمة النفسية كعبلقتيا بدافعية 
كاقـ الدفاع المدني االنجاز لدػ ط

ـ2014بعد حرب عاـ   

Trauma and relationship to 
achievement motivation 
with civil defense crews 
after the war in 2014 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

صكرة الجسـ كالفاعمية الشخصية  ىاني احمد دمحم الغمرؼ 
االجتماعي لدػ  كالتكيف النفسي

 المبتكريف ذكؼ الطرؼ البديل

Body Image, Effectiveness 
of Personal, Psychosocial 

Adjustment Among 
Amputees with Party 

Alternative 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

المساندة األسرية كعبلقتيا  عمرك سامي دمحم ابكعقل
اء لدػ عينة مف مرضى باالستشف

الفصاـ المتردديف عمى عيادات 
 الصحة النفسية في قطاع غزة

Family support and it's 
relation with recovery 

among sample of 
schizophrenic patients 

attending to mental health 
clinics in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
لمجتمعيةا  

سعيد مساعد سعيد 
 أبكعجكة

العبلقات الشخصية في المجتمع في 
ضكء أخبلقيات المينة لدػ 

األخصائييف االجتماعييف بقطاع 
 غزة

Personal Relationships in 
the Community in Light of 

the Ethics of the Profession 
to the Social Workers in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الطمأنينة النفسية كعبلقتيا بمستكػ  مريـ دمحم سالـ الغمرؼ 
الطمكح لدػ أبناء مرضى الفصاـ 

 العقمي

" Psychological Security 
and  its relationship to  

Level of Aspiration among 
Schizophrenic Patients 

Sons" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

أعراض االضطراب النفسي لدػ  رباح دمحم احمد ابك تيمخ
أصحاب البيكت الميدمة بعد حرب 

2014 

Symptoms of Mental 
Disorder Among the 

Owners of the Demolished 
Houses After 2014 War 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

ة الصحة النفسي
 المجتمعية

سمية خميل أيكب 
 كرسكع

فاعمية برنامج عبلجي معرفي 
سمككي لتخفيف العجز النفسي لدػ 

The effect of a cognitive 
behavioral program in 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
ةالمجتمعي  



 helplessness married الزكجات المعنفات
women in the governorates 

دمحم حمداف حسف 
 مصمح

فاعمية برنامج إرشادؼ لتطكير 
ميارتي التفكير اإليجابي كالتعميـ 
الممطف ألميات األطفاؿ الذيف 

 تعرضكا لخبرات صادمة.

The Effectiveness of 
Counseling Program to 

Enhancing Positive thinking 
and Gentle Teaching for 
Mothers of Traumatized 

Children. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الذكاء الركحي كعبلقتو بالصمكد  دمحم عصاـ دمحم الطبلع
النفسي لدػ طمبة الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

Spiritual Intelligence and its 
Relationship with 

Psychological Resilience 
Among Islamic University 

Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

سحر سعدؼ حسف 
 الحايؾ

فاعمية برنامج لتعديل بعض أساليب 
المعاممة الكالدية الخاطئة في تنشئة 
األطفاؿ مف قبل األميات في قطاع 

 غزة

The Effectiveness of A 
Program to Modify Some of 

the Methods of Parental 
Maltreatment in upbringing 
of Children by Mothers in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

صباح خالد محمكد زيف 
 الديف

فاعمية برنامج إرشادؼ في الحديث 
اإليجابي مع الذات لمتخفيف مف 
 أعراض القمق لدػ الطالبات األيتاـ

The effectiveness program 
in positive self-talk to 

relieve the symptoms of 
anxiety among female 

student's orphans 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

فاعمية برنامج إرشادؼ لتنمية  إسبلـ دمحم عيد فياض
أساليب مكاجية الضغكط النفسية 

البديبلت في قرية  لدػ األميات
 األطفاؿ رفح

Effectiveness of a 
Counseling Program in the 
Development of Techniques 

of  coping with 
Psychological Stresses 
among SOS Mothers 

Working in SOS children's 
Village -Rafah 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

مفيـك الذات كعبلقتو بالقمق  فداء عمياف عمي سبلمة
كاالكتئاب لدػ متعاطي الترامادكؿ 

 في محافظات قطاع غزة

Self- Concept and its 
Relationship to Anxiety and 

Depression Among 
Tramadol Abusers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

طافشدعاء جماؿ دمحم  فاعمية برنامج إرشادؼ ديني  
لمتخفيف مف أعراض القمق لدػ 
 المعاقات حركيًا )دراسة تأصيمية("

The Effectiveness of 
Religious Counseling 

Program to Decrease the 
Symptoms of Anxiety of the 

Motor with Disabilities 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
مجتمعيةال  

الصحة النفسية الجامعة  ماجستير  Effectiveness Counselling 2017فاعمية برنامج إرشادؼ قائـ عمى إياد رياض زيداف 



التدخبلت النفسية لبلستشفاء لدػ  أبكدالؿ
 عينة مف مرضى الصرع

Program Existing on 
Psychological Interventions 
to Recovery for Sample of 

Epileptic Patients 

سبلميةاإل  المجتمعية 

افناف رمضاف ديب 
 النخالو

اضطراب ما بعد الصدمة كعبلقتو 
بالتفكير االستداللي كالحكـ 

االخبلقي لدػ عينة مف األطفاؿ في 
 قطاع غزة

Post- traumatic Stress 
Disorder and its Relation to 

Reasoning and Moral 
Judgment among a Sample 

of Children in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ىدػ رمضاف حافع 
 النجار

االغتراب النفسي كعبلقتو بصكرة 
الجسـ كالنظرة المستقبمية لدػ 

عمى قطاع  2014مصابي عدكاف 
 غزة

Psychological alienation 
and it's relation ship to the 

body image and future 
outlook with war causalities 

in Gaza 2014 . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

كفايو عبد العاطي سالـ 
 بركو

أحبلـ األطفاؿ ذكؼ اضطراب ما 
 بعد الصدمة: دراسة اكمينيكية.

Post-Traumatic Stress 
Disorder Dreams to 

Children: Clinical Study. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

عبير جبريل خالد 
 المشيراكؼ 

بعض العكامل النفسية ك االجتماعية 
المرتبطة بالخيانة الزكجية لدػ 
 الزكجات )دراسة إكمينيكية(

Some Psychological and 
Social Factors Associated 

with Women Marital 
Infidelity  Clinical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

التكافق النفسي كعبلقتو بالنسق  ربيحة دمحم عمي عكدة
القيمي كسمات الشخصية لدػ المرأة 
 العاممة بالشرطة في محافظات غزة.

Psychological Adjustment 
and its Relationship to the 

Value System and 
Personality traits among 
Policewomen in Gaza 

Governates. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

منذر يكسف سمماف 
 أبكالعطا

فاعمية الذات كالتفكير اإليجابي 
كعبلقتيما بالدعـ النفسي االجتماعي 

لدػ األشخاص ذكؼ اإلعاقة 
 الحركية في محافظات غزة

Self-Effectiveness and 
Positive Thinking & their 

Relationship with the 
Psychosocial Support for 
the People with Physical 

disability in gaza 
governorates 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ُعبل كماؿ سميماف 
 النباىيف

مقترح لخفض  فعالية برنامج إرشادؼ
المشكبلت السمككية لدػ أبناء 

 األسرػ 

The Effectiveness of a 
suggested counseling 
program to alleviate 

Behavioral problems of the 
children of the prisoners 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الصدمة كعبلقتو نمك ما بعد  دمحم سمير دمحم أبكعيشة
بأعراض االضطراب النفسي لدػ 

Post Traumatic Growth and 
its Relationship with 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
مجتمعيةال  



دراسة كصفية  -مرضى السرطاف 
 تحميمية

Psychological Disorder 
Symptoms Among Cancer 

Patient- Descriptive 
analytical Study 

اتجاه طمبة الثانكية نحك عقار  اسبلـ زاىر احمد شريتح
 الترامادكؿ كعبلقتو بأنماط الشخصية

Attitude Forward Tramadol 
for General of Secondary 
Students and Relationship 

to Personal traits. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ر ابراىيـ حنيف انك 
 الحداد

البركفيل النفسي ألطفاؿ اضطراب 
دارسة  -ما بعد الخبرة الصادمة
 اكمينيكية

Psychological Profile of 
Children with PTSD- 

Clinical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ناىض سالـ صابر 
 حرارة

الحاجات النفسية كاالجتماعية 
قتيا بجكدة الحياة لدػ البلجئيف كعبل

 السكرييف في محافظات غزة.

Psychological and social 
needs and their relationship 

to the quality of life of 
Syrian refugees in the 
Gaza Governorates. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

فاطمة فرحاف عكاد 
ديفأبكم  

فاعمية برنامج إرشاد ديني لتنمية 
الذكاء األخبلقي لدػ نزالء مؤسسة 

 الربيع في محافظات غزة

The Effectiveness of a 
Religious Counseling in 

Developing Moral 
Intelligence among  

Inmates of El-Rabie 
Foundation in Gaza 

Governorates  

الجامعة  ماجستير  2017
يةاإلسبلم  

الصحة النفسية 
 المجتمعية

حميمة دمحم عبد الحي 
 نبياف

فعالية برنامج معرفي سمككي 
لتخفيف قمق الكالدة األكلى لدػ 
 الحكامل في محافظات غزة.

The effectiveness of 
cognitive behavioral 

program to decrease the 
concern of the first birth 
among pregnant in the 

Gaza Strip. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

مركة ناىض عماد 
 أبكليفة

الكصمة كعبلقتيا بالمشكبلت 
النفسية كاالجتماعية ألميات أطفاؿ 

 التكحد في قطاع غزة

Stigma and its Relationship 
to Psychological and Social 

problems for mothers of 
autistic Children in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

االغتراب النفس كعبلقتو بقمق  رجاء حمدؼ سعيد مدكخ
المستقبل لدػ الطالبات ألسر 
 مغتربة في الجامعات بقطاع غزة

Psychological alienation 
and its relationship to the 
future anxiety with concern 
for the families expatriate 
students in the universities 

at Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

عسر القراءة كالمؤشرات السمككية  رشا دمحم سبلمة الدىيني
المميزة لو لدػ تبلميذ الصف الثالث 

Dyslexia and its Distinctive 
Behavioral Indicators 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



 among Third Graders األساسي
رانيا دمحم حسيف 
 أبكالقمصاف

االجتماعية كعبلقتيا  المساندة "
بالمركنة النفسية لدػ المطمقات في 

 " محافظات غزة

" Social Support and its 
Relationship With the 

Psychological Resilience of 
Divorcees in Gaza 

Governorates" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

اسماعيل دمحم عارؼ 
 اىل

سمات الشخصية كعبلقتيا بصكرة 
 الجسـ  لدػ  عينة  مف  البدناء

Personality Traits and it's 
Relationship with Body 
Image in a Sample of 

Obese 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

محمكد احمد محمكد 
 عصفكر

االتجاىات نحك الممارسة العبلجية 
كعبلقتيا بالكفاءة المينية لدػ 
 العامميف في مراكز الصحة النفسية

The Attitude Toward 
Therapeutic Practice and its 

Relationship With 
Professional Efficiency 
among Professionals' in 
Mental Health Centers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

يكسف فيمي عبد 
 الرحمف اسميـ

التفكير االيجابي كعبلقتو بالتنظيـ 
االنفعالي لدؼ عينو مف خريجي 

 الجامعات الفمسطينية.

Positive thinking and it's 
relationship with the 

emotional regulation for a 
sample of Palestinian 
university graduate. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

ريياـ حسيف يكسف 
 أبكفايد

المناخ األسرؼ كعبلقتو بتككيد 
الذات لدػ زكجات مرضى الفصاـ 

 العقمي

Family Climate and its 
Relation to Assertiveness 

among the Wives of 
Schizophrenic Patients 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

كفاء صقر فايز 
 أبكفسيفس

كرب ما بعد الصدمة كعبلقتو بقمق 
المستقبل كالنظرة لمصراع لدػ فاقدؼ 

 المنازؿ في قطاع غزة

Post-Traumatic Stress 
Disorder and its 

Relationship with Future 
Concern and the Outlook of 

the Conflict Among the 
People who Lost their 

Homes in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

عبدالمجيد عزات 
 عبدالمجيد جمعة

رشادؼ أسرؼ لدػ فعالية برنامج إ
أميات األيتاـ لمتعامل مع بعض 
 المشكبلت السمككية ألبنائيف

The effectiveness of a 
family counseling program 
with mothers of orphans to 

deal with some of the 
behavioral problems of their 

children 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
جتمعيةالم  

عبل صالح عبد الرحمف 
 عكاجة

اضطراب كرب ما بعد الصدمة 
كعبلقتو باألفكار البلعقبلنية لدػ 
المراىقيف الميدمة بيكتيـ خبلؿ 

2014العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة   

Post- traumatic distress 
and its relationship to ideas 

irrationality among 
adolescents demolished 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



their homes during the 
Israeli aggression on Gaza 

in 2014 upset 
مدػ فعالية برنامج إرشادؼ مقترح  حنيف محمكد دمحم الغكؿ

قائـ عمى أسمكب حل المشكبلت في 
تعديل التكجو نحك التعافي مف 
 إدماف الترامادكؿ لدػ عينة مف
 المدمنيف  في مدينة رفح.

The Effectiveness of 
Counseling Program Which 
Based on Problem Solving 
Technique in Adjustment 

Attitudes Towards Tramadol 
Addiction Among Sample of 

Addicts in Rafah City 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

خضر عبد بحر فريد كىـ األطراؼ كعبلقتو باالنفعاالت  
النفسية لحاالت البتر )دراسة كصفية 

 تحميمية(

Phantom limb and its 
relationship to psychological 

emotions amputations 
cases (Analytical and 

descriptive study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

مناؿ مكسى محمكد 
 اليرباكؼ 

فعالية برنامج إرشادؼ لمتخفيف مف 
أعراض االكتئاب لدػ النساء ذكات 

 البيكت الميدمة

Instructional program 
activity to minimize the 
depression symptoms of 
women with demolished 

homes 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
يةالمجتمع  

التنظيـ االنفعالي كعبلقتو بالرضا  دمحم جاسر زكي عفانة
عف الحياة لدػ طمبة الجامعات 

 الفمسطينية بمحافظات غزة

Emotional Regulation and 
its Relation with Life 

Satisfaction Among the 
Palestinian University 

Students in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2018
إلسبلميةا  

الصحة النفسية 
 المجتمعية

أسامة محمكد يكسف 
 حمداف

فاعمية برنامج عبلج كظيفي لتحسيف 
إدارة الذات لذكؼ اإلعاقة الحركية 

 في قطاع غزة

Effectiveness of an 
Occupational Therapy 
Program in Enhancing 

Self-Management among 
Persons with Physical 

Disability in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

عمي دمحم نجيب كامل 
 صايمو

الشعكر بالذنب كعبلقتو بالمركنة 
النفسية لدػ ممرضي أقساـ العناية 
المركزة في مستشفيات قطاع غزة 

 الحككمية

Feeling of Guilt and its 
Relation with Resilience 

Among Nurses Working in 
Intensive Care Units at 

Government Hospitals in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

نادر فرج عبدالعاطي 
 ابكريا

األمف النفسي كعبلقتو بالذكاء 
اإلنفعالي لدػ األطباء العامميف في 
جياز الخدمات الطبية بمحافظات 

 غزة

Psychological Security and 
its Relation With Emotional 
Intelligence among Doctors 
Working in Medical Service 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



Device in Gaza 
Governorates 

داليا دمحم زياد ابراىيـ 
 سكيؾ

التككيدية كعبلقتيا بالحساسية 
فعالية لدػ عينة مف المراىقيف االن

القاطنيف في المناطق الحدكدية 
 لمحافظات غزة

Assertiveness and its 
Relationship to Emotional 
Sensitivity in a Sample of 
Adolescents Living in the 
Border Areas of the Gaza 

Governorates 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

مريـ عمراف عبد ابك 
 جبة

أزمة اليكية كعبلقتيا بالحضكر 
النفسي لؤلب في المجتمع 

 الفمسطيني

Identity Crisis and its 
Relation to the 

Psychological Presence of 
the Father in the 

Palestinian Society 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

العبلج المعرفي السمككي في ضكء  احمد عمياف ابراىيـ عيد
دراسة  -القرآف الكريـ كالسنة النبكية 

 تأصيمية

Cognitive Behavioral 
Therapy  in the Light of the 

Holy Quran and the 
Prophetic Sunnah 
"Originality Study" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
معيةالمجت  

التفكير الناقد كعبلقتو بالمشاركة  حساـ صالح سالـ جبر
السياسية كاتخاذ القرار لدػ طمبة 

 الجامعات الفمسطينية

Critical Thinking and its 
Relationship with Political 
Participation and Decision 

Making of Palestinian 
Universities' Students 

ة الجامع ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

عبلء ماىر عطكه 
 الشافعي

فاعمية برنامج معرفي سمككي 
لخفض القمق االجتماعي المصاحب 

لمجمجة لدػ تبلميذ المرحمة 
 األساسية العميا

The Effectiveness of 
Cognitive Behavioral 

Program to Reduce Social 
Anxiety Related to  

Stuttering Among a Sample 
of Primary Stage Students 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

فاعمية برنامج ارشادؼ نفسي ديني  اسبلـ دمحم عمى البطش
لرفع مستكػ الصبلبة النفسية لدػ 

 زكجات الشيداء

The Effectiveness of a 
Religious and Psychological 

Counseling Program to 
Raise the Level of 

Psychological Hardiness of 
Martyrs' Wives 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

االء عبد الكريـ عاشكر 
 كعبر

نمك ما بعد الصدمة ك معنى الحياة 
كعبلقتيما بالتكافق الزكاجي لدػ 
 مرضى السرطاف في قطاع غزة

The Growth of Post-
Traumatic Stress and the 
Meaning of Life and its 
Relationship to Marital 
Adjustment in Cancer 

Patients in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

الصحة النفسية الجامعة  ماجستير  Cognitive Distortion and its 2018التشكىات المعرفية كعبلقتيا عبلء نصر يكسف 



دية كما يدركيا بأساليب المعاممة الكال ابكعبيد
 األبناء في محافظة شماؿ غزة

Relationship with Parenting 
Rearing Styles as it 

Perceived by their Children 
in the Northern Gaza Strip 

 المجتمعية اإلسبلمية

خميس عمي حسف 
 ابكحصيرة

عكامل النفسية الكامنة لمحاكلي ال
االنتحار لدؼ عينة مف الشباب 
 الفمسطيني )دراسة عاممية(

Latent Psychological 
Factors Relating to Suicidal 

Attempt According  to 
Sample of Palestinian 
Youth in Gaza Strip 

(Factorial Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

فسية الصحة الن
 المجتمعية

تقنييف مقياس ككسمر لذكاء األطفاؿ  أحمد دمحم جادهللا ضيير
)مؤشرا الفيـ المفظي كالذاكرة 

العاممة( عمى المكفكفيف في البيئة 
 الفمسطينية

Standardize Wechsler 
Intelligence Scale for 

Children (WISC), in Terms 
of Verbal Comprehension 
Index (VCI) and Working 
Memory Index (WMI), in 
Order to Suit the Blind 
People in Palestinian 

Environment 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

التشكىات المعرفية كعبلقتيا  احمد كليد شبلش شبير
بأساليب التنشئة االجتماعية لدػ 
 عينة مف السجناء في قطاع غزة

Cognitive Distortions and 
their Relationship to the 
Methods of Socialization 

among a Sample of 
Prisoners in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

سيير عبدهللا سمماف 
 مغارؼ 

الذكاء العاطفي كعبلقتو بالكصمة 
دػ االجتماعية كحل المشكبلت ل

الشباب  ذكؼ االعاقة الحركية في 
 قطاع غزة

Emotional Intelligence and 
its Relationship with Social 

Stigma and Problems 
Solving for Youths with 
Motional Disability in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

بك سيا خميل ابراىيـ ا
 نصر

الرىاب االجتماعي لدػ المراىقيف 
كعبلقتو بأساليب المعاممة الكالدية 

 كما يدركيا األبناء

Social Phobia Disorder and 
its Relation to Parents' 
Treatment Methods as 

Perceived by Teenagers 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

حمد بيساف خالد أ
 أبكشرخ

فعالية برنامج قائـ عمي نظرية تريز 
لحل المشكبلت كاتخاذ القرار لدػ 
العامبلت في مجاؿ االصبلح 

 االجتماعي

The Effectiveness of 
Program for Solving and 

Decision Maker for 
Community Leader is 
Based Triz Theory 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

ية الصحة النفس
 المجتمعية

فاعمية برنامج إرشادؼ باستخداـ  كائل دمحم طمب اسماعيل
تقنيات العقل كالجسـ لتنمية تركيز 
االنتباه لدػ طبلب المرحمة 

Effectiveness of an 
Instructional Program Using 
Mind and Body Techniques 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية



 to  Improve Attention األساسية العميا
Among Students of the 
Upper Elementary Stage 

فاعمية برنامج إرشادؼ معرفي  سمية عايد ديب حبيب
سمككي لمتخفيف مف شدة اضطراب 
المسمؾ لدػ نزيبلت سجف أنصار 

 المركزؼ بغزة

The Effectiveness of a 
Cognitive Behavioral 

Counseling Program in 
Alleviating Sever Behavioral 

Disorders of Female 
Prisoners in Ansar Central 

Prison in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

قمق اإلنجاب كعبلقتو بجكدة الحياة  صقر سعيد فؤاد بنات
لدػ األسر التي لدييا أبناء ذكؼ 

 إعاقة سابقة

Procreation Anxiety and its 
Relation Ship with Quality 
of Life, with Families that 

has History of Son's 
Handicap 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
 المجتمعية

اسامة جبر خميس 
 عماد

العبلقة بيف الكصمة كالتعافي بيف 
 مرضى االكتئاب في قطاع غزة

The Relationship Between 
Stigma and Recovery 

Among Depressed Patients 
in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

نصرة عبد الكريـ ابراىيـ 
 أبك شعير

العبء عمى مقدمي الخدمة مف 
 عائمة مرضى الفصاـ العقمي

Burden of caregivers of 
schizophrenic individuals in 

Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

دمحم عمراف عبد السبلـ 
 أبك شاكيش

أثر برنامج تدريبي مبني عمى أداة 
( عمى WRAPالدمج كاالستشفاء )
المعرفة كاالتجاه لدػ األخصائييف 
النفسييف كاالجتماعييف نحك عممية 

كاالستشفاءالدمج   

Effect of Training Program 
Based on WRAP on 

Knowledge and Attitude of 
Psychosocial Workers 

Toward Recovery Process 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

مركة محمكد عبد 
 اليادؼ شحادة

التماسؾ العائمي لدػ أىالي مرضى 
ـ في قطاع غزةالفصا  

Family Integration 
Experienced By families of 
Patients Diagnosed with 

Schizophrenia in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

معرفة كاتجاىات كممارسة مينيي  ميند عمر دمحم حمداف
الصحة النفسية المجتمعية حكؿ 

لعبلج الكبلمي في العمل العيادؼ ا
في مراكز الصحة النفسية المجتمعية 

 في قطاع غزة

Mental health professionals 
knowledge, Attitudes and 

practice about talking 
therapies in clinical practice 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 

مريضيالت  

سالي خالد عبد الحميد 
 أبك دقة

الضغكط النفسية كالمركنة النفسية 
لدػ آباء كأميات األطفاؿ ذكؼ 
اضطرابات طيف التكحد في 

 محافظات غزة

Psychological Stress and 
Resilience Among Parents 
of Autistic Children in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

نفسية الصحة ال
المجتمعية 
 التمريضي

أثر العبلج خارج نطاؽ المستشفيات  باسـ دمحم شعباف بكير
"مف خبلؿ عيادات الصحة النفسية 

The Impact of 
deinstitutionalization of 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 



كالمجتمعية" عمى عممية التعافي 
 لدػ مرضى االكتئاب في قطاع غزة

Mental Health Services on 
Recovery Process Among 

Depressive Patients in 
Gaza Strip 

 التمريضي

كفاء سمماف محارب 
 الحسنات

مدػ فاعمية برنامج تخفيف 
الضغكط في تخفيف الصداع 
النصفي لدػ عينة مف طالبات 
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية بغزة

The effectiveness of Stress 
releasing program on 
decreasing migraine 

headache among adult 
female students 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

أحمد عبد الكريـ إبراىيـ 
 أبك شعير

فيـ ظاىرة االكتئاب بيف مرضى 
الصرع مف حيث مدػ انشارىا 

رات األخرػ كعبلقتيا بالمتغي  

Depression Among 
Epileptic Patients in 

Governmental Community 
Mental Health Centers in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

االختبلؼ في التطكر النفسي  ختاـ يكنس أحمد أبكلبدة
االجتماعي لدػ أطفاؿ النساء 

بلت في مدينة غزةالعام  

Differences in Psychosocial 
Development of Children of 
Working Women in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

ىشاـ محمكد يكسف 
 المدلل

رضا المرضى عف خدمات مراكز 
الصحة النفسية المجتمعية في كزارة 

غزة الصحة بمحافظات  

Patients satisfaction with 
community mental health 

centers services at ministry 
of health in Gaza 

Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

حسف دمحم حسف أبك 
 رحمة

إسياـ اإللتزاـ الدكائي كالدعـ 
ة لمرضى األسرؼ في منع االنتكاس

 الفصاـ في قطاع غزة

Drug Compliance and 
Family Support Contribution 

in Preventing relapse 
among sehizophrenia 
clients in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

جكدة الحياة لدػ مرضى الفصاـ في  دمحم زىير فارس عايش
 محافظات قطاع غزة

Quality of Life Among 
Schizophrenic Patients in 

Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

القمق كالكصمة لدػ مرضى الصرع  مناؿ عطا نمر غيث
 في قطاع غزة

Anxiety and Stigma Among 
Epileptic Patients in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

حناف دمحم أحمد الشيخ 
 عمي

مدػ فعالية برنامج الدمج 
كاالستشفاء لدػ مرضى الفصاـ في 

 قطاع غزة

Effectiveness of Wellness 
Recovery Action Plan 

(WRAP on Schizophrenic 
Patients in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

األعراض النفسية لذكؼ اإلعاقة  أيمف دمحم سعكد الغكطي
الحركية، ضحايا الحرب األخيرة 

 عمى غزة

Psychiatric Symptoms 
among physical 

handicapped persons who 
are Victims of the last War 

on Gaza 

اجستير م 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي



عايدة عمي عبدهللا 
 الحمارنة

عكامل الحمل الخطر التي تؤدؼ 
إلى اكتئاب ما بعد الكالدة لدػ 

 السيدات في قطاع غزة

Risk factors of post partum 
depression among women 

in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2013
بلميةاإلس  

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

أثر التدخل النفسي في تخفيض  نادية عطا هللا زايد بمكط
 القمق لدػ النساء العقيمات في غزة

The Effectiveness of 
Psychological Intervention 
to Reduce Anxiety among 
infertile Women in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

حة النفسية الص
المجتمعية 
 التمريضي

دمحم زكي عبدالرحمف 
 ابكركبة

العبلقة بيف الصحة النفسية كتقدير 
الذات لدػ أميات األطفاؿ ذكؼ 
 اإلعاقة العقمية في محافظات غزة

Relationship Between 
Mental Health and Self 

Esteem Among Mothers of 
Children With Mental 

Disability in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

أحمد عبد الحي محمكد 
 الخالدؼ

أثر دعـ األسرة عمى انتعاش 
 مرضى االكتئاب في محافظات غزة

The impact of Family 
Support on Recovery of 

Depressed Patients in Gaza 
Governorates 

ستير ماج 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

دراسة تقييمية حكؿ إساءة استخداـ  دمحم رفيق حسف طافش
عقار الترامادكؿ لدػ المراجعيف 

 لمعيادات النفسية الخاصة

Assessment of Tramadol 
Abuse Among Clients who 

are Attending Private 
Psychiatric Clinics-KAP 

Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

ختاـ دمحم أحمد الشيخ 
 عمي

القمق كالعدكانية لدػ األطفاؿ الذيف 
لدييـ آباء يتعاطكف المخدرات في 

 قطاع غزة

Anxiety and Aggression 
among the children of 

substance dependent father 
in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

فاطمة محمكد عبدهللا 
 أبك عكر

اإلرىاؽ بيف العامميف في الصحة 
النفسية في قطاع غزة: دراسة 

 تحميمية

Burnout amongst Mental 
Health workers in Gaza 
strip: Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2013
سبلميةاإل  

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

إبراىيـ حسف حسيف 
 ربيع

عكامل الخطر لظاىرة اإلدماف بيف 
 السكاف في قطاع غزة

Risk Factors of Drugs 
Dependence Among People 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

ردةنائل عمى عيد أبكك  نفسي إسبلمي  برنامج إرشادؼ" 
مقترح لتخفيف أعراض االكتئاب 

دراسة تأصيمية -النفسي " 

A proposed islamic 
counseling program for 
alleviating depression 

syndromes: A reductive 
study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

هللا ىياـ يكنس ضيف 
 أبك سبيتاف

الرضا الكظيفي لمقدمي الخدمة 
الذيف يعممكف في الصحة النفسية 
 المجتمعية الحككمية في قطاع غزة

Job satisfaction among 
health care providers who 

are working in the 
governmental community 

mental health in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي



خديجة أحمد دمحم الحاج 
 عمي

عبء الكصمة لدػ زكجات 
 المدمنيف في قطاع غزة

The burden of stigma 
among the wives of drug  
dependents in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

سماىر جماؿ حسف 
بسيكنىال  

ضغكط العمل كالصحة النفسية 
لمممرضات العامبلت في 

المستشفيات الحككمية كالخاصة في 
 قطاع غزة

"Job Stress and Mental 
Health Among Female 

Nurses at Governmental 
and Private Gaza Strip 

Hospitals" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 

ضيالتمري  

دمحم فايز عبد الرحمف 
 البرعي

فعالية برنامج ارشادؼ مقترح لخفض 
مستكػ الكصمة لدػ أىالي مرضى 

 الفصاـ العقمي في قطاع غزة

The effectiveness of 
proposed counseling 

program on reducing level 
of stigma among families of 

schizophrenic paients in 
Gaza strip 

جستير ما 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

معتصـ عفيف محمكد 
 نصرهللا

عبلقة تأثير األقراف بإضطراب "
لدػ المراىقيف في قطاع  المسمؾ

 "غزة

"The relationship of peer 
influence to behavior 

disorder among 
adolescents in the Gaza 

Strip" 

لجامعة ا ماجستير  2016
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية 
 التمريضي

ايمف عبد الرحيـ طو 
 الحمبي

دراسة استعادية: تحميل الخصائص 
الكبائية لمرضى الحركؽ التي تـ 
 إدخاليا إلى مستشفى الشفاء ، غزة

A retrospective study: 
Analysis of epidemiological 

characteristics of burn 
patients admitted to Shifa 

hospital, Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

عاليو عزت ىاشـ 
 القيشاكػ 

آالـ الرقبة كعكامل مرتبطة بالعمل 
بيف األمكر اإلدارية كاألكاديمية 
 لمجامعة اإلسبلمية في غزة

Neck pain and work -
related factors among 

Administrative and 
Academic stuff of the 

Islamic University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

رضى المرضى الخارجييف عف  جيياف دمحم سعيد حمس
خدمات العبلج الطبيعي في 

مستشفى الشفاء كمستشفى الكفاء 
 لمتأىيل الطبي بغزة

Outpatient's Satisfaction 
with Physiotherapy Services 

at Al-Shifa Hospital and 
Al-Wafa Medical 

Rehabilitation Hospital in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

التكيف البيئي المرضي لممعكقيف  لبنى عبدهللا دمحم شمح
المستشفيات العامة جسديا في 

 الرئيسية في قطاع غزة

satisfactory environmental 
abaptation for the physically 

disabled in main general 
hospitals of Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

سامي حسف ديب 
 عكيمر

دماغ عبء العجز في إصابات ال
 الرضحية في قطاع غزة

Disability Burden in 
Traumatic Brain Injury in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل



امانى عبدالكريـ ابراىيـ 
 مزىر

دراسة استعادية لئلصابات في 
العبي كرة القدـ المحترفيف في 

 قطاع غزة

A retrospective study of 
injuries in professional 
footballers in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل
اسامة عمي رشيد ابك 

 لبدة
اكتساب عدكػ المسالؾ  -المجتمع 

البكلية المسببة لمكائنات الدقيقة بيف 
 المرضى المصابيف بشمل نصفي في

 قطاع غزة

Community - Acquired 
Urinary Tract Infection 

Causing Microorganisms 
among Paraplegic Patients 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

اياد اسماعيل دركيش 
 الرف 

آالـ الكتف بيف األشخاص 
في النخاع  المصابيف بأمراض الشمل

الشككي المعاد تأىيميـ الذيف 
يستخدمكف الكراسي المتحركة 
المتحركة في قطاع غزة: دراسة 

 مسحية.

Shoulder Pain among 
Rehabilitated Paraplegic 

Spinal Cord-Injured 
Persons who are Using 

Manual Propelled 
Wheelchairs in Gaza Strip: 

Survey Study. 

ر ماجستي 2008 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

جاد هللا مصطفي 
 اسماعيل الشافعي

انتشار كعكامل الخطر مف آالـ 
أسفل الظير بيف المينييف العبلج 

 الطبيعي في قطاع غزة

prevalence and risk factors 
of low back pain among 

physical therapy 
professionals in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

فضل دمحم محمكد 
 مسعكد

الجامعة  ماجستير  2008    
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل
نكعية الحياة بيف الناجيف مف  فؤاد دمحم فؤاد لظف

السكتات الدماغية المعاد تأىيميـ في 
 قطاع غزة

Quality of Life among 
Rehabilitated stroke 

survivors in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل
ناصر دمحم مصطفي 

 غانـ
فعالية خدمات التأىيل المجتمعي 
المقدمة ألفراد مرضى الشمل 
 الدماغي في محافظات غزة

The effectiveness of 
Community Based 

Rehabilitation Servicess 
Provided to Cerebral Palsy' 

individuals in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

نيى ابراىيـ صبحي 
 حمكدة

النفسي لمضرر البدني في  التأثير"
لغيف الفمسطينييفاالنتفاضة بيف البا " 

"the psychological Impact of 
the intifada physical injury 
among Palestinian Adults" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل
عاطف حمداف مكسي 

 ابك مكسي
إعاقات بسبب كسر الكرؾ عند كبار 

 السف في قطاع غزة
Disabilities due to Hip 

Fracture among Elderly in 
Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل
تماـ محمكد عكدة 

 الدحارجة
برنامج مقترح لمكقاية مف اإلصابة 
بقرحة الضغط بيف المرضى الذيف 
يعانكف مف الفراش بعد خركجيـ مف 

ة التأىيل مستشفى الكفاء إلعاد
 الطبي

A Proposed program on 
prevention of pressure ulcer 
among bed ridden patient 
after discharge from El-

Wafa medical rehabilitation 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل



hospital 
طبية أثناء إعادة المضاعفات ال خالد شعباف حسف زيادة

التأىيل الداخمي لمصابي الحبل 
 الشككي في قطاع غزة

Medical complications 
during internal rehabilitation 
of spinal cord patients in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

آالـ أسفل الظير عمى أنشطة  تأثير رشا مامكف سعيد االغا
الحياة اليكمية بيف النساء المكاتي 
يعانيف مف آالـ أسفل الظير 

كحضكر المستشفيات الحككمية في 
 قطاع غزة

Impact of low back pain on 
activities of daily living 
among women with 

diagnosed low back pain 
and attending governmental 

hospitals in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

ميرفت دمحم محمكد 
 عسفة

تقييـ الخدمات المقدمة بمستشفى 
الكفا الطبي إلعادة التأىيل في 
قطاع غزة: كجيات نظر العمبلء 

 كالمكرديف

Evaluation of services 
provided at El Wafa 
Medical rehabilitation 
hospital in gaza strip: 
clients and provider 

perspectives 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

عكامل الخطر إلعادة التأىيل بيف  ىشاـ دمحم طالب حسف
المرضى في مستشفى الكفاء الطبي 

 إلعادة التأىيل

Risk factors for 
rehospitalization among 

patients in El-Wafa Medical 
Rehabilitation Hospital 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

دمحم حسيف عبد المعطي 
 كريـز

تقييد النشاط كتكامل المجتمع بيف 
البالغيف المصابيف بإصابات في 

 النخاع الشككي

Activity limitation and 
Community integration 

among adults with spinal 
cord injuries 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

عبد الرازؽ فضل عبد 
 الرازؽ خضير

العكامل المتعمقة باالندماج الناجح 
لؤلطفاؿ المعكقيف جسدًيا في مدارس 

 قطاع غزة

the Factors related to 
successful integration of 

physically disabled children 
in schools of gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

الدعـ اليدكؼ لكزف الجسـ بمساعدة  رنا حبيب حسف عماد
التدريب المستقيـ القائـ عمى التمكيف 

مف أجل الكقكؼ المستقل في 
األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي 

 الشمل التشنجي في قطاع غزة

manual Body Weight 
Support assisted Upright 

Standing Training to Enable 
Independent Standing in 
Nonambulant Spastic 

Diplegic Cerebral Palsy 
Children in Gaza Strip 

ير ماجست 2011 الجامعة  
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل

ختاـ عبدالحميد محمكد 
 ابكشكارب

فاعمية برنامج إرشادؼ لمتخفيف مف 
أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد 

 لدػ أطفاؿ الركضة

Effectiveness of an 
instructional program to 
reduce the symptoms of 

attention deficit and 
hyperactivity in kindergarten 

children 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

الصحة النفسية 
المجتمعية/عمـك 

 التأىيل



أمل عاطف دمحم 
 الخضرػ 

التنصير في فمسطيف في العصر 
 الحديث .

Christianization in Palestine 
in the modern era. 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

عقيدة اإلسبلميةال  

اشرؼ ابراىيـ عمياف 
 سبلمة

العقائدة النصرانية في القرآف الكريـ 
دراسة مكضكعية -  

The Christian Doctrine in 
the Holy Quran - An 

Objective Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

زية في ترجيحات اإلماـ ابف قيـ الجك  عامر سميماف دمحم داكد
 كتابو  الركح دراسة كتحميبلً 

The weight of the Imam Ibn 
Qayyim al-Jawziyya in his 
book The Spirit is a study 

and an analysis 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

حسف سميماف العايدؼ 
 حمس

االختبلؼ في المصطمحات 
األمة العقائدية كالفكرية كأثره عمى 

 اإلسبلمية

The difference in ideological 
and intellectual terms and 
its impact on the Islamic 

nation 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمحم ابراىيـ عبدهللا 
 عكض

الحكض كالميزاف كالصراط بيف أىل 
 السنة كالمخالفيف

Basin and balance and the 
path between the Sunnis 

and the violators 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

تحرير خضير عبدهللا 
 االخرس

فكر الغزالي في الكفر كالفسق 
دراسة نقدية -كالزندقة   

Al-Ghazali thought of 
infidelity, infidelity and 

heresy - a critical study 

ر ماجستي 2010 الجامعة  
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

طارؽ حسف سالـ 
 االشـر

الخبلفة اإلسبلمية كمعكقاتيا كسبل 
 إعادتيا

Islamic caliphate and its 
obstacles and ways to 

restore it 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ناصر جبر مراحيل 
 غرقكد

كرة قضايا العقيدة في ضكء س
 األحزاب كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع

Issues of faith in the light of 
the Surat Al-Ahzab and its 

impact on the individual 
and society 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

العقل بيف الفرؽ اإلسبلمية قديمًا  احمد محمكد دمحم عابد
 حديثاً 

The mind among the 
Islamic teams of a recent 

age 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبد الحميد دمحم محمكد 
 عرادة

عرض  -الكالية عند غبلة الصكفية 
 كنقض

Jurisprudence of Sufi 
Sufism - Presentation and 

Criticism 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

بلميةالعقيدة اإلس  

عدناف احمد العبد 
 البرديني

عقائد الييكد مف خبلؿ الحكار مع  
 النبي ملسو هيلع هللا ىلص

The doctrines of the Jews 
through dialogue with the 

Prophet peace be upon him 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

أرحاـ سمماف سميـ 
 العكدات

ي تكراة الييكد ػ سفر الخركج ف
 عرض كنقد

Exodus in the Torah of the 
Jews offer and criticism 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

حسف نصر خميس 
 بظاظك

لطائف التكحيد عمى متف منقذة 
العبيد أبك ىادؼ دمحم بف أحمد بف 
حسف بف عبدالكريـ الخالدؼ، 

متكفى سنة الشيير بابف الجكىرؼ ال
ىػ، دراسة كتحقيق1215  

Tawheed on the board of 
the savior of the slaves Abu 

Hadi Mohammed bin 
Ahmed bin Hassan bin 
Abdul Karim Khalidi, 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية



famous son Jawhari died in 
1215 e, study and 

investigation 
ير سميماف محسف عب

 الطرطكر
 The development of the التطير مفيكمو كآثاره كسبل عبلجو

concept and effects and 
ways of treatment 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

أثر عقيدة اإلمامة عمى مصادر  رأفت دمحم احمد االشقر
 العقيدة عند الشيعة اإلمامية

The impact of the doctrine 
of the Imamate on the 

sources of faith in the Shiite 
Imamiyah 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

التساقط في العمل اإلسبلمي كدكر  امل احمد حافع شراب
 العقيدة في معالجتو

The decline in Islamic work 
and the role of faith in its 

treatment 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 The truth of love in the حقيقة المحبة في العقيدة اإلسبلمية رنا أحمد دمحم أبكحبيب
Islamic faith 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبدالمطيف رياض 
 عبدالمطيف العكمكؾ

في تكحيد األسماء  منيج المعتزلة
 كالصفات ػ عرض كنقد

The Method of the 
Mu'tazilah in the Unification 
of Names and Attributes 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

كجدؼ دمحم مصطفى 
 الزياف

نزىة األركاح في بعض أكصاؼ 
الجنة دار األفراح لمشيخ يكسف بف 

الصفتي المالكي  سعيد بف إسماعيل
 دراسة كتحقيق

Picnic lives in some 
descriptions of paradise 
House of joys of Sheikh 

Yusuf bin Said bin Ismail al 
- Safati study and 

investigation 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

زاىر مكسى مصطفى 
 الشرافي

االنحرافات دكر العقيدة في عبلج 
 العقدية كالسمككية

The Role of Creed in the 
Treatment of Streptococcal 
and Behavioral Deviations 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

حممي فرج سالـ عبد 
 العاؿ

االنحرافات العقائدية في أفبلـ 
 الكارتكف ػ دراسة كصفية نقدية

The dogmatic deviations in 
the cartoons are descriptive 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

قضايا العقيدة في سكرتي الفمق  خالد عطاهلل العبد زنكف 
 كالناس

Issues of faith in the two 
chapters of the division and 

the people 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ة اإلسبلميةالعقيد  

نايف ىشاـ نايف ابك 
 شمالة

دراسة  -خصائص أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 عقائدية تحميمية

Characteristics of the nation 
of Muhammad peace be 
upon him - an ideological 

study of analysis 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

يل شكؽ يكنس اسماع
 الحزيف

القضايا العقائدية في سفر التككيف 
دراسة تحميمية -  

Doctrinal Issues in Genesis 
- An Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبدالفتاح فتحي 
 عبدالفتاح حمكدة

التحكالت المذىبية العقائدية عند 
 السمف كالمعتزلة كاألشاعرة

The doctrinal and doctrinal 
transformations of the 

Salaf, the Mu'tazil and the 
Ash'ara 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية



مصطفى دمحم حسيف 
 الشريف

ضكابط التكفير في ألفاظ الذـ في 
 القرآف الكريـ ػ دراسة تحميمية

The rules of atonement in 
the words of the accusation 
in the Holy Quran analytical 

study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

الركايات المنسكبة ألئمة الشيعة  صبلح نعيـ عبد صالح
 اإلمامية كأثرىا عمى معتقداتيـ

The narrated accounts of 
the imams of the Imami 

Shi'ites and their impact on 
their beliefs 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سفر العدد في تكراة الييكد دراسة  آالء دمحم حسف الزيناتي
 كنقض

The Book of Numbers in 
the Torah of the Jews 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

رؽ كالجماعات التكفير عند الف رنا ماجد أحمد المكح
 المعاصرة عرض كنقد

Atonement when difference 
and contemporary groups 

offer and critique 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

مكقف الشيعة اثني عشرية مف  حساـ دمحم عطا كردية
 الصفات اإلليية عرض كنقد

Shi'a position Twelve of the 
divine attributes offer and 

criticism 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

الخكؼ الغربي مف اإلسبلـ أسبابو  رائد احمد دمحم غنيـ
 ككسائمو كآثاره

Western fear of Islam 
causes, means and effects 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 تكفيق فادؼ دمحم
 القيشاكؼ 

الجامعة  ماجستير  Detecting the Streptococcus 2012 المباحث العقدية في سكرة الزخرؼ
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

أسعد ماجد أسعد 
 مشتيى

العقيدة القتالية عند الييكد كمكقف 
 اإلسبلـ منيا

The doctrine of fighting 
among Jews and the 

position of Islam 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

محمكد دمحم محمكد 
 نصر

فتحي يكف دعكتو كمكقفو مف الغزك 
 الفكرؼ 

Fathi is his call and his 
position on the intellectual 

invasion 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

نجبلء حنظل احمد 
 الشاعر

بيف المتكمميف عرض كنقد اإلرادة  Speakers will display and 
critique 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبدالقادر احمد عيسى 
 عبيد

 The corruption of the Jews فساد الييكد كأثره في تتبير عمكىـ
and its impact in the 

appearance of their Alo 

لجامعة ا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

فادؼ دمحم محمكد 
 ابكىندؼ

المسائل العقدية المعركضة في عمـ 
 أصكؿ الحديث دراسة تحميمية

Stochastic issues presented 
in modern pedagogy 

analytical study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمةدمحم ابراىيـ دمحم المقا مسائل العقيدة في حديث االستخارة  
 كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع

Issues of faith in the talk of 
Istikkara and its impact on 
the individual and society 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سييمة عبدالجكاد 
 عبداليادؼ جكدة

بلمي الميبراليكف في العالـ اإلس
 كمكقفيـ مف اإلسبلـ ػ دراسة تحميمية

The liberals in the Islamic 
world and their attitude 

towards Islam are analytical 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلميةالجامعة  ماجستير  Paradise and Hell between 2012الجنة كالنار بيف أىل السنة كالفرؽ عمى خميل ابراىيـ 



 the Sunnis and the Partises المعاصرة النشكػ 
Contemporary 

 اإلسبلمية

المسائل العقدية في حديث البراء بف  عبل احمد دمحم جكدة
عازب الميـ إني أعكذ بؾ مف عذاب 

 القبر

Nodal issues in the hadeeth 
of al-Bara 'ibn' Azab, O 

Allaah, I seek refuge in you 
from the torment of the 

grave 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ىبة دمحم مكسى 
 أبكمصطفي

 The Islamic Creed Topics القضايا العقدية في سكرة المائدة
in soorat Almaeda 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

اف ديب ىالة رمض
 العصار

 Satisfaction in the Islamic الرضا في العقيدة اإلسبلمية
Faith 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

اإلنساف كما تصكره العقيدة  دمحم دمحم سمماف ابكجامع
 اإلسبلمية

The Human As Envisioned 
The Islamic Faith 

الجامعة  ماجستير  2013
ميةاإلسبل  

 العقيدة اإلسبلمية

احمد سالـ راتب ابك 
 كميل

األثار الكاردة عف السمف في حقيقة 
الييكد كاصكؿ اإليماف عندىـ في 

 تفسير السيكطي

The effects containd about 
the ancestors in Jews fact 

and faith orginal in Al-
Swatty's explaintion 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

لعقيدة اإلسبلميةا  

دمحم دمحمعقيل شعباف 
 لكلك

منيج اإلماـ المبارؾ بف دمحم بف 
 األثير في العقيدة

The approach of Imam Al - 
Mubarak bin Mohammed 

bin Al - Atheer in the 
doctrine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سائد شعباف خميل 
 الدىشاف

كر عبد هللا عزاـ في نشر جيكد الدكت
 الدعكة اإلسبلمية

The efforts of Abdullah 
Azzam to spread out the 

Islamic call 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد حكػ  دمحم ناىض فيصل بربخ
 عرض كدراسة

Dectrine Issues According 
to Sheikh Saeed Hawwa 
Studing and Presenting 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

النبكة كاإلمامة عند الشيعة كأىل  نسيبو حساـ دمحم حسف
السنة كالجماعة  دراسة عقدية 

 مقارنة

Prophecy and praye when 
the Shi'a and Ahl al-

Sunnah wa'l-Jamaa'ah The 
dogmatic study compared 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 Cursing in the light of the المعف في ضكء العقيدة اإلسبلمية شيماء دمحم رزؽ عاشكر
Islamic doctrine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ببلؿ منصكر شحدة 
 المزيف

سيد قضايا العقيدة عند الشيخ ال
 سابق دراسة تحميمية

Matters of Faith, according 
to Sheikh Sayd Sabiq 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

جماؿ احمد حسيف 
 الطبلع

مسائل العقيدة في كتاب تأكيل 
مختمف الحديث لئلماـ ابف قتيبة 

 الدينكرؼ 

Subject : Dogma Issues in " 
Misinterpretation of Islamic 
Hadiths Book" for Imam 

Abu Mohammed Abdallah 
Ibn Muslim Ibn  Quttayba 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلميةالجامعة  ماجستير  Issues of doctrine in the 2013قضايا العقيدة في سكر الفاتحة  خالد دمحم احمد ابك كردة



 ,verses of Fatyha كالكافركف كاإلخبلص كالترابط بينيا
Alkaferoon and Al Ekhlas 

and interdependence 
between them 

 اإلسبلمية

مناؿ عبدالكريـ حسف 
 عزيز

عبد هللا عزاـ كجيكده في نشر 
 العقيدة اإلسبلمية

Abdullah Azzam and his 
efforts to spread the Islamic 

faith 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 The impact of fancy on أثر اليكػ عمى الفرؽ المعاصرة دمحم عامر حسيف البكاب
contemporary teams 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

مكقف غبلة الصكفية مف النبكات  ىنادؼ دمحم احمد الحافي
ي ضكء عقيدة أىل السنة كالجماعةف  

The position of ultra-Sufi 
towards prohecies in the 
light of the doctrine of the 

Sunnis and group 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ممدكح عمر محمكد 
 زعرب

مكقف الشيخ عبد الرحمف حبنكة 
 الميداني مف الغزك الفكرؼ 

The position of Sheikh 
Abdul Rahman Habbana 

field of intellectual invasion 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

قضايا العقيدة في حديث المؤمف  ميند نمر عمى المطبلف
 القكؼ خير  كأحب إلى هللا

Issues of belief in the 
prophet's tradition, "strong 
believer is better and more 

beloved to Allah" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

الغيبيات كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع  كفاء زياد أحمد حجك
 في سكرتي الكيف كيس

Invisibles and their impact 
on the idividual and society 
in surat Kahf and Yaseen 

ستير ماج 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

رباب حمد سميـ أبك 
 عمرة

-Doctrine Issues in Surat Al القضايا العقدية في سكرة النحل
Nahl "The Bees Chapter" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عمار غازؼ محمكد 
 عبدالعاؿ

اآلثار الكاردة عف السمف في مكقف 
الييكد مف النصارؼ كالمسمميف في 

 تفسير السيكطي

The containedimpacts of 
the predecessor in the 

position of Jews, Muslims 
and Christians In the 

interpretation of Suyuti 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبير نعيـ سعيد 
 الدىشاف

غبلة الصكفية عبادة القبكر عند 
 عرض كنقض

Worship graves when Sufi 
Ultra view and critique 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

مناؿ مصباح رمضاف 
 الزياف

التغريب مخاطره كسبل مكاجيتو في 
 ضكء الكاقع الفمسطيني المعاصر

Risks and Ways to Facing 
Westernization in the Light 

of the Contemporary 
Palestinian Situation 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ايماف طبلؿ أحمد 
 المقادمة

العممانية المعاصرة مخاطرىا كسبل 
 مكاجيتيا

Present Day Secularism, 
it's Dangers and Ways of 

Confrontation 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمحم يحيى صبحي 
 سكيؾ

 - Khomeini's Doctrine عقيدة الخميني ػ دراسة تحميمية نقدية
Critical Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلميةالجامعة  ماجستير  Misconceptation of 2014عرض  - شبيات المتكسميف)مي أحمد دمحم حسف 



 Implorers (Presentation and (كنقض سكيؾ
Refutation) 

 اإلسبلمية

حذيفة سمير عبدهللا 
 الكحمكت

األرض المقدسة بيف الييكدية 
 كالنصرانية كاإلسبلـ

The Holy Land between 
Judaism, Christianity and 

Islam 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

ةالعقيدة اإلسبلمي  

عبير عبد المالؾ 
 سميماف ابك قببلف

عرض  -عبادة القبكر عند الشيعة 
 كنقض

Grave Worshipping for 
Shias: A Descriptive - 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عايدة سميـ عيد 
 العباسي

البناء العقدؼ لمنشء في كاقع األسرة 
 الفمسطينية

Establishing Islamic 
Doctrine for Youth in the 

Reality of Palestinian 
Family 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

آراؤه  -محمكد  الدكتكر / مصطفى) حسني دمحم أحمد العطار
االعتقادية كمكقفو مف المذاىب 

دراسة -الفكرية كالممل المعاصرة   
 (كنقد

Dr. Mustafa Mahmoud's 
views of belief and his 
attiude of contemporary 
intellectual schools and 

religions 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

أسماء أحمد عبدالرحمف 
 الممفكح

 Doctrinal Issues in Surah القضايا العقدية في سكرة البقرة
Al-Baqra 

جامعة ال ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبير راضي حسيف 
 أبكزرقة

خبلؿ  عقيدة اإلمامة مف)
عرض  -الفضائيات الشيعية 
 (كنقض

Doctrine of the Imamate 
Shiite through satellite 
Display and set aside 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

يو جاركدؼ كمكقفو مف قضايا ركج دمحم حافع ىاشـ كشكك
 الفكر المعاصر

Rogee Garaudy and his 
position on the issues of 
contemporary thought 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

يكنس احمد طراؼ 
 األسطل

اآلثار الكاردة عف السمف في تفسير 
ابف كثير في صفات الييكد كبياف 

 عقائدىـ

Irrigated impacts followers 
in the interpretation of Ibn 
Kathere of the Jews and 
the statement of beliefs 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عمر دمحم عمي عبدهللا 
 حساف

دراسة  -الييكد سفر يشكع عند)
 (تحميمية

The Joshua Book in Jew's 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

حناف عبدالفتاح 
 عبدالرحمف الدحدكح

عقيدة الشيعة اإلثنا عشرية في أبي 
 -بكر كعمر رضي هللا عنيما 

 دراسة مقارنة

The think of sheia ithna 
Ashreyya of Abu Bakr 
Assedeq and Omar bin 

Alkhattab (compare study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

مصطفى أحمد إبراىيـ 
 دلكؿ

المستنبطة مف  المسائل العقدية)
 (اليجرة إلى الحبشة

Faith issues deduction from 
the migration to Abyssinia 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

خميس رئيس خميس 
 دكيدار

عقيدة المستنبطة مف غزكة مسائل ال
 مؤتة

Issues of faith derived from 
the battle of Mou'ta 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

منيج اإلماـ القرطبي في الرد عمى  حمد حسف عمي النجار
 المعتزلة

Th curriculum of Imam 
Qurubi in reply Mu'tazla 

عة الجام ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية



جياد سميماف دمحم 
 العكيطي

 Seeking benefit and paying طمب النفع كدفع الضر مف غير هللا
the evil of non-God 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمحم فكزؼ محمكد 
 الشافعي

اآلثار العقدية الكاردة في كتاب الزىد 
حمد بف حنبل دراسة كتحميللئلماـ أ  

Effects of faith contained in 
The Book of Abstinence " 
Al-Zuhd"  by Imam Ahmad 

Ibn Hanbal - study and 
analysis 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

محمكد فضل محمكد 
 عياد

السماكات كاألرض بيف الفيـ 
 اإلسبلمي كالعمـ الحديث

Heavens and Earth, in the 
Islamic Understanding and 

Modern Science 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

مسائل العقيدة المستنبطة مف غزكة  رائد عمراف صالح الدلك
 بني قريظة

Matters of belief derived 
from the Bany Qurayza 

الجامعة  ماجستير  2014
سبلميةاإل  

 العقيدة اإلسبلمية

المستنبطة مف  قضايا العقيدة) سعد فارس سعد الدلك
 (مرض كمكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص

Doctrine derived issues Of 
disease and the death of 

the Prophet peace be upon 
him 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

د احمد ىاركف محمك 
 الخكلي

مسائل العقيدة في حديث "إف أحدكـ 
يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف 

 يكًما...."

Issues of faith in an 
interview that "one of you 
brings his creation in his 
mother's womb for forty 

days ..." 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سف أنس دمحم جماؿ ح
 أبك الينكد

التجديد بيف االسبلـ كالعصرانييف 
 الجدد

The innovation between 
Islam and the recent 

Modernists 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمحم حسف ادريس 
 فسفكس

محاجة مكسى  مسائل االعتقاد في)
 (آلدـ عمييما السبلـ

The Beliefs issues of the 
pleading between the two 
prophets Musa and Adam 

(peace be upon them) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

تكفيق عبدهللا سميماف 
 أبكنعيـ

مكقف فخر الديف الرازؼ مف العقائد 
 الييكدية

Fakhr Eddeen Ar-Razi's 
Attitude towards the Jewish 

Doctrines 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سمية شعباف خميل 
 الدىشاف

 Matters of faith in Surat القضايا العقدية في سكرة إبراىيـ
Ibrahim 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سائدة حسيف خميل 
 غبكف 

المصطمحات اإلسبلمية في مكاجية 
الغازيةالمصطمحات الغربية   

Islamic terminology in the 
face of Western and 
invading terminology 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

منى دمحمعبد الكىاب 
 خير البطش

جيكد اإلماـ أحمد بف عبد الرحيـ 
المعركؼ ب ػ الشاه المحدث كلي 
 هللا الدىمكؼ في نشر عقيدة السمف

((imam ahmed ibn abdul-
raheem)) known with ((al 

shah walley allah al 
dahlawwey)) in spreading 

the doctrine of the 
ancestors 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية



دمحم حسيف فضل " المرجع الديني) سيا دمحم عيسى صياـ
 (كمكقفو مف قضايا العقيدة "هللا

Religious authority, 
"Mohammed Hussein 

Fadlallah" and his position 
on matters of faith 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

صالح سالـ سبلمة 
 ابكمنديل

سػفػر إشعياء عند اليػيػكد "عػرض 
 كنػقػد"

ISIA CHAPTAER IN 
THOUTH OF JOWISH 
PRESENTION AND 

ERFATATION 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

بمسـ صبلح الديف عمر 
 ابكزيد

السبلـ في  معجزات مكسى عميو)
عرض كنقد -القرآف كالتكراة  ) 

Miracles of Moses, peace 
be upon him in the Koran 
and Torah Objective and 

criticism 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اإلسبلميةالعقيدة   

سبلـ عمر محمكد 
 حجازؼ 

 Creed mistakes in Tasstary أخطاء عقائدية في تفسير التسترؼ(
interpretation 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

جيكد الشيخ أحمد بف سعد حمداف  دعاس جبلؿ سعيد قدـك
 الغامدؼ

في تقرير عقيدة السمف كالرد عمى 
 المخالفيف

Aresearch proposal 
presented as the Efforts of 

Shaikh 
Ahmed Bin saed Hamdan 
Al-ghamdi in reporting of 
an castors Aqida and in 
response to oppositors 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

محمكد مصطفى دمحم 
 عصفكر

ي معتػقد الشيعػة االثنػا عشرية في عم
 رضي هللا عنو )عرض كنقض(

)The Belief of Twelver Shia 
In Ali (may God be pleased 

with him) )Show And 
Criticism) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

احمد جياد مصطفى 
 سكيداف

الصحابة رضي هللا عنيـ بيف 
دراسة مقػارنة -اإلباضية كأىل السنة 
- 

Sahaba between Ibaadis 
and Sunnis A comparative 

study-- 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

قضايا عقدية في حديث سيد  أسماء حماد عكدة حسف
االستغفار كأثرىا عمى الفرد 

 كالمجتمع

Issues of contract in the 
talk of the master of 

forgiveness and its impact 
on the individual and 

society 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

رندة نكفل أحمد حسيف 
 عمي

الشيخ عمر سميماف األشقر كجيكده 
 العممية في عرض العقيدة

Sheikh Omar Sulaiman Al-
Ashqar and His Scholarly 
Efforts to Present Aqida 

"Creed" 

جامعة ال ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ابتياؿ كليد عبدهللا 
 أبكشممو

سفر التثنية في التكراة "دراسة 
 تحميمية"

Chapter of (Atathnia  IN 
TWRA) Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

محمكد دمحم محمكد 
 حمداف

دراسة كتحقيق لمخطكط: َركَضػػة 
َظْيػر الرافضػة في  

A study and investigation of 
inscript "A kick on the back 

of Shiites" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية



امة الرحمف تكفيق حسف 
 الكرد

الشيخ دمحم تقي الديف اليبللي 
 الحسيني كجيكده العقدية

Sheikh Muhammad Taqi 
al-Din al-Hilali Husseini 
And his efforts in faith 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ركاند عزات دمحم 
 الضابكس

قضايا العقيدة في سكرة اإلسراء 
 كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع

Issues Of Faith In Suret Al-
Isra And Its Impact On The 

Individual And Society 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

اسماء رجب سالـ 
 أبكصالح

عقيدة آؿ البيت بيف أىل السنة 
كالشيعة االثنا عشرية "في مسائل 

 التكحيد"

The doctrine of Al-Bayt 
between the Sunnis and 
the Twelver Shi'ites "in 
matters of Tawheed" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عقيدة اإلسبلميةال  

هللا عنيـ بيف  الصحابة رضي" ىناء عصاـ دمحم البرش
 "صحيح البخارؼ كالكافي لمُكَمْيني

Companions of the Prophet 
(May Allah be pleased with) 
between Bukhare  true and 

kaffe 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

مكسي سميماف سمماف 
قيبةالر   

الدكتكر عدناف النحكؼ كجيكده 
 العقدية كالدعكية

Doctor Adana Al-Nahawi 
and his Efforts in Creed 

and Dawa 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عبدالرحمف زكي شحادة 
 حمد

فيـ النص الديني بيف السمف 
 كالمدرسة العقمية القديمة كالمعاصرة

Understanding Religious 
Texts between Salafi and 

Mental Ancient and Modern 
Schools 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمحم اشرؼ احمد ابراىيـ 
 المكح

في المسيح عيسى  عقيدة القاديانية)
عرض كنقض -عميو السبلـ  ) 

Conract and criticism of 
Qadiani doctrine  in Christ 

peace be upon him 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دراسة  -في الظالميف السنف اإلليية" رىف دمحم حسف حنيدؽ
 "في ضكء العقيدة

Heavenly Approaches 
Applied to Unfair and 

corrupted people on Earth 
A study on the light of the 

Islamic belief 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سعيد حكػ في العقيدة  منيج الشيخ" احمد يكسف احمد حماد
 "كالدعكة

Sheikh Saeed Hawah 
method in call and doctrine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

محمكد صبلح عبد 
 الرؤكؼ دمياطي

عايش مع أىل مف الت مكقف اإلسبلـ"
 "الكتاب

Islam's position on 
coexistence with the People 

of the Book 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

القرطبي مف عقائد  مكقف اإلماـ) ىدػ دمحم أحمد األسطل
 (النصارػ 

(Position of Al-Qurtubi on 
the Doctrines of Christians) 

تير ماجس 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

الجذكر الدينية كالتاريخية لئلرىاب  حساـ تكفيق دمحم النفار
 الييكدؼ في فمسطيف كسبل مكاجيتو

Religious roots of the 
Judaism terrorism in 

Palestine and ways to 
Address 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ساـ دمحم اجميعاف شيخ ح
 العيد

 -تكراة الييكد  سفر أيكب في"
 عرض كنقد

"The Book of Job in the 
Torah of the Jews - 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية



Presentation and Criticism 
حسيف أحمد عبدالرؤكؼ 

 عبدالغفكر
مف خبلؿ سكرة  قضايا العقيدة"

 "العنكبكت
ISSUES IN CREED 

THROUGH OF SOURA AL 
ANKABOUT 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عماد محمكد حسيف 
 السيد

العقيدة الييكدية كأثرىا عمى األحزاب 
اإلسرائيمية اليمينية المعاصرة عرض 
كنقض الميككد، إسرائيل بيتنا، 

 شاس، ييكدت ىتكراه

The Jewish faith and its 
impact on the right-wing 
Israeli right-wing parties 

Presented and vetoed the 
Likud, Yisrael Beitenu, 
Shas, Jewish-Torah 

Judaism 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ىماـ حمداف سالـ 
 ابكركؾ

 The evidence of belief in "في تقرير العقيدة منيج سكرة سبأ"
Suart Saba approach 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

تياني عبدالعزيز دمحم 
 ابكسنيمو

جيكد ابف حـز في نقض العيد 
 الجديد

Ibn Hasm's Efforts to 
Overturn The New 

Testament 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 ىيفاء انكر رباح
 السكافى

الربكبية كاأللكىية بيف  تكحيد"
 "صحيح البخارؼ كالكافي لمُكَمْيني

 (دراسة مقارنة)

Theology between Bukhare 
true and kaffe (A 

comparative study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

  -قضايا العقيدة في سكرة الحديد  دمحم يكسف دمحم العيكطي
راسة مقارنة بيف السمف كالمتكمميفد  

The Ideological Issues in Al 
Hadeed Surah A 

comparative study between 
Ahlu Sunnah and speakers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

لندا كماؿ محمكد 
 السكسي

 Streptococcus issues in القضايا العقدية في سكرة آؿ عمراف
Surah Al.Imran 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ايماف عبد الكريـ 
 سميماف ابك مصطفى

قضايا العقيدة في سكرة يكنس بيف 
السمف كالمعتزلة )دراسة تحميمة 

 مقارنة(

Ideology issues in surat 
'younis' between 
predecessor and 

isolationists Analytic Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 -الكالء كالبراء بيف اإلفراط كالتفريط  نكر احساف خميل االغا
 دراسة نقدية في ضكء عقيدة السمف

Loyalty and Enmity 
between Excessiveness 

and Negligence: A critical 
Study in The Light of The 

Doctrine of The Salaf 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

سماح كائل مصطفى 
 شعشاعة

المعجزات عند القاديانية )دراسة 
 كنقد(

The Miracles With Qadiania 
(view and criticism) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

عشرية عمى شبيات الشيعة االثنا  نعيـ دمحم سالـ النجار
صحيحي البخارؼ كمسمـ "الصفات 

 كاألنبياء" )عرض كنقض(

The ithna,ashria shiite 
Dogmatic suspicions in 
saheeh al Bokhari and 

Muslem (Attributes of Allah 
and Prophets) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلميةالجامعة  ماجستير  The Jewish Situation To 2017ييكد مف اآلخر مف خبلؿ مكقف الىالة مصطفى عبد 



 Others Through The Babili التممكد البابمي )دراسة كنقض( القادر الزؽ 
Talmud (study and 

scrutinization) 

 اإلسبلمية

ىماـ مصطفى عبد 
 القادر الزؽ 

دراسة  -قضايا العقيدة في سكرة طو 
السمف كالمتكمميف مقارنة بيف  

The Islamic Faith Issues in 
Surat Taha Acomparative 

Study between Salafys and 
Almutakelmeen 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 The Prophet's Methodology "في تصحيح العقيدة المنيج النبكؼ " دمحم سمماف سميماف بركة
for Correcting Creed 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

دمحم قطب مف الغزك  مكقف الشيخ" نافذ حسيف حسف البكاب
 "الفكرؼ 

The  Attitude of  the 
Specialist Shaekh 

Mohammed Qotop Towards 
Intellectual Invasion 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 خميس مكسى دمحم
 زعرب

قضايا العقيدة عند الدكتكر عبد 
 الكريـ زيداف )عرض كدراسة(

Doctorine Issues for Dr. 
Abed Elkarim Zedan 
(Review and Study ) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

اإلليية بيف الشيعة  الصفات" امل احمد عبد النجار
يدة أىل كالمعتزلة عمى ضكء عق
 "السمف الصالح

Aivine attributes between 
Mutazila and Shia In 

according to the creed of 
the  Righteous Forefathers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

منير اسماعيل دمحم 
 العمرؼ 

العمك كالفساد في األرض دراسة 
 عقدية في ضكء القرآف الكريـ

Arrogance and corruption in 
the earth dogmatic study in 
the light of the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

احمد صبلح مكسى 
 البيكؾ

منيج الشيخ دمحم قطب في عرض 
 قضايا العقيدة )عرض كدراسة(

Sheikh mohammad qotub 
approach in presenting 

doctrine cases 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

االء يكسف جمعو 
 المصرؼ 

اليـك اآلخر في رسائل النكر لبديع 
 الزماف النكرسي "دراسة نقدية"

Day of Judgment in the 
Epistle of Light for Bediu 

Zzaman Nursi 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

ميةالعقيدة اإلسبل  

انكر اسعد عبد ربو 
 الغكطي

العقائد المتناقضة عند اإلثنا عشرية 
 في القرآف الكريـ

Contradictions of Doctrines 
with Twelves Shiites in the 

Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ببلؿ دمحم سميماف 
 ابكطير

 قضايا العقيدة في سكرة الممؾ بيف
السمف الصالح كالمتكمميف دراسة 

 تحميمية مقارنة

The Matters of faith in al-
Mulk "sura" between 

Ancestors and speakers An 
analytical study Comparison 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

القضايا العقدية في منياج التربية  أييـ كماؿ محمكد قكيدر
سبلمية الفمسطيني لطمبة الصف اإل

التاسع كأثارىا السمككية "دراسة 
 تحميمية"

The Doctrinal Issues in the 
Palestinian Islamic 

Education for the Ninth 
Graders and their behavioal 

Effects "Analytical Study" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلميةالجامعة  ماجستير  Faith issues of sheikh 2017قضايا العقيدة عند الشيخ أحمد عز ميل خالد حسف خ



-Ahmad Izz Edine Al الديف البيانكني )دراسة تحميمية( االسطل
bayanouni 

 اإلسبلمية

احمد دمحم يكسف ابك 
 عكدة

قضايا العقيدة في سكرة الحاقة بيف 
اسة  مقارنةدر  -السمف كالمتكمميف   

The Matters of faith in al-
Haqa "sura" between 

Ancestors and speakers An 
study Comparison 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

احمد دمحم عبدهللا 
 ابكرحمة

سفر الممكؾ عند الييكد "دراسة 
 تحميمية"

Jewish Kings 
Autobiography Analytical 

Study"" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

كفاح عبد الرحيـ محمكد 
 النجار

قضايا العقيدة في ضكء سكرة الرعد 
 بيف  تفسيرؼ ابف كثير كالشككاني

Matters of faith in the light 
of the Surat Alrad between 

Tafsir Ibn Kathir and 
Shawkaani 

امعة الج ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

منذر عبدالخالق دمحم 
 بدكاف

كفية في قطاع غزة  الطارؽ الصا
 "عرض كنقد"

The Ways of Sufism in the 
Gaza Strip "Critical Studies" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 العقيدة اإلسبلمية

ض عر  -عقيدة األحباش اليررية  دمحم مصطفي دمحم الجدؼ
 كنقد

The Creed of the 
Abyssinian Herbs - 

Presentation and Criticism 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

طمعت جبر دمحم 
 المجدالكؼ 

مكقف اإلماـ السيكطي مف اإللييات 
دراسة كنقد -كالنبكات   

The position of Imam al - 
Suyuti of the gods and 

prophecies - a study and 
criticism 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

دراسة  -الييكدية األرثكذكسية  سائد خميل قدكره عايش
 تحميمية.

Orthodox Judaism - An 
Analytical Study. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

إبراىيـ مصطفي  ماجد
 حمداف

مكقف الشعراكؼ مف قضايا العقيدة  
 _عرض كنقد  .

Al-Shaarawi's position on 
issues of faith - 

presentation and criticism. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

أخطاء عقائدية في األمثاؿ  ماىر فؤاد عبد أبكزر
ادات الشعبية كالتراكيب كالع

 الفمسطينية

Ideological errors in 
Palestinian proverbs, 

structures and customs 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

منذر خميل صالح 
 الغمارؼ 

 The effect of fancy on أثر اليكػ عمى التكحيد
monotheism 

الجامعة  ماجستير  2005
ميةاإلسبل  

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

مالؾ بف نبي كمكقفو مف القضايا  حسف مكسى دمحم العقبي
 الفكرية المعاصرة

Malik bin Nabi and his 
position on contemporary 

intellectual issues 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

عرض  -ةعند أىل الكتاب المبلئك بثينة عمي يحيى الدجني
 كنقد

Angels at the people of the 
book - offer and criticism 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

دراسة  -المسيحية الصييكنية  فاخر احمد عمي شريتح
 تحميمية

Christian Zionism - An 
Analytical Study 

ة الجامع ماجستير  2005
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

فضل يكنس خميل 
 إسعيفاف

أنكر الجندؼ كمكقفو مف الفكر 
 الغربي الكافد

Anwar al-Jundi and his 
position of Western thought 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة



صفاء عكني حسيف 
 عاشكر

الغزك الفكرؼ قضايا المرأة المسممة ك   Issues of Muslim women 
and intellectual invasion 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

بشير اسماعيل حامد 
 حمك

ترجيحات اإلماـ ابف قيـ الجكزية في 
 كتابو " شفاء العميل" دراسة كتحميبلً 

The weights of Imam Ibn 
Qayyim al-Jawziyya in his 
book "Hefaal al-'Ilil" is a 
study and an analysis 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

عماد جميل عبد الرحمف 
 عبيد

 Ibn Hazm's efforts in the جيكد ابف حـز في جداؿ الييكد
controversy of the Jews 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

يدة كالمذاىب العق
 المعاصرة

جيكد أحمد ذيدات في مكاجية  رائدة ابراىيـ دمحم المحاـ
 النصارػ 

Ahmed Zeid's efforts 
against the Christians 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

طارؽ عمر عمي 
 التمباني

ظاىرة عبادة الشيطاف ػ دراسة 
 كتحميل

The phenomenon of Satan 
worship study and analysis 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

عمادالديف شحتو احمد 
 البراكؼ 

المبلحـ كأشراط الساعة المتعمقة 
 بببلد الشاـ بيف الييكدية كاإلسبلـ

The Epics and the Signs of 
the Hour concerning the 
Levant between Judaism 

and Islam 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

فكزية محمكد عبد 
 الرحمف الممفكح

أصكؿ اإليماف في قصة إبراىيـ 
 عميو السبلـ

Origins of faith in the story 
of Abraham peace be upon 

him 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

عطاؼ محمكد دمحم 
 حتحت

دكر العقيدة في بناء الشخصية 
المسممة في ضكء سكرة يكسف عميو 

 السبلـ

The role of faith in the 
construction of the Muslim 
personality in the light of 

Sura Yusuf peace be upon 
him 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
معاصرةال  

يكسف ابراىيـ حسف 
 النجار

جيكد الجامعة اإلسبلمية بغزة في 
 نشر العقيدة اإلسبلمية

The efforts of the Islamic 
University in Gaza to 

spread the Islamic faith 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

رائد ناصر عبد الرحمف 
 ابكعكدة

دراسة تحميمية -لتحرير فكر حزب ا  Hizb ut-Tahrir thought - an 
analytical study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

فدكػ ياسيف عثماف 
 الصفدػ

جيكد الشيخ صفي الرحمف 
 المباركفكرؼ في تقرير العقيدة

The efforts of Sheikh Safi 
Al - Rahman Al - Mubarak 
Al - Mubarak in the report 

of the faith 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

نسريف صبلح خضر 
 أبك جراد

الفكر العمماني في ضكء عقيدة 
 الكالء كالبراء

Secular thought in light of 
the doctrine of loyalty and 

innocence 

الجامعة  ماجستير  2011
بلميةاإلس  

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

صبرية يكسف عبدهللا 
 المزيف

صمة االستعمار بالتيارات الفكرية 
 اليدامة

The connection of 
colonialism to destructive 

intellectual currents 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

دمحم عطا دمحم ابك 
 سمعاف

إلنساف ككجكده في المذاىب منزلة ا
 الفكرية  المعاصرة

The status of man and his 
presence in contemporary 

intellectual doctrines 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة



دعاكؼ المناكئيف لدعكة اإلماـ حسف  عبدهللا دمحم حمداف العقاد
عرض كنقد -البنا   

Claims of opponents to the 
call of Imam Hassan al-
Banna Presentation and 

criticism 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العقيدة كالمذاىب 
 المعاصرة

نكاؿ مصباح سعد 
 حجازؼ 

مقاـك بكتريا انيثرككككي 
لمغانككميسيف في المرضى 
 كاألصحاء في قطاع غزة

Resistant to anthococcal 
bacteria for gancomycin in 

healthy patients in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

نضاؿ عبد القادر 
 حسيف فياض

خبريًا ػ مقاـك فطر الفيكزريـك أك 
كسبكريـك بكاسطة بكتيريا التربة 

 باسيميس ػ سبتش

Experimental resistance to 
fusarium or phosphorium 
fungus by Bacillus spice 

bacteria 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

عبد القادر يكسف عبد 
 القادر العطل

انتشار فيركس االلتياب الكبدؼ بي 
 Gvamong Haemoidسي ك 

DIaLysis عند االمرض فيؤ قطاع  
 غزةػ

Prevaiencc of Hepatitis 
Biruses B.C and Gvamong 
Haemoid IaIysis patients in 

Gaza Strip palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

الكشف عف نكعيات تشاديا تراشك  فضل احمد جبر نصار
ميكيس ك ميككباسما في سمسمة 
 (Specimeraseبيريبل المعقمة )

Reastion RCR 

Detection of Chamydia 
Tracho Matis and 

Mxcoprasma Species in 
Sterile Pyuria Specimerase 

chain Reastion RCR 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

نعيمة اسماعيل دمحم 
 فركانة

 .Yتكاجد يرسينيا القكلكف المعكؼ ك 
Pseudo tuberculosis في  

لسريرية كاألغذية كالبيئية العينات ا
 في قطاع غزة

Occurrence of Yersinia 
Enterocolitica and Y. 

Pseudo tuberculosis in 
Clinical, Food and 

Environmental Samples in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

نتاج عزؿ األسبارجيم أماؿ جبر سمماف فياض س أكريزا كا 
 األتربة الجديدة لصكص الصكيا

Isolation of Aspargillus 
Oryzae and New Aroma 
Production fo Soy Sauce 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة
ماجد شعباف خميس 

 حماد
إنتاج الكتمة الحيكية مف 

Saccharomyces Cerevisiae 
از" باستخداـ استخراج "خميرة الخب

Cladodesالصبار  كثقافة  
 متكسطة

Biomass Production of 
Saccharomyces Cerevisiae 
"Baker's Yeast" Using the 

Cactus Cladodes Extract as 
A culture Medium 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

نسريف ابراىيـ سميـ 
 االخرس

سبة حدكث بكتريا اليستريا كحيدة ن
الخمية في األغذية المحمية 
 المستكردة في قطاع غزة

Incidence of Listeria 
Monocytogenes is Selected 
Local and Imported Foods 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

ىنادؼ نعيـ دمياطى 
 حبيب

كصيف كائنات عزؿ كت
 الميثاميدكفكس الحيكية مف التربة

Isolation and 
Characterization of 
Methamidophos 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة



Biodegrading Organisms 
from Soil 

ياسر عبد العزيز دمحم 
 البيكمي

عمـ كبائيات التسمـ الدمكؼ في 
ة المركزة لمكلداف كحدات العناي

 بمستشفيات مدينة غزة

Epidemiology of Septicemia 
at Neonatal Intensive Care 

Units in Gaza City 
Hospitals 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

غساف عبد الرحمف 
 عثماف تايو

عكامل الخطر كمضادات 
الميكركبات مقاكمة مسببات 

مراض المترجمة مف كحدات األ
الحرؽ في المستشفيات المحمية في 

 قطاع غزة ، فمسطيف

Risk factors and 
antimicrobial Resistance of 
Pathogens lsolated from 

Burn Units at Local 
Hospitals in Gaza Strip, 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

التأثير ضد البكتيرؼ لبعض  دمحم محمكد عبدهللا جكدة
المستخمصات النباتية كتأثيرىا 
التازرؼ مع المضادات الحيكية 
كالمضادات غير الحيكية مف 

 العقاقير

The Antibacterial Effect of 
Some medicinal Plant 

Extract and their Synergistic 
Effect with Antibiotic and 

Non-antibiotic Drugs 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

تحسيف عممية فحص الفطريات  اياد خميل قدكرة عايش
الجمدية باستخداـ تنقية التضاعف 
NPCRالمتكرر  في قطاع غزة   

Improving the Diagnosis of 
Dermatophytes in Gaza 

Strip by using Nested PCR 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة
التشخيص كالفحص الحيكؼ ألثر  رائد ماجد جماؿ مشتيى

بعض المنتجات التجارية المختمفة 
B. thruingiensisلبكتيريا  ضد  
األطكار اليرقية األربعة كالبالغات 
Tuta absolutaلحشرة  في   

 المختبر

Characterization and 
Bioassay of Different 

Commercial Products of B. 
thuringiensis Against Four 

Larval Stages and Adults of 
an Insect  Tuta absoluta in 

Laboratory 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

اماني خميل احمد 
 ابكرحمة

الحيكؼ مف  إنتاج الييدركجيف)
بكتيريا في ظركؼ الىكائية  مجمكعة

 كحرارة عالية بكاسطة المفاعل
 (البلىكائي المميع كالمككف لمحبيبات

(Biohydrogen Production by 
Modified Anaerobic 

Fluidized Bed Reactor 
"AFBR" using Mixed 
Bacterial Cultures in 

Thermophilic Condition) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك ال
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

زىير كديع يكسف 
 دردكنة

تقييـ اثر بعض النباتات الطبية 
كمدػ تازرىا مع المتركنايدازكؿ 

عمى مسبب الزحار االميبى "انتاميبا 
 ىستكليتكا"

Evaluating the Effect of 
Selected Medicinal Plant  

Extracts and their 
Synergistic Effect with 
Metronidazole against 
Entamoeba histolytica 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

نبيل دمحم جماؿ مطاكع 
 سعدهللا

ـ اإلصابة) ببكتيريا الييميككباكتر  تقيي
كعامل خطر لئلصابة بمرض 
 السكر مف النكع الثاني في قطاع

(Assessment of 
Helicobacter Pylori Infection 
as a risk Factor for type 2 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة



 Diabetes Mellitus in Gaza (غزة
Strip) 

عفاؼ ذيب عبدالرحمف 
 الكفارنو

االيثيمي باستخداـ  إنتاج الكحكؿ)
 Saccharomyces الخميرة

Cerevisiae المثبة باستخداـ مكاد 
مختمفةسميمكزية  ) 

(Bioethanol Production by 
Immobilized 

Saccharomyces Cerevisiae 
using different 

Lignocellulesic Materials) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

امل يكسف حسف 
 المقادمة

المشعرة الميبمية لدػ  كبائية طفيل)
مدينة  النساء المصابات بالعقـ في

 (غزة

(Epidemiology of 
Trichomonas vaginalis 
infection among infertile 
women in Gaza City, 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

إلنتاج انزيـ  الظركؼ المثمى) رىاـ جكاد فايز بدير
 السيمكليز مف عزالت

Trichoderma لتخمر بكاسطة ا
 (المغمكر

(Optimization of cellulose 
enzyme production from 

Trichoderma isolates under 
submerged fermentation) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

دمحم عبدهللا عبدالرؤكؼ 
 البيكمي

المضادات  الكشف عف بقايا)
البلحـ في الحيكية في لحـك الدجاج 
 (قطاع غزة

(Detection of Antibiotic 
Residues in Broiler Chicken 

in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة
حسيف حسني دمحم 

 العجرمي
تقييـ كفاءة فطر الباسيمكميسيس في 
مكافحة نيماتكدا تعقد الجذكر 

طـ في الجاكية عمى محصكؿ الطما
 قطاع غزة

(Evaluation of the Effect of 
Paecilomyces Lilacinus as s 

Biocontrol Agent of 
Meloidogyne Javanica on 

Tomato) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

اسبلـ سعيد خميل 
 الشريف

الممكية البكابية بيف  العدكػ ببكتيريا)
مصابيف بالسكرؼ مف األطفاؿ ال

 (النكع األكؿ في قطاع غزة

(Helicobacter pylori 
infection among type 1 

diabetic children in Gaza 
strip) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

أسماء ابراىيـ دمحم 
 القريناكؼ 

عمى معدالت  تأثير تناكؿ الكيفر)
حاليل النمك، كبعض الت

 (الحيككيميائية بيف األرانب المنزلية

(Effect of kefir intake on 
growth performance, and 
some biochemical profiles 
among domestic rabbits) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

كساـ سميماف ابراىيـ 
 ابكدراز

ا المحتمل لمبكتيري التأثير المضاد)
كالتأثير التظافرؼ لبعض 

 المستخمصات النباتية ضد الكائنات
الممرضة المقاكمة لعدة مضادات 

 (حيكية

(The Antibacterial Potentials 
and Synergistic Effect of 

some Plant Extracts 
Against Multidrug Resistant 

Clinical Pathogens) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

ركاف حسف عبدالفتاح 
 ريده

مقاكمة الكاربابنيمات بيف عزالت 
سالبة غراـ السريرية كالبيئية 
 -المعزكلة مف مستشفيات قطاع غزة

 فمسطيف

Carbapenem resistance 
among clinical and 

environmental Gram-
negative isolates recovered 

from hospitals in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة



strip, Palestine 
احمد صالح عكده 

 سبلمو
الجكدة الميكركبية لمصابكف كفعالية 

المطيرات المستخدمة في 
فمسطيف  -مستشفيات قطاع غزة   

Microbiological Quality of 
Soaps and Efficacy of 

Antiseptics and 
disinfectants Used in 
Hospitals in Gaza - 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة

اسماء شكقى عمى 
 السيقمى

الجكدة الميكركبية كمتبقيات 
المضادات الحيكية في األسماؾ 

 المباعة في قطاع غزة

Microbial Quality and 
Antibiotic Residues of Fish 

Sold in the Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/أحياء 

 دقيقة
ابتساـ حسف عمي 

 االسكد
فعالية التطعيـ ضد الدفتيريا 
 كالتيتانكس في قطاع غزة

The effectiveness of 
diphtheria and tetanus 
vaccination in the Gaza 

Strip 

 الجامعة ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

BNPفحص ىرمكف  سعيد صادؽ سعيد الغرة لدػ مرضى  
 فشل القمب المزمف في قطاع غزة

BNP test in patients with 
chronic heart failure in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
 فريد حسف عمي ابك

 العمريف
دراسة كتشخيص الميكركبات 
اللتيابات الجياز اليضمي في 
أطفاؿ قطاع غزة بكاسطة "إكثار 
الحمض النككؼ" بي سي آر 

كالمزارع البكتيرية كالطرؽ المناعية 
 كالميكركسككبية

Application of Polymerase 
Chain Reaction (PCR), 
Bacteriological Culture, 

Immunoassay, and 
Microscopy for Detection 

and Identification of 
Gastrointestinal Pathogens 
in Children, Gaza-Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

أحمد خميس يكسف 
 جراد

تأثير العناصر النادرة عمى السائل 
المنكؼ عند مرضى العقـ في 

 مدينةغزة

Effect of Rare Elements on 
Sperm in Infertility Patients 

in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
فاتف دمحم عبد الرحيـ 

 عمياف
تقييـ كفاءة مطعـك التياب الكبد مف 
Bنكع  في فئات عمرية مختمفة مف  

 األطفاؿ في قطاع غزة

Evaluation of the efficacy of 
the hepatitis B vaccine in 
different age groups of 

children in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

 Significance of serum غاده انكر خميس الزبدة
Levels of Copper and Zinc 

in Type II Kiabetes, 
Hypertensive, and Diabetic 
Hypertensive patients in 

Gzaz City 

Significance of serum 
Levels of Copper and Zinc 

in Type II Diabetes, 
Hypertensive, and Diabetic 
Hypertensive patients in 

Gzaz City 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

صكفيا شحدة محمكد 
 زعرب

تحديد الطراز الجيني لفيركس 
 Cالتياب الكبد الكبائي مف نكع 
 لدػ مرضى مف قطاع غزة

Determination of the 
genetic model of hepatitis C 

virus in patients from the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



كمستقبمو في الدـ في مرضى  المبتيف ناجى حامد دمحم الحكلى
 البدانة في قطاع غزة

Leptin and its future in the 
blood in patients with 

obesity in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
مي مركاف محمكد 

 محسف
مساىمة المياه العادمة الخارجة مف 

نتقاؿ البكتيريا مستشفى الشفاء في ا
 المقاكمة لممضادات الحيكية

Contribution of wastewater 
from Shifa Hospital to the 
transmission of bacteria 
resistant to antibiotics 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

يف كاجد داء ىيمككركماتكس كردؼ ب زايد دمحم صابر حراره
مرض الثبلسيميا البلحـ ك 

الثبلسيميا البسيط في قطاع غزة 
 فمسطيف

Occurrence of Inherited 
Hemochromatosis Among 

B- Thalassemia 
Intermediate and B- 
Thalassemia Minor 

Subjects in Gaza Strip 
palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رنا دمحم عبد المجيد 
 حسيف ابك مغصيب

عكامل الخطر المرتبطة بيميككباكتر 
 بيمكرؼ العدكػ في غزة ، فمسطيف

Risk Factors Associated 
Helicobacter Pylori Infection 

in Gaza, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
مازف مدحت مصطفى 

ةالزىارن  
" في  10التنكع في الجيف " كمبيف 

مرض السكرؼ النكع الثاني في 
 قطاع غزة

Diversity in the gene "10 
dogs" in type 2 diabetes in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
حسف ابراىيـ حسف 

 الطيبي
البكؿ الصغرػ بيف أنكاع مرضى 

ؼ في قطاع غزةالسكر   
Microalbuminuria Among 
Types Diabetic Patients in 

The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
سمير إبراىيـ محمكد أبك 

 عيد
cyp2c19تعدد األشكاؿ لجيف  في  
 األطفاؿ المصابيف بسرطانات الدـ

Polymorphism of Cyp2c19 
gene in children with blood 

cancers 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
نضاؿ سميـ سمماف ابك 

 حجير
الكشف عف بكتريا المككرات 
العنقكدية الذىبية المقاكمة 

لمميثيسيميف في عدكػ المستشفيات 
 في قطاع غزة

Detection of Methicillin-
Resistant Staphylococus 
Aureus in Nosocomial 
Infection in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

حساـ يكسف رباح 
 قكيدر

الجسيمات المناعية الذائبة لمغدة 
GADالدرقية كأنزيـ  في مرض  
 السكر النكع األكؿ في غزة

Immunohistochemistry of 
thyroid gland and GAD 

enzyme in type 1 diabetes 
in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

لمياء فيصل رفعت ابك 
 مرزكؽ 

 apoEمدػ ارتباط أشكاؿ الجنيف 
كمستكػ الدىكف في كل مف مرضى 

 القمب كاألشخاص األصحاء

The extent of apoE and 
lipid levels in both heart 

and healthy patients 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
التغيرات البيككيميائية المصاحبة  ربا فيمي جماؿ مشتيى

لميف العظاـ الغذائي في األطفاؿ 
حتى سف ثبلث سنكات في قطاع 

 غزة

Biochemical changes 
associated with bone food 
in children up to age 3 in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

العمـك الجامعة  ماجستير  Detection of Chlamydia 2007الكشف عف الكبلميديا مف ةعينات "  اياد أكـر سعيد القكقا



مسمات " مف عنق الرحـ باستخداـ 
تقنية تفاضل سمسمة البكليمير 
 كالغرض األنزيمي المناعي

from Cervical "Names" 
Using polymerase 

differentiation technique 
and immunosuppressive 

purpose 

الحياتية/تحاليل  اإلسبلمية
 طبية

أماني مكسى أحمد 
 غربية

 CYP2C19الصكر الشائعة لجيف 
 في قطاع غزة

Common CYP2C19 Alleles 
in Gaza Strip Population 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
اشرؼ جابر محمكد 

 شقميو
األسباب الكراثية لعقـ الذككر في 

فمسطيف: دراسة  -قطاع غزة 
 Yمجمعة لمخمل الكراثي الخمكؼ ك 

 كركمكديـك

Genetic Causes of Male 
Infertility in Gaza Strip-
Palestine: A combined 

Cytogenetic and Y 
Chromosome 

Microdeletions Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

أحمد محمكد مصطفى 
 ركبي

تشخيص مرض االضطرابات 
اليضمية بيف األطفاؿ المصابيف 
 باإلسياؿ المزمف في قطاع غزة

Immunodiagnosis of celiac 
Disease Among Children 
with Chronic Diarrhea in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

الكشف عف بعض اإلنزيمات  شيماء كليد شبلش شبير
كالترانسريف كمؤشرات تشخيصية 
مبكرة العتبلؿ الكمية السكرؼ بيف 
مرضى السكرؼ مف النكع الثاني في 

 غزة

Detection of some enzymes 
and transferrin as early 
diagnostic markers for 
diabetic nephropathy 
among type2 diabetic 

patients in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

دمحم اسماعيل سميماف 
 داكد

RHDالتعددية الكراثية لمػ  لدػ  
 المتبرعيف بالدـ في قطاع غزة

 كانعكاسيا عمى إستراتيجية نقل الدـ

The Genetic Polymorphism 
of RHD Among Blood 

Donors in Gaza Strip, and 
its Reflection on  Blood 
Transfusion strategy 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

حساـ محمكد دمحم ابك  
 شمالة

درؽ ك دراسة عف ىرمكف ال
الكالسيـك ك الفكسفكر في مرضى 
الغسيل الكمكؼ في مستشفى الشفاء 

فمسطيف -غزة  -  

A study of Parathyroid 
Harmone, Calcium, and 

Phosphorus in 
Hemodialysis Patients at 

Al- Shifa Hospital - Gaza - 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
ل الحياتية/تحالي
 طبية

بشرػ دمحم عبد الرازؽ 
 سكيؾ

بركتيف  2مقارنة مستكيات المصل 
سيريميؾ سيريميؾ مع العامل 
الركماتكيدؼ لتشخيص التياب 

 المفاصل الركماتكيدؼ في قطاع غزة

Comparison of Anti Cyclic 
Citrullinated Protein 2 

Serum Levels with 
Rheumatoid Factor for the 
Diagnosis of Rheumatoid 

Arthritis in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

العمـك الجامعة  ماجستير  Biochemical parameters for 2008المعايير البيككيميائية لمتعرض عبد الرحمف ابراىيـ 



لمرصاص لعماؿ محطات الكقكد في  خميل حمد
 قطاع غزة

exposure to lead for gas 
station workers in the Gaza 

Strip 

الحياتية/تحاليل  اإلسبلمية
 طبية

حاالت اإلصابة بيشاشة العظاـ  ىدػ محمكد نمر ىنية
لدػ المرأة بعد انقطاع الطمث في 

 قطاع غزة

Occurrences of 
osteoporosis Among 

Menopausal Woman in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

 NOS3  ،ACEتعدد األشكاؿ في  رامي جياد دمحم السمكت
PAL-1ك  الجينات كمخاطر  
اإلجياض التمقائي المتكرر في 

 قطاع غزة

Polymorphism in 
NOS3,ACE and PAL-1 

Genes and Risk of 
Recurrent Spontaneous 

Miscarriage in Gaza Strip 

جستير ما 2008 الجامعة  
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

مستكػ اليرمكنات ذات  العبلقة بيف" حساـ سمير رجب راشد
الصمة كالنمك الكيميائي كالقصكر 
الشباب  القصير بيف مجمكعة مف

 "الذككر في غزة

" Association Between the 
Level of Growth Related 
Hormones, Biochemical 
Profile and Short Stature 
Among A group of Young 

Males in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

. في دجاج SPPحدكث السالمكنيبل  اشرؼ كامل دمحم مسمـ
البيض كبيئتيـ في بعض مزارع 

 قطاع غزة

Occurrence of Salmonella 
SPP. In Hens Eggs and 

their Environment in Certain 
Gaza Strip Farms 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

كحيد دمحم عبد القادر 
 مكسي

انتشار كخصائص متبلزمة التمثيل 
الغذائي لدػ النساء المصابات 
بمتبلزمة المبيض متعدد الكيسات 

 في قطاع غزة

Prevalence and 
Characteristics of the 

Metabolic Syndrome in 
Women with Polycystic 

Ovary Syndrome in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رافت دمحم يكسف 
 محيسف

عكامل خطر اإلصابة بأمراض 
القمب كاألكعية الدمكية بيف المرضى 
الشباب المصابيف بأمراض الكمى 

 المزمنة في قطاع غزة

Risk Factors of 
Cardiovascular Disease 
Among Young Patients 
With Chronic Kidney 
Disease in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

اسامة دمحم عطية 
 حمدكنة

النككميكتيدات أحادية  تعدد أشكاؿ"
يفمف ج (E23K) الجيف  

DCNj11  في مرضى السكرؼ مف
 "الثاني في غزة النكع

" Single Nucleotide 
Polymorphism (E23K) of 
DCNj11 Gene in diabetes 
Type 2 Patients in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

عبدالرحمف عبد الفتاح 
 دمحم ابك ىبلؿ

ؿ الكمية العتبل عبلمات مبكرة"
السكرؼ في البكؿ مف مرضى 

في جنكب  2السكرؼ مف النكع 
 "غزة قطاع

"Early Markers for Diabetic 
Nephropathy in Urine of 
Type 2 Diabetes Mellitus 
Patients in Southern Gaza 

Strip" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



ابك مسعكد سعيد حسف 
 حميمة

ترادب  15األشكاؿ في  تحديد تعدد"
 (STR) قصير جسدؼ ترادفي

Loci في التكتل الفمسطيني لقطاع 
 "غزة

" Determination of 
Polymorphism in 15 

Autosomal Short Tandem 
Repeat  (STR) Loci in The 
Palestinian Polpulation of 

Gaza Strip" 

الجامعة  ماجستير  2009
يةاإلسبلم  

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

سامي سعيد العبد 
 الديراكؼ 

مكافحة األجساـ المضادة لتضخـ 
في النساء الفمسطينيات المكاتي 
يعانيف مف اإلجياض المتكرر في 

 قطاع غزة

Anti Thyioid Antibodies in 
Palestinian Women 

Suffering from Recurrent 
Abortion in Gaza Strip 

تير ماجس 2009 الجامعة  
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

في قطاع  Cryptosporidiosis احمد محمكد دمحم طبش
 غزة

Cryptosporidiosis in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
سامي حسف عمي 

 خكيطر
عكامل الخطر المرتبطة بمرض 
 ( في غزة(CADالشرياف التاجي )

Risk Factors Associated 
with Coronary Artery 

Disease (CAD) in Gaza) 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
عيكد رشاد رمضاف 

 صرصكر
مستكيات الدـ مف البركتيف ج بيف 
cdareمرضى كحدة  المكثفة في  

 غزة ، فمسطيف

Blood levels of protein c 
among intensive cdare unit 
patients in Gaza,palestine 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
الفكسفكر العضكؼ المبيدات التسمـ  طو عبدهللا طو الشنطي

بيف األطفاؿ في مدينة غزة ، قطاع 
 غزة

Organophosphorus 
Pesticides Poisoning 

Among Children in Gaza 
City, Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

سحر سالـ دمحم أبك 
 نصر

Eneterobacter sakazakii 
كالبكتيريا األخرػ في صيغ الرضع 

 المجفف في غزة ، فمسطيف

Eneterobacter sakazakii 
and other Bacteria in 

Powdered Infant Formulas 
in Gaza, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

إصبلح دمحم دياب أبك 
 ىاني

بعض التغيرات البيككيميائية 
المرتبطة بأخذ حبكب منع الحمل 
الفمكية بيف النساء األصحاء في 

 مدينة غزة

some Biochemical Changes 
Associated With Taking 
Oral Contraceptive Pills 

Among Healthy Women in 
Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

Antimullerianىرمكف  دمحم مركاف عطا لقاف كما تكقع  
مف حجز المبيض كاالستجابة 
IVFالمبيض في  المرشحيف   

Antimullerian Hormone As 
A Predictor of Ovarian 
Reserve And Ovarian 

Response in IVF 
Candidates 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

تحديد الطرز الكراثية مف نكع  دمحم عمي محمكد ابكعمرة
cagA ك   vacA كتقييـ  

كبلريثركميسيف مقاكمة مقاكمة 
الييميككباكتر بيمكرؼ في قطاع غزة 

 ، فمسطيف

Determination of cagA and 
vacA Genotypes and 

Evaluation of clarithromycin 
Resistance of Helicobacter 
Pylori inflection in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



Strip, Palestine 
سحر محمكد محارب 

 حبيب
DBY ك CDY1 الحالة في  جينات

الذككر مجيكؿ السبب في  عقـ
 قطاع غزة

DBY and CDY1 Genes 
Status in Idiopathic male 
Infertility in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
ىاني حسني صبحي 

 السعدكني
المتعددة  التعبير عف الجينات)

 MRP :المرتبطة بالمقاكمة الدكائية
1   ، LRP ك BCRP  بيف مرضى

 (في قطاع غزة المككيميا

(Expression of the Multiple 
Drug Resistance 

Associated Genes: MRP 1, 
LRP and BCRP Among 

Leukemia Patients in Gaza 
strip) 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

 Thiopurine كائل دمحم محمكد حرب
Methyltransferase  التنميط
الجيني في الطفكلة المككيميا 

في قطاع  الممفاكية الحادة المرضى
 غزة

Thiopurine 
Methyltransferase 

Genotyping in Childhood 
acute lymphonblastic 

leukemia Patients in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ادة دياب حسيف ريافغ تحميل التدفق الخمكؼ لحاالت  
المككيميا الحادة في منطقة عسير 

 السعكدية

Flow Cytometric Analysis of 
Acute Leukemia Cases in 

Aseer Area KSA 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
ماىر عبدالرحمف 
 عبدالحميد الجدؼ

لغدة الدرقية تحفيز االنسكليف ا
ىرمكف كمستكيات الدىكف بيف 

الذككر البالغيف يعانكف مف السمنة 
 المفرطة في محافظة غزة

Insulin Thyroid Stimulating 
Hormone and Lipid Levels 
among Obese Adult Males 

in Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ايياب عبد المطيف دمحم 
 جابر

حالة المبتيف كبعض العكامل 
البيككيميائية في الخبليا الجرثكمية 
البلعبة بيف الرجاؿ المصابيف بالعقـ 

 في قطاع غزة

Leptin Status and Some 
Biochemical Parameters in 
Germ Cell Aplasia Among 
Infertile Men in Gaza Strip 

معة الجا ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ناىض عزات عبد عبد 
 المطيف

مقاكمة مضادات الميكركبات 
لمسببات األمراض المعكية المعزكلة 
مف مرضى التياب المعدة كاألمعاء 
 الحاد في قطاع غزة ، فمسطيف

Antimicrobial Resistance for 
Enteric Pathogens Isolated 
From Acute Gastroenteritis 

Patients in Gaza strip, 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ايمف مصطفي سميماف 
 ابك مصطفي

حالة المبتيف كبعض العكامل 
مف مرضى  2البيككيميائية في النكع 

السكرؼ المصابيف باعتبلؿ الكمية 
 السكرؼ في قطاع غزة

Leptin status and some 
Biochemical parameters in 
type 2 diabetic males with 
diabetic nephropathy in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

أدىـ دمحم إبراىيـ جاد 
 الحق

تقييـ مخاطر تدخيف السجائر عمى 
خصكبة الذككر البالغيف في منطقة 

بقطاع غزةالنصيرات   

Risk Evaluation of Cigarette 
Smoking on Adult Male 
Fertility in Nuseirat Area, 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

العمـك الجامعة  ماجستير  Assessment of Vitamin A, 2011تقييـ فيتاميف أ ، الحديد الزنؾ في ميند عبدالمطيف دمحم 



األطفاؿ الميدديف الذيف تتراكح  طو
شيًرا مف العمر 24-6بيف أعمارىـ   

Zinc Iron in Wasted 
Children Aged 6-24months 
old Attending Ard El-insan 
Association Gaza-center 

الحياتية/تحاليل  اإلسبلمية
 طبية

دمحم عبد القادر جماؿ 
 اليندؼ

امل كحديثي حالة الحديد لممرأة الح
 الكالدة في غزة

Iron Status of Pregnant 
Women and their Newborns 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
رغدة عبدالمطيف 
 عبدالمطيف راضي

تقييـ كظيفة الغدة الدرقية عند النساء 
الحكامل مف مركز رماؿ الصحي 

 بقطاع غزة

Assessment of thyroid 
Function in pregnant 

Women From Rimal health 
center, Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

محمكد عبد الجميل عبد 
 المطيف المناعمة

 Mycoplasamانتشار 
gallisepticum في عشر مفرخات  
 مرخصة في قطاع غزة ، فمسطيف

Prevalence of Mycoplasam 
gallisepticum in the Ten 
Licensed Hatcheries in 
Gaza Strip, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

 Cell Cell Aplasia In Men احمد زياد راجي طو
Infertile Men in the قطاع غزة 

Germ Cell Aplasia Among 
Infertile Men in The Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
عمياء حسيف سمماف 

 السميرؼ 
حالة غريميف كبعض المعايير 

البيككيميائية في النساء البدينات مف 
 جنكب قطاع غزة

Ghrelin Status and some 
Biochemical Parameters in 

obese Women from 
Southern Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

 Endocathic Endicathic عماد دمحم سعيد الغرابمي
Pregnancy Pregnancy loss 

Endothelial Nitric Oxide 
Synthase "eNOS" Gene 

Polymorphisms Nitric Oxide 
and Progesterone Levels, in 

Idiopathic Recurrent 
Pregnancy loss 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رامي رباح بدر ابك 
 سيدك

مستكيات اليمكسيستيف في أمراض 
القمب كاألكعية الدمكية المرضى 
الذيف يحضركف كحدة القمب في 
 مستشفى الشفاء بقطاع غزة

Homocysteine levels of 
cardiovascular disease 
Patients attending the 
cardiac unit at El Shifa 
Hospital, Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

إيماف صالح إبراىيـ 
 الزميمي

مستكيات استراديكؿ المصل خبلؿ 
فرط التحفيز المبيض الخاضع 
لمسيطرة بيف النساء الخصكبة في 

مختبر مف غزةال  

Serum estradiol levels 
during controlled ovarian 

hyperstimulation among in 
vitro fertilization women 

from gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

اكـر دمحم رفعت ىاشـ 
 الطاىر

تأثير الصـك رمضاف عمى القياسات 
ة كبعض المتغيرات األنثركبكمتري

البيككيميائية لدػ مرضى السكرؼ 
 مف النكع الثاني في محافظة غزة

The Effect of Ramadan 
Fasting on Anthropometric 
Measurements and some 
Biochemical Parameters 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

ـك العم
الحياتية/تحاليل 

 طبية



among Type2 Diabetic 
Patients in Gaza 

Governorate 
أماني نعيـ إسماعيل 

 عزارة
Xتضخيـ منطقتي  ك  - Y-

Chromosome النكعية مف  
التكاثرات البشرية المفردة بكاسطة 

 تفاعل البممرة المتسمسل

Amplification of X- and Y-
Chromosome-Specific 
Regions from Single 

Human Blastomeres by 
Polymerase Chain Reaction 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

دركيش بشير دركيش 
 القيكجي

الكشف عف األجساـ المضادة 
لئلريثركبيكتيف لدػ مرضى الغسيل 

الكمكؼ الذيف يعالجكف 
 باإلريثركبيكتيف المصّنع كراثًيا

Detection of Anti-
Erythropoietin Antibodies 
Among Hemodialysed 
Patients Treated with 
Recombinant Human-

Erythropoietin 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

خمكد عبد الفتاح ابراىيـ 
 عمراف

Obestatinحالة  كالمعممات  
البيككيميائية بيف النساء البدينات في 

 جنكب قطاع غزة

Obestatin Status and 
Biochemical Parameters 
among obese women in 

Southern Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ماجد عبدالرحمف تكفيق 
 جبريل

تفاضل بيف بعض العقاقير الطبية 
في معالجة مرضى السكر في قطاع 

 غزة

Glycated Albumin as A 
Sensitive Indicator of 

Glycemic Control 
Compared With HbA1c 
among Type 2 Diabetes 
Mellitus Patients in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

جزيرة أميمكيد كعناصر تتبع مختارة  جياد سالـ دمحم شعت
بيف مرضى داء السكرؼ مف النكع 

في مدينة غزة 2  

Islet Amyloid and selected 
trace elements among type 
2 Kiabetes Mellitus patients 

in gaza City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

محمكد كماؿ محمكد 
 النجار

مستكيات اليمكسيستيف كبعض 
العكامل البيككيميائية لدػ مرضى 
السكرؼ النكع الثاني المصابيف 

اعتبلؿ الكمى في مدينة غزةب  

Homocysteine Levels and 
some Biochemical 

Parameters among type 2 
diabetic Nephropathy 

Patients in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

عبدهللا احمد عبد 
 الرحمف ابك ندػ

مستكيات اليكمكسيستئيف في 
ى المزمنيف في محافظة مرضى الكم

 غزة ، قطاع غزة

Homocysteine levels in 
chronic Kidney disease 

patients in Gaza 
Governorate, Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ىبة محمكد عبدالعزيز 
 الشرفا

العبلقة بيف اإلجياض المتكرر غير 
أنكاع محددة مف معركؼ السبب ك 

األحماض النككية الريبكزية الدقيقة 
 في ببلزما األـ

Association between 
Selected Maternal Plasma 

Micro – RNAs and 
Idiopathic Recurrent 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



Pregnancy Loss 
رىاـ صبرؼ عبدهللا 

 حماد
كػ الحمض األميني دراسة مست 

الييمكستيف  بيف مرضى السكرؼ 
 النكع الثاني في محافظة غزة

Homocysteine and some 
Biochemical Parameters in 
Type 2 Diabetic Patients 
from Gaza governorate 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رأفت مياجر سمماف 
 التمباني

ستاتيف سي كالمؤشرات األخرػ سي
لئلعتبلؿ الكمكؼ لدػ مرضى 
 السكرؼ النكع الثاني في قطاع غزة

Cystatin C and Other 
Markers of Nephropathy 
Among Type 2 Diabetic 
Patients in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

سميرة دمحم مصطفى أبك 
يابج  

تأثير أدكية خافضة لممناعة عمى 
الكمية لدػ مرضى زراعة الكمى في 

 قطاع غزة

Effect of 
Immunosuppressive Drugs 
on Kidney function among 

Kidney Transplanted 
Patients in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

لمياء صبحي جرير 
 صقر

كاالليبلت  نسبة الطراز الجيني)
في  "ABO" المحددة لفصائل الدـ

 (مجمكعة فمسطينية

(Allele and Genotype 
Frequencies of the ABO 
Blood Group System in a 
Palestinian Population) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ىرمكف المبتيف كبعض عبلمات تقييـ  دمحم داكد حسف المحاـ
كظائف القمب الحيكية لدؼ مرضي 
 فشل القمب المحتقف في قطاع غزة

Assesment of leptin 
hormone and some cardiac 

biomarkers among 
Congestive Heart Failure 

Patients in Gaza 
Governorate - Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
اتية/تحاليل الحي

 طبية

فاطمة دمحم جميعاف ابك 
 سنيمة

حالة ىرمكف الجريميف كىرمكف 
المبتيف كىرمكف األنسكليف في 
مرضى السكر النكع الثاني في 

 قطاع غزة

Ghrelin, Leptin and Insulin 
in Type 2 Diabetic Patients 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
حاليل الحياتية/ت
 طبية

 Apolipoproteinتقييـ مستكؼ  فرياؿ شعباف دمحم عكض
C-III عند مرضي القمب ك األكعية  
الدمكية الذيف لدييـ مرض السكرؼ 
 مف النكع الثاني في قطاع غزة

Assessment of 
Apolipoprotein C- III as A 
predictor of Cardiovascular 
Diseases among Type 2 

Diabetic Men in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

العبلقة بيف األنماط المتعددة لكل  تماـ فايز العبد مطر
HLA-Gمف جينات  ك   HLA-E 
كاإلجياض المتكرر غير معركؼ 

 السبب في قطاع غزة

HLA-G and HLA-E gene 
Polymorphism in Patients 
with Idiopathic Recurrent 
Pregnancy Loss in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رئيسة خالد رباح 
 المصرؼ 

تقييـ كظائف الكبد كالكمى لدػ 
المرضى النفسييف كمرضى الصرع 

 في غزة

Assessment of Liver and 
Kidney Functions in 
Patients Receiving 
Antipsychotic and 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



Antiepileptic Drugs in Gaza 
مدػ انتشار النقص في إنزيـ  لينا نمر عكدة عبكد

G6pD بيف األطفاؿ المصابيف  
 بفقر الدـ التحممي في غزة، فمسطيف

Occurrence of "G6PD" 
Enzyme Deficiency Among 

Children Suffering from 
Hemolytic Anemia in Gaza 

- Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

بيككيميائية كدمكية  دراسة جزيئية،) رامي منير زكريا الحداد
ألطفاؿ مصابيف بمرض الثبلسيميا 
 (مف نكع بيتا في محافظة غزة

(Molecular, Biochemical 
and Hematological 
Investigations of B- 

thalassemic Children in 
Gaza Governorate) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

شركؽ رأفت صبحي 
 النخاؿ

السممكنيبل في المحـ  الكشف عف)
 (الطازج كالمجمد في قطاع غزة

(Salmonella Species in 
Fresh and Frozen Meat in 

Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
سناء ركحي جمعة 

 الطكيل
المعايير الكيميائية كالدمكية في 
 النساء الحكامل في محافظة غزة

Biochemical and 
Hematological Profile of 

Normal Pregnant Women in 
Gaza Governorate, Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

خطكرة السمنة عمى الخصكبة عند  طارؽ زياد عبد الريفي
 الرجاؿ في قطاع غزة

Risk of obesity on male 
fertility in Gaza 

Governorate, Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
ل الحياتية/تحالي
 طبية

صابريف عبدالجكاد 
 عبدهللا الشيخ

الييمكستاتيف  قياس مستكػ )
لدػ طالبات  B12 كفيتاميف

الجامعة البلتي يكجد لدييف أنيميا 
-18الحديد في الفترة العمرية  نقص

بقطاع غزة 22 ) 

(Homocysteine and Vitamin 
B12 status in iron deficient 
female University students 
aged 18-22 years from 

Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

مؤنس مركاف فضل 
 اليندؼ

لدػ  Resistin دراسة ىرمكف )
الذككر مف مرضى السكر مف النكع 

 (الثاني في قطاع غزة

(Resistin hormone among 
type 2 diabetic males 
patients in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
أماني سييل ابراىيـ 

 اليندؼ
-االنترليككيف التعدد الشكمي لجيف)

في النساء البلتي تعاني مف  10
اإلجياض المتكرر غير معركؼ 

 (قطاع غزة السبب في

(Interleukin-10 Gene 
Promoter Polymorphisms in 

Women with Idiopathic 
Recurrent Spontaneous 
Abortion in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

تأثير مستخمصات البردقكش  دعاء دمحم كصفى فارس
كالكركديو كالزعتر كالعطرة عمى 

 خبليا الدـ السرطانية

Effect of Origanum 
syriacum, Hibiscus 

sabdariffa, Thymus vulgaris 
and Pelargonium 

graveolens Extracts on 
Human Leukemia THP-1 

Cells in Vitro 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



بدرية فؤاد مكسى 
 السماؾ

دراسة الطفرات المتعمقة في جيف 
المسؤكؿ عف الصمـ  26الككنكسيف 

غير المرتبط الكراثي المتنحي ال
 بمتبلزمة في قطاع غزة

Non-Syndromic Autosomal 
Recessive Deafness in 
Gaza Strip: A study on 
Selected Connexin 26 

Gene Mutations 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

المعايير البيككيميائية عند مرضى  ديب جمعة ديب الراعي
النكع الثاني المصاحب لعدـ  السكر

القدرة عمى االنتعاظ )االنتصاب( 
 في مدينة غزة

(Biochemical Parameters 
among Type 2 Diabetic 
Patients with Erectile 

Dysfunction in Gaza City) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

) مناؿ غانـ دمحم االسطل التعددعبلقة   الشكمي لجيني 
"ك "البيتافيبرينكجيف" -االنتيجريف بيتا
كحدكث اإلجياض المتكرر في  "3

 (قطاع غزة

(Polymorphisms in B-
fibrinogen and Integrin 

Beta-3 Genes and Risk of 
Spontaneous Recurrent 

Miscarriage in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
اتية/تحاليل الحي

 طبية

الجينية لجيني  العبلقة بيف الطرز) دمحم عكدة حسف جبر
 21كانترليكيكف  3الفككس ب

كحدكث اإلجياض المتكرر في 
 (قطاع غزة

Association of Functional 
Polymorphisms in Foxp3 
and Interleukin-21 Genes 

with the Occurrence of 
Recurrent Pregnancy Loss 

in a Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

أحمد شاكرعبد المطيف 
 دمحمابك شعباف

 CYP2C9األنماط األليمية لمجينيف 
VKORC1ك  كعبلقتيا بأيض  
عبلج الكارفاريف لدػ المرضى 
الخاضعيف لعبلج الكارفاريف في 

 قطاع غزة

Allelic variants of CYP2C9 
and VKORC1 genes and 
their relation to warfarin 
metabolism in patients 

under warfarin therapy in 
Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

دجانة دمحم ابراىيـ ابك 
 خاطر

تشخيص المبتيف كبعض العكامل 
الكيميائية لدػ النساء العقيمات في 

طاع غزةق  

Investigation of Leptin 
Status and Some 

Biochemical Parameters for  
infertile Women in Gaza 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رمزؼ عمي عبدالرحمف 
 منصكر

بالبكتيريا  تقييـ خطر اإلصابة)
مب الحمزكنية البابية عمى مرضى الق

 (التاجي في قطاع غزة

(Assessment of 
Helicobacter Pylori Infection 

as a risk factor for 
Coronary Artery Diseases 

in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

عمياء رمزؼ أحمد 
 الحناكؼ 

في مصل الدـ  (مستكػ فيتاميف )د)
اف التاجي في قطاع لمرضى الشري

 (غزة

(Serum Vitamin D Level in 
Coronary Artery Disease 
Patients from Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
لسمطة الخضار  الجكدة البكتيرية) ساميو دمحم احمد ابكعكدة

الطازجة المباعة في مقاصف 
في قطاع غزة المدارس كالمطاعـ ) 

(Bacteriological Quality of 
Fresh Vegetables Salad in 

Schools Canteens and 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



Restaurants in Gaza Strip) 
ىند محمكد السيد 

 القطاكؼ 
فعالية التطعيـ ضد الحصبة 
عاؿ كالنكاؼ كالحصبة األلمانية كالس

 الديكي في أطفاؿ غزة، فمسطيف

Efficacy of Measles, 
Mumps, Rubella and 

Pertussis Vaccination in 
Children From Gaza, 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

دمحم بكر احمد ابك 
 سكراف

حالة الييبسيديف كعبلقتو ببعض 
ائية لدػ األطفاؿ المعايير الكيمي

المرضى بأنيميا نقص الحديد مف 
( سنة في مدينة غزة12 - 6عمر )  

Hepcidin Status Correlated 
with Biochemical 

Parameters among Iron 
Deficient Anemic Children 
aged (6 - 12) Years in 

Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

في حالة  IGFBp-1 تقييـ ىرمكف ) ىنا زىير دمحم زمارة
العقـ لدػ السيدات ذات التكيس 

 (المبيضي في قطاع غزة

(Evaluation of Insulin-like 
Growth Factor Binding 

Protein-1among Infertile 
Women with Poly Cystic 
Ovary Syndrome in Gaza 

Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
إلسبلميةا  

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

عند مرضى  D مستكػ فيتاميف) ُسيا عادؿ دمحم عبدهللا
 (اعتبلؿ الكمى في قطاع غزة

(Serum Vitamin D Level in 
Chronic Kidney Disease 
Patients from Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
صل خميل شادؼ في

 العشي
دراسة عبلقة التعدد الشكمي لجيف  

كحدكث االجياض  18انترليككيف 
فمسطيف -المتكرر في قطاع غزة  

Association between 
Interleukin-18 

Polymorphisms and 
Recurrent Spontaneous 
Abortion in Gaza Strip-

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
ة/تحاليل الحياتي

 طبية

ايناس دمحم فتحي مكسي 
 الحمبلكؼ 

السيـر لدػ  مستكػ فيتاميف د في)
مرضى السكر النكع األكؿ في قطاع 

 (غزة

(Serum Vitamin D Level in 
Type 1 Diabetic Patients 

from Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
كػ دمحم جميل البرا
 عاشكر

الشكمي في  العبلقة بيف التعدد)
جينات عكامل التجمط الثاني 
كالخامس كالحادؼ عشر كخطر 
 (في قطاع غزة اإلجياض المتكرر

(Polymorphisms in the 
clotting Factors II, V and XI 

Genes and Risk of 
Recurrent Pregnancy Loss 

in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

عبدهللا دمحم جمعو دمحم 
 عمي

التعرؼ عمى أنكاع البكتيريا المعزكلة 
مف كحدات الصفائح الدمكية منتيية 
الصبلحية في بنؾ الدـ المركزؼ 

 بمستشفى الشفاء الطبي

Identifying the Types of 
Bacteria in Out-Dated 

Platelet Concentrate Units 
from Al-Shifa Hospital 

Blood Bank 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

نجكػ طبلؿ خميس 
 البكرنك

الفازبيف لدػ  دراسة مستكػ ىرمكف )
النكع  السكر مف  المصابيف بمرض

(Serum vaspin level in Type 
2 diabetic patients from 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 



 طبية (Gaza strip (الثاني في مدينو غزة
ايماف نايف سميماف 

 حمس
التعدد الشكمي لجيف مستضدات 
 4-الخبليا الميمفاكية التائية السامة 
عند النساء البلتي تعاني مف 
 االجياض المتكرر مجيكؿ السبب

CTLA-4 gene 
polymorphisms in women 
with idiopathic recurrent 

pregnancy loss 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ابراىيـ راجى ضاىر 
 األسطل

األنماط المتعددة لجيف 
Cytochrome P450 2C19 في  
مرضى الشراييف التاجية المعالجيف 

بعقار   Clopidogrel في قطاع  
فمسطيف -غزة  

Cytochrome P450 2C19 
Polymorphisms and 

Clopidogrel Management in 
Patients with Coronary 
Artery Disease in Gaza 

Strip-Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

بيرتا احمد عبيدهللا 
 خطاب

تقييـ مستضد كريات البيضاء 
البشرية القابمة لمذكباف فيي الببلزما 

كع مف ن G كعبلمة أكراـ لمريضات  
 سرطاف الثدؼ في قطاع غزة

  (Evaluation of plasma 
soluble Human Leukocyte 
Antigen -G as a Tumor 

Marker for Breast Cancer 
patients in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

التجمط في النساء الحكامل  عكامل الياـ سالـ مسمـ مسمـ
 طبيعيًا في قطاع غزة

Hemostatic Profile of 
Normal Pregnant Women in 

Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية
دمحم محمكد صبرؼ 

 األدىـ
معدؿ االنتشار كالفائدة اإلكمينيكية 
JAK2 V617Fلطفرة  بيف مرضى  

لتكاثر النقيي في قطاع غزةأكراـ ا  

Prevalence and Clinical 
Utility of JAK2 V617F 
Mutant Allele Among 

Myeloproliferative 
Neoplasms Patients in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

رانية عدناف محمكد 
 غنيـ

لمأخكذة طفيميًا ا تقييـ جكدة المياه)
مف فبلتر مطابخ المنازؿ كمحطات 

 (التحمية في قطاع غزة

(Assessment of 
Parasitological Water 
Quality from Houses 

Kitchen and Desalination 
Plants Filters in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

المبتيف في دـ  مستكػ ىرمكف ) نبيل عمي دمحم كليداليكر
النساء المكاتي تعرضف لئلجياض 

 (المتكرر في قطاع غزة

(Serum Leptin Level in 
Women with Recurrent 

Pregnancy Loss in Gaza 
Strip) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

الخمية التعدد الشكمي لجيف مكت  كائل احمد زكي الميثى
كخطر فقداف الحمل 1-المبرمج 

 المتكرر في قطاع غزة

Programmed cell Death-1 
Gene Polymorphisms and 

Risk of Recurrent 
Pregnancy Loss in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

بات، التأثيرات المضادة لمميكرك  مريـ رائد دمحم الريفي
لؤلغشية الحيكية، الستشعار 

النصاب كالتأثير التآزرؼ لبعض 

Antimicrobial, Anti-Biofilm, 
Anti-Quorum Sensing and 
Synergistic Effects of Some 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



 Medicinal Plants Extracts مستخمصات النباتات الطبية
اء عمر عبد اسر 

 الطبللقو
التعدد الشكمي لجينات ذات صمة 
بخطر اإلصابة بمرض السكرؼ مف 

 النكع الثاني في قطاع غزة

Candidate Gene 
Polymorphisms and Risk of 
Type-2 Diabetes Mellitus in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

تاثير مستخمصات أربعة نباتات   البرعىىديل رياض دمحم
طبيعية عمى حياة كانقساـ خبليا 
 Caco-2سرطاف القكلكف مف نكع )

Cytotoxic and 
Antiproliferative Effects of 
Four Plants Extracts on 

Colon Cancer CaCo-2 Cell 
Line 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

راء دمحم عمياف اس
 النباىيف

مستكػ الييبسديف لدػ النساء 
الحكامل المصابات بأنيميا نقص 
الحديد في قطاع غزة: مجمكعة 

مجمكعة ضابطة -مرضية  

Hepcidin Status among Iron 
Deficient Anemic Pergnant 
Women in Gaza strip: A 

case control study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك ال
الحياتية/تحاليل 

 طبية

مستكػ إنزيمات الككريف كالفيكريف  ىناء سمماف رجب مزيد
لدػ الذككر البالغيف مف مرضى 
إرتفاع ضغط الدـ في المحافظة 

قطاع غزة -الكسطى  

Serum Corin and Furin 
Levels Among Hypertensive 

Male Adult Patients' in 
Middle Governorate-Gaza 

strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

سيير عمياف حساف 
 اسميـ

دراسة مدػ انتشار البكتيريا العقدية 
القاطعة لمدر بيف النساء الحكامل 

 في مدينة غزة، فمسطيف

Prevalence of 
Streptococcus agalactiae 

Colonization among 
Pregnant Women in Gaza 

city, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ىناء دمحم عبدالرحيـ 
 مينا

تقييـ مستكػ إنزيـ الككريف كبعض 
المعايير البيككيميائية لدػ مرضى 
الكمى المزمف مف األطفاؿ الذككر 

 في قطاع غػزة

Corin Status and Some 
Biochemical Parameters 
among Chronic Kidney 

Diseased Male Children in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

ميساء رضكاف سعدك 
 ابك الخير

تقييـ الحالة الطبية كالغذائية لمرضى 
السكر المزمف مف النكع المزمف مف 

 النكع الثاني في مدينة غزة

Clinical and dietary 
assessment of chronic 

type-II diabetic patients in 
Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

عطا جابر دمحم ضيف 
 هللا

الكشف عف طفرات في جيف 
NPHS2 لدػ األطفاؿ الفمسطينييف  
المصابيف بمتبلزمة الكبلئية 
 المقاكمة لعبلج الستيركيد

NPHS2 gene mutation 
screening in Palestinian 
children with steroid-
resistant nephrotic 

syndrome 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية

نكرا زىير خميس 
 رمضاف

كفاءة مركب مشتق مف معدف 
الباالديـك ضد خبليا سرطاف عنق 

اً الرحـ كالثدؼ كالقكلكف معممي  

Anti-Cancer Activity of a 
Novel Palladium (II) 

Complex Against Cervical, 
Breast and Colorectal 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/تحاليل 

 طبية



Cancer Cell Lines in Vitro 
صائب حسيف حسف 

 العكيني
دراسة مخبرية حكؿ تأثير بعض 

مى الخبليا المستخمصات النباتية ع
 السرطانية

A laboratory study on the 
effect of some plant 

extracts on cancer cells 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف
فايز عبد الرؤكؼ دمحم 

 المبحكح
دراسة فسيكلكجية كنسيجية عمى 
 سمية األيكديت في الفئراف البيضاء

A physiological and 
histological study on the 
toxicity of Iodet in white 

mice 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

صالح نظمي صالح 
 مكافي

دراسة تأثير عقار جميمكبيكرايد 
كمستخمص الدفمة عمى بعض 
المعايير الفسيكلكجية لمفئراف 
تحدث المصابة بالبكؿ السكرؼ المس
 بالستريبتكزتكسيف

INFLUENCE OF 
GLIMEPIRIDE AND 

NERIUM OLEANDER 
EXTRACT ON SOME 

PHYSIOLOGICAL 
PRAMETERS IN 

STREPTOZOTOCIN-
INDUCED DIABETIC RATS 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

خميل نايف دمحم ابك 
 شمالو

ار في تقييـ استخداـ نبات الصب
 تغذية األرانب في قطاع غزة

Evaluation of the use of 
cactus plant in the feeding 
of rabbits in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف
حناف جمعو عمى 

 الطكيل
حالة المبتيف كبعض العكامل 

البيككيميائية لدػ اإلناث مف النكع 
 الثاني في محافظة غزة بقطاع غزة

Leptin Status and Some 
Biochemical Parameters 
Among Type 2Diabetic 

Females in Gaza 
Governorate, Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

سماح فكزؼ حامد 
 اليمص

 رألکبق المياالمناعي لبتاليا ـ التقييا
عامًا  12لی إ 6ف سف مؿ فاطلؤل
في مستشفی ركف يحضف يذلا

زةغع اطفي قر لناصا  

Immunological Assessment 
of B- thalassemic Major 

children aged 6 - 12 Years 
Old attending AL Nasser 
Hospital At Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

ائمة عمياف حساف إسميـن الدراسات الفسيكلكجية كالنسيجية  
عمى سمية إميداكمكبريد في ذكر 

 األرانب

Physiological and 
Histological Studies On 
Imidacloprid Toxicity in 

Male Rabbits 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

حسيف دمحم حسيف 
 أبكالقمصاف

انتشار الكككسيديا السيتية بيف دجاج 
 التسميف في قطاع غزة

Prevalence of Caecal 
Coccidiosis among Broilers 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف
كائل نزار عاشكر 

 شحادة
 Mycorrhyzation Vitroفي 
 لبعض النباتات المكسمية باستخداـ

 فطريات التربة المحمية

In Vitro Mycorrhyzation of 
Some Seasonal Plants By 

Using Local Soil fungi 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف
ميسرة سميـ عبد الحميد 

 صالح
العكامل اإلنجابية كالتحّكؿ الجيني 
المشترؾ المرتبط بمخاطر سرطاف 

قطاع غزة. الثدؼ في  

Reproductive Factors and 
Common genetic mutation 

associated with breast 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف



cancer risk in Gaza Strip. 
السمنة لدػ أطفاؿ المدارس  عبير دمحم محمكد صياـ

سنة في  12-10االبتدائية ذككر 
غزةغرب مدينة   

Obesity among Primary 
School Male Children Aged 
10-12 Years in West Gaza 

City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

ايماف عمر عيادة 
 أبكزىرؼ 

تحديد مدػ انتشار الطفرات بسبب 
حدكث مقاكمة البلمكفكديف لدػ 
مرضى التياب الكبد الكبائي "ب" 

فمسطيف -لمزمف في قطاع غزة ا  

(Prevalence of YMDD 
Varients Leading to 

Lamivudine Resistance 
Among Chronic HBV 

Patients in Gaza Strip - 
Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

كبعض  مستكػ االكبستاتيف) مني مركاف ديب حماـ
الكيميائية لدػ مرضى المعايير 

السكرؼ مف النكع الثاني مف اإلناث 
يرتدف مركز اإلغاثة الطبية  المكاتي

 (في محافظة غزة

(Obestatin level and some 
biochemical parameters in 

type 2 diabetic women 
attending Medical Relief 

Center in Gaza 
Governorate) 

الجامعة  ماجستير  2013
ميةاإلسبل  

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

سناء ابراىيـ دمحم 
 القريناكػ 

متبلزمة تكيس المبايض لدػ النساء 
المصابات بالسكرؼ مف النكع األكؿ 

 في محافظة غزة

Polycystic Ovary Syndrome 
in Women with Type 1 

Diabetes in Gaza 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
لحياتية/عمـ ا

 الحيكاف

دراسة نسيجية لمدكدة الدبكسية بيف  شريف دمحم رشيد حمدكنو
مرضى التياب الزائدة الدكدية في 

 قطاع غزة

Histopathological study of 
Enterobius vermicularis 

among appendicitis patients 
in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

العمـك 
/عمـ الحياتية

 الحيكاف

داليا حسف عبدهللا 
 جربكع

نمط الحياة،  تقييـ دكر التغذية،)
 كالتغير في مستقبل المبتيف

"Gln223Arg" كعكامل خطكرة في 
مرض السمنة بيف طالبات مدارس 

 (الثانكية بقطاع غزة

(Evaluating the role of Diet, 
Life style, and Leptin 

receptor "LEPR" Gln223Arg 
Gene Polymorphism as a 

risk factors for obesity 
among secondary school 

girls in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

عمى  dimethoate أثر سمية مبيد) دمحم جماؿ خميس عكدة
 (كبد ككمية ذككر األرانب المنزلية

(Hepatic and Renal Toxicity 
of Dimethoate in Male 

Domestic Rabbit) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف
 chlorpyrifos أثر سمية مبيد) طارؽ عكدة كامل عدس

عمى الكبد كالكمية في ذككر األرانب 
 (المنزلية

(Toxic Effects of 
Chlorpyrifos on Liver and 
kidney of Male Domestic 

Rabbit) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

المنذر ابراىيـ سكيمـ 
 الحميدؼ

دراسة نسيجية مرضية كنسيجية 
كيميائية لتأثير الترامادكؿ عمى كبد 

 ككمية األرانب

Histopathological and 
Histochemical Study of 

Tramadol on Rabbit's Liver 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف



and Kidney 
 Cypermethrin أثر سمية مبيد) عمي خالد دمحم عمكاف

عمى الكبد كالكمية في ذككر األرانب 
 (المحمية

(Toxic Effects of 
Cypermethrin on Liver and 
Kidney of Male Domestic 

Rabbits) 

ة الجامع ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف

 Methamidophos تأثير مبيد) دمحم سمير شحدة النجار
عمى الكبد كالكمى في ذككر األرانب 

 (المنزلية

(Hepatic and Renal Toxicity 
of Methamidophos in Male 

Domestic Rabbit) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

حيكافال  
بساـ خميل سبلمة 

 المميحي
ديكمكرفكس عمى كبد  سمية مبيد)
 (ككمية ذككر األرانب المنزلية

(Hepatic and Renal Toxicity 
of Dichlorvos in Male 
Domestic Rabbits) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/عمـ 

 الحيكاف
ميرفت حسف ابراىيـ 

 عبد ربو
ف أ بيف األطفاؿ تحت مستكػ فيتامي

سنكات المصابيف بسكء التغذية  5
كيترددكف عمى جمعية أرض 

 اإلنساف في مدينة غزة

Vitamin A Status amongst 
Malnourished Children 

under 5 Years Old 
Attending Ard El-Insan 
Association in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

العمـك 
مـ الحياتية/ع
 الحيكاف

مازف عمي سميماف ابك 
 زايد

التنميط الجيني كالتعرؼ عمى نخيل 
 Phoenix Dactyliferaالتمر "
L ".Cultivarsin قطاع غزة  
 باستخداـ عبلمة الجزيئية

 Genotyping and 
Identification of Date palm 
"Phoenix Dactylifera L." 
Cultivarsin Gaza Strip 

Using Molecular Marker 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

عماد يكسف احمد 
 يكسف

Vitroفي  ، نشر   Araucaria 
Heterophylla عبر   Axillary 

Meristem 

In Vitro, Propagation of 
Araucaria Heterophylla Via 

Axillary Meristem 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العمـك 
لحياتية/نبات ا

 كفطريات
باسل دمحم حسف 

 صالحية
Azotobacter chrococcum 

as N-biofertilizers on 
growth and yeild of 
CUCURBITA PEPO 

Azotobacter chrococcum as 
N-biofertilizers on growth 
and yeild of CUCURBITA 

PEPO 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

العمـك 
ت الحياتية/نبا
 كفطريات

أشرؼ أحمد فؤاد 
 الشافعى

Vitro Controlفي  مف  
Ascosphaera apis الفطر  

 بكاسطة بعض المستخمصات النباتية

In Vitro Control of 
Ascosphaera apis Fungus 
by Some plant Extracts 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

ميسكف بساـ دمحم 
بطنيفابك   

دراسة تنكع الفمكرا كفرز لمنباتات 
الطبية ذات النشاط المضاد 

لمميكركبات في منطقة كادؼ السمقا، 
 قطاع غزة، فمسطيف

Study of Floristic Diversity 
and screening of medicinal 

plants for antimicrobial 
activity in Al-Salqa Valley 
area, Gaza Strip, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

أسامة أحمد عكض 
 منصكر

إنتاج  اإليثانكؿ الحيكؼ مف مخمفات 
\الزيتكف الصمبة"الجفت"  

Production of Bioethanol 
from Olive Solid Waste 

"JEFT" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

ف يكسف محمكد نسري
 بدر

تحسيف قدرة القرنفل عمى تحمل 
المياه المالحة باستخداـ تقنية 

االنتخاب المخبرؼ كعزؿ الجينات 

Enhancement of Salinity 
Tolerance in Dianthus 

caryophyllus L.(omaggio) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات



 using In vitro Selection المقاكمة لمممكحة مف نبات الغاسكؿ
Technique and Isolation of 
Potential Salinity Tolerance 

Genes from 
Mesembryanthemum 

crystallinum L. 
اسماعيل دمحم اسماعيل 

 الجمل
تقيـ أثر الفطريات المحمية عمى نمك 
نباتي الباذنجاف كالفمفل في قطاع 

 غزة

Evaluation the Effect of 
Local Endomycorrhizal 

Fungi on Growth of  
Solanum melongena and 

Capsicum annuum Plants in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

ىالة محمكد أحمد 
 ابكصقر

اإلكثار الدقيق مخبريًا لنبات التفاح 
 Malus X domestica مف  
Anna الصنف  بزراعة البراعـ  

 القمية كاإلبطية

In Vitro, Micropropagation 
of an apple Malus X 

domestica Borkh. (Cultivar 
Anna) by  cloning of Apical 
and Axillary Shoot Buds 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

عبدهللا حسيف شاىيف 
 ابك عجكة

تأثير الفطريات المتكافمة  فحص
خارجيًا عمى نمك نبات السنطركزه 
المركبة عمى المكربيبلف مقارنة مع 

 السماد الكيميائي كالكمبكست

Evaluation  the effect  of  
Ectomycorrhizal fungi on 

Prunus cerasifera x salicina 
growth compared with 
Chemical and organic 

fertilizer 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

دمحم خضر عبدالحميـ 
 المصرؼ 

بديمة لمتحكـ في  التطعيـ، طريقة)
مرض الذبكؿ الفيكزارمي في 

 (البطيخ

(Grafting, an Alternative 
Method for Control of 

Fusarium Wilt  Disease in 
Watermelon) 

 الجامعة ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

صالح دمحم صالح 
 عكاجو

النباتي  تصنيف كبيئة الغطاء)
الطبيعي في المنطقة الصناعية في 

فمسطيف -شماؿ غزة  ) 

(Taxonomy and Ecology of 
Natural Vegetation in the 

Industrial Area, North Gaza 
Strip, Palestine) 

عة الجام ماجستير  2015
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

اقباؿ سفياف اسماعيل 
 رضكاف

النخيل  الكضع الحالي لشجرة)
 (كاستخداماتيا في قطاع غزة

(The Current Status of the 
Date Palm (Phoenix 

dactylifera L.) Tree and its 
Uses in the Gaza Strip, 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2017
سبلميةاإل  

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات

آيات عبدالحميد أحمد 
 عباس

ألشجار  مسح كتقييـ بيئي)
كشجيرات جزر الشكارع كعنصر 

تنكع حيكؼ حضرؼ في مدينة غزة ، 
 (فمسطيف

(An Ecological Survey and 
Assessment of Street 

Median Trees and Shrubs 
as an Urban Biodiversity 
Component in Gaza City, 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

العمـك 
الحياتية/نبات 
 كفطريات



محمكد احمد رشاد 
 النجار

العبلقة بيف األشكاؿ المتعددة 
لمجينات كمرض السكرؼ مف النكع 
الثاني في السكاف الفمسطينييف 

الذككر: دراسة ألشكاؿ متعددة في 
 خمس جينات

Relationship between Gene 
Polymorphism and Type 2 

Diabetes in Males 
Palestinian Population: a 

Study of Five Gene 
Polymorphisms 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

العمـك الطبية 
 المخبرية

زيف الديف احمد دمحم 
 نصار

مستكػ فيتاميف د عند النساء 
المصابات بسكرؼ الحمل مف قطاع 

 غزة

Vitamin D level in 
Gestational Diabetic 

Patients from Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

العمـك الطبية 
 المخبرية

المس كأحكامو في الشريعة  دمحم أحمد طو المبيض
 اإلسبلمية

Touch and its provisions in 
Islamic law 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

احساف ابراىيـ محمكد 
 عاشكر

الجامعة  ماجستير  Alimony for women 1999 النفقة الكاجبة عمى المرأة
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

الحكالة كالسفتجة بيف الدراسة  بساـ حسف دمحم العف
 كالتطبيق

Al-Hawala and Al-Sufjat 
between study and 

application 

الجامعة  ماجستير  1999
ميةاإلسبل  

 الفقو المقارف 

محمكد رمضاف دمحم 
 شبير

 Leasing people in Islamic إجارة األشخاص في الفقو اإلسبلمي
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ياسيف داكد اسماعيل 
 الجماصى

أحكاـ النشكز في الشريعة اإلسبلمية 
 كتطبيقاتو في قطاع غزة

The provisions of Nashouz 
in Islamic law and its 

applications in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالقادر خميل 
 اسماعيل الشطمى

 Jurisdiction in Islamic كالية المظالـ في الفقو اإلسبلمي
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

قارف الفقو الم  

إتبلؼ أمكاؿ الحربييف في الفقو  إبراىيـ عبد عطية بحر
 اإلسبلمي

Destruction of the funds of 
the warriors in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صادؽ عطية سميـ 
 قنديل

مسئكلية الميمل الجنائية في 
 الشريعة اإلسبلمية

The responsibility of 
criminal negligence in 

Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ العطية لمكلد في الفقو  عبدالبارؼ دمحم دمحم خمة
 اإلسبلمي

Rulings of Attiyah for the 
child in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

ف الفقو المقار   

مصباح دمحم مطمق 
 الحكاجرؼ 

الطبلؽ بيف الحظر كاإلباحة في 
 الشريعة اإلسبلمية

Divorce between prohibition 
and permissibility in Islamic 

law 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رائد أحمد عبدالجبار 
 القططي

المساىمة الجنائية في الشريعة 
 اإلسبلمية

Criminal contribution in 
Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

فؤاد حسكنو عبدالرؤكؼ 
 الجرجاكؼ 

 Precedence provisions in أحكاـ الشفعة في الشريعة اإلسبلمية
Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 الفقو المقارف الجامعة  ماجستير  Tender contracts in Islamic 2002المناقصات في الفقو عقكد عاطف دمحم حسيف أبك 



 اإلسبلمية jurisprudence اإلسبلمي ىربيد
طبلؿ احمد اسماعيل 

 النجار
المضاربة المشتركة كمدػ تطبيقاتيا 

في المصارؼ اإلسبلمية في 
 فمسطيف

Joint speculation and the 
extent of its applications in 
Islamic banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ْيف أحكامو كتطبيقاتو  خالد دمحم فياد ترباف بيع الدا
 المعاصرة

The sale of debt provisions 
and contemporary 

applications 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

جب عبدالفتاح ر 
 مصطفى غانـ

 Forensic defense in Islamic الدفاع الشرعي في الفقو اإلسبلمي
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

محمكد ناىض محمكد 
 عجكر

دراسة  -حقكؽ األكالد عمى اآلباء 
 فقيية مقارنة

Children's rights to parents 
- comparative 

jurisprudence study 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالرحمف زيداف 
 سميماف الحكاجرؼ 

المعاممة بالمثل في العبلقات الدكلية 
 ، في الفقو اإلسبلمي

Reciprocity in international 
relations, in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رياض حسيف حمداف 
 السبلخى

أحكاـ الرجعة في الفقو اإلسبلمي 
كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية 

 بقطاع غزة

The provisions of the 
reaction in Islamic 

jurisprudence and its 
applications in the Islamic 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

ف الفقو المقار   

فراس دمحم مكسى 
 االسطل

الجامعة  ماجستير  Ijarah Muntahia Bittamleek 2003 اإلجارة المنتيية بالتمميؾ
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دكر مقاصد الشريعة في الترجيح  تميـ سالـ سعيد شبير
 الفقيي كتطبيقاتيا

The role of the purposes of 
Sharia in the weighting of 

jurisprudence and its 
applications 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مصادرة  األمكاؿ في الفقو  خميل دمحم خميل قنف
 اإلسبلمي .

Confiscation of funds in 
Islamic jurisprudence. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أكـر كصفي عكض 
 حرارة

في الفقو اإلسبلميبيع المغيبات   Sale of hidden in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سميح كامل أحمد 
 حجاج

 Jurisprudence of Imam فقو اإلماـ قبيصة بف ذؤيب
Qubaisah bin Dhuayb 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

د عايدة سميماف العب
 أبكسالـ

الحضانة في الفقو اإلسبلمي كقانكف 
 األحكاؿ الشخصية الفمسطيني.

Custody in Islamic 
Jurisprudence and the 

Palestinian Personal Status 
Law. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مشير عمر خميس 
 المصرؼ 

المشاركة في الحياة  السياسية في 
كـ المعاصرة.ظل أنظمة الح  

Participation in political life 
under contemporary 

regimes. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

حساـ ابراىيـ حسف 
 الحميمي

فقو اإلماـ عبد هللا بف المبارؾ في 
-الصبلة كالصياـ كالزكاة كالحج   

Fiqh of Imam Abdullah bin 
Mubarak in prayer, fasting, 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



zakat and Hajj - 
 -زينة المرأة في الشريعة اإلسبلمية  عبير أيكب دمحم الحمك

دراسة فقيية مقارنة.   
Women's Accessories in 

Islamic Law - Comparative 
Fiqh Study. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

المقاصة في الفقو اإلسبلمي كمدػ  نعيـ جيادعيادة المحاـ
 تطبيقيا في مصارؼ قطاع غزة

Clearing in the Islamic 
jurisprudence and its 

application in the banks of 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سمية عبد الرحمف 
 عطية بحر

عاصرة في الفقو عقكد الزكاج الم
 اإلسبلمي

Contemporary marriage 
contracts in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ىناء عبد الرؤكؼ 
 إبراىيـ رضكاف

ما يشكل عمى المرأة مف أحكاـ 
 -الحيض كالنفاس كما يمحق بيما 

 دراسة فقيية مقارنة بالطب الحديث

What constitutes a woman 
from the provisions of 

menstruation and puerperal 
and what follows them - a 

study of jurisprudence 
compared to modern 

medicine 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سميماف عبدالرازؽ 
 سميماف أبكمصطفى

التجارة ا اللكتركنية في  الفقو 
إلسبلميا  

Electronic commerce in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

الجامعة  ماجستير  Deception in war 2005 الخداع في الحرب خالد دمحم عطكة زعرب
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رامى دمحم صالح/ عايش 
 الدالى

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في 
تاب سبل السبلـ ) دراسة فقيية ك

مقارنة في كتاب الطيارة مف باب 
المياه حتى نياية باب نكاقض 

 الكضكء

Al-Imam al-Sistani in the 
book of the ways of peace 

(a comparative 
jurisprudence study in the 

book of purity from the door 
of water until the end of the 
door of ablution ablutions 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم رمضاف محمكد 
 صباح

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في سبل 
دراسة فقيية مقارنة في  -السبلـ 

 كتاب النكاح

Imams al-Sistani in the 
ways of peace - a 

comparative jurisprudence 
study in the book of 

marriage 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم سميماف العايدؼ 
 حمس

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في 
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

 في كتاب الجنايات

Al - Imam al - Sistani in 
the book Ways of Peace - 
a study of jurisprudence in 

the book of crimes 

ر ماجستي 2005 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في  رفيق أسعد دمحم رضكاف
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

 مقارنة في كتاب الزكاة كالصياـ

Al - Imam al - Sistani in 
the Book of the Ways of 
Peace - A Comparative 
Juristic Study in the Book 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



of Zakat and Fasting 
إسحاؽ يعقكب إسحاؽ 

 مرتجى
فقو اإلماـ الزىرؼ في العبادات 

 كالمعامبلت
Jurisprudence of Imam 

Zuhri in acts of worship and 
transactions 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سمماف مرضي ظير 
 السعكدؼ

جيحات اإلماـ الصنعاني في تر 
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

مقارنة في كتاب الحدكد ككتاب 
 الجياد

Al - Imam al - Sistani in 
the book Ways of Peace - 

a comparative 
jurisprudence study in the 
Book of the border and the 

Book of Jihad 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

لفقو المقارف ا  

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في  يحيى نعيـ دمحم خمة
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

 مقارنة في كتاب الصبلة

Al - Imam al - Sistani in 
the Book of Ways of Peace 

- A Comparative Fiqh 
Study in the Book of Prayer 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

رف الفقو المقا  

ريناد زىير محارب 
 عبدالمنعـ

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في 
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

 مقارنة مف كتاب الطبلؽ

Al - Imam al - Sistani in 
the book Ways of Peace - 

a comparative 
jurisprudence study from 

the book of divorce 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

و المقارف الفق  

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في  رائد سعيد حسيف سعد
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

مقارنة في كتاب الصبلة مف صبلة 
 الخكؼ حتى نياية كتاب الجنائز

Al - Imam al - Sistani in 
the Book of the Ways of 
Peace - a comparative 

jurisprudence study in the 
book of prayer from fear 

prayer until the end of the 
book of funerals 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مازف عمى شكرؼ 
 الجماصي

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في 
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

مقارنة في كتاب القضاء حتى نياية 
 الكتاب

Al - Imam al - Sistani in 
the book Ways of Peace - 
comparative jurisprudence 
study in the book of the 

judiciary until the end of the 
book 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

بسمة عبدالرحيـ رزؽ 
 عبد المالؾ

الزكاج بدكف كلي كاآلثار المترتبة 
عميو كتطبيقاتو في المحاكـ الشرعية 

غزةبقطاع   

Marriage without a guardian 
and its implications and its 
applications in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

االعتداءات القكلية عمى عرض   فبلح سعد عمر الدلك
 المسمـ )دراسة فقيية مقارنة(

 Attacks on the Muslim 
view (comparative 

jurisprudence) 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صبلح الديف طمب 
 سبلمة فرج

الدكر االنساني لمنظاـ السياسي 
 اإلسبلمي في زمف السمـ

The humanitarian role of 
the Islamic political system 

in times of peace 

الجامعة  ماجستير  2006
سبلميةاإل  

 الفقو المقارف 



ترجيحات اإلماـ الصنعاني في  ىاني ابراىيـ طو العمي
دراسة فقيية  -كتاب سبل السبلـ 

مقارنة في كتاب الصبلة مف باب 
 اآلذاف حتى نياية باب المساجد

Al - Imam al - Sistani in 
the book Ways of Peace - 

a comparative 
jurisprudence study in the 
book of prayer from the 
door of the ears until the 
end of the door of the 

mosques 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رائد عبدالقادر عمى 
 الشيخ خميل

ترجيحات اإلماـ الصنعاني في سبل 
دراسة فقيية مقارنة في  -السبلـ 

النفقات كالرضاع كالحضانة 
اف كالنذكركاألطعمة كاأليم  

Imams al-Sistani in the 
ways of peace - a 

comparative jurisprudence 
study on expenses, 

breastfeeding, nursery, 
food, faith and vows 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عدناف عبداليادؼ حسف 
 حساف

أحكاـ العقكد الصكرية في الفقو 
 اإلسبلمي

The provisions of sham 
contracts in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مؤمف احمد دياب 
 شكيدح

أثر كسائل االتصاؿ الحديثة عمى 
 ميراث المفقكد في الفقو اإلسبلمي

The impact of modern 
means of communication 

on the heritage of the 
missing in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نبيمة دمحم الشيخ محمكد 
 صياـ

اآلثار غير المالية لممتكفى عنيا 
دراسة فقيية مقارنة -زكجيا   

Non-financial effects of the 
deceased on her husband 

- comparative 
jurisprudence study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم سميماف نصرهللا 
 الفرا

أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني في 
 اإلسبلـ

The provisions of 
international humanitarian 

law in Islam 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ت بالزكاج حق الزكجة المالي الثاب ىالو دمحم محمكد لبد
 كانتيائو

The wife's right to marry 
and terminate marriage 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دكر أىل الحل كالعقد في نقض  مجدػ دمحم دمحم قكيدر
 القرارات السياسية

The role of the people of 
solution and the contract in 

the reversal of political 
decisions 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ببلؿ كليد حمدؼ 
 عابديف

بياف غرض المحتاج إلى كتاب 
المنياج البف الفركاح مف أكؿ كتاب 
الكصايا إلى نياية المخطكطة دراسة 

 كتحقيق

A statement of the purpose 
of the needy to the book of 
the curriculum of Ibn al-
Farkah from the first book 
of the commandments to 
the end of the manuscript 
study and investigation 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



 Media controls and اإلعبلـ ضكابطو كأحكامو الشرعية حساـ خميل قدكرة عايش
provisions of legitimacy 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

بكر دمحم سمماف ابك 
 صكصيف

بياف غرض المحتاج إلى كتاب 
المنياج البف الفركاح مف أكؿ 

المخطكط إلى أكؿ كتاب الكصايا ػ 
 دراسة كتحقيق مخطكطة

A statement of the purpose 
of the needy to the book of 
the curriculum of Ibn al-

Farkah from the first 
manuscript to the first book 

of the commandments 
study and achieve a 

manuscript 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم صبحي حسيف أبك 
 صقر

سياسة التشريع عند عمر بف 
 الخطاب رضي هللا عنو

The policy of legislation 
when Omar ibn al-Khattab 
may Allah be pleased with 

him 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عمل المرأة في المجاؿ الصحي بيف  مراد سييل مطر مزيد
 الضركرة كالضرر

Women work in the field of 
health between necessity 

and harm 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سميرة عبدالمعطي دمحم 
 ياسيف

 -أحكاـ العّدة في الفقو اإلسبلمي 
 دراسة فقيية مقارنة

Jurisprudence in Islamic 
Jurisprudence - 

Comparative Fiqh Study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صالح كماؿ صالح 
 ابكطو

التداكؼ بالمحرمات دراسة فقيية 
 مقارنة

Therapeutics in 
Comparative Fiqh 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مدحت جكدت دمحم 
 الخطيب

ترجيحات االماـ الصنعاني في 
كتاب سبل السبلـ ػ دراسة فقيية 

 مقارنة في كتاب البيكع

The Best of Imam Sanaanis 
Views in his Bookl Sobol 
Alsalam: AJuris prudence 

Comparative Study in 
ALboua Book. 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سياد حسف حسف 
 البيارؼ 

دراسة  -عضل المرأة مف النكاح 
 فقيية مقارنة

Women 's Muscle from 
Marriage - Comparative 

Fiqh Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ىاشـ  مناؿ دمحمرمضاف/
 العشي

أثر األمراض الكراثية عمى الحياة 
دراسة فقيية مقارنة -الزكجية   

Effect of Genetic Diseases 
on Marital Life - 

Comparative Juristic Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

الجريمة االعبلمية في الفقو  إيماف دمحم سبلمة بركة
 االسبلمي

Media crime in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

إبتياؿ دمحم رمضاف أبك 
 جزر

العبلج الجيني لمخبليا البشرية في 
 الفقو االسبلمي

Gene therapy of human 
cells in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ة أحمد كامل ابك خديج
 العطا

 -الشركط المشترطة في عقد النكاح 
 دراسة فقيية مقارنة

Conditions required in the 
marriage contract - 

comparative jurisprudence 
study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



عماد عبدالرحيـ أحمد 
 مقاط

أثر الظركؼ الطارئة عمى حد الزنا 
 في الفقو اإلسبلمي

The impact of emergency 
conditions on the level of 

adultery in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

لبنى دمحم جبر/ شعباف 
 الصفدؼ

األحكاـ الشرعية المتعمقة 
 باإلخصاب خارج الجسـ

Shariah provisions related 
to fertilization outside the 

body 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

الكصية الكاجبة ]دراسة فقيية  ريـ عادؿ حسف االزعر
 مقارنة[

Probate Commandment 
[Comparative Jurisprudence 

Study] 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسماء جماؿ دمحم 
 قطايف

كاـ الصـ كالبكـ كالعمي في أح
 العبادات ]دراسة فقيية مقارنة[

Rulings of the deaf, dumb 
and blind in worship 

[comparative jurisprudence 
study] 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

محمكد إبراىيـ عبد 
 الرحمف شياب

األسمحة غير التقميدية في الفقو 
 اإلسبلمي

Non-conventional weapons 
in Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالقادر إبراىيـ دمحم 
 أبكفسيفس

ترجيحات األماـ الصنعاني في 
كتاب سبل السبلـ ػ دراسة فقيية 
 مقارنة في كتاب الظيارة كالصبلة

Al-Imam al-Sanamani in 
the Book of the Ways of 

Peace, a comparative Fiqh 
study in the Book of Dhahr 

and Prayer 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ عقكد اإلذعاف في الفقو  مناؿ جياد أحمد خمو
 اإلسبلمي

The provisions of contracts 
of compliance in Islamic 

jurisprudence 

جامعة ال ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اميمة دمحم مسعكد 
 الجممة

حق المرأة في التممؾ كاإلنفاؽ في 
 الفقو اإلسبلمي

The right of women to own 
and spend in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رفيق ابراىيـ حسيف ابك 
 ىاني

عمى المسمميفحقكؽ األسير المسمـ   The rights of the Muslim 
prisoner to Muslims 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ايمف فاركؽ صالح 
 زعرب

استغبلؿ الكظيفة في االعتداء عمى 
 الماؿ العاـ في الفقو اإلسبلمي

Exploitation of the function 
in the assault on public 

money in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عادؿ سبلمة حسيف 
 محيسف

تداخل العقكبات في الشريعة 
 اإلسبلمية

Interference of penalties in 
Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ابراىيـ مكسى عمي ابك 
 جزر

ارة عمى أثر سقكط العذرة كالبك
 الزكاج

The effect of falling virginity 
and virginity on marriage 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسامة يكسف عبد الغني 
 الجزار

العقكد اآلجمة في االقتصاد 
 اإلسبلمي البديل

Futures in Alternative 
Islamic Economy 

الجامعة  ماجستير  2009
ميةاإلسبل  

 الفقو المقارف 

كفاية فيمي محمكد 
 عمكاف

 Crimes of intimidation in جرائـ التخكيف في الفقو اإلسبلمي
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



عدناف صادؽ عايد 
 ضاىر

 The provisions of the أحكاـ البيئة في الفقو اإلسبلمي
environment in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سكزاف كفيق دمحم أبك 
 مطر

التعديل الجراحي في جسـ اإلنساف 
دراسة فقيية مقارنة -  

The surgical modification in 
the human body - 

comparative jurisprudence 
study 

الجامعة  ماجستير  2009
ةاإلسبلمي  

 الفقو المقارف 

اسامة يعقكب كجيو 
 االيكبي

الكفالة بالنفس في الفقو اإلسبلمي 
كتطبيقاتيا في العرؼ الفمسطيني في 

 قطاع غزة

Self-sufficiency in Islamic 
jurisprudence and its 
applications in the 

Palestinian custom in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أدىـ صابر محمكد 
 عبدالعاؿ

أحكاـ إشارة األخرس في األحكاؿ 
الشخصية كالحدكد كالمعامبلت 
 كبياف ذلؾ كفق مقاصد الشريعة

The provisions of the khakr 
reference in personal 
conditions, limits and 

transactions, and to indicate 
this in accordance with the 

purposes of the Sharia 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 Rulings of the elderly in أحكاـ المسف في العبادات ىبو مدحت راغب الدلك
worship 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

يكسف حمداف أحمد 
 أبكجامع

الجامعة  ماجستير  Jihad of woman in islam 2009 جياد المرأة في اإلسبلـ
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ األعمى في األحكاؿ  حسف بساـ حسف المحاـ
الزكاج كالطبلؽ -الشخصية   

The provisions of the blind 
in personal cases - 
marriage and divorce 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

النجارعبير عمي دمحم  جرائـ الحاسب اآللي في الفقو  
 االسبلمي

Computer Crimes in Islamic 
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

احمد نصار محمكد ابك 
 ثريا

 -ضماف السير في الفقو اإلسبلمي 
دراسة فقيية مقارنة بالقانكف 
 المعمكؿ بو في قطاع غزة

Ensuring the conduct of 
Islamic jurisprudence - a 

jurisprudential study 
compared to the law in 
force in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبد الستار جبلؿ عبد 
 الستار الفرا

العفك عف القصاص في النفس 
 اإلنسانية دراسة فقيية مقارنة

The pardon of retribution in 
the human psyche 
comparative study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صفاء دمحم رشدؼ 
 المبيض

دكر المرأة في المجاؿ اإلعبلمي 
 المعاصر في الفقو اإلسبلمي

The role of women in 
contemporary media in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسماء عبد هللا عبد 
 طباسي

أحكاـ التفكيض في الطبلؽ في 
دراسة فقيية  -الفقو اإلسبلمي 

 مقارنة

Rulings on Authorization for 
Divorce in Islamic 
Jurisprudence - 

Comparative Fiqh Study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



حامد عكض ىاني رفيق  -الجريمة السياسية ضد األفراد  
 دراسة فقيية مقارنة

Political crime against 
individuals - comparative 

jurisprudence study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالرحمف سمماف نصر 
 الداية

أثر التغيرات البيئية في أحكاـ 
ة فقيية العبادات الشرعية ػ دراس

 مقارنة

The Effect of Environmental 
Changes in the Provisions 

of Religious Worship 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سيير سبلمة حافع 
 األغا

قكادح النسب في ضكء عمـ الكراثة 
 المعاصر

The predisposed descent in 
the light of contemporary 

genetics 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

جماؿ عبد هللا ذياب 
 الفي

أثر المرض النفسي في رفع 
المسئكلية الجنائية في الفقو 

 اإلسبلمي

The impact of mental 
illness in raising criminal 
responsibility in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

لؤؼ دمحم سعيد تكفيق 
 الحميمي

األحكاـ الشرعية لئلضرابات في 
 الميف اإلنسانية

Sharia provisions for strikes 
in the humanitarian 

professions 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

زكاج الصغار في ضكء تحديد سف  سيا ياسيف عطا القيسي
 الزكاج

Marriage of young people 
in light of determining the 

age of marriage 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

المسابقات التجارية في الفقو  فراس دمحم اسعد رضكاف
 اإلسبلمي كتطبيقاتيا المعاصرة

Commercial competitions in 
Islamic jurisprudence and 
contemporary applications 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ الدماء كالجراح الناجمة عف  حاـز أحمد دمحم أبكمراد
 أخطاء المقاتميف

The provisions of blood and 
wounds resulting from the 
mistakes of the fighters 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

ف الفقو المقار   

اسامة ياسيف احمد 
 اسميـ

العاقمة كبدائميا المعاصرة في الفقو 
 اإلسبلمي

And its contemporary 
alternatives in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

حقكؽ هللا بيف اإلسقاط كعدمو في  زياد حسف احمد الحبلؽ
 الفقو اإلسبلمي

The rights of God between 
the projection and non-
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عاصـ أحمد عطية 
 بدكؼ 

أحكاـ الصرؼ االلكتركني في الفقو 
 اإلسبلمي

Rulings of electronic 
disbursement in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2010
ةاإلسبلمي  

 الفقو المقارف 

سمطة الكلي عمى ماؿ القاصريف في  باسـ حمدؼ يكنس حرارة
 ضكء الكاقع المعاصر

The power of the guardian 
over the money of minors 

in the light of contemporary 
reality 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم مكسى اسماعيل 
 كريـز

القصاص في الفقو فكات محل 
 اإلسبلمي

Fath is the place of 
punishment in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 الفقو المقارف الجامعة  ماجستير  Photos of contemporary 2010صكر التدليس المعاصرة في عقكد بساـ مكسى مصباح 



 fraud in marriage contracts الزكاج ػ دراسة فقيية مقارنة النزلي
comparative jurisprudence 

study 

 اإلسبلمية

جمعة عبدهللا رباح كرش 
 أغا

أحكاـ الغصب كصكره المعاصرة في 
 الفقو اإلسبلمي

Ruling on rape and its 
contemporary forms in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

قو المقارف الف  

دمحم عبدالفتاح احمد 
 يحيي

سقكط القصاص في الشريعة 
 اإلسبلمية  ػ دراسة مقارنة

The Fall of Qisas in Islamic 
Law Comparative Study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سيى لبيب كماؿ 
 مشتيى

أثر كسائل النقل الحديثة عمى سفر 
 المرأة

The impact of modern 
transport on women's travel 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

القصاص كالتعازير في الشجاج  مركاف سيد دمحم نصر
 كالجركح بيف األطفاؿ

Retribution and treatment of 
shingles and wounds 

among children 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

رف الفقو المقا  

دمحم ابراىيـ عبدالعزيز 
 ابكالعيش

تعارض مصالح المرضى دراسة 
 فقيية مقارنة

Contradiction of the 
interests of patients 

comparative jurisprudence 
study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

منى سبلمة سالـ ابك 
 عيادة

اآلثار الضارة لمتطكر التكنكلكجي 
حق اإلنساف في سبلمة جسده عمى  

The adverse effects of 
technological development 
on the human right to the 

integrity of his body 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رحمة محمكد خالد 
 عبدهللا

 The effect of delinquency أثر التغرير عمى عقد النكاح
on the marriage contract 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ببلؿ جميل أحمد 
 محمكد

المسائل التي ال يعتبر فييا اإلكراه 
 دراسة فقيية مقارنة

Issues in which coercion is 
not considered a 

comparative jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نرميف فؤاد ابراىيـ 
 الضبة

 The life of Sheikh حياة الشيخ شكيدح كأثرىا في الكاقع
Shweidah and its impact in 

reality 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

فاتنة اسماعيل دمحم 
 الشكبكي

استخداـ القكة المفرطة في الحرب 
 دراسة فقيية مقارنة

The use of excessive force 
in war comparative 
jurisprudence study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عمر لطفي خميس 
 الجزار

فقو التمكيف كأثره في تطبيق األحكاـ 
 الشرعية

Jurisprudence of 
Empowerment and its 

Impact on the Application of 
Shari'a Provisions 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ المعامبلت التجارية لشركات  دمحم شاكر مصطفى البنا
 االتصاؿ الخمكية

Provisions of commercial 
transactions of cellular 

operators 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ياسميف أديب جماؿ 
 باركد

أىل  مسئكلية األمة في تثبيت
فمسطيف عمى أرضيـ ػ دراسة فقيية 

 مقارنة

The responsibility of the 
Ummah in establishing the 
people of Palestine on their 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



land is a comparative 
juristic study 

في الفقو اآلثار المترتبة عمى الرشكة  دياب خميل دياب التتر
 اإلسبلمي

The implications of bribery 
in Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ضياء عبلءالديف 
 محمكد احمد

جريمة حصار غزة دراسة شرعية 
 مقارنة

A Comparative Legal Study 2011  الجامعة  ماجستير
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم عمي االسطلدمحم  الجكدة كالرداءة كأثرىما عمى أحكاـ  
 المعامبلت

Quality and inferiority and 
their impact on the 

provisions of transactions 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

األمف كأثره عمى تصرفات الجاسكس  رضا السيد عمي عرفة
 المسمـ

Security and its impact on 
the actions of the Muslim 

spy 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم صييب سميماف 
 سبلـ الركمي

الككالة الحصرية كعبلقتيا 
 باالحتكار في الفقو اإلسبلمي

The Exclusive Agency and 
it's Relation to Monoply in 

Islamic Fiqh 

 الجامعة ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ الكصية بالمنفعة في الفقو  منى خضر دمحم أبكصقر
 اإلسبلمي

Provisions of the will to 
benefit in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

تقدير الدية تغميظًا كتخفيفًا في ضكء  إيماف حسف عمي شريتح
شريعةمقاصد ال  

The appreciation of fatwa is 
hot and light in the light of 

the purposes of sharia 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالرحمف دمحم 
 عبدالعزيز شراب

أحكاـ التحالفات السياسية في ضكء 
 الكاقع المعاصر

The provisions of political 
alliances in the light of 
contemporary reality 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدهللا يكسف حسيف 
 ابكعمياف

اليجرة إلى غير ببلد المسمميف 
حكميا كآثارىا المعاصرة في الشريعة 

 اإلسبلمية

Immigration to non-Muslim 
countries and its 

contemporary implications 
in Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالرحمف ابراىيـ 
 سمماف أبكرضكاف

 Athletics in Islamic ألعاب القكػ في الفقو اإلسبلمي
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبد السبلـ محمكد 
 دركيش البطنيجي

الزكجيف حدكد العبلقة الجنسية بيف 
 في الفقو اإلسبلمي

The limits of the sexual 
relationship between 
spouses in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

بياء عبدالفتاح السيد 
 الجكجك

 Mufti guarantee in money ضماف المفتي في الماؿ كالنفس
and self 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مصطفى يكسف 
 عبدالسبلـ األسطل

المعاكضة عمى الحقكؽ كااللتزامات 
 كتطبيقاتيا المعاصرة

Equity on rights, obligations 
and contemporary 

applications 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

شيادات بالكسائل أحكاـ إجراء ال دمحم طبلؿ أحمد العسمي
 الحديثة

Provisions of certification by 
modern means 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



ابراىيـ حسف خميل 
 االسطل

العجز كأثره عمى المعامبلت المالية 
 في الفقو اإلسبلمية

Disability and its impact on 
financial transactions in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ناريماف كفيق دمحم أبك 
 مطر

التجارب العممية عمى جسـ اإلنساف 
دراسة فقيية مقارنة -  

Scientific experiments on 
the human body - 

comparative jurisprudence 
study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ارف الفقو المق  

عماد مصباح نصر 
 الداية

جريمة االمتناع في الفقو اإلسبلمي 
كصكرىا المعاصرة ػ دراسة فقيية 

 مقارنة

The crime of abstention in 
Islamic jurisprudence and 
its contemporary image 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم يكسف رمضاف أبك 
 جزر

لتكريد كضماناتو في جزاءات عقد ا
 الفقو اإلسبلمي

Supply contract sanctions 
and guarantees in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

يكسف رمضاف يكسف 
 شراب

اآلثار المترتبة عمى زكاؿ الدكؿ 
 كالحككمات في الفقو اإلسبلمي

Principle Of Distiction And 
Military Necessity In Islamic 

Law 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عائشة ابراىيـ احمد 
 المقادمة

 Prove descent in the light إثبات النسب في ضكء عمـ الكراثة
of genetics 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

شيماء خضر خميل 
 النادؼ

ختراع في الفقو اإلسبلمي براءة اال
 كتطبيقاتو المعاصرة في فمسطيف

Patent of Islamic 
Jurisprudence and its 
recent applications in 

Palestine. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 Disobedience and its العصياف كأثره في األحكاـ الشرعية إسبلـ عمي دمحم الشريف
impact on the Shariah 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

معيف عبد الجكاد عبد 
 الحميد حميد

المعمكمة األمنية في ضكء الشريعة 
 اإلسبلمية

Security information in the 
light of Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مؤنس أحمد حسيف 
 العقاد

دراسة  -حكاـ األسير الفقيية أ
تطبيقية عمى األسرػ الفمسطينييف 
 في سجكف االحتبلؿ االسرائيمي

The Prisoner's Judgments - 
An Empirical Study on 
Palestinian Prisoners in 

Israeli Occupation Prisons 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

شذا رمضاف دمحم 
حالمبحك   

إخفاؽ األسكاؽ كسبل عبلجو في 
 اإلسبلـ دراسة فقيية مقارنة

Market failure and ways to 
treat it in Islam 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

القتل لمقاصد المكمفيف في الفقو  ياسر دمحم سعيد الزيف
اإلسبلمي قتل الرحمة، القتل لدفع 

مكاؿالعار، القتل لحماية األ  

Murder for purposes 
assigned to Islamic 

jurisprudence killing mercy, 
killing to pay shame, killing 

to protect money 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نائل غازؼ عبدالغني 
 مصراف

مبدأ التمييز كالضركرة الحربية في 
 الشريعة اإلسبلمية

The principle of 
differentiation and military 
necessity in Islamic shari'a 

law, 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 الفقو المقارف الجامعة  ماجستير  Rulings on the separation 2012أحكاـ انفراد المرأة في إنياء عقد تياني رمضاف عيسى 



 of women in the termination النكاح دراسة فقيية مقارنة أبك جزر
of marriage contract 

comparative jurisprudence 
study 

 اإلسبلمية

دعاء عادؿ قاسـ 
 السكني

المؤسسات الخيرية حكميا كضكابط 
 القائميف عمييا كحدكد صبلحيتيـ

Charitable organizations are 
governed by their rules and 
the limits of their authority 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

الحكـ الشرعي لظكاىر األجراـ   ايماف نبيل دمحم ابكطو
 السماكية

 Judgment of the celestial 
bodies 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ا لتجسس بكاسطة التصكير في  أمل جبر عبد اشتيكؼ 
يالفقو اإلسبلم  

The use of espionage 
through photography in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نداء فيمى فايز 
 المصرػ 

 Ruler's authority to impose سمطة الحاكـ في فرض الضرائب
taxes 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

بدهللا ابك رائد خالد ع
 مخده

األعماؿ الشرطية، دراسة فقيية 
 مقارنة

A Comparative Juristic 
Study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ميساء عكض سميماف 
 أبك حسنيف

الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية ػ 
 دراسة فقيية مقارنة

Diplomatic Immunities and 
Privileges Comparative 

Juristic Study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

فادؼ عيسى عايش 
 الدالي

أحكاـ الصمح في الدماء بيف الناس 
 في الفقو االسبلمي

Rulings of reconciliation in 
blood among people in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

شياب الديف عبد الكريـ 
 سالـ أبكحماـ

أثر الخمل في االجراءات الجنائية 
 عمى العقكبة في الفقو االسبلمي

The impact of the 
imbalance in criminal 

proceedings on punishment 
in Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم احمد سبلمة 
ناكؼ القري  

أثر االنفعاالت النفسية في الحياة 
 الزكجية كأحكاميا

Effect of psychological 
emotions in marital life and 

its provisions 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

التستر عمى الجريمة في الفقو  أسعد دمحم أسعد رضكاف
 اإلسبلمي

Covering the crime in 
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ياسر عبد الرحمف حسف 
 ابك ىكلي

أحكاـ حكادث الطائرات في الفقو 
 اإلسبلمي

Rulings of aircraft accidents 
in Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

تامر جماؿ حرب 
 الرمبلكؼ 

أحكاـ التدريبات العسكرية في الفقو 
 اإلسبلمي

Provisions of military 
exercises in Islamic 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 Intellectual security in األمف الفكرؼ في الشريعة اإلسبلمية رامي تيسير نايف فارس
Islamic law 

جامعة ال ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبد الرحيـ مصباح 
 حسيف العرعير

حماية الشخصيات كالمنشئات 
 كالكفكد في الفقو اإلسبلمي

Protection of personalities, 
establishments and 

delegations in Islamic 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



jurisprudence 
لح الحايؾغادة دمحم صا مسؤكلية الدكلة في حفع النفكس  

 دراسة فقيية مقارنة
State Responsibility In 

Maintaining Humans Juris 
Prudential Benchmark 

Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ايماف محمكد رمضاف 
 المتربيعي

 Zakaat of permenant زكاة الدخكؿ الثابتة
income 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالكريـ رباح 
 عبداليادؼ مقداد

فقو الخطاب اإلسبلمي كقضاياه 
 المعاصرة

Jurisprudence of Islamic 
Discourse and its 

Contemporary Cases 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مناؿ يكسف عبدهللا 
 عزالديف

ـ السيامية إجياضيا كفصميا التكائ
 كأحكاـ عبادتيا

The ruling on abortion and 
the separation of conjoined 

twins, and related 
provisions fo worship 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سكسف سامي محمكد 
 العكة

التدرُج في تطبيق العُقكبة كاآلثاُر 
ي الفقو اإلسبلمي"المترتبة عميو ف  

Gradation in the application 
of the penalty and its 

implications 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أيمف عبدالقادر المنسي 
 المبحكح

َاْلَفَتاَكػ َاْلَحَسِنياُة َاْلُحَسْيِنياُة َكاْلُفُركُع 
َياِر َاْلُمَنقاَحُة َاْلِفْقِيياُة َالْ  َكاِقَعُة ِفي الدِّ

الُقْدِسياِة مف كتاب الطيارة إلى كتاب 
الطبلؽ لمفتي القدس في القرف 
الثاني عشر العبلمة الشيخ/ حسف 
بف عبد المطيف بف دمحم الحسني 

 الحسيني المقدسي

Fatwas Hassania 
Husseiniya, The revised 
branches Jurisprudential. 
Located in the Holy Land 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

لؤؼ محمكد دمحم 
 الشكربجي

أثر االحتياؿ عمى الدكلة اإلسبلمية 
في العبلقات الخارجية دراسة فقيية 

 مقارنة

The Impact of deception on 
the Islamic state, in the 

Foreign Relations Doctrinal 
Compared Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صالح دركيش مصطفى 
 الكاشف

رحمو هللا -فقو اإلماـ عثماف البتي   Imam Osman Al-Batti 
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مرسي جماؿ دياب 
 سمماف

أثر الظركؼ الطارئة عمى العقكد 
 اآلجمة في المعامبلت المالية

The Impact of Emergency 
Conditions on Futures 
Contracts in Financial 

Transactions 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اختيارات النككؼ في المجمكع  عمى دمحم عكدة األسطل
المخالفة لممذىب في كتاب الطيارة 

 كالصبلة كالصياـ

Nuclear choices in the total 
contrary to the doctrine in 
the book of purity, prayer 

and fasting 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أثر القرابة في تشديد العقكبة  دمحم محمكد دمحم شريـ
 كتخفيفيا

The impact of relativity on 
maximizing and minimizing 

the penalty 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 الفقو المقارف الجامعة  ماجستير  Zakat Fund Development 2013 تنمية أمكاؿ الزكاةتيماء عمر اسماعيل 



 اإلسبلمية الدحدكح
عبد الباسط محمكد 

 حممي عابد
تقسيـ العالـ في الفقو اإلسبلمي بيف 

 الماضي كالحاضر
World's Division in Islamic 

Feqh 
اجستير م 2013 الجامعة  

 اإلسبلمية
 الفقو المقارف 

إيياب خضر عرفات 
 الغازؼ 

أحكاـ حكادث السفف كالقرصنة 
 البحرية في الفقو اإلسبلمي

Provisions of Incidents of 
Ships and Maritime Piracy 
in Islamic  Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 شحادة عبد الحميد دمحم
 كبلب

مخالفات المعمـ األخبلقية كالجنائية 
في تأديب التبلميذ دراسة فقيية 

 مقارنة

Moral and criminal 
irregularities of the teacher 

in disciplining pupils - 
comparison doctrinal study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم رمضاف احمد 
رالعرعي  

مسؤكلية الطبيب الجنائية في 
العمميات الجراحية دراسة فقيية 

 مقارنة

Criminal responsibility of 
the procedures in Islamic 

doctor in surgical 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ياسميف ماىر حامد 
 الحكلي

 Non Muslims tourism in the سياحة األجنبي في ببلد المسمميف
Muslim countries 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ياسميف حمدػ صبرػ 
 ابك عبسو

المرأة المعمقة "دراسة فقيية مقارنة 
بقانكف األحكاؿ الشخصية المطبق 

 في قطاع غزة"

Seperated Women : A Fiqh 
Study On Comparison of 
Applied Personal Law in 

The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نكر رياض عبدالفتاح 
 عيد

تسكية اآلثار المترتبة عمى النزاعات 
 الداخمية في الدكلة اإلسبلمية

Settlement of effects 
resulted by inner conflicts in 

the Islamic state 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

 الفقو المقارف 

دمحم ناىض صبحي 
 الفيكمي

فقو اإلماـ ربيعة بف أبي عبد 
 الرحمف في األحكاؿ الشخصية

Imam Rabia Ibn Abu Abd 
AlRahman's Jurisprudence 

in the Personal Status 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

آية عبد العزيز ابراىيـ 
 الشقاقي

 -المسائل المعاصرة  التمفيق في
-دراسة عدد مف المسائل المالية  

Fabrication in 
Contemporary Issues 
Studying a number of 

financial issues-- 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

باسمة نعيـ كامل 
 البسكس

أثر الرىاب االجتماعي عمى 
 التكميف الشرعي

The Impact of Social 
Phobia on Forensic 

Commissioning 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صفاء اسماعيل أحمد 
 األسطل

 Blood Money of Injuries in أرش الجراحة في الفقو اإلسبلمي
Islamic Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سمية عبدالكريـ جمعة 
يرالجعب  

 Restricting marriage to تقييد الزكاج بالمصمحة الشرعية
Islamic Shari a interest 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مريـ دمحم رمضاف 
 ابكجزر

 Restraining in the Fatwa in الزجر في الفتكػ 
the Islamic Sharia 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

قارف الفقو الم  

سحر عبدالكريـ دياب 
 نصار

 Separation of spouses due التفريق بيف الزكجيف بسبب الحبس
to imprisonment 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



مجدؼ عكض عكض 
 هللا أبك شاب

أثر الضركرة عمى أحكاـ المعامبلت 
 المالية المعاصرة

Necessary impact on the 
provisions of the 

contemporary financial 
transactions 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أريج ابراىيـ حسيف 
 مقداد

فقو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني "أبك 
 حنيفة الصغير" في العبادات

Feqeh of El Imam Abu 
Jafar Hinduani "Abu Hanifa 

small" In worship 

ر ماجستي 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

تقييد السمطة التنفيذية في التشريع  محمكد نمر دمحم النفار
 اإلسبلمي

Restriction of the executive 
Authority in the Islamic 

Legislation 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صفاء فيمي حسيف 
 مكسى

العمل  امتناع المكظف العاـ عف
 بسبب الخبلفات السياسية

employees refraining from 
job due to political disputes 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عصاـ تكفيق سميماف 
 القرا

أثر الكقت في أحكاـ األحكاؿ 
 الشخصية

The issue of the impact of 
time in the provisions of the 

Personal Status 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نكاؿ سعيد حسف 
 العفيفي

 The Effect Of Custom On أثر العرؼ عمى حقكؽ الزكجة
Wife's Rights 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

األحكاـ المتعمقة بذكؼ التشكىات  دمحم أنيس أبكزيد األغا
 -ء التطكر العممي الخمقية في ضك 

 دراسة فقيية مقارنة

Provisions concerning 
congenital malformations in 

the light of scientific 
development - comparative 

jurisprudence study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

بلد أحكاـ البعثات التعميمية إلى الب نكاؿ مكسى فتحي الترؾ
 غير اإلسبلمية

The provisions of 
educational missions to 
non-Muslim countries 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

حق تقرير المصير في الفقو  إسراء جياد فكزؼ صالح
 اإلسبلمي

The right of self-
determination in Islamic 

jurisprudence 

جامعة ال ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

القمة كأثرىا في العبادات "دراسة  ابراىيـ دمحم عبدهللا ثمجي
 فقيية مقارنة"

The Modicum of Worships 
its Effect (Jurisprudence 
Comparison Consider) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رىيفو سميماف سالـ 
 حمادة

عمى حقكؽ الزكج العرؼ كأثره  The Effect Of Custom On 
Husband's Rights 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ىاشـ عبد الكريـ 
 سميماف ابك ميادؼ

نازلة المجاعة كأثرىا عمى األحكاـ 
 في الفقو اإلسبلمي

The Calamity of Famine 
and its effects on Judgment 

in Islamic Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

مناؿ عاىد عبدالرحمف 
 عطاهللا

فقو االماـ ربيعة بف أبي عبد 
 الرحمف في العبادات

The Fiqih Approach of 
Imam Rapeeha ebn Abi 

Abed Rahman worshipings 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

س خميس عمر خمي
 المصرؼ 

المعاىدات السممية في ضكء الكاقع 
 المعاصر

Peace Treaties in the Light 
of the Contemporary Reality 
Comparative Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



Study 
ما يشترط فيو القبض في العقكد  أسماء دمحم أحمد البيكؾ

 كصكرىا المعاصرة
Contracts and their 

contemporary forms that 
require receiving as a 

condition 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم صالح عطية 
 الغمباف

الفتاكؼ الحسنية الحسينية كالفركع 
المنقحة الفقيية الكاقعة في الديار 

 القدسية

Fatwas Hassania 
Husseiniya, The revised 
branches Jurisprudential, 
Located in the Holy Land 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ايماف يكنس محيي 
 الديف األسطل

 Hasband's Arbitrarinees in تعسف الزكج في استعماؿ الحق
Using His Rights According 

to the Islamic Doctrine 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

المكاطأة عمى إبراـ العقكد المالية  نادر عمي دمحم فميكنة
المتعددة في عقد كاحد كتطبيقاتيا 

 المعاصرة

Complicity to conclude a 
multilateral financial 
contracts in a single 

contract and contemporary 
applications 

الجامعة  ماجستير  2015
بلميةاإلس  

 الفقو المقارف 

مركه خضر اسماعيل 
 عياد

 Abuse of Guardianship التعسف في استعماؿ حق الحضانة
Right 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صفاء خضر اسماعيل 
 عياد

 The effect of continuing أثر المتغيرات المستمرة عمى الفتكػ 
changes on fatwa 

ر ماجستي 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسراء خضر خميل 
 النادؼ

الُخمطة في األمكاؿ كأثرىا عمى 
 األحكاـ

Mix in the funds and their 
impact on provisions 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دفع الزكاة لؤلصكؿ كالفركع في الفقو  لينة سامي دمحم أبكعرجة
ياإلسبلم  

Payment of Zakat for 
ascendants and 

descendants in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أخذ التكمفة الفعمية كتطبيقاتو  اسامة زكي دمحم ابكرحمة
 المصرفية

Taking the actual cost And 
banking applications 

الجامعة  ماجستير  2015
سبلميةاإل  

 الفقو المقارف 

شيماء جكدت مجدػ 
 منصكر

أحكاـ التعامل بالنقكد االلكتركنية 
 كأثره عمى المعامبلت المعاصرة

Jurisprudence Opinion 
Dealing with Cash 

Electronic Transactions and 
their Impact on 

Contemporary is Sues 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

رف الفقو المقا  

لبنى عبدالمطيف محمكد 
 جابر

دكر المصارؼ اإلسبلمية في إدارة 
 السيكلة النقدية

The role of Islamic banks in 
the cash liquidity  

management 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

القدر المعفك عنو مف النجاسة  اسماء خضر دمحم مطير
 كتطبيقاتو المعاصرة

Revealing person of 
impurity and contemporary 

applications 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

طارؽ عمي محمكد 
 ابكعريباف

تعكيض الضرر الناشئ عف الخطأ 
في تنفيذ القصاص في الشريعة 

"Compensation for damage 
resulting from the error in 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



 the implantation of اإلسبلمية
retribution in Islamic 

shariah" 
آية اسماعيل غانـ 

 أبكشقرة
معيار الجكدة في عقدؼ السمـ 
 كاالستصناع في الفقو اإلسبلمي

quality standard in the 
decades of forward buying 
"salam" and contract for 
manufacture "istisna' " in 

Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أثر الخمل في عقكد النكاح  تياني دمحم دمحم برىـك
كتطبيقاتو في المحاكـ الشرعية في 

 قطاع غزة

The effect of the defect in 
the marriage contracts and 
its application  in the Sharia 
Courts in the Gaza-Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سمية سمماف نصر 
 الداية

أحكاـ التجاكزات الناشئة عف 
 التأديب المشركع في الفقو اإلسبلمي

Provisions of abuses arising 
from disciplinary project In 

Islamic jurisprudence 

ة الجامع ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ المرافق المشتركة في المباني  مناؿ مكسى دمحم مي
 السكنية

The Provisions of the  
Common Facilities in 
Residential Buildings 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

باجس فتحي حسيف 
 ناصر

سمطة كلي األمر في تقييد الحريات 
اسية في الفقو اإلسبلميالسي  

" Ruler Authority of 
restrictions on Political 

Freedom in Islamic Fiqh" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ىدػ فرج مصطفي دمحم 
 أبك اسماعيل

إثبات الخطأ الطبي في الفقو 
 اإلسبلمي

Proof of medical error  in 
islamic  jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

احمد باسـ سعدؼ 
 ابكدالؿ

الحقكؽ السياسية لغير المسمميف في 
 الفقو اإلسبلمي

The Political Rights Of 
Non-Muslims In Islamic 

Fiqh 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

حناف كماؿ الديف جماؿ 
 ضباف

" يرعقد التأج التمكيمي كتطبيقاتو  
 دراسة فقيية " المعاصرة

Finance Lease Contract 
and it is Contemporary 

Applications-AJuristic Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نادية خميس عبدهللا 
 أبكسالـ

ستير ماج Guidelines in Islamic fekeh 2015 الحراسة في الفقو اإلسبلمي الجامعة  
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ميسر دمحم عبد الحميد 
 الفرا

إقرارات ناقصي األىمية في الشريعة 
 اإلسبلمية

Representations of 
undernourished people in 

the civil Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسامة عصاـ دمحم ابك 
 كردة

باألعضاء البشرية االنتفاع 
 المستأصمة بعد عقكبة شرعية

Utilizing from human organs 
excised after alegitimate 

penalty 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

إيماف عادؿ اسماعيل 
 اليباش

حقكؽ األقارب غير المسمميف في 
 الشريعة اإلسبلمية

The rights of non-Muslim 
relatives in Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ُع فى الُمَعامبلِت الَمالّيَة  اسبلـ أسامة عيادة بربخ الّتَكسا
الُمْخَتمف ِفييا كَضكاِبَطُو )دراسة 

 فقيية مقارنة (

Expansion of different 
financial dealing and its 

rules 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



نبيل جماؿ عبد العزيز 
 أبك عنزة

ضكابط اإلعبلـ الشخصي كأحكامو 
 في الفقو اإلسبلمي

The Criteria of Personal 
Media and its Rules in the 

Islamic Fiqeh 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ناصر كماؿ دمحم 
 المصرؼ 

اليندكاني  فقو اإلماـ أبي جعفر
رحمو هللا "مف كتاب األحكاؿ 
 الشخصية إلى كتاب القضاء"

Jurisprudence of Imam Abu 
Jaafar Hinduana (Book of 

Personal Status to book the 
judiciary) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عامر كماؿ عبدالعزيز 
 رشكاف

ى غياب الدكلة اإلسبلمية كأثره عم
 أحكاـ العقكبات في الفقو اإلسبلمي

The Absence Of An Islamic 
State And Its Impact On 
The Provisions Of The 
Sanctions In Islamic 

Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رمضاف عدلي دمحم ربيع 
 حمكدة

التأميف عمى الديكف كتطبيقاتو 
الفقو اإلسبلمي المعاصرة في  

Insurance of Debt and 
Modern Applications In 

Islamic Fiqh 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ماجد عبد الرحمف حسف 
 سبلمة

 Security Investigation (A التحرؼ األمني في الفقو اإلسبلمي
Juristic Comparative study) 

الجامعة  ماجستير  2015
إلسبلميةا  

 الفقو المقارف 

لبيبة أميف مصطفي 
 األغا

الرجكع عف التبرعات كصكره في 
 الفقو اإلسبلمي

Refraining from Donating 
and Its Examples from the 

Islamic Fiqh 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سحر سعدؼ 
 عبدالمطمب كحيل

 المؤثرات الكاقعة عمى اإلحصاف في
 اعتبار عقكبة حد الزنا

chastity in considering the 
penalty for adultery 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عقد البناء كالتشغيل كالتحكيل  ىاركف خمف العبد الدلك
 كتطبيقاتو في الفقو اإلسبلمي

Building, operating and 
transferring contract and its 

implementations in the 
Islamic Fekh 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ايماف صبحي جعفر 
 ابكشعباف

دمحم بف فضل البخارؼ  فقو اإلماـ "
 (في العبادات) "الحنفي

Jurisprudence of Imam 
Muhammad bin Fadl Al-
Bokhari  Al- Hanafi  In 

Ibadat 

الجامعة  ماجستير  2015
إلسبلميةا  

 الفقو المقارف 

خمكد عبدالحكيـ 
 عبدالمحسف حمكدة

فقو اإلماـ ربيعة بف أبي عبد 
الرحمف "رحمو هللا" "مف باب 
 الجنايات كحتى أخر أبكاب الفقو"

Jurisprudence of Iman 
Rabiah ben Abi Abdal 
Rahman From crimes 

chapter to the last chapter 

الجامعة  ماجستير  2015
سبلميةاإل  

 الفقو المقارف 

بساـ دمحم عرفات ابراىيـ 
 زينك

المسئكلية عف األضرار في أماكف 
 الترفيو في الفقو اإلسبلمي

Responsibility for Damages 
in the Entertainment Places 

in the Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدهللا سمماف نصر 
 الدايو

كازنة بيف حفع النفس كىمكتيا في الم
 الجياد في سبيل هللا

balancing self preservation 
against self destruction in 
jihad for the sake of allah 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 The impact of denying" أثر الرجكع عف اإلقرار في الحدكد ككثر دمحم سبلمو بركة
confession in "Hodood" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



Islamic Penal law" 
 The role of state in keeping دكر الدكلة في حفع األمكاؿ انس مكسى نايف نكفل

money 
الجامعة  ماجستير  2016

 اإلسبلمية
 الفقو المقارف 

فاطمة يكسف دمحم 
 أبكمسامح

د عبد هللا بف ذككاففقو أبي الزنا  Fiqh of Abu ALZinad, 
Abdullah Ibn 'Thakwan 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم دمحم عبد العزيز ابك 
 حصيره

 ABED ALRHMAN BEN فقو عبد الرحمف بف ميدؼ
MHDE JURISPRUDENCE 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ف عبد أحمد عدنا
 العصار

إتبلفات القاصر في الشريعة 
 اإلسبلمية

Damages of  Minor in the 
Islamic Law Doctrinal study 

compared 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبد القادر عبدهللا 
 حسيف الحكاجرؼ 

 Waqf Substitution And استبداؿ الكقف كبيعو
Selling 

لجامعة ا ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 " المتعمقة بمسرح الجريمة األحكاـ" مريـ حسف سبلمة فرج
 دراسة فقيية

"Provisions relating to the 
crime scene" "study 

doctrinal" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

التدابير الشرعية لمحد مف جريمة  سمكػ مرشد دمحم ياغي
تخابر مع العدك في المجتمع ال

 الفمسطيني

legitimacy Measures to 
Reduce the Crime of 
Collaborating with the 

Enemy in the Palestinian 
society 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبد الرحمف أحمد حافع 
 شديد

المسؤكلية الجنائية الناشئة عف 
كرية في الفقو إفشاء األسرار العس

 اإلسبلمي

Criminal responsibility 
resulting from uncovering 
military secrets in Islamic 

Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

صفاء ناجي دمحم ابك 
 معكض

 Judicial guaranty in Limits "الحدكد كالقصاص الكفالة في"
and Equality 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالقادر عكض أحمد 
 كاكد

المخالفات الشرعية في معامبلت 
 محبلت الصرافة في قطاع غزة

Legal irregularities in the 
money exchangers in Gaza 

strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

حاـز اسماعيل عبد 
ادهللاالرحمف ج  

 التنازؿ عف الحق كالرجكع عنو
 كأثره في الفركع الفقيية

Giving up of the right and 
retreat for it 

And its impact on the 
branches of fiqh 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

شيماء رمضاف صبحى 
 برغكت

 Negligence and its impact "في العبادات التقصير كأثره"
on worship 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ شركة التضامف في الفقو  سائدة دمحم كماؿ دكيمو
 اإلسبلمي

Partnership in The Islamic 
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

جماؿ يكسف ديب 
 المصرؼ 

ألحكاؿ فقو اإلماـ الزىرؼ في ا
الشخصية زكاج كطبلؽ دراسة فقيية 

 مقارنة

Jurisprudence of Imam AL-
Zohri in the Personal Status 

marriage and divorce 
Dectrinal comparative study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



ابراىيـ دركيش مصطفى 
 الكاشف

الفقيية لمشيخ عمر سميماف  الجيكد"
ألشقر كأثرىا في الفقو المعاصرا  " 

The jurisprudential efforts of 
Sheikh Omar SuleimanAl-
Ashqar and its effects in 

the Modern Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

يكسف غانـ يكسف 
 ابكمعيمق

أحكاـ الفساد الكظيفي كسمطاف 
 الدكلة عميو

Job corruption provisions 
and state authority on it 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم عادؿ يكسف 
 الصرفندؼ

التدارؾ في العقكد المالية "دراسة 
 فقيية مقارنة"

Catch in financial contracts 
Doctrinal study compared)) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

المقارف الفقو   

عبلء الديف كائل زىدؼ 
 جنينة

أثر الشبية عمى أحكاـ األحكاؿ 
 الشخصية كصكرىا المعاصرة

The impact of suspicion on 
the provisions of the 
personal status and 
contemporary forms 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ة لجريمة الحرابة ) الصكر المعاصر  ضحى فبلح سعد الدلك
 دراسة فقيية مقارنة (

modern images or pictures 
for the crime of banditry 
comparative juristic study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم مركاف اسماعيل 
 حمد

اؾ بف مزاحـ  حا فقو اإلماـ الضا
 اليبللي

Juresprudence of Imam 
ElDahak bin Muzahim El-

Hilali 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسبلـ كماؿ عيسى ابك 
 جزر

ْسَكاؼ الَحَنفيّ  الجامعة  ماجستير  ABU BAKR ALESKAF 2016 ِفْقُو أبي َبْكٍر اإلِْ
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

فاطمة زاىر اسماعيل 
 احمد

ـْ ُسْفَياَف بف ُعَييْ  َنةَ ِفْقو اإلَما  Fiqh of Imam Sufyan Ibn 
'Uyaynah 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

رد اإلقرار بالقرائف في الفقو  نبيمو دمحم دركيش عكيمو
 اإلسبلمي

Testimony Contest by 
Evidence in Islamic Fiqh 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 عبد المعطي حسف دمحم
 الغمباف

أثر الخمل في الركف المعنكؼ عمى 
 جريمة السرقة في الشريعة اإلسبلمية

Effect of weak 
predetermination on 

robbery crime in Islamic 
Sharia 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

منى سمير دمحم 
 ابكعريباف

تدابير الدكلة لمكقاية مف الجريمة 
ييةدراسة فق  

The State Measures for the 
Prevention of Crime: 

Doctrinal study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أحكاـ النقابات في ضكء االجتياد  دمحم جماؿ أحمد االسمر
 الفقيي المعاصر

Rulings on Unions in Light 
of Contemporary 
Jurisprudence 

جامعة ال ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبل عبدالقادر حسيف 
 محيسف

المسؤكلية المترتبة عمى التداكؼ 
 بالطب البديل

The Responsibility Of The 
Treatment by Alternative 

Medicine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبير دمحم عثماف 
 العثماني

دكدضكابط الدكلة المقيمة لمح  Principles binding the state 
applying Islamic jurisdiction 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 Protecting antiquities in the حماية اآلثار في الفقو اإلسبلمي احمد خالد احمد نكفل
Islamic jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

رف الفقو المقا  



نضاؿ احمد مكسى 
 شاىيف

التعكيض عف الضرر الناشئ عف 
 التحريض

Recompense of the 
resulted of damage of 

instigation 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

فقو اإلماـ دمحم بف الفضل البخارؼ  عيد عكدة عايد الميمـك
 في المعامبلت

Jurisprudence of Imam 
Muhammad bin Fadl  Al-
Bukhari in Transactions 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

زينب جبارة أحمد 
 األسطل

التراخي في العقػكد المالية كتطبيقاتو 
 المعاصرة

Delay in Financial Contracts 
and its Modern Applications 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

ف الفقو المقار   

الصناعي في الفقو  اإلنضاج" ايماف سالـ دمحم مشعل
 "اإلسبلمي

Industrial ripening in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

اسبلـ عبد اليادؼ 
 يكسف الشاكيش

حماية األحداث مف االنتياكات 
األسرية كالمجتمعية في الشريعة 

 اإلسبلمية

Protection of Juveniles in 
Islamic Sharia, from 
violations  committed 

against them by family or 
society 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نبيل منصكر عبدهللا 
 عابد

اإلشارات الفقيية في فتف أشراط 
 الساعة الكبرػ 

Doctrinal hints in seditions 
in the  big hour Signs 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

نياد أحمد عمياف 
 النباىيف

تبلؼ ممتمكاتيـ  ترحيل الناس كا 
كالمسئكلية عنو في قضايا القتل 
الجنائي بيف الشريعة اإلسبلمية 

 كالعرؼ القائـ
 دارسة فقيية مقارنة

Expulsion of people and 
damaging their properties 

and taking charge on 
criminal killing issues 

between the islamic Sharia 
and the current custom 

comparative juristic study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

فقو اإلماـ دمحم بف الفضل في  خالد ىشاـ محمكد عرفو
 األحكاؿ الشخصية

Fiqh of Imam Mohammed 
Bin El-Fadl in Personal 

Affairs 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

المستجدات الفقيية المتعمقة  ناىد حسيف دمحم زعرب
 بالمجاىديف

Jurisprudential 
developments related to 

mujahedeen 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبدالرحمف تكفيق دمحم 
دقةالم  

دراسة  -كسائل محاسبة الحاكـ 
 فقيية معاصرة

Methods of Judging the 
Ruler Contemporary 
Jurisprudential Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

جماؿ صبلح الديف 
 جماؿ ضباف

أثر الخمل في إجراءات اإلدعاء 
كالتحقيق االبتدائي عمى سير 

الشرعية في  التقاضي في المحاكـ
 قطاع غزة

 Blemish Impact of Claim 
Procedures and 

Investigation on Litigation in 
Religious Courts in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

دمحم عادؿ حسيف 
 الصفدؼ

التعسف في العدكؿ عف الخطبة 
 دراسة فقيية مقارنة

Abuse in returning an 
engagement ring 

comparative jurisprudence 
study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 



منى ابراىيـ أحمد 
 أبكشباب

تضميف األميف كتطبيقاتو المعاصرة 
 "دراسة فقيية"

Tadhmeen al- Ameen 
inclusion of insurer and its 

contemporary applications a 
study in lslamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

حسيف ناصر حسيف 
 زقكت

 -فقو اإلماـ أبي جعفر اليندكاني 
في المعامبلت -رحمو هللا   

Jurisprudence of Imaam 
Abu Ja'far al-Hinduwani 

Rahimahullaah in dealings 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

المقارف الفقو   

مكسى خالد سعيد 
 ضاىر

الدفكع الشكمية كالمكضكعية لدعاكػ 
الميكر كتطبيقاتيا في المحاكـ 

 الشرعية في قطاع غزة

Formal and substantive 
defences for dowry suits 

and their implementation in 
sharia in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ادؼ ابراىيـ عبدالرحيـ ش
 القطراكؼ 

 -داالستحقاؽ المشركط بالجماعة 
 دراسة فقيية مقارنة

Entitlement Conditional on 
a Group - A comparative 

Study in Fiqh"" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ميا باسـ عبدهللا 
 الشنطي

أحكاـ جرائـ اإلرىاب الدكلي في 
سبلميالفقو اإل  

The Provisions of 
International Terrorism 

Crimes in Islamic 
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

ختاـ سبلمة سميماف 
 أبكعمرة

أثر العرؼ عمي  مستجدات أحكاـ 
 المرأة في الفقو اإلسبلمي

The Influence of Customs 
on Women's Provisions in 

Islamic Jurisprudence 
(Fiqh) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أنكار محمكد ديب 
 ابكضباع

كالية الدكلة كرقابتيا عمى المؤسسات 
دراسة فقيية معاصرة -الكقفية   

Sovereignty and 
Censorship of the State 

upon the Mortmain Estates 
(a Contemporary 

Jurisprudential Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

عبد الكريـ رضكاف 
 أحمد االسطل

صبلحيات الحاكـ في األراضي 
دراسة فقيية مقارنة -الخاصة   

Ruler's Authorities Over 
Private Land - A 

comparative Study of 
Islamic Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2018
بلميةاإلس  

 الفقو المقارف 

سارة صبحي رمضاف 
 عبدالعاؿ

فقو اإلماـ أبي سممة بف عبد 
 الرحمف بف عكؼ

"Jurisprudence (Fiqh)of  
Imam Abi  Salama Bin Abd 

A-Rahman Bin Aoff " 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سعديو عدلي مصطفى 
 التتر

اقية مكقف الشريعة اإلسبلمية مف اتف
 سيداك

The Stance of Islamic 
Sharia against the CEDAW 

Agreement 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

أمية عبدالعزيز عكدة 
 اشتيكػ 

مسؤكلية اآلباء عف أفعاليـ في حق 
دراسة فقيية -األبناء   

Parent's Liability for their 
Actions Against their 

Children a Juristic Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

 الفقو المقارف الجامعة  ماجستير  The Effect  of Time on the 2018أثر الزمف عمى أحكاـ المعامبلت االء مصباح أحمد 



 Provisions of the Financial المالية في الفقو اإلسبلمي العبادسة
Transactions in the Islamic 

Fiqh 

إلسبلميةا  

مصطفى عبدالكريـ 
 أحمد قنيطة

المسؤكلية المترتبة عمى إدارة 
دراسة فقيية  -النفايات الطبية 

 مقارنة

Liability Incurred Upon 
Medical Wastes' 
Management - A 

Comparative Juristic Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

انيس  اماني زىير
 السمكؿ

األحكاـ كاآلثار المترتبة عمى 
دراسة  -اضطراب ركاتب المكظفيف 

 فقيية

Provisions and Implications 
of the Uncertainty of 

Employees Salaries - A 
Study of Islamic 
Jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفقو المقارف 

سفياف عبدالرحمف 
 عثماف تايو

التشتت في اتجاه كاحد مف جيد 
 دكرؼ متمركز في ميكانيكا الكـ .

. One - Dimensional 
scattering from locally 
periodic potential in 
quantum mechanics 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 الفيزياء

خالد أحمد عبدالمطيف 
 رمضاف

 HAMILTONIANصياغة 
 التشكيل لمنظاـ القطني

LOGRANGION 
HAMILTONIAN 

FORMULATION FOR 
SINGULAR SYSTEM 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الفيزياء

زياد إسماعيل مكسى 
 السحار

انتشار المكجات السطحية 
الكيركمغناطيسية كالمغناطيسية غير 

 الخطية في البنية الحمقية.

Non linear electromagnetic 
and magnetostatic surface 

waves propagation in 
ferroulectric structure. 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 الفيزياء

االنجراؼ  مف مكجات amodel معيف فتحي خميل عبيد
المعدلة مف التدرج درجة حرارة 

 اإللكتركف في الببلزما ممغنط بائسة

amodel of drift waves 
modified by electron 

temperature gradient in 
aweakly ionized magnetized 

plasma 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفيزياء

زاىر محمكد خميل 
 نصار

 cononical formulation of صياغة متناسقة مف نظاـ كاحد
singular system 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ختاـ يكسف ديب 
 الكصيفي

TEغير الخطية  المكجات  
كيركمغناطيسية في ىيكل الطبقاتال  

Nonlinear TE 
ElectromagneticWaves in A 

ferrit layered Structure 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفيزياء

دراسة بداية الغبلؼ المغناطيسي  سميماف دمحم سبلمو بركة
 لؤلرض تحت تأثير الريح الشمسية.

Study of the Onset of the 
Earth magnetosphere under 
the Influence of the Solar 

Wind . 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفيزياء

عبدهللا بركة عكدة أبك 
 شباب

المكجات السطحية غير الخطية في 
 المغناطيسية المغناطيسية

Nonlinear Magnetostatic 
Surface Waves In Magnetic 

Superlattics 

ة الجامع ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 الفيزياء

 الفيزياءالجامعة  ماجستير  Oath Integral Quantization 2004تكميل تكاممي متكامل لؤلنظمة  تياني رزؽ نمر دلكؿ



 اإلسبلمية of Constrained Systems المقيدة
دراسة بعض الخكاص الكيربية  سامي خميل كامل شعت

 كالمغناطيسية إلسبنل النحاس
The Two dimensional 

Polaron 
الجامعة  ماجستير  2004

 اإلسبلمية
 الفيزياء

اماؿ يكسف نمر 
 البطنيجي

Singularأنظمة  مع الترتيب  
 Lagrangianالعالي 

Singular Systems With 
Higher Order Lagragian 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفيزياء

محمكد رفيق محمكد 
 حمس

  Singular Systems With 
Higher Order Lagragian 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 الفيزياء

تأثير المجاؿ المغناطيسي عمى  ممؾ جبر حافع يكنس
 البكالركف ثنائي األبعاد

Effect of the magnetic field 
on the two - dimensional 

polaron 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفيزياء

قياس تركيز غاز الرادكف في التربة  نبيل دمحم أحمد حمد
 في شماؿ غزة

Measure the concentration 
of radon in soil in northern 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفيزياء

 polyبعض الخكاص الكيربية لمادة  كائل عبد إبراىيـ طبازة
"9- vincylcarbazoleالمطعمة " 

Some electrophysiological 
properties of the 9-
vincylcarbazole poly-

grafted material 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفيزياء

البكالركف السطحي تحت تأثير  منذر طو شحدة المقيد
 المجاؿ المغناطيسي

Surface polarons under the 
influence of the magnetic 

field 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

لفيزياءا  

منير أحمد عبدالقادر 
 سمكر

تطبيق نمكذج آيسنق 
الفركمغناطيسي عمى شبكة بارباس 

البرت المباشرة -  

Application of the ICE 
model on the Parabas-
Albert direct network 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 الفيزياء

تكميـ األنظمة المقيدة ذات  عبل دمحم عمي شحادة
جرانج عالية الدرجةالبل  

Limitation of high-grade 
restricted langarine systems 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفيزياء

شكقي عبدالقادر دمحم 
 منصكر

نظرية المكجات السطحية 
المغنطيسية عمى المكاد اليسرػ 

"LHM 

Theory of Mabnetostatic 
Surface Waves on left- 
handed Materials "LHM 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفيزياء

الكشف عف اإلشعاع في التربة في  رائد دمحم العبد أبكصالح
 المناطق الكسطى

Detection of radiation in the 
soil in the central regions 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ىناء عبد الكريـ رزؽ 
 العجمة

جاككبي صياغة  -ىاممتكف 
 الجسيمات كاألكتار المقيدة

Hamil ton- Jacobi 
Formulation of Constrained 

Particles and Strings 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفيزياء

معالجة ىاممتكف جاككبي لمحاالت  كالء ابراىيـ حسف اشريـ
 ذات القيكد

Hamilton Jacoby Treatment 
for Constraints 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ابراىيـ دمحم عكض 
 ابراىيـ قدكره

طاقة المستكػ األرضي لمبكالركف 
 المحصكر

Ground - level energy of 
the trapped polaron 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفيزياء

غالية محمكد سمماف 
 أبكطير

تأثير اإلجياد الحرارؼ عمى مجسات 
دلة المكجية الغير خطيةاأل  

Effect of thermal stress on 
nonlinear waveguide 

sensors 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفيزياء

 الفيزياءعة الجام ماجستير  Study of chronic exposure 2007دراسة حاالت التعرض المزمف دمحم إبراىيـ دمحم 



 اإلسبلمية to radiation in Gaza لئلشعاع في غزة السرساكؼ 
عبد القادر احمد عبد 
 الفتاح ابك شمالو

قياس اإلشعاع في الماء في حي 
 النصر في غزة

Measurement of radiation in 
water in Al - Nasr 

neighborhood in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 الفيزياء

حسنا  -بصريو القطبية في الكـ  زىر فؤاد دركيش السمؾ
 نكع نظـ

The Optical Polaron in 
Quantum - Well - Type 

Systems 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفيزياء

 البصرؼ  المكجي Metamaterial عماد دمحم احمد محجز
Sensour 

Metamaterial Optical 
Waveguide Sensour 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 الفيزياء

راىيـ حساـ صبرؼ إب
 مصمح

دراسة تأثير األياـ المختمفة عمى 
 (OLEDSالكيرلكجيا )

Investigation of the Effect of 
Various dayes on (OLEDS) 

Electroluminescence 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ىياكل الدليل المكجي الجديد كأجيزة  ىاني محمكد دمحم كبلب
 استشعار بصرية

New slab waveguide 
structures as optical 

sensors 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ابتساـ دمحم سبلمة 
 ابكعريباف

دراسة خطكط النقل ك الصماـ 
 الثاقب

Study of Transmission 
Lines and Shoottky Diode 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الفيزياء

لتكصيف النظرؼ لمعينات المختمفة ا انس عكض دمحم القانكع
باستخداـ مقياس مستقطب دكار 
 كتحميل محمل مع معكض ثابت

Theoretical Characterization 
of Different Samples Using 

Rotating Polarizer and 
Analyzer Ellipsometer with 

Fixed Compensator 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفيزياء

الخصائص الكيربائية كالضكئية   عمى االفغانىعاىد دمحم
 لبللصمامات العضكية

Electrical and Optical 
properties of Organic 

Diodes 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفيزياء

حاتـ صالح عطا 
 الغمرؼ 

خمية شمسية حساسة الصبغ 
ZnOباستخداـ  كطبقة شبو مكصمة   

Dye-sensitized solar cell 
using ZnO as a 

semiconducting layer 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الفيزياء

دينا مدحت إسحق 
 العمصي

دراسة مجس ضكئي بمكرؼ يحتكؼ 
 عمى المكاد اليسارية، منيج تحميمي

Left-handed Photonic 
Crystal Sensor, Analytical 

Approach 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ءالفيزيا  

 Hamiltonian Formulation of صياغة ىاممتكف لؤلغشية الفائقة منى حيدر دمحم الكر
the Supermembrane 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفيزياء

عبدهللا سامي ابراىيـ 
 سعادة

خكاص كدراسة األلياؼ الضكئية 
المككنة مف أشباه المكصبلت كمكاد 
 ليا خاصية معامل انكسار سالب

Negative refractive index -
semiconductor circular 

waveguide fiber 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الفيزياء

محمكد بركة محمكد 
 أبكعريباف

الخبليا الصبغية باستخداـ الصبغات 
 الطبيعية

Dye-sensitized Solar Cell 
Using Natural Dyes 

"DSSCs" 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

 الفيزياء

سامح سميـ عبدهللا 
 ميدؼ

لمجسات المكجيات  تراكيب جديدة)
 (الضكئية

(Novel Slab Waveguide 
Optical Sensors) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفيزياء



دمحم كماؿ مصطفى 
 عياش

المنحرفة كالدكامات  دراسة المكجات)
في الببلزما الممغنطة لشريحة في 

فضة لطاقةكجكد بيتا منخ األيكنات  
 (المحددة

(Drift Waves and Vortices 
in Shear Magnetized 

Plasma with Low Beta and 
Finite Ion Temperature 

Gradient) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفيزياء

كسيـ دمحم عبدالعزيز 
 أبكطكاحينة

دراسة مقارنة بيف صيغتي 
نظمة "الياممتكنياف كالبلجرانج" لؤل

 المقيدة

A comparison Study 
between Hamiltonian and 

Lagrangian Formulations for 
the Constrained Systems 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفيزياء

االنعكاس كالنفاذ مف نظاـ متعدد  دمحم خالد محمكد اليباش
 الطبقات في كجكد فكاصل مكصمة

Reflection and 
Transmission from a 

multilayer structure with 
conducing interfaces 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفيزياء

كماؿ صبحي سالـ 
 الريفي

ذات األصباغ  الخبليا الشمسية)
باستخداـ ثاني أكسيد التيتانيـك 

 (كطبقة شبو مكصمة

(Dye-Sensitized Solar Cells 
Using TiO2 as a 

Semiconducting Layer) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الفيزياء

نادرة صبلح الديف عبد 
 الكريـ السمؾ

محاكاة مرشدات مكجية لخبليا 
شمسية تحكؼ مكاد فكؽ العادة 
باستخداـ طريقة الفرؽ المحدد 

 المعتمد عمى الزمف

(Simulation of Metamaterial 
Waveguides for Solar Cells 
Energy by Finite Difference 

Time Domain Method 
"FDTD") 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء

صابريف صبحي دمحم 
 محمكد

أنظمة ىاممتكف المقيدة لمدكاؿ 
 البلغرانجية ذكات الرتب العالية

Constrained Hamiltonian 
Systems with Higher - 

Order Lagrangian 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

 الفيزياء

محمكد اسامة دمحم 
 المممكؾ

عمى اآلبار  التأثير البكالركني)
 (الكمية

(The Polaronic Effect on 
Quantam Well-Wires) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء

خمكد خميل إبراىيـ 
 أبكشعر

المكجات الكيركمغناطيسية في 
طبقات دراسة تحتكؼ الجرافيف كمكاد 

عادةفكؽ ال  

Electromagnetic at 
Graphene-Left Hand 
Waveguide Structures 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء

دمحم صبلح صالح 
 القريناكؼ 

-copperتأثير طبقة 
phthalocyanine كالمعالجة   

بالحرارة كالمعالجة باستخداـ المجاؿ 
الكيربي عمى ثنائي عضكؼ باعث 
 ITO/Polyلمضكء ذك التركيب 

(9-
Vinylcarbazole)/Rhodamine 

B/Pb 

The influence of copper-
phthalocyanine layer, heat 
treatment, and Electric field 

on the performance of 
ITO/Poly (9-

Vinylcarbazole)/Rhodamine 
B/Pb Organic Light Emitting 

Diodes 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اءالفيزي  

عبلء زكريا محي الديف 
 كبلب

الشمسية  خصائص الخبليا)
الصبغية باستخداـ صبغة بذكر 

 (الحمبة

(Characterization of Dye-
sensitized Solar Cells 

sensitized with the extract 
of Trigonella foenum-

graecum seeds) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء



اف اسبلـ محمكد حس
 رضكاف

الصبغية المعتمدة  الخبليا الشمسية)
عمى الصبغات المستخمصة مف 

 (جذكر النباتات

(Dye sensitized solar cells 
based on natural dyes 

extracted from plant roots) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء

حسيف اميف حسيف 
 المغير

الخبليا الشمسية ذات األصباغ 
بيعية المستخمصة مف الزىكر الط

 المجففة

Dye-sensitizied Solar Cell 
using Natural Dyes 
extracted from Dried 

Flowers 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء

انكر عطية عكض 
 جرادة

الضكئية  مجسات المكجيات)
باستخداـ مكاد ذات معامل انكسار 

 (سالب

(Slab Waveguide Optical 
Sensors Using Negative 

Index Materials) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 الفيزياء

سمية عمي عبدهللا 
 شاىيف

المعتمدة عمى  المجسات الضكئية)
 (البمكرة الضكئية

(Optical Sensors Based on 
Photonic Crystal) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ببلكنةاياد ابراىيـ ىايل  تركيز غاز الرادكف  تقييـ مستكيات) 
في ىكاء منازؿ مدينة رفح  222-

فمسطيف-جنكب قطاع غزة ) 

(Indoor radon-222 
concentration levels 

evaluation in Rafah in 
southern part of Gaza strip 

, Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

راريج دمحم عطا البيطا المجاكرات في  تأثيرات حجـ كعدد) 
 الشبكة البمكرية عمى شبكات

Barabasi-Albert الشبو مباشرة) 

(Number of neighbors and 
Lattice Size effects in 

semidirected Barabasi-
Albert networks) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

سامح معيف عاشكر 
 الطناني

( ليلتصميـ بنية د مكجي جديد  
متعددة الطبقات تحتكؼ عمى مادة 
 الكربكف شبيو األلماس، السميككف 

 (المثقكب كالمكاد اليسارية

(Modeling of Newly 
Multilayer Waveguide 
Structure Containing 

Diamond-Like-Carbon, 
Porous Silicon and Left-

Handed Materials) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

آالء ناجي عبد اليادؼ 
 أبكىبلؿ

المكجات  خصائص انتشار)
الكيركمغناطيسية في المكجيات 
المكجية المحتكية عمى مكاد كايرؿ 

 (يسارية كمكاد

(Characteristics of 
propagation of 

electromagnetic waves in 
slab waveguide structures 
comprising chiral and left-

handed materials) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

لممكجات المنحرفة  معالجة نظرية) صبح كجيو صبح القيق
في نظاـ الببلزما الغير تصادمية 
 (المنحصرة في مجاالت مغناطيسية

(THEORTICAL 
TREATMENT OF DRIFT 

WAVES IN A 
COLLISIONLESS PLASMA 

REGIME WITH IN A 
MAGNETICALY 

CONFINED PLASMA) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

فدكػ عمى سميماف 
 المصرؼ 

األمامية كتكامل  صياغة ىاممتكف )
المسار لفعل بكليككؼ داؼ بريف 

(Light-Front Hamiltonian 
and Path Integral 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء



 formulations of the (ثابت المقياس
Conformally Gauge-Fixed 
Polyakov D1 Brane Action) 

المستخمصة مف  األصباغ الطبيعية) الميند دمحم دمحم داكد
أكراؽ النباتات في الخبليا الشمسية 

 (الصبغية

(Natural pigments extracted 
from plant leaves as 

photosensitizers for dye-
sensitized solar cells) 

جستير ما 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الفيزياء

قياس معدؿ انبعاث غاز الرادكف في  شاىر ىاني دمحم سرداح
فمسطيف -مكاد البناء المدمرة غزة   

Radon Exhalation Rate 
From Destroyed Building 

Materials  In Gaza, 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

عرمي ياسر أحمد الشا  Medical Effects of) (لتفاعبلت األشعة التأثيرات الطبية) 
Radiation Interactions) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

الكيربية  دراسة بعض الخكاص) لبنى سييل دمحم أبكعكدة
كالمغناطيسية كالعزؿ الكيربائي 

زنؾ فريت -لمركب نيكل  ) 

(Study of some Electric, 
Magnetic, and Dielectric 

Properties of Ni-Zn Spinels 
Ferrite) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 الفيزياء

دمحم عبدهللا أحمد ابك 
 جامع

تجربة عممية كمحاكاة لتأثير إشعاع 
محطات إرساؿ الجكاؿ عمى دـ 
األطفاؿ كالدكر العبلجي لزيت 

 الزيتكف 

Experimental and 
Numerical Simulation of  

Mobile Phone Base Station 
Radiation Effects  on 
Children Blood and 

Therapeutic Role of Olive 
Oil 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

زانة عكدة دمحم ابك 
 مكسى

الثنائية عمى  تأثير أيكنات الزنؾ)
الخكاص الكيربية كالمغناطيسية 

 (لميثيـك اسبنل فريت

(Improvement of electric 
and magnetic properties for 
Li spinel ferrite by divalent 

Zn2+ ions substitution) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

الياـ عبدالفتاح ابراىيـ 
 الحمك

تأثير أيكنات النيكل الثنائية عمى 
الخكاص الكيربية كالمغناطيسية 

تلميثيـك اسبنل فيري  

Improvement of electric and 
magnetic properties for Li 
spinel ferrite by divalent 
Ni2+ ions substitution 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ادىـ دمحم عبدالرحمف 
 االشعل

نمذجة حصر الضكء في تركيبات 
أدلة ضكئية كمكجية تحتكؼ عمى 

 الجرافيف

Simulation of light trapping 
in waveguide structures 
containing graphene and 
negative index materials 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

سميو كماؿ حامد 
 ابكعكف 

لمخبليا الشمسية  دراسة عممية)
 (المحفزة بمادة الييماتككسيميف

(Investigation of solar cells 
sensitized with 
hematoxyline) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

عبدهللا عبدالرحيـ 
 صبلح الجعيدػ

المكجية ذات  خصائص المكجيات)
معامل االنكسار المتدرج كالمحتكية 

 (عمى مكاد يسارية

(Properties of graded index 
thin film waveguides 

comprising left-handed 

تير ماجس 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

 الفيزياء



materials) 
مكجية تحتكؼ  مجسمات مف أدلة) رنا اميف ىاشـ خميفة

 (عمى الجرافيف
(Nonlinear waveguide 

structure sensor containing 
Graphene) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

دالؿ عبدالرؤكؼ احمد 
 ىاشـ

نانكية عمى  تأثير إضافة طبقات)
الخبليا الشمسية المحفزة أداء 

 (كمشتقاتو Y باستخداـ إيكسيف

(Effect of adding nano 
layers on the performance 
of solar cells  sensitized 

with eosin Y and it's 
derivatives) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

دمحم حمدؼ حسف 
 القبلزيف

حساسية مجسات مرشدات المكجات 
 البصرية المحتكية عمى الجرافيف

Sensitivity of Optical 
Graphene-Waveguide 

Sensors 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ذيب ياسر ذيب 
 السمطاف

طرؽ في معالجات البلجرانج 
 اآلحادؼ

Methods in The Treatments 
of Singular Lagrangian 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

محمكد عبدهللا محمكد 
 ابكرحمة

ببلزمكنات سطحية في تركيب مرشد 
 مكجي جديد كنمكذج لخبليا شمسية

Surface Plasmons in a 
Newly Waveguide Structure 
as a Model of Solar Cells 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

سامر جبر السيد ابك 
 لبده

نية مرشد مكجي التحميل النظرؼ لب
متعدد الطبقات يحتكؼ عمى مكاد 

 يسارية لمخبليا الشمسية

Theoretical Analysis of 
Metamaterial - Multilayer 
Waveguide Structures for 

Solar Cells 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ىبة هللا عبد الميدؼ 
 عمي أبك عمرة

محاكاة رأس اإلنساف المعرض 
شعاع الكيركمغناطيسي الناتج لئل

عف ثنائي القطبية باستخداـ طريقة 
 الفركؽ المنتيية في مدػ الزمف

Simulation of Human head 
model exposed to RF 
radiation from dipole 
antenna using Finite 

Difference Time Domain 
Method 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 الفيزياء

ىر تكفيق سامى ما
 مطير

الخكاص الكيربية كالمغناطيسية 
زنؾ فيرايت -السبنل المنيـك   

Electric and Magnetic 
Properties for Al-Zn Spinel 

Ferrite 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفيزياء

عبد الرحمف ياسر 
 عبدهللا المغارؼ 

-مقاكمة إلكتركنيات كاشف ألفا
مية أطمس بسيرف كحساب كفاءة عم

االصطفاء مف خبلؿ تحميل بيانات 
 13الكاشف عند طاقة مركز كتمة 

تيرا إلكتركف فكلت كخصائص 
 مكجية محددة

Radiation Resistance of the 
ATLAS - ALFA Electronics 

and Trigger Efficiency 
Analysis at root(s) =13 Tev 

and Beta*=2.5km 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

زياءالفي  

نكر سعكد شحدة 
 محارب

صياغة ىاممتكف لنظاـ مفرد عاـ 
لبللكتركديناميكا الكمية لمجاؿ 
 فيرمي مع مقياس الجيد المتحمل

Hamiltonian Formulation of 
the General Singular QED 

System of Fermi Field 
Interaction with Generally 

Decomposed Gauge 
Potential 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 الفيزياء



دمحم رفيق مؤمف 
 الشكبكى

الجرائـ االنتخابية في التشريع 
 الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة

 Electoral Crimes in the 
Palestinian legislation  

Comparative and analytical 
study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

لرؤكؼ دمحم صبلح عبدا
 الدمياطي

بدائل الدعكػ الجزائية كدكرىا في 
 تحقيق العدالة في فمسطيف

(The Alternatives of 
Criminal Actions and their 
role in achieving Justice in 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

طارؽ بشير عبدالمجيد 
 قفة

نظاـ المجمس الكاحد لمسمطة 
التشريعية كمدػ فعاليتو في النظاـ 

 الدستكرؼ الفمسطيني

Single-board system of the 
legislative authority and its 
effect on the Palestinian 

constitutional system 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

يكسف خميل يكسف 
 العفيفي

ع الجرائـ االلكتركنية في التشري
 الفمسطيني "دراسة تحميمية مقارنة"

The Electronic Crimes in 
the Palestinian law ( A 
comparative analytical 

study ) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

حاتـ خالد عبدالرحمف 
 ابكعيشو

بدائل التكقيف كدكرىا في تحقيق 
 العدالة في فمسطيف

The ALternatives of 
detention and their role 

Achieving justice in 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

عثماف يحيى احمد ابك 
 مسامح

جراءات محاكمة  جريمة التخابر كا 
مرتكبييا في التشريع الفمسطيني 

 "دراسة تحميمية مقارنة"

The crime of espionage 
and the spie's trial in the 

Palestinian law "A 
Comparative, Analytical 

study" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

مصطفى رياض دمحم 
 عبدالجكاد

النيابة اإلدارية كمدػ ضركرتيا في 
التشريع الفمسطيني "دراسة تحميمية 

 مقارنة"

The Administrative 
prosecution and its  

necessity in the Palestinian 
law (A comparative , 

Analytical study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

القرارات بقكانيف الصادرة عف رئيس  دمحم زياد عمي المحاـ
السمطة الكطنية الفمسطينية كاآلثار 
القانكنية المترتبة عمييا "دراسة 

 تحميمية"

The Decrees, That Have 
The Power Of Law And 

Was Issued By The 
President Of The 

Palestinian Authority, And 
Their Legal Implications (An 

Analytical Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

الحصانة البرلمانية في التشريع  دمحم عمر إبراىيـ مراد
قارنةدراسة تحميمية م -الفمسطيني  

The Parliamentary Immunity 
in the Palestinian 

Legislation (Comparative 
Analytical Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

جراءات محاكمة جياد ممدكح عمي   القانكف العاـالجامعة  ماجستير  The Military Crimes and the 2015الجرائـ العسكرية كا 



مرتكبييا في التشريع الفمسطيني  السمكني
 "دراسة تحميمية مقارنة"

Procedures of Prosecuting 
its Criminals in the 
Palestinian Law "A 

Comparative, Analytical 
study" 

 اإلسبلمية

جريمة التزكير في التشريع  احمد حسف سعيد خميل
 الفمسطيني "دراسة تحميمية مقارنة"

" Forgery Crime in the 
Palestinian Legislation" " An 

Analytical comparative 
study" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

محمكد ابراىيـ دمحم 
 ابكزيداف

العقكبات التأديبية لممكظف العاـ في 
التشريع الفمسطيني كأثرىا عمى 
 الترقية "دراسة تحميمية مقارنة"

The disciplinary sanction of 
the general employee in the 
Palestinian legislation and 
their effects on promotion 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

سعد عبد الفتاح حسف 
 دخاف

الرقابة القضائية عمى األعماؿ 
التشريعية لمسمطة التنفيذية في 

 فمسطيف

Judicial control on the 
legislative works of the 
Executive  Authority in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

ىبة هللا عيسى ىاشـ 
 الداىكؾ

المرافق العامة كفق  اإلضراب في"
 "التشريع الفمسطيني

"The Strike in the Public 
Facilities According to 
Palestinian legislation " 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

فارس عبد الكريـ فارس 
 الغره

التنظيـ القانكني لممكازنة العامة في 
التشريع الفمسطيني "دراسة كصفية 

 تحميمية"

Legal Regulation of the 
Public budget in Palestinian 

Legislation 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

نكف العاـالقا  

كضع االحداث تحت الرقابة  خمكد دمحم اسعد إماـ
االلكتركنية كعقكبة بديمة لمحبس ) 

 دراسة تحميمة مقارنة (

Putting the Juvenile under 
electronic surveillance as 
an alternative punishment 

to incarceration 
"comparative analysis" 

الجامعة  ماجستير  2016
بلميةاإلس  

 القانكف العاـ

عبد المطيف صابر عبد 
 المطيف ظاىر

المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى منع 
االحتبلؿ اإلسرائيمي عكدة البلجئيف 

 الفمسطينييف

"The international 
responsibilities on the 
Israeli occupations 
preventing of the 

Palestinian refugees to 
return" 

تير ماجس 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

اسبلـ إسماعيل مكسى 
 أبك السعكد

الرقابة القضائية عمى الجزاءات 
التأديبية في قانكف الخدمة المدنية 

 الفمسطيني

The Judicial Control on 
Disciplinary Penalty in The 
Palestinian Civil Service 

Law 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

الرأؼ كالتعبير في  ضكابط حرية" ايو جماؿ حسف المغربي
 "التشريع الفمسطيني كالمكاثيق الدكلية

 دراسة مقارنة

The freedom of opinion and 
and express restrictions in 
the Palestinian legislation 

and the international 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ



agreements "comparative 
study" 

مخالفة "إسرائيل" شركط كقكاعد  طارؽ زياد إبراىيـ مقداد
العضكية في األمـ المتحدة كاآلثار 

 المترتبة عمييا "دراسة تحميمية"

Israel's breaching of the 
United Nations Rules of 

Membership and Its 
consequences "An 
Analytical Study" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

سامر عبدالحميـ احمد 
 ابكسمره

 الدكلية المترتبة عمى المسؤكلية "
جراء أعماؿ سمطتيا  "اسرائيل"
 (دراسة تحميمية) " التشريعية

"Israel International 
Responsibility resulted from 
the actions of its Legislative 

Authority" (An Analytical 
Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

أحمد مصطفى جميل 
 طكطح

المسئكلية اإلدارية لممرافق العامة 
عف أخطاء مكظفييا في التشريع 

 الفمسطيني

The administrative 
responsibility for public 
facilities concerning the 

mistakes of their 
employeers in the 

Palestinian legislation (A 
comparative study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

عمراف يحيى أحمد ابك 
 مسامح

التنظيـ القانكني لبللتزاـ بالمعاىدات 
الدكلية في التشريع الفمسطيني دراسة 

 مقارنة بالشريعة اإلسبلمية

The Legal Regulation 
Comply with International 
Treaties in the Palestinian 
Legislation A Comparative 

Study of Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

منيرة عمر احمد 
 اليازجي

الرقابة القضائية عمي السمطة 
التقديرية لئلدارة في فمسطيف "دراسة 

مقارنة" -تحميمية   

Judicial control over the 
discretionary authority for 
administration in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

فتحي أيمف فتحي عبد 
 العاؿ

عبلقة السمطة التنفيذية بالسمطة 
القضائية كأثرىا عمى استقبلؿ 
القضاء في التشريع الفمسطيني 

اإلسبلمية "دراسة  مقارنة بالشريعة
 تحميمية"

The relationship of the 
executive authority with the 

judicial authority and its 
effects on the 

independence of the 
judiciary of the Palestinian 
legislation comparative with 

the Islamic law " an 
analytical study " 

جامعة ال ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

إجراءات نزع الممكية الخاصة  مركاف محمكد دمحم نصر
لممنفعة العامة في التشريع 
 -الفمسطيني كطرؽ الطعف فييا 

 دراسة كصفية تحميمية

expropriation procedures of 
private property for public 
interest in the Palestinian 

legislation, and methods of 
appealing against it - 

Descriptive Analytical study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ



دمحم كماؿ خميس 
 الحكلي

تفسير النصكص القانكنية في 
التشريع الفمسطيني  )دراسة تحميمة 
مقارنة في ضكء النظـ القانكنية 
 كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية(

Interpretation of legal Texts 
in the Palestinian 

legislation. A comparative 
analytical study in the light 
of Islamic law legal systems 

and rulings 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

اياد ابراىيـ عبد المطيف 
 المزيف

سحب القرارات االدارية في التشريع 
. )دراسة تحميمية مقارنة(الفمسطيني  

The withdrawal of 
administrative decisions in 
Palestinian legislation (A 
comparative Aanalytical 

study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

االختصاصات القضائية لرئيس  خميل احمد خميل شاىيف
الدكلة في النظاـ الدستكرؼ 

ني كاثرىا عمى مبدأ استقبلؿ الفمسطي
القضاء دراسة تحميمية مقارنة في 
ضكء النظـ القانكنية كالشريعة 

 االسبلمية

The Limits of President's 
Jurisdiction in Palestinian 
Constitution  and Islamic 
Law  vbA comparative 

Analysis Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اـالقانكف الع  

فيمي دمحم زىير دمحم ابك 
 لبده

التنظيـ القانكني لقرار حفع الدعكػ 
الجزائية كفقًا لقانكف اإلجراءات 
 الجزائية الفمسطيني كتعديبلتو

دراسة تحميمية مقارنة   

Legal Regulation of the 
decision of Preservation of  
Criminal case according to 
the Palestinian Criminal 
Procedure Code and its 

amendments  
" A Comparative Analysis 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

أحمد دمحمتيسير دركيش 
 السكسي

القكاعد الجزائية الناظمة لقضايا 
حكادث الطرؽ في التشريع 
 الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة

The Criminal rules 
governing road accident 
issues  in Palestinian 

legislation 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

دمحم عبدالقادر محمكد 
 أبكعجبلف

جريمة التحريض في التشريع 
الفمسطيني )دراسة مقارنة بالشريعة 

 اإلسبلمية (

Instigation of Crime in the 
Palestinian Legislation (A 
comparative study with 

Islamic Sharia) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

جريمة اصدار شيؾ بدكف رصيد في  طو خضر يكنس سعد
التشريعات الفمسطينية في ضكء 

 الشريعة اإلسبلمية

The Crime of Issuing a 
Check Without Balance in 
the Palestinian Legislation 
in the Light of Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

احمد دمحم رضكاف 
 ابكشعباف

النظاـ القانكني إلبراـ المناقصات 
 العامة في التشريع الفمسطيني

The Legal System for 
Concluding General 

Tenders in the Palestinian 
Legislation 

الجامعة  ماجستير  2017
سبلميةاإل  

 القانكف العاـ

 القانكف العاـالجامعة  ماجستير  The civil responsibility of 2017المسئكلية المدنية لمدكلة عف  سمحو خالد عمي سعد



 -األعماؿ القضائية في فمسطيف 
 دراسة تحميمية مقارنة

the state on the judicial 
authority acts 

 اإلسبلمية

ية القانكنية لؤلمكاؿ العامة في الحما آيو ناصر نمر عقل
التشريعات الفمسطينية دراسة مقارنة 
 في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

To project the legal publice 
funds in the Palestinian 

legislative study compared 
the provisions of Islamic 

sharia 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

كسيـ جابر صبرؼ 
 الشنطي

مدػ فعالية أليات تطبيق قكاعد 
 القانكف الدكلي اإلنساني

the effectiveness of the 
international humanitarian 
laws' applying mechanisms 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

أحمد سعيد رشاد 
 العسمي

ضمانات مكافحة جريمة التعذيب 
قانكف الفمسطيني دراسة تحميمية في ال

 مقارنة

Guarantees for Suppression 
of the Crime of Torture in 

the Palestinian Law 
Comparative Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

نظرية الظركؼ الطارئة كأثرىا عمي  أحمد يكسف عبد بحر
سطيف )دراسة العقد اإلدارؼ في فم

 مقارنة بالشريعة اإلسبلمية(

Emergency circumstances 
theory and its effect on 

administrative contract in 
Palestine (comparative 
study of Islamic law) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

أحمد مكسى محمكد ابك 
 جممبك

انكف االختصاص في الق تفكيض "
 " الفمسطيني

Delegating jurisdiction in 
Palestinian law " " 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

رامي زكريا رمزؼ 
 مرتجى

الحماية الجزائية لممستيمؾ في 
التشريع الفمسطيني دراسة مقارنة 

 بالشريعة االسبلمية

Consumer criminal 
protection in Palestinian 
legislationA comparative 

study of Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

احمد محمكد احمد ابك 
 مكسى

التعاقد مف الباطف في نطاؽ عقكد 
األشغاؿ العامة في فمسطيف "دراسة 

 مقارنة مع الشريعة اإلسبلمية"

Subcontracting in Public 
Works' Contracts in 

Palestine (A Comparative 
Study with the Islamic 

Sharia) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

ايماف عدناف حسف 
 عمياف

اآلثار القانكنيػة النضماـ فمسطيف 
لمعيديف الدكلييف الخاصيف بحقكؽ 

)دراسة  1966االنساف لسنة 
 تحميمية(

Legal Implications of 
Palestine's Accession to the 

Two International 
Covenants on Human 

Rights in 1966(An 
Analytical Analysis) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

رحمو عبد الكريـ جمعو 
 ابك سنيده

مخالفة االحتبلؿ اإلسرائيمي لضكابط 
الضركرة العسكرية في ىجماتو عمى 

انكنيةقطاع غزة كأثارىا الق  

Violating the Israeli 
Occupation the militarism 

essential rules while 
attacking Gaza strip and its 

legal effects 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ



المسؤكلية الجنائية لرئيس الدكلة في  دمحم عماد شحادة صياـ
التشريع الفمسطيني "دراسة تحميمية 

 مقارنة"

The criminal responsibility 
of heads of state in 

Palestinian legislation A 
comparative analysis study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

محمكد احمد عبد 
 الرؤكؼ المبحكح

المسؤكلية الجزائية لمصيدالني في 
دراسة مقارنة  -التشريع الفمسطيني 

ريعة اإلسبلميةبالش  

Criminal liability of druggist 
in Palestinian - legislation 
compared to study Islamic 

law 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

أحمد عبد المالؾ سكيمـ 
 ابك درابي

الظركؼ االستثنائية كاثرىا عمى 
الحقكؽ كالحريات العامة في 

حميمية مقارنة "فمسطيف " دراسة ت  

Impact of the exceptional 
circumstances on public 
rights and freedoms in 

Palestine  "analytic 
comparison" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

عبدالرحمف دمحم زىدؼ 
 شحتك

العكد لمجريمة بيف التشريع 
 -الفمسطيني كالفقو اإلسبلمي 

حميمية مقارنة""دراسة ت  

(Recurrence Committing 
Crime in The Palestinian 
legislation and muslim 

Jurisprudence (An 
Analytical Comparative 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

امل يكسف عبد القادر 
 البسيكني

أحكاـ دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ 
صاص  في لعيب عدـ االخت

دراسة مقارنة -فمسطيف   

The provisions of the action 
to revoke the administrative 
decision to defect lack of 
jurisdiction in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

دمحم جكدت مجدؼ 
 منصكر

لجاف تقصي الحقائق ككسيمة لمرقابة 
أعماؿ السمطية  البرلمانية عمي

التنفيذية في التشريع الفمسطيني  
 دراسة مقارنة

Truth Commissions as a 
Means of Parliamentary 

Observation on the 
Executive Power in the 
Palestinian Legislation 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

عبداليادؼ كليد 
 عبداليادؼ كباجة

القتل بدافع الشرؼ في جريمة 
القانكف الفمسطيني  دراسة تحميمية 

 مقارنة

Crime of Honour Killing in 
the Palestinian Law A 

Comparative  Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

اياد بساـ رمضاف 
 القرعاكؼ 

التعددية السياسية كالحزبية كأثرىا 
السياسي الفمسطيني في النظاـ 

دراسة مقارنة في ضكء القانكف 
 الكضعي كالشريعة اإلسبلمية

Political and Party Pluralism 
and its Impact on the 

Palestinian Political System 
Comparative Study in the 
Light of Positive Law and 

Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

العاـالقانكف   

دكر السياسة الجنائية في مكاجية  حاـز زياد طالب دغمش
االنحراؼ الفكرؼ "دراسة مقارنة 

 بالشريعة اإلسبلمية"

Role of Penal Policy in 
Facing Intellectual Deviation 
"a Comparative Study with 

the Islamic Sharia 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ



مد خالد عبد النكر أح
 صالحو

أكامر االستدعاء الصادرة عف 
الجيات األمنية كقيد عمى الحريات 
الشخصية "دراسة تحميمية ألحكاـ 

القانكف الفمسطيني في ضكء الشريعة 
 اإلسبلمية"

SUMMONSES Issued by 
Security Authorities as 
Constraints of Personal 
Freedoms "An Analytical 
Study of Palestinian Law 

Provisions in Light of 
Islamic Sharia Law" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

ضمانات استجكاب المتيـ في  دمحم أحمد حامد فركانة
دراسة مقارنة  -التحقيق االبتدائي 

في التشريع الفمسطيني كالشريعة 
 االسبلمية

Guarantees of Questioning 
of the Accused in the 

Preliminary Investigation 
Comparative Study in 

Palestinian Legislation and 
Islamic Shariah 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

معاذ دمحم عبد اليادؼ 
 االشقر

مسؤكلية "إسرائيل" الدكلية عف 
انتياؾ حرية الصحافة كاالعبلـ في 

"دراسة مقارنة في ضكء   -فمسطيف 
 الشريعة االسبلمية

Israel's International 
Responsibility for Violating 
the Freedom of Press and  

Media in Palestine  
"Comparative Study in the 

Light of Islamic Law" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

أحمد جابر أحمد 
 أبكرحمة

الحماية القانكنية لمبيئة في القانكف 
دراسة مقارنة مع  -الفمسطيني 

 الشريعة اإلسبلمية

Legal Protection of the 
Environment in Palestinian 
Law - Comparative Study 

of Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

مصعب سبلمة سمماف 
 الدحدكح

كني لممكظف الفعمي في النظاـ القان
 -فمسطيف بيف النظرية كالتطبيق 

 "دراسة تحميمية مقارنة"

The Legal System of the 
Real Official in Palestine 

between Theory and 
Practice "A Comparative 

and Analytical Study" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

عبد االلو دمحم عبد 
 اشتيكؼ 

الضمانات القانكنية لنفاذ قكاعد 
القانكف االساسي الفمسطيني "دراسة 
مقارنة في ضكء القكانيف الكضعية 

 كالشريعة االسبلمية"

Legal Guarantees for 
Enabling the Rules of the 

Palestinian Basic Law 
Comparative Study in the 
Light of the Laws and the 

Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

النظاـ القانكني لمتظمـ مف القرار  أحمد فايق سعيد قنيطو
 -اإلدارؼ في التشريع الفمسطيني 

 دراسة تحميمية مقارنة

The Legal System for 
Administrative Recourse 
Against Administrative 

Decisions in the Palestinian 
law "A Comparative 
Analytical Study" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

اسامو مركاف عمي 
 كبلب

ـِ  ْعِبياُة كَكسيَمٍة لَتْغِيْيِر ِنظا الثاْكَرُة الشا
ـِ )ِدراَسٌة ُمقاَرَنٌة ِفْي َضْكِء  اْلُحْك

The Popular Revolution as 
a Means for Changing the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ



ريَعِة اإلْسبلِمياِة( ـِ الشا  Regime (An study َأْحَكا
compared to Islamic 

Sharia) 
معيف كليد فاعكر 

 الكحيدؼ
التعكيض عف الخطأ في الحبس 
االحتياطي في التشريع الفمسطيني 
في ضكء الشريعة اإلسبلمية 
يمية كالتشريعات الكضعية "دراسة تحم

 مقارنة"

Compensation of Custody 
Wrongful in Palestinian 

Legislation in the Light of 
Islamic Sharia and Secular 
Legislations "A Comparative 

Analytical Study" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

طارؽ محمكد جمعة 
 المباف

العامة في  الحماية الجزائية لؤلمكاؿ
دراسة تحميمية  -التشريع الفمسطيني 

مقارنة في ضكء أحكاـ الشريعة 
 االسبلمية

Penal Protection of Public 
Funds - Comparative 

Analytical Study in Light of 
the Provisions of Islamic 

Law 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

يرأفت حامد دمحم الحكل الضمانات الدستكرية كالقانكنية لتنفيذ  
األحكاـ القضائية في التشريع 

الفمسطيني دراسة مقارنة بالشريعة 
 اإلسبلمية

The Constitutional and 
Legal Guarantees for 

Executing Judicial Verdicts 
in the Palestinian 

Legislation - a Comparative 
Study with the Islamic 

Sharia 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

اسماعيل ابراىيـ دمحم ابك 
 زيداف

الحماية الدكلية لمحاكمة األحداث 
كتطبيقاتيا في القضاء الفمسطيني 
 "دراسة مقارنة بالشريعة االسبلمية"

International Protection for 
Juvenile Trials and 
Enforcement within 

Palestinian Judiciary "A 
Comparative Study of 

Islamic Law" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

براء محمكد عيسى 
 صبلح

النظاـ القانكني لميعاد الطعف في 
دعكػ االلغاء أماـ القضاء اإلدارؼ 

مقارنة بالقانكف  -الفمسطيني  
 المصرؼ كالشريعة اإلسبلمية

The Legal System for 
Challenge Time of 

Abatement Case before the 
Palestinian Administrative 
Judiciary. A comparison 

between the Egyptian Law 
and the Islamic Law 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

ريياـ خالد ابراىيـ 
 البطراكؼ 

القكاعد المنظمة لمقركض العامة في 
دراسة تحميمية مقارنة بيف  -فمسطيف 

 الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي

Organizing rules for 
General Loans in Palestine 
- Analytical Comparative 
Study between the Islamic 
Fiqh and Ordinance Law 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 القانكف العاـ

شريف خميل ابراىيـ 
 مزيد

المعادف الثقيمة في االسماؾ  تراكيز
 المتكفرة تجاريًا في أسكاؽ قطاع غزة

Heavey Metal 
concentrations in 

Commercially Available 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الكيمياء



Fishes in Gaza Strip 
Markets 

بياء الديف خضر عايد 
 ضاىر

" IIتكليف كتكصيف مجمعات "
ربيطات الرصاصية مع بعض ال

Polydentate كتطبيقاتيا في  
IIالرصاص " األقطاب االنتقائية -"   

Synthesis and 
Characterization of Lead "II" 

Complexes with Some 
Polydentate Ligands and 
Their Application in Lead 
"II"- Selective Electrodes 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 الكيمياء

لـ عطية قشطةباسـ سا  2تفاعل نيترليميميف مع  
امينكبيريميديف ك  2امينكبيريديف ك 

امينكتريازيف 2  

Reaction of Nitrilimines with 
2 Aminopyridine, 2 

Aminopyrimidine and 2 
Aminotriazine Dervatives 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 الكيمياء

ازكنات جديدة تحضير أسيل ىيدر  دمحم رزؽ دمحم مطر
 - 4، 3، 1كتحكيميا إلى مشتقات 
 أككساديازكؿ

Synthesis of new Acyl 
Hydrazones and their 
conversion into 1,3, 4- 
Oxadiazoles derivatives 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الكيمياء

حسيف أحمد حسيف 
 الطبلع

تحميل الديناميكا الحرارية الرتباط 
ف مع مصل بركتيف الدـ الثايمكككينك 

البشرؼ كدراسة التخثر لممركب 
 الناتج

Thermodynamic analysis of 
Thymoquinone binding to 

Human Serum Albumin and 
denaturation Study of the 

resultant complex 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الكيمياء

دمحم يكسف محمكد 
 ابككميل

األلبكميف البشرؼ دراسة نشاط سمكؾ 
المندمج في أفبلـ رقيقة مف السميكا 

 باستخداـ طريقة الصل جل

Activity Behavior of Human 
Serum Albumin Doped  in 
Silica Sol-Gel Thin Film 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الكيمياء

حسيف طبلؿ حسيف 
 الشياح

تفاعل مركبات النيترايل إميف مع 
، 1-أمينك-3ازكؿ ك أمينكتيتر -5
-5-أمينك-5ترايازكؿ ك-4، 2

 ميثيل أكسازكؿ

Reaction of Nitrilimines with 
5 Aminotetrazole, 3 Amino 
1.2.4 triazole and 3 amino 

5 methylisoxazole 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الكيمياء

احمد اسماعيل محمكد 
 البسيكني

ل تحضير أفبلـ رقيقة بطريقة الص
جل لبعض ككاشف الرقـ  -

 الييدركجيني كدراسة خصائصيا

Coated Sol-Gel Thin Films 
of some pH- Indicators, 

Preparation and 
Characterization 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الكيمياء

تفاعل مشتقات الييدرازايد ىيدرازكف  دمحم عمي حسف مطر
مع بعض األلدىيدات كأنييدريد 

ألسيتيؾا  

Reaction of Hydrazide 
Hydrazone Derivatives with 

Aldehydes and Acetic 
Anheydride 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 الكيمياء

التحضير القالبي لمتصمة أمينك  دمحم خميس دمحم سممي
ثنائي حمض األسيتيؾ المثبتة عمى 
أنظمة البكلي سايمككساف كدراسة 

اص بعض قدرتيا عمى امتص
 أيكنات الفمزات

Template Synthesis of 
Iminodiacetic Acid 

Polysiloxane Immobilized 
Ligand Systems and Their 

Metal Uptake Capacity 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 الكيمياء

 الكيمياءالجامعة  ماجستير  Preparation and 2014)متراكب  تحضير كدراسة خصائص) ىاني زكريا سميـ بمبل



يد فينانثركليف المرتبط بالحد- 1،10
كالمندمج في رقائق مشتقة مف 

جل-باستخداـ طريقة الصل السميكا ) 

characterization of  Iron 
complex 1,10-
Phenanthroline 

Encapsulated  in Silica Sol-
Gel  Derived Thin Films) 

 اإلسبلمية

دمحم المع سعدؼ اسعد 
 شممخ

سة صعكبات نطق أصكات العمة درا
االنجميزية التي تكاجو الدارسيف 
الفمسطينييف لمغة االنجميزية كمغة 

 أجنبية

Investigating Difficulties 
Facing Palestinian EFL 
Students in Pronouncing 

English Vowels 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

المسانيات 
كالترجمة /لسانيات 

يةلغة إنجميز   

الفكر كالفف في ديكاف نجـ الديف بف  خالد نبيل خالد أبكعمي
ىػ677-603سكار الدمشقي   

Thought and Art at the 
diwan of Najm El-deen Bin 

Siwar Al-demashqei 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 -ألفاظ الزماف في صحيح البخارؼ  محمكد دمحم أحمد البيؾ
نحكية داللية دراسة   

Words decade in Sahih al 
bokhary  study grammatical 

tag 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حاشية ابف جماعة عمى شرح  فيد دمحم ديب الجمل
الجاربردؼ لشافية ابف الحاجب حتى 

دراسة كتحقيق -باب الجمع   

Ibn Jamaa's commentary 
on Jarpardy's explanation 
of Ibn AL- Hajeb's Shafia 
to Plural Chapter (Study 

and Verification) 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الكجكه الببلغية كالداللية في تفسير  فؤاد عمر عمي البابمي
درج الدرر لئلماـ عبد القاىر 

ىػ471الجرجاني ت   

Rhetorical and Semantic 
Aspects in the Interpretation 
of Darj Ad-Dorr by Abd Al-

Qaher  Al-Jirjani 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

يحيى أحمد رمضاف 
 غبف

دالالت األلكاف في شعر الحركب 
 كالفتف في األندلس

Significance Of The Colors 
In The Poetry Of War And 
Disturbance In Andalus 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عبدالفتاح داكد 
 عبدالفتاح كاؾ

دراسة أسمكبية -الحماسة الشجرية    Shajaria Zealousy - 
Stylistic study 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حيدر احمد ابراىيـ 
 القاضي

األلفاظ النحكية التي خرجت عف 
تطبيقية عمى  دراسة -بابيا 

 نصكص فصيحة

Words Grammatical That 
Come Out About Its Fiels - 
An Empirical Study On The 

Eloquent Texts 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

معاذ دمحم عبد اليادؼ 
 الحنفي

المنجز النقدؼ بيف النقد الببلغي 
كالنقد األدبي الحديث في األدب 

طيني المعاصرالفمس  

Accomplished critique 
between rhetorical criticism 
and literary criticism in the 
contemporary Palestinian 

literature 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عادؿ حسف عمي 
 ابكعاصي

مؤلفات  ألفاظ الحياة االجتماعية في.
فية تحميمية المبرِّد األزدؼ دراسة كص

 في ضكء نظرية الحقكؿ الداللية

Vocabulary of social life in 
Al Mobared works : 

Analytical Descriptive  study 
in The light of semantic 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية



Fields Theory 
مجدؼ عايش عكدة 

 ابكلحية
جماليات التشكيل الببلغي في 

مقامات العثمانيةال  
Aesthetics of Rhetorical 

Variation in Ottman 
Maqamat 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

استدراكات أبي حياف كتبلميذه  أحمد عاطف دمحم كبلب
شارحي التسييل عمى كتاب التسييل 

دراسة كصفية  -كشرحو البف مالؾ 
 تحميمية

The Remarks Of Abi - 
Hiayyn And His Students 

On The Tasheel And 
Sharhoh - By Ibn - Malek 
- A descriptive Analytical 

Study 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

أحمد مصطفى أحمد 
 األسطل

أثر السياؽ في تحديد مرجعية 
الضمائر عند شراح الصحيحيف في 

 ضكء عمـ المغة الحديث

The Impact of context in 
clarifying pronoun Referents 

for Interpreters of Al-
Sahehian in the light of 

modern linguistics 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مقاربة أسمكبية لشعر أبي إسحاؽ  ماىر رمضاف دمحم قنف
 الغزِّؼ 

Critical Stylistic Study of 
Abi Ishag Al-Ghazi's Poetry 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

محمكد سبلمة دمحم 
 الشاعر

 -كسائل التعدية في القرآف الكريـ 
 دراسة كصفية نحكية

Means of Transitivity in the 
Holy Quaran"Descriptive 
and grammatical Study" 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اتجاىات المقالة عند دمحم حسيف  احمد مكسي دمحم زعرب
دراسة أدبية تحميمية نقدية -ىيكل   

Trends of Mohamed 
Hussien Hycal's articles A 
literary, analytic & critical 

study 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مكبيةجميرة أشعار العرب دراسة أس سعد عكدة حسف عدكاف  The collection of the Arab 
poetry stylistic study 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

زياد خمف عكده 
 ابكحميب

ظاىرة التعميل في صحيح البخارؼ 
دراسة نحكّية -  

Al-TAALIL phenomenon  
IN Sahih  al- Bukhar - 
AGrammatical Study 

الجامعة  دكتكراه 2017
سبلميةاإل  

 المغة العربية

أحمد سمماف عبدهللا 
 مينا

 اآلخر في شعر النساء في.
 العصريف الجاىمي كاإلسبلمي

The Other in Feminist 
poetry in the pre-Islamic 
(Jahili) and Islamic Ages 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

بساـ اسماعيل عبد 
 القادر صياـ

حسي في شعر الطبيعة التشكيل ال
 العباسي في القرف الثالث اليجرؼ 

Sensory Configuration in 
Abbasside Nature Poetry 

during the Third Hijri 
Century 

الجامعة  دكتكراه 2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مكسى سالـ ابراىيـ 
 أبكجميداف

التكجيو النحكؼ لتداخل التكابع في 
 القرآف الكريـ

 The Grammatical 
Guidance for the follower 
Words Overlap in the Holy 

Quran 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حسيف دمحم حسيف 
 الصميبي

تجميات التناص في األعماؿ األدبية 
الكاممة مف شكارع الكطف لػ صبلح 

The Aspects Of 
Intertextuality In The Whole 

الجامعة  دكتكراه 2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية



 Literary Works Min البردكيل
Shawarih Alwatan", By 

Salah Bardawil 
جميل إبراىيـ أحمد 

 كبلب
الرمز في القصة الفمسطينية القصيرة 

1987-1967في األرض المحتمة   
Symbol in the Palestinian 
short story in the occupied 

territory 1967-1987 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم محمكد عكض هللا 
 خميل

أثر الدراسة النحكية في داللة 
 التخصيص المتصل عند األصكلييف

The influence of the 
grammatical study on the 
significance of the related 

specialization among 
fundamentalists 

ر ماجستي 2005 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عاطف رجب جمعة 
 القانكع

اإلعجاز البياني في نظـ خكاتيـ 
اآليات المشتممة عمى أسماء هللا 

 الحسنى

Miraculous graph in the 
systems of the final verses 
containing the names of 

God 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ز حسف يكسف معت
 الحاج

آراء نحاة األندلس في كتاب ىمع 
دراسة تحميمية -اليكامع   

Views of Andalusian Writers 
in the Book of the Wailing 

of the Heavens - An 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

بساـ اسماعيل عبد 
 القادر صياـ

الشعر الفمسطيني اتفاقية أكسمك في 
بيف الخطاب الفكرؼ كالخطاب 

 األدبي

Oslo agreement in 
Palestinian poetry between 
intellectual discourse and 

literary discourse 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

خضر عبد الرحمف عبد 
 العزيز األسطل

حاشية الحمكؼ عمى شرح القكاعد 
 -ف عبد الرحمف الحمكؼ لدمحم ب

 دراسة كتحقيق

Al - Hamawi 's footnote to 
explain the rules to 

Muhammad ibn Abd al - 
Rahman al - Hamawi - 
study and investigation 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عادؿ عبدالرحمف عبدهللا 
 إبراىيـ

رة النظاـ المقطعي كداللتو في سك 
دراسة صكتية كصفية  -البقرة 

 تحميمية

Computational system and 
its significance in Surat al - 

Baqarah - An analytical 
descriptive and descriptive 

study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ناىض محمكد ابراىيـ 
 محسف

الشخصية اإلسبلمية في الشعر 
ـ2005 - 1987يني الفمسط  

The Islamic Personality in 
Palestinian Poetry 1987 - 

2005 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

معاذ دمحم عبد اليادػ 
 الحنفى

البنية اإليقاعية في الشعر 
شعر  -الفمسطيني المعاصر 
 األسرػ أنمكذجاً 

The rhythmic structure of 
contemporary Palestinian 
poetry - prisoner poetry is 

a model 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المغة العربية

صابريف خميس 
 عبدالجكاد المكلك

القراءات القرآنية لؤلفعاؿ المضارعة ػ 
 دراسة نحكية"

Quranic readings of the 
acts of wrestling 

 الجامعة ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية



grammatical study " 
أساليب النفي كالتككيد في شعر رثاء  جماؿ دمحم يكنس النحاؿ

شيداء انتفاضة األقصى ػ دراسة 
 كضعية تحميمية

Methods of denunciation 
and assertion in the poetry 
of the martyrs of the Al-
Aqsa Intifada study the 

status of analysis 

ر ماجستي 2007 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 Artistic photography in التصكير الفني في شعر سيد قطب حناف أحمد دمحم غنيـ
Sayed Qutb poetry 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ايمف سميماف أحمد 
 مسمح

االتجاه االجتماعي في الشعر 
 الفمسطيني بيف انتفاضتيف منذ العاـ

1987- 2005  

The social trend in 
Palestinian poetry between 
two uprisings since 1987-

2005 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية

محمكد سميماف أحمد 
 مسمح

الببلغة القرآنية في تفسير الشككاني 
 ) فتح القدير(

Quranic rhetoric in the 
interpretation of Shawkani 

(Fatah Qadeer) 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية

احمد مصطفى عبد 
 الرحيـ العبادلو

اختيارات السيكطي في كتاب ىمع 
دراسة نحكية تحميمية -لميكامع   

Al - Suyuti 's choices in 
Homa' s book for the 
silences - Analytical 
grammatical study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دراسة ببلغية -األحاديث القدسية  مركة ابراىيـ شعباف قكتة  Holy Conversations - a 
rhetorical study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عبدالمجيد أحمد حسف 
 عيسى

قطع التابع عف المتبكع في المغة 
يميةدراسة كصفية تحم -العربية   

- A descriptive descriptive 
study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المغة العربية

شركح عز الديف ابف جماعة عمى  أسامة خالد دمحم حماد
دراسة كصفية  -قكاعد اإلعراب 

 تحميمية

Explanations of Izz al-Din 
Ibn Jamila on the rules of 
expression - an analytical 

descriptive study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 -ركايتا حفٍص كشعبة عف عاصـ  جميل دمحم جبريل عدكاف
 دراسة صكتية مكازنة

Rawaita Hafs and Aasem 
Division - A balanced audio 

study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عبدالفتاح فؤاد عمي 
ؼ بدك   

حاشية المحمي عمى قكاعد اإلعراب 
لجبلؿ الديف دمحم بف أحمد إبراىيـ 

دراسة  -ىػ 864المحمي )ت
 كتحقيق(

Local footnote on the rules 
of expression of Jalaluddin 

Muhammad bin Ahmed 
Ibrahim local (864 e - 
study and investigation) 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

ة العربيةالمغ  

حسيف دمحم حسيف 
 الصميبي

الركاية الفمسطينية كتجمياتيا الفنية 
كالمكضكعية في األرض المحتمة 

ـ .1992بعد اتفاقية أكسمك   

The Palestinian narrative 
and its artistic and objective 

manifestations in the 
occupied territory after the 
Oslo agreement in 1992. 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الشيادة كتجمياتيا في الشعر  أحمد مكسى دمحم زعرب
الفمسطيني المعاصر بعد عاـ 

Testimony and its 
manifestations in 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المغة العربية



ـ1967  contemporary Palestinian 
poetry after 1967 

دمحم عمي البطش يكسف األخطاء المغكية في الصحافة  
 -الفمسطينية في انتفاضة األقصى 

 دراسة كصفية تحميمية

The linguistic errors in the 
Palestinian press in the Al-

Aqsa Intifada - An 
analytical descriptive study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عكدة مجدؼ عايش 
 أبكلحية

 -النظـ القرآني في سكرة ىكد 
 دراسة أسمكبية

Quranic Systems in Surah 
Houd - A Stylistic Study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ضياء الديف حمزة عبد 
 السبلـ الغكؿ

مختصر شرح بانت سعاد كا عرابيا 
إلبراىيـ بف دمحم بف عبد الرحيـ 

ىػ( دراسة كتحقيق790المخمي )ت  

The author of the 
explanation of Pant Suad 

and its expression to 
Ibrahim bin Mohammed bin 
Abdul Rahim al-Lakhmi (v 

790 e) study and 
investigation 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سائدة حسيف دمحم 
 العمرؼ 

ي القرآف سيميائية نكازع النفس ف
 الكريـ

Semiotics of selflessness in 
the Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مكسى سالـ ابراىيـ 
 ابكجميداف

بدر الديف العيني كمنيجو النحكؼ 
في كتابو )عمدة القارغ في شرح 

دراسة كصفية  -صحيح البخارؼ 
 تحميمية في المجمديف األكؿ كالثاني(

Badr al-Din al-Aini and his 
grammatical methodology in 
his book "The Mayor of the 
Reader in Sharh Sahih al-
Bukhari - An Analytical and 
descriptive study in the first 

and second volumes" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم حسيف محمكد 
 صالحة

اتجاىات الشعر الفمسطيني بعد 
دراسة نقدية -أكسمك   

Palestinian Poetry Trends 
After Oslo - A Critical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

باسـ عبدالرحمف صالح 
 البابمي

ما فات كتب الخبلؼ مف مسائل 
دراسة  -الخبلؼ في ىمع اليكامع 

 تحميمية

What has been written is 
the dispute of the issues of 
disagreement in the womb 
of the silos - an analytical 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

أحمد سمماف عبد هللا 
 مينا

المرأة في شعر الصعاليؾ بيف 
 الجاىمية كاإلسبلـ

Women in the hair of the 
rails between ignorance 

and Islam 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ابتساـ مصطفي عبد 
 الغني صايمة

شعر الفتح اإلسبلمي لببلد الشاـ في 
 -عيد الخميفتيف أبي بكر كعمر 

 جمع كدراسة

Poetry of the Islamic 
conquest of the Levant 
during the reign of the 
Caliphate Abi Bakr and 
Omar - collection and 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مغة العربيةالالجامعة  ماجستير  The Functions of Fear in 2009دكاؿ الخكؼ كمدلكالتو في القرآف خكلة تكفيق سميماف   



دراسة أسمكبية -الكريـ  السكني  the Holy Quran - A Stylistic 
Study 

 اإلسبلمية

عبد الحميد مصطفى 
 سعيد مرتجى

 -فمسطيف في شعر يكسف العظـ 
رؤية إسبلمية كمكقف مف الصراع 

 العربي الصييكني

Palestine in the poetry of 
Yusuf al - Azm - an 

Islamic vision and position 
of the Arab - Zionist 

conflict 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

العربية المغة  

المسائل النحكية في كتاب تاج المغة  سمير محمكد دمحم لبد
دراسة  -كصحاح العربية لمجكىرؼ 
 كصفية تحميمية

Grammatical issues in the 
book of the crown of the 
language and saheeh al-

arabi al-jawhary - 
descriptive and analytical 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المغة العربية

القراءات القرآنية في األسماء ػ دراسة  سماح أسعد دمحم رضكاف
 نحكية

Quranic readings in nouns 
grammatical study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

رانية جياد اسماعيل 
 الشكبكي

الطاىر ابف عاشكر كجيكده 
تحرير الببلغية في ضكء تفسيره ال

 كالتنكير )المعاني كالبديع(

Tahir Ibn Ashour and his 
rhetorical efforts in the light 

of his interpretation of 
liberation and 

enlightenment (meanings 
and brilliant) 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

جكاد اسماعيل عبدهللا 
 اليشيـ

الشعر اإلسبلمي االلتزاـ في 
 الفمسطيني المعاصر

Commitment to 
contemporary Palestinian 

Islamic poetry 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حاتـ عبد الحميد دمحم 
 المبحكح

 Altenas in the office for you التناص في ديكاف ألجمؾ غزة
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

خضر دمحم محمكد 
 ابكجحجكح

البنية الفنية في شعر الدكتكر كماؿ 
 غنيـ

The artistic structure in the 
poetry of Dr. Kamal 

Ghoneim 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

كئاـ رشيد عبدالحميد 
 ديب

تقانات السرد في الخطاب الركائي 
 - 1994عاـ  العربي في فمسطيف "
2006"  

Narrative techniques in the 
Arab novelist discourse in 
Palestine "1994 - 2006" 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سماح سمير سمماف 
 دلكؿ

آراء األخفش في كتاب ىمع اليكامع 
 لمسيكطي ػ جمعًا كتكثيقًا كدراسة

The views of Al-Akhfash in 
the book of Al-Mu'amah 
al-Suwayti for the Suyuti 
are collected, documented 

and studied 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الزجاج كجيكده الببلغية في ضكء  اياد سعيد رجب بظاظك
السكر  -كتابو معاني القرآف كا عرابو 

 المدنية

Glass and his rhetorical 
efforts in the light of his 
book meanings of the 

Koran and its reference - 
the civil wall 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية



عزالديف عطية عبد 
 الرحمف المصرؼ 

مقكماتيا  - الدراما التمفزيكنية"
 "كضكابطيا الفنية

"TV drama - its 
components and technical 

controls" 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سياـ رمضاف دمحم 
 الزعبكط

الحذؼ كالتقدير في صحيح البخارؼ 
 ػ دراسة نحكية داللية

Deletion and recognition in 
Saheeh al - Bukhari 
grammatical study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

يف بربخغريب دمحم نا رثاء شيداء  أساليب النداء في شعر" 
دراسة كصفية  -انتفاضة األقصى 

 "تحميمية

"Methods of appeal in the 
poetry of the martyrs of the 

Al-Aqsa Intifada - an 
analytical descriptive study" 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

احمد دمحم محمكد 
يالجكران  

المسائل النحكية كالصرفية في كتاب 
مجالس ثعمب ػ دراسة كصفية 

 تحميمية

Grammatical and 
morphological issues in the 

Book of Fox Councils 
descriptive analytical study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

منى سعيد عبد النبي 
 الرنتيسي

اللتزاـ الديني شعر دمحم صياـ بيف ا
كاالنتماء الكطني ػ دراسة كصفية 

 تحميمية

Muhammad Siam has 
made a distinction between 
religious commitment and 

national belonging 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اماني جماؿ عبد 
 الناصر خالد البيؾ

داللة األلكاف في شعر الفتكح 
مية في عصر صدر اإلسبلـاإلسبل  

Significance of colors in the 
poetry of the Islamic 

conquest in the era of Islam 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عبد الفتاح داكد عبد 
 الفتاح كاؾ

شاعرية عبد الرحمف باركد 
 كخصائصيا الفنية دراسة نقدية

Poet Abdel Rahman Baroud 
and its technical 

characteristics are a critical 
study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ألفيتا ابف مالؾ كالسيكطي ػ دراسة  ايمف جبر خميس عماد
 تحميمية مكازنة

Alvita Ibn Malik and Al-
Souti Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ة العربيةالمغ  

حكاشي ابف غانـ المقدسي عمى  نضاؿ دمحم دمحم ابك لكلي
القامكس المحيط لمفيركز آبادؼ _ 

 دراسكة كتحقيق 

Hafshi Ibn Ghanim al - 
Maqdisi on the surrounding 

dictionary of the Fairuz 
Abadi _ Daraswa and 

realization 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ربيةالمغة الع  

عادؿ حسف عمي ابك 
 عاصي

االضطرابات النطقية عند الطفل 
دراسة صكتية كصفية في ضكء عمـ 

 األصكات النطقي

Speech Disorders in the 
Child A descriptive 

phonological study in the 
light of logical sounds 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 رائد مصباح نصر
 الداية

 The aesthetic structure in البنية الجمالية في النص القرآني
the Qur'anic text 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

أحمد مصطفى أحمد 
 االسطل

أثر السياؽ في تكجيو شرح 
 األحاديث عند ابف حجر العسقبلني

The effect of the context in 
explaining the ahaadeeth at 

Ibn Hajar al-Askalani 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اجستير م Factors in erecting the 2011عكامل نصب الفعل المضارع في أمل محمكد عطية   المغة العربيةالجامعة  



صحيح البخارؼ ػ دراسة نحكية  صالحة
 تطبيقية

present tense in Saheeh al 
- Bukhari applied 
grammatical study 

 اإلسبلمية

ايناس شعباف دمحم 
 درباس

التضميف بيف حركؼ الجر في 
 صحيح البخارؼ 

Inclusion between 
Prepositions in Sahih 

Bukhari 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

يحيى أحمد رمضاف 
 غبف

الصكر الفنية في شعر الفتكحات 
في عيد الخمفاء الراشديفاإلسبلمية   

Artistic pictures in the 
poetry of Islamic conquests 
in the era of the Caliphs 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اعتراضات الرضى عمى النحاة في  حساف دمحم عمي تايو
 شرح الكفاية ػ دراسة نحكية

Objections to the 
satisfaction of the 

grammarians in explaining 
the adequacy of 

grammatical study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

كردة عبد العظيـ عطا 
 هللا قنديل

البنيكية بيف التأصيل الغربي 
 كالتحصيل العربي

Structuralism between 
Westernization and Arab 

collectivity 

تير ماجس 2011 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

فتح البارؼ بشرح صحيح البخارؼ  محمكد دمحم أحمد البيؾ
البف حجر العسقبلني كتاب المغازؼ 

 دراسة لغكية

Fath al-Bari explains 
Saheeh al-Bukhari to Ibn 

Hajar al-Askalani, the book 
of al-Maghazi is a linguistic 

study 

الجامعة   ماجستير 2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عكني ادريس مكسي 
 ابكلحية

تعدؼ الفعل كلزكمو في صحيح 
 البخارؼ دراسة كصفية تحميمية

The transgression of the 
verb and its need in 

Saheeh al-Bukhari is an 
analytical descriptive study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ةالمغة العربي  

احمد عبدالرحيـ 
 عبدالباقي الحكاجرػ 

شرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف 
 مالؾ ِدَراَسٌة كصفية تحميمية

Ibn Tulun explained Ibn 
Malik's al-Malik descriptive 

analysis 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المغة العربية

نياد عبدالفتاح فريح 
 بدرية

ابف  آراء الكسائي عند شراح ألفية
 مالؾ في القرف الثامف اليجرؼ 

The views of Al-Kasa'i at 
Sharah Alfia Ibn Malik in 
the eighth century AH 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم حاتـ عبد المعطي 
 ابك سمعاف

التراكيب النحكية مف الكجية 
الببلغية في القرآف الكريـ )الخمسة 

ؿ(أجزاء األك   

Grammatical structures of 
the rhetorical point of view 
in the Holy Qur'an (the first 

five parts) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سامية مكنس خميل أبك 
 سعيفاف

عكارض التركيب في سكرة البقرة 
 )دراسة نحكية كصفية(

The symptoms of 
composition in Surah Al-
Baqarah (descriptive and 

descriptive study) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

زياد خمف عكدة ابك 
 حميب

اعتراضات أبي حياف األندلسي في 
كتابو )ارتشاؼ الضرب( عمى الفراء 

The objections of Abi 
Hayyan al-Andalusi in his 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية



 book (Resurfacing the دراسة كصفية
beatings) on the fur 
descriptive study 

عمي كماؿ حامد 
 ابكعكف 

آراء الفراء النحكية كالصرفية عند 
شراح ألفية ابف مالؾ في القرف 
 الثامف اليجرؼ دراسة كصفية

The views of the 
grammatical and 

morphological fur at the rite 
of Alfia Ibn Malik in the 

eighth century AH 
descriptive study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

نعمات عبدهللا عطية 
 البرش

شرح اإلعراب عف قكاعد اإلعراب 
المسمى الفضيض لبكر بف عمي بف 
فردؼ القيصرؼ المعركؼ بمكلمى 

حقيقىػ( دراسة كت 1145زاده )ت   

Explanation of the 
expression of the rules of 

expression called the 
scourge of Bakr bin Ali bin 
Wirdi al-Qaisari, known as 

Mollyzadeh (T 1145 e) 
study and investigation 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

شعر الخكارجالبطكلة في  ثائر شعباف دمحم ابكركبة  Heroism in al khawarij 
(mutineers) poetry 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

تغريد عبد الرازؽ محمكد 
 ابك الجدياف

القراءات القرآنية الشاذة في النصف 
الثاني مف القرآف الكريـ  دراسة 

 نحكية

Quranic readings in the 
second half of the Koran a 

grammatical study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

نجكاف دمحم اكـر ابراىيـ 
 ابك شرخ

القصة القصيرة في فمسطيف بعد 
 اتفاقية أكسمك دراسة سيميائية

The short story in Palestine 
after the Oslo agreement is 

a semiotic study 

الجامعة  ماجستير  2012
بلميةاإلس  

 المغة العربية

ردينو سميماف ابراىيـ 
 حسف

اج كجيكده الببلغية في كتابة  الزاجا
 معاني القرآف كا عرابو السكر المكية

Azajaj and his rhets in 
writing the interpretation of 

the Koran. (verses of 
Mecca) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

يل يكسف يكسف اسماع
 حمكدة

تقانات السرد القصصي في ثبلثية 
 أحمد حرب

Narrative narrative 
techniques in the trilogy 

Ahmed Harb 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

خميل اسماعيل عبد 
 الرازؽ االسمر

 Deletion to ease in the الحذؼ لمتخفيف في الجممة القرآنية
Quranic sentence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

فف الرثاء في العصر المممككي  خالد نبيل خالد أبكعمي
923- 784الثاني  الدكلة البرجية   

Art Lamentation in the 
second Mamluk (State 
Tower 784-923 AH) 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

بيةالمغة العر   

ابراىيـ دمحم رزؽ 
 الحرثاني

جماليات قصائد قادة المقاكمة 
 اإلسبلمية المعاصرة

Aesthetics of the poems of 
the leaders of the 

contemporary Islamic 
resistance 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 المغة العربيةالجامعة  ماجستير  Poetic discourse when Ibn 2012الخطاب الشعرؼ عند ابف حمديس  دمحم كماؿ سميماف حمادة



صقمي دراسة أسمكبيةال  Hamdis Al Sicili (stylistic) اإلسبلمية 
يكسف حسف حسف 

 حجازؼ 
داللة القكؿ الشعرؼ في شعر حرب 

2008الفرقاف   
The significance of the 

poetic verse in the poetry of 
the war of the Criterion 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الياـ حبيب دياب 
 ابكلباد

النظاـ المقطعي كداللتو في سكرة 
األنفاؿ دراسة صكتية كصفية 

 تحميمية

Computational system and 
its significance in Surah 

Anfal 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ة شحادة فكزية سبلم
 عياش

تكظيف التراث في الركاية 
 الفمسطينية المعاصرة

Employing heritage in the 
contemporary Palestinian 

narrative 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

خالد محمكد دمحم 
 أبكمصطفى

ظاىرتا اليمز كاإلمالة عند القراء 
الككفييف الثبلية عاصـ كحمزة 

ائي دراسة صكتية كصفية كالكس
 تحميمية

Phenomenon of the 
Impulsiveness and 

Imbalance of the Third Kufi 
Readers Assem, Hamza 

and al-Kassai 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

صكرة المرأة في شعر حرب الفرقاف  انساـ دمحم جميل دردكنة
 دراسة نقدية

The image of women in war 
poetry Criterion critical 

study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

تغريد عباس عبدالخالق 
 السقا

شعر اليجاء في العصر المممككي 
 دراسة نقدية

Satiric poetry in the 
mamlokide era (critical 

study) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

ةالمغة العربي  

عزيزة دمحم مصطفى 
 عبيد

األرض في أدب غريب عسقبلني 
 القصصي دراسة تحميمية

The Land in a Strange 
Fiction Ghareeb Asqalania 

nstory  analytical stud 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الظركؼ التي تضاؼ إلى الجممة  اسعد احمد سعيد نبياف
الكريـ دراسة نحكية  كجكبًا في القرآف

 تطبيقية

The conditions that are 
added to the sentence and 

Juba in the Holy Quran 
applied grammatical study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حيدر احمد ابراىيـ 
 القاضي

الظكاىر التركيبية البارزة في ديكاف 
 األصمعيات

Synthetic and Grammatical 
Phenomena in Al-Asmaiyat 

Diwan Study and 
Description 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ىديل حسف حسيف 
 المشيراكؼ 

ظاىرة انعكاس الضمير في المغة 
 العربية )دراسة كصفية(.

Refelction phenomenon of 
conscience in Arabic 

Descriptive study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مريـ حماد عمياف 
 الحسنات

السيرة الذاتية في األدب اإلسبلمي 
 الحديث

Autobiography in Modern 
Islamic Literature 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حسيف عمر حسيف 
 الدراكشو

اعتراضات األزىرؼ عمى الميث بف 
فر في كتاب تيذيب المغة المظ

 دراسة كصفية تحميمية

Al-Azhari's Objectionsto 
Al-Layth in the book 

"Language refinement": An 
Analytical, Descriptive 

Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية



كفاح مصمح أحمد 
 االسكد

العكامل الجازمة لمفعل المضارع في 
ارؼ دراسة نحكية صحيح البخ

 كصفية

The asserting  Agents of 
the Present Verb in Sahih 
Al-Bukhari "A Grammatical 

- Descriptive Study" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

القيـ الفنية في التشبييات القرآنية  ميا عكني عيسى كحيل
السكر المدنية دراسة ببلغية 

 كأسمكبية

The technical values in 
Quranic parallels The civil 

wall is a rhetorical and 
stylistic study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

جياد دمحم رمضاف 
 الحناكؼ 

ظاىرة اإلعراب عند ابف الشجرؼ 
ىػ  542ت  -في كتابو األمالي 

 )دراسة كصفية تحميمية(

Analysis Phenomenon in 
Ibn Al Shagary book "Al 

Amaly" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

االتجاه القكمي كالديني في شعر  أريج ابراىيـ دمحم ماضي
أعبلـ المقاكمة الفمسطينية ػ دراسة 

 تحميمية

National and Religious 
Trend in the Poetry of 
Palestinian Resistance 
figures Analytic Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

غالية دمحمجمعة يكسف 
 الدبكر

الشعر الفمسطيني في السجكف 
 اإلسرائيمية قضاياه كسماتو الفنية

The Palestinian Poetry in 
the Israeli Jails 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سى جاد داليا حسف مك 
 هللا

القراءات القرآنية الشاذة في النصف 
 األكؿ مف القرآف الكريـ دراسة نحكية

Uncommon Quran 
Readings in the first part of 
the Quran (Arabic Grammar 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ي منيج اإلماـ عبد القاىر الجرجان احمد عاطف دمحم كبلب
في عرضو المسائل النحكية دراسة 
 نحكية كصفية في تراثو النحكؼ 

Al - Jurjani's Method in 
Demonstrating Grammatical 
issues An Analytical study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الياـ اسماعيل دمحم عمي 
 حرارة

الصكرة البيانية في كتاب ركح البياف 
ر القرآف الكريـ إلسماعيل في تفسي

ىػ1137حقي البركسكؼ ت   

The statement Images in 
Roh El Bayan Book in The 
Holy Quran Interpretation, 

for Ismael Haqqa El 
Broswe 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم تكفيق ابراىيـ 
 الغفارؼ 

ة في الكجية الببلغية لمقراءات القرآني
كتاب الحجة ألبي عمى الفارسي ت 

ىػ377  

The Rhetorical Reference 
of the Qurnic Reading 

(Qeraat) in Abi Ali-Farisis 
Al-Hujja (377H) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

إبراىيـ حمزة دركيش 
 جنيد

النكنات في العربية كاستعماالتيا في 
 القرآف الكريـ

The Letter (n) and its 
usage in Quran Kareem 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

لبنى عبدالرحمف سعيد 
 ابكعشيبة

البناء المغكؼ في شعرؼ الخنساء 
 كفدكػ طكقاف دراسة مكازنة

Linguistic Construction in 
the poetry of Alkansa and 

Fadwa Toqan: 
Acomparative Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

رباب دمحم سبلمة 
 دركيش

اإلشارات الببلغية في كتاب ركح 
البياف في تفسير القرآف إلسماعيل 
 حقي البركسكؼ )المعاني ػ البديع(

Retorical Signs in "Rooh 
Abayan fi Tafseer Al 

quran-to Ismail Haqqy Al 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية



Brosawy "Meaning - 
Retoric" 

فتح الممؾ الجميل عمى شرح ابف  دمحم عدناف رجب العطار
عقيل لمسجاعي مف باب الكبلـ كما 
يتألف منو حتى نياية باب أعمـ 

دراسة كتحقيق-كأرػ   

Al sejai: Fateh Al Jaleel Ala 
Shareh Ibn Aqeel From 
Part on Discourse and 

What it conists of till part 
A3lam Wa 'ara Investigative 

Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

صالح حسيف صالح 
 عبدالمطيف

استشياد المرادؼ بميجات العرب 
 دراسة كصفية تحميمية

Al Muradi's Quotes of Arab 
Dialects: A Descriptive 

Analytic Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المغة العربية

تامر عبدالرؤكؼ دمحم 
 العزب

شرح ابف جابر اليكارؼ عمى ألفية 
 ابف مالؾ دراسة كصفية تحميمية

An Interpretation of Ibn 
Jaber Alhwari on Alfeat Ibn 
Malek A descriptive and 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مغة العربيةال  

الشعر العربي في القرف التاسع  مناؿ سميـ سالـ النخاؿ
عشر أغراضو ظكاىره، اتجاىاتو ، 

 قضاياه

Arabic Poetry in the 
Nineteenth Century DC/ 

Twelfth Century AH 
Purposes - Aspects - 

Trends - Issues 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

جد مصمح فرج تياني ما
 هللا

السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني 
)إحساف عباس، كجبرا إبراىيـ جبرا 

 كفدكػ طكقاف نمكذًجا(

Biography in the Palestinian 
Literature (Ihsan Abbas, 
Jabra Ibrahim Jabra and 
Fadwa Tokan as a Model 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ماىر احمد سحر 
 ابكعطيكؼ 

المقامات في العصريف المممككي 
 كالعثماني: دراسة تحميمية نقدية

"Maqamat" in Mamlouk and 
Ottoman Periods: Analytical 

and Critical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مريـ مخمص يحيي 
 برزؽ 

بناء الصكرة الفنية في ديكاف 
لبلجئ( لمشاعر يحيى دمحم )الكنارؼ ا

 برزؽ 

Constructing the aesthetic 
imagery in th Diwan of (The 
Refugee Canary "Al Kanari 
Allaje") for the Poet Yehia 

Barzaq 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الخطاب الشعرؼ عند عبد الكريـ  كمميا احمد خميس نعيـ
نقدية السبعاكؼ دراسة  

The Poetic speech at Abd 
Elkareem Al-Saba'awy A 

cricital Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

شعر المنفي الفمسطيني بيف الفكر  كداد دمحم عبدالقادر رياف
 كالفف

Palestanian exile poetry 
between thoughth and art 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

 المغة العربية

نسريف شحدة أحمد 
 المدىكف 

قراءات حركؼ المعاني في القرآف 
 الكريـ )دراسة نحكية(

Ways of Reading 
Grammatical Markers in the 
Holy Quran (Grammatical 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 المغة العربيةالجامعة  ماجستير  Alspatibi's Opinion about 2014ئل الخبلؼ مكقف الشاطبي مف مسا ىالو مكسى دمحم القبط



المغكؼ بيف البصرييف كالككفييف في 
كتابو المقاصد الشافية دراسة كصفية 

 تحميمة

Controversial Linguistic 
Issues between the Basrian 

and Kofian in his Book 
"Almaqasid Alshafieah's" 

 اإلسبلمية

فف الرسائل في العصر المممككي  رشا فخرؼ عادؿ النحاؿ
 دراسة تحميمية

Art of Letters in the 
Mamluki Era: An Analytic 

Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الشخصية في أعماؿ أحمد رفيق  سعد عكدة حسف عدكاف
عكض الركائية دراسة في ضكء 

 المناىج النقدية

Character in Ahmed 
Rafeeq's Works in th light 
of Schools of Criticism: An 

Analytical study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اسبلـ حسني دمحم 
 أبكصقر

اختيارات مكي بف أبي طالب 
القيسي في كتابو الكشف عف كجكه 
القراءات  السبع كعمميا كحججيا 

حميميةدراسة لغكية ت  

Makki Ibn Abi Talib al-Qaisi  
in his book  The Choices of 

"Detection of the seven 
readings in the Holy Quran  

It's: types, causes and 
arguments" by analytical 

and linguistic study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سيير مدحت عبد 
مدافالرحمف ح  

ظاىرة خركج الكبلـ عف مقتضى 
الظاىر في القصص القرآني )دراسة 

 ببلغية(

Phenomenon of speech 
deviation from appropriate 

norms in quranic stories: (A 
rhetorical Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عمي جمعة مسمـ 
 الحشاش

كتابو  منيج األلكسي النحكؼ في
ركح المعاني في تفسير القرآف 

العظيـ كالسبع المثاني دراسة كصفية 
 تحميمية

Alusi Grammar Approach in 
Rouh Al-Ma'ani Book An 

Analytical Descriptive Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

يكسف فكزؼ عكدة عبد 
 العاؿ

رآف لفع "العذاب " كمشتقاتو في الق
 الكريـ دراسة لغكية

Derovitives of the world 
"turture" in the holy Quraan 

A Linguistic Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

المطابقة النحكية في صحيح  رندا دمحم دمحم حمكدة
 البخارؼ: دراسة نحكية داللية

Grammatical Compatibility 
in Saheeh Bukhari: 

Grammatical Interpretive 
Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

أدكات الشرط غير الجازمة في  فيد دمحم ديب الجمل
 القرآف الكريـ "دراسة نحكية داللية"

Unassertive Particles of 
Condition in the Quran 
Syntactic and Analytic 

Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حساـ كماؿ مصباح 
 اليندؼ

جماليات التشكيل الحسي كالمعنكؼ 
في الحديث النبكؼ  "جكاىر البخارؼ 
نمكذجًا " دراسة في ضكء المناىج 

 النقدية

The Beauty of The Verbal 
and spiritual Configuration 
in The Prophet's Hadiths 

Jawaher Al-Bakhari as an 
Example 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية



ايماف مكسى عبطاف 
 ابكمعيمق

المسائل الصكتية كالصرفية كالنحكية 
في ركاية شعبة بف عياش ) دراسة 

 كصفية تحميمية(

Phonologleal, Morphological 
and Grammatical Issues in 

Shu'ba's 
Narration:descriptive and 

Analytical study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اياد دمحم عبدهللا ابك 
 عبدك

دالالت البنى المغكية في ديكاف 
 ألجمؾ غزة

The meanings of the 
linguistic structures in the 

Diwan for you 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

رحسف عمي بشير بيا  Religious Intertextuality at التناص الديني عند أبي العتاىية 
Abu Alatahya's Poetry 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

شاكر دمحم مرزكؽ 
 أبكسمكر

قصيدة المدح عند أبي تماـ بيف 
 الرؤية كالفف

The Poem of Praise in Abi 
Tammam's Point of View: 
Thoughts and Feelings 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

تحفة األريب بحل ما في القرآف مف  دمحم ىاشـ دمحم عسمية
الغريب لزيف الديف قاسـ الحنفي ) 

ىػػ ( دراسة كتحقيق 879ت   

Al-Areeb Masterpiece for 
interpriting abnormal lexis in 
the Holy Quran for Zeinddin 

Qassem Al-Hanafi (879 
AH) (A study and 

Investigation) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عائد عبدالحميـ كامل 
 النحاؿ

الخبلؼ النحكؼ في كتاب تكضيح 
المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف 

ىػ  749مالؾ البف أـ قاسـ المرادؼ 
 دراسة كصفية تحميمية

The Grammatical dispute in 
"Tawdeeh Al-Maqased 

Wal- Masalik" for Ibn Um 
Qassem Al-Muradey 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اركاح عبدالرحيـ دمحم 
 الجرك

عكارض التركيب في األصمعيات 
 )دراسة نحكية كصفية(

Structure in Al-asm'i's 
Grammar: A Descriptive 

Grammatical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ايماف صبحي سمماف 
 دلكؿ

معجـ محكسب لمعاني األفعاؿ 
 الثبلثية المجردة في المغة العربية

Computerized Lexicon of 
the base-form of trilateral 

verbs meanings in the 
Arabic language 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مغة العربيةال  

االستشياد بالحديث النبكؼ الشريف  دمحم حسف احمد العطار
عند ابف عقيل )دراسة كصفية 

 تحميمية(

The Quoting of Hadiths at 
Ibin Aqeel (Descriptive and 

analytical Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مطيع سميماف دمحم 
 القريناكؼ 

لمكصكلة العامة في القرآف األسماء ا
 الكريـ دراسة نحكية داللية

Hemophoric Relative 
Pronouns A Semantic-

Syntactic Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مريـ دمحم دمحم الشيخ 
 عمي

السمعاني كجيكده الببلغية في ضكء 
كتابو )تفسير السمعاني( السكر 

 المدنية

Al - Sammani's Rhetorical 
Efforts in His Book Tafseer 

Al - Samani (Qur'anic 
Mmadinite Chapters) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سمية سمماف نصر 
 ابكرخية

األفعاؿ المتعدية ألكثر مف مفعكؿ 
في المغة العربية كاستعماالتيا في 

Transitive Verbs in Arabic 
and Their Usage in the 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية



 Holy Quran القرآف الكريـ
شاعرية ابف حجر العسقبلني )دراسة  دمحم صبحي عمي مقداد

 تحميمية(
Ibn Hajar Elasqlani Poetic 

Skill: Analytical Study 
الجامعة  ماجستير  2015

 اإلسبلمية
 المغة العربية

د دمحم الجعلكليد حام شعرية السرد )في ركايات ليمى  
 العثماف(

Poetic Narration (In the 
Novels of Layla Al-

Othman) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم عبدالقادر خالد 
 أبكعمي

الشخصية في أعماؿ زياد عبد 
 الفتاح الركائية

Characterization in the 
Novels of Ziad Abd-Elfatah 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

آراء األخفش األكسط النحكية  دمحم عمر عمار الدراكشة
كالصرفية عند ُشراح ألفّية ابف مالؾ 
في القرف الثامف اليجرؼ دراسة 

 كصفية تحميمية

Morphological and Syntactic 
Views of Al-Akhfash Al-

Awsat in Eighth - Century 
- AH Expositors of Ibn 

Malek's Alfiah A Descriptive 
and analytic Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عكدة يكنس عياد 
 الحشاش

اعتراضات أبي حياف النحكية عمى 
 العكبرؼ في تفسيره البحر المحيط

Abe Hayyan's Grammatical 
Objections on Al Akbari's 

interpretations of "Al Bahar 
Al Moheet" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

فاطمة ىاشـ حسف ابك 
 العيش

الزحيمي كجيكده الببلغية في ضكء 
كتابو التفسير المنير في العقيدة 
 كالشريعة كالمنيج )السكر المدنية(

Al-Zuhaili's Rhetorical 
Efforts in his Book "Al 
Tafseer Al-Munneer in 
Islamic Faith, Law and 
Methodology" (Quranic 

Madani Chapters) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

معالي شحدة دمحم 
 الكحمكت

االتجاه اإلسبلمي في شعر أحمد 
 دمحم الصديق: دراسة كصفية تحميمية

The Islamist trend in the 
poetry of Ahmed M. 

Alseddeek: An Analytical 
Descriptive Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سمات أسمكبية في مقامات ناصيف  مي حسف احمد يكنس
 اليازجي دراسة تحميمية

Stylistic Attributes in Nassif, 
Yazji's Maqamat An 

Analytic Study 

 الجامعة ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم صبحي عبدالعاطي 
 البحيصي

اإلشارات الببلغية في كصف الجنة 
في نكنية ابف قيـ الجكزية كأثرىا في 

 بناء النص

Rehetorical Signals in the 
Description of Paradise at 

the Poetic Structure of Iben 
Qaim  Al Jawzias,s  Nounia  
and its Impact on the text 

Structure 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

رفيق صدقي كامل 
 صياـ

الزحيمي كجيكده الببلغية في ضكء 
كتابو التفسير المنير في العقيدة 
 كالشريعة كالمنيج )السكر المكية(

Al-Zuheli's Rhetorical 
Efforts in his book Al 
Tafseer A Munneer in 

Akeda, Share'a and Menhaj 
(Qur'anic Maccan Chapters) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية



نائل دركيش سميماف 
 المصرؼ 

سيمياء األلكاف في شعر بمند 
 الحيدرؼ 

The Color of Semiotics of 
the Bland Haidari's Poetry 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

بلء جميل عبدالعزيز ع
 ابكعنزة

البيضاكؼ كجيكده الببلغية في 
ضكء تفسيره )أنكار التنزيل كأسرار 

 التأكيل(

AL-Baydawi Rhetorical 
Efforts in his Interpretation 

(Anwar Al Tanzeel Wa 
Asrar Al Ta'weel) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سعيد رضكاف سعيد 
 عبدك

السمعاني كجيكده الببلغية في ضكء 
كتابو تفسير السمعاني )السكر 

 المكية(

AL-samanis Rhetorical 
Efforts in His Book Tafseer 
AL-samani (Quranic Mecci 

Chapters) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

احمد دمحم ابراىيـ ابك 
 مصطفى

صيدة تداخل األجناس األدبية في الق
 العراقية المعاصرة

THE INTERFERENCE OF 
LITRARY RACESIN IRAQI 
CONTEMPORARY POEM 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

نضاؿ عمياف عكيض 
 العماكؼ 

 Foreignness and Nostalgia الغربة كالحنيف في شعر أحمد شكقي
at the Poetry of Ahmed 

Shawki 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المغة العربية

العيني كجيكده الببلغية المعاني  نيمة حسف سميـ حماد
كالبديع في كتابو عمدة القارغ شرح 

 صحيح البخارؼ 

Al A'ini and his Rhetorical 
Efforts Al Ma'ani Wa Al 

Badi'e in his book Omdat Al 
Qarei Explanation of Sahih 

Al Bukhari 

تير ماجس 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ساجده ابراىيـ رمضاف 
 قكتة

المصاحبات المغكية في صحيح 
 البخارؼ "دراسة كصفية داللية"

The Linguistic Association 
in Sahih Al Bokhari 

Descriptive and Functional 
Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 عاصف رفيق دمحم
 عبداليادؼ

جماليات الفف الركائي في ثبلثية 
 البحيرة ليحيى يخمف

The Fictional Aesthetics in 
AL - Bohaira Trilogy - 

Yahya Yakhlof 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم حسف عبد ربو ابك 
 شباب

مكقف أبي العباس المبرِّد مف 
( الككفييف )في كتابو المقتضب

 دراسة كصفية تحميمية

Abi Al Abas Al Mabred's 
Attitudetowards koffans in 
his Book Almuktadab: A 
Descriptive and Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

تحكالت الركاية التاريخية في األدب  دمحم دمحم حسف طبيل
 العربي

The Historical Novel 
Changes in Arabic 

Literature 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

طو محمكد عطيو 
 صالحو

زيادة الحركؼ في عصكر االحتجاج 
 )دراسة نحكية داللية(

Increasing the Letters in the 
Invoking Periods: (A 

Referential Grammatical 
Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
بلميةاإلس  

 المغة العربية

أالء دمحم تيسير دركيش 
 السكسي

 Mohammed Abdul دمحم عبد المطمب )ناقًدا كببلغًيا(
Muttaleb: Critic and 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية



Rhetorician 
مازف دمحم الخطيب 

 عدكاف
آراء أبي عمي الفارسي في منيج 

حياف  السالؾ كارتشاؼ الضرب ألبي
 األندلسي )دراسة كصفية تحميمية(

The Views of Abu Ali Alfarsi 
in Mantaj Alsalik and 
Irtishaf Al Darb for Abi 
Hayan Al Andalosi: A 

Descriptive - Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

آمنو عبد العزيز دمحم 
 العرقاف

بدايات القصة العربية ثيمة المرأة في 
 الحديثة

Topics about woman in the 
beginning of: (Modern 

Arabic Story) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ابراىيـ عبد العزيز 
 حسيف فارس

البنى التركيبية لؤلمثاؿ العامية 
 الفمسطينية دراسة نحكية داللية

The Structure of the 
Palestinian Proverbs A 

Syntacitic Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

التراكيب النحكية في القصص  نضاؿ فؤاد حسيف العيمة
دراسة كصفية تحميمة -القرآني   

The Grammatical structures 
in The holy Quranic stories 
A Descriptive  Analytical 

Study 

ر ماجستي 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم عبدالمجيد دمحم 
 الصاكؼ 

 Thanght and Arts in Khalaf الفكر كالفف في شعر خمف الحديثي
Al Hudaithy's Poetry 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

األلكاف البديعية في السكر المكية  حمادة خالد دمحم عمكاف
تحميمية( )دراسة كصفية  

Alibadieih Types in the 
Quranic Maccan Chapters: 
(A Descriptive Analytical 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

المكصكالت في صحيح البخارؼ  أحبلـ مطيع أحمد حماد
 )دراسة كصفية تحميمية(

Complementizers in Sahih 
Bukhari: A Descriptive 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 Ahmed Bkheet Poetry (An شعر أحمد بخيت )دراسة تحميمية( االء نعيـ عمي القطراكؼ 
anlytical Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عطية الخير عبد القادر 
 عمي ميادؼ

عببلكؼ النحكية آراء صبلح الديف الز 
في كتابو معجـ أخطاء الكتاب 

 )دراسة كصفية تحميمية(

Grammatical Views of 
Salahudin Al-Zabalawi in 
his Book, Dictionary of 

writers' Errors: (Descriptive 
and Analytical Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

تياني سالـ دمحم ابك 
حصبل  

الشعر الفمسطيني المقاـك في القرف 
 - 2000الكاحد كالعشريف )
ـ(2015  

Palestinian Resistant Poetry 
in the Twenty - First 

Century (2000 - 2015 AD) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

آراء أبي حياف األندلسي في كتاب  ميند عكني خضر عكاد
طي "دراسة ىمع اليكامع لمسيك 

 كصفية تحميمية"

  The Andalusian Abu 
Hayyan Opinions about the 
Book of Hma Alhuama for 

AlSuyooti 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سماء خالد جماؿ 
 العربيد

أثر أبي حياف في تبلميذه شارحي 
 األلفية )دراسة كصفية تحميمية(

The Impact of Abe Hayan 
on his Students' 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المغة العربية



Interpretation of the Alfiayh: 
A Descriptive Analytical 

Study 
التراكيب النحكية مف الكجية  االء نايف أحمد صالحو

الببلغية في القرآف الكريـ الخمسة 
(10-6أجزاء الثانية )  

The syntactic structures 
from the rhetorical prospect 

of the holy Quran The 
second five parts "6-10" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سميو عصاـ ابراىيـ 
 كادؼ

جدلية الحياة كالمكت في ركايات 
براىيـ نصر هللا   -غساف كنفاني كا 

 دراسة تحميمية

The dialectics of life and 
death in Ghassan Kanafani 

And Ibrahim Nasrallah 
Novels 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ايماف نعماف شعباف 
 عمكاف

أثر المبرد في تفسير البحر المحيط 
ألبي حياف األندلسي )دراسة كصفية 

 تحميمية(

Al Mubarid's Role in the 
Interpretation of Al Bahr Al 
Muheet: A Descriptive - 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عبد الرحمف محمكد 
 عبدهللا ابك جزر

الظكاىر التركيبية في شعر بني أسد 
في العصر الجاىمي دراسة كصفية 

 تحميمية

Structural Phenomena in 
Bani Asad poetry in the 

Pre-Islamic Era: A 
descriptive and analytical 

study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

الغمكض في الشعر الفمسطيني بعد  سماح أحمد حممي سميـ
ـ1987عاـ   

The Ambiguity of 
Palestinian Poetry After 

1987 AD 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اسامو دمحم مصطفى 
 القطاكؼ 

 The Poetic Picture of الصكرة الشعرية عند تميـ البرغكثي
Tamim Barghouthi 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

التراكيب النحكية مف الكجية  اريج عاطف دمحم االسكد
الببلغية في القرآف الكريـ الخمسة 

 أجزاء األخيرة

The syntactic structures 
from  the Rhetorical  

prospect  of the holy Quran 
in the last five chapters of 

the Quran 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مصطفى يحيى 
 مصطفى سركر

التشكيل الجمالي في شعر عمي 
 فكدة

Aesthetic Structures in Ali 
Fouda  Poetry 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عربيةالمغة ال  

آراء ىشاـ الضرير كثغمب النحكية  سكزاف زىير بدر حسيف
كالصرفية في كتابي إرتشاؼ 

الضرب كمنيج السالؾ إلبي حساف 
 األندلسي

 دراسة كصفية تحميمة

Morphological  and   
Syntactic Views of Hisham 
Aldrear And Thalb  INHIS 
Book  Irtshaf Aldarb And 
Manhj Al Salik To Abu 
Hayyan Descriptice And 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اسماء تكفيق عبد القادر 
 االسطل

الفاء في صحيح البخارؼ )دراسة 
 نحكية(

"Al - fa" letter in Sahih Al - 
Bukhari: A syntactic study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

بيةالمغة العر   

 المغة العربيةالجامعة  ماجستير  The Voice "Dad" In The 2017 -صكت الضاد في المغة العربية نضاؿ أحمد دمحم 



 - Arabic Language دراسة كصفية تاريخية الشريف
Historical Descriptire STudy 

 اإلسبلمية

أسماء طارؽ إسماعيل 
 رياف

الحركؼ المقطعة في فكاتح السكر 
دراسة لغكية تحميميةالقرآنية   

Separated Huruf (letters) in 
the beginning of Quranic 

Suras: A Linguistic - 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

بنية السرد الركائي في ثبلثية أرض  دعاء كائل يكسف بدر
 كنعاف لمسبعاكؼ 

The Narrative Structure of 
Alsabawy's Triangle Ard 

Kanan 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ايماف اياد ابراىيـ عبد 
 الجكاد

المسائل الخبلفية بيف البصرييف 
كالككفييف في "إعراب القراءات السبع 
كعمميا " البف خالكيو )دراسة كصفية 

 تحميمية(

Contrroversial Issues 
between AL-Basreen and 

AL-Kufeen in Ibn 
Khalawia's Book En titled " 

Parsing the seven 
Readings and its causes 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ركاياتا شعبة ككرش دراسة لغكية  سندس دمحم سميماف قاسـ
 مكازنة

Shou'ba' and Warch's Two 
Quranic Reciting Methods A 

Comparative Linguistics 
Studying 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

معالي سعدك العبد 
 شاىيف

البنى السردية  في ركايات أحمد 
رفيق عكض  "القرمطي"،"عكا 

 كالممكؾ" أنمكذجاً 

Narrative structures of 
Ahmad Rafeek Awads 

Novels. 'El-Qurmuti","Akka 
and the kings"as models 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

نسمو دمحم سبلمو ابك 
 ضيير

استشياد أبي حياف األندلسي 
بميجات العرب في كتابو إرتشاؼ 

دراسة كصفية تحميمية -الضرب   

The Use Abu Hayyan al-
Andalusis Use of Arabic 

Dialects in His Book 
"Tasting Honey" An 

Analytical Descriptive Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

سياـ دمحم عبد هللا 
 العاصي

الصدارة في الجممة الفعمية في 
صحيح البخارؼ )دراسة نحكية 

 داللية(

The Matization in the 
Verbal Sentence in Sahih 
Al-Bukhari: (Denotational 

Grammatical Study) 

تير ماجس 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ابراىيـ دمحم ابراىيـ 
 سمماف

مكقف المرادؼ مف سيبكيو )دراسة 
 تحميمية مف خبلؿ كتبو(

Almuradi's Attitude Towards 
Sebawaih: Analytical Study 

of his Books 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

عبدهللا ماىر أحمد 
 السكسي

خطب الحجاج بف يكسف الثقفي 
 "دراسة أسمكبية"

Al-Hajaj Bin Yousef Al-
Thaqafy Speeches: (A 

Stylistic Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

شيماء مازف حسف 
 الحاج

البناء الببلغي في أشعار السيرة 
 النبكية البف ىشاـ دراسة تحميمية

The Rhetorical construction 
in the Prophet's Biography 
in Ibn Hisham's Poetry: An 

Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية



الزحيمي كجيكده النحكية في كتابة "  دمحم ابراىيـ حسف حمد
التفسير المنير"  دراسة كصفية 

 تحميمية

Az- Zuhaili And His Nahawi 
Efforts In His Book "At - 
Tafsir Al - Muneer  A 

Descriptive And Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ريياـ فيصل حسيف 
 ابكسعدة

األحرؼ المشبية بالفعل في صحيح 
 البخارؼ 

The Status of 
Complementizers Related 

to the Verb in Sahih 
Bukhari: A Descriptive 

analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

المقدمة المحسبة كألفية اآلثارؼ  اسبلـ مازف أحمد البـز
 )دراسة مقارنة(

Al Mokadema Al Moesba 
and Al fiayat Al Athari A 

Comparitive Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

مكد سعيد حمدؼ مح
 صافي

أحاديث األخبلؽ في الكتب الستة 
 )دراسة ببلغية(

The Hadiths of Ethics in the 
Six Books: A Rhtoric Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم عبد السبلـ دمحم 
 مسعكد

اْعِتَراَضاُت َياِسيَف اْلُعَمْيِميِّ َعَمى اْبِف 
َيِتِو َعَمى اأْلَْلِفياة ِمْف َماِلِؾ ِفي َحاشِ 

ِؿ اْلِكَتاِب ِإَلى َباِب الناْعتِ   َأكا

The Objections of Yassin 
Al-Alimi Against Ibn Malik 

in his Footnote on the 
Millennium from the 
Introduction to the 

Epithet/Denomination 
Chapter 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

لعربيةالمغة ا  

ايو اسماعيل عطيو 
 بحر

التراكيب النحكية مف الكجية 
الببلغية في القرآف الكريـ الخمسة 

(20-16أجزاء الرابعة )  

The syntactic structures 
from the rhetorical prospect 

of the holy Quran Five 
fourth parts "16-20" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

شريف بساـ حسيف 
 صالحة

بناء الخطاب الركائي في ثبلثية 
 بكاء العزيزة لعمي عكدة

The Development of 
Novelistic Discourse within 
Ali Oda's "Bukaa Alaziza" 

trilogy 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

معتز ابراىيـ عبدالرازؽ 
 عكاد

دس الفكر النحكؼ في القرف السا
دراسة كصفية تحميمة -اليجرؼ   

The Concept Of Syntax In 
The Sixteen Century A.H. 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 -اإلعبلؿ في مكّطأ اإلماـ مالؾ  خالد مكسى دمحم ابكالعبل
 دراسة كصفّية تحميمية

The Substitution in Imam 
Malik's Muwatta' - 

Descriptive and Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

اريج صالح شحادة ابك 
 تيـ

األصكؿ النحكية المختَمف عمييا بيف 
القدماء كالمحدثيف )دراسة تاريخية 

 مكازنة(

The Grammatical Assets 
Disputed between the 
Ancients and Moderns 

ة الجامع ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

ريـ عبدالفتاح سميماف 
 زعيتر

التراكيُب النحكياة مف الُكجيِة 
الببلغيِة في القرآِف الكريـ )مف الجزء 

العشريف إلى الجزء الخامس 

The Structural Phrases of 
the Rhetorical Language of 
the Holy Quran (from the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية



 20th Chapter to the 25th كالعشريف(
Chapter) 

حنيف دمحم عمر ابك 
 سمعاف

التكجييات النحكية لمشكاىد القرآنية 
في التذييل كالتكميل ألبي حياف 
 -األندلسي حتى نياية التكابع 
 دراسة كصفية تحميمة

The Grammatical 
Orientations of the Qurani 

Citations in  Altatheel 
Waltakmeel" Book by Abo 
Hayyan the Andalusian 

Until the End of the 
Grammatical Subjoined A 
Descriptive and Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

يكسف عبد الفتاح أحمد 
 األسطل

األسماء التي ليا حق الصدارة في 
ة كصفية دراس -صحيح مسمـ 

 تحميمية

Names That Have the 
Foreground Right in Sahih 

Muslim ( A Descriptive 
Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

لبنى عبد العزيز جبر 
 ابك جميـك

المكاف كالزماف في ركاية القمع 
 العربية

Space and Time in the 
Novel Arab of Repression 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دراسة  -شعر عزالديف المناصرة  ببلؿ حسيف دمحم الدباغ
 سيميائية

Poetru Of Ezzedeen Al-
Manasrah - Semantic 

Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

 -المدنية  األلكاف البديعية في السكر ياسميف أحمد سعيد لبد
 دراسة كصفية تحميمية

Alibdieih Types in the 
Quranic Civil Chapters - a 
Descriptive Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

دمحم محمكد عمياف 
 المصرؼ 

ْيِف  ي ِفي ِشْعِر ِعْز الدِّ الّتَماُسُؾ الناصِّ
 الَمَناصَرة

Textual Cohesion in the 
Poetry of Ezzedeen Al-

Manasrah 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

احبلـ فرج ابراىيـ 
 العكمكؾ

الشخصية الييكدية في القصة 
دراسة تحميمية مقارنة -القرآنية  

The Jewish Character 
through the Qrranic Story - 
Comparative Analytic Study 

ير ماجست 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حنيف عبد القادر جماؿ 
 اليندؼ

ظاىرة التغير الداللي في العصر 
دراسة داللية في ضكء  -الحديث 

 المعجـ الكسيط

The Semantic Change 
Phenomenon in Modern 

Times - A Semantic Study 
in the Light of Alwaseet 

Dictionary 

جامعة ال ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

منير عكض حسيف 
 المقيد

رمز البحر في الشعر الفمسطيني 
 المعاصر

The Sympole of the Sea in 
Contemporary Palistinan 

Poitry 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المغة العربية

حسيف راضي خميل 
 العايدؼ

 -المنصكب عمى نزع  الخافض 
ميميةدراسة كصفية تح  

Al-Mansoub to remove the 
opponent- an analytical 

descriptive study 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 المغة كالنحك

إبراىيـ مصطفى إبراىيـ 
 رجب

الصكتية كداللتيا في شعر  البنية "
دراسة  -عبد الناصر صالح 

"The structure of sound and 
its significance in the poetry 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 المغة كالنحك



 of Abdel Nasser Saleh - a "تاريخية كصفية تحميمية
historical study descriptive 

analysis" 
حامد حسيف محمكد 

 عاشكر
شرح العكامل المائة ليحيي بف عمي 

دراسة كتحقيق -بف نصكح الركمي   
Yahea Bin Ali Bin Nasooh 

Al Roomi A Study and 
Examination 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 المغة كالنحك

سييل اسعد سمماف  
 أبكزىير

حاشية الفيشي عمى شرح قطر 
الندػ كبل الصدػ :  دراسة 

 كتحقيق .

A footnote to the 
explanation of the dew 

diameter and echo: study 
and investigation. 

جامعة ال ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 المغة كالنحك

بساـ حسف عبد الفتاح 
 ميره

 -صيغة أفعل في المغة العربية 
 دراسة كصفية تحميمية

A more effective formula in 
Arabic - descriptive and 

analytical study 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 المغة كالنحك

بياء الديف سمير عطيو 
 زقكت

ق بيف التعميـ المحاسبي مدػ التكاف
في فمسطيف كاحتياجات سكؽ العمل 
"دراسة ميدانية: المؤسسات الدكلية 
 العاممة في المحافظات الجنكبية"

The Extent of Compatibility 
between Accounting 

Education in Palestine and 
the Labor Market Needs 

"Field Study on the 
International Non-

Governmental 
Organizations Operating in 
the Southern Governorates" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

احمد منار احمد ابك 
 جزر

مدػ تطبيق البنكؾ اإلسبلمية  
لمحاسبة المسئكلية االجتماعية في 

 فمسطيف

The Extent of Applying 
Social Responsibility 

Accountability by Islamic 
Banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

يكسف حسف حامد 
 عياش

أثر فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية في 
إحكاـ الرقابة عمى الكحدات غير 
الربحية في ضكء معايير المراجعة 
الدكلية بالتطبيق عمى أنشطة ككالة 

كنركا( في غزةالغكث الدكلية ) األ  

Effect of the effectiveness 
of the internal control 

system on the control of 
non-profit units in the light 
of the international auditing 
standards applied to the 

activities of the UNRWA in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

يلالمحاسبة كالتمك   

مدػ فاعمية المكازنة كأداء تخطيط  عطا دمحم دمحم العمرؼ 
كرقابو كتقييـ لؤلداء في ككالة األمـ 
المتحدة إلغاثة كتشغييل البلجئييف 

 الفمسطينييف في قطاع غزه

The effectiveness of the 
budget as a planning 

performance, monitoring 
and performance evaluation 
in the United Nations Relief 

and Works Agency for 
Palestinian refugees in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



سبل تفعيل دكر الرقابة لضبط  عكني راغب دمحم الباشا
األداء المالي الخاص بالمدفكعات 
 العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية

Ways of activating the role 
of supervision to control the 

financial performance of 
public payments to the 
Palestinian National 

Authority 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أمير إبراىيـ عبد 
 الرحمف المسحاؿ

تصكر مقترح لتطبيق نظاـ التكاليف 
شطة المبنية عمى األن ABC في   

 -الشركات الصناعية  الفمسطينية
دراسة تطبيقية عمى شركة الشرؽ 
 األكسط لصناعة األدكية بقطاع غزة

A proposal for implementing 
the ABC system in the 
Palestinian industrial 

companies - an applied 
study on the Middle East 

pharmaceutical company in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خالد محمكد ديب 
 الكحمكت

مدػ أعتماد المصارؼ التجارية 
عمى التحميل المالي في ترشيد القرار 

دراسة ميدانية عمى  -االئتماني 
 المصارؼ العاممة في قطاع غزة

The extent of the 
dependence of commercial 
banks on financial analysis 
in the rationalization of the 

credit decision - a field 
study on banks operating in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكافع الدمج المصرفي في فمسطيف  مييب دمحم أحمد زايده
كمحدداتو " دراسة تطبيقية عمى 

الكطنية العاممة " المصارؼ  

The motives of the banking 
integration in Palestine and 
its determinants "An applied 
study on the national banks 

operating" 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نيفيف عبدهللا عيادة 
 أبكسميدانة

مجاالت مساىمة استخداـ المراجعة 
التحميمية في تخطيط كآداء عممية 
المراجعة ػ دراسة تحميمية آلراء 

مراجعي الحسابات بمكاتب كشركات 
 المراجعة في قطاع غزة ػ فمسطيف

Areas of Contribution The 
use of analytical review in 

the planning and 
performance of the audit 

process An analytical study 
of the views of the auditors 

in auditing offices and 
companies in the Gaza 

Strip Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

فايز زىدؼ سميـ 
 الشمتكني

مدػ داللة القكائـ المالية كأداة 
لئلفصاح عف المعمكمات الضركرية 
 -البلزمة لمستخدمي القكائـ المالية 

سة تطبيقية لمقكائـ المالية  درا
 المنشكرة في المصارؼ الفمسطينية

The extent of the 
significance of the financial 

statements as a tool to 
disclose the necessary 

information necessary for 
the users of the financial 
statements - An applied 

study of the financial 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



statements published in the 
Palestinian banks 

التسييبلت االئتمانية المتعثرة في  دعاء دمحم احمد زايده
الجياز المصرفي الفمسطيني دراسة 
تطبيقية عمى المصارؼ الكطنية 

 العاممة في قطاع غزة

Credit facilities in the 
Palestinian banking system 
is an applied study on the 
national banks operating in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم يكسف حسف 
 اليباش

استخداـ مقاييس التدفق النقدؼ 
كالعائد المحاسبي لمتنبؤ بالتدفقات 

بيقية النقدية المستقبمية دراسة تط
 عمى المصارؼ الفمسطينية

The use of cash flow and 
accounting revenue to 

predict future cash flows is 
an applied study of 
Palestinian banks 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدحت فكزػ عمياف 
 كادػ

أثر التضخـ عمى اإلفصاح 
مالية في الكحدات المحاسبي لمقكائمال

االقتصادية الفمسطينية ػ دراسة 
 احميمية تطبيقية

The Effect of Inflation on 
the Accounting Disclosure 
of Financial Statements in 
Palestinian Economic Units 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مات المحاسبية في دكر نظـ المعمك  بساـ محمكد دمحم احمد
ترشيد القرارات اإلدارية في منشآت 
العماؿ الفمسطينية ػ دراسة تطبيقية 
عمى الشركات المساىمة في قطاع 

 غزة

The role of accounting 
information systems in the 

rationalization of 
administrative decisions in 
the Palestinian workers' 

establishments. An applied 
study on the joint stock 
companies in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حرية شعباف دمحم 
 الشريف

مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية 
دراسة تطبيقية عمى  -االلكتركنية 

 المصارؼ العاممة في قطاع غزة

Threats of Electronic 
Accounting Information 
Systems – An Empirical 
Study on Banks in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبد هللا جميل عبد هللا 
 أبك معيمق

التكاليف المعيارية كأداة تخطيط 
 -كرقابة  في الشركات الصناعية 
دراسة تطبيقية عمى الشركات 

غزة الصناعية  في قطاع  

Standard costs as a tool for 
planning and control in 

industrial companies - An 
applied study on industrial 
companies in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

صباح أسامة عمي 
 شراب

أثر اإلعبلف عف تكزيعات األرباح 
الشركات المدرجة  عمى أسعار أسيـ

 -في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية 
 دراسة تطبيقية

The effect of the 
announcement of dividends 

on shares of companies 
listed on the Palestine 

Securities Exchange - an 
applied study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



أثر الرقابة المالية عمى استمرار   شرؼجياد دمحم دمحم
التمكيل لممؤسسات األىمية دراسة 

المؤسسات األىمية في  -ميدانية 
 قطاع غزة

The impact of financial 
control over the 

continuation of funding for 
NGOs field study - the civil 

institutions in the Gaza 
Strip 

معة الجا ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إطار مقترح لتطكير السياسة  زياد جبلؿ خميل الدماغ
التمكيمية لدعـ عمميات التمكيل في 

دراسة  -المصارؼ اإلسبلمية 
تطبيقية عمى المصارؼ اإلسبلمية 

 الفمسطينية

Proposed framework for the 
development of financing 
policy to support financing 
operations in Islamic banks 

- An applied study on 
Palestinian Islamic banks 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر المكازنة كأداة تخطيط مالي في  دمحم حسف دمحم الجديمى
المنظمات غير الحككمية في قطاع 

 غزة

The role of the budget as a 
financial planning tool in the 

non-governmental 
organizations in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ىاني فرحاف سبلمة 
 الزايغ

دكر المراجع الخارجي في تقييـ أدلة 
اإلثبات إلبداء الرأؼ عمى القكائـ 

المالية كفقًا لمعايير المراجعة الدكلية 
راسة تطبيقية عمى أداء مكاتب )د

 كشركات المراجعة في فمسطيف(

The Role of the External 
Auditor in Evaluating the 
Evidence to Evaluate the 
Financial Statements in 

Accordance with 
International Auditing 

Standards (An Empirical 
Study on the Performance 

of Audit Offices and 
Companies in Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اياد حسف حسيف ابك 
 ىيف

العكامل المؤثرة في جكدة تدقيق 
الحسابات مف كجية نظر مدققي 

 الحسابات في فمسطيف

Factors Affecting the 
Quality of Auditing from the 
Point of View of Auditors in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

صبلح مجدؼ صبلح 
 عدس

إطار مقترح لتطبيق نظاـ التكاليف 
( في ABCالمبني عمى األنشطة )
الجامعات الفمسطينيةػ دراسة تطبيقية 
 عمى الجامعة اإلسبلمية بقطاع غزة

Proposed framework for the 
application of cost-based 

system (ABC) in Palestinian 
universities. An applied 

study on the Islamic 
University in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ايياب عبدهللا رجب 
 حماد

Measuring the Technical 
Effciency of the Banking 
Sector in Palestine Using 
the Data Envelopment 

analysis Approach 

Measuring the Technical 
Effciency of the Banking 
Sector in Palestine Using 
the Data Envelopment 

analysis Approach 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



استخداـ  العكامل المؤثرة عمى كفاءة دمحم مكسى دمحم النجار
المكازنات التقديرية كأداة تخطيط 
كرقابة في الجامعات الفمسطينية 

 بمحافظات غزة

Factors affecting the 
efficiency of the use of 

discretionary budgets as a 
planning and control tool in 
the Palestinian universities 
in the Gaza governorates 

لجامعة ا ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خالد ىاني سعيد 
 الحسيني

مد االعتماد عمى المعمكمات 
المحاسبية في تقدير ضريبة الدخل 
لمشركة الفمسطينية ػ دراسة تطبيقية 
عمى الشركات المساىمة العامة 

 كالخاصة

Extend the reliance on 
accounting information in 

the estimation of the 
income tax for the 

Palestinian company 
applied study on public and 

private shareholding 
companies 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

باسل جبر حسف ابك 
 زعيتر

العكامل المؤثرة عمى ربحية 
المصارؼ التجارية في فمسطيف 

1997-2004  

Factors affecting the 
profitability of commercial 
banks in Palestine 1997-

2004 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

قياس مدػ كفاءة السكؽ المالي  دمحم يكسف عنتر األغا
الفمسطيني عمى المستكػ الضعيف 

دراسة تطبيقية عمى أسيـ  -
الشركات المدرجة في السكؽ المالي 

 الفمسطيني

Measuring the efficiency of 
the Palestinian financial 

market at the weak level - 
an applied study on the 

shares of companies listed 
in the Palestinian financial 

market 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عاىد عيد عبد الرحمف 
 سرحاف

سابات الخارجي في دكر مدقق الح
تقكيـ القدرة عمى االستمرارية لدػ 
الشركات المساىمة العامة في 

دراسة تحميمية ألراء  -فمسطيف 
المراجعيف الخارجييف كمدراء 

 الشركات المساىمة

The Role of the External 
Auditor in Assessing the 
Ability of Continuity in 
Public Shareholding 

Companies in Palestine - 
An Analytical Study of the 

Opinions of External 
Auditors and Directors of 
Joint Stock Companies 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

طمعت ممدكح أحمد 
 باركد

مدػ تكافر مقكمات تطبيق نظاـ 
التكاليف المبنية عمى األنشطة في 

ية العاممة في قطاع المصارؼ الكطن
 غزة

The availability of the 
components of the system 
of cost-based activities in 

the national banks 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

رانية خميل حساف ابك 
 سمرة

تطكير سياسة الكدائع المصرفية في 
دراسة  -ل نظرية إدارة الخصـك ظ

تطبيقية عمى المصارؼ التجارية 

Development of the policy 
of bank deposits under the 

theory of liability 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 management - an applied الكطنية العاممة في فمسطيف
study on the national 

commercial banks operating 
in Palestine 

آليات تنشيط سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ  خالد دمحم جرىد نصار
المالية في ضكء منتجات اليندسة 

دراسة تطبيقية عمى  -المالية 
 المستثمريف في قطاع غزة

Mechanisms to activate the 
Palestine Securities 

Exchange in the light of 
financial engineering 

products - an applied study 
for investors in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

كائل دمحم ابراىيـ خمف 
 هللا

كاقع إعداد كتنفيذ المكازنات 
كالتخطيطية في الشركات الصناعية 

 قطاع غزة دراسة ميدانية

The reality of the 
preparation and 

implementation of budgets 
and planning in the 

industrial companies Gaza 
Strip field study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دراسة كتقييـ نظاـ المعمكمات  عدناف دمحم دمحم قاعكد
المحاسبية اإللكتركنية في الشركات 

عمى  الفمسطينية دراسة تطبيقية
الشركات المساىمة في محافظات 

 غزة

Study and Evaluation of the 
Electronic Accounting 
Information System in 

Palestinian Companies An 
applied study on the 

shareholding companies in 
the Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

يل ابراىيـ عبدهللا خم
 شقفة

نمكذج مقترح لتطبيق نظاـ التكاليف 
المبني عمى األنشطة في مستشفى 

دراسة تطبيقية عمى  -غزة األكركبي 
 قسمي الدـ كالتخثر كالميكركبيكلكجي

Proposed model for the 
application of the cost-

based system of activities 
in the European Gaza 

Hospital - an applied study 
on the blood, thrombotic 

and microbiological sections 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم مصطفى محمكد 
 القدرة

أثر االستثمار في المدف الصناعية 
في فمسطيف عمى تكفير فرص 

العمل دراسة حالة المدف الصناعية 
لحرة الخاصة كالمناطق الصناعية ا

 لمييئة العامة لممدف الصناعية

The Impact of Investment in 
the Industrial Cities in 

Palestine on the Availability 
of Employment 

Opportunities A Case Study 
of Industrial Cities and 
Special Free Industrial 
Zones of the General 
Authority for Industrial 

Estates 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  The Role of Modern 2007تطكر أساليب المحاسبة اإلدارية في دركيش مصطفي 



تطكير األداء المالي في الجامعة  دركيش الجخمب
 اإلسبلمية

Managerial Accounting in 
Developing Financial 

Performance:  Practical 
Study of Islamic University 

Budget Preparation in 
Accordance With ABC 

Method. 

 اإلسبلمية

عبد المطيف عيادة احمد 
 سالـ داكد

العكامل المؤثرة عمى سيكلة السيـ 
 في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية

Factors affecting the 
liquidity of the stock in the 

Palestine Securities 
Exchange 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أحمد عبد اليادؼ سعيد 
 شبير

دكر المعمكمات المحاسبية في اتخاذ 
دراسة تطبيقية  -القرارات اإلدارية 

عمى الشركات المساىمة العامة في 
 فمسطيف

The Role of Accounting 
Information in 

Administrative Decision 
Making - An Empirical 

Study on Public 
Shareholding Companies in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

فريد أحمد عبد الحافع 
 غناـ

اطار مقترح إلعداد كتطبيق مكازنة 
 البرامج كاألداء في فمسطيف

A proposed framework for 
the preparation and 

implementation of the 
program and performance 

budget in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

منتصر أحمد سالـ 
 حجازؼ 

أثر تطبيق الجكدة الشاممة عمى 
تطكير كظائف كمياـ المراجعة 
الداخمية دراسة حالة الشركات 

اصمةعمى األيزك في قطاع غزةالح  

The Impact of Total Quality 
Appraisal on the 

Development of Internal 
Audit Functions and Tasks 
The Case Study of ISO 
Companies in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سناء عبد اليادؼ مسمـ 
 الجعيدؼ

كأىمية القياس المحاسبي دكر 
لممكارد البشرية في الجامعات 

دراسة   -الفمسطينية في قطاع غزة 
 تحميمية تطبيقية

The Role and Importance 
of Accounting Measurement 

of Human Resources in 
Palestinian Universities in 

the Gaza Strip - An 
Analytical and Applied 

Study 

ستير ماج 2007 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

منير جمعة سميـ 
 القطاطي

منافع اإلفصاح عف التكاليف البيئية 
دراسة تطبيقية عمى الشركات  -

 الصناعية في قطاع غزة

Benefits of Environmental 
Cost Disclosure - An 
Empirical Study on 

Industrial Companies in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



ماجد دمحم سميـ ابك 
 ىداؼ

تقكيـ كتطكير األداء الرقابى لديكاف 
الرقابة المالية كاإلدارية ػ دراسة 

تطبيقية عمى المؤسسات الحككمية 
 في قطاع غزة

Evaluation and 
Development of the Audit 

Performance of the 
Financial and Administrative 
Control Bureau An applied 

study on government 
institutions in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

معكقات عمل كحدات المراجعة  عبير دمحم فتحي العفيفي
الداخمية كاآلليات المقترح لزيادة 

عمى  فاعميتيا دراسة تحميمية تطبيقية
مؤسسات السمطة الكطنية 

 الفمسطينية

Obstacles to the work of 
the internal audit units and 
the proposed mechanisms 

to increase their 
effectiveness Analytical 

study applied to the 
institutions of the 

Palestinian National 
Authority 

الجامعة  ماجستير  2007
سبلميةاإل  

 المحاسبة كالتمكيل

ايياب حمد عبد 
 المعطي الرفاتي

عمميات مكافحة غسيل األمكاؿ كأثر 
االلتزاـ بيا عمى فعالية النشاط 

 المصرفي الفمسطيني

Anti-money laundering 
operations and the impact 
of their commitment on the 
effectiveness of Palestinian 

banking activity 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ىاني انكر محمكد 
 صالحو

شركات الكساطة كأثرىا عمى تنمية 
 سكؽ رأس الماؿ الفمسطيني

Brokerage companies and 
their impact on the 
development of the 

Palestinian capital market 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

سبة كالتمكيلالمحا  

فريد منصكر حمداف 
 سميـ

أثر تطبيق المبدأ النقدؼ عمى داللة 
المعمكمات المالية لمتخذؼ القرارات 
 في بمديات قطاع غزة في فمسطيف

The impact of applying the 
monetary principle on the 
significance of financial 
information for decision-

makers in the municipalities 
of the Gaza Strip in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إبراىيـ دمحم سميماف شيخ 
 العيد

مدػ فاعمية المكازنات كأداة 
لمتخطيط كالرقابة في بمديات قطاع 

 غزة

The effectiveness of 
budgets as a tool for 

planning and control in the 
municipalities of the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دراسة كتحميل العكامل المؤثرة في  نكر ىاني فرحاف العشي
اختيار طريقة تقييـ المخزكف السمعي 
" دراسة تطبيقية عمى الشركات 
 الصناعية العاممة في قطاع غزة "

Study and analysis of the 
factors influencing the 
selection of commodity 

stock valuation method "An 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



applied study on industrial 
companies operating in the 

Gaza Strip" 
بياءالديف احمد مصباح 

 العريني
اطار مقترح لتطبيق األساس 

إعداد مكازنة الجامعات الصفرؼ في 
 كالكميات المتكسطة في قطاع غزة

Proposed Framework for 
the Implementation of the 
Zero-Based Budget at 

Universities and Colleges in 
Gaza Strip  

 "Applied study on the 
Community College of 
Applied Sciences and 

Technology". 

لجامعة ا ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

طارؽ يكسف سميماف 
 ابك العجيف

تحميل المكازنة التطكيرية لمييئات 
المحمية الكبرػ في قطاع غزة في 

2005ػ  2001الفترة   

Analyzing the Capital 
Budget of Major Local 

Authorities in Gaza Strip 
during (2001-2005) 

 الجامعة ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أحمد رمضاف أحمد 
 مرتجى

قياس امكانية تطبيق محاسبة 
المسؤكلية في الجامعات الفمسطينية ػ 

 دراسة ميدانية

Measuring the applicability 
of liability accounting in the 

Palestinian universities 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مكيلالمحاسبة كالت  

دمحم جميل يكسف 
 حبكش

مدػ التزاـ الشركات المساىمة 
العامة الفمسطينية بقكاعد حككمة 

دراسة تحميمية آلراء  -الشركات 
المراجعيف الداخمييف، المراجعيف 
الخارجييف، مدراء الشركات 

 المساىمة

Palestinian Public 
Shareholding Companies' 
Compliance with Corporate 
Governance Rules - An 
Analytical Study of the 
Opinions of Internal 

Auditors, External Auditors, 
Directors of Joint Stock 

Companies 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ إدراؾ المستثمريف في سكؽ  أنكر عدناف دمحم نجـ
فمسطيف لؤلكراؽ المالية ألىمية 

خداـ المعمكمات المحاسبية است
 لترشيد قراراتيـ االستثمارية

The extent to which 
investors in the PSE 

recognize the importance of 
using accounting 

information to rationalize 
their investment decisions 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مد أحمد حسيف اح
 المشيراكؼ 

أثر متغيرات عناصر المركز المالي 
 -في ربحية المصارؼ اإلسبلمية 
دراسة تحميمية عمى المصارؼ 
اإلسبلمية في فمسطيف لمفترة مف 

2005إلى  1996  

The Effect of Variables of 
the Elements of the 

Financial Position on the 
Profitability of Islamic Banks 

- An Analytical Study on 
Islamic Banks in Palestine 
for the Period 1996-2005 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  Obstacles to the application 2007معكقات تطبيق معايير المحاسبة احمد عبدالفتاح 



الدكلية في شركات المقاكالت في  دمحمسعيد/ العفيفي
قطاع غزة ػ دراسة ميدانية عمى 

في قطاع غزة شركات المقاكالت  

of international accounting 
standards in construction 
companies in the Gaza 

Strip Field study on 
construction companies in 

the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

 -ىرة التيرب مف ضريبة الدخل ظا سالـ عميرة سالـ العمكر
 دراسة تحميمية عمى قطاع غزة

The phenomenon of 
evasion of income tax - An 

analytical study on the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ناصر عبد العزيز جابر 
 مصمح

أثر استخداـ الحاسكب عمى أنظمة 
ية في المصارؼ الرقابة الداخم

 العاممة في قطاع غزة

The impact of computer 
usage on internal control 

systems in banks operating 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد شعباف حسيف 
 أحمد

فجكة التكقعات بيف المجتمع المالي 
تضييقيا كمراجعي الحسابات كسبل 

دراسة تحميمية آلراء مراجعي  -
الحسابات ، مدراء البنكؾ، مكظفي 

 -ضريبة الدخل عمى قطاع غزة 
 فمسطيف

Gap gap between the 
financial community and 

auditors and ways to 
narrow them - An analytical 

study of the views of 
auditors, bank managers, 

income tax staff in the 
Gaza Strip - Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

كاقع تطبيق محاسبة المسئكلية في  دياال جميل دمحم الرزؼ 
الشركات الصناعية في قطاع غزة ػ 

 دراسة تطبيقية

The reality of the 
application of liability 

accounting in industrial 
companies in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم عبد الفتاح حسيف 
 صالح

العكامل المساىمة في زيادة حجـ 
عائدات السمطة الفمسطينية مف 

 ضريبة القيمة المضافة

Factors contributing to the 
increase in the volume of 

revenues of the Palestinian 
Authority from VAT 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبل احمد عبداليادػ 
 الزعانيف

أثر التحكؿ في نظـ المعمكمات 
المحاسبية المستخدمة في كزارة 
 المالية عمى داللة المعمكمات المالية

The impact of the shift in 
accounting information 
systems used by the 

Ministry of Finance on the 
significance of financial 

information 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

شادؼ صبحي 
 عبدالرحمف أبكشنب

دراسة كتقييـ أنظمة محاسبة 
التكاليف في الشركات الصناعية في 

 قطاع غزة ػ دراسة ميدانية

Study and Evaluation of 
Cost Accounting Systems in 
Industrial Companies in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  The extent to which 2008مدػ التزاـ الشركات الصناعية عثماف زياد عثماف 



المساىمة الفمسطينية بمتطمبات  عاشكر
اإلفصاح المحاسبي في قكائميا 

سبي المالية كفقًا لممعيار المحا
دراسة تحميميمة  -( 1الدكلي رقـ )

مف كجية نظر مدققي الحسابات في 
 فمسطيف

Palestinian industrial joint-
stock companies comply 

with the accounting 
disclosure requirements in 
their financial statements in 

accordance with 
International Accounting 
Standard No. (1) - an 

analytical study from the 
point of view of the Auditors 

in Palestine 

 اإلسبلمية

آية جارهللا نعماف 
 الخزندار

مدػ تأثير التغيير اإللزامي لممراجع 
الخارجي في تحسيف جكدة عممية 

كضكعيتو المراجعة كتعزيز م
كاستغبللو ػ دراسة تطبيقية عمى 
مكاتب كشركات المراجعة كمدراء 
الشكات المساىمة العامة في قطاع 

 غزة

The impact of the 
mandatory change of the 

external auditor on 
improving the quality of the 

audit process and 
enhancing its objectivity 

and exploitation. An applied 
study on the audit offices 

and companies and 
directors of public 

shareholding companies in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ أىمية القياس كاإلفصاح  فضل كماؿ جابر سالـ
المحاسبي عف تكمفة المكارد البشرية 

اتخاذ القرارات المالية كأثره عمى 
دراسة تطبيقية عمى الشركات 

 المساىمة في قطاع غزة

The importance of 
measurement and 

accounting disclosure on 
the cost of human 

resources and its impact on 
financial decision-making. 
An applied study on the 

shareholding companies in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

يعرب جميل عبد الرازؽ 
 كبلب

مدػ تكفر مقكمات تطبيق نظاـ 
محاسبة المسئكلية في بنؾ فمسطيف 

دراسة تطبيقية -المحدكد   

Availability of the elements 
of the application of liability 
accounting system in Bank 
of Palestine Limited - an 

applied study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ىاني اسحاؽ ابراىيـ 
 نسماف

مدػ التزامالشركات المدرجة في 
سكؽ فمسطف لؤلكراؽ المالية بمعيار 

( آثار 21المحاسبة الدكلي رقـ )
التغير في أسعار صرؼ العمبلت 

نيةاألجنبية دراسة ميدا  

The extent of the obligation 
of the companies listed in 
the Palestine Securities 
Exchange in accordance 

with International 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Accounting Standard (IAS) 
(21) Effects of Foreign 

Exchange Change 
سف يكسف سعيد يك 
 المدلل

دكر كظيفة التدقيق الداخمي في 
ضبط األداء المالية اإلدارية دراسة 
تطبيقية عمى الشركات المساىمة 
العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف 

 لؤلكراؽ المالية

The Role of the Internal 
Audit Function in the 

Control of Administrative 
Financial Performance An 
applied study on public 
shareholding companies 
listed on the Palestine 
Securities Exchange 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سامح عبد الرازؽ 
 شعباف الحداد

تقييـ كتحميل استراتيجية التخصص 
الميني لممراجع الخارجي عمى جكدة 
األداء الميني في خدمات المراجعة 

دراسة تطبيقية عمى مكاتب  -
 المراجعة بدكلة فمسطيف

Evaluation and analysis of 
the professional 

specialization strategy of 
the external auditor on the 

quality of professional 
performance in the audit 

services - an applied study 
on audit offices in the State 

of Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم فايق عبد الرحمف 
 محسف

مدػ التزاـ المنظمات غير الحككمية 
في قطاع غزة بتجييز كعرض 

القكائـ المالية كفقًا لمتطمبات المعيار 
دراسة تطبيقية -( 1الدكلي رقـ )  

The extent to which non-
governmental organizations 

in the Gaza Strip are 
committed to the 
preparation and 

presentation of financial 
statements in accordance 
with the requirements of 

International Standard No. 
(1) 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

شركات الصناعية مدػ التزاـ ال سائد نبيل سميـ غياضة
المساىمة العاممة في قطاع غزة 

بتطبيق معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
( الخاص بالممتمكات كالمصانع 16)

دراسة تحميمية -كالمعدات   

The extent of the obligation 
of the industrial companies 
participating in the Gaza 

Strip to apply IAS 16 
Property, Plant and 

Equipment - An analytical 
study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عمي حسف إبراىيـ 
 الجدبة

قياس إمكانية تطبيق نظاـ محاسبة 
المسئكلية كأداة لمرقابة كتقييـ األداء 
 -في األجيزة الحككمية الفمسطينية 

 دراسة ميدانية

Measuring the Possibility of 
Applying Responsibility 

Accounting as a Tool for 
Controlling and Evaluation 
Performance in Palestinian 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Governmental Institutions - 
Empirical Study 

عمر إبراىيـ محمكد 
 األشقر

تقييـ مدػ التزاـ المراجع الخارجي 
ص أعماؿ المراجعة الداخمية بفح

كفقًا لممعيار الدكلي لممراجعة رقـ 
( دراسة تحميمية آلراء مراجعي 610)

 الحسابات الخارجييف في فمسطيف"

Evaluation of External 
Auditor's Compliance with 

Internal Audit in accordance 
with International Auditing 

Standard No. 610 
Analytical Study of the 
Opinions of External 

Auditors in Palestine " 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ التزاـ المصارؼ اإلسبلمية  ماجد تحسيف عطا رجب
العاممة في فمسطيف بمعيار 

اإلفصاح عف أسس تكزيع األرباح 
 بيف المساىميف كالمكدعيف

The extent to which Islamic 
banks operating in 

Palestine are committed to 
the standard of disclosure 

of the basis for the 
distribution of profits 

between shareholders and 
depositors 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

التحميل  مدػ اعتماد المصارؼ عمى عمار اكـر عمر الطكيل
المالي لمتنبؤ بالتغثر ػ دراسة تبيقية 
عمىالمصارؼ التجارية الكطنية في 

 فمسطيف

The extent to which banks 
rely on financial analysis to 
predict inflation in a study 
on the national commercial 

banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

كالتمكيلالمحاسبة   

مجاالت مساىمة تقرير مراجعة  دمحم أسعد دمحم أبك غمكة
الحسابات الخارجي في تحسيف 
قرارات االستثمار كالتمكيل لدػ 
 -رجاؿ األعماؿ كالمؤسسات المالية 
دراسة تطبيقية عمى رجاؿ األعماؿ 
كالمؤسسات المالية في قطاع غزة 

 بدكلة فمسطيف

Areas of Contribution of the 
External Audit Report to 

Improving Investment and 
Finance Decisions of 

Businessmen and Financial 
Institutions - An Empirical 
Study on Businessmen and 
Financial Institutions in the 
Gaza Strip in the State of 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

التمكيلالمحاسبة ك   

كائل عبد الحكيـ رشدؼ 
 العكضي

إمكانية تطبيق المصارؼ الفمسطينية 
لممعايير المحاسبية الدكلية التقارير 
القطاعية كدكرىا في دعـ كفاءة 

دراسة تطبيقية  -كفاعمية اإلدارة 
عمى المصارؼ العاممة في قطاع 

 غزة

The possibility of applying 
Palestinian banks to 

international accounting 
standards and sectoral 
reports and their role in 
supporting the efficiency 
and effectiveness of the 

administration - an applied 
study on banks operating in 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



the Gaza Strip 
تياني محمكد دمحم 

 الزعابي
تطكير نمكذج الحتساب كفاية رأس 
الماؿ لممصارؼ اإلسبلمية في إطار 
مقررات لجنة بازؿ ػ دراسة تطبيقية 
عمى البنؾ اإلسبلمي العربي كالبنؾ 
 اإلسبلمي الفمسطيني بقطاع غزة

Developing a model for 
calculating the capital 

adequacy of Islamic banks 
within the framework of the 

decisions of the Basel 
Committee. A practical 

study on the Arab Islamic 
Bank and the Palestinian 
Islamic Bank in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أشرؼ دركيش مصطفى 
 أبك مكسى

حككمة الشركات كأثرىا عمى كفاءة 
لؤلكراؽ المالية سكؽ فمسطيف  

Corporate governance and 
its impact on the efficiency 

of the Palestine market  
Securities Finance 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مشكبلت التقدير الذاتي لضريبة  ابراىيـ خميل طو سمكر
الدخل كفقًا ألحكاـ ضريبة الدخل 

 -بيف اإللزاـ كاإللتزاـ  في فمسطيف
 دراسة تحميمية كتطبيقية

Problems of Income tax 
filing According to the 
Palestinian Income tax 

Regulation: Is it a Rule or a 
Personal Commitment? An 
analytic and Applied Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مد عمي أبك عمي أح
 العبل

مدػ تأثير الصعكبات التي تكاجو 
مراجعة القكائـ المالية عمى األداء 
الميني لممراجع الخارجي دراسة 
تطبيقية عمى شركات كمكاتب 

 المراجعة في قطاع غزة

The extent of the difficulties 
facing the review of the 

financial statements on the 
professional performance of 
the external auditor is an 
applied study on auditing 
companies and offices in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سناء فاركؽ مصباح 
 العاجز

مدػ تطبيق ركائز إدارة الجكدة 
الشاممة في مؤسسات اإلقراض 

 النسائية في قطاع غزة

The extent to which TQM 
pillars are applied in 

women's credit institutions 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

احمد نكر الديف خميل 
 الفرا

تحميل نظاـ التقييـ المصرفي 
( كأداة CAMELSاألمريكي )

لمرقابة عمى القطاع المصرفي دراسة 
لة بنؾ فمسطيفحا  

The analyze of American 
banking evaluation sector 
(CAMELS) as a banking 
sector monitoring tool 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ساطع سعدؼ اسعد 
 شممخ

العكامل المؤثرة في تسعير الخدمات 
المصرفية لمبنكؾ الكطنية العاممة في 

 قطاع غزة

Factors affecting the pricing 
of banking services for 

national banks operating in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  The Applicability of the 2008مدػ قابمية معايير إعداد القكائـ  ماجد ماىر فييـ سابا



المالية الدكلية لمتطبيق في فمسطيف 
سبيف في دراسة استطبلعية لممحا
 قطاع غزة

International Financial 
Reporting Standards in 

Palestine Empirical Study 
on the Accountants in Gaza 

Strip 

 اإلسبلمية

مخاطر المراجعة كمجاالت مساىمة  أرزاؽ أيكب دمحم كرسكع
جع الخارجي التخفيف مف المرا

تأثيرىا عمى القكائـ المالية في عممية 
المراجعة دراسة تحميمية آلراء 

المراجعيف الخارجييف في قطاع غزة 
 ػ فمسطيف

Audit Risk and Areas of 
External Auditor's 

Contribution Mitigation of 
Financial Statements in the 
Audit Process An Analytical 

Study of the Opinions of 
External Auditors in the 
Gaza Strip Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبد المنعـ عطا عطية 
 العمكؿ

دكر اإلفصاح المحاسبي في دعـ 
نظاـ الرقابة كالمساءلة في الشركات 

 المساىمة العامة الفمسطينية

The role of accounting 
disclosure in supporting the 
control and accountability 

system in Palestinian public 
shareholding companies 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم عبد هللا محمكد ابك 
 رحمة

مدػ تكفر مقكمات تطبيق نظاـ 
المكازنات عمى أساس األنشطة 
(ABB اسة تطبيقية عمى در  -( 

 بمديات قطاع غزة

The availability of the 
components of the 

application of the budget 
system based on activities 
(ABB) - an applied study 

on the municipalities of the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اح رنا فاركؽ مصب
 العاجز

دكر المصارؼ في الرقابة عمى 
دراسة  -عمميات غسيل األمكاؿ 

تطبيقية عمى المصارؼ الفمسطينية 
 العاممة في قطاع غزة

The Role of Banks in 
Monitoring Money 

Laundering - An Empirical 
Study on Palestinian Banks 
Operating in the Gaza Strip 

 الجامعة ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حميمة خميل دمحم 
 الجرجاكؼ 

دكر التحميل المالي لممعمكمات 
المالية المنشكرة في القكائـ المالية 

دراسة  -لمتنبؤ بأسعار األسيـ 
تطبيقية عمى المنشآت المدرجة في 

 سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية

The role of financial 
analysis of the financial 

information published in the 
financial statements for the 
prediction of stock prices - 

An applied study on 
establishments listed on the 

Palestine Securities 
Exchange 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سكزاف عطا حمداف 
 درغاـ

ات النقدية كعكائد العبلقة بيف التدفق
األسيـ كفقًا لممعيار المحاسبي 

دراسة تطبيقية  -( 7الدكلي رقـ )

The relationship between 
cash flows and equity 

returns in accordance with 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



عمى المصارؼ الكطنية العاممة في 
 فمسطيف

IAS 7 - An applied study 
on national banks operating 

in Palestine 
محمكد رجب محمكد 

 مسعكد
تحميل أسباب الخطأ في اتخاذ القرار 
في البنكؾ التجارية الكطنية في 

 قطاع غزة

Analysis of the causes of 
error in decision making in 
national commercial banks 

in the Gaza Strip 

ر ماجستي 2008 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مجاالت مساىمة المراجعة اإلدارية  دمحم احمد عمي االشقر
في خدمة اإلدارة كترشيد قراراتيا في 
الشركات المساىمة العامة بقطاع 

 غزة

The areas of contribution of 
administrative review in the 
service of management and 

rationalization of its 
decisions in public 

shareholding companies in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ناريماف ابراىيـ احمد 
 صباح

كاقع استخداـ أساليب المحاسبة 
اإلدارية في الشركات الصناعية في 

 قطاع غزة دراسة ميدانية

The Use of Administrative 
Accounting Methods in 

Industrial Companies in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد عبدهللا محمكد 
 كشاح

اإلطار العاـ لتقكيـ كتطكير النظاـ 
 -المحاسبي الحككمي الفمسطيني 

 دراسة ميدانية

General Framework for the 
Evaluation and 

Development of the 
Palestinian Governmental 
Accounting System - A 

Field Study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

رأفت عمي عبد الرحمف 
 األعرج

مدػ أىمية إقامة نظاـ ضماف كدائع 
لدعـ شبكة األماف المالي في 
 -الجياز المصرفي الفمسطيني 

مية تطبيقيةدراسة تحمي  

The importance of 
establishing a deposit 
guarantee system to 

support the financial safety 
net in the Palestinian 

banking system 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

بياء الديف عبد الخالق 
 عبد القادر بكر

مي سبل تنمية مكارد الكقف اإلسبل
 في قطاع غزة

Ways to develop the 
resources of the Islamic 
Waqf in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

بنؾ فمسطيف المحدكد  تقكيـ أداء" دمحم أحمد دمحم أبكقمر
باستخداـ بطاقة قياس األداء 

 "المتكازف 

"Evaluating Bank of 
Palestine Performance 

Using a Balanced 
Scorecard" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ إمكانية تطبيق المحاسبة عف  دمحم سالـ عادؿ المكلك
المسؤكلية االجتماعية مف قبل 

الشركات المساىمة العامة ػ دراسة 
تطبيقية عمى الشركات المساىمة 
راؽ المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلك 

The extent to which the 
accounting of social 
responsibility can be 
applied by the public 

shareholding companies. 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

كالتمكيلالمحاسبة   



 An applied study on the المالية
joint stock companies listed 
on the Palestine Securities 

Exchange 
دمحم أسامو إبراىيـ أحمد 

 أبك القمصاف
العكامل المؤثرة عمى استقبللية كحياد 
المراجع الخارجي ػ دراسة تطبيقية 
ميزانية عمىالمراجعيف القانكنييف في 

 قطاع غزة ػ فمسطيف

Factors affecting the 
independence and 

impartiality of the external 
auditor. A practical study of 
the budget of legal auditors 
in the Gaza Strip, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ تأثير تطبيق حككمة الشركات  ىاني دمحم دمحم أحمد
عمى فجكة التكقعات في مينة 
المراجعة في فمسطيف ػ دراسة 

تحميمية آلراء المراجعيف الخارجييف 
المستثمريفك   

The impact of the 
application of corporate 

governance on the 
expectations gap in the 

audit profession in 
Palestine An analytical 
study of the views of 
external auditors and 

investors 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

الح ابك حامد احمد ص
 سمرة

معكقات اإلفصاح عف المسؤكلية 
االجتماعية في تقارير الشركات 
المساىمة العامة المدرجة في سكؽ 
فمسطيف لؤلكراؽ المالية مف كجية 
نظر األكاديمييف كمدققي الحسابات 

دارة الشركات  كا 

Obstacles to the disclosure 
of social responsibility in 

the reports of public 
shareholding companies 
listed on the Palestine 

Securities Exchange from 
the point of view of 

academics, auditors and 
corporate management 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عصاـ دمحم عبداليادؼ 
 الطكيل

فاعمية أجيزة التدقيق الداخمي في 
ت الفمسطينية في ظل الجامعا

 معايير التدقيق الداخمي الدكلية

Effectiveness of internal 
auditing in Palestinian 
universities in light of 
international internal 
auditing standards 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

منذر يحيى صبحي 
 الداية

المعمكمات أثر استخداـ نظـ 
المحاسبية عمى جكدة البيانات 

المالية في قطاع لخدمات في قطاع 
 غزة

The impact of the use of 
accounting information 

systems on the quality of 
financial data in the 

services sector in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 مصطفى سميماف دمحم
 أبكمصطفى

دكر كأىمية  التمكيل الخارجي في 
تغطية العجز الدائـ لمكازنة السمطة 
الكطنية الفمسطينية ػ دراسة تحميمية 

The role and importance of 
external financing in 

covering the permanent 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 - 2001مقارنة عف الفترة مف 
2007 

deficit of the Palestinian 
National Authority budget 

comparative analysis study 
for the period 2001-2007 

ابراىيـ اسحق ابراىيـ 
 نسماف

دكر إدارات المراجعة الداخمية في 
تفعيل مبادغ الحككمة دراسة 
تطبيقية عمى قطاع المصارؼ 

 العاممة في فمسطيف

The Role of the Internal 
Audit Departments in 

Activating the Principles of 
Governance An applied 

study on the banking sector 
operating in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

فاطمو رشدؼ سكيمـ 
 عكض

تأثير الربط كالتكامل بيف مقياس 
اء المتكازف )األد BSC كنظاـ )

التكاليف عمى أساس األنشطة 
(ABC في تطكير أداء المصارؼ)

 الفمسطينية

The effect of linking and 
combining the BSC and 

ABC on the performance of 
Palestinian banks 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

قدرة المراجع الداخمي مف  مدػ مؤمف دمحم حسف العفيفي
خبلؿ تطبيق معايير األداء الميني 
لممراجعة الداخمية الدكلية في 

مكاجية ظاىرة الفساد المالي في 
المؤسسات االقتصادية ػ دراسة 
تطبيقية عمى الشركات المساىمة 
 العامة العاممة في قطاع غزة

The extent of the internal 
auditor's ability to 

implement the standards of 
professional performance of 
the internal audit in the face 

of the phenomenon of 
financial corruption in 
economic institutions 

applied study on public 
shareholding companies 

operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اسبة كالتمكيلالمح  

احمد دمحم سميماف ابك 
 محسف

مدػ تطبيق أساليب المحاسبة 
اإلدارية الحديثة في البنكؾ الكطنية 

 العاممة بقطاع غزة

The extent to which modern 
administrative accounting 

methods are applied in the 
national banks operating in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد حمزة أحمد 
 الغمارؼ 

أثر الرقابة المالية عمى تمكيل 
مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف 
دراسة ميدانية عمى الجامعات 
 الفمسطينية العاممة في قطاع غزة

The Effect of Financial 
Control on the Financing of 

Institutions of Higher 
Education in Palestine A 

Field Study on Palestinian 
Universities Operating in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم سعيد اسماعيل 
 دحبكر

مجاالت مساىمة اإلفصاح 
اإلعبلمي في تقرير المراجعة 
المعدؿ لتضييق فجكة التكقعات 

قية عمى المراجعيف دراسة تطبي

Areas of Contribution of 
Media Disclosure in the 
Revised Audit Report to 
Narrow the Expectancy 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



الخارجييف، مدراء البنكؾ، كمكظفي 
 دائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة

Gap An Empirical Study on 
External Auditors, Bank 

Managers and Income Tax 
Department Staff in the 

Gaza Strip 
داريف كشاح عبداليادؼ 

 كشاح
دكر االستثمارات األجنبية في 

تطكير أداء سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ 
 المالية

The role of foreign 
investments in developing 

the performance of 
Palestine Securities 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ إمكانية تطبيق المكازنة  فؤاد دمحم محمكد شمح
الصفرية في بمديات قطاع غزة 
 دراسة تطبيقية عمى بمدية غزة

The applicability of the zero 
budget in the municipalities 

of the Gaza Strip 

جامعة ال ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

احمد عمر شفيق 
 القيشاكؼ 

العكامل المفسرة لمعكقات إدراج 
أسيـ الشركات المسجمة في قطاع 
غزة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ 

 المالية

Factors explaining the 
restrictions on the listing of 

shares of companies 
registered in the Gaza Strip 
on the Palestine Securities 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ تطبيق نظاـ محاسبة  سالـ تكفيق سالـ مكي
المسؤكلية في المنظمات األىمية 
 الفمسطينية دراسة تطبيقية تحميمية

The extent to which the 
accountability system in the 
Palestinian NGOs applies 
an applied analytical study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أساليب تنفيذ عمميات التجارة  اياد زكي دمحم ابك رحمة
اإللكتركنية كالمحاسبة عنيا ػ دراسة 
تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في 

 قطاع غزة

Methods of implementation 
of electronic commerce 

operations and accounting 
for an applied study on 
banks operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبدهللا عبدالكاحد دمحم 
 العمكر

تقييـ نظـ المكازنات في الجامعات 
 الفمسطينية بقطاع غزة"

Evaluation of Budget 
Systems in the Palestinian 
Universities in the Gaza 

Strip " 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبد الرحيـ عصاـ عبد 
 الرحيـ البشيتي

مدػ إمكانية تطبيق المكازنة عمى 
( في ABBأساس األنشطة )ِ 
المصارؼ الكطنية الفمسطينية 
العاممة في قطاع غزة ػ دراسة 

ة"ميداني  

Extent of applicability of the 
budget based on activities 
(ABB) in the Palestinian 

national banks operating in 
the Gaza Strip Field study " 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

امجد ابراىيـ حسف 
 البراجنة

اختبار العبلقة بيف تكزيع األرباح 
مف القيمة الدفترية كالقيمة  ككل

السكقية لؤلسيـ التداكلة في سكؽ 
 فمسطيف لؤلكراؽ المالية"

Test the relationship 
between the distribution of 
profits and the book value 
and market value of shares 

الجامعة  ماجستير  2009
إلسبلميةا  

 المحاسبة كالتمكيل



traded on the Palestine 
Securities Exchange " 

ماجد إسماعيل دمحم أبك 
 حماـ

أثر تطبيق قكاعد الحككمة عمى 
اإلفصاح المحاسبي كجكدة التقارير 
المالية دراسة ميدانية لمشركات 
 المدرجة في سكؽ فمسطيف المالي

The impact of the 
application of the rules of 
governance on accounting 
disclosure and the quality 
of financial reports field 

study of companies listed 
on the Palestine Financial 

Market 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أسس اختيار المراجع الخارجي في  حاـز فؤاد عرفات عمياف
الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف 

ة تحميمية مقارنة لؤلكراؽ المالية دراس
مف كجيتي نظر المراجعيف 

 الخارجييف كالشركات

The selection of the 
external auditor in the 

companies listed on the 
Palestine Securities 

Exchange was based on a 
comparative analytical 
study from both the 

external auditors and the 
companies 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر المعمكمات المحاسبية في  دمحم نعيـ عمي الحمك
تحقيق عكائد غير  عادية دراسة 
ميدانية عمى الشركات المدرجة في 
سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية لمفترة 

2005 - 2008  

The role of accounting 
information in achieving 

extraordinary returns A field 
study on companies listed 
on the Palestine Securities 
Exchange for the period 

2005-2008 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سعيد فتحي مصطفى 
 مقداد

أثر مشاركة المحاسبيف في تطكير 
نظـ المعمكمات المحاسبية عمى 

مالي: دراسة تطبيقية تحسيف األداء ال
عمى الشركات المدرجة بسكؽ 

 فمسطيف لؤلكراؽ المالية

The impact of the 
participation of accountants 

in the development of 
accounting information 
systems on improving 

financial performance: An 
applied study on companies 

listed on the Palestine 
Stock Exchange 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

رامي محمكد ابراىيـ 
 الخطيب

نيج المكازنة عمى أساس األداء 
لممنظمات غير الحككمية المعنية 

 بالصحة الفمسطينية

performance - based 
budget approach for 

palestinian health NGOs 

 الجامعة ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ التزاـ الشركات المدرجة في  عدلي زىير عمر الحمك
سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية 

( االعتراؼ 39بتطبيق معيار )
 كالقياس: دراسة تحميمية

The extent to which 
companies listed on the 
PSE comply with the 

criterion of recognition and 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



measurement: An analytical 
study 

أثر التحميل الفني باستخداـ الشمكع  احمد فايز احمد صقر
اليابانية عمى قرارات االستثمار في 

دراسة حالة عمى  -تجارة العمبلت 
 Esayالمستثمريف لدػ شركة 
Forex في مدينة خانيكنس   

The impact of technical 
analysis using Japanese 

candlesticks on decisions to 
invest in currency trading - 
a case study for investors 

at Esay Forex in Khan 
Younis 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إطار مقترح لنظاـ محاسبي لعمميات  عامر حسف عمي عفانة
التأميف التكافمي في ضكء  شركة

 الفكر المحاسبي اإلسبلمي

Proposed Framework for 
the Operational Accounting 
System of the Insurance 
Cooperative Company in 
the Light of the Islamic 
Accounting Thought 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حساـ سعيد حسيف 
 أبككطفة

دكر المراجعة الداخمية في تحسيف 
كفاءة كفاعمية االستثمارات المالية 
دراسة تطبيقية عمى الشركات 

المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ 
 المالية

The Role of Internal Audit 
in Improving the Efficiency 

and Effectiveness of 
Financial Investments An 

applied study on companies 
listed on the Palestine 
Securities Exchange 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر اإلفصاح عف التنبؤات المالية  محمكد سعيد دمحم دلكؿ
في ترشيد قرارات االستثمار في 
األكراؽ المالية دراسة ميدانية 

لمشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف 
ماليةلؤلكراؽ ال  

The role of disclosure of 
financial forecasts in the 

rationalization of investment 
decisions in securities field 
study of companies listed 
on the Palestine Securities 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد نمر تكفيق 
 مياني

ثر الحكافز الضريبية عمى المكارد أ
الضريبية في فمسطيف دراسة تحميمية 
تطبيقية عمى قانكف ضريبة الدخل 

 الفمسطيني

Effect of tax incentives on 
tax resources in Palestine 
An applied analytical study 
on the Palestinian income 

tax law 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

محاسبة كالتمكيلال  

دمحم رامي عبد الرافع 
 اسماعيل ابك شعباف

مدػ تأثير المعمكمات المحاسبية 
 المنشكرة عمى السعر السكقي لمسيـ

The effect of published 
accounting information on 
the market price of the 

share 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حمكد عبدالكريـ أسامو م
 مكسى

دكر المعمكمات المحاسبية في ترشيد 
السياسات االئتمانية دراسة تطبيقية 
عمى البنكؾ التجارية العاممة في 

 قطاع غزة

The role of accounting 
information in the 

rationalization of credit 
policies An applied study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



on commercial banks 
operating in the Gaza Strip 

احمد محمكد خميل 
 االسطل

دكر بيانات التكاليف في تفعيل 
القدرة التنافسية في ضكء آليات 
الحككمة ػ دراسة تطبيقية عمى 
الشركات الصناعية المدرجة في 
 سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية

The role of cost data in 
activating competitiveness 
in the light of governance 
mechanisms An applied 
study on the industrial 

companies listed on the 
Palestine Securities 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

كاقع التمكيل اإلسبلمي األصغر  دمحم مصطفي دمحم غانـ
اؽ تطكيره في الضفة الغربية كآف

 كقطاع غزة

The reality of microfinance 
and the prospects for its 
development in the West 

Bank and Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

كماؿ دمحم سعيد كامل 
 النكنك

مدػ تطبيق معايير التدقيق الداخمي 
مييا في البنكؾ المتعارؼ ع

 اإلسبلمية العاممة في قطاع غزة

The extent to which internal 
auditing standards are 

applied in Islamic banks 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

جياد حمدؼ إسماعيل 
 مطر

نمكذج مقترح لمتنبؤ بتعثر المنشآت 
المصرفية العاممة في فمسطيف دراسة 

 تطبيقية

Proposed model for 
predicting the failure of 
banking establishments 
operating in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سمير عبدالدايـ حسف 
 العكيسي

تحميل اتجاىات المستثمريف األفراد 
لؤلكراؽ المالية  في سكؽ فمسطيف

دراسة استطبلعية عمى المستثمريف 
 األفراد في قطاع غزة

Analysis of the trends of 
individual investors in the 

Palestine Securities 
Exchange Survey study on 
individual investors in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ميند ممدكح محمكد أبك 
 شعباف

مقترح فتح نافذة ٍإسبلمية في سكؽ 
 فمسطيف لؤلكراؽ المالية

Proposal to open an Islamic 
window in the Palestine 

Securities Exchange 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

طارؽ فايز بيجت 
 سكيؾ

عمى  أثر التقارير المالية المرحمية
سعر السيـ كحجـ التداكؿ ػ دراسة 
تغير سعر السيـ كحجـ التداكؿ 

لمشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف 
 لؤلكراؽ المالية

The Effect of Interim 
Financial Reports on Stock 

Price and Volume The 
study of the change in the 
share price and trading 

volume of companies listed 
on the Palestine Securities 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ببلؿ حسف احمد 
 العبسي

أثر المعالجة المحاسبية لتكمفة 
االقتراض في ترشيد القرارات 
اإلدارية كفقًا لمعيار المحاسبة 

The Effect of Accounting 
Treatment on the Cost of 

Borrowing in the 

معة الجا ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



( دراسة تحميمية لمقكائـ 23الدكلية )
ت الفمسطينيةالمالية لشركة االتصاال  

Rationalization of 
Administrative Decisions in 
accordance with IAS 23 An 

Analytical Study of the 
Financial Statements of 

Palestine 
Telecommunications 

Company 
الحسف محمكد حسف 

 زعرب
العكامل المؤثرة في استخداـ العينة 
اإلحصائية في عممية التدقيق دراسة 
تحميمية آلراء المراجعيف الخارجييف 

 في قطاع غزة

Factors Affecting the Use of 
the Statistical Sample in the 
Audit Process An analytical 

study of the views of 
external auditors in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تقييـ مدػ التزاـ مكاتب التدقيق  دمحم سالـ دمحم ابك يكسف
العاممة في قطاع غزة بتكفير 

متطمبات تحسيف فعالية رقابة جكدة 
التدقيق الخاجرؼ كفقًا لمعيار 

دراسة  220ق الدكلي رقـ التدقي
 تطبيقية

To assess the compliance 
of the audit offices 

operating in the Gaza Strip 
with the requirements of 

improving the effectiveness 
of audit quality audit in 
accordance with the 
International Auditing 
Standard No. 220 

الجامعة   ماجستير 2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد عبد السبلـ 
 عبدهللا محسف

مدػ اعتماد المدققيف الخارجييف 
عمى المدققيف الداخمييف في تقييـ 
نظاـ الرقابة الداخمية دراسة تطبيقية 
عمى مكاتب تدقيق الحسابات 

 العاممة في قطاع غزة

Extent of the external 
auditors' reliance on the 

Internal Auditors in 
evaluating the internal 

control system An applied 
study of the audit offices 

operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ تطبيق مدخل التكمفة  دمحم حسف دمحم الحداد
المستيدفة في الشركات الصناعية 
الفمسطينية العاممة في قطاع غزة 

 دراسة ميدانية

The extent of application of 
the target cost input in the 

Palestinian industrial 
companies operating in the 

Gaza Strip field study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نياد اسحق عبد السبلـ 
ؼابك ىكيد  

دكر المعمكمات المحاسبية في ترشيد 
دراسة -قرارات اإلنفاؽ الرأسمالي

تطبيقية عمى الشركات المدرجة في 
 سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية

The role of accounting 
information in the 

rationalization of capital 
expenditure decisions - 

applied study on companies 
listed on the Palestine 
Securities Exchange 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



ماىر سالـ عبدربو 
 ابكىداؼ

تقييـ مدػ كفاءة نظـ المعمكمات 
المحاسبية لدػ شركات تكزيع الكقكد 

 العاممة في قطاع غزة

Evaluation of the efficiency 
of the accounting 

information systems of the 
fuel distribution companies 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم مكسى أحمد فرج ا 
 هلل

دكر المعمكمات المحاسبية في اتخاذ 
القرارات اإلدارية في ظل ظركؼ 
عدـ التأكد دراسة تطبيقية عمى 

 البنكؾ العاممة بقطاع غزة

The Role of Accounting 
Information in the Making of 

Administrative Decisions 
under Uncertainty 

Conditions An applied study 
on banks operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

لتمكيمي في معيقات تطبيق التأجير ا احمد تكفيق احمد باركد
دراسة  -المؤسسات االقتصادية 

تطبيقية عمى المؤسسات غير 
 المصرفية في فمسطيف

Obstacles to the application 
of financial leasing in 

economic institutions - An 
applied study on non-
banking institutions in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

بة كالتمكيلالمحاس  

محمكد دمحمسمير محمكد 
 المصرؼ 

تحميل سمكؾ أسعار األسيـ كأثره 
عمى كفاءة بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ 

 المالية دراسة تحميمية

Analysis of the behavior of 
stock prices and its impact 

on the efficiency of the 
Palestine Securities 

Exchange an analytical 
study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عمي عدناف عمي 
 ابكعكدة

أىمية استخداـ منيج التكمفة 
المستيدفة في تحسيف كفاءة تسعير 
الخدمات المصرفية دراسة تطبيقية 
عمى المصارؼ العاممة في قطاع 

 غزة

The importance of using 
the target cost approach to 
improve the efficiency of 

pricing banking services is 
an applied study on banks 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مراد عمياف عكض 
 ابكدقة

استخداـ األمكاؿ  مدػ كفاءة"
كتأثيرىا عمى عممية جمبيا 

لممؤسسات األىمية التي ال تيدؼ 
تحقيق األرباح ػ دراسة ميدانية  إلى
عمى المؤسسات األىمية في قطاع 

 "غزة ػ فمسطيف

"The efficiency of the use of 
funds and their impact on 
the process of bringing 

them to non-profit 
institutions for non-profit 
field study on the civil 
institutions in the Gaza 

Strip Palestine" 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبدالسبلـ خميس ربحي 
 بدكؼ 

أثر ىيكل نظاـ الرقابة الداخمية كفقًا 
COSOإلطار  عمى تحقيق أىداؼ  
الرقابة دراسة حالة المنظمات 

 األىمية في قطاع غزة

The impact of the structure 
of the internal control 

system in accordance with 
the COSO framework on 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



achieving the objectives of 
the monitoring of the 

situation of NGOs in the 
Gaza Strip 

إيماف حسف عبدهللا 
 المدلل

أثر جكدة المعمكمات المحاسبية     
كفاءة سكؽ كاإلفصاح عنيا عمى 

فمسطيف لؤلكراؽ المالية دراسة 
تطبيقية عمى الشركات المدرجة في 

 سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية

    The Effect of the Quality 
of Accounting Information 
and its Disclosure on the 
Efficiency of the PSE An 

applied study on companies 
listed on the Palestine 

Stock Exchange 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ فاعمية التدقيق الخارجي  خالد تيسير أحمد مسمـ
 -لممؤسسات األىمية الفمسطينية 

دراسة استطبلعية آلراء القائميف 
عمى إدارة المؤسسات العامة في 

 قطاع غزة

The Effectiveness of the 
External Audit of 

Palestinian NGOs - An 
Exploratory Study of the 

Opinions of the Directors of 
Public Institutions in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ناىض خضر أحمد 
 أبكالطيف

أثر التحميل الفني عمى قرار 
 المستثمر في  بكرصة فمسطيف

The impact of technical 
analysis on the decision of 
the investor in the Palestine 

Stock Exchange 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبد العزيز عرفات العبد 
 العجمة

مدػ فعالية المحاسبة عف اإلنجاز 
في ضكء مستجدات بيئة التصنيع 
الحديثة دراسة ميدانية عمى الشركات 

لصناعية في قطاع غزةا  

The effectiveness of 
accounting for achievement 
in the light of the modern 

industrialization 
environment A field study 
on industrial companies in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مصمح عبدهللا 
صمحعبداليادؼ م  

دراسة كتقييـ نظـ المعمكمات 
المحاسبية في المؤسسات غير 
الحككمية دراسة تطبيقية عمى 

المؤسسات غير الحككمية في قطاع 
ة0غز  

Study and Evaluation of 
Accounting Information 

Systems in Non-
Governmental 

Organizations An applied 
study on non-governmental 
organizations in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خالد صبحي سعدالديف 
 حبيب

مدػ إدراؾ المصارؼ ألىمية 
المحاسبة كاالفصاح عف المسئكلية 

دراسة تطبيقية عمى  -االجتماعية 
 المصارؼ التجارية الفمسطينية

The extent to which banks 
understand the importance 

of accounting and 
disclosure of social 

responsibility - an applied 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



study on Palestinian 
commercial banks 

خالد عبدالرحمف جمعة 
 يكنس

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة 
لؤلدكات المالية عمى عكائد األسيـ 

سة تحميمية لمشركات المدرجة في درا
 سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية

Effect of applying fair value 
accounting for financial 
instruments on share 

returns An analytical study 
of companies listed on the 

Palestine Securities 
Exchange 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

بة كالتمكيلالمحاس  

ابراىيـ رباح ابراىيـ 
 المدىكف 

دكر المدقق الداخمي في تفعيل إدارة 
المخاطر في المصارؼ العاممة في 

 قطاع غزة دراسة تطبيقية

The role of internal auditor 
in activating risk 

management in banks 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محاسبة المسئكليف االجتماعية في  دمحم سالـ حمداف الشاعر
البنكؾ اإلسبلمية المدرجة في سكؽ 
فمسطيف لؤلكراؽ المالية ػ دراسة 

 ميدانية

Accounting of social 
officials in the Islamic 

banks listed in the 
Palestine Securities 
Exchange field study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

جيياف صبلح الديف دمحم 
 ابكناىية

مدػ استخداـ معايير منيج سيجما 
Six Sigmaستة  لتحقيق جكدة  
التدقيق الداخمي دراسة حالة 

 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

The extent to which six 
Sigma approaches are 

used to achieve the quality 
of internal auditing. The 
case study of Palestinian 
universities in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

آالء مصطفى ذيب 
 خميل

نمكذج مقترح لتطبيق أسمكب التكمفة 
المستيدفة في شركة معامل الشرؽ 

األسكط لصناعة األدكية 
رات التجميل في قطاع كمستحض

 غزة دراسة حالة

A proposed model for the 
application of the cost 

method in the East Al - 
Assout Company for the 
manufacture of medicines 
and cosmetics in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

د عبد الرزاؽ حسف عب
 الرزاؽ الشيخ

دكر حككمة الشركات في تحقيق 
جكدة المعمكمات المحاسبية 

كانعكاساتيا عمى سعر السيـ دراسة 
تطبيقية عمى الشكرات المساىمة 
 المدرجة في بكرصة فمسطيف

The Role of Corporate 
Governance in Achieving 
the Quality of Accounting 

Information and its 
Implications for Share Price 

An applied study on the 
shareholding certificates 
listed on the Palestine 

Stock Exchange 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  Banks Loan Loss 2012ادكر مخصصات خسائر القركض محمكد عمر محمكد 



دارة رأس  عاشكر لي البنكؾ في األرباح كا 
فالماؿ: دليل مف فمسطي  

Provisions Role in Earnings 
and Capital Management: 
Evidence from Palestine 

 اإلسبلمية

حساـ صبحي عمي 
 حمس

مدػ تطبيق ما يصدر عف المدير 
في األمكر المالية كالتخطيط 
كالضبط كصنع القرار "دراسة 

 تطبيقية"

The Extent of Applying 
Managerial Accounting in 
Planning, Controlling, and 

Decision-Making  
Applied Study on Listed in 

Palestine Exchange 
(Working in Gaza) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

امل بدر مصباح 
 ابكحكيمة

الية مدػ استخداـ مقاييس األداء الم
كغير المالية في ظل بيئة التصنيع 
الجديثة دراسة ميدانية عمى الشركات 
 الصناعية العاممة في قطاع غزة

The extent to which 
financial and non-financial 
performance measures are 

used in the modern 
manufacturing environment 
is a field study of industrial 
companies operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ إمكانية تقكيـ أداء الجامعة  جماؿ حسف دمحم ابكشرخ
اإلسبلمية بغزة باستخداـ بطاقة 

قياس األداء المتكازف ػ دراسة ميدانية 
 مف كجية نظر العامميف بالجامعة

The extent of the possibility 
of evaluating the 

performance of the Islamic 
University in Gaza using 

the Balanced Scorecard, a 
field study from the point of 
view of the university staff 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

كامل يكسف سمماف 
 بركة

ارية في دكر أساليب المحاسبة اإلد
تفعيل حككمة الشركات دراسة 
تطبيقية عمى الشركات الصناعية 

 العاممة في قطاع غزة

The Role of Administrative 
Accounting Methods in 
Activating Corporate 

Governance An applied 
study on industrial 

companies operating in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
إلسبلميةا  

 المحاسبة كالتمكيل

اياد سبلمة مسعكد 
 بكركف 

نظـ صنع القرار في المكازنة العامة 
لمسمطة الكطنية الفمسطينية كأثرىا 
عمى تقديرات المكازنة دراسة حالة 

 قطاع غزة

Decision-making in the 
general budget of the 
Palestinian National 

Authority and its impact on 
budget estimates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اياد سبلمة مسعكد 
 بكركف 

نظـ صنع القرار في المكازنة العامة 
لمسمطة الكطنية الفمسطينية كأثرىا 
عمى تقديرات المكازنة دراسة حالة 

 قطاع غزة

The system of decision 
making in the general 
budjet of the Palestine 

Authority and its impact on 
finance estimation. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



إياد سعيد محمكد 
 الصكص

مدػ فاعمية دكر لجاف المراجعة في 
دعـ آليات التدقيق الداخمي 

دراسة تطبيقية عمى  -كالخارجي 
 البنكؾ العاممة في فمسطيف

Effectiveness of the Role of 
Audit Committees in 

Supporting Internal and 
External Audit Mechanisms 
- An Empirical Study on 

Banks Operating in 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

رائدة ابراىيـ سالـ أبك 
 عطيكؼ 

أثر مخاطر استخداـ تكنكلكجيا 
في المنشآت الخاضعة المعمكمات 

لمتدقيق عمى جكدة عمل المدقق 
الخارجي دراسة تطبيقية لمكاتب 
 تدقيق الحسابات في قطاع غزة

Impact of the use of 
Information Technology 
Risks in Organizations 
Subject to Auditing on 
External Auditors' Job 
Quality in Gaza Strip 

معة الجا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

فادػ عبدالرحيـ محمكد 
 البطنيجي

مدػ إدراؾ محممي االئتماف 
إلجراءات المحاسبة اإلبداعية )حالة 
 المصارؼ العاممة في فمسطيف(

The extent to which credit 
analysts perceive creative 
accounting procedures (the 
case of banks operating in 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تامر تكفيق عبدهللا 
 عكض

العبلقة بيف عناصر الرقابة الداخمية 
كجكدة الخدمات المصرفية دراسة 
ميدانية عمى المصارؼ العاممة في 
 قطاع غزة مف كجية  نظر العامميف

The relationship between 
the elements of internal 
control and the quality of 
banking services A field 

study on banks operating in 
the Gaza Strip from the 

point of view of employees 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تأثير متغيرات بيئة المراجعة  سياـ أكـر عمر الطكيل
ألداء الميني الخارجية عمى جكدة ا

لمراجعي الحسابات في قطاع غزة 
دراسة ميدانية عمى مكاتب مراجعة 

 الحسابات في قطاع غزة

The Impact of External 
Audit Environment 

Variables on the Quality of 
Professional Performance 
of Auditors in the Gaza 

Strip Field Study on Audit 
Offices in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إدارة المخاطر التشغيمية في البنكؾ  احمد دمحم حمدؼ مصبح
العاممة في فمسطيف كفق مستجدات 

 اتفاقية بازؿ دراسة تطبيقية

Operational risk 
management in banks 
operating in Palestine 
according to the latest 

Basel Convention 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اسامة كماؿ يكسف 
 دىماف

فاعمية نظـ المعمكمات المحاسبية 
المحكسبة في تحقيق جكدة التقارير 
المالية دراسة تطبيقية عمى كزارة 

 المالية الفمسطينية

The effectiveness of 
computerized data in the 

precision of account reports 
"Applied study for the 
ministry of finance" 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



دمحم حسف أحمد أبك 
 عمي

تطكير إجراءات التدقيق الداخمي 
لضبط األداء المالي كاإلدارؼ في 
شركات التأميف العاممة في فمسطيف 

 دراسة ميدانية

Developing internal audit 
procedures to control 

financial and administrative 
performance in insurance 
companies operating in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ياسميف حمداف مكسى 
 كـر

التدقيق االجتماعي كالبيئي مف 
كجية نظر مدققي الحسابات 

دراسة  -كنييف في قطاع غزة القان
 استكشافية

Social and environmental 
auditing from the point of 

view of the legal auditors in 
the Gaza Strip - An 
exploratory study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إلسبلمية تقييـ األداء المالي لمبنكؾ ا زاىر صبحي دمحم بشناؽ
كالتقميدية باستخداـ المؤشرات الماية 
دراسة مقارنة لمبنكؾ الكطنية العاممة 

 في فمسطيف

Evaluation of Financial 
Performance of Islamic and 

Traditional Banks Using 
Financial Indicators A 
comparative study of 

national banks operating in 
Palestine 

ستير ماج 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تقييـ نظـ المعمكمات المحاسبية في  رنا سمماف دمحم ابكركاب
البمديات، دراسة تطبيقية عمى 

 البمديات في قطاع غزة

Assessing the accounting 
information systems in the 
municipalities, Empirical 

Study on municipalities in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ناىدة سعيد حسيف 
 زعرب

تحميل حجـ تداكؿ أسعاراألسيـ في 
قطاع البنكؾ الكطنية المدرجة في 
سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية 
 باستخداـ نمكذج السبلسل الزمنية

Analysis of the volume of 
share price trading in the 
national banking sector 
listed on the Palestine 

Securities Exchange using 
the time series model 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ناريماف طعمو 
 عبدالمطيف عكاد

مدػ فعالية الرقابة الداخمية في ظل 
نظـ المعمكمات المحاسبية 

قية عمى اإللكتركنية دراسة تطبي
المصارؼ اإلسبلمية العاممة في 

 قطاع غزة

The effectiveness of 
internal control under the 

electronic accounting 
information systems is an 
applied study on Islamic 
banks operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

جماؿ صبح القيق أمير مدػ تطبيق رقابة الجكدة في مكاتب  
تدقيق الحسابات في قطاع غزة 

 دراسة ميدانية

The extent to which quality 
control is applied in auditing 

offices in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اـ اإلجراءات التحميمية في أثر استخد دمحم اكـر احمد ابكشرخ
المراجعة كأداة لمرقابة عمى األداء 
كاكتشاؼ االنحرافات دراسة ميدانية 

The impact of the use of 
analytical procedures in the 
audit as a tool to control 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 performance and detect عمى مكاتب التدقيق في قطاع غزة
deviations A field study on 
audit offices in the Gaza 

Strip 
مدػ استخداـ بطاقة األداء المتكازف  حمد أحمد حمد أبكجزر

(BSC كأداة لتقكيـ أداء البنؾ )
اإلسبلمي الفمسطيني دراسة ميدانية 

 مف كجية نظر العامميف

The extent to which the 
Balanced Scorecard (BSC) 

is used as a tool for 
evaluating the performance 
of the Palestinian Islamic 
Bank is a field study from 

the point of view of 
employees 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

فراس اكـر حرب 
 الرمبلكؼ 

تأثير التمكيل الدكلي عمى بناء 
اإلدارة المالية لممؤسسات  قدرات

غير الحككمية العاممة في قطاع 
 غزة

Impact of International 
Funding Organizations on 

Building the Financial 
Management Capacity of 
NGOs Working in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ـ المعمكمات في أثر تدقيق نظ رزؽ خميل دمحم حرب
تحسيف األداء لدػ المصارؼ دراسة 
 تطبيقية عمى البنكؾ العاممة في غزة

The Impact of Information 
Systems Audit on Improving 

Bank's Performance 
"Applied Study at Banks 

Working in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نجـميا رزؽ عمى  العكامل المؤثرة في تحديد اتعاب  
مدققي الحسابات الخارجييف في 

 قطاع غزة

Factores que influyen en la 
determinación de los 

honorarios de los auditores 
externos en la Franja de 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إبراىيـ حسيف إبراىيـ 
ادأبكجر   

عبلقة جكدة التدقيق بإدارة األرباح 
في المصارؼ المحمية العاممة في 

 فمسطيف

The relationship between 
Audit Quality and Earning 
Management in the Local 

Banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

شيريف مصطفى شريف 
 الحمػك

ينية لمدققي الحسابات المسئكلية الم
في اكتشاؼ الغش كالخطأ في 
القكائـ المالية ػ دراسة تطبيقة في 

 فمسطيف

Analysis of the volume of 
share price trading in the 
national banking sector 
listed on the Palestine 

Securities Exchange using 
the time series model 

ة الجامع ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ايياب ديب مصطفى 
 رضكاف

أثر التدقيق الداخمي عمى إدارة 
المخاطر في ضكء معايير التدقيق 
الدكلية دراسة حالة البنكؾ التجارية 

 الفمسطينية في قطاع غزة

The effectiveness of 
internal control under the 

electronic accounting 
information systems is an 
applied study on Islamic 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



banks operating in the 
Gaza Strip 

ىبة محمكد حسيف 
 عبدهللا

مدػ االلتزاـ بمنيج سيجما ستة 
"Six Sigma في ضبط جكدة "

التدقيق الداخمي دراسة تطبيقية عمى 
زةالمصارؼ العاممة في قطاع غ  

The extent to which quality 
control is applied in auditing 

offices in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نمكذج مقترح لتطبيق نظاـ المكازنة  خالد يكسف أحمد حماد
( دراسة ABBعمى أساس األنشطة )
 حالة مستشفى دار السبلـ بخانيكنس

The impact of the use of 
analytical procedures in the 
audit as a tool to control 
performance and detect 

deviations A field study on 
audit offices in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عادؿ جكاد عادؿ 
 الرفاتي

ىمية مدػ قدرة المنظمات األ
الصحية بقطاع غزة عمى تطبيق 
( كأداة BSCبطاقة األداء المتكازف )

 لتقكيـ األداء التمكيمي

The extent to which the 
Balanced Scorecard (BSC) 

is used as a tool for 
evaluating the performance 
of the Palestinian Islamic 
Bank is a field study from 

the point of view of 
employees 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تقييـ نظـ المعمكمات المحاسبية  نبيمة ابراىيـ مسمـ بربخ
اإللكتركنية في الجامعات الفمسطينية 

 في قطاع غزة دراسة ميدانية

Evaluation of Electronic 
Accounting Information 
Systems in Palestinian 

Universities in Gaza Strip - 
Field study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ديمو عبدالمجيد دمحم 
 كمكب

استخداـ الخصائص النكعية 
لممعمكمات في قياس جكدة التقارير 
 المالية لقطاع المصارؼ الفمسطينية

Using The information 
qualitative characteristics in 

measuring the quality of 
financial reporting of the 

Palestinian Banking sector 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

بساـ سميماف عبد الغني 
 قديح

أثر خصائص لجاف التدقيق عمى 
دراسة  -جكدة التقارير المالية 

تطبيقية عمى المصارؼ المدرجة في 
فبكرصة فمسطي  

The Effect of Audit 
Committees Characteristics 
On The Quality of Financial 

Reports 
An Empirical Study on the 

Banks Listed On the 
Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عمي عمي عبدالقادر 
 حميده

مدػ تكافر متطمبات تطبيق مدخل 
six sigma كالدكر المتكقع منو في  

تخفيض تكاليف الجكدة في 
 الشركات الصناعية

The Availability of the 
Requirements of Six-Sigma 
Approach and it's Expected 

Role in Reducing the 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



دراسة تطبيقية عمى الشركات 
 الصناعية العاممة في قطاع غزة

Quality Cost in Industrial 
Firms 

An Empirical Study on 
Industrial Firms in the Gaza 

Strip 
قياس الكفاءة المصرفية باستخداـ  نياد ناىض فؤاد اليبيل

 SFAنمكذج حد التكمفة العشكائية 
دراسة تطبيقية عمى البنكؾ المحمية 

 في فمسطيف

Measure Banking Efficiency 
using a Stochastic Cost 
Frontier Analysis- SFA 
Applied study on local 

banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نسريف دمحم محمكد 
 منصكر

مدػ تأثير معدؿ دكراف مراجع 
الحسابات الخارجي عمى مبدأ 
االستقبللية دراسة ميدانية عمى 

ب مراجعة الحسابات العاممة مكات
 في قطاع غزة

The Impact of External 
Auditor Rotation on 

Independence Principle 
Impirical Study on Audit 
Offices Working in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 تقييـ مدػ تطبيق المنظمات غير ىبة حسف يكنس دلكؿ
الحككمية في قطاع غزة لممتطمبات 
المالية لمجيات المانحة الدكلية 
 كتأثيره عمى استمرارية التمكيل

Evaluating the Extent to 
which Non-Governmental 

Organizations in Gaza Strip 
Adhere to Financial 
Requirements of 

International Donors and 
the Impact of this on Fund 

Sustainablility 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم أحمد عبدالحميد 
 الصكرؼ 

دكر مدقق الحسابات الخارجي في 
الحد مف المحاسبة اإلبداعية في 
القكائـ المالية  دراسة تطبيقية عمى 
شركات التدقيق العاممة في قطاع 

 غزة

The role of the external 
auditor to the reduction of 

creative accounting in 
financial statements Applied 

study on auditing firms 
operating in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

رنا دمحم عبداليادؼ 
 عبدالحميد

أثر متغيرات بيئة المراجعة عمى 
مراجعة جكدة األداء الميني لمكاتب 
 الحسابات في قطاع غزة

The effect of auditing 
environment changes on its 

quality professional 
performance 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أثر المعمكمات غير المالية كالمرحمة  سممى دمحم عمي الطكيل
العمرية لممنشأة في تدعيـ قرار 

ند تقييـ القدرة عمى المدقق ع
 االستمرارية 

)دراسة تطبيقية عمى مدققي 
 الحسابات القانكنييف في قطاع غزة(

The impact of non-financial 
information and stage of 

the facility to strengthen the 
auditor's decision when 
assessing the ability to 

going concern 
(An Empirical Study of 

Certified Auditor's-Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Strip) 
سمير رمضاف عبد 

 حبلسة
مدػ مبلءمة مخرجات أنظمة 
المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية 
 لمتطمبات متخذؼ القرارات اإلدارية
دراسة تطبيقية عمى الشركات 
المدرجة في بكرصة فمسطيف 

الماليةلؤلكراؽ   

The Extent of the 
Adaptability of Electronic 
Computerized Information 
of Systems Outcomes for 

the Requirements of 
Management Decision 
Makers-Applied Study 

Upon Listed Companies in 
Financial Market of 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

بة كالتمكيلالمحاس  

أحمد يكسف خالد 
 الزىار

أثر الخدمات اإلدارية كاالستشارية 
التي يقدميا مراجع الحسابات بجانب 
خدمات المراجعة عمى جكدة تقارير 
المراجعة دراسة ميدانية عمى مكاتب 

 المراجعة في قطاع غزة

The Impact of Non-Audit 
Services on Quality of 

Auditor's Report Field study 
looing into auditing office 
practices in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

المنتصرباهلل سييل نقكال 
 ترزؼ 

أثر تعديبلت معيار التدقيق الدكلي 
( الخاص بتقرير مدقق 700رقـ )

الحسابات عمى تضييق فجكة 
دراسة تحميمة آلراء  -التكقعات 

قي الحسابات كمعدؼ القكائـ مدق
المالية كاألكاديمييف في قطاع غزة 

فمسطيف -  

The effect of amendments 
to International Auditing 
Standard No (700) "the 
standard on the auditor's 
report" in narrowing the 
audit expextations gap - 
Analytical Study of The 
Opinions of Auditors, 
Preparers of Financial 

Statements and 
Academicians in Gaza Strip 

- Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نصر رمضاف العبد 
 احبلسو

دكر المعمكمات المحاسبية كالمالية 
في إدارة مخاطر السيكلة دراسة 
 تطبيقية عمى البنكؾ التجارية العاممة

 في قطاع غزة

Accounting and Financial 
Information Role in Liquidity 
Risk Management: Applied 
study on Commercial Banks 

working in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ التزاـ المصارؼ اإلسبلمية في  عكض دمحم حامد عكض
الضبط المالي فمسطيف بمعيار 

الخاص بالمرابحة لآلمر بالشراء 
الصادر عف ىيئة المحاسبة 
كالمراجعة لممؤسسات المالية 

دراسة ميدانية -اإلسبلمية   

The extent of Palestinian 
Islamic Banks' commitment 
to the standard of financial 
control related to murabaha 
issued by the Accounting 
and Auditing Organization 

for Islamic financial 
institutions 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  An Overhead Cost 2013دكر لجاف التدقيق كمدققي  رنا جماؿ أحمد طينة



الحسابات القانكنييف في الحد مف 
ممارسات المحاسبة الخبلقة دراسة 
ميدانية تحميمية عمى المصارؼ 

عاممة في فمسطيفالفمسطينية ال  

Assessment for 
construction Projects in 

Gaza Strip 

 اإلسبلمية

احبلـ احمد عمياف 
 ابكرياش

أثر معدؿ دكراف المراجع الخارجي 
عمى جكدة المراجعة )دراسة تطبيقية 
عمى الشركات المساىمة المدرجة 

بكرصة فمسطيف(في   

The effect of mandatory 
rotation of the external 
auditor on audit quality 

Applied Study on 
Corporations Listed on 
Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ التزاـ مدققي الحسابات  دمحم زكي دمحم الحكراني
ف بتطبيق معيار التدقيق القانكنيي

( "تقييـ استمرارية 570الدكلي رقـ )
الشركات" كأثره عمى جكدة 

المعمكمات المحاسبية )دراسة ميدانية 
 تحميمية(

The extent of auditors' 
commitment in applying the 
international auditing scale 

number (570) 'going 
concern' continuation and 
its impact  on quality of 
accounting information 
(Analytic field study) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خكلة محارب محمكد 
 عبد الجكاد

أثر إدارة المعرفة كتكنكلكجيا 
المعمكمات عمى التأىيل المحاسبي 

دراسة ميدانية عمى الشركات  -
ف المدرجة في بكرصة فمسطي

 لؤلكراؽ المالية

The impact of knowledge 
management and 

information technology on 
the accounting qualifying 

training 
Field Study on the 

companies incorporated in 
Palestine Stock 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حسف عبد الماجد صالح 
 الخضرؼ 

مدػ التزاـ الشركات المدرجة في 
بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية 

بتطبيق معيار اإلببلغ المالي الدكلي 
: القطاعات التشغيمية8رقـ   

The extent of company 
degree of commitment 
listed on the Palestinian 

Bourse for financial 
Exchange with the 

international Reporting 
Standards (IFRS)No.(8): 

Operating Segments 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ مسؤكلية المدقق الخارجي  سامي يكسف دمحم حجك
بشأف عدالة كمعقكلية التقديرات 

المحاسبية: دراسة تطبيقية عمى أداء 
مكاتب المحاسبة كالمراجعة العاممة 

 في قطاع غزة

The scope of external 
auditor responsibility on 
accounting reasonability, 
reliability and estimates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مقكمات العمل المصرفي اإللكتركني  ايمف احمد دمحم شاىيف
كأداةلتعزيز كتطكير نظـ الدفع 
ة كالتجارة اإللكتركنية دراسة تطبيقي

E-banking Components as 
an Instrument to Enhance 
and Improve E-commerce 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 Systems An Empirical عمى المصارؼ المحمية في فمسطيف
Study on local banks in 

Palestine 
عبير دمحم سعيد 

 الحكيطي
جية لتعظيـ إدارة التكمفة االستراتي

قيمة المنشأة كتدعيـ المزايا التنافسية 
)دراسة تطبيقية عمى الشركات 
 الصناعية في قطاع غزة(

Strategic Cost Management 
to Maximize the Value of 
the Organization and Its 
Competitive Advantage  

(Applied Study At industrial 
Companies at Gaza Strip 

اجستير م 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم محمكد عبدالخالق 
 العف

مدػ تكفر مقكمات تطبيق المعيار 
الدكلي إلعداد التقارير المالية دراسة 
حالة المنشآت الصغيرة كمتكسطة 

 الحجـ في قطاع غزة

The available evaluator 
IFRS for SMES in Gaza 

Strip 

عة الجام ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

صالح كماؿ صالح 
 صييكف 

أثر المحتكػ اإلعبلمي لتقرير مدقق 
الحسابات في ترشيد قرارات 

المسستثمريف في سكؽ فمسطيف 
 لؤلكراؽ المالية

Recognition of the media 
content to the report of the 

external auditor and its 
effect on the investors in 

rationalizing their 
investment decisions 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دراسة كتقييـ البرامج المحاسبية في  آمنة عبد دمحم السكيسي
شركة تكزيع الكيرباء في محافظة 

 غزة

Study and evaluation of 
accounting software in the 

electricity distribution 
company in the province of 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى  تامر بساـ جابر األغا
القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص 
النكعية لممعمكمات المحاسبية دراسة 
ميدانية عمى البنكؾ المحمية في 

 فمسطيف

Document the importance 
of accounting measurement 
to fair value in maximizing 

the qualitative 
characteristics of 

accounting information field 
study on local banks in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اإللكتركنية عمى عمل أثر التجارة  دمحم اسامة شحادة شعت
المدقق الخارجي دراسة تطبيقية عمى 
شركات المحاسبة الدكلية العاممة في 

 فمسطيف

The Impact of E-
Commerce on the External 

Auditor Work 
"Applied Study on the 

International Accounting 
Firms Working in Palestine" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

لمحاسبة كالتمكيلا  

احمد دمحم عبدالسبلـ 
 االسطل

مدػ تطبيق معيار المحاسبة المالي 
)اإلجارة كاإلجارة المنتيية   8رقـ 

بالتمميؾ( في المصارؼ اإلسبلمية 
 العاممة في فمسطيف

The Extent of applying of 
the accounting financial 

Standard (Lease & Lease 
ended in Possession) in the 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Islamic banks work in 
Palestine 

رغدة ابراىيـ عكض 
 المدىكف 

العكامل المؤثرة في العبلقة بيف 
التدقيق الداخمي كالخارجي في 
المصارؼ كأثرىا في تعزيز نظاـ 
الرقابة الداخمية كتخفيض تكمفة 

تطبيقية دراسة -التدقيق الخارجي   

The Factors that Influence 
on the Relationship 

Between Internal Auditing 
and External Auditing, how 
they Enforce the Internal 

Control System and 
Reduce the Cost of 

External Auditing of the 
Underlying Firm 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

التمكيلالمحاسبة ك   

غدير محمكد إبراىيـ 
 الميتدؼ

استخداـ مؤشرات تقييـ األداء المالية 
التقميدية كالقيمة االقتصادية لقياس 
التغير في القيمة السكقية لؤلسيـ 

 )دراسة حالة بنؾ فمسطيف(

Performance evaluation 
using measures: Cash 
Flow, Earning per share 
EPS, Economic Value 

added EVA 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ امكانية تطبيق نظاـ التأجير  دمحم جياد خميل شمالي
التمكيمي عمى المؤسسات المالية، 
كالشركات الصناعية االنشائية في 

 قطاع غزة: دراسة ميدانية

The applicability of leasing 
system for financial 

institutions and industrial 
companies construction in 

the Gaza Strip: An 
Empirical Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نبيل ابراىيـ اسماعيل 
 سمكر

دكر التدقيق اإللكتركني في تحسيف 
جكدة خدمات التدقيق في فمسطيف 
دراسة ميدانية عمى مكاتب تدقيق 

قطاع غزة الحسابات في  

The Role of E-Audit in 
improving the quality of 

Audit services in Palestine 
Field Study of Audit Offices 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد عبدالمالؾ سالـ 
 صياـ

العبلقة بيف الحاكمية المؤسسية 
دراسة تطبيقية  -كجكدة األرباح 

عمى الشركات الصناعية المدرجة 
 في بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية

The relationship between 
earnings quality and 

corporate governance an 
Empirical Study on the 

industrial companies listed 
in the Palestine Securities 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2014
إلسبلميةا  

 المحاسبة كالتمكيل

بكر خضر صالح ابك 
 شعباف

تقييـ مدػ فاعمية ككفاءة نظـ 
المعمكمات المحاسبية في ظل تطكر 

 -الخدمات المصرفية اإللكتركنية 
دراسة تطبيقية عمى المصارؼ 
 التجارية العاممة في قطاع غزة

Evaluation of Effectiveness 
and Efficiency of 

Accounting Information 
Systems in the light of 

Electronic Banking Services 
Development - An Applied 

Study on the Working 
Commercial Banks in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Strip 
مدػ إمكانية تطبيق بطاقة األداء  كليد سمماف كامل عبيد

لتقكيـ أداء شركة المتكازف كأداة 
تكزيع كيرباء محافظات غزة دراسة 

 ميدانية

The Possibility of Applying 
Balance Scorecard in 

Performance evaluation 
process of Gaza Electricity 
Distribution Company Field 

Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حسف عمي حسف 
اشرالمب  

عبلقة جكدة التدقيق الداخمي بالحد 
مف إدارة األرباح دراسة تطبيقية 
عمى الشركات المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف

Relationship between 
internal audit quality and 
earnings management 
reduction An empirical 

study on the companies 
listed on Palestine stock 

exchange 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ فاعمية نظـ المعمكمات  رائد دمحم شيير الحمك
المحاسبية في تحقيق جكدة التقارير 
المالية  دراسة تطبيقية "شركات 
 التأميف العاممة في قطاع غزة

The effectiveness of 
accounting information 

systems in achieving quality 
financial reports Case study 

insurance companies 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سالـ أسعد مسمـ 
 أبكعمرك

العبلقة بيف مكاسب كخسائر القيمة 
العادلة كالعكائد السكقية لؤلسيـ في 

دراسة  -ظل الحاكمية المؤسسية 
عمى المصارؼ المحمية  تطبيقية

 الفمسطينية

The relationship between 
the fair value gains and 

losses and market returns 
for the shares banks under 
the Corporate Governance 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محاسبية تقييـ دكر نظـ المعمكمات ال عبلء سعيد حسيف سعد
اإللكتركنية في الحد مف ظاىرة 
التيرب الضريبي مف كجية نظر 
 مكاتب المحاسبة كالدكائر الضريبية

Evaluation the role of 
electronic accounting 

information systems in curb 
tax evasion phenomenon. 

From the standpoint of 
accounting firms and tax 

departments 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

شعباف ابراىيـ شعباف 
 نسماف

مدػ التزاـ شركات التدقيق 
بمتطمبات معيار التدقيق الدكلي رقـ 

)التخطيط لتدقيق البيانات  300
المالية( بغرض زيادة فاعمية األداء 

دراسة تطبيقية عمى  -الميني 
شركات التدقيق العاممة في قطاع 

ةغز   

The Commitment Of Audit 
Firms The Requirements Of 
The International Standard 
No.300 (Planning To Audit 
The Financial Statements) 

For The Purpose Of 
Increasing The 
Effectiveness Of 

Professional Performance - 
An Empirical Study On 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Audit Firms Operating In 
The Gaza Strip 

كاقع التدقيق التشغيمي في شركات  ابتياؿ معيف دمحم رجب
المساىمة العامة في قطاع غزة 

 دراسة ميدانية

The Reality of Operational 
Auditing in the Public 

Corporations in Gaza Strip 

عة الجام ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تقييـ فاعمية الرقابة الداخمية في  ىناء نافذ سميـ أبككميل
 الكزارات الحككمية

Evaluate the effectiveness 
of internal control in 

government ministries 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ىبة عمي عبدالحميـ 
 الديراكؼ 

أثر تطبيق معيار المحاسبة الدكلي 
( "االنخفاض في قيمة 36رقـ )

األصكؿ" عمى ترشيد قرارات 
مستخدمي قكائـ الشركات المدرجة 

 في بكرصة فمسطيف
 -دراسة ميدانية عمى )المستثمريف 

المدققيف الخارجييف( -البنكؾ   

The impact of implementing 
IAS 36 "impairment of 

Assets" to rationalize the 
decisions made by users of 

financial statement 
published by companies 

listed in Palestine 
Exchange - A study on 
(shareholders banks-

income tax) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خالد سامي عبدهللا 
 حمكدة

كات كاقع تكاليف الجكدة في الشر 
الصناعية الفمسطينية )دراسة 

 تطبيقية(

The reality of measuring 
the cost of quality in the 

Palestinian industrial 
companies Case study of 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سميرة احمد سالـ 
 ابكىداؼ

ب المحددات المؤثرة في تطكير أسالي
المحاسبة اإلدارية "دراسة ميدانية في 
الشركات الصناعية المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف"

Determinants of the 
Development of 

Management Accounting 
Techniques An Empirical 
Study on Listed Industrial 
Palestinian Companies 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

كيلالمحاسبة كالتم  

فؤاد عبد الحميد حسف 
 النكاجحة

قدرة نماذج تسعير األصكؿ 
الرأسمالية في تحديد أسعار أسيـ 
الشركات المدرجة في بكرصة 

دراسة تحميمية مقارنة -فمسطيف   

The Ability of Capital 
Assets Pricing Models in 
Determining Stocks prices 
of Companies Listed on 
Palestine Exchange - A 

Comparative analysis study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ إمكانية تطبيق مدخل محاسبة  كامل دمحم عمي محفكظ
ترشيد الفاقد كأحد متطمبات إعادة 
  -ىندسة نظـ المحاسبة اإلدارية 
"دراسة تطبيقية عمى مصانع 

المشركبات الغازية كالعصائر في 
اع غزة"قط  

مدػ قدر تطبيق مدخل محاسبة في 
"دراسة تطبيقية عمى  -إدارة غزة 

مصانع المشركبات الغازية كالعصائر 
 في قطاع غزة"

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  Proposed Framework to 2014إطار مقترح لتطبيق مكازنة البرامج  ابراىيـ فيمي دمحم كردية



كاألداء ألنشطة كزارة النقل 
بلت في قطاع غزةكالمكاص  

Apply Performance & 
Program Budget for the  

Activities of the Ministry of 
Transportation in Gaza 

Strip 

 اإلسبلمية

ماىر ابراىيـ دمحم أبك 
 ريدة

دكر مجالس اإلدارة في تحسيف آداء 
التدقيق في ظل الحاكمية لجاف 

 المؤسسية
دراسة تطبيقية عمى المصارؼ 
 المدرجة في بكرصة فمسطيف

"The Role of the Boards of 
Directors in Improving the 

performance of the Auditing 
Committees under the 
Corporate Governance" 
"An applied study on the 
banks listed in Palestine 

Exchange Stock" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

كركد ناىض صالح 
 الشكا

دكر المدقق الداخمي في إدارة 
مف كجية  -مخاطر بيئة العمل  

نظر مكظفي مجمع اإليرادات في 
 كزارة المالية في قطاع غزة

Internal Auditor Role on 
controlling work 

environment Risks 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مرشد عيد مرشد 
 المصدر

أثر مخاطر مينة التدقيق عمى جكدة 
عممية التدقيق دراسة ميدانية عمى 
 مكاتب التدقيق في قطاع غزة

The effect of Risk on audit 
quality Applied study on 
audit office in Gaza strip 

ير ماجست 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مريد دمحم سبلـ محمكد 
 شراب

دكر التدقيق الداخمي في تقييـ 
فاعمية إدارة المخاطر في شركات 

 التأميف العاممة في فمسطيف

The role of internal audit in 
evaluate the effectiveness 

of risk management in 
insurance companies 
operating in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حاـز فيمي عادؿ 
 الدحدكح

العكامل المؤثرة عمى تكقيت إصدار 
التقارير المالية لمشركات المدرجة 

دراسة  -في بكرصة فمسطيف 
 تطبيقية

Factors Affecting 
Timeliness Issuance of 

Corporate Financial 
Reporting Listed 

Companies in Palestine 
Exchange (PEX) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خياـ دمحم كامل عبد 
 الرحمف مدكخ

كاقع تطكر مينة المحاسبة بيف 
التأىيل الميني كالتكنكلكجي 

لممحاسبيف في الشركات العاممة في 
 قطاع غزة

كاقع تطكر مينة المحاسبة بيف 
لتأىيل الميني كالتكنكلكجي ا

لممحاسبيف في الشركات العاممة في 
 قطاع غزة

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

صباح فكزؼ ديب 
 صالح

اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة كدكرىا 
في اتخاذ القرارات في شركات قطاع 
الخدمات الفمسطينية في قطاع غزة 

دراسة ميدانية -  

Strategic cost management 
and its role in decision 
making in the services 
sector companies on 

Palestine on Gaza Strip - 
Field study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 المحاسبة كالتمكيلالجامعة  ماجستير  2014تقييـ األداء المالي في القطاع تقييـ األداء المالي في القطاع  بياف عبدهللا عارؼ بكر



نمكذج الحككمي الفمسطيني كفقًا ل
 المؤسسة األكركبية إلدارة الجكدة

 اإلسبلمية الرسمي الفمسطينيذلؾ

سامر حمدؼ دمحم 
 الكحمكت

العكامل المؤثرة عمى سياسة تكزيع 
األرباح دراسة تطبيقية عمى شركات 
قطاع الخدمات المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف

Factors Affecting Dividend 
Policy: Empirical Study on 
Palestine Exchange Listed 

Companies (Service 
Sector) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ريـ مكسى سمماف 
 ابكسممى

مدػ تكافر متطمبات الرقابة 
 IIIاإلشرافية كفق مقررات بازؿ 

ة تطبيقية عمى القطاع دراسة تحميمي
 المصرفي الفمسطيني

The Extent to which the 
supervisory control 

Requirements are available 
according to Basel III 

Analytical Applied study on 
Palestinian Banking Sector 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ك دمحم شكقي دمحم اب
 طكاحينة

ىيكل رأس الماؿ كاألداء المالي 
 لمشركات: أدلة مف فمسطيف

Capital Structure and Firms 
Financial Performance: 
Evidence from Palestine 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبد الرحمف مجدػ 
 ربحى الخطيب

العبلقة بيف التغير في النفقات 
ية كسمكؾ األسيـ في الرأسمال

 بكرصة فمسطيف

The Relationship between 
capital Expenditure change 
and the Stocks behavior in 

Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تكفيق عكض تكفيق 
 شبير

بناء محافع استثمارية باستخداـ 
دراسة نماذج تقييـ أداء األسيـ 

تطبيقية تحميمية مقارنة عمى أسيـ 
الشركات المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف

Building Portfolios by Using 
Models of Stocks 

Performance Empirical 
Studies on Listed 

Companies of Palestine 
Exchange Market 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دهللا اسماعيل عب
 اسماعيل لبد

مدػ اعتماد مدققي الحسابات 
الخارجييف عمى نظـ دعـ القرارات 
اإللكتركنية في عممية التدقيق دراسة 

ميدانية عمى مكاتب تدقيق 
 الحسابات العاممة في قطاع غزة

The affect of external 
auditing to the System of 
Electronic Disicion Making 

in auditing process 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

شادؼ سبلمة سمماف 
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Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

العكامل المؤثرة في اختيار مدقق  باسل فضل احمد العابد
الحسابات الخارجي في المؤسسات 

ألىمية العاممة في قطاع غزةا  

Factors that influence the 
selection of the External 
Auditor in the local Non-

Governmental 
Organizations in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

منذر صبحي عبدهللا 
 السقا

تقييـ جكدة نظـ المعمكمات 
المحكسبة كأثرىا في المحاسبية 

تحسيف األداء المالي لكزارة المالية 
 الفمسطينية )دراسة تطبيقية(

Evaluating the Quality of 
Computerized Accounting 

Information Systems and its 
Impact on Improving the 
Financial Performance of 
the Palestinian Ministry of 

Finance  (An Applied 
Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد يحيى عبد الحي 
 زقكت

مدػ فاعمية استخداـ تكنكلكجيا 
المعمكمات في عممية التدقيق كأثره 
في تحسيف جكدة خدمة التدقيق في 

 قطاع غزة
دراسة ميدانية عمى شركات كمكاتب 

 التدقيق العاممة في قطاع غزة

The Effectiveness of 
Employing information 

Technology (IT) in auditing 
and its impact on improving 

the quality of auditing 
service in the Gaza Strip 

Field Study: Auditing 
Companies in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

 سامح احمد جماؿ عبد
 الناصر سبلمة الشرفا

قػدرة المعمكمػات المحاسبية كغير 
المحاسبية في بناء محافػع استثمارية 
كفػؤة: دراسة تحميمية مقارنة في 

 بكرصػة فمسطيػف

The Ability of Accounting 
and Non-Accounting 

Information in forming of 
Efficient Investment 

Portfolios  A comparative 
Analysis Study on the 
Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

يحيى جماؿ حيدر 
 المكلك

مدػ تكفر مقكمات تطبيق محاسبة 
التكاليف البيئية في الشركات 
الصناعية العاممة في قطاع غزة 

 دراسة ميدانية تحميمية

The extent to which the 
elements of implementing 

environmental cost 
accounting are available in 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



the industrial companies 
working in Gaza Strip 

فضل عبد الكريـ دمحم 
 برىـك

استخداـ مدخل القيمة االقتصادية 
المضافة في تقييـ األداء المالي 

رجة في بكرصة لمشركات المد
 فمسطيف

Using the Economic Value 
Added Approach to 

Evaluate the Financial 
Performance of the Firms 

Listed in Palestine 
Exchange 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

آلية تكزيع االرباح في المصارؼ  دمحم جماؿ محمكد شبانو
مسطينية دراسة حالة اإلسبلمية الف

 البنؾ الكطني االسبلمي

Profit Distribution 
Mechanism in Palestinian 

Islamic Banks Case Study: 
Islamic National Bank 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خمف دمحم ادريس خمف 
 الكادية

العبلقة بيف الرافعة المالية كأسعار 
راسة تحميمية عمى األسيـ )د

الشركات المدرجة في بكرصة 
 فمسطيف(

The relationship between 
leverage and stock prices 

Applied study at the 
companies listed on 
Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

نضاؿ فاركؽ صبحي 
 أبكغبف

طاقة األداء مدػ إمكانية استخداـ ب
( لتقييـ أداء جامعة BSCالمتكازف )

 األقصى

The possibility of using the 
Balanced Scorecard (BSC) 
to evaluate the performance 
of the Al-Aqsa University 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

جي بتطبيق مدػ التزاـ المراجع الخار  ديمة مازف ظافر الشكا
معايير رقابة الجكدة كتأثيرىا عمى 

 تحسيف أدائو الميني
دراسة تطبيقية آلراء مكاتب مراجعة 
 -الحسابات العاممة في قطاع غزة 

 فمسطيف

The Extent of the 
Commitment of the External 
Auditor's to applying Quality 
Control Standards and their 

Impact on Improving his 
Professional Performance 
An Empirical Study of the 
views of External Auditor's 

offices operating in the 
Gaza Strip - Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر القطاع المصرفي في تمكيل  خميل نافذ خميل ابكسمره
طة في المنشآت الصغيرة كالمتكس

المحافظات الجنكبية -فمسطيف   

The Impact of the Banking 
Sector in Financing Small 
and Medium Enterprises in 

Palestine - Southern 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر التعميـ الميني المستمر في رفع  ىماـ غساف دمحم حسف
مدقق الحسابات الخارجي كفاءة 

دراسة ميدانية عمى مكاتب تدقيق 
 الحسابات في قطاع غزة

The Role of Professional 
continuing Education in 

Enhancing External 
Auditor's Efficiency 

Empirical Study: Accounting 
Firms in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

كيلالمحاسبة كالتم  



ايماف عكني عمياف 
 ابكيكسف

أثر استخداـ أساليب المحاسبة 
اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة 

المستثمريف لدػ شركات المساىمة 
 العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف

The Impact of Modern 
Managerial Accounting 
Methods used in Rises 

Investors trust with public 
Contributing Companies 
listed under Palestinian 

Bourse 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سائد محمكد ىاشـ 
 كشكك

مدػ اإلفصاح عف األصكؿ غير 
المممكسة في التقارير المالية 
لمشركات المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف

Disclosure of Intangible 
Assets in the Financial 
Reporting of Palestinian 

Listed Companies 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عممياِت التمكيِل  َمدػ مبلءمةِ . دمحم احمد جابر جكدة
كاالستثماِر في المصارِؼ اإلسبلميِة 
كالمراجعِة  لمعاييِر ىيئِة المحاسبةِ 

 اإلسبلميةِ 
دراسٌة ميدانيٌة تطبيقيٌة َعمى )

ِؼ اإلسبلميِة العاممِة في المصار 
 (فمْسِطيف

Degree of Conformity of 
Finance and Investment 

Operations in Islamic Banks 
with AAOIFI Standards 

 (Empirical Field Study on 
Islamic Banks in Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ككردةسعيد دمحم فخرؼ اب تصكر مقترح لتطبيق نظاـ التكاليف  
( عمى ABCالمبني عمى األنشطة )

 مصنع عصير غزة

Proposed for 
Implementation the Activity 
Based Costing (ABC) in 

Gaza Juice Factory 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إنعاـ عثماف مكسى 
 شعباف

طبيق مدػ تكافر مقكمات ت
المحاسبة القضائية الكتشاؼ حاالت 

االحتياؿ المالي في الكحدات 
 االقتصادية

مف كجية نظر مدققي الحسابات 
بمكاتب التدقيق كالمحكميف المالييف 
المعتمديف لدػ كزارة العدؿ كنقابة 

 المحاسبيف بقطاع غزة

The Fundamentals to apply 
Forensic Accounting in 

Gaza Strip and its 
effectiveness in Financial 

Accounting Fraud 
Detection, 

Through identifying the 
opinion and the orientation 
of Financial Arbitration and 

Offices Audit 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

إبراىيـ دمحم شعباف 
 إبراىيـ اليندؼ

المسؤكلية مدػ تأثير االلتزاـ ب
االجتماعية عمى المؤشرات المالية 
لمشركات المساىمة المدرجة في 
بكرصة فمسطيف دراسة تحميمية 

 تطبيقية

The Extent of the Influence 
of Commitment to Social 

responsibility on the 
Financial Indicators 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

محمكد خميل  جيياف
 عكض

مدػ مبلءمة نظـ المعمكمات 
المحاسبية في الجمعيات األىمية مع 
متطمبات تطبيق البرنامج الكطني 

 لمؤشرات األداء 
)دراسة تطبيقية عمى الجمعيات 

The Appropriateness of 
Accounting Information 

Systems in NGOs with the 
Application of the National 
Program for Indicators of 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 -األىمية العاممة في قطاع غزة 
 فمسطيف(

Performance Requirements 
(An Applied Study on 

NGOs Operating in Gaza 
Strip-Palestine) 

اسماعيل دمحم اسماعيل 
 مطر

مدػ استخداـ إجراءات المراجعة 
مف قبل المدققيف الداخمييف التحميمية 

 في المصارؼ العاممة في قطاع غزة

The Extent of Using 
Analytical Procedures by 

Internal Auditors in 
Operating Banks in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

معتصـ أيمف محمكد 
 الحمك

مدػ استخداـ النسب المالية في 
اتخاذ القرارات التمكيمية "دراسة 
تحميمية عمى المصارؼ اإلسبلمية 

 الفمسطينية"

The Extent of Using 
Financial Ratios in Financial 

Decision Making "An 
Analytical Study on the 

Palestinian Islamic Banks" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ابراىيـ لظفىيا مركاف  مدػ فاعمية دكر التدقيق الداخمي  
في تقكيـ إدارة المخاطر كفق 

  COSOإطار
)دراسة تطبيقية عمى القطاعات  

 الحككمية في قطاع غزة(

The Extent of the 
Effectiveness of the Internal 

Audit Role in the Risk 
Management Reformation 

According to COSO 
Framework 

(An Empirical Study on the 
Governmental Sectors - 

Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

مدػ التزاـ الشركات المدرجة في  إبراىيـ دمحم إبراىيـ برىـك
بكرصة فمسطيف بمعالجة األحداث 
البلحقة لتاريخ الميزانية كفق 

 متطمبات المعيار المحاسبي الدكلي
 العاشر

The Extent of Commitment 
of the Corporations Listed 
on Palestine Exchange in 
the Handling of Events of 
the Balance Sheet Date 
according to the 10th 

International Accounting 
Standard Requirements 

(IAS 10) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تمكيلالمحاسبة كال  

سيف الديف فكزؼ خميل 
 اليندؼ

مدػ استخداـ مدققي الحسابات 
القانكنييف لئلجراءات التحميمية في 
اكتشاؼ ممارسات المحاسبة 

دراسة تطبيقية عمى  -اإلبداعية 
 قطاع غزة

Extent of Using Auditors of 
Certified Public Accountants 
of Analytical Procedures in 
the Discovery of Practices 
Creative Accounting An 
Empirical Study of the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر استخداـ سيجما ستة عمى  ىنا جبر عادؿ الترؾ
كفاءة إدارة رأس الماؿ العامل دراسة 
ميدانية عمى الشركات المدرجة في 

The Role of the Use of Six 
Sigma on the Efficiency of 

Working Capital 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 Management A Field Study بكرصة فمسطيف
on the Palestine Stock 

Exchange Listed 
Companies 

تقييـ التدقيق الداخمي في كزارة  دمحم اسماعيل عبد عزاـ
دراسة ميدانية  -الصحة الفمسطينية 

 عمى قطاع غزة

Evaluation of Internal Audit 
in Palestinian Ministry of 
Health - Applied Study in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر الرقابة الداخمية عمى المخزكف  دمحم رفيق عمي الكادية
السمعي في المحافظة عمى الماؿ 
العاـ دراسة ميدانية تطبيقية عمى 

 كزارة الصحة الفمسطينية

The Impact of Internal 
Control on Inventory in the 
Protection of Public Funds 

"Field Study on the 
Palestinian Health Ministry 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم يكنس عبدهللا 
 اليباش

العبلقة بيف استخداـ أدكات 
المحاسبة االبتكارية كجكدة 

المعمكمات المحاسبية في البنكؾ 
 التجارية بقطاع غزة

The relationship between 
using innovative accounting 

tools and the quality of 
accounting tools and the 

quality of accounting 
information in commercial 
banks in the Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عاصـ احساف عدناف 
 مراد

مدػ قدرة مدققي الحسابات 
الخارجييف عمى تدقيق حسابات 
الشركات الفمسطينية المتعاممة في 
التجارة اإللكتركنية دراسة ميدانية 
 عمى مكاتب التدقيق في قطاع غزة

Extent of External Auditors' 
Ability to audit Accounts of 

Palestinian Companies 
dealing in E-Commerce 

Field Study on Audit offices 
in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أريج عبدالعظيـ عبدهللا 
 البطة

مجاالت مساىمة استخداـ تكنكلكجيا 
لتدقيق في المعمكمات في عممية ا

المصارؼ التجارية العاممة في 
فمسطيف كفقًا لمعايير  -قطاع غزة

 التدقيق الدكلية
دراسة تحميمية آلراء: مدققي 

الحسابات الخارجييف، كالمدققيف 
الداخمييف بالمصارؼ التجارية 

فمسطيف،  -العاممة في قطاع غزة 
 كمراقبي سمطة النقد الفمسطينية.

The contribution fields of 
using information 
technology in the 

performance of auditing 
process in commercial 

banks operating in Gaza 
Strip according to the 

international standard of 
auditing in Palestine. 
Analytical study of 

viewpoint of: external 
auditors and internal 

auditors commercial banks 
operating in the Gaza Strip 
-  Palestine, and monitors 
the Palestinian Monetary 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Authority. 
رجب مصطفي رجب 

 عمى
عبلقة أتعاب التدقيق بإدارة األرباح 

دراسة تطبيقية عمى الشركات  -
 المدرجة في بكرصة فمسطيف

The Relation Between 
Auditor's Fees and 

Earnings Management - An 
Applicable Study Based on 
the Companies Listed in 
the Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

رامي حسف احمد 
 الغزالي

دكر تطبيق قكاعد حككمة الشركات 
في منع حدكث التعثر المالي في 
الشركات المدرجة في بكرصة 

دراسة تحميمية -فمسطيف   

The role of corporate 
governance rules 
implementation in 

preventing financial distress 
Applied on companies listed 

in Palestine Exchange   
Analytical study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دكر التدقيق الداخمي في تقييـ إدارة  رنده دمحم سعيد ابكشعباف
 دراسة تطبيقية -المخاطر التشغيمية 

عمى المصارؼ العاممة في قطاع 
 غزة

The Role of Internal 
Auditing in Assessing 

Operational Risks 
Management - An 
Empirical Study on 

Operating Banks in Gaza 
Srip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

جعة في استخداـ إشارات خطر المرا نسيـ إبراىيـ خميل زقكت
تحسيف فعالية المراجعة الخارجية في 

 كشف االحتياؿ المالي
دراسة تطبيقية عمى مكاتب المراجعة 

 في قطاع غزة

The Using Red Flags 
Indicators on Improving the 
Effectiveness of the Audit 

for the Detection of 
Financial Fraud 

An Empirical Study on 
Audit Firms in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

ضياء الديف حيدر خالد 
 مسمح

قياس درجة المخاطر االئتمانية في 
المصارؼ المحمية المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف

Measuring the degree of 
Credit Risks in the Local 
Banks listed in Palestine 

Exchange 

ستير ماج 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

غيداء يكسف فتحي 
 عبدالنبي

حككمة الشركات كنظاـ رقابة داخمي 
كتأثيرىا عمى األداء المالي دراسة 
عممية :الشركات المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف

Corporate Governance as 
an Internal Control System 
and Its Impact on Financial 

Performance Empirical 
Study: Companies Listed at 

Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سراج طمعت عبد النبي 
 الكحيدؼ

أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 
عمى كفاءة أساليب المحاسبة 
اإلدارية الحديثة في الشركات 

The impact of using the 
information Technology on 
the Efficiency of Modern 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 Managerial Accounting الصناعية في قطاع غزة
Methods in the Industrial 
Companies in Gaza Strip 

كليد زىير العايدؼ 
 أبكشعباف

مدؼ تأثير السيكلة كالفرص 
مى الييكل المالي االستثمارية ع

دراسة تطبيقية عمى الشركات 
الصناعية المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف

The Impact of Liquidity and 
Investment Opportunities on 

Financial Structure  
An Empirical Study of The 
Manufacturing Companies 
Listed in Palestine Stock 

Exchange. 

امعة الج ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

صابريف صبحى حسيف 
 محيسف

مدػ مبلءمة مينة المحاسبة لبيئة 
التجارة اإللكتركنية كفقًا لمتطمبات 

 - 18المعيار الدكلي رقـ 
 "اإلعتراؼ باإليراد"

دراسة ميدانية عمى البنكؾ المحمية 
 العاممة في فمسطيف

The relevance of the 
accounting profession to 

the e-commerce 
environment in accordance 
with the requirements of 

IAS 18 "Revenue 
recognition" 

Field Study on local banks 
operating in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حساـ أحمد محمكد 
 أبكعنزة

لمالية تقييـ فاعمية ديكاف الرقابة ا
كاإلدارية في ضبط األداء المالي 
لمؤسسات الحكـ المحمي في 

فمسطيف  -المحافظات الجنكبية 
 )دراسة تطبيقية(

Evaluating the 
Effectiveness of Financial 
and Administrative Control 
Bureau in Controlling the 
Financial Performance of 
the Local Government 
Institutions in Southern 
Provinces - Palestine 

(Applied Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أثر اإلعبلف عف تكزيعات األرباح  حسيف دمحم حسيف قشطة
عمى أسعار كقيـ تداكؿ أسيـ 
الشركات المدرجة في بكرصة 
 فمسطيف )دراسة تطبيقية(

The Effect of Dividend 
Declaration on Share Prices 
and Trading Values of the 

Listed companies in 
Palestine Exchange PEX 

(Applied Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

تاثير متطمبات الرقابة الداخمية عمى  دمحم يكسف حسف عياش
 ربحية  شركات المساىمة الفمسطينية

The impact of internal 
control requirements on 
profitability of Palestinian 
shareholding companies 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أثر الحككمة كخصائص الشركات  ريـ راسـ محمكد عكدة
عمى اإلفصاح االختيارؼ: دراسة 
تطبيقية عمى الشركات المدرجة في 

سطيفبكرصة فم  

The Impact of Corporate 
Governance and Firm 

Characteristics on Voluntary 
Disclosure: An Applied 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



Study on the Companies 
Listed on Palestine 

Exchange 
أثر تطبيق أبعاد بطاقة األداء  احمد فؤاد دمحم المدىكف 

المتكازف عمى تعظيـ الربحية في 
المصارؼ التجارية المحمية العاممة 

 في فمسطيف
 )دراسة ميدانية(

The Impact of the 
Application of the 

Dimensions of the Balanced 
Scorecard (BSC) to 

Maximize the Profitability of 
the Local Commercial 
Banks Operating in 

Palestine (A Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

احمد عزالديف اسحاؽ 
 كحيل

مدػ امكانية تطبيق محاسبة 
المسؤكلية في مؤسسات التعميـ 
العالي الفمسطينية )دراسة حالة: 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة(

The Extent of Applying 
Responsibility Accounting in 

Palestinian higher 
education institutions (Case 

study: The Islamic 
University of Gaza) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عبلءالديف غازؼ دمحم 
 الحمك

مدػ تكافر مقكمات تطبيق مكازنة 
البرامج كاألداء في الجامعات 

دراسة حالة  -الحككمية في فمسطيف 
ىجامعة االقص  

The Availability of 
Foundations for 

Implementation of the 
Programs and Performance 

Budget in Governmental 
Universities in palestine - 
Case Study: On Al Aqsa 

University 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

عايش عبد هللا عايش 
 النجار

يف جكدة التقارير المالية العبلقة ب
ككفاءة االستثمار دراسة ميدانية 

عمى الشركات المدرجة في البكرصة 
 الفمسطينية

The Relationship between 
the Financial Reporting 

Quality and the Investment 
Efficiency A Field Study on 
Companies Listed in the 

Palestinian Stock 

الجامعة   ماجستير 2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أثر نظاـ الرقابة الداخمية عمي جكدة  دمحم حيدر مكسى شعت
 التقارير المالية 

دراسة تطبيقية عمى شركات  
المساىمة العامة المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف

The Impact of the Internal 
Control System on the 

Quality of Financial Reports 
- Applied Study on Public 
Shareholding Companies 
Listed on the Palestine 

Stock Exchange 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

حسف سميماف دمحم 
 ابكعكدة

مدػ قدرة النسب المالية عمى 
تحسيف نكعية المعمكمات لمشركات 
الخدمية المدرجة في بكرصة 

ة حالة: مجمكعة دراس -فمسطيف 

The Ability of Financial 
Ratios to Improve the 

Quality of Information in 
Service Companies Listed 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 - in Palestine Exchange االتصاالت الفمسطينية
Case Study: Paltel Group 

ػ التزاـ المنظمات الدكلية غير مد أحمد يكسف أحمد نعيـ
الحككمية بمعيار المحاسبة الدكلي 

الخاص بالممتمكات  16رقـ 
دراسة حالة:  -كالمصانع كالمعدات 
فمسطيف -االغاثة االسبلمية   

The Extent of Compliance 
by International Non-

Governmental 
Organizations (NGOs) with 
International Accounting 

Standard No. 16 Property, 
Plant and Equipment - 
(Case study on Islamic 

Relief Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سناء طالب عبدالكريـ 
 ابكميادؼ

أثر مكثكقية نظـ المعمكمات 
المحاسبية اإللكتركنية عمى مؤشرات 
 األداء المصرفي "دراسة تطبيقية

عمى المصارؼ المحمية العاممة في 
 فمسطيف

The Effect of Reliability of 
Electronic Accounting 

Information Systems on 
Banking Performance 

Indicators. "Empirical Study 
on Local Banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

احمد دمحم عبدالرحيـ 
 الشنطي

مدػ فعالية المكازنة كأداة تخطيط 
كرقابة في شركة تكزيع كيرباء 

 محافظات غزة

The Effectiveness Of 
Budget As Planning And 
Controlling Tool In Gaza 
Electricity Distribution 

Company 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

دمحم ماجد محمكد 
كحجحج  

أثر اإلفصاح غير المالي عمى 
القيمة السكقية لمشركات المدرجة في 
 بكرصة فمسطيف )دراسة تطبيقية(

The Impact of Non-
Financial Disclosure on the 
Market Value of Companies 

listed in the Palestinian 
Stock Exchange (An 

Empirical Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
يةاإلسبلم  

 المحاسبة كالتمكيل

أحمد اياد صبحي أبك 
 شعباف

مدػ استخداـ التدقيق المبني عمى 
المخاطر في الجامعات كالكميات 

 المتكسطة في قطاع غزة

Extent of use Internal Audit 
Based on Risk at 

Universities and Junior 
Colleges in Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

حاسبة كالتمكيلالم  

ابراىيـ خميل عبد الفتاح 
 غراب

دكر المكازنات كأداة تخطيط 
الستغبلؿ المكارد المالية في بمديات 
قطاع غزة  )دراسة تطبيقية في 

 فمسطيف(

The Role Of The Budget As 
A Planning Tool To Exploit 
The Financial Resources In 

The Gaza Strip 
Municipalities 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سعد حسف مصباح 
 ابكجيل

مشكبلت التدقيق عمى المخصصات 
كاألصكؿ كااللتزامات المحتممة في 
المصارؼ المحمية المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف
)دراسة تطبيقية عمى مدققي 

Problems of Auditing 
Provisions, Contingent 
Assets and Contingent 
Liabilities in local banks 

Listed in PEX 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



 Applied study on certified) الحسابات القانكنييف في فمسطيف(
auditors in Palestine) 

دكر االفصاح المحاسبي في دعـ  سميـ بشير سميـ قشطو
في   أنظمة الرقابة المالية كالمساءلة
 -المنظمات األىمية بقطاع غزة 
فمسطيف )دراسة تحميمية عمى 

 المنظمات األىمية

The Role of Accounting 
disclosure to support the 

financial control and 
accountability system in 

Community-based 
organizations in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

حاسبة كالتمكيلالم  

جابر احمد جابر 
 العمصي

العكامل المؤثرة عمى تكجو الشركات 
العتماد التطبيقات المحاسبية عمى 

دراسة تطبيقية عمى  -االنترنت 
شركات المساىمة العامة العاممة في 

 قطاع غزة

Factors Affecting on 
Corporates' Intention to 
Adopt Online Accounting 
Systems - An Empirical 

Study on Operating 
Corporates' in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

خمكد دمحم بشير أحمد 
 الطيب

مدػ تكفر مقكمات تطبيق المحاسبة 
الرشيقة في الشركات الصناعية في 
 قطاع غزة )دراسة ميدانية تحميمية(

The Availability Of The 
Components For Applying 
The Lean Accounting  In 
Manufacturing Companies 

In Gaza Strip (A Descriptive 
Field Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

يسرػ دمحم مكسى أبك 
 سعيد

العبلقة بيف عناصر الرقابة الداخمية 
كجكدة التقارير المالية )دراسة 

ة عمى المصارؼ العاممة في ميداني
 قطاع غزة(

The relationship between 
the internal control 

elements and the quality of 
financial reporting A field 
study on operating in the 

Gaza Strip banks 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

اسامو رفيق خميل 
 بعمكشو

ر إدارة عناصر معادلة تحميل أث
التعادؿ لمحد مف خسائر شركة 
 -تكزيع كيرباء محافظات غزة 

دراسة تحميمية لمقكائـ المالية خبلؿ 
ـ2015 - 2011الفترة مف   

The Impact of Elements 
Management of Break_ 

Even Analysis Equation on 
Reducing Losses of Gaza 

Electricity Distribution 
Corporation - An Analytical 

Study of the Financial 
Statements during the 
Period (2011-2015) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

أحمد سعد ابراىيـ 
 مرتجي

المسؤكلية االجتماعية كأثرىا عمى 
األداء المالي )دراسة تطبيقية عمى 

ة الشركات المدرجة في بكرص
 فمسطيف(

The Effects of Corporate 
Social Responsibility on the 
Financial Performance "An 

Applied Study on 
Companies Listed in 
Palestine Exchange" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل



أثر استخداـ آليات الحككمة في  ماىر اسامة نايف شبير
دراسة  -اليف الككالة تخفيض تك

تطبيقية عمى الشركات المدرجة في 
 بكرصة فمسطيف

The Effect of Using 
Govenance Mechanisms to 
Reduce Agency Costs - 

Case Study on the 
Palestine Exchange Listed 

Conmpanies 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

سمكػ دمحم صالح 
اكيشابكش  

مدػ العبلقة بيف تطبيق مبادغ 
حككمة الشركات كأتعاب المدقق 
الخارجي "مف كجية نظر مدققي 

 الحسابات"

The Relationship between 
the Application of the 

Principles of Corporate 
Governance and the 
External Auditor Fees 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مكيلالمحاسبة كالت  

عبد اليادؼ عدلي 
 مصطفى التتر

أثر التجارة اإللكتركنية المصرفية 
عمى تطكير نظـ المعمكمات 

المحاسبية في المصارؼ العاممة في 
 قطاع غزة

The Impact of E-commerce 
on the development of 
Accounting Information 
System on The Banks 

Operating In the Gaza Strip 

اجستير م 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

 المحاسبة كالتمكيل

يحيي عمر محمكد 
 عركؽ 

تكصيف تقنية الراديك عبر األلياؼ 
الضكئية باستخداـ عمارة شبكات 
الجيجابت الضكئية السالبة 

"GPONألنكاع التضميف المختمفة " 

Characterization of radio 
technology via fiber optics 
using GPON architecture 
for different modulation 

types 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة الكيربائية

مؤيد نصر عبدهللا 
 المبيض

تصميـ متحكـ ضبابي بتقنية اؿ 
FPGA لمتحكـ بسرعة المحرؾ  

 الحثي ذك ثبلثة أكجو

" Fuzzy Logic Speed 
Controllers Using FPGA 

Technique for three- Phase 
Induction Motor Drives 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

احمد حسف عبدهللا 
 الخطيب

ألمثل اليجيف الضبابي لمتحكـ في 
 أنظمة الركبكتات

Optimized Hybrid Fuzzy 
Control of Robotics 

Systems 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
ية/أنظمالكيربائ

 ة التحكـ
دمحم سميماف رزؽ ابك 

 حطب
 LMI Model order reduction usingخفض معدؿ الطمب باستخداـ 

LMI 
الجامعة  ماجستير  2009

 اإلسبلمية
اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

كساـ حيدر يحيى ساؽ 
 هللا

نظاـ التأخير  -تصميـ نظاـ الكقت 
 بكاسطة مقاربة ريكاتي لممعادلة

Controller Design of Time - 
Delay System By the 

Riccati Equation approach 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

ـ مرشح لمجكاؿ  أيمف أكـر سعيد القكقا WiMaxتصمي عبر  
LMI 

Optimal PLL Loop filter 
design for Mobile WiMax 

via LMI 

ر ماجستي 2009 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

 Segwayصميـ كتنفيذ نمكذج  كائل احمد محمكد يكنس
 التجريبي

Design and Implementation 
of An Experimental Segway 

Model 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

فادؼ دمحم عبد الكىاب 
ع البطشربي  

الحر     Deadbea ك التحكـ      
 Multirate تمكج    

Multirate Ripple - Free 
Deadbeat Control 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم



 ة التحكـ
خالد عبدالحفيع مكسى 

 عمي
النمذجة كالمعممات تحديد نمكذج 

 الرافعة المغناطيسية
Modeling and parameters 
identification of a magnetic 

levitation model 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

حساـ حسني العبد 
 شاىيف

السيطرة عمى الجيد عمى أساس 
استراتيجية األمثل سرب الجسيمات 

 التكيفية ضبابية

Voltage Control Based on 
Fuzzy Adaptive Particle 

swarm Optimization 
Strategy 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

المعممات تحديد المغناطيس الدائـ  دمحم سعيد زىدؼ صبلح
 العاصمة المحرؾ

Parameters Identification of 
Permanent Magnet DC 

Motor 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 اليندسة
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

شادؼ نبيل محي الديف 
 البرقكني

إعادة التقييـ كا عادة تصميـ النظاـ 
 الفكتكضكئي المنفذ في قطاع غزة

 ٌٍ ٌٍRe- Evaluation and 
Redesign for the 

photovolatic System 
Implemented in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
ظمالكيربائية/أن
 ة التحكـ

أحمد عبدالمنعـ شحتو 
 زعرب

بناء إشارة تكييف ألجيزة االستشعار 
 مقياس السبللة

Building Signal Conditioning 
for Strain Gauge Sensors 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

ايمف دمحم حسف عمي 
 حسيف

يل مراقبة الرقابة اإلشرافية كتحص
( لنظاـ تكزيع SCADAالبيانات )

 المياه في مدينة غزة

A Supervisory Control and 
Data Acquistition ( SCADA) 

for Water distribution 
System of Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

طات الكشف تعقيد كأداء تقييـ مخط عكدة دمحم عكدة الشكرؼ 
عف أنظمة تعدد اإلرساؿ المكاني 

(MIMO) 

Complexity and 
performance Evaluation of 

Detection Schemes for 
Spatial Multiplexing MIMO 

Systems 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

 DoF 5محاكاة كالتكاصل بيف  دمحم رياض دمحم ابك قاسـ
Educational Robot Arm 

Simulation and Interfacing 
of the 5 DOF Educational 

Robot Arm 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

نيازؼ دمحم حسيف أبك 
 حكيج

نيج محدب لمتحسيف لتجميع كحدات 
 Low Orderl 1 / Hpالتحكـ 

A Convex Optimization 
Approach to synthesizing 

Low Orderl 1/ Hp 
Controllers 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

تصميـ أمثمية مرشح الحمقات في  فادؼ فضل سميـ البطة
WiMax Pllنظاـ  الثابت بكاسطة  

 LMIطريقة 

Design and Optimization of 
loop Filter In Fixed WiMax 

Pll by LMI Method 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

احمد زكرؼ احمد 
 العصار

ذراع ركبكت  5النمذجة كالتحكـ في 
DOF باستخداـ التحكـ اإلشرافي   

Modeling and Control of 5 
DOF Robot Arm Using 
Supervisory Control 

 الجامعة ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

احمد شكرؼ شاكر 
 شبير

التغطية كتحسيف القدرات في الشبكة 
3.5الخمكية  G 

Coverage and Capacity 
Improvements in the 3.5G 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم



Cellular Network ة التحكـ 
 دمحم تيسير عكض هللا

 العمصي
نظاـ تحكـ شبيو بالتماسؾ المتعدؼ 
 متعدد القيـ لؤلنظمة غير الخطية

Multi-Rate Ripple-Free 
Deadbeat Control For Non-

Linear Systems 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

نيج جديد لمتحكـ في النمكذج  كليد رمضاف دمحم عيسى
القكؼ لنظاـ البندكؿ غير  الداخمي

 الخطي

A New Approach of Robust 
Internal Model Control for 

Nonlinear Pendulum 
System 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

حساـ محمكد دمحم ابك 
 الريش

ت                       FPGA 
ضبابي لمتحكـ في االسترفاع 

مغناطيسي ال  

FPGA Fuzzy Control for 
Magnetic Levitation 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

عطية عبدالرحمف سالـ 
 ابكحية

حل مشكمة التحكـ األمثل عف 
 Chebyshev Waveletطريق 

Solving  Optimal Control 
Problem Via Chebyshev  

Wavelet 

اجستير م 2011 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

احمد عمي عمي ابك 
 العمريف

إستراتيجية التحكـ  تصميـ كتحميل"
-D األمثل عمى أساس

STATCOM  دراسة حالة شبكة ،
 في غزة الجيد المنخفض

Design and Analysis of 
Optimal Based Control 

Strategy for D-STATCOM, 
Gaza Low Voltage 

Network-Case Study   

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

الشمس كالحد األقصى لتتبع نقاط  دمحم صقر سعيد المغني
القكة في أنظمة صفيف الطاقة 
الشمسية باستخداـ أجيزة التحكـ 

 FPGAالضبابية عبر 

Sun and Maximum Power 
Point Tracking in Solar 

Array Systems Using Fuzzy 
Controllers Via FPGA 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

إعادة تأىيل شبكة تكزيع الطاقة  حساـ العبد دمحم عكاد
 الكيربائية في محافظة غزة

Rehabilitation of the Electric 
power Distribution Grid in 

Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

أحمد عيسى أحمد أبك 
 دبكسة

تصميـ جياز مزامنة لمكلدات 
Elecrical مزدكجة   

Design of a synchronizing 
device for dual Elecrical 

Generators 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

حل مشكمة التحكـ األمثل مف  دمحم جياد دمحم كادؼ
المستكػ التربيعي باستخداـ دالة 
 قياس األسطكرة كتقنية التكرار

Solving  Quadratic Optimal 
Control Problem Using 

Legendre Scaling Function 
and Iteration Technique 

الجامعة  ماجستير  2012
بلميةاإلس  

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

مأمكف عبدالعزيز أحمد 
 صالحة

راديك ثنائي االتجاه عبر نظاـ نقل 
األلياؼ عف طريق مكبر لمصكت 
 الضكئي العاكس أشباه المكصبلت

Bidirectional Radio over 
Fiber Transmission System 

Using Reflective 
Semiconductor Optical 

Amplifier 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

تقميل الحمل في محكالت طاقة  أماني سالـ دمحم ابكريالة
الرياح باستخداـ التحكـ الفردؼ في 

 الممعب

Load reduction in wind 
energy converters using 
Individual Pitch Control 

الجامعة  ماجستير  2012
ميةاإلسبل  

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

اليندسة الجامعة  ماجستير  Fuzzy Logic Based Solution 2012حل المنطق الضبابي لمشكمة التزاـ دمحم مسعكد عبدالحميد 



 to the Unit commitment الكحدة حجك
problem 

الكيربائية/أنظم اإلسبلمية
 ة التحكـ

إياد عدناف رشدؼ 
 الخضرؼ 

حسيف الكيربائي كتحسيف نماذج لمت
الكفاءة مف خبلؿ إدارة الطاقة 
 لمختمف المرافق في قطاع غزة

Models of Electrical 
Conservation and Efficiency 

Improvement through 
Energy Management for 
Various Facilities in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
مالكيربائية/أنظ
 ة التحكـ

البارامترات لنظـ التأخير الزمني  دمحم حسف عيد ابكرزؽ 
 LMIعمى أساس نيج السمبية ك 

Parameterization for Time- 
Belay Systems Based on 

Pasivity and LMI Approach 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

دمحم حافع فيمي ابك 
 شعباف

استراتيجية تحكـ ضبابية لنظاـ 
 التعميق النشط منخفض التردد

Fuzzy control strategy for 
low bandwidth active 
suspension system 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

حسف عمي محمكد ابك 
 مطير

اقتراح نظاـ تحكـ كمراقبة مركزية 
لشبكة الكيرباء في  كاكتساب بيانات

 قطاع غزة

A proposed SCADA System 
to improve the conditions of 

the Electricity sector in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

رائد عبدالرحمف محمكد 
 الحبيبي

التكزيع األمثل لمقكة في األيدؼ 
ع الحاذقة لؤلنظمة متعددة األصاب

 الركبكتية مع عدـ اليقيف

Optimal Force Distribution 
in Multi-Finger Dexterous 

Hands for Robotic Systems 
with Uncertainty 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

يع النظاـ الحديث في إدارة شبكة تكز  نادية دمحم محمكد ميدؼ
 الكيرباء في محافظة رفح

Modern Electric Distribution 
Management System Case 
Study of Rafah Governorate 

Distribution Grid 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

ميند حسف خميس 
 شحادة

تتبع األنظمة الغير خطية مف خبلؿ 
 شبكة اتصاؿ

Tracking a Nonlinear 
System Via a 

Communication Network 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

خميل تحسيف عمي 
 النكنك

تصميـ متحكـ صناعي مف نكع 
سيجنك بتقنية الخكارزميات الجنينية 
لمتتبع الشمس كأقصى قيمة لمقدرة 
 في مصفكفات الخبليا الشمسية

Design of GA- Sugeno 
Fuzzy Controller for Sun 

and Maximum Power Point 
Tracking in Solar Array 

Systems 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

ضبابية مكاسب مراقبة جدكلة  دمحم سالـ دمحم ابك نصر
 ألنظمة غير الخطية

Fuzzy Gain Scheduling 
Control For Nonlinear 

Systems 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

فادؼ مأمكف عبدهللا 
 العممي

التحكـ الضبابي اليرمي المتكيف لػ 
HVAC في المباني ذات الطاقة  

 المنخفضة

Adaptive Hierarchical fuzzy 
controller for HVAC 

systems in low energy 
buildings 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

اليندسة الجامعة  ماجستير  Ripple Free Deadbeat 2013نظاـ التحكـ المرىق الخالي مف  صفاء أحمد عبد النجار



التمكجات لؤلنظمة غير الخطية 
 المعرضة لمتأخير الزمني كالتشكيش

Control For Nonlinear 
Systems With Time Delays 

And Disturbances 

الكيربائية/أنظم اإلسبلمية
 ة التحكـ

زكي محمكد زكي 
 القرعو

 Energy Efficient Sustainable 
Buildings: Case Study Irada 

Building at IUG 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

بدكؼ احمد سمير عبد  دراسة تحميمية  الستحداث مزارع  
الرياح في فمسطيف لمحصكؿ عمى 

 الطاقة الكيربائية المثالية

An Analytical Study for 
Establishment of Wind 
Farms in Palestine to 
Reach the Optimum 
Electricity Energy. 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم

حكـة الت  

تصميـ متيف لمحطة تكليد الكيرباء  نادر سميماف داكد طالب
بالطاقة الشمسية الحرارية باستخداـ 

برنامج )  SAM كأكؿ مشركع  )
 تجريبي في فمسطيف

Robust Design of Thermal 
Solar Power Station Using 

System Advisor Model 
(SAM) Software as the First 

Pilot Project in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

احمد سامي احمد 
 االستاذ

المتحكـ المثالي الضبابي لتتبع 
األجساـ المتحركة عف طريق نظاـ 

 العيف األلية

Optimized fuzzy tracking of 
a moving object with a 

robotic eye system 

معة الجا ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

رمزؼ جاسر حسف 
 الغمرؼ 

تصميـ متحكـ تكيفي لمتحكـ في 
جياز التعميق المغناطيسي استنادًا 
إلى األمثمية المتحققة مف الخكازرمية 

لمبكتيريا في طريقة بحثيا عف 
 الطعاـ

Design of an Adaptive 
Controller for Magnetic 

Levitation System Based 
Bacteria Foraging 

Optimization Algorithm 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

فاركؽ يكسف رباح 
 شرؼ

تصميـ جياز انفيرتر عالي األداء 
باستخداـ أنظمة التحكـ الضبابي 

 لتقميل الشكائب

Designing Power Inverter 
with Minimum Harmonic 
Distortion Using Fuzzy 

Logic Control 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

تحسيف أداء أنظمة الكزف الديناميكية  احمد دمحم دمحم حرب
 باستخداـ مرشح كالماف

Enhancing the Performance 
of Dynamic Weighing 

Systems Using Kalman 
Filter 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

سعيد ابراىيـ سعيد 
 ابكالركس

التحكـ المباشر في جكدة المنتج 
 باستخداـ سكادا

SCADA Online Product 
Quality Control 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

بكندؼدمحم عمى حسيف أ المتحكـ الضبابي ذك الكضع  
 المنزلق مطبق عمى دراع ربكت

Sliding Mode Fuzzy 
Controller Applied to  Robot 

Manipulator 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

احمد العبد رمضاف 
 الحداد

تعظيـ كفاءة نظاـ الطاقة الشمسية 
لضبابيباستخداـ المنطق ا  

Maximizing Solar Power 
System's Efficiency Using 

Fuzzy Logic 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

اليندسة الجامعة  ماجستير  Trajectory Tracking Control 2014التحكـ بمسار ذراع آلية باستخداـ محمكد منير عادؿ 



 of a 2-DOF Robot Arm الشبكات العصبية الصناعية العشي
Using Neural Networks 

الكيربائية/أنظم اإلسبلمية
 ة التحكـ

لؤػ عبدالرحيـ سمماف 
 خشاف

 Sugenoتصميـ متحكـ مف نكع 
لمتحكـ في التسخيف كالتيكية في 

 المباني المكفرة لمطاقة

Design of Sugeno Fuzzy 
Controller for HVAC in 

Large Building 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

حمدهللا عبدالمجيد 
 حمدهللا األشقر

التمثيل الرياضي كالتحكـ عالي 
الدقة بالركبكت المتكازؼ "دلتا" ثبلثي 

 األبعاد

Modeling and High 
Precision Motion Control of 
3-DOF Parallel Delta Robot 

Manipulator 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

رفعت يكسف حسيف 
 دىماف

تصميـ المتحكـ الضبابي لمتحكـ 
بالمحكؿ الرنيف المتسمسل ثابت 

ثابت الجيد-الجيد  

Design of Fuzzy Controller 
for LCL Resonant 

Converters 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

ة اليندس
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

 -تصميـ الخكارزميات الجينية  دمحم احمد دمحم كعبر
متحكـ ضبابي لمحكالت خفض 

ثابت-ثابت  

Design of GA-Fuzzy 
Controller for Buck DC-DC 

Converter 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

عبدالكريـ دمحم عبدالكريـ 
كراساب  

تصميـ متحكـ منطقي ضبابي 
لجياز تنظيـ ضربات القمب ثنائي 
اإلستشعار لممرضى الذيف يعانكف 
مف إنخفاض معدؿ ضربات القمب 

 الطبيعي في حالة الراحو

Design of Fuzzy Logic 
Controller for dual sensors 
cardiac pacemaker system 

in patients with 
bradycardias at rest 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

المشاركة المثالية كالتحكـ في الطاقة  دمحم سعيد سمماف جكدة
 في الشبكات الذكية

Optimized control and 
power sharing in microgrid 

network 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

خالد حمكدة محمكد 
 مطر

مقارنة خكارزميات حساب أقصى 
طاقة لنظاـ الخبليا الشمسية بيدؼ 
 تطكير أنظمة ذات كفاءة عالية

Comparison for Maximum 
Power Point Tracing 

Algorithms for Photovoltic 
System in purpose of 
developing an efficient 

system 

الجامعة  ماجستير  2015
سبلميةاإل  

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

قياس كفاءة شرؽ البحر األبيض  سامح سميـ عبد ابكزر
 المتكسط إلنتاج الطاقة الكيربائية

Measuring the Efficiency of 
the Eastern Mediterranean 

Sea for Production of 
Electrical Power 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
لكيربائية/أنظما

 ة التحكـ

محمكد عطاهللا 
 عبدالعاؿ ابكالسبح

التحكـ بمسار ركبكت ذات ثبلثة 
 مفاصل باستخداـ التحكـ الضبابي

Trajectory Tracking Control 
of 3-DOF Robot 

Manipulator Using TSK 
Fuzzy Controller 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم

تحكـة ال  

دمحم اسماعيل حسيف 
 سركر

تصميـ نظاـ ثنائي األبعاد لتعميق  
 جسـ معدني بيف مغناطيسييف

Designing Two Dimensional 
Magnetic Levitation Control 

System 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

دمحم عبدالفتاح لطفي 
 السباخي

الضبابي اليجيف  المتحكـ المنطقي
مع أمثمية بحث البكتيريا عف الطعاـ 

Hybrid FLC/BFO Controller 
for Output Voltage 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم



 Regulation of Zeta لتنظيـ الجيد الخارج مف محكؿ زيتا
Converter 

 ة التحكـ

كليد الطاقة المكزعة إدارة مصادر ت دمحم عمر دمحم الشاعر
 بمستشفى كماؿ عدكاف كدراسة حالة

Management Of  
Distributed Power 

Generation Sources: Case 
Study-   Kamal Edwan 

Hospital 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

ببلؿ دياب مصطفى 
 ضميده

تشغيل مكلدات الديزؿ في حالة 
 -طكارغ لمحي السعكدؼ في رفح ال

 قطاع غزة

Diesel-Engine-Driven 
Emergency Generation 

Units For Saudi Village in 
Rafah city- Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

التشغيل المثالي لمحطة ضخ مياه  احمد محمكد دمحم شحادة
خداـ التحكـ التنبئي عادمة باست

 المبني عمى النمكذج الرياضي

Optimal Operation of a 
Wastewater Pumping 

Station by Model-based 
Predictive Control 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

نمذجة نظاـ الحمأة المنشطة  خميل تيسير خميل مطر
يكاباستخداـ مكديم  

MODELICA-BASED 
MODEL FOR ACTIVATED 

SLUDGE SYSTEM 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

تصميـ متحكـ ضبابي لدائرة تحكيل  نكح عمى نكح قاعكد
-Quasiذات ثبلثة أطكار مف نكع 

Z-Source 

Fuzzy Control Design for 
Quasi-Z-Source Three 

Phase Inverter 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

أحمد سميماف عبدالكريـ 
 بشير

تصميـ المتحكـ الضبابي لمتحكـ في 
نسبة مستكػ سكر الدـ لدػ مرضى 
السكرؼ مف النكع األكؿ باستخداـ 

 الجينات المكغارتمية

Design Fuzzy Control 
System for Blood Glucose 
Level for Type-I Diabetics 
Mellitus Patients using GA 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربائية/أنظم
 ة التحكـ

دمحمطو عمر دمحم 
 االسطل

التكزيع الزماني كالمكتني لمكتل 
المكزعة ألنظمة االتصاالت 
 التعاكنية غير المتزامنة

Distributed Space-Time 
Block Coding For 

Asynchronous Cooperative 
Communication Systems 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

دمحم اسماعيل سالـ سالـ 
 ديب

Hybrid Blast Space -  الترميز
 الزمني لمشفرة ألنظمة االتصاالت

MIMO 

Hybrid Blast Space - Time 
Bock Coding for MIMO 

Communication Systems 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

أحمد حمدؼ صبرؼ 
 أبكعبسة

ىكائيات                LTE  
تحسيف معممة لتطبيقات االتصاالت 

 المتنقمة                  

LTE A ntenna,s Parameter 
enhancement for Mobile 

Communication applications 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عمرك يحيى محمكد 
 لكلك

LDPCنشاء رمكز  باستخداـ نسخ  
متسمسمة عشكائيًا مف مصفكفة 

 فحص التماثل

construction of LDPC codes 
using randomly permutated 

copies of parity check 
matrix 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

تطكير األنظمة الزمكانية المكزعة  عبادة حسف دمحم عبدهللا
 التفاضمية منخفضة التعقيد

On Developing Distributed 
Differential Space Time 

Codes 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
مة الكيربية/أنظ
 االتصاالت



محمكد مكسى عبدالقادر 
 أبكحسيف

-Eجياز المبدؿ التناكبي النظاـ 
band لنقل البيانات الكبيرة في  

 االتصاالت البلسكمية

An E-band Diplexer For 
Gigabit Wireless 

Communication Systems 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

حسيف دمحم اليباشعبلء  طرؽ الكشف ألنظمة االتصاالت  
متعددة المداخل كالمخارج باستخداـ 

 ترميز التيربك

Detection Methods for 
MIMO Communications 

Systems Using Turbo Code 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

حاـز مكسى ابراىيـ 
 أبككرش

ياز المبدؿ التناكبي تصميـ ج
ألنظمة االتصاالت المتقدمة المتنقمة 

 باستخداـ تقنية الرنيف المزدكج

Coupled Resonator 
Diplexer for LTE-Advanced 

System 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عمار تيسير عبدهللا 
 التتر

تحسيف ىكائي احادؼ القطبية ك 
كائي مستكؼ بشكل مقمكب ى F 

لمشبكات البلسمكية عمى جسـ 
 االنساف  مع ميزات التنكع

Enhancement of PIFA Top 
Loaded Monopole Antenna 
for WBAN with Diversity 

Features 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

قعة لمتطبيقات ذات تصميـ ىكائي الر  سامر عمر حساف عكدة
 النطاؽ العريض

Design a Microstrip Patch 
Antenna for Ultra Wide 

Band (UWB) Applications 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

أحمد سعيد محمكد 
 الشنطي

تحسيف سعة نظاـ التراسل لمكجات 
الراديك عبر األلياؼ الضكئية 

خداـ تقنية مضاعفة تقسيـ باست
الترددات المتعامدة الضكئية 

 كاالكتشاؼ المباشر

Optical Orthogonal 
Frequency Division 
Multiplexing Direct 

Detection for Improving 
Capacity  of Radio over 

Fiber Transmission System 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عمر عزات عبدالرازؽ 
 المناعمة

تصميـ ىكائي متناىي في الصغر 
مع تحسيف األداء لتطبيقات مكجة 

 المميمتر

Design of Micromachined 
Patch Antenna with 

Performance Enhancement 
for Millimeter Wave 

Applications 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
نظمة الكيربية/أ

 االتصاالت

باسل عمر جميل 
 الكادية

نقل الطاقة السمكيًا باستخداـ الرنييف 
 المغناطيسي

Wireless Power Transfer 
Using Magnetic Rosonance 

Coupling 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عبلء حمزه شعباف 
 خضر

ات نظاـ االرساؿ الثنائي لمشبك
 الضكئية متعددة االطكاؿ المكجية

Bidirectional Wavelength 
Division Multiplexing 

Passive Optical Networks 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

ميند السيد دمحم أبك 
 كميل

تمييز بصمة اليد باستخداـ التحكيل 
ةالكنتركلي كالشبكات العصيبي  

PalmPrint Recognition 
System by Using 

Contourlets transform and 
artificial Neural Networks 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

سامي احمد مكسى 
 ابكعشيبة

دراسة نظرية تبيف تأثير إشعاع 
ىكائي المحمكؿ عمى رأس اإلنساف 

النكعي كمعدؿ االمتصاص  

The effect of  sector 
Antennas on Human Head 

Model in term of  
Electromagnetic Radiation 

and SAR Distribution 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت



تصميـ جياز متعدد المخارج عمى  ذيب اسعد ذيب طبيل
نة قاعدة دكائر الرنيف المقتر 

باستخداـ خكارزميات تحقيق األمثمية 
 لمصفكفات معامبلت االرتباط

Synthesis of Multiplexers 
Based on Coupled 

Resonator Structures Using 
Coupling Matrix 

Optimization 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عماد منير رمضاف 
 صالح

نظمة جدكلة حـز نقل دراسة أل
الصكت عبر بركتكككؿ االنترنت مع 
أفضل جيد نقل في شبكات التطكر 

 عمى المدػ البعيد

A Study of Packet 
Scheduling Schemes for 

VoIP and Best Effort Traffic 
in LTE Networks 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

اب دمحم عبدالكى
 عبدالكىاب العطل

تصميـ ىكائي متعدد التردد مف نكع 
حمقي لمتطبيقات متعددة المداخل 

 كالمخارج

Design of compact 
Multiband Folded loop 

Antenna for MIMO 
applications 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

محمكد عمر عبد 
مرسةالمطيف ابك   

خطكط نقل غير خطية مككنو مف 
مكاد ذات عكامل سماحية كنفاذية 
سالبة ك أخرػ ذات عكامل سماحية 
كنفاذية مكجبة مع صماـ ثنائي 

 الرنيف النفقي

Nonlinear Composite 
Left/Right handed 

Transmission Line Media 
with RTD 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
ظمة الكيربية/أن

 االتصاالت

محمكد يكسف خميل 
 الحمبي

تحسيف أداء الشبكات الضكئية 
 الخاممة متعددة األطكاؿ المكجية

Performance Improvement 
of Wavelength Division 

Multiplexing Passive Optical 
Networks (WDM PONs) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

تصميـ جيازؼ التبديل التناكبي  أنس فييـ زيادة الغكؿ
لمجيل الثاني كالثالث كالرابع 

المستخدمة في أنظمة االتصاالت 
 الخمكية

Design of UMTS/ LTE 
Diplexer and DCS/ UMTS/ 
LTE Triplexer For Mobile 
Communication Systems 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
ة/أنظمة الكيربي

 االتصاالت

تكزيع المكارد في شبكات الراديك  أحمد دمحم محمكد جندية
اإلداراكية، قابمة الترحيل في 

االتجاىيف المعتمدة عمى تقنية تقسيـ 
 الترددات عمكدياً 

Resource Allocation in 
OFDM-Based Cognitive 

Two-Way Relay Networks 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

دسة الين
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عبد الغني ابراىيـ احمد 
 ابك طير

استراتيجيات تسميـ الطيف في 
 الشبكات الراديكية الذكية

Spectrum Handoff 
Strategies in Cognitive 

Radio Networks 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

ؼدمحم أحمد دمحم العايد الجيل القادـ لشبكات األلياؼ  
 الضكئية المرحمة الثانية

Next Generation Passive 
Optical Network Stage Two 

NG-PON2 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

دمحم كامل صبحي 
 ابكفكؿ

التعديل الرمزؼ الكتمي لتحسيف 
معامل نسبة الخطأ في أنظمة 

التصاالت متعددة المداخل ا
 كالمخارج

Block Coded Modulation for 
enhancing the BER 

performance of MIMO 
systems 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

احمد رياض سميماف 
 الفرا

Nonlinear Resonant 
Tunneling Diode (RTD) 

Nonlinear Resonant 
Tunneling Diode (RTD) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 



Circuits for Microwave  
A/D Conversion 

Circuits for Microwave  A/D 
Conversion 

 االتصاالت

ـ  سميـ احمد سميـ ميدؼ  OFDMAإدارة التداخبلت في نظا
 بشبكات الفيمتك

Interference Management in 
OFDMA Femtocell Network 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عبد السبلـ دمحم عبد 
 السبلـ االسطل

تصميـ كتطكير مرشحات شريحية 
 2.4ىكائية دقيقة لتطبيقات تردد 

 جيجا ىرتز

Design and Development of 
Filtering Microstrip Antenna 

for 2.4GHz Applications 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

ىاني عبدالرحمف 
 محمكد الحبيبي

4تصميـ  x4 مصفكفة باتمر ألنظمة  
ىكائي رادارات المركبات عمى تردد 

جيجا ىيرتز 24  

Design of a 4x4 Butler 
Matrix for Vehicle Radar 
Beamforming Antenna 
systems at 24 GHz 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

الترميز الزمكاني الكتمي لمتكليف  دمحم احمد حسف البراجنو
 الفضائي باستخداـ السي دؼ أـ أؼ

Space-Time Block Coded 
Spatial Modulation System 

using CDMA 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

نبيو منصكر نبيو 
 ابكالعكؼ

استخداـ األنظمة المتسقة في تقسيـ 
الترددات المتعامدة في أنظمة 

 االتصاالت الضكئية

Coherent OFDM For 
Optical Communication 

systems 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

محمكد يكسف محمكد 
 عاشكر

الخبليا العصبية االصطناعية التي 
تعمل بنظاـ االنتشار الخمفي 

كالتغذية األمامية الكتشاؼ األعطاؿ 
في خطكط النقل الكيربائي ذات 
 التيار المستمر كالفكلتية العالية

BACKPROPAGATION 
FEEDFORWARD NEURAL 
NETWORK FOR FAULT 

DETECTION OF 
OVERHEAD BIPOLAR 

HVDC TRANSMISSION-
LINE 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

تصميـ مصفكفة ىكائيات الشرائح  دمحم عكني إبراىيـ مطر
الرقيقة ألنظمة اتصاالت األقمار 

 Kuالصناعية عمى نطاؽ 

Reconfigurable Phased 
Array Patch Antenna for 

Ku-band Satellite 
Communication Systems 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

تصميـ سطح انتقائي لمنع ترددات  دمحم طبلؿ عمي الحداد
 الخمكؼ 

Design of Frequency 
Selective Surface (FSS) for 

Mobile Signal Shielding 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

ليندسة ا
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

سميماف صابر سميماف 
 الفميت

شبكات األلياؼ الضكئية إلى  
المنازؿ المبنية عمى تقنية النفاذ 

 الضكئي بتقسيـ الشفرة

 Fiber To the Home (FTTH) 
Networks based on 
OCDMA Technique 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 

التصاالتا  
حاـز دمحم جماؿ دمحم 

 المكح
تصميـ ىكائي مع دائرة تقكيـ 

 لتطبيقات حصاد طاقة الميكرككيف
Design of Rectifier Antenna 

for Microwave Energy 
Harvesting Application 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

يف النطاؽ الترددؼ اليكائي عبر تحس ميند باسـ حمداف قريقع
التغذية الغير مباشرة بكاسطة 

 المسبار

Antenna Bandwidth 
Improvement By Using 
Indirect Coaxial Probe 

Feeding Method 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت



سالـ خميس ابراىيـ 
 العثماني

تخداـ تصميـ مرشح ىكائي باس
الشرائح الرقيقة مع خاصية اعادة 

 التشكيل لممكاصفات

Design of Reconfigurable 
Microstrip Filtering Antenna 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

دمحم حسف محمكد 
 ابكسعدة

تصميـ ىكائيات ذات كفاءة عمى 
تردد مكجات المميمتر ألنظمة 

االت الجيل الخامساتص  

Design of Effcient Millimeter 
Wave planar antennas for 

5G communication systems 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

احمد يكسف عرفات 
 سكر

تصميـ جياز إلدارة شبكة تكزيع 
طاقة صغيرة تحتكؼ عمى مكلد 

سيةكمصدر لمطاقة الشم  

Power Management Device 
for a Micro Grid Containing 

a PV System and a 
Generator 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

عيسى عمر عيسى 
 عمكاف

قراءة العدادات الذكية باالعتماد 
 DLMS/COSEMعمى بركتكككؿ 

Smart Meter Reading 
Based on DLMS/COSEM 

Protocol 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

محمكد ابراىيـ محمكد 
 ابك جممبك

تصميـ ىكائي لتطبيقات النطاؽ 
العريض مع خاصية تغيير التردد 

 كنمط االنبعاث

Design of Frequency and 
Pattern Reconfigurable 

Antenna for UWB 
Applications 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

نحك تطكير تكليف مكاني متعامد  دمحم سعكد شحدة محارب
ألنظمة الترميز الزمكاني الكتمي 
كلشبكات االتصاالت البلسمكية 

 التعاكنية

On Developing Quadrature 
Spatial Modulation for 

Space-Time Block Coding 
and for Wireless Relaying 

Networks 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

محمكد عدناف مصطفى 
 التتر

تعديل خكارمية التشفير المتقدـ 
المعيارؼ ألنظمة االتصاالت 
 المكثكقة في الكقت الحقيقي

Modified Advanced 
Encryption Standard 
Algorithm for Reliable 

Real-Time 
Communications. 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

سمماف يكسف سمماف 
 منصكر

تصميـ نظاـ متعدد نطاقات التردد 
 لحصاد طاقة مكجات الراديك

Design of Multi-Band RF 
Energy Harvesting System 

امعة الج ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
الكيربية/أنظمة 
 االتصاالت

تامر عيسى احمد 
 ابكدبكسو

دراسة مقارنة ألنظمة الطاقة 
الكيركضكئية المستخدمة في قطاع 

 غزة

A Comparative Study of 
Photovoltaic Solar Systems 

Installed in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
/أنظمة الكيربية

 االتصاالت
خميل محمكد خميل 

 االسطل
دراسة حكؿ تآكل كانجراؼ التربة في 
األكدية كالحكاؼ الساحمية بقطاع 

 غزة

Study on soil erosion and 
erosion in valleys and 

coastal edges in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ر عبد الفتاح ماى
 مصطفى الحبلؽ

تطكير نظاـ إدارة صيانة الطرؽ في 
 مدينة غزة

Development of road 
maintenance management 

system in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
عمراف ربيع مكسى 

 الخركبي
طريقة مقترحة العتبار المخاطر في 

ط االستراتيجي لمبنية التحتية التخطي
Proposed method for 
considering risks in 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 



: حالة دراسية لقطاع المياه في 
 مدينة غزة .

strategic infrastructure 
planning: A case study for 
the water sector in Gaza 

City. 

 التحتية

رفيق محمكد عبد 
 المطيف عابد

دراسة مكقعية لتأثير الضغكط 
كالحركات األفقية عمى الحائط 

 االستنادؼ الصخرؼ 

An on-site study of the 
effect of horizontal 

pressures and movements 
on the rock-retaining wall 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

يةالتحت  

أحمد حسيف عمي 
 حسيف

تحسيف الصفات اليندسية لمكركار 
 بالتثبيت بالبتكميف

Improving the engineering 
properties of the Karcar by 

fixing with bitumen 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
يط قطاع آلية تكزيع المكارد لتخط جكاد سميـ ابراىيـ األغا

البنى التحتية في فمسطيف مع 
 التركيز عمى المعايير الفنية

The mechanism of 
allocation of resources for 

the planning of the 
infrastructure sector in 

Palestine with emphasis on 
technical standards 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

تحتيةال  

ميا احمد دمحم حسف 
 محيسف

طريقة متسمسمة متكاممة إلدارة 
 كتخطيط مصادر المياه في غزة

A complete sequential 
approach to the 

management and planning 
of water resources in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

نجبلء فايز مغنـ 
بدالرحمفع  

دراسة  -تحسيف نظاـ تكزيع المياه
حالة أنظمة تكزيع المياه في بيت 
الىيا كبيت حانكف محافظة الشماؿ 

 بقطاع غزة

Improving Water 
Distribution System - A 
Case Study of Water 

Distribution Systems in Beit 
Lahia and Beit Hanoun, 
North Governorate, Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

أمجد عز الديف صبلح 
 جرادة

دراسة العبلقة بيف زمف بركدة 
الخميط األسفمتي الطازج لمطبقة 
 الرابطة كدرجة الخميط  األسفمتي

Study of the relationship 
between the cold time of 

the fresh asphalt mixture of 
the bonding layer and the 
degree of asphalt mixture 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

صبلح عبدالمطيف دمحم 
 طو

آلية لصنع القرار لتحديد أكلكيات 
 مشاريع البنية التحتية في البمديات

A decision-making 
mechanism to prioritize 
municipal infrastructure 

projects 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

أسماء عبد الرؤكؼ 
 إسماعيل زقكت

تزكيد خدمات البنيةالتحتية 
لممجمعات السكنية المنخفضة 

 التكمفة

Provide infrastructure 
services for low-cost 
housing complexes 

امعة الج ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
ىالو أحمد عبد الرازؽ 

 عثماف
آلية مقترحة لتقييـ أداء مشاريع 
البنية التحتية بتمكيل خارجي في 

Proposed mechanism for 
evaluating the performance 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 



 of infrastructure projects فمسطيف
with external financing in 

Palestine 

 التحتية

فاتف محمكد إبراىيـ 
 بعمكشة

تحسيف أداء نظاـ تكزيع المياه 
 لشبكة محافظة غزة

Improving the performance 
of the water distribution 
system for the Gaza 
Governorate network 

الجامعة  ماجستير  2006
يةاإلسبلم  

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ناصر عكاد يكسف 
 الشرافى

كضع مقترح لمكاصفة الطبقة 
 السطحية األسفمتية في  فمسطيف

Proposal for the 
specification of the asphalt 
surface layer in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
مصطفى  دمحم شحدة

 غانـ
كضع مقترح لمكاصفة الطبقة 
 الرابطة االسفمتية في فمسطيف

Proposal for the 
specification of the asphalt 
bonding layer in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
 -نقل المترسبات في شبكات المطر  بشير أحمد بشير عبيد

ة غزة كحالة ميدانيةمدين  
Transfer of precipitation in 
rain networks - Gaza City 

as a field case 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
خالد دمحم اسعيد أبك 

 اسعيد
دراسة متطمبات " نسبة كاليفكرينا " 
لتربة األساس في تصميـ الطرؽ في 

 قطاع غزة

Studying the requirements 
of the "California ratio" of 
the groundwork in road 
design in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

أحمد فيمي ربحي 
 عبدالقادر

تقييـ احتياجات مدافف النفايات في 
قطاع غزة كاختيار المكاقع باستخداـ 

 نظاـ المعمكمات الجغرافية

Landfills Needs 
Assessment in Gaza Strip 
and Sites Selection Using 

GIS 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تنقية مياه العكاصف باستخداـ  كامل نعيـ كامل حجاج
 مرشح الرمل

Purification of Storm Water 
Using Sand Filter 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
عبد الحميد عمي عبيد 

 قريقع
إعادة استخداـ المجاميع المعاد 
تدكيرىا في بناء المباني المدمرة 
 كمكاد أسفمت في رصيف الطرؽ 

Reuse of Recycled 
Aggregates of Demolition 

Building Debirs as an 
Asphalt Binder in Road 

Pavement 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

سعدؼ إبراىيـ سعدؼ 
 الراعي

تطكير نمكذج اختيار األسمكب 
 لمدينة غزة

Development of Mode 
Choice Model for Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

حتيةالت  
 Pressure Distribution on a تكزيع الضغط عمى الحائط الضيق ايمف محمكد دمحم نصار

Narrow Retaining Wall 
الجامعة  ماجستير  2012

 اإلسبلمية
اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
باسل ابراىيـ فرج 

 القريناكؼ 
تقييـ المخاطر البيئية كالصحية 

 لمدفف راغع
Environmental and Health 
Risk Assessment of Ragah 

Landfill 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
اليندسة الجامعة  ماجستير  Development of 2012تطكير نمكذج مستكػ المياه الجكفية  أحمد عزات دمحم نصار



 Groundwater Level Model باستخداـ نيج الذكاء االصطناعي
Using Artificial Intelligence 

Approach 

المدنية/البنى  اإلسبلمية
 التحتية

صبلح باسـ عكدة 
 عجكر

تأثير التغير المناخي عمى المياه 
الجكفية )حالة خاصة: شماؿ قطاع 

 غزة(

Effects of Climate Change 
on Groundwater Resources 
(Northern Gaza Strip Case 

Study) 

لجامعة ا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تحسيف خطة إدارة طبقات المياه  دمحم عيسي دمحم عياش
 الجكفية المتكافقة تقنيًا في قطاع غزة

Improvement of technically 
Applicable Aquifer 

Management Plan  In Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
ية/البنى المدن

 التحتية

سمكؾ استيبلؾ المياه في المناطق  دمحم سامى دمحم أبكمرعى
شبو الحضرية في بمدة بيت الىيا 

 كدراسة حالة

Water Consumption 
Behavior in Semi Urban  

Areas Beit Lahya town as a 
case study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تكصيف إزالة األمكنيا مف مياه  دمحم سعيد جميل دركيش
الصرؼ البمدية باستخداـ طاقة 

 الميكرككيف

Characterization of 
ammonia removal from 

municipal wastewater using 
microwave energy 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

لبرشكحيد عبدهللا عمي ا كشف التغيرات عمى استخدامات  
األراضي كالغطاء األرضي لمدينة 
غزة باستخداـ نظـ المعمكمات 

 الجغرافية

 A Change detection for 
land-Use and land-cover 

of Gaza City using 
Geographic Information 

System (GIS) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تقييـ المخاطر كالتخفيف مف تسرب  دمحم يحيى حسف التممس
 مياه البحر باستخداـ نيج النمذجة

Risk assessment and 
mitigation of the sea water 
intrusion using modeling 

approach 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دمحم عثماف خضر 
بحبك   

التحميل الزمكاني لمنطقة البحر 
الميت باستخداـ تقنيات االستشعار 
عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية 
)نمكذج مارككؼ لمخبليا ذاتية 

 السمكؾ(

Spatio-Temporal Analysis 
of the Dead Sea Area 

Using Remote Sensing and 
GIS-Based Model: 

Markov-Cellular Automata 

ر ماجستي 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دراسة استخداـ ركاـ اإلسفمت  ببلؿ مطيع محمكد الددا
كمخمفات اليدـ في طبقات األساس 

 لرصف الطرؽ 

STUDY THE USE OF 
RECLAIMED ASPHALT 

PAVEMENT AND 
DEMOLITION DEBRIS IN 
ROAD PAVEMENT BASE 

LAYERS 

عة الجام ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دمحم عطا دركيش 
 السيقمي

دراسة إمكانية إعادة استخداـ 
المخمفات الببلستيكية كمحسنات 

لخكاص الخمطات اإلسفمتية )الطبقة 

Study of the Possibility to 
Reuse Plastic Wastes as a 

Modifier for Asphalt 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية



 Mixtures Properties (Binder اإلسفمتية الرابطة(
Course Layer) 

دمحم طبلؿ عبداليادؼ 
 رماحة

إزالة عسر المياه باستخداـ طاقة 
 الميكرككيف

Characterization of calcium 
hardness removal from 
water using microwave 

energy 

ير ماجست 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تقييـ كمحاكاة نظاـ المكاصبلت في  دمحم جمعة دمحم الجزار
مدينة غزة باستخداـ برامج نظـ 
 المعمكمات الجغرافية كالترانسكاد

Evaluating and Modelling 
the Gaza Transportation 
System Based On GIS & 

TransCAD Software 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

كساـ أحمد عبدالمطيف 
 األشقر

تقييـ طرؽ استخراج المعالـ مف 
 الصكر الجكية بطريقة أكتكماتيكية

Evaluation of automatic 
feature extraction 

techniques from imagery 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

سة اليند
المدنية/البنى 

 التحتية
اسامة احمد محمكد 

 طبش
دراسة تأثير استخداـ مخمفات الحديد 
المطحكف كرمل خشف كمادة مالئة 

 في الطبقة  اإلسفمتية الرابطة

Study the Effect of Crushed 
Waste Iron Powder as 

Coarse Sand and Filler in 
the Asphalt Binder Course 

جامعة ال ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دراسة تأثير مخمفات الزجاج  خميل نبيل خميل دلكؿ
المطحكنة كرمل خشف كمادة مالئة 

 في الطبقة اإلسفمتية الرابطة

Study of the effect of 
Crushed Waste Glass as 

coarse sand and filler in the 
Asphalt Binder Course 

جستير ما 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ميدػ صبحى حمد 
 جربكع

التغيير المناخي كآثاره عمى نظاـ 
استيبلؾ المياه في المناطق الشبو 
حضرية في قطاع غزة: مدينة رفح 

 كحالة دراسية

Climate change and its 
impact on domestic water 
consumption regime in 

Sub- urban regions in the 
Gaza Strip: Rafah city as a 

case study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

محمكد دمحم ديب 
 الصبيحي

تقييـ الطمب عمى المكاصبلت 
العامة كمركنة اإلقباؿ عمييا بيف 

 محافظات قطاع غزة

Public Transportation 
Demand and Elasticity 

Appraisal Between Gaza 
Strip Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تقييـ النقل بالحافبلت في قطاع غزة  دمحم محمكد دمحم العكشية
 باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية

Evaluation of Bus System 
as A Transportation Mode 
in Gaza Strip Using GIS 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
نسيـ نايف دمحم ابك 

 شمالة
دراسة تأثير خدمات المياه كالكيرباء 
غير المدفكعة عمى االستيبلؾ في 

 قطاع غزة

studying the Influence of 
Unpayment Water & 

Electricity Services on 
Consumption in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

حسف أحمد حسف 
 مكسى

تطكير نمكذج لتكلد الرحبلت في 
 مدينة غزة

Development of trip 
Generation Model for Gaza 

City 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
اليندسة الجامعة  ماجستير  Nitrate removal from 2013إزالة النترات مف المياه الجكفية  تامر دمحم سالـ طبش



باستخداـ التخثر الكيربائي بكاسطة 
 جياز مستمر الجرياف

groundwater using 
continuous flow 

electrocoagulation reactor 

المدنية/البنى  اإلسبلمية
 التحتية

ـ سعيد أحمد لبدابراىي تصنيف شبكة طرؽ قطاع غزة طبًقا  
 لؤلحماؿ المركرية الثقيمة

Classification of Roads 
Network in the Gaza Strip 
According to Heavy Traffic 

Loads 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

مصطفى كليد مصطفى 
 أبكمدهلل

فجكة الزمنية كسمكؾ نمذجة قبكؿ ال
السائقيف لمحركة الفرعية المتجية 
لؤلماـ عمى تقاطعات األكلكية 

 الرباعية في غزة

Modeling Gap Acceptance 
and Driver Behavior for 

minor Straight Movement at 
Priority Four-Leg 

Intersections in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
ة/البنى المدني

 التحتية

تحديد معايير الديمكمة التكجييية  مؤمف خالد دمحم سالـ
لتصميـ محطات معالجة المياه 

العادمة، دراسة حالة محطة معالجة 
 شماؿ غزة

Guidelines for Designing 
Sustainable Wastewater 
Treatment Plants (North 
Gaza WWTP as Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2014
إلسبلميةا  

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

محمكد إبراىيـ سبلـ 
 الشيخ عيد

تطكير تسجيل نظاـ األراضي في 
قطاع غزة باستخداـ نظـ المعمكمات 

 الجغرافية

Development of a GIS 
based land Registry System 

for Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
نكر الديف حسف دمحم 

 عدكاف
إدارة مصادر المياه في قطاع 

الزراعة بمنطقة خاف يكنس باستخداـ 
 طرؽ النمذجة

Management of Water 
Resources for Agriculture 

Sector at Khanyounis 
Governorate Using 

Modeling Approaches 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
ية/البنى المدن

 التحتية

حسيف يكسف حسيف 
 النجار

المعالجة في المكقع لمياه الصرؼ 
الصحي في المناطق شبو الحضرية 

 منطقة عبساف كحالة دراسية

Onsite wastewater 
treatment for semi urban 
areas. Abasan case study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
دمحم اسماعيل دمحم 

 المدىكف 
دراسة تأثير الفكاصل كشكل الحجر 
كنمط الرصفة عمى َنفاِذية المياه في 

الرصفة الَخرسانية الُمتداخمة 
 )اإلنترلكؾ(

Study the Effect of Joints, 
Block Shape and Pavement 
Pattern on the Permeability 

of Concrete Block 
Pavement (Interlock 

Pavement) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ثائر منصكر عبدهللا 
 عابد

استخداـ الرصفة االسفمتية المدكرة 
في الخميط االسفمتي كطبقة رابطة 

 في فمسطيف

Reuse of Reclaimed 
Asphalt Pavement in 
Asphalt Mixtures of a 

Binder Course in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

أنكر خالد مصطفى 
 حرارة

تطبيقات نظاـ السكبربيف في 
تصميـ خمطات بيتكمينية بناءًا عمى 

 الظركؼ المحمية لقطاع غػزة

Application of SUPERPAVE 
System for Bituminous Mix 

Design Based on Gaza 
Strip Conditions 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية



خالد دركيش دمحم 
 اليازكرؼ 

مقترح إلعداد مسار مترك أنفاؽ 
ككسيمة نقل عاـ في مدينة غزة 

باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية 
 كالتحميل المكاني متعدد المعايير

A Proposal to Select Metro 
Route as a Public 

Transportation Mode in 
Gaza City Using (GIS) and 

Spatial Multi Criteria 
Decision Analysis (SMCDA) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

مكسى دمحم دركيش 
 قنديل

دراسة تأثير الحفر االمتصاصية 
عمى جكدة المياه كالتربة في قطاع 

 غزة

Assessment  of Percolation 
Pits on Groundwater 

Quality in Gaza Strip, Khan 
younis as Case Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

يكسف عمي عمي 
 شاىيف

تحمية المياه في ضكء سمكؾ 
االستيبلؾ الحالي كالمتكقع مستقببًل 

 لمدينة خاف يكنس

Water desalination in the 
light of current and future 

water consumption behavior 
in Khan Younis City 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

حساـ صبحي سميـ 
 المميحي

سياسات استراتيجية لتحقيق مفيـك  
)صفر النفايات( المكجية لمكبات 

غزة النفايات في قطاع  

STRATEGIC POLICIES 
FOR ACHIEVING ZERO 

WASTE TO LANDFILLS IN 
THE GAZA STRIP 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ابراىيـ دمحم عبدالسبلـ 
 االسطل

نمذجة النقاط السكداء لحكادث 
الطرؽ في قطاع غزة باستخداـ 
شبكات األعصاب االصطناعية 

2000-2013  

Modeling Road Accident 
Black Spots in Gaza Strip 

Using Artificial Neural 
Networks (ANN) 2000-

2013 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

صبلح الديف دمحم 
 عبدالقادر أبكعبدك

أثر استخداـ األسمدة الكيماكية عمى 
الجكفية في جكدة التربة كالمياه 

 -قطاع غزة )حالة دراسية 
 المحررات في مدينة خاف يكنس(

The Influence of Fertilizers 
on The Soil and 

Groundwater Quality in 
Gaza Strip  (Free 

Settlements on Khan 
Younis - Case Study) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

اىيـ دمحم حسيف ابك ابر 
 سمطاف

تعرفة اعادة استخداـ المياه العادمة 
 لمزراعة في قطاع غزة

Wastewater Reuse Tariff for 
Agriculture  in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
ضياء أنكر فيمي 

 أبكعاصي
تر دراسة مقارنة بيف أداء النانك فم

كالتناضح العكسي في تحمية المياه 
 شديدة الممكحة

comparative study between 
the performance of NF & 

RO membranes in 
Desalination of saline water 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

نفاؽ دراسة كتخطيط نظاـ مترك األ دمحم زكريا إبراىيـ سكيؾ
 في قطاع غزة

Studying and Planning for 
aMetro System in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
حنفي محمكد دمحم سعد 

 هللا
كفاءة نظاـ تطيير المياه في قرية أـ 

 النصر كمثاؿ لمقرػ الريفية
Effectiveness of Water 

Supply disinfection system 
in Um Al- Naser marginal 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية



rural community 
الدقة المكانية لبرنامج جكجل إرث  دمحم ابراىيـ خميل حمد

 في قطاع غزة
Positional Accuracy of the 
Google Earth Imagery in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
ىشاـ ماجد مجدؼ 

 الريس
تقييـ كتطكير األداء باستخداـ نظـ 
دعـ القرار المكاني لشبكة مياه 
مدينة غزة دراسة حالة منطقة 

 النصر الشمالي

Performance Evaluation 
and Development of SDSS 

for Gaza City Water 
Network Case Study The 

northern Nasser Area 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عبدهللا احمد عبدهللا 
 عكيضو

 -سمكؾ السائق عمى الدكارات 
 مدينة غزة كحالة دراسية

Driver Behavior at 
Roundabouts - Gaza City 

as a Case Study 

لجامعة ا ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
إزالة البكركف مف مياه البحر  ببلؿ كماؿ محمكد القدرة

باستخداـ عممية التخثر الكيربائي 
 كالطاقة الشمسية

Boron removal from 
seawater by Hybrid Solar 

Photovoltaic 
Electrocoagulation (SPEC) 

Process 

معة الجا ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

حسف احمد حسف 
 الطكيل

األثر البيئي لممحمكؿ الممحي الخارج 
مف محطة التحمية في دير البمح 

 عمى البحر

Environmental Impacts Of 
Brine Disposal To The Sea 

Case Study:- Deir El-
Balah SWRO Plant 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

زكريا عيادة احمد سالـ 
 داكد

تقييـ الكضع البيئي في مراكز 
 إصبلح كتأىيل قطاع غزة

Assessment of Environment 
in the Reform and 

rehabilitation centers in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ناصر اسماعيل محمكد 
 البحيصي

إدارة المحمكؿ الممحي الناتج عف  
محطات تحمية مياه البحر في قطاع 

 غزة

Management of Brine from 
seawater Desalination 

Plants in Gaza strip: STLV 
Desalination Plant as Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

لتحتيةا  

حسف ابراىيـ حسف 
 المدىكف 

الكضع الحالي ألنظمة المبلحة 
 العالمية كتطبيقاتيا في قطاع غزة

Global Navigation Satellite 
System (GNSS) Status and 
Its Applications in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عبدهللا عبدهللا يكسف 
 الحاج احمد

دراسة الخكاص الميكانيكية لمخبلئط 
الحصكية المنتجة مف مخمفات ىدـ 

 المباني في فمسطيف

Studying the Mechanical 
Properties of Crushed 
Aggregate Mixtures 

Produced from Demolished 
Buildings Debis in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

سة اليند
المدنية/البنى 

 التحتية

حسف شككت حسف 
 النجار

نمذجة التخمص مف المحمكؿ 
الممحي الناتج مف محطة غزة 
 المركزية لتحمية مياه البحر

Numerical Modeling of 
Brine Disposal for Gaza 

Central Seawater 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
نى المدنية/الب
 التحتية



Desalination Plant 
محمكد شحدة احمد 

 عدكاف
التحميل الزمني لشاطئ قطاع غزة 
باستخداـ االستشعار عف بعد كنظـ 

 المعمكمات الجغرافية

Time series analysis of 
Gaza Strip shoreline using 
remote sensing and GIS 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
كليد عبدهللا قركطامل  استخداـ أحكاض التبخير بكاسطة  

أشعة الشمس لمعالجة المياه الشديدة 
الممكحة الناتجة مف محطات تحمية 

 المياه

Using Solar Evaporation 
Ponds for the treatment of 

the Desalination plants 
brine (Gaza Strip Case 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

غادة عمي محمكد 
 عبدالرحمف

تقييـ تأثير نظاـ ادارة مياه األمطار 
 عمى الخزاف الجكفي في قطاع غزة

Evaluation of the Effect of 
Storm Water Management 

System on Gaza Strip 
Aquifer 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عبدالرحمف جميل اسعد 
 شحيبر

تصميـ شبكة مراقبة فعالة بناء عمى 
تقييـ ظاىرة التممح في الخزانات 
 الجكفية الفرعية في قطاع غزة

Designing an Effective 
Groundwater Monitoring 

Network based on 
Evaluation of Depth-
Stratified Groundwater 

Salinization in Gaza Strip, 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

ابراىيـ عاطف ابراىيـ 
 عدكاف

تطكير نمكذج لمعبلقة بيف درجة 
حرارة اليكاء كدرجة حرارة  طبقات 

 اإلسفمت في قطاع غزة

Development Of A Model 
Reflecting The Relation 

Between Air Temperature 
And Asphalt Layers 

Temperature In The Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

سمر سميماف محمكد 
 ابكظريفة

إدارة كتشغيل شبكة المياه في مدينة 
 غزة في حالة الطكارغ 

Gaza City Water Network 
Operation and Management 

at Emergency Cases 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
حسيف خميل احمد أبك 

 ظريفة
تأثير إنشاء ميناء غزة البحرؼ عمى 
حركة المركر في الشكارع الرئيسة 

 في قطاع غزة

Traffic Impact of Planned 
Gaza Seaport  on Major 

Roads in Gaza Strip 

معة الجا ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
عبدالمحسف احمد دمحم 

 محيسف
تقنيات التصحيح المكاني ثنائي 
األبعاد لصكر األقمار الصناعية 

 )مدينة غزة: حالة دراسية(

Two Dimensional 
Geometric Rectification 
Techniques for Remote 
Sensing Satellite Images 
(Gaza City as a Case 

Study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دمحم جياد عبدالكريـ 
 العالكؿ

إمكانية اعادة تكزيع مصادر المياه 
 في محافظة غزة

The Potential Allocation of 
Water Recourses in the 

Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

دسة الين
المدنية/البنى 

 التحتية
اليندسة الجامعة  ماجستير  The Assessment and 2016تقييـ كتخطيط الخدمات الصحية في خالد عبدالفتاح دمحم 



المحافظة الكسطى بقطاع غزة  العصار
 باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية

Planning of Health Services 
in the Middle Governorate 
of the Gaza Strip Using 
Geographic Information 

System 

المدنية/البنى  اإلسبلمية
 التحتية

اسماعيل أميف سعيد 
 ابكحسنيف

تعديبلت مقترحة عمى المقطر  
الشمسي ذؼ العتبات لتحمية المياه 

 المالحة

 Modified stepped solar still 
for  brackish water 

desalination 

 الجامعة ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
تطكير نظاـ إدارة الرصفات لمدينة  ميند صبلح دمحم بريكة

رفح فيما يخص )الصيانة كالمكاد 
 كالتكمفة(

Developing a Pavement 
Management System 
(PMS) for Rafah City 

Regarding to Maintenance, 
Material, and Cost 

لجامعة ا ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عبدالعاؿ عمي ماىر 
 عبدالعاؿ ابكراس

تقييـ كتطكير المعايير المستخدمة 
في اختيار مشاريع البنية التحتية 

التطكيرية  )مشاريع الطرؽ في بمدية 
 غزة كحالة دراسية(

Evaluation and 
Development of the Criteria 

used in the selection of 
development projects for 

infrastructure (road projects 
in Gaza City Municipality as 

a case study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

أحمد ابراىيـ زكي ابك 
 ميادؼ

تقييـ إدارة النفايات الطبية في 
اع قط -مستشفيي الشفاء كاألقصى 

 غزة 

Assessment of Medical 
Waste Management in El 

Shifa Assessment of 
Medical Waste 

Management in El Shifa 
and Al Aqsa Hospitals- 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دمحم رزؽ رشاد صالح 
 الدلك

ـك دراسة جدكػ إلنتاج الصكدي
ىيبككمكرايت لمعالجة المياه 

باستخداـ المحمكؿ الممحي الناتج 
 عف عممية التحمية لمياه البحر

Feasibility of Producing 
sodium Hypochlorite for 

water disinfection purpose 
using sea water 

desalination brine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

لتحتيةا  

رأفت خالد شحدة 
 ابكضبعاف

تقييـ مخاطر البكركف نتيجة 
االستخداـ طكيل األمد لممياه العادمة 
المعالجة في الرؼ في أنكاع مختمفة 

 في قطاع غزة

Risk assessment of Boron 
due to the reuse of treated 

effluent in irrigation in 
different soil textures in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

فاطمة خميس مصطفى 
 عمكاف

حساب قيمة مكافئ السيارات 
لمدراجة النارية كالتكتؾ عند 

التقاطعات الضكئية في مدينة غزة، 
 فمسطيف

Passenger Car Equivalent 
for Motorcycles and Three-

wheelers at Signalized 
Intersections in Gaza City, 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية



دراسة تأثير إضافة الرمل الطبيعي  مصعب كماؿ دمحم البريـ
عمى الخكاص الميكانيكية لمخميط 

 األسفمتي

Studying the Effect of 
Adding Natural Sand on the  

Mechanical Properties of 
the Asphalt Mixture 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

استخداـ الياتف الذكي كنظـ  دمحم صبحي عمر ناجي
المعمكمات الجغرافية لقياس معامل 
اإلحتكاؾ لشبكة الطرؽ في قطاع 

 غزة

using smartphone and GIS 
to measure IRI in Gaza 

road network 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عبد الرحمف جبر عبد 
 الجميل صالح

إزالة عنصر البكركف مف مياه 
الصرؼ الصحي المعالجة باستخداـ 

 الرماد

Boron Removal from 
treated wastewater by Fly-

ash 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

سة اليند
المدنية/البنى 

 التحتية
دراسة العبلقة بيف الخكاص  ببلؿ عبيد دمحم عاشكر

الميكانيكية كدرجة الحرارة األكلية 
لمخميط األسفمتي عند الدمؾ لمطبقة 

 الرابطة

The Relationship Between 
Mechanical Properties and 

Initial Temperature of 
compacted Asphalt mixture 

of Binder Course 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

دراسة تأثير إضافة األلياؼ  شاىر ياسر فريد مطر
الزجاجية عمى الخكاص الميكانيكية 
 لمخميط االسفمتي )الطبقة السطحية(

Studying the Effect of 
Adding Glass Fiber on the 
Mechanical Properties of 

Asphalt Mixtures (Wearing 
Course Layer) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

تحسيف إدارة المخمفات الصمبة  رامى كائل دمحم مصبح
الخاصة بالبمديات باستخداـ تقنية 
إعادة التمكضع المكاني في نظـ 
المعمكمات الجغرافية حالة دراسية: 

اتبمدية النصير   

Optimization of Municipal 
Solid Waste management 

of Bins Using Location 
Allocation by GIS Case 

Study: Nusseirat 
Municipality 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

جدكػ استخداـ ركاـ المباني في  حسف نظاـ دمحم زيارة
مياه داخل طمر مساحات مف ال
 البحر في غزة

[Feasibility Of Land 
Reclamation Using 

Construction Wastes in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

مكسى سعيد حسيف 
 االخرس

أثر اضافة بكدرة الحديد عمى 
خاصية المعالجة الذاتية لمخميط 

 األسفمتي

The Effect of Adding Iron 
Powder on Self-healing 

Property of Asphalt Mixture 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
دراسة إلنشاء سجل إحصائي لحركة  بسمو فؤاد حسيف بشبش

 المركر في مدينة غزة، فمسطيف
A Study to Establish Traffic 
Statistical Records in Gaza 

City, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
بناف خالد عبد الرؤكؼ 

 الحبلؽ
تحمية المياه باستخداـ كحدات طاقة 
شمسية منزلية عمى شكل قطع 

 مكافئ

Water Desalination Using  
Solar Parabolic Dish 

Household Unit 

عة الجام ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
ايياب دمحم احمد الشيخ 

 عمي
دكر الدعـ القطرؼ في تنمية قطاع 

 البنية التحتية في قطاع غزة
The Role of Qatar Funds in 

Developing the 
الجامعة  ماجستير  2018

 اإلسبلمية
اليندسة 
 المدنية/البنى



Infrastructure of the Gaza 
Strip 

 التحتية

يكسف عبدهللا خميل 
 ماضي

تقييـ جدكػ خيارات إعادة االستخداـ 
 لمياه األمطار في قطاع غزة

Assessment The Feasibility 
of Reuse Options for 

Harvested Stormwater In 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

 باسل سميماف محمكد
 الحمارنة

الجدكػ مف إعادة استخداـ المياه 
المعالجة الناتجة عف محطة 

 المعالجة برفح

The Feasibility Of Reusing 
Treated Effluent From 

Rafah Wastewater 
Treatment Plant 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عبد هللا فريد عبد 
 الرحمف النيرب

التحديات التي تكاجو البمديات في 
تقديـ خدمات البنية التحتية في 

 قطاع غزة

Challenges Facing 
Municipalities to Provide 
Infrastructure Services in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

عمر يكسف دمحم 
 صرصكر

الككارث في  إطار عمل إلدارة
 مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة

A Framework of Disaster 
Management in Gaza Strip 

Infrastructure Projects 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية
يكسف دمحمجمعة دمحم 

 عككل
مدػ رغبة كقدرة المكاطف عمى 

المياه في تحمل الدفع مقابل خدمات 
 مدينة خانيكنس، فمسطيف

Households' Affordability 
and Willingness to Pay for 
Water Services in Khan 
Younis City, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/البنى 

 التحتية

نبيل ابراىيـ حسيف  
 الصكالحي

ممارسة إدارة مشاريع التشييد 
المبلؾ العامميف كالمقاكلييف  بكاسطة

 في قطاع غزة 

project management 
practices by public owners 
and contractors in the gaza 

strip. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

يكسف صبحي دمحم 
 الغريز

تسعير المياه لبلستخداـ المنزلي في 
 قطاع غزة

Water Pricing For Domestic 
Use in The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
ابراىيـ دمحم ابراىيـ 

 ماضي
العناصر األساسية المؤثرة عمى دقة 
تسعير العطاءات في صناعة 

 التشييد .

Key elements affecting the 
accuracy of bid pricing in 
the construction industry. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
دمحم عصاـ عبد العزيز 

 عامر
تمثيل العبلقات المؤثرة في الجكدة 
في مرحمة التشييد في مشاريع  

 االنشاءات في قطاع غزة

Representing the 
relationships affecting 

quality in the construction 
phase of construction 

projects in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

خميل أحمد يكسف 
 اسماعيل

( CMWUإدارة التشغيل المقترح )
كالصيانة كالصيانة باستخداـ نظـ 
 DSSالمعمكمات الجغرافية ك 

PROPOSED ( CMWU) 
MANAGEMENT 

OPERATION AND 
MAINTENANCE USING 

GIS & DSS 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

دارة صيانة الطرؽ كالمركر محمكد عبد الرحمف  اليندسة الجامعة  ماجستير  operation and maintenace 2003تشغيل كا 



في المحافظة الكسطى باستخداـ  طباشو
gis / dss 

management for roads and 
traffice in the middle area 
governorate using gis/dss 

المدنية/إدارة  اإلسبلمية
 التشييد

ابراىيـ عبد الرؤكؼ 
 ابراىيـ رضكاف

رسـك تقدير نظاـ خدمات 
 االستشارات اإلنشائية.

fees estimating system for 
construction consulting 

services. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
خالد عبد الرككؼ 
 محمكد الحبلؽ

 Reasons for failure of أسباب فشل المقاكليف في قطاع غزة
contractors in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
دمحم عبد هللا محمكد 

الستاذا  
نظاـ مراقبة التكمفة لمقاكلي قطاع 

 غزة
Cost Control System for 
Gaza Strip Contractors 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
زياد أحمد محمكد أبك 

 مصطفى
دراسة قياس االنتاجية لمعماؿ في 
 صناعة التشييد في قطاع غزة .

Study of the measurement 
of productivity of workers in 
the construction industry in 

the Gaza Strip. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

ياسر عبد الرحمف رجب 
 الشنطي

نظاـ تقدير التكمفة لمقاكلي البناء 
 في قطاع غزة

Cost Estimation System for 
Construction Contractors in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
ىاشـ دمحم عرفة/ ىاشـ 

 سكيؾ
نظاـ ضبط التكمفة لشركات 

 المقاكالت المحمية
Cost Control System for 

Local Construction 
Companies 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 اليندسة
المدنية/إدارة 

 التشييد
عمي عبدالفتاح أحمد 

 يحي
استخداـ المحاكاة في تحضير 
 الجداكؿ الزمنية بطريق االنتاجية

Use simulation to prepare 
schedules in a productive 

way 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
باستخداـ المحاكاة تطكير نماذج  عمر فكزؼ عمر الطباع

لتقدير زمف الفعاليات في مشاريع 
 البنية التحتية في مرحمة التخطيط .

Develop models using 
simulation to estimate the 

time of events in 
infrastructure projects at the 

planning stage. 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

دالتشيي  

كماؿ دمحم عمي أبك 
 محفكظ

نمكذج إلدارة مخمفات التشييد في 
مدينة غزة لحالة  -الدكؿ النامية 

 دراسية

Model for the management 
of construction waste in 
developing countries - 

Gaza City for a case study 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

يدالتشي  

جاسر حميد سالـ أبك 
 مكسى

إدارة المخاطر في مشاريع المباني 
مف كجية نظر شركات المقاكليف 

 كالييئات المالكة

Risk management in 
building projects from the 

point of view of contractors 
and owners 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

مد دمحم صالح حسكنةأح تحسيف أداء السبلمة في مشاريع  
 االنشاءات في قطاع غزة

Improving Safety 
Performance in 

Construction Projects in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد



أحمد عبد النعيـ دمحم أبك 
 راس

عات في البحث في طرؽ حل المناز 
صناعة التشييد :  قطاع غزة كحالة 

 دراسية

Research on Dispute 
Resolution in the 

Construction Industry: The 
Gaza Strip as a Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات في  بكر دمحم سبلمة ثابت
ة التشييد في قطاع غزة صناع

نمكذج مفاىيمي لنظاـ المناقصات 
 عمى شبكة اإلنترنت

IT Applications in 
Construction Industry in 
Gaza Strip Conceptual 
Model for Wed Based 

Tendering System 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

تأثير استمرارية استغبلؿ المكارد  دمحم فتحي رزؽ الحمك
عمى تكمفة كزمف المشاريع اليندسية 
ذات األنشطة المتكررة باستخداـ 

 المحاكاة

The impact of continuous 
exploitation of resources on 

the cost and time of 
engineering projects with 
repetitive activities using 

simulation 

الجامعة   ماجستير 2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

سعيد صقر سعيد 
 المغني

إدارة الفاقد في مشاريع اإلنشاءات 
 بقطاع غزة

Management of waste in 
construction projects in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
ف ىاني سميماف حسي

 الزريعي
تطكير المكارد البشرية في قطاع 

 االنشاءات في قطاع غزة
Developing human 
resources in the 

construction sector in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

عبدهللا خضر عبدهللا 
 مرتجى

FIDICالتحقيق في بنكد  التعامل  
أداء مشركع البناءمع   

Investigation of FIDIC 
clauses Dealing with 
Construction Project 

Performance 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

 -نحك تخفيض تكمفة السكف  حساـ عبدهللا حسف كراز
 اتجاىات جديدة

Towards reducing the cost 
of housing - new trends 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
ماىر خضر مكسى 

 المقكسي
نظاـ احتمالي إلدارة المخاطر في 

 مشاريع التشييد بقطاع غزة
Potential risk management 

system for construction 
projects in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
بلميةاإلس  

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
سفياف ابراىيـ خميل 

 ابكسمرة
تقييـ نظاـ الشراء في بمديات قطاع 

 غزة
Evaluation of the 

purchasing system in the 
municipalities of the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

مي اياد عبدالقادر ع
 الحداد

نظاـ إدارة مكاد التشييد لمقاكلي 
 البناء في قطاع غزة

Building materials 
management system for 

construction contractors in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

اليندسة الجامعة  ماجستير  How contractors take 2007رارات كيفية اتخاذ المقاكليف لقسامى رمضاف محمكد 



 decisions to enter tenders الدخكؿ في المناقصات بقطاع غزة النيرب
in the Gaza Strip 

المدنية/إدارة  اإلسبلمية
 التشييد

أسباب المطالبات كعممية اإلدارة في  سعيد نياد رشيد الغندكر
 صناعة التشييد في قطاع غزة

Claims causes and 
Management process in the 
Construction Industry in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

العكامل المؤثرة عمى مشاركة  عبلء أحمد دمحم الكريرؼ 
 العارضيف في مناقصات البناء

The Factors affecting the 
bidders' participation in the 

Construction tenders 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
عادؿ حرب خميس 

 الجزار
نيج تشاركي لمتنمية االقتصادية في 

 المجتمعات المحمية الفمسطينية
A participatory Approach for 
Economic Development in 

Palestinian Local 
Communities 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

صالح سمير صالح ابك 
 شعباف

العكامل المؤثرة في أداء مشاريع 
 البناء في قطاع غزة

Factors Affecting the 
Performance of 

Construction Projects in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

ندسة الي
المدنية/إدارة 

 التشييد

العكامل المؤثرة في الكقت كتجاكزات  جمعة دمحم جمعة النجار
التكاليف عمى مشاريع البناء في 

 قطاع غزة

Factors Influencing Time 
and Cost Overruns on 
Construction Projects in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
رة المدنية/إدا
 التشييد

اسامو حسف سعد 
 السعداكػ 

منيجية ىندسة القيمة لمشاريع 
اإلسكاف لمحدكدؼ الدخل في قطاع 

 غزة

Methodology of value 
engineering for housing 

projects for the low-income 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

خميس مصطفى رائف 
 الشرفا

دراسة تحميمية الحتياجات  كمدػ 
رضى المالؾ في صناعة اإلنشاءات 

 بقطاع غزة

Analytical study of the 
needs and satisfaction of 

the owner in the 
construction industry in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

فايز محمكد فايز 
 المصرؼ 

إعادة استخداـ إدارة مخمفات البناء 
 كاليدـ في قطاع غزة

Reuse Management of 
construction and demolition 

waste in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
مصطفي ماىر 
 مصطفي الطيب

ارة عكامل النجاح الحاسمة إلد
الجكدة الشاممة إدارة الجكدة الشاممة 
، التنفيذ عمى مشاريع البناء في 

 قطاع غزة

Critical Success factors of 
Total Quality Management 
TQM , Implementation on 
construction projects in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

مصطفي فكزؼ شحادة 
 الكرد

تحميل قطاع البناء غير الرسمي في 
 قطاع غزة

Analysis of the informal 
Construction Sector in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
اليندسة الجامعة  ماجستير  Preparing a multi-standard 2008إعداد نظاـ متعدد المعايير في  زىير حسف نمر مدكخ



مقاكلي التشيد ترسية العطاءات عمى 
 في قطاع غزة

system for awarding 
tenders to construction 
contractors in the Gaza 

Strip 

المدنية/إدارة  اإلسبلمية
 التشييد

عماد دمحم عبد اليادؼ 
 الحكراني

العكامل التي تعكؽ تنفيذ البناء في 
اع غزةقط  

Factors theat hamper the 
implementation of 

Constructability in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

مييب عبد سمماف 
 أبكالقمبز

تطكير نمكذج تكاممي بيف السبلمة 
كالجكدة كاإلنتاجية في مشاريع البناء 

 في قطاع غزة

Develop an integrated 
model of safety, quality and 
productivity in construction 
projects in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

إلنتاج المعيارؼ في صناعة البناء  كاـر احمد ابراىيـ عابد
 في قطاع غزة

Productivity Benchmarking 
In construction Industry in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
بساـ عبد الرحمف 

 عثماف تايو
العبلقة بيف المقاكليف كالمقاكليف مف 

 الباطف في قطاع غزة
The Relationship Between 
Contractors and Their Sub 
- Contractors in The Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

سمسمة التكريد البناء في صناعة " عبلء عمي راغب الشرفا
إطار عممية مكاد  -المحمية  البناء

 "البناء

"Construction Supply Chain 
in the Local Construction 
Industry - Construction 

Materials Process 
Framework" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

 تقييـ العكامل المؤثرة عمى أداء" دمحم كامل حامد العقاد
السبلمة في مشاريع البناء في قطاع 

 غزة

" Assessment of the Factors 
Affecting Safety 
Performance on 

Construction Projects in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

دراسة ممارسات البناء الضعيف في  رمضاف دمحم عامر الكرد
 قطاع غزة

A Study of Lean 
Construction Practices in 

Gaza Strip ٍِ ٍِ  

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
شادؼ خميل حسف عبد 

 العزيز
العكامل المؤثرة في جكدة التصميـ 
 كالكثائق التعاقدية في قطاع غزة

Factors Affecting he Quality 
of Design and Contractual 
Documents n Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
" يكنس دمحم جابر شكماف ز كفاءة شركات المقاكالت في تعزي

 غزة قطاع
" Mesauring the Efficiency 

of  Construction Companies 
in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
منذر أحمد ابراىيـ عبد 

 اليادؼ
العكامل المؤثرة عمى دقة تقدير 
زةالتكمفة قبل المناقصة في قطاع غ  

Factors Affecting Accuracy 
of Pre-tender Cost 

Estimate in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد
اليندسة الجامعة  ماجستير  The Impact of Construction 2010أثر صناعة التشييد عمى االقتصاد خمداف رضكاف صالح 



 Industry on the Palestinian الفمسطيني رضكاف
Economy 

المدنية/إدارة  اإلسبلمية
 التشييد

نمكذج محاكاة أكامر التغيير كتأثيرىا  دمحم فكزؼ حامد اليمص
عمى أداء مشاريع المباني في قطاع 

 غزة

Simulation Model of 
Change orders And Their 

Impact on Building Projects 
Performance in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

سالـ يكسف عبد العظيـ 
 الكحيدؼ

( يعتمد AHPنظاـ تحميمي ىرمي )
عمى نظاـ التأىيل المسبق لقطاع 

 غزة

An Analytical Hierarchy 
Process  (AHP) Based 

prequalification System for 
Gaza Strip Construction 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

تحسيف شركط كثائق المناقصة  محمكد زياد سميماف الفرا
لتقميل الصيانة الدائمة في قطاع 

 غزة

Improving The Tender 
Document Conditions to 
Minimize The Buliding 

Maintenance in gaza Strip 

جامعة ال ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

عبد المطيف دمحم حسيف 
 الينداكؼ 

انتشار كظيفة الجكدة: طريقة 
لتحسيف األحرؼ المممكسة 

المصنكعة مف الخرسانة المجددة 
RAC 

Quality Function 
Deployment: A method For 

Improving Concrete 
Charactristic Made From 

Recyled Aggregate 
Concrete RAC 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

سامر عبد الغفكر 
 محمكد عبد الحي

دراسة استكشافية لمحفزات ميندسي 
المكاقع في شركات المقاكالت في 

 غزة

An Exploratory Study of 
Motivation Drivers of 
Construction Sites 
Engineers in Gaza 

Construction Companies 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

أحمد إبراىيـ أحمد 
 الرياطي

تقييـ التكاليف اإلدارية لمشاريع 
 التشييد في قطاع غزة

An Overhead Cost  
Assessment System for 
Construction Projects in 

Gaza Strip 

ير ماجست 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

رامي تيسير محمكد 
 مياني

دراسة بحثية حكؿ المفاضمة بيف أىـ 
البدائل المستخدمة في إعادة إعمار 
المنازؿ الخاصة المتضررة في غزة 
اإلعمار مف خبلؿ الجيات الممكلة 
أك اإلعمار مف قبل الشخص 

 المتضرر

Comparative study of Donor 
driven vs. Owner driven 
approach on the way to 

"build back better" of Gaza 
Private demolished houses 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

عمي اديب دمحم 
 السرساكؼ 

 -المصادر  -تكامل )الكقت 
التكمفة( في المشاريع اإلنشائية 

اـ المحاكاةباستخد  

Integration (Time - 
Resource - Cost) in 

Construction Projects Using 
Simulation 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 

 التشييد

أحمد كديع يكسف 
 دردكنة

تقييـ العفاءات غير المتكازنة في 
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ير ماجست 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
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Balah Desalination Plant اليندسية 
دمحم شعباف عبدالرحيـ 

 مغارؼ 
إعداد نمكذج لحساب التكاليف 
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 البرمجة العصبية

Parametric Cost Estimation 
of Road Projects Using 

Artificial Neural Networks 

جستير ما 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية
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 اليندسية
احمد نظمي مصطفى 

 مطر
تقييـ ادارة المعرفة كأثرىا عمي األداء 
داخل برنامج البنية التحتية كتطكير 

 المخيمات في األنركا

An Investigation on 
Knowledge Management 

and its Impact on 
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Improvement Program at 

UNRWA. 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

نضاؿ صبلح جميل 
 الشيخ
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application of 
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Influence of Climate 
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اإلنشاءات في قطاع غزة باستخداـ  عبدالرحمف ماضى
 الشبكات العصبية االصطناعية
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Production Rates in Gaza 
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Networks 
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control in infrastructure 

projects 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

اسامة اسحق ىاشـ 
 االغا
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Factors Affecting The 
Selection Of Procurement 
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 الرحمف الزبدة
االستدامة كالحفاظ عمى المياه كما 
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 السكنية

Water and Related Energy 
in Residential Buildings -
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Sustainability يندسيةال  
تقييـ أثر التطكير اإلدارؼ عمى   ماىر رفيق دمحم ماصو
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اختيار نكع عقد التشييد األفضل  دمحم أحمد محمكد عابد
 بطريقة التحميل اليرمي

Selecting Appropriate 
Construction Contract Type 
Using Analytical Hierarchy 

Process AHP 

جامعة ال ماجستير  2015
 اإلسبلمية
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المدنية/إدارة 
المشركعات 
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البحث في تطبيق تكنكلكجيا نمذجة  لينا أحمد عطا أبكحمرة
( في صناعة BIMمعمكمات البناء )
التصميـ كتشييد البناء في قطاع 

 غزة

 An investigation into 
Building Information 

Modeling (BIM) application 
in Architecture, Engineering 

and Construction (AEC) 
industry in Gaza strip 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

يكسف جميل حسف 
 ابكحجر

إعداد نظاـ لترسية العطاءات عمى 
مقاكلي التشييد في قطاع غزة 
 باستخداـ طريقة الشبكة العصبية

Development of awarding 
system for construction 
contractors in Gaza strip 

using artificial neural 
network (ann) 
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المشركعات 
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فتحي حسف جابر 
 أبكصبحو

كالعيكب التصميمية  تأثير األخطاء)
انيكالتنفيذية عمى صيانة مب   

 (مدارس االكنركا في قطاع غزة

The Effect of Design and 
Construction's Faults/Errors 

on Maintenance of 
UNRWA's School Buildings 

in Gaza Strip 
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المشركعات 
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احمد دمحم بشير احمد 
 الطيب

ل التى تؤثر عمى دراسة العكام
تأخير التصميـ في مشاريع التشييد 

 في قطاع غزة

Factors Affecting Delay of 
Design in Construction 
Projects in Gaza Strip 
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المشركعات 
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ركاد عبدالعزيز 
 عبدالعاطي مبارؾ

ة المحمية عمى دراسة تأثير الثقاف
السبلمة في المشاريع اليندسية في 

 قطاع غزة

The Impact of Local Culture 
on the Construction Project 

Safety in the Gaza Strip 
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في تحقيق  دكر تنمية المكارد البشرية دمحم تيسير احمد مسمـ
الجكدة في شركات المقاكالت في 

Role of human resource 
development in achieving 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 



  quality in contracting قطاع غزة
companies in the Gaza 

Strip 

المشركعات 
 اليندسية

ارد البشرية لتحقيق االرتقاء بالمك  بساـ سالـ عبد منصكر
االستدامة في مشاريع التشييد في 

 قطاع غزة

Human Resources 
Development to Increase 

Sustainability of 
Construction Projects in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية
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المشركعات 
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دمحم شاكر عبدالمطيف 
أبكشعباف دمحم صادؽ  

تطكير نظاـ الكتركني عف طريق 
صفحات الكب إلدارة المنح مشركع 

حالة دراسية -إعادة إعمار غزة   

Developing a web-based 
system for grant 

management Gaza 
reconstruction projects as a 

case study 
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المدنية/إدارة 

ت المشركعا
 اليندسية

دراسة عكامل النجاح الحرجة التي  دمحم حسف فارس شحادة
تؤثر عمى ادارة المقاكليف مف الباطف 

 في قطاع غزة

Critical success factors for 
subcontractors 

management  in gaza strip 
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المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

اؿ منير دمحم شاميوام استخداـ إدارة سبلسل التكريد   
لتحسيف كتخطيط امدادات الطاقة 

قطاع غزة ،   -لممشاريع اإلنشائية 
 فمسطيف

 The Use of Supply Chain 
Management to Improve 

and Plan Energy Provisions 
to Construction Projects - 

Gaza Strip, Palestine 
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المدنية/إدارة 
المشركعات 
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مدػ تأثير المزايا التنافسية عمى  ابراىيـ سميـ عبد عزاـ
عممية تقدير التكمفة في شركات 

 المقاكالت في قطاع غزة

The impact of competitive 
advantages on the cost 
estimation process in the 
construction companies in 

the Gaza strip 
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المشركعات 
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إحساف يكسف مكسى 
 رزقة

تشجيع البناء األخضر مف خبلؿ 
بحث مفاىيـ االستدامة في مشاريع 

البناء بالنظر إلى القضايا 
االقتصادية، البيئية، االجتماعية، 

 كالتقنية

Promoting Green Building 
by Investigating 

Sustainability Concepts in 
Building Projects with 
Regard to Economic, 

Environment, Social, and 
Technical Goals 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
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عبدالرحمف محمكد 
 مصطفى عياش

خبلؿ مرحمة التنفيذ إدارة الطاقة 
لبلنشاءات في قطاع غزة مف كجية 

 نظر المقاكليف

Energy Management during 
Construction phase in Gaza 

Strip-Contractor 
Perspective 
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ىديل صبلح عمي 
 الغكؿ

لؤلداء في العممية بناء تقييـ مستداـ 
الشاممة لدكرة حياة المشركع في 

 قطاع غزة

Building Sustainable 
Performance Assessment in 
the Holistic Process of the 
Project Life Cycle in Gaza 
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Strip 
سيف ىديل دمحم سعيد يا
 البرقكني

تطبيق عممية التحميل اليرمي 
(AHP في تقييـ المخاطر لمشاريع )

 إنشاء المباني

 Application of Analytic 
Hierarchy Process (AHP) in 

Risk Assessment for 
Construction Building 

Projects 
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اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 

دسيةالين  

تقييـ ثقافة السبلمة لدػ ميندسي  نياؿ محمكد راشد النمر
المكاقع في صناعة التشييد بقطاع 

 غزة

Assesment of site 
engineer's safety culture in 

construction industry in 
Gaza Strip 
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المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

خميل اسماعيل  سيريف
 البحيصي

عكامل النجاح التي تؤثر عمى 
مشاريع اإلنشاءات العامة كعبلقتيا 

 باألداء

The success factors that 
affecting public construction 
projects and their relation to 
key performance indicators 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
 المدنية/إدارة
المشركعات 
 اليندسية

نسريف غالب حسف 
 المصرؼ 

تقييـ مدػ تكافق مباني الجامعة 
اإلسبلمية مع األككاد العالمية لؤلمف 

 كالسبلمة مف الحريق

evaluation the degree of 
compatibility with fire safety 

international cods in the 
islamic university buildings 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

ىياـ دمحم حمدؼ 
 ابكشعباف

عكامل نجاح الشراكة، األىمية، 
العكائق، قابمية التطبيق في صناعة 

 التشييد بقطاع غزة

Partnering Success 
Factors, Benefits, Obstacles 

and Applicability in 
Construction Industry in 

Gaza Strip 
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المشركعات 
 اليندسية

صفاء نافز عقيل 
 أبكالعيش

تحسيف كتطكير تصنيف المكاتب 
 كالشركات اليندسية في قطاع غزة

Improving the classification 
system of consulting firms 

in the Gaza Strip 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

صبحى عبدالرحمف 
 صبحى شقمية

الممارسات في إدارة الككارث مف 
خبلؿ المنظمات غير الحككمية  في 

 محافظات غزة

Practice in disaster 
management through non-

Governmental 
Organizations (NGOs) in 

Gaza Strip 
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اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

ضياء زكي إبراىيـ 
 المصرؼ 

تأثير األخبلقيات المينية عمى 
الجكدة في الصناعات اإلنشائية في 

 قطاع غزة

Impact of ethical factors on 
Quality in construction 
industry in Gaza Strip 

ة الجامع ماجستير  2016
 اإلسبلمية
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المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

ىناء نافز عقيل 
 ابكالعيش

إدارة األزمات بعد الحركب ) حالة 
دراسية: إدارة أزمػػة السكف بعد 

 الحركب في قطاع غزة (

Managing Crises Resulting 
after Wars (Case Study: 
Managing Housing Crisis 
after Wars in Gaza Strip) 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

دمحم عدناف دمحم 
 البحيصي

العكامل المسببة لؤلكامر التغييرية 
في المشاريع اإلنشائية في قطاع 

Factors Causing Variation 
Orders in Construction 
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 Projects in Gaza Strip Case غزة دراسة حالة: المشاريع القطرية
study: Qatar Projects 

المشركعات 
 اليندسية

بساـ أحمد نعماف 
 حمكدة

تطكير ككد لمممارسات األخبلقية 
لممقاكليف في صناعة اإلنشاءات في 

 قطاع غزة

Developing a Code of 
Ethical Practices for 
contractors in the 

Construction Industry in 
Gaza Strip 
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 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

نصر شحادة منصكر 
 العمراني

تأثير المانحيف عمى جكدة المشاريع 
االنشائية في قطاع غزة مف كجية 

 نظر المستفيد

Donors' influence in the 
quality of construction 

projects in Gaza Strip from 
a beneficiary perspective 
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اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

عبدالعزيز جماؿ جابر 
 ابكمصبح

إدارة مخاطر خدمة تكزيع الكيرباء 
لمكصكؿ إلي إرضاء الزبائف في 

 قطاع غزة

Risk management of 
electricity distribution 
service to reach the 

customer satisfaction in 
Gaza strip. 
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قصي عبدالحكيـ مكسى 
 الغفرؼ 

العكامل التي تؤثر عمى نظاـ 
استدراج العركض في صناعة 

اع غزةالتشييد في قط  

Factors Affecting the 
Selection of Procurement 

System in the Construction 
Industry in Gaza Strip 
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نجبلء عطا مصطفى 
 عطاهللا

تأثير المعرفة المجتمعية عمى إدارة 
األثرية في  مشاريع ترميـ المباني
 قطاع غزة

The impact of Community 
Knowledge on the 

Management of Renovation 
of Historical Buildings 

projects in the Gaza Strip 
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دمحم ماىر حسف 
 أبكاليطل

يـ المستداـ تقييـ مدػ تطبيق التصم
 في مشاريع المباني في قطاع غزة

Assessment Of Sustainable 
Design Implementation In 
Building Projects in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

العكامل المؤثرة عمى زيادة تكاليف  مراد زكريا منصكر كافي
مشاريع اإلنشائية كالممارسات ال

البلزمة لمتحكـ في ىذه التكاليف في 
 قطاع غزة

Factors Affecting Cost 
Overruns and Cost Control 
Practices in Construction 
Projects in Gaza Strip 
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بو عبد اسماعيل عبد ر 
 هللا اليسي

العكامل المؤثرة عمى إدارة الصيانة 
في المستشفيات الحككمية بقطاع 

 غزة

Factors Affecting on 
Maintenance Management 
in Gaza Strip Governmental 

Hospitals. 
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دهللا عبدهللا حسيف عب
 الفقعاكؼ 

إمكانية تطبيق نظاـ المخطط 
األخير في المشاريع اإلنشائية 

 بقطاع غزة

The Applicability of Last 
Planner System in the 

Gaza Strip Construction 
Industry 
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 :Orders in Gaza Strip غزة: تأثيرىا كتقميميا نصار
Impacts and Minimization 
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دمحم صبلح حسف 
 سرحاف

تحسيف استغبلؿ المكارد المالية كفقا 
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 قطاع غزة

Improving the Utilization of 
Financial Resources Based 

on Priorities at 
Infrastructure projects in the 

Gaza Strip 
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سماح رفعت سبلمة أبك 
 مسامح

تطكير ىيكمية لتطبيق تقنيات 
الستدامة كالبناء السمس في قطاع 

 اإلنشاءات

Developing A Frame Work 
for Implementing Green- 
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Techniques 
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اإلدارية لمشاريع المدارس في قطاع 
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Artificial Neural Network 
(ANN) for Estimating of 

Overhead Cost for School 
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Gaza Strip 
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حمد رياض عمي كحيلا العكامل التي تؤثر عمى نجاح  
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Factors Affecting on the 
Success of Qatari Grant 
Construction Projects in 

Gaza Strip 
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A Framework for Value 
Engineering Methodology 
Application Using Building 
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 ابكدقة
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The Applicability of 
Increasing transparency 

Principle within Lean 
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التشييد المرف كاألخضر في 
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An Investigation of Factors 
Supporting the Application 
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Gaza Strip 
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 Cost Estimation for 
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Projects in Gaza Strip 
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 Planning and Design المستشفيات في قطاع غزة
Projects in Gaza Strip 
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العكامل المؤثرة عمى أداء االستدامة 
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Factors Affecting 
Sustainability Performance 
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Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

تأثير استخداـ آلية الترسية عمي اقل  أنس حسف دمحم الديراكؼ 
االسعار عمي اداء المقاكليف في 

 قطاع غزة
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 المقاكالت الصغيرة في قطاع غزة

Challenges Facing Small 
sized Construction Firms in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

تحسيف السبلمة كالصحة مف خبلؿ  نكر ماىر دمحم صالح
تطبيق مفاىيـ البناء السمس في 

 قطاع غزة

Safety and Health 
Improvement through the 

Application of Lean 
Construction Concepts in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

إيماف عبد المعطي دمحم 
 غيث

تأثير نظاـ الترسية عمى أقل 
األسعار عمى الجكدة في المشاريع 

 االنشائية في قطاع غزة

The Impact of Lowest 
Bidding Bid awarding 

System on Construction 
Project Quality in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

صبلح الديف عكني 
 صادؽ المزيني

تحسيف الممارسات البيئية لمصانع 
 الخرسانة في قطاع غزة

Improving the 
Environmental Practices of 
Concrete Factories in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

منصكر محمكد منصكر 
 المناصرة

العكامل التي تؤدؼ إلى حدكث 
األخطاء في مرحمتي التصميـ 
كالتنفيذ لممباني السكنية في قطاع 

 غزة

Factors Affecting Defects 
Occurrence in Both 

Structural Design and 
Construction Stages of 
Residential Buildings in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا 
 صياـ

فحص إمكانية تطبيق طريقة 
العطاءات المحكسبة في صناعة 

 التشييد بقطاع غزة

The Possibility for 
Implementation of E-

tendering Methodology in 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 



the Construction Bids in 
Gaza Strip 

 اليندسية

فحص العبلقة بيف مؤىبلت مدراء  رامي حسيف احمد الفي
المشاريع كأداء العامميف في 

ائية في قطاع غزةالمشاريع االنش  

Investigation of the 
Relationship between the 

Project Managers 
Competencies and the 

Employees Performance in 
Construction Industry of 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

عبداليادؼ حسف 
ادؼ عميافعبدالي  

العكامل التي تؤثر عمى تصاعد 
التكاليف في المشاريع اليندسية في 

 قطاع غزة

Factors Affecting Cost 
Escalation in Construction 

Project in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

ة العماؿ مف قبل شركات تأثير إدار  امجد غازػ جمعو مزيد
المقاكالت عمى جكدة المشاريع في 

فمسطيف -قطاع غزة   

The Effect of Labor 
Management by 

Contracting Companies on 
the Quality of Projects in 

the Gaza Strip - Palestine 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

المشاكل التي تكاجو مرحمتي  دمحم رسمي خالد نصار
التصميـ كالتنفيذ في المشاريع 

 االنشائية في قطاع غزة

Design-construction 
interface problems in 

construction projects in 
Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
المشركعات 
 اليندسية

رشدؼ اليمني عاطف 
 خمف

تقييـ فاقد مياه المطار الناتج عف 
 التمدد العمراني في قطاع غزة

Evaluation of the lost water 
of the airport resulting from 

urban expansion in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

سالـ سميـ سميماف 
بكعمركأ  

تقييـ نكعية المياه الميكركبيكلكجية 
 في قطاع غزة

Assessment of 
microbiological water quality 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

إدارة الطمب عمى المياه في مدينة  رياض تكفيق دمحم حسيف
 غزة

Water Demand 
Management in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

فعاليات مقترحة نحك إدارة مثمى  مجدؼ أحمد دمحم بركات
لممكارد كاالحتياجات المائية المنزلية 
في جنكب قطاع غزة بعد جبلء 

 إسرائيل عف المستكطنات

Proposed activities for 
optimal management of 

household water resources 
and needs in the southern 
Gaza Strip after Israel is 

evacuated from the 
settlements 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

تقييـ كتصميـ نمكذج المكصبلت  دمحم خميل دمحم الحمبي
لمعالجة المياه العادمة غير المركزية  

Evaluation and design of 
decentralized conductors 

model for wastewater 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه



treatment 
راتب عبدالرحمف عبدهللا 

 ظاىر
تقييـ خيارات التحمية الحالية 
 كالمستقبمية في قطاع غزة

Assessment of current and 
future desalination options 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

أحمد عبدالحميد شاكر 
 دمحم

آفاؽ مشاركة القطاع الخاص في 
استدامة خدمات المياه كالصرؼ 

 الصحي بقطاع غزة

Prospects for private sector 
participation in the 

sustainability of water and 
sanitation services in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

تقييـ أداء محطة معالجة مياه  ماجد محمكد ىاشـ غناـ
 الصرؼ الصحي في غزة

Performance Evaluation of 
Gaza Waste Water 

Treatment Plant 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

كسيـ يحيى إبراىيـ 
 حبكب

ازالة النترات مف المياه الجكفية 
 باستخداـ تقنية مرشح الرمل

Remove nitrates from 
groundwater by using sand 

filter technique 

تير ماجس 2007 الجامعة  
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

سمير "دمحم عمي" إبراىيـ 
 حرارة

التحقق مف تمكث  المياه الجكفية 
بغاز الرادكف في منطقة جنكب 

فمسطيف -قطاع غزة   

Verification of groundwater 
contamination by radon gas 
in the southern Gaza Strip 

- Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

األثر الصحي كاالجتماعي لمدفف ) مازف فضل خميل البنا
 فمسطيف - دير البمح )قطاع غزة

(Sanitary and Social Effect 
of Deir El- Balah Landfill 
(Gaza Strip - Palestine 

الجامعة  ماجستير  2011
ميةاإلسبل  

اليندسة 
المدنية/إدارة 
 مصادر المياه

تأثير عمق التأسيس كعرض القاعدة  أحمد العربي دمحم أبكفكؿ
عمى كل مف قدرة تحمل التربة 
 كاليبكط كمعامل رد فعل التربة .

Effect of foundation depth 
and base width on both soil 
tolerance and landing ability 
and soil reaction coefficient. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إنشاءا

 ت

صبلح الديف محمكد 
 تايو

عناصر محددة مثمثة كمستطيمة 
جديدة باالعتماد عمى التشكه 

 لممسائل المستكية

Specific triangular and 
rectangular elements, 

depending on the distortion 
of the plane 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إنشاءا

 ت

النمذجة باستخداـ العناصر المحددة  ىايل أحمد سعيد شعت
لييكل إنشائي مدعـ بطكب البناء 
كذلؾ باستخداـ لغة الماتبلب 

(matlab  )  

Modeling using the specific 
elements of a structural 
structure supported by 

building bricks using Matlab 
language. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إنشاءا

 ت

تخميف مقاكمة القص القصكػ  ىيثـ دمحم مكسي النجار
لمكمرات الخرسانية المسمحة العميقة 
باستخداـ طريقة الشبكات العصبية 

 الصناعية

Guess the maximum shear 
resistance of deep 

reinforced concrete beams 
using the method of 

artificial neural networks 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إنشاءا

 ت

أشرؼ عبد الكىاب دمحم 
 قنديل

االحتياجات ااإلنشائية لممباني 
 القائمة في غزة لمقاكمة الزالزؿ

The construction needs of 
existing buildings in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/إنشاءا



to withstand earthquakes ت 
دمحم عبد هللا عبد القادر 

 إسماعيل
تحسيف تصميـ الحـز الخرسانية 

سابقة اإلجياد باستخداـ 
 الخكارزميات الجينية

Design Optimization of 
Prestressed Concrete 
beams using Genetic 

Algorithms 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

احتياجات إعادة تأىيل المباني  إياد دمحم زيداف أبك حماـ
 القائمة في قطاع غزة

Rehabilitation Needs for 
Existing Buildings in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 اليندسة
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

استخداـ حمأة مياه الصرؼ الصحي  دمحم محمكد دمحم مطر
 Comcreteفي خمطات 

Use of Wastewater Sludge 
in Comcrete Mixes 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

مازف عبد الكريـ رشاد 
 الشرفا

ؽ التقميدية تعديبلت عمى الطر 
كالمرنة التقميدية لتصميـ األساس 

 حصيرة

Modifications of 
Conventional Rigid and 
Flexible Methods for Mat 

Foundation Design 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

دمحم عبد الكريـ كاكد 
 ابكعقميف

شائي تقدير مينة التصميـ اإلن
 لمخرسانة في قطاع غزة

inestigating the structural 
concrete design profession 

in gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

 Performance of Recylced أداء الرقائق المعزكلة في الخرسانة عائد احمد محمكد زىد
Aggregate in Concrete 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

محمكد دمحم عيسى 
 قرمكط

الخكاص الميكانيكية لمخرسانة عالية 
 األداء المنتجة في قطاع غزة

Mechanical Properties of 
Ultra High Performance 

Concrete Produced in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

األداء الييكمي لمحـز الخرسانية  دمحم شحادة دمحم العبكيني
 المسمحة المقكاة

Structural Performance of 
Repaired Corroded 
Reinforced Concrete 

Beams 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

يل كتأى
 المنشآت

شكرؼ زياد شكرؼ 
 الظاظا

طاقة المكجة  جياز تحكيل"
غزة -الشاطئية  " 

"On- shore Wave Energy 
Conversion Device – Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

فادؼ منصكر عبد هللا 
 عابد

استخداـ الركاـ المعاد تدكيره في 
العناصر الخرسانيةإنتاج   

Using of Recycled 
Aggregate in Producing 

Concrete Elements 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

اليندسة الجامعة  ماجستير  Expert System for 2010نظاـ خبير في التقييـ اإلنشائي خضر محمكد عكض 



لممباني الخرسانية المسمحة في  حمدية
قطاع غزة باستخداـ المنطق 

بيالضبا  

Structural Evaluation of 
Reinforced concrete 

Buildings in Gaza Strip 
Using Fuzzy Logic 

المدنية/تصميـ  اإلسبلمية
كتأىيل 
 المنشآت

تحسيف سبلمة المباني في قطاع  دمحم خميل عمي الشياح
 غزة أثناء الحركب

Improving Safety of 
Buildings in Gaza Strip 

During Wars 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

اشرؼ جميل عبدهللا 
 خميفة

تحسيف تصميـ اليياكل شبو الصمبة 
 AISCالمصنكعة مف الصمب إلى 
- LRFD ـ خكارزمية بحث   باستخدا

Harmony 

Design Optimization of semi 
rigid steel framed 

Structures to AISC - LRFD 
using Harmony search 

algorithm 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

تحسيف مقاكمة الحريق لؤلعمدة  خالد دمحم حسف نصار
 الخرسانية المسمحة

Improving Fire Resistance 
of Reinforced Concrete 

Columns 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

عبد هللا احمد ديب 
 صياـ

خصائص الخمطات الخرسانية مع 
 الزجاج الميدر

Properties of concrete 
Mixes With Waste Glass 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

ل كتأىي
 المنشآت

محمكد ماىر محمكد 
 جحجكح

تحسيف تصميـ إطارات الخرسانة 
المسمحة باستخداـ خكارزمية 
 مستعمرة النحل االصطناعي

Design Optimization of 
Reinforced Concrete 

Frames using Artificial Bee 
Colony Algorithm 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

أىيل كت
 المنشآت

منتصر دمحم إبراىيـ 
 بكركف 

نمذجة أساسات طكؼ طقكس 
 FEMباستخداـ 

Modeling of plied Raft 
Foundations Using FEM 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

خصائص جديدة كمتصمدة لمخرسانة  دمحم كائل دمحم ابكشعباف
لية األداءذاتية الخمق عا  

Fresh and Hardened 
Properties of Ultra High 

Performance Self 
Compacting Concrete 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

عبدهللا تيسير حسف 
 المدىكف 

الخكاص الميكانيكية لمخرسانة 
المسمحة باأللياؼ ذاتية الدمؾ 

اءكفائقة األد  

Mechanical Properties of 
Ultra High Performance 
Fiber Reinforced Self-
Compacting Concrete 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

حساـ احمد سبلمة 
 كادؼ

إنشاء إطار قانكني ىندسي لممباني 
في قطاع غزة: المنشآات الخرسانية 

اسيةكحالة در   

Establishing Aforensic 
Framework for Buildings in 

Gaza Strip: Reinforeed 
Concrete Structures as a 

case study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت



ياسر محركس ىاشـ 
 عكيضة

صبلح الكمرات الخرسانية  تقكية كا 
ح اإلسمنتيةباستخداـ مكاد اإلصبل  

Strengthening and Repair 
of RC Beams with 

Cementitious Repair 
Materials 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

خميل عثماف خميل 
 البحيصي

دراسة امكانية استخداـ الببلسيتؾ 
المعاد تدكيره كحديد انكماش في 

نية الغير إنشائيةالببلطات الخرسا  

Investigating the use of 
recycled plastic as 

shrinkage reinforcement in 
non structural concrete 

slabs 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

تأثير مجمكعة مف المكاد المالئة  بساـ سميماف عمي دبكر
يكانيكية لمخرسانة عمى الخكاص الم

 الطازجة كالمتصمية

The Effect of a Group of 
Nano Materials on the 

Mechanical Properties of 
Fresh and Hardened 

Concrete 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

تامر صبلح رمضاف 
 شبير

تأثير مادتي نترات األمكنيـك 
كبريتات الماغنيسيـك عمى الخكاص ك 

الميكانيكية كالفيزيائية لممبلط 
 اإلسمنتي

Effects of Nitrate and 
Sulfate Attacks on 

Mechanical and Physical 
Properties of Cement 

Mortars 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

حسيف احمد حسيف 
سيفعمي ح  

نمذجة التفاعل المتبادؿ ما بيف 
المائع كالمنشأ لعامكد فردؼ معّرض 

 ألحماؿ األمكاج

Fluid Structure Interaction 
Modeling of a Monopile 
Subjected to Wave Load 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

احمد فكزؼ يكسف 
 الحبلؽ

ف كفاءة استخداـ الخرسانة التحقق م
فائقة األداء كمادة إصبلح عمى قكة 
 الترابط مع طبقات الخرسانة القديمة

Investigating the Use of 
UHPC as a Repair Material 
on Bond Strength with Old 

Concrete Layers 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

كريا ىشاـ سالـ حمسز  تقكية األعمدة الخرسانية المسمحة  
مربعة المقطع بعمل قمصاف 

مصنعة مف خرسانة عالية األداء، 
ذاتية الدمؾ كمدعمة بألياؼ 

 البكليبركبميف

Strengthening of Square 
Reinforced Concrete 

Columns with Fibrous Ultra 
High Performance Self-
Compacting Concrete 

Jacketing 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

خكاص خرسانة "المساحيق الفعالة"  اسامة دمحم سعدؼ المكح
 الطازجة كالمتصمبة المنتجة محمياً 

Fresh and Hardened 
Properties of locally 

produced Reactive Powder 
Concrete 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

التقييـ الزلزالي ألداء مباني المدارس  سبلـ قاسـ سبلـ شراب
 القائمة في قطاع غزة

Evaluating Seismic 
Performance of Existing 
School Buildings in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اليندسة 
تصميـ المدنية/

كتأىيل 
 المنشآت

اليندسة الجامعة  ماجستير  EFFICIENCY OF POST 2014كفاءة كصبلت حديد التسميح  زياد دمحم محمكد الدده



 INSTALLED  REBAR المغركسة في الخرسانة
CONNECTIONS 

المدنية/تصميـ  اإلسبلمية
كتأىيل 
 المنشآت

دمحم مياجر سمماف 
 التمباني

باني الخرسانية المقاكمة الزلزالية لمم
المصممة لؤلحماؿ الرأسية في قطاع 

 غزة

Seismic Resistance of 
Reinforced Concrete 

Buildings Designed for 
Gravity Loads in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

عبد الرحمف احمد 
 مصطفى ابكجياب

انيكية لمخرسانة الخكاص الميك
المعادة التدكير باستخداـ ألياؼ 

 فكرتا فيرك

Mechanical properties of 
Recycled Concrete with 

Forta Ferro Fiber 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

دمحم حسيف مصيطف 
 عاشكر

التحميل البلخطي بالعناصر المنتيية 
ز البيتكنية المقكاة بطبقات مف لمجكائ

 البيتكف المدعـ باأللياؼ الفكالذية

Nonlinear Finite Element 
Analysis Of RC Beams 
Strengthened With Steel 

Fibers-Reinforced Concrete 
Overlays (SFRC) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

ؿ محمكد محمكد عاد
 النجار

تحسيف مقاكمة الخرسانة لؤلشعة 
السينية المستخدمة في مراكز 

 التشخيص االشعاعي

Improving X-Ray Radiation 
Resistance Of Concrete 

Used In Radio-Diagnostic 
Centers 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

لنيربدمحم زياد دمحم ا تأثير مكاد الطبلء اإلبككسية في  
 تقميل صدأ الحديد في الخرسانة

The Influence of Surface 
Coating Materials In 

Reducing The Corrosion of 
Steel Reinforcement in 

Concrete 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

 عبلء عبدالقادر دمحم
 بشير

دراسة تأثير المكاد الفايبر كمكاد 
البكلي بركبميف عمى خصائص 
 التمدد كاالنكماش في الباطكف 

The Effect of Steel Fibers 
and Forta Ferro Fibers on  
Shrinkage properties of 

Normal Concrete 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
تالمنشآ  

طراد رمضاف حميد 
 النجيمي

دراسة خكاص الخرسانة العادية 
الطازجة كالصمبة باستخداـ إضافات 

 جديدة مقترحة

A study of fresh and 
hardened normal concrete 

properties by using 
proposed admixture as 

superplasticizer 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
يـ المدنية/تصم
كتأىيل 
 المنشآت

منيب عمراف دمحم جاد 
 هللا

 Tunneling Effect on تأثير الحفريات عمى ىبكط المباني
Foundation Settlement 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

تأثير إضافة ألياؼ البكلي بركبيميف  احمد ماىر دمحم صياـ
نية عمى مقاكمة كاأللياؼ المعد

 الحريق لمخرسانة فائقة األداء

Effect of Polypropylene and 
Steel Fibers on Fire 

Resistance of Ultra High 
Performance Concrete 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت



محمكد لطفي رشيد 
 شاىيف

ر عمى نمذجة تأثير أحماؿ االنفجا
مبنى خرساني بسيط باستخداـ 

 LS-DYNAبرنامج 

Numerical Modeling of Blast 
Loads effects on a Simple 

Reinforced Concrete 
Structure Using LS-DYNA 

Software 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

ية األعمدة الخرسانية إصبلح كتقك  دمحم أحمد مكسى أبكنجا
المتضررة باستخداـ القمصاف 

 الخرسانية الرقيقة

Repair and Strengthening 
of Damaged RC Columns 

Using Thin Concrete 
Jacketing 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

دمحم احمد رمضاف 
 ابكمرؽ 

نية المسمحة تقكية الكمرات الخرسا 
باستعماؿ قمصاف مف الخرسانة 
 ذاتية الدمؾ مع شبكة أسبلؾ

 Strengthening of RC 
Beams Using SCC 

Jacketing with Wire Mesh 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

تحميل غير خطي باستخداـ طريقة  دمحم رفيق حسيف حماد
محددة لمكمرات العناصر ال

الخرسانية المسمحة المقكاة بتقنية 
 البكليمرات المسمحة بألياؼ الكربكف 

Non-linear Finite Element 
Analysis of Reinforced 

Concrete Beams 
Strengthened with Carbon 
Fiber Reinforced Polymer 

(CFRP) Technique 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
نية/تصميـ المد

كتأىيل 
 المنشآت

ىشاـ حسيف عابديف 
 عابديف

خصائص الطكب الطيني الحرارؼ 
 بعد خمطو مع مخمفات الزجاج

Properties of Fired Clay 
Bricks Mixed with Waste 

Class 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

قاسـ عبدالمطيف عادؿ 
 خمف

ة مقارنة ألساليب تقكية دراس
األحزمة الخرسانية باستخداـ 
القمصاف الخرسانية كاأللكاح 

 المعدنية

Comparative Study for 
Strengthening Techniques 

of RC Beams Using 
Concrete Jackets and Steel 

Plates 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

ياد فؤاد عبدالمجيد إ
 رشكاف

تأثير استخداـ مفرـك اإلطارات 
المطاطية المعالجة عمى الخكاص 
الميكانيكية لمخمطات الخرسانية 

 الطازجة كالمتصمدة

Effects of Pre-treated 
recycled tire rubber on 
fresh and mechanical 
properties of concrete 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

يندسة ال
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

أحمد حسف عمي 
 أبكعشيبة

الخكاص الميكانيكية لمخرسانة 
 باستخداـ الببلستيؾ المعاد تدكيره

Mechanical Properties of 
Concrete Using Recycled 

Plastic 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

 عبد هللا أبك عبد هللا دمحم
 حمدة

استراتيجيات التخفيف مف المخاطر 
الزلزالية لممناطق الحضرية "مدينة 

 غزة كحالة دراسية"

Seismic risk-reduction 
strategies for urban areas 
Gaza city, as case study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

راىيـ يكسف لبددمحم اب تحديد أكلكيات إعادة اإلعمار ما بعد  
الحرب عمى قطاع غزة باستخداـ 

Post War Reconstruction 
Priorities of Buildings  in 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 



 Gaza Strip Using Decision أنظمة دعـ القرار
Support System 

كتأىيل 
 المنشآت

احمد عبد العزيز دمحم 
 ابك آمنة

اشتقاؽ خرائط حركة األرض 
الزلزالية لفمسطيف: بما يتكافق مع 
 (IBC 2012الككد األمريكي )

GROUND MOTION 
PARAMETER MAP FOR 
PALESTINE: SEISMIC 

DESIGN BASED ON IBC 
2012 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
شآتالمن  

تأثير االلياؼ الزجاجية عمى السمكؾ  محمكد مازف سالـ حمس
 الميكانيكي لمخرسانة عالية القكة

Effect of Glass Fiber 
Reinforced Polymer on 
Mechanical Behavior of 
High Strength Concrete 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

 حمزة عبدهللا عبدهللا
 عدكاف

تقكية األحزمة باستخداـ طبقة عمكية 
 مف الفيبر جبلس

Behavior of Beams 
Strengthened with AR 

Glass Fiber RC Overlays 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

ف نمذجة االعمدة الخرسانية المقكاة م احمد جياد عمى عياد
الخارج بألكاح الفايبر الكربكنية 

 بالعناصر المحددة

Finite Element model of 
Reinforced Concrete 

Columns Strengthened 
Externally With CFRP 

Sheets 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

االستاتيكية دراسة مقارنة بيف الطرؽ  أحمد يكسف سعد الغف
كالديناميكية في تحميل قكػ الزالزؿ 

 لممنشآت

Comparative Study of Static 
and Dynamic Methods for 

Seismic Analysis of 
Buildings 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اليندسة 
المدنية/تصميـ 

كتأىيل 
 المنشآت

إحياء تأثير التصاميـ العمرانية عمى  زياد دمحم دمحم شحاده
دكر المساجد في قطاع غزة 

باستخداـ نظاـ المعمكمات الجغرافية 
GIS 

The influence of Urban 
design on revitalizing the 
role of mosques in gaza 

strip By Using Geographical 
Information System  GIS 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

إجراءات لبناء كفاءة الطاقة بناء   قنديلعماد عبد دمحم
Kesign في قطاع غزة   

Measures for Energy 
Efficient Building Duilding 

Kesign in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

مشاريع إسكاف األكنركا ككفاءتيا  فكزؼ كماؿ رزؽ الفرا
في قطاع لمبيئة الطبيعية كالحضرية 

 غزة

UNRWA Housing projects 
and their adequaacy to the 

natural and Urban 
environment of Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

جماؿ دمحم محمكد 
 البغدادؼ

البعد السياسي في التشريعات كأثره 
عمى العمراف مدينة غزة كحالة 

 دراسية

The Political Dimension in 
Legislation and its Impact 
on Urbanization Gaza City 

as a Case Study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

إنعاـ جمعة عمي 
 الطكيل

تقييـ األثر المستداـ لخطط الجامعة 
األساسية مع اإلشارة إلى الجامعات 

Sustainability Impact 
Assessment of University 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



 Master Plans with reference الفمسطينية في غزة
to Palestinian Universities 

in Gaza 
دمحم عبدالسبلـ حسيف 

 الفرا
استراتيجيات التصميـ الحضرؼ 

المستدامة لقطاع غزة باستخداـ نظـ 
فيةالمعمكمات الجغرا  

Sustainable Urban Design 
Strategies for The Gaza 

Strip By Using GIS 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

سمر يكسف محمكد 
 اسماعيل

إستراتيجيات تحقيق االستدامة في 
التصميـ العمراني لممدارس حالة 
دراسية مدارس ككالة غكث كتشغيل 

بقطاع غزة البلجئيف الفمسطينيف  

Strategies for achieving 
sustainability in the urban 

design of the schools Case 
Study UNRWA schools in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

حاـز رزؽ مصطفى 
 دبكر

دراسة مبادغ تصميـ النكافذ لممباني 
في قطاع ذات الكفاءة في الطاقة 

 غزة

Studying the Principles of 
Window Design for Energy 
Efficient Buildings in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

المنيج اإلسبلمي في االستدامة كأثره  طارؽ دمحم احمد فرج هللا
 في بناء البيئة الحضرية المعاصرة

The Islamic approach to 
sustainability and its impact 
on building contemporary 

urban environment 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دراسة تأثير عناصر البيئة المبنية  رسمية دمحم ياسيف خضر
لممستشفيات عمى سيكلة الحركة 
فييا حاالت دراسية مستشفى الشفاء 

األكركبي ػ المستشفى  

Study of the effect of 
elements of the built 

environment of hospitals on 
the ease of movement in 

them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

فرج مصطفى احمد 
 الصرفندؼ

استراتيجيات تطكير المناطق 
حالة  -العشكائية في محافظات غزة 

غراقةدراسية: الم  

Strategies of Developing 
Random Areas in Gaza 

Governorates Case Study - 
Mughraqa 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

تأثير نمكذج البناء كالتكجيو كاألنماط  ىدػ دمحم حسيف عابد
الحضرية عمى األداء الحرارؼ 
لممباني السكنية في قطاع غزة 

حالةكدراسة   

Effect of Building Form, 
Orientation and Urban 

Patterns on the Thermal 
Performance of Residential 
Buildings Gaza Strip as A 

Case Study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

حقيقة المخيمات الحضرية الجديدة  دمحم صبرؼ عادؿ الفرا
ميمية لقطاع غزةفي الخطة اإلق  

The Reality Of New Urban 
Communities In The 

Regional Plan Of Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

استراتيجيات استخداـ األراضي  امل يحيى دمحم محيسف
 المستدامة لمدينة غزة

Sustainable Land-use 
Strategies for Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

اإلسكاف كتصميـ  تخطيط مشاريع" دمحم منير زكريا الحداد
معايير السبلمة كاألمف لمقاكمة 

Housing Projects Planning 
& Designing Criteria for 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



 Safety & Security to Resist الككارث
Disasters 

(Case Study Disaster of 
War - Tal El-Hawa 
Housing Project) 

امجد ناىض عدناف 
 سكيؾ

دكر المشاركة المجتمعية في التنمية 
الحضرية المستدامة في مدينة غزة 
حالة دراسية تجربة لجاف أحياء 

 بمدية غزة

The role of community 
participation in sustainable 
urban development in Gaza 

City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

منذر احمد رمضاف 
 المتربيعي

استراتيجيات تحسيف التصميـ 
المعمارؼ لمباني رياض األطفاؿ في 

 قطاع غزة

Strategies to improve the 
architectural design of 

kindergarten buildings in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

تنمية العشكائيات في قطاع غزة:  ىبة دمحم صبلح مرتجى
 مشاكل التحديات كالحمكؿ الشاممة

Slums Development in 
Gaza Strip: Problems 

Challengesand 
comprehensive solutions 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

القيـ الجمالية كىندسة العمارة في  خالد مطمق بكر عيسى
قبة الصخرة كطرؽ إلدخاليا في 
 اليندسة المعمارية المعاصرة

Aesthetic Values and 
Architecture engineering at 
the Dome of The Rock and 
Ways to take advntage of 

them in Contemporary 
architecture 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

استراتيجيات تحقيق األمف كالسبلمة  دمحم دمحم عبدربو المغير
عمى المستكػ اإلقميمي حالة دراسية 

 قطاع غزة

Strategies for achieving 
security and safety at the 
regional level Case Study 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

نشكة ياسر اسماعيل 
 الرمبلكؼ 

التككينات الجمالية المممككية 
كالعثمانية في المباني األثرية بمدينة 

 غزة حالة دراسية الزخارؼ

The Mamluk and Ottoman 
aesthetic formations in the 
archaeological buildings in 

Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

فينكمينكلكجيا التشكيل في العمارة  نسمة رياض أحمد السقا
اإلسبلمية: دراسة لممساكف 

الفمسطينية التقميدية في محافظة 
فمسطيف -الخميل  

Phenomenology of Form in 
Islamic Architecture: a 
Study of Traditional 

Palestinian Dwellings in 
Hebron District - Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دكر المخططات التفصيمية في حل  اسماء نبيل عكدة الكرد
مشاكل الخدمات المجتمعية  )حالة 

 دراسية مدينة خاف يكنس(

The Role of Detailed area 
plan (DAP) in Solving 
Problems of the Public 
services (Case Study,  

Khan Yunis City) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

 اليندسة المعماريةالجامعة  ماجستير  The Effect of Housing 2013تأثير الكثافة السكنية عمى كفاءة ابتساـ صالح أحمد 



الطاقة في المباني: قطاع غزة  الشكاؼ
 كحالة دراسية

Density on Energy 
Efficiency in Buildings: The 

Case of the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

شيماء عمي ماىر عبد 
 العاؿ ابك راس

بناء نمكذج عمراني تنمكؼ ذكي 
كمستداـ قائـ عمى أساس 

المكاصبلت المكجية لعمميات 
 التنمية مدينة غزة )منطقة الدراسة(

BUILDING A 
SUSTAINABLE AND 

SMART URBAN 
DEVELOPMENT MODEL 

BASED ON TRANSIT 
ORIENTED 

DEVELOPMENT (TOD) 
GAZA CITY 

(Implementation Area) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

شيماء جياد حمداف 
 اليسي

دراسة التأثير المناخي لؤلشجار 
عمى األداء الحرارؼ لممباني السكنية 

 في قطاع غزة

Studying the Microclimatic 
Effects of Trees on Thermal 
Performance of Residential 
Buildings in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

تطكير نظاـ متعدد المعايير لتحديد  شيريف أحمد بشير عبيد
أكليات المشاريع التطكيرية الحضرية 

ة دراسيةمدينة غزة كحال -  

Developing Multi Criteria 
System for Prioritization of 

Urban Developmental 
Projects  Gaza City as a 

Case Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

استراتيجات التطكير الحضرؼ  سمر دمحم خميل أبكغالي
لمراكز المدف )مركز مدينة رفح 

اسيةكحالة در   

Urban development 
strategies for city centers 
(Rafah city center as a 

case study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

ايماف أحمد سميماف 
 الشيخ خميل

نحك التصميـ الداخمي المستداـ في 
المباني التجارية في غزة ضمف 

 إطار مؤشر التقييـ البيئي

Towards a Sustainable 
interior design of the 

commercial buildings in 
Gaza: Framework of 

environmental assessment 
index 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

سالـ يكسف سالـ 
 عرفات القدكة

تطكير مباٍف بسيطة كاقتصادية في 
قطاع غزة باستخداـ مبادغ العمارة 

 التقميدية

Developing Simple and 
Economic Buildings in Gaza 

Strip Using Minimalist 
Architecture Principles 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

حسف عمر اسماعيل 
 حمكدة

تقييـ كسائل األمف كالسبلمة في 
المباني السكنية العالية حالة دراسية 

 مدينة غزة

Evaluation of the safety and 
security means in high rise 
residential buildings Gaza 

city case study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أحمد دمحم العبد خميل 
 البرش

عمارة البيكت التقميدية في مدينة غزة 
ستراتجيات الحفاظ عمييا  كا 

Traditional Houses 
Architecture in Gaza City 
and Main Strategies for 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



Preservation 
نسيبلء زياد سعدؼ أبك 

 كردة
تأصيل قكانيف العمراف بقطاع غزة 

 في ضكء التشريع اإلسبلمي
Consolidation of Urban 

Laws in the Gaza Strip in 
light of Islamic Legislations 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أثر تطبيق استراتيجيات التعم ـ  لينا أحمد سميـ المصرؼ 
النشط عمى تصميـ الغرؼ الصفية 
في مدارس التعميـ األساسي بقطاع 

المدارس الحككمية حالة  -غزة 
 دراسية

The Impact of  Applying 
Active Learning Strategies 
on the Classrooms Design 
in the Primary Schools in 

the Gaza Strip - The 
Governmental Schools as 

Case Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أحمد جميل عبداليادؼ 
 شامية

دراسة تحميمية لمتمكث البصرؼ في 
ة منطق -مدينة غزة حالة دراسية 
 الجندؼ المجيكؿ

An Analytical Study of 
Visual Pollution in Gaza 

City Case Study - The area 
of Al-jondy Al-majhol 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

تكفيق عبدالرحمف تكفيق 
 جبريل

أثر المكف في الفراغات الداخمية عمى 
ريةالنشاط التسكقي لممراكز التجا  

The impact of color in 
interior spaces on  

shopping  for commercial 
centers 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عماد رياض رباح 
 حرزهللا

استراتيجيات تطكير الفراغات العامة 
 الحضرية مدينة غزة كحالة دراسية

OPEN URBAN SPACES 
DEVELOPMENT 

STRATEGIES GAZA CITY 
AS A CASE STUDY 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

ىشاـ العبد محمكد 
 الديراكؼ 

معكقات تكفير المناطق المفتكحة 
كالمسطحات الخضراء في 

المخططات الييكمية بقطاع غزة 
مدينة دير البمح  -كسبل تطكيرىا

 كحالة دراسية

Obstacles to the provision 
of open spaces and green 
areas in the the Structural 

Plans and ways of 
developing Deir Al Balah 

As A Case Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أحمد سعدؼ أحمد 
 الشنطي

التصميـ المعمارؼ كمدخل لتحقيق 
األمف كاألماف في المباني اإلدارية 

ي اإلدارية في مدينة غزة )المبان
 حالة دراسية(

Architectural Design as an 
Access to achieve Safety 

and Security in 
Administrative Building 

(Administrative building in 
Gaza City as case study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

سمر محمكد رزؽ 
 زعرب

ة تقييمية لمراحة الحرارية في دراس
 المباني السكنية في قطاع غزة

Evolutional Study of 
Residential Buildings 

thermal Comfort in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

ابراىيـ مركاف ابراىيـ 
 الميتدؼ

التأثير السيككلكجي لؤللكاف عمى  
راغ المعمارؼ داخل تصميـ الف

 المطاعـ في مدينة غزة

The Psychological influence 
of colors on Architectural 

space design of restaurants 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



in Gaza city 
ىبل صبحي اسماعيل 

 سكيؾ
نحك تصميـ داخمي معاصر يحتكؼ 

التقميدية  عمى المفاىيـ العمارة
 لمبيكت السكنية في مدينة غزة

Towards A Contemporary 
Residential Interior Design 

Style in a Traditional 
Context in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

محمكد كحيد محمكد 
 صيدـ

إحياء القيـ المعمارية التراثية في 
المعاصرة " حالة  العمارة المحمية
مدينة غزة " -دراسية  

Revival of Architecture 
Heritage Values in Modern 
Local Architecture "Case 

study - Gaza city" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دكر أراضي المحررات في إعادة  عماد حماد دمحم محيسف
صياغة مخطط استعماالت 

اضي لمدف القطاع مدينة خاف األر 
 يكنس كحالة دراسية

Impact of Free Lands in the 
Gaza Strip on land ue 

Arrangment "Khan Younis 
as a Case Study" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

منى جماؿ إسماعيل 
 سكيؾ

أثر السمطة كالسياسية عمى عمارة 
العصر المممككيمدينة القدس إباف   

The impact of the authority 
and policy on the 

architecture of jerusalem 
city during the mamluk 

period 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

استراتيجيات إعادة تأىيل كتطكير  غادة حسف أحمد العابد
مراكز المدف التاريخية حالة دراسية 

مركز التاريخي لمدينة غزةال  

Strategies for Urban 
Rhabilitation and 

Redevelopment of the 
Historic Centers of the 
cities, Case Study: The 
Historic Center of Gaza 

City (The Old City) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

محمكد عبدهللا محمكد 
 البمعاكؼ 

دكر القكانيف كالتشريعات في الحفاظ 
العمراني في البمدة القديمة بمدينة 

 غزة

The Role of laws and 
legislations in the Urban 

Conservation of Gaza Old 
City 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عبدالكريـ عكدة مكسى 
 زعرب

استراتيجيات تطكير المناطق 
حمية )منطقة المكاصي في السا

محافظتي خاف يكنس ك رفح حالة 
 دراسية(

Strategies for the 
development of coastal 

areas Case Study :Mawasi  
area in khan yonis and  
Rafah Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دمحم سميماف عبدهللا 
 مسمح

المائي عمى الشكل  أثر المسطح
 كالتككيف المعمارؼ 

The Impact of water 
Surface on Architectural 
From and Composition 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دمحم عبدالحميـ 
 عبدالرحمف سبلمة

أثر التطكر التكنكلكجي عمي بنية 
الشكل المعمارؼ المستديـ في قطاع 

 غزة

The Impact of 
Technological Development 

On Sustainable 
Architectural  Buildings 

Form In Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



إحساف زياد شكرؼ 
 الظاظا

تصميـ استكديك العمارة: نحك 
تصميـ داخمي مثالي الستكديك 

 معمارؼ في قطاع غزة

Architecture Design Studio: 
Toward the Ideal Interior 
Design of Architecture 

Studio in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

المخططات التفصيمية كمدػ   كحيد سعيد عبد زعرب
مبلءمتيا لتطبيق مبادغ االستدامة 
في قطاع غزة )حالة دراسية بمدية 

 خاف يكنس(

Detailed Plans and their 
suitability for the application 

of the Principles of 
sustainability in the Gaza 
Strip Study case – khan 

younis Municipality 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

تنمية كتطكير المناطق الحدكدية  دمحم فاركؽ صالح زعرب
راسة الشريط الحدكدؼ حالة د

 المشترؾ بيف مصر كقطاع غزة

Devloping The Broder Area 
- Case Study: Joint 

Borders Between Egypt and 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

سمكػ فؤاد دمحم عبد 
 العاؿ

آليات تطكير أقساـ العمميات 
ع غزةالجراحية في مستشفيات قطا  

Development Mechanisms 
of Surgery Departments at 

Gaza Strip Hospitals 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

غساف محمكد عبدهللا 
 الكحيدؼ

أثر األنظمة كالقرارات الصادرة عف 
المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ 
المدف عمى تطبيق المخططات 

افظات غزةالعمرانية بمح  

Impact of regulation by the 
central committee of the 
building town planning in 

the implementation of urban 
planning in Gaza 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

يكسف سميماف احمد 
 القرا

دراسة تحميمية لبلعتبارات 
مكقع مطار ياسر التخطيطية ل

 عرفات الدكلي بقطاع غزة

Analytical study of the 
planning considerations for 
Yasser Arafat International 
Airport in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

نضاؿ رسمي اسماعيل 
 أبكمصطفى

أثر تشكيل الشكارع عمى األداء 
رؼ لممباني في قطاع غزةالحرا  

The influence of street 
morphology on the thermal 
performance of buildings in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

نرميف محمكد نعماف 
 زعرب

المجاكرة السكنية بيف النظرية 
كالتطبيق كدكرىا في تخطيط مشاريع 

اف في قطاع غزةاالسك  

Residential Neighborhood 
between Theory and 

Practice and its Role in 
Housing Projects Planning 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دراسة كاقع تطبيق الخطط التنمكية  ريـ محمكد خالد الزىار
ية )حالة االستراتيجية لممدف الفمسطين

مدينة غزة( -دراسية   

Study of Implementation 
Potential of SDIP in 

Palestinians cities (Case 
study - Gaza City) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أثر تصميـ النكافذ عمى االنكشاؼ  مي دمحم جمعة دمحم عمي
البصرؼ في المباني السكنية متعددة 

The effect of window 
design on visual exposure 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



 in multistory residential الطكابق في قطاع غزة
buildings in Gaza Strip 

دراسة حكؿ تأثير األفنية الحضرية  ىالو سالـ احمد عميكة
عمى األداء الحرارؼ لممباني في 

ع اإلسكاف بقطاع غزةمشاري  

Study on thermal 
performance of urban 

courtyards in the housing 
projects of the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

جميل خميل جميل 
 بعمكشة

أثر تطكير التعميـ المعمارؼ 
الجامعي عمى تكفير فرص عمل 

قسـ  -ة لمخريجيف حالة دراسي
 العمارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة

The Impact of Developing 
Architectural Education on 
Job Creation for Graduates 
"Case Study - Department 
of Architecture - Islamic 

University of Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

ياسيف ىند فؤاد جميل دكر عناصر تنسيق المكقع في إثراء  
القيـ الجمالية كالكظيفية في الفراغات 
الحضرية حالة دراسية: حديقة 
 الجندؼ المجيكؿ في مدينة غزة

The Role of Landscape 
Design Elements in 

Enhancing the Aesthetic 
and Functional Values of 

Urban Spaces 
Al-Jundi El-Majhoul 

Square in Gaza City as A 
Case Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دكر اإلضاءة الميمية في إبراز  نادر خميل دمحم عبيد
جماليات الشكل المعمارؼ لممباني 

المباني العامة بقطاع  -"حالة دراسية
 غزة "

The Role of Night Lighting 
to  Expose the  

Architectural Aesthetics of 
Building Forms "Case study 
- Public Buildings in Gaza 

Strip" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

تأثير اإلضاءة عمى الصحة العامة   صفاء عكاد ديب حبيب
 لممرضى

Effect of Lighting on 
Patients' Well-Being 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

صبحي دمحم رشيد 
 صبحي النمرة

دكر االكنركا فى إعادة االعمار فى 
قطاع غزة حالة دراسية )قطاع 

 االسكاف(

UNRWA'S Role in Re-
Construction in the Gaza 

Strip Case Study (Housing 
Sector) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

اء ناجي عمي كف
 االسطل

اثر تصميـ شكارع المشاة عمى 
استدامة المناطق العمرانية حالة 
 دراسية ) مركز مدينة خاف يكنس(

The Impact of Pedestrian 
Streets on the 

Sustainablility of urban 
areas 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

قييمية لمكاقع التخطيطي دراسة ت بياء نبيل فايز بدير
 لممناطق الصناعية في قطاع غزة

Evaluation study for actual 
urban planning of industrial 

zones in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عصاـ عمي مصمح 
 خمف هللا

مدػ مبلئمة تخطيط الفراغات 
قيـ الخارجية في الجامعات لم

االجتماعية ) حالة دراسية: الجامعة 

The Adequacy of Out 
Spaces Planning in 

Universities for the Social 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



غزة( -اإلسبلمية   Values (Case Study: 
Islamic University of Gaza) 

دمحم عبدهللا اسماعيل 
 الشيخ عيد

عايير التخطيطية لممدينة بيف الم 
األصالة كالمعاصرة )حالة دراسية 
المقارنة بيف البمدة القديمة بغزة 
 كمدينة الزىراء في قطاع غزة(

Planning Standards of the 
city between traditional and 

modern 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

اسماعيل عبد الرحمف 
عيل ابك سخيمةاسما  

أثر التقنيات الحديثة عمى تصميـ 
الغبلؼ الخارجي ك تحسيف البيئة 

مستشفى الصداقة  -الداخمية لممباني
التركي الفمسطيني في غزة: كحالة  

 دراسية

Effect new technology on 
the design building e 

envelop and improving 
interior environment in 

Gaza - Turkish- 
Palestinian friendship 
hospital: case study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عبدالرحيـ تكفيق محمكد 
 حتحت

استراتيجيات تنمية المناطق الريفية 
في قطاع غزة )حالة دراسية: بمدة 

 كادؼ غزة(

Development Strategies of 
Rural Areas in Gaza Strip 
(Case Study: Wadi Gaza 

Town) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

رغدة ماىر أحمد 
 السكسي

أثر المركنة التصميمية عمى كفاءة 
استخداـ المسكف في قطاع غزة 

)الفراغات الداخمية متعددة الكظائف 
 نمكذجًا(

The effect of design 
flexibility on housing 

utilization efficiency in the 
Gaza Strip (with reference 
to multi-functional interior 

spaces) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عبير سعدات صبحي 
 الفقعاكؼ 

استراتيجيات تطكير كاجيات المحاؿ 
التجارية لتحقيق االنسجاـ البصرؼ 
في البيئة العمرانية )حالة دراسية: 

ز مدينة خاف يكنس التجارؼ(مرك  

Strategies of developing 
interface shops to achieve 

visual harmony in the urban 
environment (Case Study: 
Khan Younis Commercial 

city center) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دمحم يحيى رمضاف 
 الخطيب

مسية في تكفير دكر الخبليا الش
الطاقة كالتشكيل المعمارؼ لممباني 

 السكنية في قطاع غزة

The Role of Photovoltaic's 
in Energy Conservation and 
Architectural Form of Gaza 
Strip Residential Buildings 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

احمد راغب احمد 
 المغارؼ 

اكر الحركة كالنيايات دكر مح
البصرية في تشكيل الصكرة الذىنية 

مدينة غزة( -لممدينة ) حالة دراسية   

The role of the Paths and 
Visual Endings in the 

formation of the Image of 
the city (Case Study - 

Gaza City) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

د دمحم أبكسعيدإيماف خال تحسيف مستكػ رضا سكاف المخيـ  
عف مساكنيـ في ضكء مبادغ 
العمارة التقميمية )منتفعي شبكة 
األماف االجتماعي في مخيمات 

Improving Resident's 
Satisfaction about their 
Houses in the Light of 
Minimalist Architecture 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



 -قطاع غزة -المنطقة الكسطى
 كحالة دراسية(

Principles 

امانى يكسف حسف 
 الشرفا

دراسة أداء اإلضاءة الطبيعية 
لممباني السكنية متعددة الطكابق في 

 قطاع غزة

A study of the daylighting 
performance in the multi-
storey residential buildings 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

منذر دمحم عبداليادؼ 
 الحنفي

السياسات التخطيطية الصييكنية 
كأثرىا عمى النسيج العمراني لمدينة 

 القدس

Zionist Planning Policies 
and Their Influence on 

Urban Fabric in Jerusalem 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

ة المعماريةاليندس  

احمد عمي حسيف 
 عسكر

التحميل المكاني لممدارس الحككمية 
في مدينة غزة باستخداـ نظـ 

المعمكمات الجغرافية )حالة دراسية: 
 حي الشيخ عجميف(

 Spatial Analysis of 
Governmental Schools in 

Gaza City Using 
Geographical Information 

Systems (GIS) (Case 
Study:Sheikh Ejline 

Neighborhood) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

دالية جياد عبدالكىاب 
 كبلب

استراتيجيات تحقيق االستدامة في 
مباني المستشفيات  )مباني 

حالة  -المستشفيات في قطاع غزة 
 دراسية(

Strategies To Achieve 
Sustainability In The 

Hospital Buildings (The 
Hospital Buildings In The 

Gaza Strip - a case study) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

رامى سعدالديف محمكد 
 عمياف

دكر مشاريع الترميـ في الحفاظ عمى 
 المساجد األثرية في قطاع غزة

The Role of Restoration 
Projects in Conserving the 
Historical Mosques in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

التخطيط المكاني لمخدمات التجارية  إياد فكزؼ خميل أبكسمرة
لممدينة باستخداـ نظـ المعمكمات 
( " مدينة دير البمح GISالجغرافية )

 كحالة دراسية "

Spatial Planning of 
Commercial Services in 
Cities Using GIS Case 
Study Dear Elbalah City 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

كسيـ أنكر فضل 
 الخالدؼ

دراسة تحميمية لتأثير تكنكلكجيا البناء 
المعاصرة عمى الطابع المعمارؼ 
لممباني السكنية )حالة دراسية: 

 مدينة غزة(

An analytical study of the 
impact of contemporary 

construction technology on 
architectural character of 

the housing buildings (Case 
Study: Gaza City) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أثر الممكيات الخاصة عمى تطكير  عامر سميـ احمد سبلمو
 المناطق الحضرية في قطاع غزه

The Impact of Private 
Properties on Urban 

Development in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أحمد مصطفي أحمد 
 جنينة

أثر االستثمار المالي عمى الطابع 
المعمارؼ لممباني السكنية في مدينة 

 غزة

The impact of the financial 
investment on the 

architectural character of 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



residential buildings in 
Gaza City 

عبدالعزيز سفياف دمحم 
 الشريف

أثر نظـ كمكاد اإلنشاء المعاصرة 
عمى األداء الكظيفي كالجمالي 
لمفراغات المعمارية المطاعـ حالة 

 دراسية

Systems and Contemporary 
Construction Materials and 

their Impact on the 
functional and aesthetic 

performance of architectural 
spaces-Restaurants as an 

example 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

استراتيجيات إعادة اإلعمار في  حاـز صادؽ سميـ حمس
عد الككارث كالحركب قطاع غزة ب

حالة دراسية: تجربة المجمس 
 الفمسطيني لئلسكاف

Reconstruction Strategies 
after wars and disasters in 
the Gaza Strip Case study: 
Palestinian Housing Council 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

محمكد ابراىيـ عبدهللا 
 ابكحية

ات تمكيل اإلسكاف في قطاع سياس
 غزة كتأثيرىا عمى مشاريع اإلسكاف

Housing financing policies 
in Gaza strip and its 
influence on housing 

projects 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عزة مصطفى مصطفى 
 شعت

مشاريع تقسيـ األراضي كأثرىا عمى 
ة ضمف التخطيط التنمية االجتماعي

العمراني في محافظات غزة حالة 
بمدة عبساف الكبيرة -دراسية   

Land Division Projects and  
it's Impact on Social 

Development within Urban 
Planning in the Gaza 

Governorates, Case study 
- Abasan AL Kabira 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اريةاليندسة المعم  

آليات تطبيق متطمبات العمارة  االء رفيق سالـ مكي
الذكية عمى المباني اإلدارية )مبنى 

حالة  -ىيئة التقاعد الفمسطينية 
 دراسية(

Mechanisms for Applying 
Smart Architecture 
Requirements to 

Administrative Buildings 
(Palestinian Pension 

Authority Building - A Case 
Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

إياد عبدهللا عطا 
 أبكعطايا

البعد اإلنساني في مشاريع اإلسكاف 
 الممَكلة مف الخارج

Humanitarian Value In 
Foreign Affordable 
Residential Projects 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

بف عبدالخالق بف  دمحم
 دمحم البحيصي

أثر المجارؼ المائية المارة بالمدف 
عمى التخطيط الحضرؼ المستداـ 
كآليات تطكيرىا "كادؼ غزة كحالة 

 دراسية "

The Impact of Waterways 
Passing through Cities on 
Sustainable Planning and 

their Development 
Mechanism, Wadi Gaza 

Case Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

أثر تطكر مكاد التشطيب عمى  دمحم حسف رزؽ عبدك
التصميـ الداخمي في المباني العامة 

 -بنؾ فمسطيف  -حالة دراسية 

The effect of finishing 
materials development on 
the interior design of public 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية



 - buildings Case study قطاع غزة
Banks of Palestine Gaza 

Strip 
الخبليا الكيركضكئية المتكاممة مع  عبير سميـ دمحم فميفل

غبلؼ المبنى كأثرىا عمى التصميـ 
مباني  -المعمارؼ لممباني العامة 

المدارس في قطاع غزة كحالة 
 دراسية

Building-Integrated 
Photovoltaics and their 

Impact on Public Buildings 
Envelope Design (School 
Buildings in the Gaza Strip 

as a Case Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

عبدالرحيـ دمحم 
 عبدالرحيـ حمد

تقييـ مؤشرات قابمية الحياة في 
لة "حي دراسة حا -قطاع غزة 

 الرماؿ الجنكبي"

Assessment of Livability 
Indicators in Gaza Strip - 

Case Study "Southern 
Remal" Neighborhood 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

ربا عكدة عبدالكريـ 
 ابكبركة

إنشاء صكرة كىكية لممدينة مف 
خبلؿ التسكيق الحضرؼ: مدينة غزة 

لة دراسيةكحا  

Creating City Image and 
Identity through Urban 

Branding - Gaza City as a 
Case Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

استراتيجيات الطاقة الصفرية في  رانية دمحم محمكد عاشكر
اعادة تأىيل أغمفة المباني القائمة 

المباني  في قطاع غزة، حالة دراسية
 السكنية متعددة الطكابق

Net Zero Energy (NZE) 
Retrofit Strategies of 
Existing Buildings 

Envelopes in Gaza, Case 
Study: Multi-Storey 
Residential Buildings 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 اليندسة المعمارية

ىادؼ فتحي عبدالرازؽ 
 خميل

ة في أزمة دكر الزراعة الحضري
األمف الغذائي في قطاع غزة خبلؿ 

دراسة حالة مدينة  - 2014عدكاف 
 بيت الىيا

The Role of the Urban 
Agriculture on Food 

Security Crisis in Gaza 
Strip during 2014 Assault - 
Case Study Beit Lahia City 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األزمات 
 كالككارث

كاقع كتحديات العمل اإلغاثي في  ديمو زياد دمحم البرعي
 2014مراكز اإليكاء خبلؿ عدكاف 

مف كجية نظر المستفيديف كمقدمي 
منطقة بيت  -الخدمة )دراسة حالة 
 حانكف(

Realities and Challenges of 
Relief Operation in Shelters 
during 2014 Aggression on 
Gaza from the Beneficiaries 

and Service Providers' 
Perspective (Case Study-

Beit Hanoun Area) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األزمات 
 كالككارث

تحميل البيئة الداخمية )باستخداـ  افناف كسيـ حسيف داكد
نمكذج ماكينزؼ( كدكره في إدارة 

دراسة  -األزمات في قطاع غزة 
رية العامة لمدفاع تطبيقية عمى المدي

 المدني الفمسطيني

Analysis of the Internal 
Environment (Using 

McKinsey Model 7S) and 
its Role in Crisis 

Management in the Gaza 
Strip - Case Study: 

Directorate General of the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

ألزمات إدارة ا
 كالككارث



Palestinian Civil Defense 
جكدة الخدمات في التعميـ العالي:  دمحم نبيل سالـ فركانة

تعريف المحددات الرئيسية كالعكامل 
الفرعية مف كجية نظر طمبة 
 الدراسات العميا في قطاع غزة

Service Quality in Higher 
Education: Identifying Core 

Determinants and Sub-
factors from Postgraduate 

Students' Perspective in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إدارة المكاىب كأداء المنظمة: الدكر  حاـز بشير عمي حميد
دراسة  -الكسيط لبلندماج الكظيفي 

 حالة بنؾ فمسطيف في قطاع غزة

Talent Management and 
Organizational 

Performance: the Mediating 
Role of Employee 

Engagement - A case 
Study bank of Palestine in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر إدارة المكاىب في بناء المنظمة  تامر دمحم احمد ابكعمبة
الذكية لدػ المنشآت الصناعية 

 الفمسطينية

Role of Talent Management 
in Building a Smart 
Organization among 
Palestinian Industrial 

Establishments 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىالة يكسف ابراىيـ 
 القصاص

أثر تطبيق المسؤكلية االجتماعية 
تجاه المكارد البشرية عمى الفاعمية 
التنظيمية في الجامعات الفمسطينية 

غزةبقطاع   

The Effect of the 
Application of Social 

Responsibility towards 
Human Resources on the 

Organizational 
Effectiveness in the 

Palestinian Universities  in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ر الكظيفي عمى أثر تطبيق التدكي ريـ دمحم عبدهللا اسميـ
الكفاءة اإلنتاجية لدػ مكظفي كزارة 

غزة -التنمية االجتماعية   

Impact of Implementing Job 
Rotation on Employees of 

Productivity Efficiency 
among Ministry of Social 

Development - Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 حمادة صبلح حمادة
 الترؾ

درجة تطبيق نظاـ اإلنتاج الرشيق 
لدػ الشركات العاممة في القطاع 

 الصناعي في قطاع غزة

Degree of Implementing 
Lean Production System 

among Companies Working 
in Industrial Sector in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مكد باركداياد دمحم مح دكر التجارة اإللكتركنية في تحقيق  
الميزة التنافسية في البنكؾ التجارية 

 الكطنية في قطاع غزة

Role of E-Commerce in 
Achieving Competitive 
Advantage in National 

Commercial Banks in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



حسف  سعيد يكسف
 كبلب

كاقع الرقابة الداخمية في القطاع 
دراسة ميدانية عمى  -الحككمي 

كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية 
 في قطاع غزة

The reality of internal 
control in the public sector 

- a field study on the 
ministries of the Palestinian 

National Authority in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نائمو نعماف ركبيف 
 النكنك

سياسات تقييـ أداء العامميف في 
مؤسسات التعميـ العالي الحككمية 

 في قطاع غزة

Policies for evaluating the 
performance of employees 

in higher education 
institutions in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اياد عبد ابراىيـ أبك 
 صفية

تقييـ المزايا التنافسية لشركة 
االتصاالت الخمكية الفمسطينية " 

دراسة تطبيقيةعمى سكؽ  -جكاؿ " 
 االتصاالت الخمكية في قطاع غزة

Evaluation of the 
Competitive Advantages of 

the Palestinian Cellular 
Telecommunications 

Company Jawwal - An 
Applied Study on the 

Cellular 
Telecommunications Market 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ فعالية اإلعبلف الفندقية في  دمحمزيداف يحيي سالـ
 قطاع غزة

The Evaluation of Hotel 
Advertising Effectiveness In 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع إدارة المكارد البشرية في  رحاب دمحم أنيس شبير
المؤسسات الخيرية في قطاع غزة 

 كسبل تطكيره

The reality of human 
resource management in 

charitable institutions in the 
Gaza Strip and ways of 

developing it 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىبل بساـ عبدهللا 
 الغصيف

استخداـ النسب الماليةلمتنبؤ بتعثر 
دراسة تطبيقية عمى  -الشركات 

 قطاع المقاكالت في قطاع غزة .

Using Financial Ratios to 
Predict Corporate Failure - 
An Empirical Study on the 
Construction Sector in the 

Gaza Strip. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سماح ديب شكرؼ 
 الصفدؼ

دكر مؤسسات اإلقراض في تطكير 
دراسةحالة  -المشاريعبالغة الصغر 

صاحبات المشاريع بالغة الصغر في 
 مؤسسة فاتف  .

Role of Lending Institutions 
in Microenterprise 

Development - A Case 
Study of Small Business 

Owners at FATEN. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

خمكد عطيو احمد 
 الفميت

أثر التسييبلت المصرفية عمى 
 -قطاعات االقتصاد المختمفة 

دراسة تطبيقية عمى المصارؼ 
 العاممة في فمسطيف

Effect of banking facilities 
on different sectors of the 

economy - An applied 
study on banks operating in 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Palestine 
يكسف شفيق حسيف 

 أبكسمطاف
تقييـ برامج التدريب اإلدارؼ الممكلة 

دراسة تطبيقية عمى  -مف الخارج 
ير الحككمية في قطاع المؤسسات غ

 غزة

Evaluation of Externally 
Managed Management 
Training Programs - An 
Empirical Study on Non-

Governmental Institutions in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ التزاـ مدققي الحسابات  خالد عمر دمحم الكحمكت
ارجييف  بدراسة كتقكيـ الرقابة الخ

الداخمية في البنكؾ التجارية العاممة 
 في فمسطيف

The extent of the external 
auditors' commitment to 
study and evaluate the 
internal control in the 

commercial banks operating 
in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

ماؿإدارة األع  

خميل سميماف عبداليادؼ 
 الناقة

دراسة تقييـ أثر دراسة االئتمانات 
الصغرػ عمى برنامج األكنركا 
لمقركض الصغيرة غزة كالضفة 

 الغربية

The Impact Assessment of 
Microcredit Case study 

Unrwa's Microcredit 
Programme Gaza and West 

Bank 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سعدؼ دمحم العبد 
 الكحمكت

العكامل المؤثرة عمى استمرارية 
أنشطة الجكدة الشاممة في 

مستشفيات كزارة الصحة الفمسطينية 
 في قطاع غزة

Factors Affecting the 
Continuity of Total Quality 

Activities in the Hospitals of 
the Palestinian Ministry of 
Health in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مرفت خضر السيد 
 المرنخ

تقييـ مدػ تأثير  بيئة العمل عمى 
الرضا الكظيفي لمعامميف  كأدائيـ 
ألعماليـ في منشآت القطاع 
 -الصناعي في قطاع غزة 

 دراسةتطبيقية

Evaluation of the impact of 
the work environment on 
the job satisfaction of the 

workers and the 
performance of their work 
in the industrial sector in 

the Gaza Strip - an applied 
study 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر نظـ المعمكمات اإلدارية  ماىر أحمد محمكد غنيـ
قرارات المحكسبة في عممية صنع ال

 في بمديات قطاع غزة بفمسطيف

The role of Computerized 
Information Systems in the 
decision-making process in 

the municipalities of the 
Gaza Strip in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مازف إسماعيل دمحم 
 الخطيب

لدػ المدراء النمط القيادؼ السائد 
في المنظمات الحككمية الفمسطينية 

 في محافظات غزة

The prevailing leadership 
style among managers in 
Palestinian governmental 
organizations in the Gaza 

governorates 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The effects of credit risk on 2004خاطر االئتمانية عمى آثار الممصطفى ابراىيـ 



دراسة  -محددات قرار االئتماف  مصطفى أبكعبدك
تطبيقية عمى المصارؼ التجارية 

العاممة في قطاع غزة أثناء انتفاضة 
 األقصى

determinants of credit 
decision - An applied study 

on commercial banks 
operating in the Gaza Strip 
during the Al-Aqsa Intifada 

 اإلسبلمية

كامل أحمد ابراىيـ أبك 
 ماضي

مدػ فعالية أساليب  الرقابة في 
 المؤسسات العامة في قطاع غزة .

The effectiveness of control 
methods in public 

institutions in the Gaza 
Strip. 

الجامعة  ماجستير  2004
إلسبلميةا  

 إدارة األعماؿ

محمكد إسماعيل دمحم 
 أبكحامد

كاقع التدريب في كزارة الزراعة 
 الفمسطينية مف كجية نظر المتدربيف

The reality of training in the 
Palestinian Ministry of 
Agriculture from the 

perspective of trainees 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

ماؿإدارة األع  

أحمد حسيف أحمد 
 المشيراكؼ 

دكر المصارؼ اإلسبلمية في التنمية 
االقتصادية في فمسطيف) دراسة 
تحميمية عمى المصارؼ اإلسبلمية 

 - 1996في فمسطيف لمفترة مف 
2002 . )  

The Role of Islamic Banks 
in Economic Development 
in Palestine (An Analytical 
Study on Islamic Banks in 
Palestine for the Period 

1996-2002). 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ دكر المنظمات األىمية في  كماؿ ابراىيـ دمحم ىندؼ
عممية التنمية االقتصادية في 

دراسة حالة عف قطاع  -فمسطيف 
 غزة

Evaluation of the role of 
NGOs in the economic 
development process in 

Palestine - Case study on 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سمر رجب سعيد 
 عطاهللا

كاقع التخطيط االستراتيجي في 
دراسة ميدانية  -قطاع المقاكالت 

عمى شركات المقاكالت في قطاع 
 غزة

The reality of strategic 
planning in the construction 

sector - a field study on 
construction companies in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سميماف أحمد سميماف 
 الطبلع

مدػ تكافر عناصر نمكذج الييئة 
الكطنية لبلعتماد كالجكدة كالنكعية 
في مؤسسات التعميـ العالي في 

غزة جامعات قطاع  

The availability of elements 
of the model of the National 

Commission for 
Accreditation, Quality and 

Quality in Higher Education 
Institutions in the 

Universities of the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رضا المكظفيف العامميف في مدػ  كجدؼ أحمد دمحم محيسف
مؤسسات ك كالة الغكث بقطاع غزة 

 عف أنظمة التعكيض كالحكافز

Satisfaction of staff working 
in UNRWA institutions in 

the Gaza Strip on 
compensation and incentive 

systems 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



العكامل المحددة لقرار منح  صديق تكفيق دمحم نصار
التسييبلت االئتمانية المباشرة في 
 البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف

Factors determining the 
decision to grant direct 

credit facilities in 
commercial banks operating 

in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نعيـ دركيش أبك نجكػ 
 رمضاف

قياس الرضا الكظيفي لدػ العامميف 
في الجامعات الفمسطينية في قطاع 

 غزة

Measuring Job Satisfaction 
among Palestinian 

University Workers in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم صالح مصطفى 
 السيقمي

النقد الفمسطينية  مدػ التزاـ سمطة
بالمبادغ األساسية لمرقابة المصرفية 
الفعالة الصادرة عف لجنة بازؿ 

1997 -لمرقابة المصرفية   

The extent of the PMA's 
commitment to the basic 

principles of effective 
banking supervision issued 
by the Basel Committee on 

Banking Supervision - 
1997 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ نظاـ قياس األداء الكظيفي  طارؽ أحمد عكاد عكاد
لمعامميف في السمطة الكطنية 

 الفمسطينية

Evaluation of the 
performance measurement 
system for employees in 
the Palestinian National 

Authority 

امعة الج ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر الرافعة المالية كتكمفة التمكيل  بساـ دمحم عكدة األغا
 -عمى معدؿ العائد عمى االستثمار 
دراسة تطبيقية عمى شركات 

 المساىمة العامة العاممة بفمسطيف

The impact of leverage and 
the cost of financing on the 
rate of return on investment 

- An applied study on 
public shareholding 

companies operating in 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مناؿ إسماعيل دمحم 
 البحيصي

استخداـ األساليب الكمية في اتخاذ 
 -دراسة تطبيقية  -القرارات 

استخداـ نمكذج محاكاة بالحاسكب 
االنتظار في لحل مشكمة خطكط 

 عيادة صحية

Use of Quantitative 
Methods in Decision 

Making - Applied Study - 
Using a computer 

simulation model to solve 
the problem of waiting lines 

in a health clinic 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

منصكر دمحم عمي/ 
 صالح األيكبي

قييـ عممية التدريب لمعامميف ت
بالكميات التقنية في محافظات غزة 

 مف كجية نظر المتدربيف

Evaluation of the training 
process for technical 

colleges in Gaza 
governorates from the 
perspective of trainees 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

لجكاد صبرؼ فايق عبد ا
 أبك سبت

تقييـ دكر نظـ المعمكمات اإلدارية 
في صنع القرارات اإلدارية في 

Evaluation of the role of 
MIS in administrative 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 decision making in الجامعات الفمسطينية
Palestinian universities 

امل ابراىيـ حافع 
موابكرح  

نظـ معمكمات المكارد البشرية كأثرىا 
عمى فاعمية إدارة شئكف المكظفيف 
في كزارات السمطة الكطنية 
 الفمسطينية بقطاع غزة

Human resources 
information systems and 

their impact on the 
effectiveness of personnel 

management in the 
ministries of the Palestinian 

National Authority in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مفيدة عرفات احمد 
 الحمك

بيئة قرار تقدير ضريبة الدخل بغزة 
دراسة تحميمية -  

The Environment of Income 
Tax Determination Decision 

in Gaza - An Analytical 
Study 

الجامعة  ماجستير  2005
إلسبلميةا  

 إدارة األعماؿ

العكامل المؤثرة عمى إنتاجية  ماجد حسف دمحم ىنية
 -العامميف في القطاع الصناعي 
دراسة تطبيقية عمى قطاع 

 الصناعات الخشبية في قطاع غزة

Factors affecting the 
productivity of workers in 
the industrial sector - An 
applied study on the wood 
industry sector in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بشير عبدالمجيد 
 عبدالمطيف قفة

اآلفاؽ التنمكية لقطاع الصناعات 
دراسة حالة   -الغذائية في فمسطيف 

 الصناعات الغذائية في قطاع غزة

The Development 
Prospects of the Food 
Industries Sector in 

Palestine - A Case Study 
of Food Industries in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دراسة العبلقة بيف التفكير  بشرػ مكسى دمحم نافع
االستراتيجي كاالبتكار لدػ المدراء 
 في كزارة الصحة في قطاع غزة

Studying the relationship 
between strategic thinking 

and innovation among 
managers in the Ministry of 
Health in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حاتـ غازؼ دمحم 
 شعشاعة

قياس جكدة الخدمات المصرفية  
التي تقدميا المصارؼ التجارية 

حالة دراسية عمى بنؾ  -الفمسطينية 
ف المحدكدفمسطي  

 Measuring the quality of 
banking services provided 
by Palestinian commercial 
banks - Case study on 

Bank of Palestine Limited 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم منصكر رمضاف 
 الزعنكف 

كاقع سياسات االختيار كالتعييف في 
ة في كزارات السمطة الكظائف اإلداري

الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة 
 كأثره عمى مستكػ األراء

The reality of the selection 
and recruitment policies in 
the administrative posts in 

the ministries of the 
Palestinian National 

Authority in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



and its impact on the level 
of opinions 

مركاف حمكدة رجب 
 الدىدار

العبلقة بيف التكجو االستراتيجي لدػ 
اإلدارة العميا في الجامعات 
 -الفمسطينية كميزتيا التنافسية 

دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع 
 غزة

The relationship between 
the strategic orientation of 
the senior management in 
the Palestinian universities 

and their competitive 
advantage - a field study 
on the universities of the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إبراىيـ يكسف محمكد 
 األشقر

دراسة كاقع ممارسة التخطيط 
يجي لدػ مديرؼ المنظمات االسترات

غير الحككمية المحمية في قطاع 
 غزة

Studying the reality of the 
practice of strategic 

planning for the managers 
of local NGOs in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد عبد الرحمف 
 إبراىيـ الشنطي

تنظيمي عمى أداء أثر المناخ ال
المكارد البشرية دراسة ميدانية عمى 
كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية 

 في قطاع غزة

The impact of the 
organizational climate on 

the performance of human 
resources Field study on 

the ministries of the 
Palestinian National 

Authority in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

استخداـ معدالت االنتاجية في بناء  فؤاد دمحم إبراىيـ عكدة
خطط االنتاج عف طريق المحاكاة 
دراسة تطبيقية تحميمية عمى قطاع 
 النسيج كالمبلبس في قطاع غزة

Using productivity rates in 
building production plans by 

simulating an applied 
analytical study on the 

textile and clothing sector in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عدناف رشيد تكفيق 
 عكض

كاقع حالة الطمب عمى خدمة تدقيق 
الحسابات في المنظمات األىمية 

 المحمية في قطاع غزة

The status of the request 
for auditing service in the 
local NGOs in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

شكرؼ عبد الفتاح حسف 
 كراز

العكامل المؤثرة في التعامل مع 
دراسة تحميميو  -بطاقات االئتماف 

 عمى عمبلء المصارؼ في فمسطيف

Factors affecting the 
handling of credit cards - 

Analytical study on 
customers of banks in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أيمف فتحي فضل 
 الخالدؼ

قياس مستكػ جكدة خدمات 
المصارؼ اإلسبلمية العاممة في 
 فمسطيف مف كجو نظر العمبلء

Measuring the quality of the 
services of Islamic banks 

operating in Palestine from 
the perspective of 

customers 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



رأفت حسيف شاكر 
 اليكر

تقييـ إدارة الكقت لدػ العامميف في 
اإلدارة العميا في الجامعات 

 الفمسطينية

Evaluation of time 
management among senior 

management staff in 
Palestinian universities 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معيف غازػ عرفات 
 المبيض

العبلقة بيف التخطيط االستراتيجي 
كالنمك في الشركات الصناعية 

الصغيرة في فمسطيف ػ دراسة حالة 
 قطاع غزة

The relationship between 
strategic planning and 

growth in small industrial 
companies in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سمير يكسف دمحم عبد 
 اإللو

كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في 
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة 
كأثرىا عمى مستكػ التطكير 

 التنظيمي لمجامعات ػ درساة مقارنة

The reality of organizational 
culture prevailing in the 

Palestinian universities in 
the Gaza Strip and its 
impact on the level of 

organizational development 
of universities is a 
comparative lesson 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أميمة صقر سعيد 
نيالمغ  

اجراءات األمف كالسبلمة المينية  
المستخدمة في منشآت قطاع 
 -الصناعات التحكيمية بقطاع غزة

 الكاقع كالطمكح

 Occupational safety and 
security measures used in 
manufacturing facilities in 

the Gaza Strip - reality and 
ambition 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

رة األعماؿإدا  

تغريد زياد عبد الرحمف 
 عمار

أثر بعض المتغيرات الداخمية عمى 
مستكػ ضغط العمل لدػ الييئة 
اإلدارية كاألكاديمية في الجامعات 

 الفمسطينية بقطاع غزة

The impact of some internal 
variables on the level of 

work pressure of the 
administrative and 

academic body in the 
Palestinian universities in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تطكر اليياكل التنظيمية لمكزارات  نبيل عبد شعباف المكح
الفمسطينية كأثره عمى الكفاءة 

 اإلدارية

The development of the 
organizational structures of 
the Palestinian ministries 

and its impact on 
administrative efficiency 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ربحي عبدالقادر مكسى 
 الجديمي

كاقع استخداـ أساليب إدارة األزمات 
في المستشفيات الحككمية الكبرػ 

 في قطاع غزة

The reality of the use of 
crisis management methods 

in major government 
hospitals in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إبراىيـ عبد المطيف 
 حسيف الغكطي

متطمبات نجاح مشركع الحككمة 
اإللكتركنية ػ مف كجية نظر اإلدارة 

 العميا في الكزارات الفمسطينية"

Requirements for the 
success of the e-

government project from 
the point of view of senior 

management in the 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Palestinian ministries " 
أيمف عبد الفتاح محمكد 

 الدقي
كاقع إدارة الجكدة الشاممة في كزارات 
السمطة الكطنية الفمسطينية في 

 قطاع غزة

The reality of total quality 
management in the 

ministries of the Palestinian 
National Authority in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عماد عبد هللا محمكد 
 عدكاف

كاقع تقييـ أداء العامميف في مراكز  
التدريب الميني في محافظات غزة 

العامميف مف كجية نظر  

 The reality of evaluating 
the performance of workers 

in vocational training 
centers in the governorates 
of Gaza from the point of 

view of workers 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سامي ابراىيـ حماد 
 حنكنة

لدػ  قياس مستكػ االلتزاـ التنظيمي
العامميف بالجامعات الفمسطينية في 

 قطاع غزة

Measuring the level of 
organizational commitment 
of Palestinian university 

workers in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

شذا سميـ عبد العزيز 
 ابكسميـ

مدػ تحقيق إدارة العبلقات العامة 
ىدافيا في الكميات التقنية أل

بمحافظات غزة مف كجية نظر 
 العامميف

The extent to which the 
Public Relations 

Department achieves its 
objectives in technical 
colleges in the Gaza 

governorates from the point 
of view of employees 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

ة األعماؿإدار   

عبلءالديف خميل إبراىيـ 
 السيد

إطار مقترح لتطكير أداء الرقابة 
المالية في كزارة التربية كالتعميـ 
العالي كالمديريات التابعة ليا في 

 قطاع غزة

A proposed framework for 
the development of financial 
supervision performance in 
the Ministry of Education 
and Higher Education and 
its affiliated departments in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اماني طمب دمحم 
 المدىكف 

تطكير المسار الكظيفي  كاقع سياسة"
في ككالة غكث كتشغيل البلجئيف 
كجية  الفمسطينييف )األنركا( مف

ف في نظر مكظفي اإلدارات المحميي
 "الرئاسة كالمكتب اإلقميمي بغزة

"The reality of career 
development policy in the 
UNRWA from the point of 

view of the staff of the local 
administrations in the 

presidency and the regional 
office in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سير خضر ابراىيـ تي
 خضير

سياسات كزارة التربية كالتعميـ العالي 
الفمسطينية آثارىا كدكرىا في حل 

 مشكمة البطالة

The policies of the 
Palestinian Ministry of 
Education and Higher 

Education have implications 
and their role in solving the 

اجستير م 2006 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



problem of unemployment 
ابتساـ ابراىيـ رباح 

 مرزكؽ 
فعالية متطمبات التطكير التنظيمي 
دارة التغيير لدػ المؤسسات غير  كا 

 الحككمية الفمسطينية

The effectiveness of the 
organizational development 
and change management 

requirements of Palestinian 
NGOs 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حساـ الديف بشير 
 يكسف الزطمة

نظاـ مقترح لتطكير عممية تسعير 
العطاءات كفقًا لنظاـ تكاليف 

األنشطة في صناعة اإلنشاءات في 
قطاع غزة ػ دراسة تطبيقية عمى 

 إحدػ شركات المقاكالت

Proposed system for the 
development of bidding 
process according to the 
cost of activities in the 

construction industry in the 
Gaza Strip An applied 
study on one of the 

contracting companies 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ التزاـ البنكؾ العاممة في قطاع  أديب سالـ مسعكد األغا
بأداء مسئكليتيا االجتماعية غزة  

The extent of the 
commitment of banks 

operating in the Gaza Strip 
to fulfill their social 

responsibility 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىانى عمر يكسف 
 سكيؾ

نظاـ تكاليف األنشطة كدكره في 
نع دعـ القرارات اإلدارية في مصا

 قطاع غزة

The cost of activities and its 
role in supporting 

administrative decisions in 
Gaza Strip factories 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل المؤثرة عمى إنتاجية  دمحم جماؿ دمحم نكفل
الصناعات الصغيرة في فمسطيف ػ 

عات دراسة تطبيقية عمى صنا
 المعدنية في قطاع غزة

Factors affecting the 
productivity of small 

industries in Palestine An 
applied study on the metal 
industries in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حمبلت مقاطعة المنتجات  شاكر عادؿ شاكر جكدة
قتيا باتجاىات اإلسرائيمية كعبل

المستيمؾ الفمسطيني نحك المنتجات 
المصنعة محميًا ػ حالة تطبيقية عمى 
 السمع الغذائية في محافظات غزة

Campaigns boycotting 
Israeli products and their 

relationship to the trends of 
the Palestinian consumer 

towards locally 
manufactured products 

applied to food commodities 
in the Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

جبر سبلمة دمحم 
 القريناكؼ 

قدرة قطاع الصناعات الغذائية عمى 
دراسة حالة  -إحبلؿ الكاردات 

 قطاع غزة

The ability of the food 
industry to import imports - 
a study of the situation of 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

قياس جكدة الخدمات الياتفية الثابتة  دمحم فكزػ سالـ عابديف
التي تقدميا شركة االتصاالت 

Measuring the quality of the 
fixed telephone services 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



الفمسطينية في محافظات قطاع غزة 
 مف كجية نظر الزبائف

provided by the Palestinian 
Telecommunications 

Company in the 
governorates of the Gaza 
Strip from the point of view 

of customers 
يكنس حسيف ىاشـ 

 أبكندػ
معكقات استخداـ التخطيط 
ير االستراتيجي في المنظمات غ
 اليادفة لمربح بقطاع غزة

Obstacles to the use of 
strategic planning in non-
profit organizations in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الطرؽ المتبعة لدػ البنكؾ في قطاع  حسف أحمد عامر الكرد
غزة لتقييـ استثماراتيا في تكنكلكجيا 

مكماتالمع  

The methods used by 
banks in the Gaza Strip to 
evaluate their investments 
in information technology 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كساـ صبحي مصباح 
 اسميـ

سمات إدارة األزمات في المؤسسات 
الحككمية الفمسطينية دراسة ميدانية 

ة في غزةعمى كزارة المالي  

Features of Crisis 
Management in Palestinian 
Governmental Institutions 
Field study on the Ministry 

of Finance in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد زكريا محمكد 
 المدىكف 

المعكقات التي تكاجو عممية إنشاء 
 مياناء غزة البحرؼ 

The obstacles facing the 
process of establishing the 

sea ports of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ميرفت عمي حسف 
 ابككماؿ

األساليب الحديثة إلدارة مخاطر 
االئتماف في المصارؼ كفقًا لممعايير 
" حالة تطبيقية عمى IIالدكلية "بازؿ 

طيفالمصارؼ العاممة في فمس  

Modern methods of credit 
risk management in banks 

in accordance with 
international standards 
"Basel II" apply to banks 
operating in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

باسـ عبد القادر عمي 
 شراب

تقييـ أثر نظاـ الحكافز عمى مستكػ 
المكظفيف في بمديات قطاع غزة أداء 

 الكبرػ 

Evaluation of the impact of 
the incentive system on the 
performance of employees 
in the municipalities of the 

Greater Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كماؿ دمحم حسيف 
 الينداكؼ 

فني في قياس كفاءة التعميـ ال
( GTCاألكنركا: مركز تدريب غزة )

دراسة حالة -  

Measuring the Efficiency of 
Technical Education in 
UNRWA: Gaza Training 
Center (GTC) - Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر مصادر قكة اإلدارة العميا في  منى عمي عبدربو زيدية
ألىداؼ االستراتيجية في تحديد ا

البنكؾ التجارية العاممة في قطاع 
 غزة

The impact of senior 
management resources in 

determining strategic 
objectives in the 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



commercial banks operating 
in the Gaza Strip 

اىيـ إبراىيـ عبد هللا إبر 
 العف

معكقات ككفاءة إدارة المشاريع 
 بالمنظمات األىمية في فمسطيف

Obstacles and efficiency of 
project management in 

NGOs in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معكقات تطبيق الجكدة الشاممة في  ميرفت دمحم دمحم راضى
في مؤسسات التعميـ التقني 

 محافظات غزة كسبل التغمب عمييا

Obstacles to the application 
of total quality in the 
technical education 

institutions in the Gaza 
governorates and ways to 

overcome them 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم نمر دىماف الشيخ 
 عمي

ات االتصاالت تقييـ أداء شرك
الفمسطينية مف خبلؿ استخداـ بطاقة 

 األىداؼ الرباعية المتكازنة

Evaluate the performance 
of Palestinian 

telecommunications 
companies by using the 
balanced quadrant card 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عاطف عبد الحميد 
 عثماف الشكيخ

قع التخطيط االستراتيجي في كا
مؤسسات التعميـ التقني في 

 محافظات غزة

The reality of strategic 
planning in the technical 

education institutions in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

خالد ماضي سميماف أبك 
 ماضي

العامميف في معكقات تقييـ أداء 
 الجامعات الفمسطينية كسبل عبلجيا

Obstacles to evaluate the 
performance of the workers 

in the Palestinian 
universities and ways of 

treating them 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد أحمد غناـ 
 الزرابي

تقييـ إجراءات اختيار كتعييف 
عامميف اإلدارييف في ككالة الغكث ال

 الدكلية بقطاع غزة

Evaluation of the 
procedures for selecting 

and appointing the 
administrative staff of the 
UNRWA in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

المنظمات تنمية المكارد المالية في  حمدؼ شاكر دمحم سعدة
 األىمية

Development of financial 
resources in NGOs 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

انيس دمحم عطية أبك 
 ىاشـ

دراسة تحميل مصاريف المرضى 
المحكليف في الخارج مف قبل كزارة 

 الصحة الفمسطينية

Study Analysis of the 
Expenses of referred 
Patients Abraod by 

Palestinian Ministry of 
Health 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تأثير إعبلنات اإلنترنت عمى مراحل  نضاؿ عبدهللا حسف تايو
اتخاذ قرار الشراء عند الشباب 

 الجامعي الفمسطيني

The Effect of Internet 
Advertising on Stages of 

Purchasing Decision 
Making among Palestinian 

University Youth 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



فعالية متطمبات تطبيق كظائف إدارة  دمحم رشدؼ عايش صياـ
كتنمية المكارد البشرية في جياز 
 الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة

The effectiveness of the 
requirements for applying 
the functions of human 

resource management and 
development in the 

Palestinian Police in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إتدارة كتنظيـ أمكاؿ الزكاة كأثرىما  جبر زيداف بدكؼ عميكة
في الحد مف ظاىرة الفقر في قطاع 

ية عمى الجمعيات غزة ػ دراسة تطبيق
اإلسبلمية العاممة في مجاؿ الزكاة 

 في قطاع غزة

The management and 
management of Zakat funds 
and their impact in reducing 
the phenomenon of poverty 

in the Gaza Strip An 
applied study on the Islamic 
associations working in the 
field of Zakat in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبد القادر أحمد عبد 
 هللا مسمـ

مصادر الضغكط المينية كآثارىا في 
 الكميات التقنية في محافظات غزة

Sources of professional 
pressure and its impact on 
technical colleges in the 

Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ساميو خميس خميل 
 ابكندا

تحميل عبلقة بعض المتغيرات 
الشخصية كأنماط القيادة بااللتزاـ 

التنظيمي كالشعكر بالعدالة التنظيمية 
دراسة ميدانية عمى الكزارات  -

 الفمسطينية في قطاع غزة

Analysis of the relationship 
of some personal variables 
and leadership styles with 

the organizational 
commitment and sense of 
organizational justice - a 

field study on the 
Palestinian ministries in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مناؿ طو دمحم حسف/ 
 بركات

إدارة الجكدة  كاقع تطبيق أبعاد
الشاممة في ظل الثقافة التنظيمية 
السائدة في البنكؾ العاممة في قطاع 

 غزة

The reality of the 
implementation of the 

dimensions of TQM in light 
of the prevailing 

organizational culture in the 
banks operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع الرقابة اإلدارية الداخمية في  سمر دمحم راغب شاىيف
 المنظمات األىمية في قطاع غزة

The reality of internal 
administrative control in 
NGOs in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

خذؼ القرارات اإلدارية عمى قدرة مت حساـ نعيـ حسف النفار
االستفادة مف البيانات المالية ػ دراسة 

ميدانية عمى المنظمات غير 

The ability of administrative 
decision makers to make 
use of the financial data A 

الجامعة  ماجستير  2007
بلميةاإلس  

 إدارة األعماؿ



 field study on NGOs in the الحككمية في قطاع غزة
Gaza Strip 

حسيف دمحم حسيف 
 المشيراكؼ 

أثر العكامل الثقافية عمى عممية 
التفاكض في المنشآت الببلستيكية 

 في قطاع غزة ػ دراسة مقارنة

The Impact of Cultural 
Factors on the Negotiation 
Process in Plastic Plants in 

the Gaza Strip A 
Comparative Study 

جستير ما 2007 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سكؽ األكراؽ المالية اإلسبلمية بيف  نبيل خميل طو سمكر
 النظرية كالتطبيق

Islamic stock market 
between theory and 

practice 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ماىر حمد عبد المعطي 
 الرفاتي

ليرمي استخداـ عممية التحميل ا
التحميمي في مكردؼ اختيار 

المكرديف آلالت التصكير لكزارة 
 المالية الفمسطينية دراسة حالة مالية

The use of analytic 
Hierarchy process in 

supplier selection vendors 
of photocopying machines 
to palestinian ministry of 
financeasa case study 

امعة الج ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبلء محمكد رشيد 
 الغبلييني

دكر الحككمة في إدارة كتطكير 
المنظمات غير الحككمية في قطاع 
 غزة مف كجية نظر المدير العاـ

The Governance Role in 
the Management & 

Development of the NGOs 
in the Gaza Strip from the 

General Director 
Perspective 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

زياد رفيق محمكد الشيخ 
 ديب

دكر االتصاالت التجارية في عممية 
شركة  -صنع القرار: دراسة حالة 

 االتصاالت الفمسطينية "بالتل"

the Role of Business 
Communication in Decision 

Making Process: Case 
Study- Palestinian 
Telecommunication 
Company "PalTel" 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مصعب اسماعيل دمحم 
 طبش

دكر نظـ كتقنيات االتصاؿ اإلدارؼ 
في خدمة اتخاذ القرارات حالة 

تطبيقية عمى كزارة التربية كالتعميـ 
 في قطاع غزة

The role of administrative 
communication systems 
and techniques in the 

decision-making service is 
applied to the Ministry of 

Education in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم بدكؼ عرفات 
 عرفات

المتطمبات المكاصفات العكائق التي 
تحـر نظاـ دعـ القرار التنمكؼ 

DSS لسمطة في كزارات ا 
 الفمسطينية غزة

Requirements 
Specifications Obstacles 

that Forbidden 
Development Decision 
Support System DSS in 

Palestinian Authority 
Ministries Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The Use Of Simulation For 2008استخداـ المحاكاة لتقييـ فرص أشرؼ ياسيف سميماف 



لخدمات المصرفية بدكف فركع عف ا األسطل
دراسة  -طريق اليكاتف المحمكلة 

 حالة البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني

Evaluating Branchless 
Banking servicing 

Opportunities Via Cell 
Phones - A Case Study On 

Palestine Islamic Bank 

ةاإلسبلمي  

تقييـ فعالية تطبيق إجراءات  دينا راسـ محمكد عكدة
التكظيف في الجامعات الفمسطينية 

تحميمية-دراسة  -في قطاع غزة   

Evaluation of the 
Effectiveness of Application 
of Employment Procedures 
in Palestinian Universities in 
the Gaza Strip - Analytical 

Study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر إدارة المعرفة كتكنكلكجيا  سمكػ دمحم حنفي الشرفا
المعمكمات في تحقيق الميزة التنافية 

دراسة  -في المؤسسات المصرفية 
تطبيقية عمى القطاع المصرفي في 

 قطاع غزة

The Role of Knowledge 
Management and 

Information Technology in 
Achieving Competitive 
Advantage in Banking 

Institutions - An Empirical 
Study on the Banking 

Sector in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

باسمو عمي حسف 
 ابكسممية

فعالية التدريب في تطكير المكارد 
ا في غزةالبشرية في مكتب االكنرك   

The effectiveness of 
training in the development 
of human resources in the 

UNRWA office in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فريد جميعاف مسعكد أبك 
 عاذرة

بحث خصائص المنظمة التي تتعمـ 
كأثرىا عمى تحقيق أىداؼ مركز 

ككالة الغكثالتطكير التربكؼ في   

Research the 
characteristics of the 

organization that learns and 
its impact on achieving the 

objectives of the 
Educational Development 

Center in UNRWA 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ميساء محي الديف أحمد 
 كبلب

ؿ كاقع تطبيق دعائـ باز  II عمى  
الجياز المصرفي الفمسطيني 

كتحدياتيا ػ دراسة عمى المصارؼ 
 العاممة في فمسطيف

The application of Basel II 
to the Palestinian banking 
system and its challenges 

A study on banks operating 
in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اسر خميل عبد حاـز ي
 العاؿ

مدػ تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في 
خدمة عمبلء الياتف الخمكؼ في 

شركة جكاؿ مف كجية نظر العامميف 
 في فمسطيف

The extent to which TQM is 
implemented in the service 

of Jawwal's cellular 
customers from the point of 
view of workers in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

باسل فارس عطاهللا 
 قنديل

أثر تطبيق نظاـ إدارة الجكدة 
الشاممة عمى السياسات التنافسية في 

The impact of the 
application of TQM on 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



دراسة تطبيقية  -المنشآت الصناعية 
عمى منشآت القطاع الصناعي في 

 قطاع غزة

competitive policies in 
industrial establishments - 
An applied study on the 
industrial sector in the 

Gaza Strip 
مراـ إسماعيل سميماف 

 األغا
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 
"اليندرة" في المصارؼ في قطاع 

 غزة

Reengineering of 
"administrative" 

administrative processes in 
banks in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم جكاد/ عبد الخالق 
 ىاشـ الفرا

تقييـ مستكػ رض العمبلء عف أداء 
رجاؿ بيع شركات األدكية الكطنية 

 في سكؽ قطع غزة"

Assess the level of 
customer satisfaction with 
the performance of men 

selling national 
pharmaceutical companies 
in the Gaza Strip market " 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

غادة محمكد سبلمة أبك 
 عكيمى

االستراتيجية التسكيقية كأثرىا عمى 
دراسة تطبيقية  -األداء المصرفي 
لعاممة في قطاع عمى المصارؼ ا
 غزة

Marketing Strategy and its 
Impact on Banking 
Performance - An 

Empirical Study on Banks 
Operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحمخير/ عزات عمر 
 كساب

متطمبات نجاح نظاـ إدارة الكثائق 
ة العامة لمتأميف اإللكتركنية في الييئ
قطاع غزة -كالمعاشات   

Requirements for the 
success of electronic 

document management 
system in the General 

Authority for Insurance and 
Pensions - Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مية كانعكاساتيا الصراعات التنظي احمد يكسف احمد المكح
عمى الرضا الكظيفي دراسة مقارنة 
لكجيات نظر العامميف في جامعتي 

 األزىر كاإلسبلمية

Organizational conflicts and 
their implications for job 

satisfaction A comparative 
study of the views of 

employees of Al-Azhar and 
Islamic universities 

تير ماجس 2008 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ االلتزاـ بمعايير ترقية مدراء  دمحم يكسف احمد السباح
البريد كأثره عمى مستكػ الخدمات 

 البريدية

Compliance with 
postmaster upgrade 

standards and its impact on 
the level of postal services 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أحمد محمكد عكض 
 حمدية

دراسة عكامل النجاح الحرجة لقطاع 
البناء في قطاع غزة مف كجية نظر 

 المتعاقد

Investigation of Critical 
Success Factors for 

Construction Sector in 
Gaza Strip From the 

Contractor's Perspective 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

دارة األعماؿإ  

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  Role of Palestinian NGOs 2008دكر المنظمات غير الحككمية  حنيف عمي دمحم أبك نحمو



الفمسطينية في االستفادة مف 
الصندكؽ الدكلي لتشجيع ركاد 

األعماؿ كخمق دراسة حالة مستدامة 
 لفرص العمل: قطاع غزة

in utilizing the international 
fund to promote 

entrepreneurs and create 
sustainable job 

opportunities case study: 
Gaza Strip 

 اإلسبلمية

احمد عمي محمكد 
 البرعي

قياس مستكػ القدرات التنافسية 
لمؤسسات تصنيع األغذية في قطاع 

 غزة

Measuring the level of 
competitive capabilities of 

food manufacturing 
establishements in the gaza 

strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم عبد الرحمف دمحم ابك 
 منديل

كاقع الممارسات التسكيقية في شركة 
االتصاالت الفمسطينية مف كجية 

 نظر الزبائف

The reality of marketing 
practices in the Palestinian 

Telecommunications 
Company from the point of 

view of customers 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ابتياؿ شكرؼ شاكر 
 شبير

أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية 
عمى االستعداد لمكاجية األزمات في 

 مستشفى ناصر

The impact of some 
elements of organizational 

culture on crisis 
preparedness at Nasser 

Hospital 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تطكير نمكذج لمتنبؤ الستخدامات  حسف سعيد سيد اليندؼ
 اليكاتف المحمكلة في فمسطيف

Developing Forecasting 
Model for Mobile Uses in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع استخداـ األساليب الكمية في  جابر دمحم حميدة عياش
اتخاذ القرار كحل المشكبلت لدػ 
 المؤسسات األىمية بقطاع غزة

The reality of the use of 
quantitative methods in 
decision-making and 

problem solving in the civil 
institutions in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر ىيئة تشجيع االستثمار في  لؤؼ فتحي دمحم نصر
تشجيع االستثمار المحمي كالخارجي 

دراسة حالة قطاع  -في فمسطيف 
 غزة

The Role of the Investment 
Promotion Authority in 

Encouraging Domestic and 
External Investment in 

Palestine - Case Study of 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نياد خميس حسف 
 حبكش

نحك نمكذج برمجي يدعـ التفاكض 
الفعاؿ في عممية الشراء / البيع 
 لسكؽ األعماؿ بيف الشركات

Towards a software Model 
Supporting Effictient 
Negotiation in the 

Buying/Selling Process for 
the business-to-business 

Market 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



التطكير التنظيمي كأثره عمى فعالية  عصاـ دمحم حمداف مطر
القرارات اإلدارية في المؤسسات 

 األىمية في قطاع غزة

Organizational development 
and its impact on the 

effectiveness of 
administrative decisions in 

the NGOs in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ايياب محمكد عايش 
 الطيب

أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا 
دراسة تطبيقية عمى  -الكظيفي 

 شركة االتصاالت الفمسطينية

The impact of the 
organizational climate on 

job satisfaction - An 
applied study on the 

Palestinian 
Telecommunications 

Company 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فكزؼ عبد الرحمف حامد 
 أبك عساكر

أنماط إدارة الصراع كأثره عمى 
التطكير التنظيمي دراسة تطبيقية 

فمسطينية في عمى كزارة الصحة ال
 قطاع غزة

Patterns of conflict 
management and its impact 

on organizational 
development An applied 
study on the Palestinian 
Ministry of Health in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عادؿ منصكر سميماف 
 المكح

لتخطيط معكقات تطبيق ا
االستراتيجي في الجامعات 
 الفمسطينية في قطاع غزة

Obstacles to the 
implementation of strategic 
planning in the Palestinian 
universities in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ت في مدػ فعالية إدارة أمف المعمكما عبلء الديف محمكد تايو
شركات تكنكلكجيا المعمكمات في 

 قطاع غزة

The effectiveness of 
information security 
management in IT 

companies in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إصدار النقد الكطني كالخيارات  سامي دمحم دمحم مقداد
 الممكنة لترتيبات نقدية تتبلءـ
 كخصكصية االقتصاد الفمسطيني

The issuance of national 
currency and possible 
options for monetary 

arrangements that fit the 
specificity of the Palestinian 

economy 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بسمة أحمد إبراىيـ أبك 
 زايد

بشرية في كاقع تنمية المكارد ال
 -المصارؼ العاممة في فمسطيف 
دراسة تطبيقية عمى المصارؼ 

 العاممة في قطاع غزة

The reality of the 
development of human 

resources in banks 
operating in Palestine - an 

applied study on banks 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

رة األعماؿإدا  

ر ماجستي The reality of the training 2008كاقع عممية التدريب مف كجية نظر أسامة محمكد عبد   إدارة األعماؿالجامعة  



المتدربيف : دراسة حالة بنؾ  الكريـ مكسي
 فمسطيف في قطاع غزة

process from the point of 
view of trainees: a case 

study of the Bank of 
Palestine in the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

عبد الفتاح دمحم عمي 
 الفرجاني

كاقع استراتيجيات اإلصبلح 
كالتطكير اإلدارؼ كدكرىا في تعزيز 

دراسة  -أمف المجتمع الفمسطيني 
تطبيقية عمى قيادات الشرطة 

 الفمسطينية بقطاع غزة

The reality of the strategies 
of reform and administrative 
development and its role in 
strengthening the security 
of the Palestinian society - 

an applied study on the 
Palestinian police 

leadership in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 مدػ تقبل المكاطنيف لمحصكؿ عمى اياد خالد سعيد عدكاف
الخدمات مف خبلؿ الحككمة 

دراسة حالة قطاع غزة -االلكتركنية   

The extent of citizens' 
acceptance of services 

through e-government - A 
study of the situation of the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مؤمف خمف دركيش  
 عبدالكاحد

متبعة في إدارة الصراع األساليب ال
التنظيمي داخل المنظمات غير 
الحككمية في قطاع غزة مف جية 

 نظر المدراء

The methods used to 
manage the organizational 

conflict within non-
governmental organizations 
in the Gaza Strip from the 
point of view of managers 

 الجامعة ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مركاف احمد دمحم 
 حكيحي

أثر العكامل المسببة لمرضا الكظيفي 
عمى رغبة العامميف باالستمرار 

حالة دراسية عمى اتحاد  -بالعمل 
 لجاف العمل الصحي في قطاع غزة

The impact of factors 
causing job satisfaction on 
the desire of workers to 
continue work - a case 
study on the Union of 

Health Work Committees in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

صبلح عبدالحكيـ دمحم 
 المصرؼ 

كاقع استخداـ التكقيع االلكتركني في 
إدارة مراكز تكنكلكجيا المعمكمات في 
 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

The use of electronic 
signature in the 

management of information 
technology centers in the 
Palestinian universities in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

جماؿ مصطفي ابراىيـ 
 ابك مكسي

رسالة ماجستير مقترحة حكؿ رضا 
طقة عف مكظفي األكنركا في المن

نظاـ تقييـ األداء كحكافزىا في 
 مكتب غزة الميداني

A proposed Master  Thesis 
on UNRWA's Area Staff 

Satisfaction on 
Performance Appraisal 

System and its Incentives 
in the Gaza Field Office 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



دؼ ايمف جماؿ عبداليا
 السر

متطمبات التطكير التنظيمي كأثرىا 
عمى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 
"اليندرة" في كزارات السمطة الكطنية 

 الفمسطينية في قطاع غزة

Organizational development 
requirements and their 

impact on the re-
engineering of 
"administrative" 

administrative processes in 
the ministries of the 
Palestinian National 

Authority in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معيف شعباف حسيف 
 العيمة

كاقع عممية التكظيف المعمكؿ بيا 
في كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 الفمسطيني بمحافظات قطاع غزة

The reality of the 
recruitment process in the 
Ministry of Education and 
Higher Education in the 

Palestinian governorates of 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نظاـ الحكافز كالمكافآت كأثره في  عبلء خميل دمحم العكش
تحسيف األداء الكظيفي في كزارات 

في قطاع غزة السمطة  

The system of incentives 
and rewards and its impact 

on improving the 
performance of the 

ministries of the Authority in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إيياب أحمد حسني 
 عكيضة

أثر الرضى الكظيفي عمى الكالء 
ػ العامميف في التنظيمي لد

 المنظمات األىمية الفمسطينية

The impact of job 
satisfaction on 

organizational loyalty 
among Palestinian NGO 

workers 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مبلؾ خالد حسف أبك 
 جبر

استعداد القطاعات المصرفية 
الفمسطينية في اعتماد الدراسة 

ستكشافية اإللكتركنية لمنظاـ اال
 المصرفي

Readiness of the 
Palestinian Banking sectors 
in adopting the electronic 

banking system-exploratory 
study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فكرػ عبد الغنى دمحم 
 جكده

مدػ تطبيق مبادغ الحككمة 
الفمسطينية  المؤسسية في المصارؼ

كفقًا لمبادغ منظمة التعاكف 
االقتصادؼ كالتنمية كمبادغ لجنة 
بازؿ لمرقابة المصرفية دراسة حالة 

 بنؾ فمسطيف

The application of the 
principles of corporate 

governance in Palestinian 
banks in accordance with 

the principles of the 
Organization for Economic 

Cooperation and 
Development and the 
principles of the Basel 
Committee on Banking 

Supervision 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



كاقع إدارة األزمات في مؤسسات  رىاـ راسـ محمكد عكدة
دراسة  -التعميـ العالي بقطاع غزة 

 تطبيقية عمى الجامعة اإلسبلمية

The reality of crisis 
management in institutions 
of higher education in the 
Gaza Strip - an applied 

study on the Islamic 
University 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الجكدة الشاممة كاألداء المؤسسي ػ  شادؼ عطا دمحم عايش
ؼ دراسة تطبيقية عمى المصار 

 اإلسبلمية العاممة في قطاع غزة

Total Quality and 
Institutional Performance 

An applied study on Islamic 
banks operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكػ  اسعد احمد دمحم عكاشة
راسة تطبيقية د -األداء الكظيفي 

Paltelعمى شركة االتصاالت  في  
 فمسطيف

The Effect of Organizational 
Culture on Job 

Performance Level - An 
Applied Study on Paltel 

Communications Company 
in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ابراىيـ عبد المجيد 
 ابراىيـ القكقا

أثر التدريب عمى أداء المشاريع 
الصغيرة كالصغيرة جدًا في قطاع 

 غزة دراسة حالة

The impact of training on 
the performance of micro 

and small enterprises in the 
Gaza Strip is a case study 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

التدريب في برنامج التربية  دكر جماؿ ابراىيـ دمحم نتيل
كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية في 
تطكير كفايات مديرؼ مدارس قطاع 

 غزة

The role of training in the 
education program of 

UNRWA in developing the 
competencies of school 

principals in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

األعماؿ إدارة  

كاقع تخطيط القكػ العاممة في  جماؿ خميل عمي عدكاف
مستشفيات القطاع الصحي غير 
 الحككمي في محافظات قطاع غزة

The reality of manpower 
planning in non-

governmental health sector 
hospitals in the Gaza Strip 

governorates 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

ة األعماؿإدار   

خالد عبد عبدالسبلـ 
 دىميز

دكر حاضنات األعماؿ في تنمية "
نشاء مشاريع  ريادة األعماؿ كا 
جديدة: إنشاء نمكذج حضانة 

 "مناسب لقطاع غزة

"The Role of Business 
Incubators in Developing 

Entrepreneurship and 
Creating New Business Stat 

- ups: Establishing a 
Suitable Incubation Model 

for the Gaza Strip" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية  دمحمجماؿ اكـر عمار
بككالة غكث كتشغيل البلجئيف 
بمكتب غزة اإلقميمي كدكرىا في 

 تحسيف أداء العامميف فييا

The possibility of 
implementing the electronic 
administration of UNRWA 
and the role of the Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Office in improving the 
performance of its 

employees 
حسف عثماف عبد الغني 

 صقر
آثار أسمكب القيادة المتصكرة عمى 
االلتزاـ التنظيمي دراسة ميدانية عمى 

كظفي الشبكة في المقر الرئيسي م
 كمكتب غزة الميداني

The Effects of the 
Perceived Leadership Style 

on Organizational 
Commitment An Empirical 
Study on UNRWS staff in 
Headquarters and Gaza 

Field Office 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ى رند عمراف مصطف
 االسطل

كاقع استخداـ التسكيق االلكتركني 
 لدػ البنكؾ العاممة في قطاع غزة

The reality of the use of 
electronic marketing in the 

banks operating in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىاني عبدالرحمف دمحم 
 أبكعمر

إلدارية فاعمية نظـ المعمكمات ا
المحكسبة كأثرىا في إدارة األزمات ػ 

دراسة تطبيقية عمى القطاع 
 المصرفي في فمسطيف

The Effectiveness of 
Computerized Information 
Systems and their Impact 
on Crisis Management An 

Empirical Study on the 
Banking Sector in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2009
سبلميةاإل  

 إدارة األعماؿ

يكسف دمحم يكسف ابك 
 امكنو

كاقع إدارة المكارد البشرية إلكتركنيًا 
e-HRM في الجامعات الفمسطينية  

 النظامية

The reality of e-HRM in 
regular Palestinian 

universities 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مكيل الككالة األمريكية لمتنمية أثر ت عبير احمد عبدهللا قيطة
الدكلية في تطكير دراسة حالة 
 المجتمع الفمسطيني: قطاع غزة

The Effect USAID Funding 
in Developing the 

Palestinian Community 
Case Study: Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كسيـ فاركؽ تكفيق 
 مسركجو

حاسمة إلرضاء العمبلء العكامل ال
 -في سكؽ األدكية الباليستانية 
 منظكر األعماؿ إلى األعماؿ

Critical Factors for 
Customer Delight in the 

Palestiian Pharmaceutical 
Market - Business - to - 

Business Perspective 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

زيرعبل عمر أحمد ال دكر التدريب التقني كالميني في  
خمق فرص عمل لممتدربيف ػ حالة 
دراسية عمى كمية مجتمع غزة ػ 

 األكنركا

The role of technical and 
vocational training in 

creating job opportunities 
for trainees 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 دمحم عبد المجيد دمحم
 انشاصى

تقييـ إستمرارية إستمرارية األعماؿ 
كاستعادة الككارث في أقساـ تقنية 
المعمكمات في الشركات الفمسطينية 

 المدرجة

Evaluating Busines 
Continuity and Disaster 
Recovery Planning In 

Information Technology 
Departments in Palestinian 

Listed Companies 

ر ماجستي 2009 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



ايماف عبد الرحيـ احمد 
 عقيل صبلح

إدارة قطاع المياه كالصرؼ الصحي 
 في قطاع غزة في حاالت الطكارغ 

Management of Water and 
Sanitation Sector in Gaza 

Strip in Emergencies 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

خميل حميدىكيدا حسف  تقييـ إدراؾ المسؤكلية االجتماعية  
لمشركات في قطاع تكنكلكجيا 
 المعمكمات كاالتصاالت الفمسطيني

Evaluation of Corporate 
Social Responsibility 

Perception at Palestinian 
Information and 

Communication Technology 
Sector 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ة األعماؿإدار   

بيية مصباح محمكد 
 صّباح

العكامل المؤثرة عمى درجة أماف 
 -الجياز المصرفي الفمسطيني 

 دراسة تحميمية

Factors Affecting the Safety 
of the Palestinian Banking 
System - Analytical Study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فدكػ دمحم اسماعيل 
فرمضا  

أثر استخداـ نظـ مساندة القرارات 
عمى تطكير األداء  ػ دراسة تطبيقية 

عمى كزارة التربية كالتعميـ  
 محافظات قطاع غزة

The Impact of Using 
Decision Support Systems 
on Developing Performance 

An applied study on the 
Ministry of Education in the 

Gaza Strip 

ستير ماج 2009 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ايمف احمد ابراىيـ 
 العمرؼ 

أثر نظـ المعمكمات اإلدارية 
المحكسبة عل أداء العامميف في 
 شركة االتصاالت الفمسطينية

The impact of 
Computerized Information 

Systems on the 
performance of employees 

in the Palestinian 
Telecommunications 

Company 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إياد ياسيف إبراىيـ 
 الشكبكي

اختيار المكاتب االستشارية 
باستخداـ أسمكب التحميل اليرمي 
كنمكذج اتخاذ قرار مف كجية نظر 

 متخذؼ القرار

Selection of advisory offices 
using hierarchical analysis 

as a decision-making 
model from the point of 
view of decision makers 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إسماعيل عبدهللا دمحم 
 قاسـ

تحسيف جكدة الخدمة في الجامعات 
الفمسطينية عبر إعادة ىندسة 

العمميات اإلدارية "اليندرة" دراسة 
 حالة الجامعة اإلسبلمية غزة

Improving the quality of 
service in Palestinian 
universities through 

reengineering of 
administrative processes 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر ضغكط العمل عمىعممية اتخاذ  ميسكف سميـ عمى السقا
دراسة ميدانية عمى  -القرارات 

غزةالبنكؾ التجارية في قطاع   

The impact of work 
pressure on the decision 
making process - a field 

study on commercial banks 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

غربة دمحم نجيب أحمد 
 أبكعمرك

تقييـ تجربة بالتل لئلدراج المزدكج 
ؽ كتأثيرىا عمى سكؽ فمسطيف لؤلكرا

Evaluation of Paltel's 
experience of dual listing 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 and its impact on PSE المالي
اسيل جميل نمر  

 قزعاط
تحميل العكامل المؤدية إلى ضعف 

قطاع التأميف في االقتصاد 
 الفسطيني

Analysis of the factors 
leading to the weakness of 
the insurance sector in the 

Palestinian economy 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

لينا عبد الحميد اميف 
 عبد الرحيـ

أثر النمط القيادؼ لمدراء المكتب 
اإلقميمي بغزة )األكنركا( عمى 

 مستكػ إبداع العامميف

The impact of the 
leadership style of the 

Directors of the Regional 
Office in Gaza on the level 

of employee creativity 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

امانى خضر احمد 
 شمتكت

تنمية المكارد البشرية كمدخل 
استرايجي لتعظيـ االستثمار لمعنصر 

 البشرؼ 

Human resource 
development as a strategic 

input to maximize 
investment for the human 

element 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ الرضا الكظيفي لممكظفيف في  شفا سالـ راغب السقا
المؤسسات الحككمية بقطاع غزة مف 
نظاـ التعكيضات المالية حالة 
 دراسية ػ كزارة الشؤكف االجتماعية

Extent of job satisfaction for 
employees in government 
institutions in the Gaza 
Strip from the financial 

compensation system Case 
Study Ministry of Social 

Affairs 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

جماؿ نمر مكسي 
 المصرؼ 

أثر التعكيضات في رضا العامميف 
ة اإلسبلمية بغزة ػ قطاع في الجامع

 غزة

The Impact of 
Compensation on the 

Satisfaction of Workers at 
the Islamic University in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الميارات القيادية لدػ السمئكليف في  رائد عمر عكدة االغا
شركة االتصاالت الخمكية 

طينية )جكاؿ( بيف الكاقع الفمس
 كالمنظكر المعيارؼ مف كجية نظرىـ

The leadership skills of the 
officials in the Palestinian 
cellular communications 

company (Jawwal) between 
the reality and the 

normative perspective from 
their point of view 

الجامعة  ماجستير  2009
بلميةاإلس  

 إدارة األعماؿ

رشاد محمكد عبدالرحمف 
 بدر

أثر تطبيق مبادغ الجكدة الشاممة 
عمى أداء المؤسسات األىمية 
 األجنبية العاممة في قطاع غزة

The impact of the 
application of the principles 

of total quality on the 
performance of foreign 
NGOs operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

يكسف سميـ إبراىيـ 
 النباىيف

تقكيـ أداء اإلدارة المالية في 
دراسة  -المنظمات غير الحككمية 

Evaluation of the 
Performance of Financial 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



تطبيقية عمى المنظمات العاممة في 
 قطاع غزة

Management in NGOs - An 
Empirical Study on 

Organizations Operating in 
the Gaza Strip 

حماد محمكد عبد الجكاد 
 الرقب

كاقع إدارة التغيير لدػ كزارات 
 السمطة الفمسطينية

The reality of change 
management in the 

ministries of the Palestinian 
Authority 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فاطمو محمكد رزؽ 
 زعرب

األتمتة كدكرىا في تحسيف أداء 
إدارات المكارد البشرية في الكزارات 

 الحككمية بقطاع غزة

Automation and its role in 
improving the performance 

of human resources 
departments in the 

government ministries in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الرضا الكظيفي لدػ مكظفي  ىبو سبلمو سالـ غكاش
اإلدارات المختمفة كفق نمكذج 
"بكرتر كلكلر" حالة دراسية عمى 
 البنكؾ العاممة في قطاع غزة

The job satisfaction of the 
employees of different 

departments according to 
the Porter and Loller model 
is a case study for banks 

operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ التزاـ العامميف بأخبلقيات  خالد محمكد احمد طبش
العمل في كزارة الصحة الفمسطينية 

 قطاع غزة

The extent of the 
commitment of the workers' 

ethics in the Palestinian 
Ministry of Health to the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فراس يكسف احمد 
 الجديمي

مدػ رضى المنظمات األىمية عف 
الخدمات المصرفية المقدمة ليا مف 
 البنكؾ العاممة في محافظات غزة

The degree of satisfaction 
of NGOs with the banking 
services provided to them 
by the banks operating in 
the governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مكسى دمحم حسيف ابك 
 حطب

 فاعمية نظاـ تقييـ األداء كأثره عمى"
ة دراسية حال -مستكػ أداء العامميف 

عمى جمعية أصدقاء المريض 
 "الخيرية

"The Effectiveness of the 
Performance Appraisal 

System and its Impact on 
the Performance of 

Workers - Case Study of 
the Friends of the Patient's 

Charity" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كؼ دمحم كريـ عبد الرؤ 
 عكاشة

تقييـ سياسات الشراء في المنظمات "
الحككمية العاممة في قطاع  غير

 "غزة

"Evaluation of Procurement 
Policies in Non-
Governmental 

Organizations Operating in 
the Gaza Strip" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



صابريف مراد نمر 
 أبكجاسر

دراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية أثر إ
عمى أبعاد األداء السياقي دراسة 

تطبيقية عمى مكظفي كزارات السمطة 
 الكطنية الفمسطينية

The impact of employees' 
perception of organizational 
justice on the dimensions of 
contextual performance is 

an applied study of the staff 
of the ministries of the 
Palestinian National 

Authority 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اتجاىات المكظفيف نحك التغيير  دمحم بديكؼ دمحم بدكؼ 
 التنظيمي في قطاع المياه الفمسطيني

Employee Attituces Toward 
Organizational Change in 

the Palestinian Water 
Sector 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع إدارة التغيير كأثرىا عمى أداء  عكني فتحي خميل عبيد
العامميف في كزارة الصحة 

الفمسطينية  دراسة حالة مجمع 
 الشفاء الطبي

The reality of change 
management and its impact 

on the performance of 
workers in the Palestinian 

Ministry of Health 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عيسي جمعة اسماعيل 
 حمداف

 FGorecastingتطكير نمكذج 
for UNRW A Schools في  

 قطاع غزة

Developing FGorecasting 
Model For UNRW A 

Schools In The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
ميةاإلسبل  

 إدارة األعماؿ

تعميـ مراعاة المنظكر الجنساني في  ىبة حسف سعيد الزياف
المنظمات غير الحككمية في غزة 
التحميل الجنساني كاالستراتيجيات 

 المقترحة

Gender Mainstreaming 
Efforts in the Gaza Non 

Governmental 
Organizations Gender 

Analysis and Suggested 
Strategies 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اسماعيل سالـ منصكر 
 ماضي

دكر إدارة المعرفة في ضماف تحقيق 
جكدة التعميـ العالي حالة دراسية 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

The role of knowledge 
management in ensuring 

the quality of higher 
education case study 

Islamic University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ممدكح دمحم عبد القادر 
 العزايزة

مدػ تطبيق المصارؼ  الكطنية 
الفمسطينية لمقكاعد كالممارسات 
الفضمى لحككمة المصارؼ في 

 فمسطيف

The extent to which 
Palestinian national banks 
apply the rules and best 

practices for banking 
governance in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رامي عمر عمي 
 الطناني

ميارات رجل الشرطة في التعامل 
مع الجميكر كأثرىا عمى فعالية 

 تقديـ الخدمة األمنية

The skills of the police 
officer in dealing with the 

public and its impact on the 
effectiveness of providing 

security service 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The effectiveness and 2010مدػ فاعمية كعدالة نظاـ تقيـ أداء ماجد ابراىيـ عبدهللا 



العامميف في الجامعات الفمسطينية  شاىيف
كأثره عمى األداء الكظيفي كالكالء 

ة مقارنة بيف كالثقة التنظيمية دراس
 الجامعة اإلسبلمية كاألزىر

fairness of the system of 
evaluating the performance 
of workers in Palestinian 
universities and its impact 
on job performance, loyalty 

and organizational trust 
comparative study between 
the Islamic University and 

Al-Azhar 

 اإلسبلمية

عبير عبد الرحيـ احمد 
 عقيل صبلح

تأثير تصميـ مكاف العمل عمى أداء 
المكظفيف دراسة تطبيقية عمى مبنى 
 إدارة الجامعة اإلسبلمية في غزة

the impact of workplace 
design on employees 

performance An Empirical 
study of the Administration 

Building of Islamic 
University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مصباح عبداليادؼ 
 حسف الدكيؾ

نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة 
كأثرىا عمى القرارات اإلدارية كالطبية 
دراسة تطبيقية عمى مستشفى غزة 

بياألكرك   

Computerized Health 
Information Systems and 

their Impact on 
Administrative and Medical 
Decisions An applied study 

on the Gaza European 
Hospital 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبد المنعـ رمضاف دمحم 
 طيراكؼ 

دكر استراتيجيات تنمية المكارد 
شرية في تطكير مستكػ ا<اء الب

المؤسساتي في المنظمات غير 
 الحككمية في غزة

The role of human resource 
development strategies in 
developing the institutional 

level in NGOs in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سامي عبدهللا سالـ ابك 
 عزيز

ة األزمات في كزارة معكقات إدار 
الصحة الفمسطينية في ظل الحصار 

 دراسة حالة قطاع غزة

The obstacles of crisis 
management in the 

Palestinian Ministry of 
Health under the siege 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سيريف سميح عبدالكىاب 
 أبكرحمة

في العائد  السيكلة المصرفة كأثرىا
كالمخاطرة دراسة تطبيقية عمى 
 المصارؼ التجارية الفمسطينية

Liquidated liquidity and its 
impact on return and risk 

An applied study on 
Palestinian commercial 

banks 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سماىر مسمـ عياد 
 أبكمسعكد

ؽ الكظيفي لدػ ظاىرة االحترا
المكظفيف اإلدارييف العامميف في 
كزارة التربية كالتعميـ العالي بقطاع 

 غزة أسبابيا ككيفية عبلجيا

The phenomenon of 
occupational combustion 
among the administrative 

staff working in the Ministry 
of Education and Higher 
Education in the Gaza 

Strip, their causes and how 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



to treat them 
معكقات تطبيق نظـ المعمكمات  رامي رجب أحمد عكض

الجغرافية  في بمديات المحافظات 
 الجنكبية

Obstacles to the application 
of geographic information 

systems in the 
municipalities of the 

southern governorates 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عاصـ فايز احمد 
 الزعانيف

الميزة التنافسية في المنتجات 
الدكائية لمشركات الكطنية كأثرىا 
عمى زيادة الحصة السكقية مف 
 كجية نظر الزبكف في قطاع غزة

The competitive advantage 
in the pharmaceutical 

products of the national 
companies and their impact 
on increasing the market 

share from the point of view 
of the customer in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تأثير األسعار عمى درجة حساسية  كساـ دمحم صالح تمراز
ية نظر صيدليات الزبائف مف كج

 قطاع غزة

The effect of prices on the 
degree of customer 

sensitivity from the point of 
view of pharmacies in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حساف دمحم صالح 
 العرقاف

مدػ رضا العامميف عف فاعمية 
ي ككالة ككاقع العمل النقابي ف

 الغكث الدكلية بغزة

The satisfaction of the 
workers on the 

effectiveness and reality of 
trade union work in the 

UNRWA in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم طالب عمى حسف 
 بسيسك

مدػ فعالية نظـ المعمكمات اإلدارية 
اإلدارية في في كفاءة العمميات 

مشركع مسح سجبلت االجئيف 
 الفسطينييف ػ ككالة الغكث ػ غزة

The effectiveness of MIS in 
the efficiency of 

administrative processes in 
the Palestinian Refugee 
Records Survey Project 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رأفت حامد يكسف 
 حمدكنة

أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع 
 لدػ العامميف بمجمع الشفاء الطبي

The impact of the 
organizational climate on 

the creativity of the 
employees of Al-Shifa 

Medical Complex 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حسف رجب حسف ابك 
 عطايا

مات في تسكيق خدمات المعمك 
المكتبات الجامعية بقطاع غزة مف 
كجية نظر المستفيديف دراسة 
 تطبيقية عمى الجامعة اإلسبلمية

Marketing Information 
Services in the University 
Libraries in the Gaza Strip 
from the Point of View of 

the Beneficiaries An 
Applied Study on the 

Islamic University 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  Administration war-resistant 2010-إدارةاألعبلـ المقاـك زمف الحرب   دمحم سعيد زىدؼ ثريا



 flags- Al-Aqsa network is a فضائية األقصى حالة عممية
practical situation 

 اإلسبلمية

لعزيز دمحم خميل عبد ا
 الحمك

أثر تفكيض الصبلحيات عمى    
تنمية الميارات اإلدارية لمعامميف 
دراسة ميدانية عمى الجامعات 
 الفمسطينية في قطاع غزة

   Effect of delegation of 
powers on the development 
of management skills of the 

staff field study on 
Palestinian universities in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حناف شكرؼ شاكر 
 شبير

كاقع إدارة الكقت لدػ العامميف في 
القنكات الفضائية العاممة في قطاع 

 غزة

The reality of time 
management among 

workers working in satellite 
channels operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ فعالية التكصيف الكظيفي كأثره  ممكة دمحم أحمد االسطل
 -عمى فيـ عيكب التنظيـ اإلدارؼ 

دراسة تطبيقية عمى مكظفي المجمس 
 التشريعي

The effectiveness of job 
descriptions and their 

impact on understanding 
the shortcomings of 

administrative organization 
- An applied study on the 

employees of the 
Legislative Council 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مأمكف محمكد حميد 
 ابككردة

االتصاؿ كأثره في األداء الكظيفي 
لدػ مكظفي األنركا في مكتب غزة 

الةدراسة ح -األقميمي  

Communication and its 
impact on the performance 

of UNRWA staff in the 
Gaza Regional Office - 

case study 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رينا سمير محمكد 
 الحناكؼ 

األسس التسكيقية لمعبلقات كغيابيا 
عمى العمبلء ، دراسة كالء العمبلء 

 لبنؾ فمسطيف

Relationship marketing 
underpinnings and their 
impaet on customer,s 

loyaltycase study Bank of 
palestine 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أشرؼ أكـر رمضاف 
 عمياف

التأثير االستراتيجي لممارسات إدارة 
المكارد البشرية عمى األداء التجارؼ 

يع في قطاع غزةلشركات التصن  

The Strategic impact of 
Human Resource 

Management Practices on 
Business Performance of 
Manufacturing Firms in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ مدػ نجاح تطبيق نظاـ إدارة  ادىـ خالد ناصر بمبل
ة جكاؿ عبلقات العمبلء في شرك

لممحافظة عمى مستكػ كالء 
 المشتركيف )دراسة حالة قطاع غزة(

Evaluating the success of 
Jawwal's customer 

relationship management 
system to maintain 

subscriber loyalty (Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Strip Case Study) 
 مصطفى مراد مصطفى

 مراد
العكامل المباشرة كالمعتدلة المؤثرة 
في نكايا العمبلء: دراسة ميدانية 
عمى بنؾ فمسطيف كالقاىرة بنؾ 

 عماف في قطاع غزة

 Direct and Moderating 
Factors Affecting Customer 
Switching Intentions: An 

Empirical Study on Bank of 
Palestine and Cairo Amman 

Bank in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر تبني مفيـك إدارة عبلقات  زيداف عبد زيداف دىماف
كجية نظر  -العمبلء رضا العمبلء 

العمبلء حالة مرافق المياه الساحمية 
فرع رفح -مصمحة مياه البحريف  -  

The Effect of CRM Concept 
adoption Customer 

Satisfaction- Customers 
Perspective The Case of 
coastal Municicipalities 

Water Utility CMWU- Rafah 
Branch 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبلء الديف جبر عبد 
 الفتاح كراز

التأثير التنظيمي لمذاكرة عمى دراسة 
حالة رأس الماؿ الفكرؼ شركة تكليد 

زةالكيرباء في غ  

Organizational Memory 
Impact on the Intellectual 
Capital Case Study Gaza 

Power Generating 
Company 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم ابراىيـ سبلـ الشيخ 
 عيد

SMSكاجية مستخدـ  محسنة لدعـ  
الخدمات الجامعية دراسة حالة حكؿ 

غزة الجامعة اإلسبلمية في  

An lmproved SMS User 
interface to Support 

University Services A Case 
study On Islamic University 

of Gaza IUG 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

راغب عبدالناصر جعفر 
 بسيسك

تنفيذ عممية إدارة المشاريع 
االستراتيجية في المنظمات غير 

يسية العاممة في قطاع الحككمية الرئ
 غزة

The Implementation of 
Strategic Project 

management Process in 
Major  NGOs Working in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر التخطيط كمراقبة اإلنتاج في  ىاني يكسف رباح شرؼ
تنمية الصناعات الصغيرة دراسة 

سسات الصناعية المعدنية حالة المؤ 
العاممة في محافظة غزة مف كجية 

 نظر اإلدارة العميا

The role of planning and 
control of production in the 

development of small 
industries A study of the 
status of metal industrial 

enterprises operating in the 
governorate of Gaza from 
the point of view of senior 

management 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

احمد صبحي عبدالفتاح 
 العفيفي

تخصيص صندكؽ التعكيض 
لمقطاعات الصناعية في قطاع غزة 
AHPباستخداـ برمجة  ك   Goal 

Compensating Fund 
Allocation for lndustrial 

Sectors in Gaza Strip Using 
AHP and Goal 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Programming 
كائل عصاـ عطية 

 عيسى
مدػ مكاءمة مخرجات مراكز 

التدريب الميني التابعة لكزارة العمل 
في قطاع غزة لمتطمبات سكؽ 

 العمل المحمي

The extent to which the 
outputs of the vocational 
training centers of the 
Ministry of Labor in the 

Gaza Strip are compatible 
with the requirements of the 

local labor market 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معكقات ممارسة الدكر القيادؼ  ايناس عكني براكؼ الباز
لممكظفات في مكتب غزة اإلقميمي 

كنركا(لككالة الغكث )األ  

Obstacles to exercise the 
leadership role of female 
staff in UNRWA's Gaza 

Regional Office 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ تكافر مقكمات تطبيق ستة  سمر خميل ابراىيـ جكادة
سيجما في المستشفيات الحككمية 
في قطاع غزة كدكرىا في تحسيف 

الخدمات الصحية مف كجية جكدة 
 نظر اإلدارة العميا

The availability of six Sigma 
implementations in 

government hospitals in the 
Gaza Strip and their role in 

improving the quality of 
health services from the 
point of view of senior 

management 

الجامعة  ماجستير  2011
إلسبلميةا  

 إدارة األعماؿ

مصطفى رجب عمي 
 شعباف

رأس الماؿ الفكرؼ كدكره في تحقيق 
الميزة التنافسية لشركة االتصاالت 

 -جكاؿ  -الخمكية الفمسطينية 
 دراسة حالة

Intellectual Capital and its 
Role in Achieving the 

Competitive Advantage of 
the Palestinian Cellular 
Telecommunications 

Company - Jawwal - Case 
Study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر مشاركة المعرفة عمى مستكػ  منير حمتك ديب الغره
اإلبداع دراسة ميدانية لممدراء في 
 الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة

The Influence Of 
Knowledge Sharing On The 
Level Of Innovation A Field 
Study For Managers At the 

Palestinian Ministries In 
The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ مشاركة العامميف في ككالة  سييمة عبد دمحم العمرؼ 
الغكث الدكلية بغزة في اتخاذ 

 القرارات كأثرىا عمى أدائيـ الكظيفي

The extent of participation 
of UNRWA staff in 

decision-making and its 
impact on their job 

performance 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ضياء الحق محمكد طو 
 الحمبي

أثر نظـ المعمكمات اإلدارية 
المحكسبة عمى البلمركزية في اتخاذ 

عمى القرارات اإلدارية دراسة تطبيقية 
 كزارة المالية في قطاع غزة

The Impact of 
Computerized Information 

Systems on 
Decentralization in 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Administrative Decision 
Making An applied study on 
the Ministry of Finance in 

the Gaza Strip 
دمحم نياد عبد المطيف 

 طو
أثر العرب الدكلييف كاألكركبييف 

عمى المانحيف الثقافة التنظيمية عمى 
التبرعات المقدمة لقطاع غزة: دراسة 
 مقارنة بيف الدكؿ العربية كاألكركبية

The impact of international 
and European Arabs on 
donors Organizational 

culture on donations to the 
Gaza Strip: a comparative 
study between Arab and 

European countries 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أشرؼ دمحم زيداف 
 مشمش

الرقابة المستكدعية في الجامعات 
كالكميات الفمسطينية في قطاع غزة 

 كأثرىا عمى ترشيد الماؿ العاـ

The control of deposits in 
Palestinian universities and 
colleges in the Gaza Strip 
and their impact on the 
rationalization of public 

funds 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مياسة سعيد دمحم 
 ابكسمطاف

االغتراب الكظيفي كعبلقتو باألداء 
الكظيفي لمعامميف في كزارة التربية 

قطاع غزة كالتعميـ العالي في  

Employment expatriation 
and its relation to job 

performance of employees 
in the Ministry of Education 
and Higher Education in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حسف محيسف حسف 
 أبكعمرة

عكامل اإلخبلؿ الكظيفي في الكميات 
قنية بمحافظات غزة مف كجية الت

 نظر اإلدارة العميا

Factors of Job Disruption in 
the Technical Colleges in 
the Gaza Governorates 

from the Point of View of 
Senior Management 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

صبرؼ دمحم عكض 
 ماضي

ية الكبرػ اتجاىات المدراء في البمد
في قطاع غزة لدكر إدارة المعرفة 

 في األداء الكظيفي

Trends of Directors in the 
Greater Municipality in the 
Gaza Strip for the Role of 
Knowledge Management in 

Functional Performance 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ضياء عبد هللا عبد 
ادر الشطميالق  

أثر الذكاء العاطفي عمى السمكؾ 
 القيادؼ

Effect of Emotional 
Intelligence on Leadership 
Behavior UNRWA Gaza 

Case Study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أحمد عبد المجيد دمحم 
 أبك عمشة

أثر تطبيق إعادة ىندسة العمميات 
كؽ الطالب اإلدارية عمى أداء صند

بالجامعة اإلسبلمية مف كجية نظر 
دراسة حالة -الطبلب  

The impact of the re-
engineering process on the 
performance of the student 

fund in the Islamic 
University from the point of 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ة األعماؿإدار   



view of the students - a 
case study 

ايناس شحتو حسف 
 ابكعفش

أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة 
مدراء مكتب األكنركا بغزة عمى 
 اتخاذ القرار كحل المشكبلت

The impact of emotional 
intelligence on UNRWA 

managers' ability to decide 
and solve problems 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىشاـ عبد هللا يكسف 
 البابا

مدػ تأثير االتصاالت التسكيقية 
عمى السمكؾ الشرائي لممشتركيف 

حالة تطبيقية عمى شركة االتصاالت 
 الخمكية الفمسطينية جكاؿ بقطاع غزة

The impact of marketing 
communications on the 

purchasing behavior of the 
subscribers applies to the 

Palestinian Cellular 
Telecommunications 

Company in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىياـ عمى عمر 
 الطكاشي

إدارة االحتياؿ في دراسة شبكات 
 الياتف الخمكؼ "جكاؿ"

Fraud Management in 
Cellular Telephone 

Networks "JAWWAL" Case 
Study 

جستير ما 2011 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مراد سالـ محمكد 
 الطبلع

إدارة العممية التفاكضية في قرار 
منح االئتماف دراسة تطبيقية عمى 
 المصارؼ التجارية في قطاع غزة

Management of the 
negotiating process in the 
decision to grant credit 

applied study on 
commercial banks in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سعدؼ عبدالرحمف ديب 
 أبكحمرة

برامج تسكيق الخدمات المصرفية 
كأثرىا عمى األرباح مف كجية نظر 
 المكظفيف دراسة حالة بنؾ فمسطيف

Marketing programs of 
banking services and their 
impact on profits from the 
point of view of employees 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رامي عمي محمكد أبك 
 عمره

كاقع الممارسات التركيجية لشركات 
التأميف في قطاع غزة كأثرىا عمى 

 رضا العمبلء

The reality of the 
promotional practices of 

insurance companies in the 
Gaza Strip and their impact 

on customer satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

استراتيجيات إدارة قطاع صناعة  ربا سميـ ابراىيـ كافى
المبلبس في فمسطيف كأثره عمى 

التنمية دراسة حالة صناعة المبلبس 
 في قطاع غزة

Strategies for the 
management of the 
garment industry in 

Palestine and its impact on 
development Case study of 
the garment industry in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نضاؿ دمحم عبدالجميل 
 الزطمة

عمميات إدارة المعرفة كأثرىا عمى 
تميز األداء دراسة تطبيقية عمى 

كالمعاىد التقنية المتكسطة الكميات 

Knowledge Management 
Processes and Their Impact 
on Performance Excellence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 An applied study on the العاممة في قطاع غزة
colleges and technical 

institutes operating in the 
Gaza Strip 

د أحمد عمي عما
 اسماعيل

خصائص نظـ المعمكمات كأثرىا في 
تحديد خيار المنافسة األستراتيجي 
في اإلدارتيف العميا كالكسطى دراسة 
تطبيقة عمى البنكؾ التجارية العاممة 

 في قطاع غزة

The characteristics of 
information systems and 

their impact in determining 
the option of strategic 

competition in the higher 
and middle administrations 
applied to the commercial 

banks operating in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حساـ الديف خميل دمحم 
 حرب

أثر المتغيرات الشخصية كالتنظيمية 
عمى كاقع تفكيض السمطة لدػ 

ت اإلدارية دراسة تطبيقية القيادا
 عمى الكزارات الفمسطينية بغزة

The impact of personal and 
organizational variables on 
the reality of the delegation 

of authority in the 
administrative leadership 

applied study on the 
Palestinian ministries in 

Gaza 

عة الجام ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

غساف ركحي محمكد 
 عقل

العكامل المؤثرة في قرار منح 
االئتماف في مؤسسات التمكيل 

 األغر في قطاع غزة

Factors affecting the 
decision to grant credit to 

the institutions of finance in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ألعماؿإدارة ا  

تامر يكسف سميماف ابك 
 العجيف

أثر معكقات التنظيـ اإلدارؼ عمى 
أداء الييئات المحمية العاممة في 

 قطاع غزة

The impact of 
administrative management 

obstacles on the 
performance of local bodies 
operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

رة األعماؿإدا  

ايياب فاركؽ مصباح 
 العاجز

دكر الثقافة التنظيمية في تفعيل 
تطبيق اإلدارة اإللكتركنية دراسة 
 -تطبيقية عمى كزارة التربية كالتعميـ 

 محافظات غزة

The role of organizational 
culture in activating the 

application of e - 
management applied to the 

Ministry of Education - 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

المعتصـ باهلل سميماف 
 عبد الرحمف الحمبي

استراتيجيات التدخل الرئيسية في 
المرؤكسيف الصراعات الجامعة 
IUGاإلسبلمية غزة  دراسة الحالة   

Principals intervention 
Strategies in subordinates 
conflicts Islamic University  

Gaza IUG Case Study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر تقنية نظـ المعمكمات    دمحم يكسف حامد بيمكؿ
التسكيقية في عممية صنع القرار 

 The Role of Marketing 
Information System 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



دراسة حالة: البنكؾ العاممة في 
 قطاع غزة

Technology in the Decision 
Making Process  Case 

study: The Working Banks 
in Gaza Strip 

زكريا شعباف يكسف 
 جراد

إمكانية تطبيق مبادغ الجكدة 
الشاممة لتحسيف الرعاية الصيدلية 
في كزارة الصحة الفمسطينية في 

 قطاع غزة

The application of the 
principles of total quality to 
improve pharmacy care in 
the Palestinian Ministry of 
Health in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع الشفافية اإلدارية كمتطمبات  نعيمو دمحم عطيو حرب
ينية تطبيقيا في الجامعات الفمسط

 بقطاع غزة

The reality of administrative 
transparency and its 

application requirements in 
the Palestinian universities 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ رضا المكظفيف العامميف في  رىاـ اكـر جماؿ عمار
بقطاع غزة مؤسسات ككالة الغكث 

عف نظاـ إدارة المكارد البشرية 
 E- HRMإلكتركنيا 

The satisfaction of the 
employees of the UNRWA 
agencies in the Gaza Strip 
with the e-HRM system 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نظاـ مقترح لتطكير عممية تحديد  احمد زاىد عبدهللا زيدية
تب الرئيس. كذلؾ حسب مبدأ مك

الطريقة المباشرة لدػ شركات 
 الصناعات اإلنشائية في قطاع غزة

Proposed system for the 
development of the process 
of determining the Office of 
the President. According to 
the principle of the direct 
method of construction 
companies in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر السمات الشخصية لدػ مدراء  ايمف حسف دمحم الديراكؼ 
المشاريع في نجاح مشاريع 
 المنظمات اليمية في قطاع غزة

The role of the project 
managers' personality in 
the success of the NGO 
projects in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اسماعيل حسف عبد 
 الرحمف صالح

تقييـ نقدؼ إلدارة االتصاالت 
الداخمية لممشاريع "المشتركة بيف 
اإلدارات" في مكتب األكنركا 
اإلقميمي في غزة ضمف قطاع 
 اإلنشاءات كالبنى التحتية

A critical evaluation of the 
Internal "Cross-

Departmental" Projects 
Communications 

Management at UNRWA-
Gaza Field Office within the 

Construction & 
infrastructure sector 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر رأس الماؿ الفكرؼ عمى اإلبداع  دمحم مركاف خميل االغا
في إدارة  التنظيمي لدػ العامميف

عمميات ككالة الغكث لتشغيل 
 البلجئيف الفمسطينييف ػ األنركا غزة

The impact of intellectual 
capital on the organizational 
creativity of the staff in the 
management of UNRWA 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



operations for the operation 
of Palestinian refugees 

UNRWA Gaza 
استراتيجيات التنمية البشرية كدكرىا  ميسكف زكي دمحم فكجك

في الحد مف ظاىرة ىجرة الكفاءات 
العممية في فمسطيف دراسة حالة 

 قطاع غزة

Human development 
strategies and their role in 
reducing the phenomenon 
of brain drain in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إدارة الخدمات المكجستية اإلنسانية  عبل دمحم رشاد الشرفا
في قطاع المنظمات غير الحككمية 

-2008في قطاع غزة خبلؿ )
( الحرب عمى غزة )حممة 2009

 الرصاص المصبكب(

Humanitarian Logistics 
Management in the NGOs 
Sector in Gaza Strip during 
(2008-2009) War on Gaza 

(Operation Cast Lead) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر إدارة المكارد البشرية في  نداء دمحم عمي النجار
صناعة المعمكمات في ظل اقتصاد 

المعرفة دراسة حالة الجامعة 
غزة-اإلسبلمية  

The Role of Human 
Resource Management in 
the Information Industry in 
the Knowledge Economy 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر الذكاء االستراتيجي عمى عممية  سعاد حرب سميـ قاسـ
اتخاذ القرارات دراسة تطبيقية عمى 
المدراء في مكتب غزة اإلقميمي 

 التابع لؤلكنركا

The Impact of Strategic 
Intelligence on the Decision 

Making Process An 
operational study of 

managers at UNRWA's 
Gaza Regional Office 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سحر بشير مصباح 
 البردكيل

تقييـ تطبيق محاسبة المكارد البشرية 
في المنظمات شبو الحككمية الكبرػ 

 في قطاع غزة

The Assessment of Human 
Resource Accounting 

Application in Major Semi 
Public Organizations in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تحميل تنافسي لقطاع التعميـ العالي  دمحم فرحات دمحم فرحات
في قطاع غزة مف خبلؿ تكييف 

يز الخامس لمقكاتنمكذج بكرت  

Competitive Analysis of the 
Higher Education Sector in 
the Gaza Strip by Adapting 
Porter's Five Forces Model 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدربو اسماعيل عمي 
 أبكعمرة

تقييـ التطكير التنظيمي بككالة 
الغكث مف كجية نظر مكظفي 

تب غزة مع التركيز عمى اإلدارة مك
 كالقيادة

Evaluation of UNRWA's 
organizational development 
from the point of view of 

the staff of the Gaza office 
with emphasis on 
management and 

leadership 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ندػ عزك عبدالفتاح 
كتالكحم  

كسائل اإلعبلـ االجتماعي كتأثيرىا 
عمى اتخاذ القرار لدػ اإلدارة العميا 
 دراسة حالة الجامعة اإلسبلمية

Social media and its impact 
on decision-making among 

senior management 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  Assessment of the digital 2012قمية في المكتبات  تقييـ الفجكة الر  سممو دمحم سميماف شعت



الجامعة اإلسبلمية غزة جامعة 
 األزىر جامعة األقصى

divide in libraries Islamic 
University Gaza Al - Azhar 

University Al - Aqsa 
University 

 اإلسبلمية

ىنادؼ ربحي صالح 
 صالح

  The Role of HRM Practices 
in Imporoving Career 

Development Opportunities 
of the NGO Staff in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أسامة زياد يكسف 
 البمبيسى

جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى 
األداء الكظيفي لمعامميف في 
ع المنظمات غير الحككمية في قطا

 غزة

The quality of the career 
and its impact on the job 

performance of the 
employees of NGOs in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر المنظمات غير الحككمية  كفاء مفيد جمعة الكفارنة
الفمسطينية في تعزيز خبرات 

 العامميف فييا

The role of Palestinian 
NGOs in enhancing the 

expertise of their 
employees 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ الجاىزية إلدارة األزمات  خالد كليد جمعة الرضيع
كالككارث دراسة مسحية عمى ضباط 
 جياز الدفاع المدني في قطاع غزة

Preparedness for Crisis and 
Disaster Management 

Survey on Civil Defense 
Officers in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم رفيق محمكد 
 المدىكف 

  Factors Influencing the 
Online Shopping Behavior 
Case Study: Students of 
The Islamic University of 

Gaza 

تير ماجس 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدهللا كليد حسف 
 المدلل

تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات 
الحككمية الفمسطينية كأثرىا عمى 
مستكػ األداء دراسة تطبيقية عمى 
 مؤسسة رئاسة مجمس الكزراء

The application of 
knowledge management in 
Palestinian governmental 

institutions and their impact 
on the performance level 
An applied study on the 

institution of the Presidency 
of the Council of Ministers 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبد الرحمف دمحم 
 مصطفي جبر

اإلبداع اإلدارؼ كأثره عمى األداء 
ة عمى مديرؼ الكظيفي دراسة تطبيقي

مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع 
 غزة

Administrative Creativity 
and its Impact on Job 

Performance An applied 
study on UNRWA school 

principals in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الفتراضي عمى أثر تطبيق التدريب ا رامي فؤاد خميل غبكف 
جكدة التدريب لدػ ديكاف المكظفيف 

The impact of the 
application of the training 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 on the quality of training العاـ في قطاع غزة
training in the General Staff 

in the Gaza Strip 
باسمة رمضاف دمحم سالـ 

 ديب
تطكير األداء اإلدارؼ كالخدماتي في 
 بمدية غزة مف خبلؿ إدارة المعرفة

Development of 
Administrative and Service 

Performance at the 
Municipality of Gaza 
through Knowledge 

Management 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كفاح عمياف مكسي 
 الراجكدؼ

تيبات العمل المرنة عمى أثر تر 
إنتاجية العامميف في قطاع تكنكلكجيا 
المعمكمات كاالتصاالت "دراسة 
ميدانية عمى قطاع تكنكلكجيا 

المعمكمات كاالتصاالت في قطاع 
 غزة"

Impact of Flexible Work 
Arrangements on Workers' 
Productivity in Information 

and Communication 
Technology Sector "An 
Empirical Study of the 
Gaza Strip ICT Firms" 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

طمعت محمكد يكسف 
 الجرجاكؼ 

أثر القدرات الفنية لدػ إدارة 
المنظمات غير الحككمية عمى 

 تجنيد األمكاؿ

Impact of technical capacity 
of NGO management on 

fundraising 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

جياد جابر سبلمة 
 بدكاف

كاقع تطبيق إدارة عبلقات الزبائف 
E - CRMاإللكتركنية  في  

 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

The reality of e - CRM 
application in the 

Palestinian universities in 
the Gaza Strip 

لجامعة ا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سماح شعباف احمد 
 عكدة

تأثير صيانة المكارد البشرية عمى 
أداء الجامعات الفمسطينية في قطاع 

 غزة

The impact of the 
maintenance of human 

resources on the 
performance of Palestinian 

universities in the Gaza 
Strip 

ة الجامع ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

احمد خضر ابراىيـ 
 خضير

أثر سياسات منافذ البضائع عمى 
 الصناعات الخشبية في قطاع غزة

The impact of the policies 
of goods outlets on the 

wood industries in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ك ناجي أحمد دمحم أب
 مغيصيب

العكامل المؤثرة عمى تقبل المدرسيف 
لمعمل عمى نظاـ مكدؿ لمتعميـ 
اإللكتركني دراسة حالة الجامعة 

 اإلسبلمية

Factors affecting the 
acceptance of teachers to 
work on the Modell system 
of e - learning study case 
of the Islamic University 

معة الجا ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معتز سعد عبدالقادر 
 المغارؼ 

مدػ جاىزية الجامعات الفمسطينية 
لتطبيق عممية التقييـ الذاتي 

دراسة مقارنة  -المؤسسي بفاعمية 
بيف جامعة األزىر كاإلسبلمية 

The extent to which 
Palestinian universities are 

ready to implement the 
process of self-evaluation 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 of institutions effectively - A كاألقصى
comparative study between 
Al-Azhar University, Islamic 

and Al-Aqsa University 
جمانة عبد الكىاب 

 زكرؼ شمبي
كاقع اإلدارة اإللكتركنية في الجامعة 

أثرىا عمى التطكير اإلسبلمية ك 
 التنظيمي

The reality of electronic 
administration in the Islamic 
University and its impact on 
organizational development 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

التخمص مف النفايات كخطكة أكلى  دمحم سفياف دمحم أبكشعباف
الضعيف "دراسة لعممية التصنيع 

 تجريبية لشركات قطاع غزة"

Wastes Eliminiation as the 
First Step for lean 

Manufacturing "An Empirical 
Study for Gaza Strip 
Manufacturing Firms" 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حسف دمحم سعيد حسف 
 أبك ككيؾ

نظمة دكر اليياكل التنظيمية كاأل
اإلدارية في تطكير أداء األجيزة 
األمنية دراسة تطبيقية عمى ضباط 
 األجيزة األمنية في قطاع غزة

The role of organizational 
structures and 

administrative systems in 
the development of the 

performance of the security 
services applied to the 
officers of the security 

services in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فارس عبد الجكاد فارس 
 شبليل

األساليب الكمية في صنع القرار 
كحل المشكبلت دراسة تطبيقية عمى 

 جياز الدفاع المدني بغزة

Quantitative Methods in 
Decision Making and 

Problem Solving An applied 
study on the civil defense 

apparatus in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

منار عكض صابر دمحم 
 حسف

دراسة تأثيرات النمط المعرفي في 
دراسة استخداـ التكنكلكجيا في دراسة 
استخداـ األفراد لؤلكنركا المعينيف 

 حديثا في مجاؿ التعميـ"

Examining the effects of 
cognitive style in 

individuals' Technology Use 
Decision Making  

Case study on UNRWA.s 
newly appointed secretaries 

in education field 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محددات ىيكل التمكيل لدػ شركات  دمحم حيدر دمحم مكسى
لنقالػة الكطنية في االتصاالت ا

الكطف العربي دراسة مقارنػػة 
(2006-2011)  

Determinants of Financing 
Structure of National Mobile 

Telecommunications 
Companies in the Arab 

World Comparative Study 
(2006-2011) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ل عبدالماجد شحدة خمي
 العالكؿ

مدػ تكافر متطمبات نجاح تطبيق 
اإلدارة اإللكتركنية في الجمعيات 

الخيرية الكبرػ في قطاع غزة كأثرىا 

The availability of the 
requirements for the 

success of the application 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



عمى االستعداد المؤسسي ضد 
 الفساد

of electronic administration 
in the major charities in the 
Gaza Strip and their impact 

on institutional 
preparedness against 

corruption 
حسيف فريح مصطفى 

 ابك مديف
دكر إدارة العبلقات العامة في 
القطاع المصرفي مف كجية نظر 
إدارة البنؾ كالعمبلء دراسة تطبيقية 

بنؾ فمسطيفعمى   

The role of the Public 
Relations Department in the 

banking sector from the 
point of view of the Bank's 

management and 
customers is an applied 

study on Bank of Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تيجيات تطكير الخدمات استرا حاـز دمحم عبدهللا شحادة
المقدمة لذكؼ اإلعاقة البصرية في 
مؤسسات رعاية المكفكفيف في قطاع 

 غزة

Strategies for Developing 
Services for People with 
Visual Disabilities in Blind 
Care Institutions in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ماجد دمحم المصرؼ رامي  غمكض الدكر الكظيفي كأثره عمى  
دراسة  -تفكيض الصبلحيات 

تطبيقية عمى كزارة الحكـ المحمي 
 بقطاع غزة

Ambiguity of the role of the 
job and its impact on the 
delegation of powers - an 

applied study on the 
Ministry of Local 

Government in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم عمر حمداف 
 المصرؼ 

دكر القطاع الحككمي في إدارة 
الككارث التي تمر بيا مناطق قطاع 
غزة كأساليب مكاجيتيا دراسة حالة 
الحرب األخيرة التي تعرض ليا 

 قطاع غزة "حرب الفرقاف"

The role of the government 
sector in the management 
of disasters in the Gaza 
Strip and the methods of 

confronting them The study 
of the state of the recent 

war in the Gaza Strip, "War 
of the Criterion" 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

خالد ادريس شاكر 
 دحبلف

 أثر التغيير عمى مستكػ رضا
العامميف بشركة تكزيع الكيرباء 
 بمحافظات غزة ػ دراسة ميدانية

The impact of change on 
the level of satisfaction of 

employees in the Electricity 
Distribution Company in the 
governorates of Gaza field 

study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ليد دمحم عاشكرأحمد ك  مدػ تكافر الرؤية اإلستراتيجية  
لتنمية  كتطكير خدمات القطاع 
المصرفي دراسة تطبيقية عمى 

The availability of the 
strategic vision for the 

development and 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 development of banking البنكؾ العاممة في فمسطيف
services. An applied study 

on banks operating in 
Palestine 

نياؿ رفيق حمداف 
 ابكالعيس

تقييـ تجربة ديكاف المكظفيف العاـ 
 اإللكتركنية في قطاع غزة

Evaluation of the 
experience of the General 
Staff Office in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

األعماؿ إدارة  

مؤسسات التكظيف غير الحككمية  ادىـ دمحم رشدؼ ابك قرف 
كدكرىا في تكفير احتياجات فرص 
العمل لؤلفراد كالمؤسسات العاممة 

 في قطاع غزة

Non-governmental 
employment institutions and 
their role in providing job 

opportunities for individuals 
and institutions operating in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات  فيد دمحم نعماف زيادة
الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى 

 إدارة األزمات

Impact of training on the 
ability of international 

institutions operating in the 
Gaza Strip to manage 

crises 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم جميل حسف 
 الزعانيف

إجراءات التعييف المتبعة في 
التكظيف لبمديات بيت حانكف كبيت 

 الىيا دراسة مقارنة

The recruitment procedures 
used in the recruitment of 
the municipalities of Beit 

Hanoun and Beit Lahia are 
a comparative study 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سامر دمحم معيف/ شعباف 
 شعت

دكافع تحقيق اإلندماج بيف شركات 
التأميف العاممة في فمسطيف 

كمحدداتو مف كجية نظر العامميف 
في فركع الشركات العاممة في قطاع 

 غزة

Motivations for fulfilling 
amalgamation of insurance 

societies working in 
Palestine from the point of 

view of the employees 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

االحتراؽ الكظيفي لدػ المرأة العاممة  أماني بساـ سعيد الجمل
في مؤسسات السمطة الكطنية 

ةالفسطينية في قطاع غز   

الجامعة  ماجستير  2012  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ليمى جميل محمكد 
 أبكرمضاف

كاقع تقييـ المشاريع النسكية التي 
تنفذىا المؤسسات غير الحككمية في 
قطاع غزة مف كجية نظر منسقي 

 المشاريع

Assessing The Evaluation 
of Women Projects 

Implemented By NGOs in 
Gaza Strip: Projects 

Coordinators Perspective 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دعاء عطيو دركيش 
 الثبلثيني

فاعمية المنح الصغيرة في التمكيف 
 االقتصادؼ لؤلسر الفمسطينية الفقيرة
دراسة تطبيقية عمى برنامج التمكيف 
 االقتصادؼ في قطاع غزة )ديب(

Effectiveness of 
Microgrants in the 

Economic Empowerment of 
Poor Palestinian Families 
Case Study on Economic 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Empowerment Programm in 
Gaza Strip (DEEP) 

تقييـ كفاءة األقساـ األكاديمية  ابراىيـ حامد عبد كحيل
مف باستخداـ نمكذج التحميل المغ

 كطريقة شانكف 

Evaluation of Academic 
Departments Efficiency 

Using Data  Envelopment 
Analysis (DEA) and 
Shannon's Entropy 

Approaches 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ
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أحمد مكسى أحمد فرج 
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المعمكمات في تطكير األداء 
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Challenges Case Study On 
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األكاديمييف في المشاريع البحثية 
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معيف زىير اسماعيل 
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عبدهللا غالب حسف 
 نصرهللا
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التدكير الكظيفي لمقيادات األمنية  احمد عزمى احمد عزاـ
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داخمية في األجيزة األمنية لكزارة ال
غزة -الفمسطينية   

Job Rotation and its impact 
on the moral of employees 

in the security force of 
Palestinian ministry of the 

Interior-Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ايماف حسف جمعة 
 نصار

جكدة حياة العمل كأثرىا عمى تنمية 
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كفاء رمضاف شعباف 
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كالمتكسطة في قطاع غزة لمفيـك 
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 Construction and المعمكمات
Information Technology 

Sectors 
إيناس عبدالعزيز عمي 

 الرنتيسي
العكامل المؤثرة في عممية اتخاذ 

القرار في مجاؿ التخطيط الحضرؼ 
 دراسة حالة: بمديات قطاع غزة
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مدػ ممارسة التمكيف اإلدارؼ  ىيثـ دمحم ىاشـ العطار
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دكر تطبيق مبادغ الحكـ الرشيد في  احمد فتحي رزؽ الحمك
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principles of good 
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and its effect on the 
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تحقيق نظاـ دعـ قرار أساسو  أحمد فايز مقبل أبكلبدة
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تحي فضل ميسرة ف
 ابكداف

العكامل المؤثرة عمى  قرارات ترقية 
المكظفيف في المؤسسات الحككمية 
دراسة حالة : كزارة االقتصاد 

 الكطني بغزة _فمسطيف

Factors Affecting  
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Ministry of National 
Economy 

 Gaza - Palestine 
نسريف غانـ عبدهللا 

 أبكشاكيش
محددات الثقة التنظيمية كآثارىا عمى 
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Antecedents and 
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محمكد عايش سميماف 
 أبكالمبف

دكر تقنية تنقيب البيانات في 
دارة العبلقة مع الزبائف  التسكيق كا 
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إسبلـ عصاـ خضر 
 ىممك

دكر الجامعات الفمسطينية في خدمة 
المجتمع في ضكء مسؤكليتيا 

ظر أعضاء االجتماعية مف كجية ن
 الييئة التدريسية

جامعة األقصى" -"دراسة حالة   

Role of Palestinian 
Universities in Serving 
Society Through Their 
Social Responsibility 
According to Their 

Academic Teaching Staff 
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Study 
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Obstacles to Strategic 
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متطمبات استدامة الميزة التنافسية  عمي دمحم عمياف عمي
في التعميـ العالي كجية النظر 
القائمة عمى أساس المكارد دراسة 
 حالة الجامعة اإلسبلمية بغزة
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تأثير المحددات الداخمية لشركات  كساـ خالد يكسف االغا
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Export Performance 
ىاني محمكد سميماف 

 الكرنز
أثر تطبيق ذكاء األعماؿ اإلدارؼ 
( MBIباستخداـ اليكاتف الذكية )
عمى عممية اتخاذ القرارات دراسة 
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 الفمسطينية جكاؿ
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أثر الحمل الزائد لممعمكمات عمى  رشا كليد حسف ابكركؾ
اف العمل )دراسة االدارة في مك

حالة: الجامعات في غزة )الجامعة 
اإلسبلمية، جامعة األزىر كجامعة 
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ىبو عطيو احمد 
 ابكجربكع

كاقع تخطيط اإلحبلؿ كالتعاقب 
الكظيفي في المنظمات غير 
 الحككمية الرئيسة في قطاع غزة
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ؿإدارة األعما  

كاقع نظـ معمكمات المكارد البشرية  أحمد عطا حسكنة عكدة
كدكرىا في فعالية العمل اإلدارؼ في 
المنظمات غير الحككمية في قطاع 
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The reality of human 
resources information 

system and its impact on 
the effectiveness of the 
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عماد زىير عمي 
 المصرؼ 

العكامل المؤثرة في فعالية التمكيل 
األجنبي المشركط لمناطق السمطة 

 الكطنية الفمسطينية
دراسة حالة: مؤسسات المجتمع 

 المدني في قطاع غزة
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اسماعيل جماؿ 
 مصطفى ابك سعدة

مدػ تطبيق معيار القيادة كفق 
ركبي لمتميز في النمكذج األك 

الكمية -مؤسسات التعميـ العالي
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غاده طالب محمكد 
 برغكث
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during the period (2008-
2012) 
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رة األعماؿإدا  

عزيزة عبدالرحمف 
 عبدهللا صياـ

كاقع تطبيق نظاـ إدارة المكاىب 
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 الكسطى كالعميا
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المعكقات اإلدارية التي تكاجو  زكريا دمحم عطكه زعرب
أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 
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عبير احمد عمي 
 اسماعيل

العكامل المؤثرة في تطكير الخدمات 
الصحية المدرسية دراسة حالة كزارة 
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ىبل عبدالفتاح منصكر 
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العكامل المؤثرة عمى إنتاجية 
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تكجو العامميف نحك ثقافة العمل  أحمد سممي دمحم حمكدة
بأماف في أقساـ العناية المركزة 
التابعة لممستشفيات الحككمية في 

 مدينة غزة
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حنيف نعماف عمي 
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أثر المساءلة اإلدارية عمى األداء 
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الميزة التنافسية في الجامعات 

كجية  الفمسطينية في قطاع غزة مف
 نظر األكاديمييف
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اإلدارة العميا في المنظمات غير 
الحككمية العاممة في مجاؿ التأىيل 
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rehabilitation in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع استخداـ طرؽ التركيج  اياد حسيف دمحم اسماعيل
اإللكتركنية كأثرىا ماليًا عمى شركات 
االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات 

لشركات دراسة تطبيقية عمى ا
العاممة في قطاع غزة كالضفة 

 الغربية

The reality of the use of 
electronic mthods for 

promotion and its impact on 
the sales of comm. and 

information tech. 
corporations in Gaza Strip 

and West Bank 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

غانـ أبك  فراس نبيل
 نقيرة

استخداـ نمكذج محاكاة إلدارة 
األزمات كالطكارغ دراسة حالة: 
 مصمحة مياه بمديات الساحل

(A Case Study on Coastal 
Municipalities Water Utility 

"CMWU") Using a 
Simulation Model for Crisis 

and Emergency 
Management 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

رة األعماؿإدا  



عائشة يكسف محمكد 
 البسيكني

إسيامات التمكيل الدكلي في تطكير 
قطاع الرعاية الصحية في كزارة 
الصحة الفمسطينية في قطاع غزة 
 مف كجية نظر المدراء العامميف فييا

The Contributions of the 
International funds in 

Developing the Palestinian 
Health Care System in the 
Ministry of Health-Gaza 

from Managers' Perspective 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد صبرؼ خميس 
 أبك حبيب

كاقع تطبيق معايير الشفافية الدكلية 
في المنظمات الدكلية العاممة في 

 قطاع غزة
دراسة حالة: ككالة غكث كتشغيل 

ألكنركا البلجئيف الفمسطينييف ا
UNRWA 

The Reality of International 
Transparency Standards' 
Application within The 

International Organizations 
Operating in The Gaza 

Strip. 
Case study: "United Nations 
Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees - 

UNRWA In Gaza" 

امعة الج ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد إبراىيـ محمكد 
 سمماف

أثر التخطيط االستراتيجي ألنظمة 
المعمكمات عمى مستكػ اإلبداع 
االستراتيجي دراسة تطبيقية عمى 
شركات االتصاالت كتكنكلكجيا 

 المعمكمات في قطاع غزة

Implications of Strategic 
Information Systems 

Planning (SISP) on the 
level of strategic 

innovation- Empirical study 
on the ICT firms in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أكـر زكى مصطفى 
 الدنف

األداء العالي في  دكر نظاـ عمل)
دراسة حالة:  -تحقيق الريادية 

 (الجامعة اإلسبلمية بغزة

(The Role of High 
Performance Work System 

(HPWS) in Achieving 
Corporate Entrepreneurship 

- Case Study: Islamic 
University of Gaza) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل السمككية المؤثرة عمى اتخاذ  سحر دمحم ىاشـ ابك ندػ
قرار االستثمار:دراسة تطبيقية في 

يف لبلكراؽ الماليةسكؽ فمسط  

Behavioral Factors 
Infiuencing Investment 
Decision Making: An 

Empirical Study of Palestine 
Stock Exchange 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

شيريف زىير رشاد 
 البيطار

دكر التخطيط االستراتيجي لممكارد 
 البشرية في رفع مستكػ التمكيف
الكظيفي في المؤسسات غير 

 الحككمية في قطاع غزة

The role of strategic 
planning for human 

resources in raising the 
efficiency of empowerment 
career in non-governmental 

organizations 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فدكاف دمحم عبدالعزيز 
 ابكشريعة

إدراؾ كاتجاىات المدراء العامميف في 
مؤسسات الخدمة المدنية الفمسطينية 

Perception & Attitudes of 
managers working in 

الجامعة  ماجستير  2014
سبلميةاإل  

 إدارة األعماؿ



 Palestinian Civil Service نحك ممارسات إدارة المكارد البشرية
Institutions towards Human 

Resource Management 
Practices 

صبلح أنكر صبلح 
 سكيؾ

عبلقة الحمل الزائد لممعمكمات 
بعممية اتخاذ القرار لممدراء في 

المنظمات الدكلية غير الحككمية في 
 قطاع غزة

The Relationship between 
information overload and 

managers' decision making 
process at international 

NGOs in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نسريف ركحي محمكد 
 سالـ ديب

كاقع تطبيق المنيج الشمكلي لضماف 
الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي 
 دراسة حالة الجامعة اإلسبلمية بغزة

Aholistic Approach to 
Achieve Quality Assurance 

At Higher Education 
Institution IUG Case Study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دينا سمير صالح 
 أبكشعباف

تقييـ خدمات ما بعد التدريب 
المستخدمة في القطاع الخاص في 

 قطاع غزة

Assessment of After 
Training Services 

Techniques used in Private 
Sector at Gaza Strip 

جامعة ال ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل المؤثرة في تحديد الفئة  شيماء منار سعيد كادؼ
المستيدفة في برنامج المساعدات 
الغذائية مف كجية نظر المستفيديف ػػ 

دراسة حالة: برنامج الطكارغ 
غزة -باألكنركا   

Factors affecting the 
identification of the target 

group in the food aid 
program from the 

beneficiaries' point of view 
Case Study: UNRWA 
Emergency Program - 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

لما بساـ عبدهللا 
 الغصيف

دكر برامج إدارة عبلقة العمبلء في 
خمق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية 

رنت )شركة فيكجف لخدمات اإلنت
 كأنظمة االتصاالت(

The Role of Client 
Relationship Management 
of Creating A Competitive 

Advantage 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نظرة مستقبمية حكؿ تطكير  خميل عزيز خميل كرد
تسييبلت خدمات رسك السفف 
)الشحف كالتفريغ( في ميناء غزة 

خداـ تقنية المحاكاةالبحرؼ باست  

A prospected Study For 
Development Of Berths 

Facility Services (Loading 
and Unloading) Of Gaza 
Seaport Using Simulation 

Techniques 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رشيد سيف الديف رشيد 
 عكدة

 تقييـ مدػ فعالية نظاـ الرقابة عمى
األغذية دراسة حالة بمدية غزة 

 كبمديات شماؿ غزة

Evaluate the Effectiveness 
of the Food Control System 

A Case Study on the 
Municipality of Gaza and 
Municipalities of North 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  General Personnel Council 2014اف المكظفيف العاـ في دكر ديك نكر عمي عبدالحميـ 



تمكيف المرأة في المناصب القيادية  الديراكؼ 
 الحككمية

role in the empowerment of 
women in leadership 

positions in government 
from the perspective of 

senior management 

 اإلسبلمية

نس فريح حاـز يك 
 المصدر

كاقع عدالة الركاتب في ممارسات 
التعكيض دراسة حالة: ككالة االمـ 
 -المتحدة لغكث ك تشغيل البلجئيف

 مكتب غزه االقميمي

The Reality of Salaries' 
Justice in Compensation 
Practices Case Study: 
UNRWA Gaza Field 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

ماؿإدارة األع  

ميساء حسف يكسف 
 أبكغمكة

أثر تطبيق مفيـك المنظمة المتعممة 
عمى األداء المؤسسي لدػ شركة 

 االتصاالت الفمسطينية

"The Impact of Applying the 
Concept of Learning 

Organization on Institutional 
Performance in the 

Palestinian 
Telecommunications 

Company 
(PalTel) in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معكقات تطبيق اإلدارة بالمشاركة  رماح أحمد ديب حجك
في شركات التأميف التعاكني في 

 فمسطيف

Obstacles of Participative 
Management 

Implementation in 
Cooperative Insurance 
Companies in Palestine 

لجامعة ا ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ريياـ دمحم يكسف دمحم 
 الزمارة

فاعمية إدارة برنامج تعكيض 
المتعرضيف لحكادث الطرؽ )دراسة 
تطبيقية عمى شركات التأميف العاممة 

 في قطاع غزة(

Effectiveness of 
Compensating Road 
Casualties Program 

Management 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

 إدارة األعماؿ

العكامل المؤثرة في تطبيق نظـ  نكر فضل نعيـ نعيـ
العمل عف بعد في فمسطيف دراسة 
حالة شركة عمل ببل حدكد كمداد 

 بقطاع غزة

Influential Factors Affecting 
Applying Telework in 

Palestine, Case Study: 
Work Without Borders & 

Medad Associations-Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أماني حساـ شحاده 
 قديح

استراتيجية تمكيف المكارد البشرية 
كعبلقتيا بتحقيق األىداؼ 

االستراتيجية في البنكؾ اإلسبلمية 
 في قطاع غزة

Empowerment of Human 
Resources Strategy and its 

Relationship with the 
Achievement of the 

Strategic Objectives  in 
Islamic Banks in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بياء الديف احمد حسف 
 طبيل

الحكافز كاألداء الكظيفي بيف 
الممرضيف في مستشفيات قطاع غزة 

فمسطيف -الحككمية   

Motivation and Job 
Performance among Nurses 
in Gaza Strip Governmental 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Hospitals - Palestine 
نحك حككمة تكنكلكجيا المعمكمات  رامي رياض دمحم لبد

في القطاع الحككمي الفمسطيني: 
 دراسة ميدانية

Towards an Abbreviated 
Model of IT Governance for 

Palestinian Government 
According to COBIT 5 

framework 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ مبلءمة المعايير المستخدمة  انس رياض مصباح لبد
في تسعير أجرة النقل العمكمي في 
 قطاع غزة مف قبل كزارة المكاصبلت

The appropriateness of the 
Criteria Used for Pricing of 

public Transportation 
Services in Gaza Strip - 

Applied Study in Ministry of 
Transportation 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر الدعـ التنظيمي عمى تنمية  احمد ديب دمحم ماضي
االستغراؽ الكظيفي لدػ العامميف 
في مكتب غزة اإلقميمي التابع 

 لؤلكنركا

The Impact of Organization 
Support on Developing the 
Job Involvement - Case 

Study: UNRWA Gaza Field 
Office 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عرفات دمحم راضي أبك 
 جرؼ 

العكامل المؤثرة في تمثيل ذكؼ 
اإلعاقة في الكظائف الحككمية 

ارة العميا اإلدارية مف كجية نظر اإلد
دراسة حالة عمى كزارة  -كالكسطى 

 االقتصاد الكطني

Factors affecting the 
representation of persons 

with disabilities in 
government administrative 

functions from the 
perspective of the upper 
and middle management 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

األعماؿ إدارة  

يعقكب عبدالرحمف 
 يعقكب الغبلييني

قياس الجاىزية لممدراء عمى التنفيذ 
الفعاؿ لعممية جديدة لممكارد البشرية 
دراسة تطبيقية عمى مدراء المجنة 

 الدكلية لمصميب األحمر

Measuring th readiness of 
Managers to Effectively 
Implement a New HR 

Process An Empirical Study 
on "The International 
Committee of the Red 

Cross Managers" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الحكسبة السحابية كإطار عمل  عمر خميل طو سمكر
مستقبمي إلدارة المنظمات الدكلية 
غير الحككمية دراسة حالة عمى 
المنظمات الدكلية غير الحككمية 

قطاع غزةالعاممة في   

Cloud Computing as a 
Future Framework for 
INGOs Management, a 
Case Study on INGOs 
working in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

استخداـ اإلنترانت كعبلقتو بمستكػ  اياد فؤاد داكد الجماصي
الخدمة المقدمة لممرضى في 

الصحة بقطاع غزةمستشفيات كزارة   

Intranet use and its relation 
to the quality of service 

provided to the patients in 
the hospitals of the Ministry 
of Health in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  To what extent NGOs in 2014ر إلى أؼ مدػ تقـك المنظمات غيمحمكد حمكدة محمكد 



الحككمية في غزة بتطبيق المكازنات  السقا
القائمة عمى األداء كالبرامج عمى 
" )مف منظكر كبار PPBBأساس "

 السف

Gaza applying Performance 
& Programs-Based 

Budgeting "PPBB" (From 
Seniors perspective 

 اإلسبلمية

امي دمحم عكدة ابك س
 كميل

المساعدات الدكلية كعبلقتيا في 
استمرارية المشاريع الصغيرة المتعثرة 
العاممة في قطاع غزة الممكلة مف 

 قبل مؤسسات اإلقراض
 ESAFدراسة حالة برنامج 
 لمساعدة المشاريع الصغيرة

The Relation of 
International Aids on the 
Sustainability of Defaulted 
Micro Projects Funded by 
Microfinance Institutions 
working in the Gaza Strip 
(Case Study: Expanded & 

Sustained Access to 
Financial Services "ESAF" 

Program) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ابراىيـ عبدربو سميماف 
 أبكجبل

كتحسيف  استخداـ المحاكاة لتقييـ
أداء قطاع الجكازات كاالحكاؿ 
المدنية )دراسة حالة عمى مديرية 

 غزة(

The Use of Simulation To 
Evaluate And Enhance The 
Performance Of Passports 
And Civil Affairs sector A 

Case Study on Gaza 
Directorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدهللا منصكر  احمد
 جرغكف 

دكر تكنكلكجيا المعمكمات في 
التنسيق بيف األجيزة األمنية 

الفمسطينية راسة حالة كزارة الداخمية 
 الفمسطينية في قطاع غزة

The role of information 
technology in coordination 
betwen Palestinian security 

agencies in Palestinian 
Interior Ministry-Gaza Strip 

(Polic, Internal Scurity 
Agency, Security and 
Protection Agency) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر الميارات الناعمة في عممية  عبل نعيـ عمر حجاج
 اقتناص الكظائف االدارية

Soft Skills Role in Job 
Hunting 

الجامعة  ماجستير  2014
يةاإلسبلم  

 إدارة األعماؿ

دكر اتحاد المكظفيف العرب بككالة  احمد رجب دمحم فارس
الغكث في قطاع غزة في تحقيق 

 مصالح العامميف

The Role Played by the 
Local Staff Union at 

UNRWA in Gaza Strip to 
Keep the Interests of 

Employees 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر درجة االمتثاؿ باألنظمة  محمكد عمر ابراىيـ لبد
كالقكانيف عمى عمل المؤسسات 

 الخيرية بقطاع غزة

Effect of Laws and 
Regulations Compliance 

Level on Charities Work in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بيق نظاـ إدارة الجكدة معكقات تط حساـ دمحم سعيد حسكنة
ISO 9001:2008 في مصانع  

قطاع غزة،  -المكاد الببلستيكية

Implementation Barriers of 
Applying ISO 9001: 2008 

on Plastic Factories - Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 Strip and how to overcome كطرؽ التغمب عمييا
it 

ض احمد تحرير عك 
 حماد

استراتيجيات التكاصل لجمب التمكيل 
في المنظمات الغير حككمية عبر 
استخداـ التكنكلكجيا دراسة حالة 

)شبكة المنظمات الغير حككمية في 
 قطاع غزة(

The Use of Technology 
Based communication 

Strategies for Fundraising 
in NGOs- A Case Study on 
PNGOs Network in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رائد دمحم زياد ىاشـ 
 ابكشيبل

Polyethylene Terephthalate 
(PET) Preform Design: A 

Quality Function 
Deployment (QFD) 

Approach 

Polyethylene Terephthalate 
(PET) Preform Design: A 

Quality Function 
Deployment (QFD) 

Approach 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ليندا يكسف داككد 
 شاىيف

أثر ميارات المكظفيف كالييكمية 
التنظيمية عمى نجاح برنامج صحة 
العائمة في مراكز الرعاية األكلية في 

 ككالة الغكث الدكلية بغزة

The Impact of Employees' 
Skills and Structure on 

Success of Family Health 
Program  at UNRWA 

Primary Health Centers in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اكـر عبدالفتاح احمد 
 البغدادؼ

العكامل المؤثرة في الحصكؿ عمى 
فرصة عمل لخريجي كميات التجارة 
في األراضي الفمسطينية  دراسة 

قطاع غزة  -حالة   

Factors Impacting Job 
Opportunities for Graduates 
of Faculties of Commerce 

in the Palestinian Territories 
A Case Study - Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معيف جابر دمحم 
 ابكدحركج

العكامل المؤثرة عمى ظاىرة التيريب 
كجية نظر العامميف  الجمركي مف

في اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس 
قطاع غزة -الفمسطينية   

The factors affecting the 
customs smuggling 

phenomenon from the 
perspective of working in 
the Directorate General of 
Customs and Excise in the 

Palestinian Gaza Strip 

لجامعة ا ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل المؤثرة عمى تقبل الطمبة  دمحم خميل قدكرة عايش
لمعمل عمى الشبكة البلسمكية دراسة 

 حالة الجامعة اإلسبلمية

Factors influencing student 
acceptance to work on 
wireless network Case 

study: The Islamic 
University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الدكر الرقابي لكزارة االقتصاد  دمحم زياد دمحم أبكىاشـ
الكطني عمى الكزارات مف المكاد 

 الغذائية

Ministry of National 
Economy oversight Role on 

imports of foodstuffs 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ماؿ أسعد كساـ ج
 البكاب السؾ

أثر استخداـ القيادة التحكيمية 
بأبعادىا عمى حفز العامميف دراسة 

البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني -حالة   

The effect of using 
transformational leadership 

dimensions to stimulate 

الجامعة  ماجستير  2014
سبلميةاإل  

 إدارة األعماؿ



workers Case study : 
Palestine Islamic Bank 

مدػ امكانية استخداـ تطبيقات  كساـ كامل ياسيف العقاد
الياتف النقاؿ في تطكير العمل 
دراسة حالة عيادات ككالة الغكث 

 في قطاع غزة

The Possibility Of The Use 
Mobile Phone Applications 
In The Development Of 

Work Case Study UNRWA 
Clinics In The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رندة راجي عمياف 
 الخضرؼ 

تقييـ بيئة خصخصة المشاريع 
اإلستراتيجية السيادية كانعكاساتيا 
عمى التنمية المستدامة في السمطة 

 الكطنية الفمسطينية

Evaluation of the 
Privatization Environment of 
the Palestinian Sovereign 
Projects and their Impact 

on Sustainable 
Development 

Case Study: Transportation 
Sector 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر رأس الماؿ البشرؼ في تجنيد  دمحم طبلؿ دمحم ابكالركس
األمكاؿ في المؤسسات األىمية 
العاممة في قطاع غزة دراسة حالة 
المنظمات األىمية في محافظة 

 الكسطى

The Role of Human Capital 
in Fundraising Applied 

Study on the Gaza Middle 
Governorate NGOs. 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تعرض أطباء المستشفيات بكزارة  حاـز غالب سعيد عمار
الصحة كاتجاىاتيـ نحك الممارسات 

سكيقية لشركات األدكية في قطاع الت
 غزة

Exposure and Attitudes of 
MOH Hospitals' Physicians 

toward the Marketing 
Practices of Pharmaceutical 

Companies in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد محمكد دمحم 
 رضكاف

جي كأثره كاقع المسح البيئي الخار 
عمى أداء مؤسسات بيع التجزئة في 
 قطاع غزة )محبلت السكبرماركت(

The reality of the external 
environmental scanning and 

its impact on the 
performance of retail 

institutions in the Gaza 
Strip (supermarkets) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

لماذا يترؾ الممرضكف أعماليـ في  احمد دمحم حسف مسمح
المستشفيات الحككمية إلى مراكز 
الرعاية الصحية األكلية في 

 محافظات غزة

Why Nurses leave their 
work from governmental 

Hospitals to Primary Health 
care Centers in Gaza 

Governorates 

الجامعة  ماجستير  2015
يةاإلسبلم  

 إدارة األعماؿ

خالد خميل حسف 
 ابكميرؼ 

العكامل المؤثرة عمى عممية تعييف / 
تثبيت القكػ العاممة المؤقتة  " مف 
كجية نظر اإلدارة العميا " )دراسة 

الجامعة اإلسبلمية في  -حالة 
 قطاع غزة(

The Factors Affecting The 
Process of Employing the 
Temporary Labor Force 

Permanently 
"from the Viewpoint of The 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Senior Management" (Case 
Study: The Islamic 

University - Gaza Strip) 
عصاـ حممي عمي 

 حماد
كاقع العكامل التنظيمية كالسمككية 
نحك االحتفاظ بالمعرفة في الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

The Reality of 
Organizational and 

Behavioral Factors Towards 
Knowledge Retention in 

Islamic University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ فعالية تطبيق النكع االجتماعي  سناء دمحم احمد عمياف
ضمف برامج األكنركا لمحد مف الفقر 

 في قطاع غزة

Effectiveness of Gender 
Dimensions Integration 
within UNRWA Poverty 

Reduction Program in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عاىد بساـ عبدالرحمف 
 الفرا

الرقابة االستراتيجية كمتطمبات    
نجاحيا في كبرػ الجامعات العاممة 

 في قطاع غزة

Strategic Control and its 
Successful Requirements in 
the Largest Universities in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رمضاف رزؽ رمضاف 
 الحايؾ

أثر العكامل المناخية عمى جكدة 
دراسة حالة العمل: قطاع 

 الصناعات الغذائية ، قطاع غزة

The Impact of Work Climate 
Factors on the Quality of 
Work Life Case Study: 

Food Industry Sector, Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر الجامعة اإلسبلمية بغزة في  ايمف احمد محمكد دبيؾ
اكتشاؼ المكظفيف ذكؼ اإلبداع في 
مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كسبل 

نيـاالستفادة م  

The Role of Islamic 
University of Gaza in 

Discovering and Investing 
in Innovative Employees in 

the Field of Information 
Technology 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبير عبد الكريـ عبد 
 القادر العجرمي

العكامل الداخمية كالخارجية لممسار 
في لممكظفيف الحاصميف عمى الكظي

 درجة ـ في إدارة األعماؿ

Intrinsic and Extrinsic 
Career Outcomes for MBA 

Degree Holders 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ كفاءة أداء الخدمات الصحية  رامي نييل ساكب مينا
المقدمة في المستشفيات الحككمية 

ستخداـ تحميل في قطاع غزة با
 مغمف البيانات

Efficiency Assessment of 
the Performance of Health 

Services Provided At 
Governmental Hospitals in 

Gaza Strip 
Using Data Envelopment 

Analysis 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نادر رياض صبحي 
 عبدالنبي

ح الحرجة ترتيب عكامل النجا
لمشركات المحتضنة في مجاؿ 
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
في غزة باستخداـ عممية التحميل 

Prioritizing Critical Success 
Factors for Incubated 

information and 
communications technology 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 enterprises in Gaza Using (AHPاليرمي )
Analytical hierarchy process 

(AHP) 
محمكد دمحم عبدالعزيز 

 ابكعيشو
أثر جكدة كاجية المستخدـ الرسكمية 
لنظـ المعمكمات اإلدارية عمى 

دافعية المكظفيف دراسة تطبيقية عمى 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة

The effect of graphical user 
interface quality of 

management information 
systems on employees 

motivation 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نكرىاف ناصر سمماف 
 الحمك

كاقع تطبيق أسس إدارة المشاريع 
لدػ مؤسسات الصناعات التحكيمية 

 في قطاع غزة

The Reality of Applying 
Projects Management 

Principles in Manufacturing 
Industries Organizations in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبد الحكيـ زكريا احمد 
 البطو

مدػ إدراؾ اإلدارة العميا كالكسطى 
ألسمكب المقارنة المرجعية كأثر ذلؾ 
عمى تحقيق التفكؽ التنافسي لدػ 

 البنكؾ العاممة بقطاع غزة

Senior & middle 
Management Perception for 
Benchmarking Method and 

its Impact on Achieving 
Excellence Competitive for 

Banks Operating  
in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حاـز دمحم الياس عمر 
 المشيراكؼ 

أثر عكامل إدارة التدخل في رفد 
مؤىل دراسة حالة:  رأس ماؿ بشرؼ 

 القطاع السياحي في قطاع غزة

The Impact of the 
Intervention Management 
Parameters on Equipping 
Qualified Human Capital 

Case Study: Gaza Tourism 
Sector 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نسريف اسامو بكر 
 الخزندار

ظفيف كتأثيرىا إدارة عبلقات المك 
عمى أداء المكظفيف في قطاعي 

 البنكؾ كاالتصاالت

Employee Relationship 
Management and its Effect 
on Employees Performance 
at Telecommunication and 

Banking Sectors 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

خالد جماؿ عمى ابك 
 سمطاف

جرا ءات العمل المؤثرة في سياسات كا 
تحقيق التكازف بيف الحياة العممية 
كالخاصة مف كجية نظر العامميف 
في المنظمات غير الحككمية في 

 قطاع غزة

"NGO's Employees' 
Perspective Toward Work 
polices and procedures 
those affecting Work-life 
balance in Gaza strip" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي  رلى مازف ظافر الشكا
لمشرطة النسائية الفمسطينية في 

ـ(2015 -ـ 2007قطاع غزة )  

Factors affecting the job 
satisfaction of Palestinian 
policewomen in the Gaza 

Strip (2007 -2015) 

الجامعة  ماجستير  2015
سبلميةاإل  

 إدارة األعماؿ

يحيي حساـ نمر 
 منصكر

كاقع منفعة أبحاث برنامج ماجستير 
إدارة األعماؿ بيف النظرية كالتطبيق 

The Reality of MBA 
Program Theses Utility 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 between theory and كتأثيرىا عمى التطكر التنظيمي
Practice in Organizational 

Development 
(Case study: IUG and 

Palestinian Ministries in the 
Gaza strip) 

يكسف رجب حمداف 
 عابد

أثر مككنات اإلدارة اإللكتركنية عمى 
فاعمية القرارات في القطاع العاـ 
دراسة حالة كزارة الداخمية الشق 

 المدني

The Impact of Electronic 
Management Components 

on The Decisions 
Effectiveness An Applied 

Study in Palestinian Interior 
Ministry Civilian Sector 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم ناصر راشد 
 ابكسمعاف

ُمحددات العدالة التنظيمية كعبلقتيا 
بسمكؾ المكاطنة التنظيمية )مف 

في جياز كجية نظر الضباط 
 الشرطة بقطاع غزة(

The Relationship between 
determinants of 

organizational justice and 
organizational citizenship 
behavior from perspective 
of police officers in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مكيف النفسي لممكارد البشرية أثر الت حناف دمحم سمماف سمماف
عمى االلتزاـ التنظيمي في القطاع 

البنكؾ التجارية المحمية  -المصرفي 
 في قطاع غزة

The Impact of Human 
Resource's Psychological  

Empowerment 
On Organizational 

Commitment In Banking 
Sector - Local Commercial 

Banks In Gaza Strip 

اجستير م 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر االنضباط اإلدارؼ عمى األداء  كماؿ راتب عمي نكفل
الكظيفي لمعامميف في الكميات 
 الجامعية الحككمية في قطاع غزة

The Impact of 
Administrative Discipline on 
Employees Performance in 
Governmental University 
Colleges in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىشاـ عصاـ سميـ 
 الطكيل

العكامل المحددة لدػ الزبائف في 
اختيار البنكؾ دراسة حالة: 
 المكظفيف في قطاع غزة

Customers Determinants of 
Bank Selection: The Case 

Study of employees in 
Gaza Strip 

جامعة ال ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

التنبؤ بتعثر الشركات عف طريق  احمد عمر دمحم االستاذ
مقاييس قائمة التدفق النقدؼ دراسة 
تطبيقية عمى الشركات المدرجة في 

 بكرصة فمسطيف

Predicting Corporate Failure 
Using Cash Flow Statement 

Based Measures An 
Empirical Study on the 

Listed Companies in the 
Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The acceptance and the 2015قبكؿ كتطبيق تكنكلكجيا المعمكمات منى عبدالفتاح حسيف 



في المنظمات غير الحككمية  خريس
 الفمسطينية العاممة في قطاع غزة

implementation of 
Information Technology (IT) 

by Palestinian Non-
Governmental 

Organizations (NGOs) in 
the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

عزالديف أحمد عبدالكريـ 
 العايدؼ

أثر القيادة التبادلية في تحقيق 
أىداؼ مشاريع المنظمات غير 
الحككمية: دراسة تطبيقية عمى 

أىيل المعاقيف في قطاع جمعيات ت
 غزة

The Impact of Transactional 
leadership on achieving the 
NGO's Projects goals: an 

applied study on 
rehabilitation societies at 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

غدير عبدالمطيف حساف 
 أبكصفر

تبادؿ المعرفة  العكامل المؤثرة عمى
كاستخداـ نظـ تخطيط مكارد 

المؤسسات في سياؽ مرحمة ما بعد 
 التطبيق

Factors Affecting 
Knowledge Sharing And 

ERP System Usage In The 
Context Of ERP Post-

Implementation 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

آالء طمعت حسف 
 القيسى

يعتبر برنامج تمكيل إلى أؼ مدػ 
المشاريع الصغيرة المدار مف قبل 
 كزارة االقتصاد الكطني ناجحاً 
 )مف كجية نظر المستفيديف(

To What Extent Does the 
Small Projects Financing 

Program Which Is 
Implemented by the 
Ministry of National 
Economy Succeed 

(From the Perspective of 
Beneficiaries) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عماد منصكر احمد 
 حبلكة

غمكض الحياة الكظيفية كأثرىا عمى 
 األداء الكظيفي

Work life Ambiguity and its 
influence on job 

Performance 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

جادة المغة االنجميزية عمى أثر إ ختاـ دمحم حامد عكيمة
فرص العمل لمخريجيف في قطاع 

 غزة

The Impact of English 
Language Proficiency on 

Job Opportunities for 
Graduates in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كساـ عمي عمر 
 الطكاشي

عمالة األطفاؿ في فمسطيف كأثرىا 
المستقبل الميني لؤلجياؿ عمى 

 القادمة

Child labor in Palestine and 
its impact on the future 
career of the coming 

generations 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نكر الديف طمب دمحم 
 المدىكف 

مجالس إدارة  مدػ انطباؽ"
التعاكنيات البمدية لمقدمي خدمات 

لنفايات الصمبة في محافظاتإدارة ا  
 "غزة

The Extent of Applicability 
of Municipal Cooperative 

Service Provider  
Solid Waste Management 

Councils in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Governorates 
فاطمة دمحم أحمد 

 العاصي
أثر الخداع التسكيقي في بناء 

كرة الذىنية لممستيمؾ في سكؽ الص
الخدمات لدػ شركات تزكيد 

 اإلنترنت في قطاع غزة

The impact of marketing 
deception to build a mental 
image of the  consumer in 

the market services for 
companies providing 

internet in the Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

ارة األعماؿإد  

مدػ تأثير نظـ المعمكمات اإلدارية  ىبة ديب سمماف قديح
عمى تطبيق االستراتيجية مف كجية 
نظر اإلدارة العميا في المصارؼ 

فمسطيف -العاممة في قطاع غزة   

The Impact of Management 
Information Systems on the 

Strategy  
Implementation from the 
Perspective of the Top 

Management in the Banks 
Operating in Gaza Strip - 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

طالب صالح طالب 
 طالب

محددات ىيكل رأس الماؿ )دراسة 
تطبيقية لمشركات المدرجة في سكؽ 

 فمسطيف لؤلكراؽ المالية(

The Determinants of Capital 
Structure an Empirical 

Study of Companies listed 
in Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حناف حسف سبلمة 
 الطبلع

تأثير جكدة البيانات عمى العمميات 
اإلدارية كعممية اتخاذ القرار دراسة 
 حالة شركات التأميف في قطاع غزة

The Impact of Data Quality 
on Business Processes and 

Decision Making Case 
Study Insurance 

Companies in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر العبلقات الدكلية لبمديات  حاـز دمحم نافع الفرا
محافظات غزة الكبرػ في حشد 

 التمكيل لمشاريع البمديات

The Role of International 
Relations of Major 

Municipalities in Gaza 
Governorates in 

Fundraising of Municipal 
Projects 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عمي ىشاـ سعيد 
 القريناكؼ 

العكامل المؤثرة في رقابة سمطة النقد 
 عمى شركات الصرافة

Factors Affecting the 
supervision of the monetary 

authority to exchange 
company 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أحمد عبدالكريـ دياب 
 السر

جكدة المكاقع اإللكتركنية كتأثيرىا 
عمى الميزة التنافسية لمجامعات 

الفمسطينية في قطاع غزة "مف كجية 
 نظر الطمبة"

Websites Quality and their 
impact on the competitive 
advantage of Palestinian 
universities in the Gaza 
Strip "from the students 

viewpoints " 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سعيد زياد سعيد عبد 
 المنعـ

البيركقراطية عمى تقديـ  أثر"
الخدمات العامة مف كجية نظر 

The Impact of Bureaucracy 
on Public Service Delivery 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



سة حالة عفالمكظف العاـ درا  
 "سمطة األراضي في قطاع غزة

from the Public Servant's 
Perspective 

Case Study on Land 
Authority in Gaza Strip 

لمتماثمة عمى أثر المعمكمات غير ا دمحم يكسف دمحم عيد
 حقكؽ الممكية في بكرصة فمسطيف

The Impact of Information 
Asymmetry on the Cost of 
Equity Capital in Palestine 

Exchange 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ناىض تكفيق حسف 
 الكيالي

دكر برامج دعـ األعماؿ التي تقدميا 
كيف المؤسسات الدكلية في تم

 الريادييف كاألعماؿ الناشئة
دراسة حالة: مسرعة األعماؿ غزة 
سكاؼ جيكس كبرنامج تيـ ستارت 
المنفذيف مف قبل مؤسسة ميرسي 

 ككر

The Role on International 
NGO's Business Support 
Programs in Empowering 

Entrepreneurs and 
Business Startups 
Case Study: GSG 

Accelerator and Team Start 
Program at Mercy Corps 

Org. 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الخادمة كعبلقتيا بااللتزاـ  القيادة" دمحم أحمد سعد غالي
التنظيمي دراسة تطبيقية عمى 
 "غزة الجامعات في قطاع

Servant Leadership And Its 
Relationship With 
Organizational 

Commitment: Empirical 
Study On Universities In 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

حساـ عبدالمجيد حمدهللا 
 االشقر

فعالية برنامج تقييـ األداء 
اإللكتركني الحديث في قياس أداء 
المكظفيف العامميف في ككالة الغكث 

 الدكلية

The effectiveness of 
electronic Performance 

Appraisal program (Eper) in 
Evaluating the performance 

of UNRWA Employees 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر تطبيق استراتيجيات إدارة الكقت  احمد كليد دمحم عامر
 عمى تنفيذ الخطط التشغيمية

دراسة تطبيقية عمى ديكاف المكظفيف 
ي قطاع غزةف  

The Impact of Implementing 
Time Management 

Strategies on Achieving 
Operational Plans. 

An Applied Study on the 
General Personnel Council 

Staff in Gaza Strip. 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

المياه  إدارة العبلقة بيف سمطة عماد عمى دمحم مكسى
الفمسطينية كمصمحة مياه بمديات 
 الساحل لقطاع المياه في قطاع غزة

The Management of 
Interface between 

Palestinian Water Authority 
and Costal Municipalities 

Water Utility of Water 
Sector in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The INGOs under Host 2015التحديات التي تكاجو المؤسسات حسف محمكد  نيايو



الدكلية غير الحككمية في الدكؿ  اليرباكؼ 
 المضيفة

Country Challenges: A 
Grounded Theory Study on 

the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

غدير حسف أحمد 
 الجديمي

اف التفاكض مف عبلقة استخداـ أرك
قبل مدراء المدارس في حل 

المشكبلت اإلدارية المدرسية دراسة 
حالة مدراء مدارس ككالة األمـ 
المتحدة إلغاثة كتشغيل البلجئيف 

 الفمسطينييف

Relationship of using the 
pillars of the negotiation by 

principals in solving 
administrative problems of 

school 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أسعد أكـر مصطفى 
 حرزهللا

أثر الجماعات غير الرسمية عمى 
اإلنتاجية  "دراسة حالة عمى 

المكظفيف في شركة االتصاالت 
 الخمكية الفمسطينية جكاؿ"

Effect of informal Groups 
on Productivity and 
Decision Making 

جامعة ال ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر إنشاء المؤسسة الفمسطينية  ياسر باسل دمحم حمد
 لضماف الكدائع عمى تطكر الكدائع

دراسة ميدانية عمى البنكؾ اإلسبلمية 
 العاممة في فمسطيف

The Impact of the 
Establishment of the 
Palestinian Deposit 

Insurance Corporation on 
the Development of 

Deposits 
An Empirical Study on 

Islamic Banks Operating in 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ معيار السياسة االستراتيجية  دمحم يكنس دمحم شكماف
كفق النمكذج االكركبي لمتميز في 
مؤسسات التعميـ العالي مف كجية 

لكمية الجامعية ا –نظر العامميف 
 حالة عممية

 Assessment Policy and 
Strategy Criterion of EFQM 
Excellence Model in Higher 
Education Instantiation from 

employee Perception – 
UCAS as a Case Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ف الذكاء السياقي كممارسة العبلقة بي اياد كماؿ دمحم ابك كادؼ
استراتيجيات إدارة التغيير في 
مدارس ككالة غكث كتشغيل 
 البلجئيف في قطاع غزة

The Relationship between 
the Contextual Intelligence 

and Managerial Staff's 
Practice of Change 

Management Strategies in 
the UNRWA - Gaza 

Schools 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع ريادة األعماؿ في الجامعات  سعيد دمحم رشدؼ ابكقرف 
 الفمسطينية بقطاع غزة

دراسة مقارنة بيف قسمي التعميـ 
المستمر في جامعتي األزىر 

 كاإلسبلمية

The reality of 
entrepreneurship in 

Palestinian universities in 
Gaza strip Comparative 

study between continuing 
education department in the 

Islamic university and 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Alazhar university 
رامي جميل سعدالديف 

 ىنية
تقييـ كاقع السياسة الكقائية التشغيمية 
 لشركة تكزيع الكيرباء في مدينة غزة

Assessing the Preventive 
Operational Policy to 
Electricity Distribution 
Company of Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ابراىيـ عبداليادؼ 
 ابراىيـ قديح

العكامل المؤثرة عمى عممية تجنيد 
األمكاؿ في الجمعيات اإلسبلمية 
دراسة تطبيقية عمى الجمعية 

ي محافظات قطاع غزةاإلسبلمية ف  

Factors affected the 
process of Fundraising in 
the Islamic NGO's A Case 
Study of the Islamic Society 

of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

احمد مطيع محمكد 
 الددا

المعيقات التي تكاجو طبلب كمية 
مجتمع تدريب غزة في التدريب 

ميدانيال  

On-the Job Training 
Obstacles facing the 

students of Gaza 
Community/ Training 

College 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم صبلح رمضاف 
 شبير

العكامل المؤثرة عمى قبكؿ الزبائف 
لمحمبلت التسكيقية المقدمة عبر 

 الياتف
 دراسة تطبيقية مف كجية نظر

مكظفي مركز التسكيق عبر الياتف 
 بشركة االتصاالت الفمسطينية

Factors affecting the 
acceptance of customers 
for marketing campaigns 

provided over the 
telemarketing. 

(A practical study from the 
standpoint of the staff in 

telemarketing center at the 
Palestinian 

telecommunications 
company) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أيمف عبدالرؤكؼ يكسف 
 الزميمي

أثر الدكر الذؼ تؤديو الشرطة في 
بناء صكرتيا الذىنية مف كجية نظر 

 لجاف اإلصبلح

The Effect of the Police 
Role in Building its Mental 

Image from the Social 
Mediators Point of View 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر الدخل الكظيفي عمى اإلبداع  االء ركحي دمحم لكلك
اإلدارؼ لدػ العامميف في القطاع 

 الحككمي 
دراسة حالة كزارة الشؤكف االجتماعية 

 في قطاع غزة

The effect of the income 
career on creativity 
administrative at the 

workers in the public sector  
Case study of the ministry 
social affairs in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدالرحيـ دمحم ديب 
 قكصو

العكامل المؤثرة عمى اتجاىات 
المستيمكيف نحك االعبلف عبر 

حالة:  خدمة الرسائل القصيرة دراسة
 طمبة الجامعة اإلسبلمية

Factors affecting 
Consumers' attitudes 

towards SMS Advertising 
Case Study: Students of 
Islamic University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The impact of self-2015أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ  ىبة دمحم محمكد أحمد



مكظفي اإلدارة العميا القرارات لدػ 
 في الجامعة االسبلمية بغزة

management on decision-
making process among 

workers in senior 
management in the Islamic 
University in Gaza (IUG) 

 اإلسبلمية

خبلقيات المينية عمى تأثير األ نبيية فكزؼ عمي الحافي
عممية اتخػاذ القرار في المنظمات 
 الدكلية العاممة في قطاع غزة

The Impact of Ethical 
Consideration on Decision 

Making Process at 
International NGOs in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بل السكقي لمحكسبة مدػ التق فاتف احمد خضر أبكدقة
السحابية في سكؽ غزة لتكنكلكجيا 
المعمكمات )تحميل نماذج السكؽ 

 كنماذج السعر(

Market Acceptance of 
Cloud Computing in Gaza 
IT Market (An Analysis of 
Market Structure and Price 

Models) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

طفى منى يكسف مص
 أبكشرخ

دكر القيادة في تنفيذ الخطط 
االستراتيجية في مؤسسات المجتمع 

 المدني في قطاع غزة

The role of leadership in 
strategy implementation in 

NGOs in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نمر ياسيف نمر 
 المدىكف 

في محددات سمكؾ المكاطف الصالح 
جياز الشرطة في قطاع غزة كأثرىا 

 عمى األداء الكظيفي

Determinants of 
Organizational Citizenship 

Behavior at police 
Apparatus in Gaza Strip 
and their Effect on Job 

Performance 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

نح الدكلية كأثرىا عمى المعكنات كالم دمحم حسيف عمي أبكلكز
التنمية اإلدارية في قطاع غزة )مف 

 -ـ 2008كجية نظر المستفيديف( )
ـ(2014  

International Aids and 
Grants and their impact on 
management development 

in the Gaza Strip (The 
beneficiaries point of view) 

(2008-2014) 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

 إدارة األعماؿ

نضاؿ حسف خميل 
 زعرب

الدكر الكسيط  لمممكية النفسية تجاه 
الكظيفة عمى العبلقة بيف ممارسات 
التسكيق الداخمي كسمكؾ المكاطنة 
التنظيمية في المؤسسات األكاديمية 

 الفمسطينية

The Mediating Role of Jop- 
Based Psychological 
Ownership on the 

Relationship between 
Internal Marketing 

Praceices and 
Organizational Citizenship 

Behavior in Academic 
Institution im Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ريـ سامي سميـ 
 أبكضمفة

معكقات تطبيق إدارة المكارد البشرية 
e-HRMاإللكتركنية  في   

طينية )دراسة حالة الجامعات الفمس

Obstacles of applying 
electronic human resource 
management in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 :universities (Case Study :جامعة فمسطيف(
University of Palestine) 

عايشة احمد حسني 
 الكرد

الذكاء العقبلني كالعاطفي كمدخل 
لتعزيز الميزة التنافسية في الكميات 

 التقنية في قطاع غزة

The Role of Rational and 
Emotional Intelligence in 

Enhancing the Competitive 
Advantage 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد يكسف ىاشـ 
 الصفطاكؼ 

اختبار دكر نمكذج فاما كفرنش 
عدؿ لمعكامل الثبلثة التقميدؼ ك الم

 في بكرصة فمسطيف

"An Investigation Into The 
Role of Conventional and 

Liquidity-Augmented Fama 
and French Three Factor 

Models in Palestine 
Exchange " 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىيثـ جميل عطيو 
 صباح

المعايير  كاقع فنادؽ غزة في ضكء
الدكلية لمتصنيف الفندقي كسبل 

 تطكيرىا
دراسة حالة: الفنادؽ العاممة في  

 قطاع غزة

The Reality of Gaza Hotels 
in the Light of International 

Standards of Hotels 
Classification and Ways for 

its Development 
Case Study: Hotels 

Operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تكظيف تقنيات األلعاب ضمف إدارة  كفاء دمحم أحمد عمياف
األداء لدفع المكظفيف عمى االندماج 

 كالتفاعل في عمميـ

Incorporating Gamification 
into Performance 

management to drive 
employees' engagement - 
Case Study "Mercy Corp" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اياد احمد عبدهللا 
 أبكسحمكب

مستكػ تطبيق النظاـ المتكامل 
إلدارة المكاىب حسب معايير معيد 

IBM لدراسات قيمة العمل   
دراسة حالة الجياز الحككمي 
 الفمسطيني في قطاع غزة

Level of Application of 
Integrated Talent 

Management According to 
IBM Institute for Business 

Value 
Case Study Palestinian 

Governmental Agencies in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر المسؤكلية االجتماعية عمى  سائدة جماؿ دمحم محجز
العبلمة التجارية لمبنكؾ في قطاع 

ظر المكظفيف(غزة )مف كجية ن  

The impact of Corporate 
Social Responsibility on 

Banking Brand's Image in 
Gaza Strip (Employee's 

Perspective) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الكظيفي كالدعـ  أثر االرتباط" دمحم حسف خميل حمد
التنظيمي المدرؾ عمى األداء 

لمؤسسات األكاديميةالكظيفي في ا  
 " الفمسطينية

The Impact of Job 
Engagement and Perceived 
Organizational Support on 

Job Performance in 
Palestinian  Academic 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Institutions 
أثر اإلثراء الكظيفي عمى أداء  زياد عمي عبدك بكرؼ 

يف اإلدارييف "دراسة حالة المكظف
 الجامعة اإلسبلمية"

The Impact of Job 
Enrichment on the 

administrative employees 
performance Case Study: 
The Islamic University-

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رىاـ مصطفى دمحم 
 الصعيدؼ

 أثر التكنكلكجيا المتقدمة عمى
التكازف بيف العمل كالحياة لممكظفيف 
اإلدارييف في المكتب االقميمي 

 لؤلكنركا غزة

The impact of the advanced 
technology on work-life 

balance for administrative 
staff at UNRWA-Gaza 

Field Office 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اسبلـ محمكد يكسف 
فايد ابك  

العبلقة بيف االحتفاظ بالمكظفيف ك 
الكفاءة المؤسسية في الجامعات 

 الفمسطينية بقطاع غزة

The Relationship between 
Employee Retention and 

Organizational Competence 
in Palestinian Universities in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عادؿ جبريل سمر 
 جبريل

تصكر المكظف عف أداء فعالية 
التقييـ كتأثيرىا عمى تحفيز 

المكظفيف في مؤسسات التعميـ 
 العالي

Perception of employee 
about performance 

appraisal Effectiveness and 
its Impact on Employee 

Motivation in Higher 
Education Institutions 

لجامعة ا ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كليد حماد سميماف 
 النباىيف

العكامل المؤثرة في التعمـ مف 
تقييمات المشاريع في المنظمات 
األىمية العاممة في قطاع غزة مف 

 كجية نظر اإلدارة التنفيذية

Factors Affecting Learning 
from Projects' Evaluations 
in Local NGOs Working in 

the Gaza Strip from 
Executive Management 

Perspective 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

يامف جميل عبد الرازؽ 
 كبلب

كاقع التخطيط المالي في الشركات 
المفعمة في اتحاد المقاكليف في 

 قطاع غزة

Financial Planning in the 
active contracting 

companies in the union of 
contractors in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل الفردية المؤثرة في استخداـ  منار نبيل ديب الغره
شبكات التكاصل االجتماعي كأثرىا 
عمى مشاركة المعرفة: دراسة حالة 
 طبلب ـ في الجامعة اإلسبلمية بغزة

Individual Factors 
Influencing the Use of SNS 
(Social Networking Sites) 

and their Impact on 
Knowledge Sharing: A Field 
Study on Master Students 

in IUG 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The extent of practice of 2016مدػ ممارسة الرشاقة االستراتيجية  دمحم انكر رشدؼ ىنية



بتميز األداء المؤسسي لدػ 
صناعات الغذائية في قطاع غزةال  

strategic agility and their 
relationship with excellence 
of institutional performance 
in the food industries sector 

in the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

يكسف عاطف يكسف 
 احمد

ثر الجمع بيف التحميل الفني أ
كالتحميل األساسي عمى قرار 
 المستثمريف في أسكاؽ العمبلت

The impact of combining 
between fundamental 
analysis and technical 

analysis on the decision of 
investors at the currency 

market (FOREX) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

ألعماؿإدارة ا  

تصميـ نمكذج رياضي مف أجل  افناف غساف دمحم حسف
إدارة مثمى لؤلصكؿ )المكجكدات( ك 
الخصـك )المطمكبات(   باستخداـ 
البرمجة  باألىداؼ  دراسة حالة 

ك  2013عمى بنؾ فمسطيف لعامي 
2014 

Designing a Mathematical 
Model for Optimal Assets 

and Liabilities Management 
Using Goal Programming 

Model  
(Case study: the bank of 
Palestine 2013 -2014) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العبلقة التبادلية بيف القادة  ىازار فايز أحمد جابر
كمرؤكسييـ كعبلقتيا مع مقاكمة 

مؤسسة  -التغيير في قطاع غزة 
 ميرسي ككر كدراسة حالة

The Relationship between 
Leader-Member Exchange 
and Resistance to Change 
at the Gaza Strip - Mercy 
Corps as a Case Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كسيـ خميل سعدؼ 
 عاشكر

أثر العبلقات التسكيقية مع الزبائف 
التجارييف عمى نجاح الشركة )رضا 

ف، كالء الزبائف، الحصة الزبائ
السكقية( دراسة حالة: شركة بشير 

 السكسؾ

The Impact of B2B 
Customer Relationship 

Marketing on Firm Success 
(Satisfaction, Loyalty, and 

Market Share) Case Study:  
Bashir Siksik Company 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية
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العبلقة مع األعضاء المستفيديف 
دراسة حالة " الغرفة التجارية 

 الصناعية بغزة"

The Role of Service 
Quality, Perceived Image 
and Non-Material Benefits 
in Relationship Quality with 

Members Case Study " 
Gaza Chamber of 

Commerce and Industry" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الصناعية  -كاقع الشراكة األكاديمية  دمحم فريد صالح األغا
كافاؽ تعزيزىا المستقبمية في 

 فمسطيف
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 الفمسطينية

The Role of Technological 
Innovation to Achieve the 
Social Responsibility - 
Practical Study on the 

Palestinian 
Telecommunications 
Company (Paltel) 

الجامعة  ماجستير  2016
بلميةاإلس  

 إدارة األعماؿ

تسنيـ كامل أحمد أبك 
 ماضي
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 البريد كاالتصاالت(

The Impact of Information 
Security Strategic Planning 

on Information Security 
Level, Through the 

Perspective of Managers 
and Specialists in 

Government Institutions in 
Gaza. Case Study (Ministry 

of Communication  and 
Ministry of Interior) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ليسياحمد مفيد رديف ا كاقع التحالفات االستراتيجية ك أثرىا  
عمى الكفاءات الجكىرية في 
 الجمعيات األىمية في قطاع غزة

Strategic alliances and its 
impact on the core 

competencies in Non-
Governmental organizations 

(NGO) in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

اؿإدارة األعم  



خالد بساـ محمكد 
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 محافظات غزة
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 Care NGOs in Gaza Strip غزة
مصطفي عبد  حساـ

 القادر بكير
معكقات أداء بمديات قطاع غزة 
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الشرائية التابع لبرنامج األغذية 
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تعزيز دكر نظـ المراقبة كالتقييـ في 
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الحككمية في قطاع غزة مف كجية 
نظر العامميف في المؤسسات غير 

 الحككمية

Governance in the Non-
governmental Organizations 
in the Gaza Strip from the 

NGOs staff 
احساف رضكاف صالح 

 رضكاف
دكر عكامل نجاح المشركع 

كممارسات المنظمات غير الحككمية 
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Gaza Hospital 
احساف دمحم احساف 
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المؤسسات األىمية العاممة في قطاع 
 غزة

The Role of International 
Standards for Managing 

Projects to Increase Project 
Quality in the Civil 

Organizations Operating in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ
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ى شركة القرارات: دراسة تطبيقية عم
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Availability of Factors 
Affecting the Adoption and 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



المؤسسات الحككمية مف كجية نظر 
 اإلدارة العميا

Implementation of Cloud 
Computing in Government 

Institutions from the 
Standpoint of Senior 

Management 
أثر تقمبات أسعار الصرؼ عمى  دمحم ياسر زيداف النحاؿ

األداء المالي لمبنكؾ المدرجة 
 ببكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية

The Impact of Exchange 
Rates Fluctuations on the 
Financial Performance of 
Banks Listed in Palestine 

Securities Exchange 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم عبدالحميـ دمحم 
 العطل

كاقع تدريس بحكث العمميات في 
جامعات قطاع غزة مف كجية نظر 

 مدرسييا

Status of Operations 
Research Education at 
Gaza Strip Universities 
"Teachers' Viewpoint" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إحساف عمي عبدالمطيف 
 عكاد

دكر مؤسسات المجتمع المدني في 
تعزيز آليات المساءلة االجتماعية 

قسـ الجميكر -في الحكـ المحمي   

The Role of Civil Society in 
the Enhancement of the 

Social Accountability 
Mechanisms at Local 

Governance - One Stop 
Shop 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر بعض العكامل اإلدارية عمى  دمحم نكرالديف فتحي بشير
الممارسات البيئية لممؤسسات 

غزة الصناعية في قطاع  
دراسة تطبيقية عمى مصانع 
 البطاريات في قطاع غزة

The Impact of Some of the 
Administrative Factors on 

Industrial Enterprises 
Environmental Practice in 

the Gaza Strip. 
Empirical Study on Battery 
Factories in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

دارة األعماؿإ  

سامح سعدػ صالح 
 ابككرده

نمكذج محاكاة لنظاـ طاقة متجدد 
يعتمد عمى الطاقة الشمسية في 
مجمع الشفاء الطبي في غزة نظاـ 

 دعـ اتخاذ القرار

Modeling and Simulation for 
Renewable Energy System 
based on Solar Power at 

Al-Shifaa Medical Complex 
in Gaza Decision Support 

System Approach 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم حاـز تكفيق 
 أبكالسعكد

كاقع تطبيق الكادر المكحد الحككمي 
كعبلقتو بأداء المكظفيف في جامعة 

 األقصى

The Reality of Implementing 
the Governmental Unified 
Cadre and its Relationship 
with The Performance of 
Employees at Al-Aqsa 

University 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اماؿ رمضاف دمحم 
 ابكشمالو

تأثير برامج تسريع األعماؿ عمى 
 استدامة المشاريع الناشئة 

دراسة حالة: حاضنات األعماؿ في 

The Effect of Acceleration 
Programs on the 

Sustainability of Startups 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 Projects قطاع غزة
Case Study on Business 
Incubators in Gaza Strip 

ىالة مصطفى دمحم 
 الشيخ

العكامل المؤثرة عمى التعاكف بيف 
العامميف في المنظمات الحككمية 
 دراسة حالة )سمطة األراضي(

Factors affecting the 
Cooperation between 

Workers in Organizations 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

قياس أثر االرتقاء الذاتي لممكظفيف  دمحم كماؿ عمي أبكجبللة
في تكجو اإلدارة العميا أكاديمًيا 

دارًيا كمالًيا:  كا 
دراسة مقارنة بيف الجامعة اإلسبلمية 

األزىر بغزة مف كجية نظر  كجامعة
 المكظفيف

Measure the impact of self-
raising staff in the direction 

of senior management 
academically, 

aministratively and 
financially: A Comparative 

study between Islamic 
University and Al-Azhar 
University in Gaza From 
the point of view of staff 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ابراىيـ عمر حمداف 
 المصرؼ 

اإلدارة بالتجكاؿ كدكرىا في تحقيق 
 التميز المؤسسي 

دراسة تطبيقية عمى كزارة الداخمية 
الشق المدني -كاألمف الكطني   

The Role of Management 
By Wandering Around 
"MBWA" in achieving 

Organizational Excellence 
Applied Study on Ministry 
of Interior and National 
Security-Civil Branch 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سامي محمكد حسف 
 عبيدة

العبلقة بيف المناخ التنظيمي 
دراسة تطبيقية  -كالسمكؾ اإلبداعي 

كميات  عمى الييئات التدريسية في
 المجتمع المتكسطة في قطاع غزة

The Relationship between 
the Organizational Climate 

and Creative Behavior 
An Empirical Study on the 

Faculty Intermediate 
Community Colleges in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عماد حرب عكض ابك 
يرنص  

المكاف األمثل لسيارات االسعاؼ 
 كالطكارغ في قطاع غزة

Optimal Reallocation for 
Emergency and Aid 

Centers in Gaza Strip 
Using Network and Linear 
Distribution Programming 

Models 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عطاهللا عزات عبد 
 العزيز ابك عكدة

كاقع التسكيق الداخمي في شركة 
االتصاالت الخمكية الفمسطينية 
)جكاؿ(كأثره عمى جكدة الخدمات 

 المقدمة

The reality of internal 
marketing in the Palestinian 

cellular communications 
company (Jawwal) and its 
impact on the quality of 

services provided 

جامعة ال ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



رشيد يكسف رشيد 
 الرزؼ 

تطكير نظاـ اإلجازة المينية الكطنية 
لمقاكلي الباطف كالفنييف في قطاع 

 البناء

Developing National 
Occupational Licensing 

System for Subcontractors 
and Technicians in 
Construction Sector 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

سفياف نبيل رمضاف 
 خضر

كاقع استخداـ األساليب الكمية في 
اتخاذ القرار كحل المشكبلت في 
المستكيات العميا في كزارة الداخمية 
كاألمف الكطني بقطاع غزة )الشق 

 العسكرؼ(

The Reality using 
quantative methods in 
decision-making and 

problem-solving at higher 
levels in the Ministry of 
Interior and National 

Security-Military notch 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدالحكيـ محمكد احمد 
 ابكالشعر

أثر تكظيف المسئكلية االجتماعية 
لمشركات المساىمة في تمكيل 

 تطبيق البحث المكجو في الجامعات

The impact of the 
employment of corporate 
social responsibility to 

contribute to the funding 
application oriented 

research in Universities 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

يكسف عبدالمجيد منيب 
 المشيراكؼ 

قياس العائد مف التدريب المصرفي، 
الكظيفي لممتدربيف كأثره عمى المسار  

"Measuring the Benefits of 
Banking Training and Its 
Impact on the Trainee's 

Professional Track" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تأثير األطفاؿ عمى قرار الشراء في  غساف دمحم سالـ مطر
 األسرة

Children's influence on 
Family Purchase Decision 

In Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

معيقات تحكؿ سمطة النقد  دمحم كامل نعماف الجدبة
الفمسطينية إلى بنؾ مركزؼ كامل 
الصبلحيات مف كجية نظر 

 العامميف في البنكؾ

The Challenges of Moving 
the Palestinian Monetary 
Authority to Central Bank 
from the Perspective of 

Bankers 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم طبلؿ عثماف 
 حسنيف

اتجاىات المكظفيف المدنييف في 
القطاع العاـ نحك التقاعد المبكر في 

 قكانيف التقاعد الفمسطينية

Attitudes of Civil Employees 
in Public Sector Towards 
Early Retirement in the 

Palestinian Pension Laws 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رجاء دمحم عبدالرحمف 
 جكدة

 -أثر التدريب عمى القدرات القيادية 
دراسة تطبيقية عمى كبار المدراء في 
ككالة الغكث الدكلية في قطاع غزة 

2015في عاـ   

The impact of Coaching on 
the leadership Capacities - 

Applied study on top 
Managers of UNRWA in 

Gaza Strip in 2015 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ األداء البيئي في مدينة غزة  عمى ماىر ثركت سكيؾ
 مف كجية نظر مكاطني المدينة

Evaluating the 
Environmental Performance 

in Gaza City from the 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Citizen's Point of View 
بدر أحمد عبدالرحمف 

 بدر
مدػ جاىزية المؤسسة لتطبيق نظاـ 
ذكاء األعماؿ دراسة حالة: كزارة 

بغزة -التربية كالتعميـ العالي   

Organizational Readiness 
Toward Business 

Intelligence Implementation 
Case Study: Ministry of 

Education & Higher 
Education - Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

منى يكنس عكدة 
 أبكسمرة

أثر المسئكلية االجتماعية عمى 
الكالء كفقا لدكر العكامل الكسيطة 
)رضا العميل، الثقة كصكرة 

 المنطمة( 
كجية نظر العمبلء دراسة حالة: مف 

قطاع غزة -بنؾ فمسطيف   

The Effect of Corporate 
Social Responsibility on 
Loyalty According to the 

Role of 
Mediators(Satisfaction, 

Trust and corporate Image) 
From Clients Perspective 

Case Study: Bank of 
Palestine _ Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مركاف جميل محيسف 
 محيسف

أثر المحتكػ االقتصادؼ لمصحف 
عمى أداء األسيـ في بكرصة 

 فمسطيف

The Impact of Newspaper 
Economic Content on Stock 

Anomalies in Palestine 
Exchange Market 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عماؿإدارة األ  

عبدهللا دمحم عثماف 
 شحادة

العكامل المؤثرة في دكراف العمل 
لمكظفي كزارة التربية كالتعميـ في 
غزة )دراسة حالة: مديرية التربية 

 كالتعميـ شماؿ كغرب غزة(

Factors Affecting the 
Employees' Turnover at the 
Ministry of High Education 

in Gaza Governorates 
(Case Study: North and 

West Gaza Directorates of 
Education) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ناريماف خالد بدر 
 عجكر

إدراؾ الباحثيف عف كظائف لجاذبية 
العبلمة التجارية لممشغل عبر 
شبكات التكاصل االجتماعي في 

 قطاع غزة

Job Searchers Perception 
of Employer Branding 

Attractiveness on Social 
Media in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

امجد جياد عبدهللا ابك 
 القمصاف

أثر الكممة المنقكلة إلكتركنيًا عمى 
النية السمككية لزبائف االشتراؾ 
المنزلي لتغيير مزكد خدمات 

االنترنت: خصائص عبلقة الزبكف 
كد كمتغير معدؿالمز  -  

The Impact of Electronic 
Word-of-Mouth on 

Household Customers 
Behavioral Intention to 

Change Internet Services 
Provider: The Moderating 
Role of Customer-Firm 

Relationship Characteristics 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ر دمحم صرصكرندػ أنك  الكعي المالي لدػ طمبة كميات  
 التجارة كاالقتصاد في قطاع غزة

Financial Literacy on 
Business Students in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



سناء مرزكؽ دمحم 
 شحيبر

دكر الثقافة التكنمكجية في تحسيف 
الخدمات  اإللكتركنية مف كجية 

دراسة تطبيقية  -ظر مقدـ الخدمة ن
قطاع  -عمى الكزارات الحككمية 

 غزة

The Role of Technological 
Culture in Enhancing the 
Electronical Services from 
the Perspective of Service 

Provider an Empirical Study 
on Governmental Ministries 

- Gaza Strip 

عة الجام ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رجاء مجدؼ عمى نصر 
 هللا

كاقع االزدحاـ في أقساـ الطكارغ في 
مستشفيات كزارة الصحة في قطاع 
 غزة مف كجية نظر مقدمي الخدمة

The Reality of 
Overcrowding in 

Emergency Departments in 
the Ministry of Health in 

Gaza Strip: from Viewpoint 
of Healthcare Providers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بناء العبلمة التجارية لمؤسسات  ىبل نعيـ ىاشـ الشرفا
 التعميـ العالي 

دراسة حالة: الجامعة اإلسبلمية 
كجية نظر طبلب ماجستير  -غزة

 إدارة األعماؿ

Brand Building of Higher 
Education Institutions  
Case study: Islamic 

University of Gaza - MBA 
students, perspective 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

االء دمحم شحده ابك 
 حسنيف

تأثير عناصر المساءلة عمى ثقة 
الجميكر، دراسة تطبيقية عمى 
 السمطات الفمسطينية في قطاع غزة

The Effect of Accountability 
Elements on Public Trust: 
An Empirical Study on the 
Palestinian Authorities in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فيركز محمكد حميد 
 أبككردة

دماج المستخدـ النيائي  مشاركة كا 
كعنصر نجاح رئيسي لنظاـ تخطيط 
المكارد المؤسسية في رئاسة األكنركا 

الة عمميةكح  

User Participation and 
Involvement as a Key 

Success Factor for ERP 
Implementation Case 

Study: UNRWA - 
Headquarter Level 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فدكػ فرج فضل 
 أبكشمالة

العكامل المؤثرة في تبني نظاـ 
 تخطيط مكارد المؤسسات لممنشآت

 الصناعية في قطاع غزة

Factors Affecting on ERP 
(Enterprise Resources 

Planning) System Adoption 
in the Gaza Strip 

Manufacturing Firms 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اسماعيل عكض أحمد 
 منصكر

دكر اإلدارة العميا في بناء قيادات 
ة غكث الصف الثاني في ككال

كتشغيل البلجئيف الفمسطينييف 
 األكنركا بغزة

The Role of Top 
Management in Building 

Second Row Leadership at 
UNRWA, Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم يكسف عبد المطيف 
 ابكشرار

قياس كتقييـ جكدة الخدمات الفندقية 
 في ضكء نمكذج قياس جكدة

( كطرؽ SERVQUALالخدمات )
دراسة حالة: الفنادؽ  -تطكيرىا 

" Measurement and 
Evaluation  of Hotel 

Services Quality in the 
Light of International 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 SERVQUAL Model and العاممة في قطاع غزة
Ways for its Development - 

Case Study: Hotels 
Operating in the Gaza Strip" 

القيادة النسائية بيف التبادلية  ركز دمحم رباح المصرؼ 
كالتحكيمية كأثرىا في تحقيق األىداؼ 

االستراتيجية لممنظمات غير 
 الحككمية في قطاع غزة

Women's Leadership 
between Interactive and 

transformational Leadership 
and its Impact on Achieving  
the Strategic Objectives of 

NGOs at Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إيماف سمير حسيف 
 عميكة

أثار التدكير كاإلجياد الكظيفي عمى 
الرضا كااللتزاـ الكظيفي عمى 

المكظفيف اإلدارييف في المؤسسات 
 غير الربحية

Effects of Job Rotation and 
Role Stress on Job 

Satisfaction and 
Organizational Commitment 

among Large Scale of 
Administrative Staff in 

Nonprofit Organizations 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عماد أحمد عبدالرحمف 
 بدر

أثر تطبيق نظاـ الصحة المحكسب 
الصحة التابعة لككالة  في مراكز

الغكث )األنركا( بغزة عمى األداء 
 الطبي كالرعاية الصحية

Impact of E-Health System 
Implementation at UNRWA 
Gaza Health Centers on 
Medical Performance and 

Health Care 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدهللا منصكر أحمد 
حسنىأبكال  

دكر العكامل التنظيمية كالكظيفية في 
نجاح إدارة مشاريع المنظمات غير 

 الحككمية في قطاع غزة

The Role of Organizational 
and Functional Factors in 

Success of Project 
Management of NGOs in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ـ دمحم ابكجبلضياء ىشا أثر برامج التدريب كالتدريب  
اإلشرافي كالصفات الشخصية في 
تحسيف ميارات التكظيف لدػ 

 الخريجيف
دراسة تطبيقية عمى برامج التدريب 

قطاع  -كالتشغيل لدػ شركة جكاؿ 
 غزة

The Impact of Training and 
Supervisory Training 

Programs and Personal 
Qualities on Improving 

Employment Skills Among 
Graduates 

An Applied Study on 
Training and Employment 
Programs of JAWWAL 

Company - The Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رانية منصكر نبيو 
 ابكالعكؼ

ترتيب أىـ المحددات المسببة 
 اللتحاؽ أطفاؿ غزة بسكؽ العمل

Prioritizing the Key 
Determinants behind Gaza 
Children's Engagement in 

the Labour Market 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  Viral Marketing and its 2017التسكيق الفيركسي كأثرىا عمى اتخاذ  ىدؼ دمحم بركو ثابت



قرار الشراء لدػ المستيمكيف مف 
مستخدمي مكاقع التكاصل 

حة الطمبة في االجتماعي لشري
 الجامعة اإلسبلمية بقطاع غزة

Impact on Consumer's 
Purchasing Decision-

Making Process: A Study 
on Social Networking Sites 
Used by Islamic University 
Students in the Gaza Strip 

 اإلسبلمية

ىدػ عبد الحكيـ زىدؼ 
 الصفدؼ

دكر الميارات القيادية لدػ مدراء 
المشاريع في نجاح المشاريع 

 الصغيرة في قطاع غزة

The Role of Leadership 
Skills For Project Managers 

In The Small Projects' 
Success 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

يسماح كامل نمر الغزال أثر أبعاد التكظيف عمى أساس  
سياسي عمى جكدة الخدمات 
 الحككمية في الكزارات الفمسطينية

The impact of Political 
Based Recruitment's 

Dimensions on the Quality 
of Governmental Services 

in Palestinian Public 
Ministries 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

ؿإدارة األعما  

ابرار صبرؼ محمكد ابك 
 طاقيو

مدػ تطبيق العقد النفسي في 
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة 

 كأثره عمى إنتاجية المكظف

The Effect of Applying 
Psychological Contract on 

the Employees' Pr 
oductivity in the Palestinian 

Universities in the gaza 
Strip 

لجامعة ا ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىادؼ سميماف فخرؼ 
 أبكالركس

مدػ تأثير ضغكط العمل في زيادة 
الصراع التنظيمي في المنظمات 
 غير الحككمية في قطاع غزة

The Effect of Work Stress 
in Raising Organizational 

Conflict in Non-
Governmental 

Organizations in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر التسكيق األخضر عمى سمكؾ  حناف تحسيف عيد االغا
المستيمؾ نحك المنتج األخضر في 

قطاع غزة مف كجية نظر 
األكاديمييف كاإلدارييف بالجامعة 

 اإلسبلمية

The Impact of Green 
Marketing on the Behavior 
of the Consumer Towards 
the Green Product in the 
Gaza Strip from Academic 
and Administrators of the 

Islamic University 
Perspectives 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اشرؼ دمحمعرفة ىاشـ 
 سكيؾ

أثر المنظمة المتعممة عمى االلتزاـ 
التنظيمي في البنكؾ التجارية 

ع غزةالمحمية في قطا  

Effect of the Learning 
Organization on 

Organizational Commitment 
in Local Commercial Banks 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The Effect of External 2017أثر العكامل الخارجية عمى  دمحم زايد عبد فارس



انطباعات المستخدميف تجاه 
ة التربية الخدمات اإللكتركنية بكزار 

غزة كأثر ىذه  -كالتعميـ 
االنطباعات عمى تقبل المستخدميف 

 لمنظاـ

Factors on Users' 
Perceptions toward the 

Electronic Services at the 
Ministry of Education - 

Gaza and Their Impact on 
Users Acceptance 

ميةاإلسبل  

دكر الجامعات الفمسطينية في  دمحم احمد عطية الكرد
متابعة الخريجيف كأثره عمى فاعمية 
البرامج الخاصة بيـ مف كجية نظر 

 الخريجيف
)دراسة مقارنة: بيف كحدات 

الخريجيف بالجامعة اإلسبلمية بغزة 
كجامعة النجاح الكطنية كالكمية 
 الجامعية لمعمـك التطبيقية(

The Role of the Palestinian 
Universities in Following-up 
Graduates and its Impact 

on the Effectiveness of their 
Own Programs From the 

Perspective of the 
Graduates. 

A comparison between: 
The Islamic University of 

Gaza and An-Najah 
National University and The 

University College of 
Applied Sciences Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدهللا خميل حسف 
 الحجار

كاقع التشبيؾ كأثره عمى جكدة 
الخدمات المقدمة مف مؤسسات ذكؼ 

 اإلعاقة بمحافظات قطاع غزة

Impact of Networking on 
the Quality of Services 
Provided by Disability 

Foundations in Gaza Strip 
Provinces 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

تقييـ العبلقة مع البنكؾ المراسمة  اياد فؤاد دمحم المدىكف 
دراسة حالة: البنكؾ المحمية 

 الفمسطينية

Assessment of 
correspondent banking 

relationships Case study: 
Local banks in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

رمزؼ دمحم اسماعيل 
 غنيـ

أثر استخداـ نظـ المعمكمات 
اإلدارية في تعزيز بناء المنظمة 

دراسة ميدانية عمى  -الذكية 
 الكميات التقنية بقطاع غزة

The effect of Management 
Information Systems(MIS) 

on building  smart 
organization 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل الداخمية المؤثرة عمى  دمحم فكاز محمكد نصار
التشبيؾ في شبكة المنظمات االىمية 

 بقطاع غزة

Internal Factors Affecting 
Networking in PNGO in the 

Gaza Strip 

 الجامعة ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اسماعيل سمكر عمياف 
 أبكعمرة

العبلقة بيف خصائص الجكدة 
كفعالية نظاـ تخطيط المكارد 

المؤسسية في مرحمة ما بعد التنفيذ 
األكنركا -في مكتب غزة اإلقميمي   

The Relationship between 
Quality Characteristics and 
the Effectiveness of ERP in 
Post Implementation Stage 
at UNRWA's Gaza Field 

Office 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  diversity management 2017كاقع إدارة التنكع كأثرىا عمى الثقافة نسريف شاكر رضكاف 



التنظيمية بالجامعات الفمسطينية في  سمارة
 قطاع غزة

reality and its impact on 
Organizational culture at 
Palestinian universities in 

Gaza 

 اإلسبلمية

اشرؼ عدناف دمحم 
 اليندؼ

كاقع تطبيق اإلدارة باألىداؼ في 
المؤسسات الحككمية كأثرىا في 
تأىيل قيادة بديمة دراسة حالة كزارة 

قطاع غزة-الداخمية كاألمف الكطني  

The reality of the 
Implementation of 

Management by Objectives 
in Governmental 

Organization and its Impact 
on preparing Alternative 

Leadership - Case Study: 
Ministry of Interior and 

National Security in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عطا مصطفى اسماء 
 عطاهللا

أثر إدارة المكارد البشرية االلكتركنية 
عمى التطكر التنظيمي لؤلنركا في 

 قطاع غزة

The impact of Electronic 
Human Resource 

Management (E-HRM) on 
Organizational 

Development of UNRWA in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أفت دمحم عمي ر 
 الجرجاكؼ 

استخداـ النسب المالية لممقارنة بيف 
 البنكؾ اإلسبلمية كالبنكؾ التحكيمية

Using Accounting Ratios to 
Distinguish between Islamic 

and Conventional Banks 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبير حكمت سبلمة 
 الكفارنة

ماعية كأثرىا عمى المساءلة االجت
شفافية المكازنة العامة في المرافق 

 الحككمية في فمسطيف

Social Accountability and its 
Impact on Budget 
Transparency in 

Governmental Facilities in 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أسماء اياد محمكد 
 الخطيب

لمعيقات المؤثرة عكامل النجاح كا
عمى اختيار الزبكف بناء عمى 

تنافسية الشركات في قطاع تعييد 
 تكنكلكجيا المعمكمات في قطاع غزة

The Driving Factors and 
Barriers Impacting Client's 

Selection of Vendors Based 
on Competitiveness in 
Information Technology 
Outsourcing in Gaza 

جستير ما 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ممارسات القيادة األخبلقية كعبلقتيا  عماد سعيد دمحم الشاعر
بتحقيق اإلبداع اإلدارؼ دراسة 

ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية 
 في قطاع غزة

Moral Leadership Practices 
and their Relationship to 

the Achievement of 
Administrative Creativity 

Field Study on Palestinian 
Universities in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

 إدارة األعماؿالجامعة  ماجستير  The Role of Career 2017 دكر اإلرشاد الكظيفي في دمج  دمحم كليد دمحم شمعو



خريجي الجامعات الفمسطينية في 
سكؽ العمل دراسة حالة: مركز 

قطاع غزة -اإلرشاد الكظيفي   

Counseling in Integrating 
Palestinian University 

Graduates in the Labor 
Market A Case Study: Job 
Advisory Center - Gaza 

Strip 

 اإلسبلمية

دمحم يحيى شعباف 
 أبكالريش

أثر المتغيرات التنظيمية عمى 
الجامعة اإلصبلح اإلدارؼ في 

اإلسبلمية بغزة مف كجية نظر 
 القيادات اإلدارية

Impact of Organization 
Variables on Administrative 

Reform in the Islamic 
University of Gaza From 

the Viewpoint of 
Administrative Leaders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر االشتماؿ المالي لدػ  حنيف دمحم بدر عجكر
المصارؼ الكطنية في تحقيق 

المسئكلية االجتماعية تجاه العمبلء 
البنكؾ اإلسبلمية  -)دراسة حالة 

 العاممة في قطاع غزة(

The Role of Financial 
Inclusion from National 

Banks in the Achievement 
of Social Responsibility 
Towards Clients (Case 

Study - The Islamic Banks 
Working in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أيمف حسف سعيد 
 الركبي

تقييـ لنظاـ تقييـ أداء المكظفيف 
اإللكتركني في المقر الرئيسي لككالة 
 غكث كتشغيل البلجئيف في غزة

Evaluation of E-
performance Assessment 
System in the UNRWA 
Headquarter in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

آالء محمكد ىاشـ 
 أبكالعينيف

أثر االنغماس الكظيفي عمى األداء 
الكظيفي لدػ المكظفيف اإلدارييف 
 في المكتب اإلقميمي لؤلنركا في غزة

The Impact of Job 
Involvement on Job 

Performance at UNRWA 
Gaza Field Office 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر إدارة المخاطر لدػ أصحاب  غساف دمحم خميل النجار
المشاريع الريادية في تحقيق الميزة 

 التنافسية لمشاريعيـ
دراسة حالة: مشاريع حاضنة 

األعماؿ كالتكنكلكجيا في الجامعة 
 اإلسبلمية

Impact of Risk Management 
of the Entrepreneurial 

Projects owners in 
achieving the competitive 

advantage for their projects 
(A Case Study: The 
incubated projects in 

Business and Technology 
Incubator at Islamic 
University of Gaza) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اؿإدارة األعم  

حاتـ ابراىيـ عبد 
 الرحمف اسماعيل

استراتيجيات تطكير اداء ديكاف 
الرقابة المالية كاإلدارية في قطاع 
غزة في ضكء المعايير الدكلية 

 لمرقابة

Development Strategies of 
the Performance of the 

Financial and Administrative 
Bureau in Gaza Strip in the 

Light of International 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Control Standards 
يكسف مكسى دمحم 

 الحكراني
مدػ تبني إستراتيجية المحيط 
األزرؽ لدػ شركات الصناعات 
الغذائية في قطاع غزة كدكرىا في 
 تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

The Extent of Adoption of 
the Blue Ocean Strategy In 
Food Industries Companies 
in the Gaza Strip and its 

Role in Enhancing 
Sustainable  Competitive 

Advantage 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

احمد عمر عامر 
 ابكالخير

دكر العكامل الشخصية كالبيئية في 
 -نجاح ممارسات العمل الحر 

ة عمى خريجي دراسة تطبيقي
مؤسسات التعميـ العالي في قطاع 

 غزة

The Role of Personal and 
Environmental Factors in 

the Success of Freelancing 
Practices "An Empirical 

Study on the Graduates of 
Higher Education 

Institutions in Gaza Strip" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

األعماؿإدارة   

كفاء عبدهللا حسف 
 نسماف

العكامل المؤثرة في استجابة سمسمة 
 التكريد في األكنركا بغزة

Factors Affecting the 
Supply Chain 

Responsiveness at UNRWA 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ الكعي ألىمية تطبيق التحفيز  ريـ عزمي شريف شعث
ي في القطاع المصرفي في الجماع

 قطاع غزة

The extent of the a 
wareness to the application 
of the team motivation and 
the importance in the bank 
sectore in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

لمزدكج دكر تطبيق قائمة االستخداـ ا حاتـ احمد دمحم النحاؿ
المفركضة مف قبل االحتبلؿ 
اإلسرائيمي عمى الصناعات 
 اإلنشائية في قطاع غزة

The Role of Applying the 
"Dual Use List" forced by 
the Israeli Occupation on 
Construction industries in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر جكدة نظاـ إدارة معمكمات   حبشصبلح عمي دمحم
( عمى المبادرة EMISالتعميـ )

كاإلبداع اإلدارؼ لدػ مديرؼ مدارس 
 ككالة الغكث بقطاع غزة

The Impact of Education 
Management Information 
System (EMIS) Quality on 
Schools Principals Initiative 
& Administrative Creativity 
at UNRWA Gaza Schools 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل الميمة في إدارة األزمات  ايماف عمي دمحم البنا
لممؤسسات الدكلية العاممة في قطاع 
 غزة مف كجية نظر العامميف فييا

The Important Factors in 
Crisis Management for 

INGOs in the Gaza Strip 
from Employees' 

Perspective 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر تطبيق ممارسات إدارة الجكدة  عادؿ عيد صالح عياد
الشاممة في تعزيز االبتكار اإلدارؼ 

The Impact of Applying 
TQM Practices on 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



في مؤسسات التعميـ العالي كفقًا 
 لنمكذج بالدريج لمتميز المؤسسي

Administrative Innovation in 
Higher Education 

Institutions According to 
Baldrige Excellence 

Framework 
أثر العكامل الشخصية كالتنظيمية  ابراىيـ دمحم عطية قشطة

عمى نجػاح العمػل الحػر "دراسة 
تطبيقية عمى شركات الترجمة 

عاممة في قطاع غزة"ال  

Impact of Personal & 
Organizational Factors on 
Freelancing/teleworking 
success "An Empirical 
Study on Translation 

Companies in Gaza Strip" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر غمكض الدكر الكظيفي عمى  دمحم حامد حسيف عاشكر
دراسة تطبيقية  -ية اتخاذ القرار عمم

عمى مراكز الرعاية األكلية الحككمية 
 في قطاع غزة

The impact of Role 
Ambiguity on Decision 

Making Process - Applied 
Study on the Governmental 
Primary Care Institutions in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدهللا أحمد عبدالرحمف 
 السيد

تأثير حقكؽ المكظف عمى االلتزاـ 
دراسة تطبيقية عمى  -التنظيمي 

 جياز الشرطة في قطاع غزة

The Impact of Employee's 
Rights on Organizational 

Commitment - An Applied 
Study on Police Apparatus 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
ميةاإلسبل  

 إدارة األعماؿ

سعدؼ دمحم عارؼ ابك 
 مريـ

دكر التسكيق األخضر في خمق 
القيمة كزيادة الحصة السكقية لدػ 
الشركات الصناعية العاممة في 

 قطاع غزة

The Role of Green 
Marketing in the Creation of 
Value and Increase Market 

Share in Industrial 
Companies operating in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبدهللا عمي يكسف 
 اليعقكبي

أثر خصائص العمل عمى الدافعية 
كالرضا الكظيفي لمعامميف بشكل 
حر: دراسة حالة عمى العامميف 

بشكل حر عبر االنترنت في مجاؿ 
 تكنكلكجيا المعمكمات في قطاع غزة

Effect of Work 
Characteristics on 
Motivation and Job 

Satisfaction for Self-
Employed: A Case Study 
on IT E-Lancers in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر االستخبارات التسكيقية في  أحمد ىشاـ ىاشـ السقا
دراسة  -تحقيق الميزة التنافسية 
االنترنت  حالة: شركات تزكيد خدمة
 في قطاع غزة

The Role of Marketing 
Intelligence in Achieving 
Competitive Advantage - 

Case Study: Internet 
Service Provider 

Companies in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



كسيـ شاكر عبدالمطيف 
 دمحمصادؽ أبكشعباف

مية تكصيل مكاد البناء محاكاة لعم3
 دراسة حالة لمعابر قطاع غزة

Simulation of Construction 
Materials Delivery Process 
Case Study of Gaza Strip 

Ports 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

العكامل التي تؤثر في اتجاىات  رامي دمحم حمد ابكحطب
 -كر المكظفيف نحك التقاعد المب

دراسة حالة: مكظفي ىيئة االمـ 
المتحدة إلغاثة كتشغيل البلجئيف 

"االكنركا" المكتب  -الفمسطينييف 
غزة -االقميمي   

Factors Affecting 
Employees' Attitudes 

Towards Early Retirement" 
Case Study: UNRWA 

Employees at Gaza Field 
Office 

الجامعة  ماجستير  2017
ةاإلسبلمي  

 إدارة األعماؿ

دمحم حسف سالـ أبك 
 عكدة

أخبلقيات األعماؿ كعبلقتيا بالرضا 
دراسة ميدانية عمى  -الكظيفي 

العامميف في مجمكعة االتصاالت 
 الفمسطينية بقطاع غزة

Business ethics and It's 
relation with Job 

Satisfaction- An field Study 
On The Employees of The 

Palestinian 
Telecommunication Group 

In Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عمياء عادؿ جميل 
 عطاهللا

أثر خصائص نظاـ الصحة 
المحكسب في المراكز الصحية 
التابعة لككالة الغكث عمى جكدة 

 الرعاية الصحية

The Impact of E-Health 
Information System (HIS) 

Characteristics at UNRWA-
Gaza Health - Centers on 

Healthcare Quality 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر تطبيق قكاعد الحككمة عمى  طارؽ دمحم عايش سركر
 -عممية إدارة التغيير التنظيمي 

دراسة ميدانية عمى الجامعات العامة 
 بقطاع غزة

The Impact of the 
Application of Governance 
Rules to Organizational 
Change Management 

Process - A Field Study on 
Public Universities in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دمحم عبدالكريـ دمحم 
 الجعبرؼ 

مدػ تطبيق الجمعيات الزراعية 
ة بالنتائج بقطاع غزة ألسمكب اإلدار 

 كأثرىا عمى نجاح المشاريع الزراعية

The Extent of the 
Application of Results-
Based Management 

Method in the Agricultural 
Associations in the Gaza 
Strip and its Impact on 
Agricultural Projects 

Success 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مميحة عمي حسف أبك 
 حجر

تطكير نمكذج استراتيجي لمعبلقة 
كالشراكة بيف سمطة جكدة البيئة 

 كالبمديات بقطاع غزة

Developing a Strategic 
Model for the Relationship 
and partnership between 
the Environment Quality 

Authority and Municipalities 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



in Gaza Strip 
أثر نكعية العقد النفسي عمى نية  إيماف عمي عيد أبككردة

البقاء في العمل لدػ العامميف في 
الجامعة اإلسبلمية بغزة مف كجية 

 نظرىـ

Impact of Psychological 
Contract Type on Intention 
to Stay among Employees 

of Islamic University of 
Gaza from their Viewpoint 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ميرفت نعيـ عبدالكريـ 
 بخيت

تأثير التكجو نحك السكؽ عمى األداء 
المالي لمشركات المدرجة في بكرصة 

 فمسطيف

The Effect of Market 
Orientation on Financial 
Business Performance of 
the Listed Companies in 

Palestine Exchange 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ الجاىزية لممقارنة المعيارية  منى عيد مرشد المصدر
إلدارة المكارد البشرية كأثرىا 

المممكس عمى الفعالية التنظيمية في 
 الجامعات في قطاع غزة

The Readiness for Human 
Resources Management 
Benchmarking  and Its 
Perceived Impact on 

Organizational 
Effectiveness in Universities 

in  the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عمي رياض عمي 
 العجيمي

أثر تكامل ممارسات سمسمة التكريد 
عمى األداء التسكيقي في الشركات 

العاممة في قطاع  الصناعية الغذائية
 غزة

The Impact of Supply Chain 
Practices on Marketing 
Performance at Food 

Industrial Firms in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أحمد عكني أحمد 
 الكريرؼ 

دكر إدارة المعرفة في تعزيز االبتكار 
طة لدػ المؤسسات الصغيرة كالمتكس

 في قطاع غزة

The Role of Knowledge 
Management in Enhancing 
Innovation in SMEs in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر العكامل الريادية في تحقيق  باسـ عمر محمكد المكح
التميز المؤسسي دراسة حالة: 

مكظفي شركات الكساطة لؤلكراؽ 
ية في فمسطيفالمال  

The Effect of 
Entrepreneurial Factors in 

Achieving Institutional 
Excellence A Case Study: 

the Staff of Al Wasata 
Securities Companies in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

منذر صبحي عبدهللا 
 السقا

س أداء أثر المعايير الدكلية لقيا
اإلدارة العامة في تحسيف األداء 

دراسة  -المؤسسي الحككمي 
 تطبيقية عمى كزارة المالية الفمسطينية

Impact of International 
Standards Used for 
Measuring Public 

Administration Performance 
on Improving the 
Institutional and 

Governmental Performance 
An Applied Study on the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Palestinian Ministry of 
Finance 

عمر عبدالحميـ فتحي 
 الحايؾ

أثر سمسمة األكامر كنطاؽ اإلشراؼ 
في الييكل التنظيمي عمى اتخاذ 

القرار بكزارة الداخمية كاألمف الكطني 
قطاع غزة -  

Impact of Chain of 
Command and Span of 

Control within 
Organizational Structure on 
Decision-Making at Ministry 

of Interior and National 
Security - Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بياء الديف جماؿ عبد 
 اليادؼ السر

إدارة البيانات الضخمة في 
ديات مستشفيات قطاع غزة: التح

 كالفرص

Big Data Management in 
Gaza Strip Hospitals: 

Challenges and 
Opportunities 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىيثـ عبدهللا أحمد 
 ابكجربكع

مدػ تكفر العكامل المؤثرة في نجاح 
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 

دراسة حالة: جمعية اليبلؿ األحمر 
غزة -لفمسطيني ا  

Factors Influencing  the 
Success of Business 

Process Reengineering : A  
Case Study: Palestine Red 

Crescent Society  Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عبد هللا حمداف عبد هللا 
 الصكفي

تأثير التسكيق عبر محركات البحث 
ختيار المستيمؾ في قطاع عمى ا

 غزة

The Influence of Search 
Engine Marketing on 

Consumer Choice in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ايمف سعدؼ عبدالمجيد 
 ابكشقير

كاقع التنمية اإلدارية كعبلقتيا بعممية 
صنع القرار في المؤسسات الصحية 

حالة المجمعات الطبية في دراسة  -
 قطاع غزة

The Reality of 
Administrative Development 

and its Relationship with 
Decision Making Process in 
Health Institutions - A Case 

Study on Gaza Medical 
Complexes 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

بكشرخنبيمو دمحم عبدهللا ا أثر ممارسات ليف ستة سيجما عمى  
جكدة خدمة  العبلج الطبيعي في 
 -مراكز الرعاية الصحية باألكنركا 

 قطاع غزة

The Impact of Lean Six 
Sigma Practices on 

Physiotherapy Service 
Quality at UNRWA Health 

Centers -Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

عماؿإدارة األ  

حافع عدناف عمي 
 عمكش

تقييـ القيمة المفترضة لممكظف في 
 المؤسسات األكاديمية بقطاع غزة

Evaluating the Employee 
Value Proposition in 

Academic Institutions in 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

في تنمية  دكر البرامج التدريبية خميل ماجد خميل مطر
اإلبداع اإلدارؼ لدػ المكظفيف 
اإلدارييف في الجامعة اإلسبلمية 

Role of Training Programs 
in Developing Adminstrative 

Creativity among 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



 Administrative Officers in بغزة
Islamic University of Gaza 

ابراىيـ أبك الفت عبد 
 صفية

أثر العدالة التنظيمية في تحقيق 
دراسة  -األداء الجامعي المتميز 

 تطبيقية: الجامعة اإلسبلمية بغزة

The Effect of Organizational 
Justice in Achieving 

University Performance 
Excellence - An Applied 

Study on the Islamic 
University of Gaza 

ستير ماج 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فاطمو طالب عبدالكريـ 
 ابكميادػ

كاقع تطبيق ممارسات إدارة المكارد 
البشرية الخضراء في المستشفيات 
الحككمية الفمسطينية في قطاع غزة 

 كأثرىا عمى األداء البيئي

The Reality of Applying 
Green Human Resource 
Management Practices in 

the Palestinian Government 
Hospitals in The Gaza Strip 

and their Impact on 
Environmental Performance 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

دكر شبكات التكاصل االجتماعي  اياد زياد حسف عدكاف
في عممية تكليد المعرفة كأثرىا عمى 

ت اإلبداع الكظيفي في مؤسسا
 التعميـ العالي الفمسطيني في غزة

The Role of Social 
Networks in Knowledge 

Creation Process and their 
Impact on Job Creativity in 
Palestinian Institutions of 
Higher Education in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

عباده عبد الناصر أحمد 
 عكاد

العبلقة بيف القيادة المميمة كريادة 
األعماؿ في الشركات الصغيرة 
كالمتكسطة في قطاع غزة "دراسة 
 تطبيقية عمى قطاع المبلبس"

The Relationship Between 
the Inspirational Leadership 
and the Enterpreneurship in 

the SMS's in Gaza Strip 
"Applied Study on the 

Clothing Sector" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ميند سامى مصطفى 
 الديراكػ 

كاقع استخداـ المصادر الخارجية 
لدػ شركات تكنكلكجيا المعمكمات 

 كاالتصاالت في قطاع غزة

The Reality of Using the 
Outsourcing by Gaza ICT 

Companies 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

رة األعماؿإدا  

جكاد فتحي محمكد 
 جمعة

 COSOأثر تطبيق عناصر نمكذج 
عمى أداء برنامج المساعدات 
 الغذائية بككالة الغكث الدكلية

The Effect of COSO Model 
Elements Implementation 
on the Performance of 

UNRWA Food Aid Program 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

الدكر الكسيط "لمممكية النفسية تجاه  نجكػ دمحم حممي اماف
الكظيفة "عمى العبلقة بيف التمكيف 
النفسي كالقيادؼ لمعامميف كأدائيـ في 
 المؤسسات األكاديمية الفمسطينية

The Mediating Role of  Job 
- Based  Psychological 

Ownership on the 
Relationship between 

Psychological and 
Leadership Empowerment 

of Workers and their 
Performance in the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



Palestinian Academic 
Institution 

تأثير عكامل سياسة عمل إدارة  دمحم جبر عبدهللا مخيرز
النفايات الصمبة في تطبيق 

االستراتيجية الكطنية في بمديات 
 قطاع غزة الكبرػ 

Impact of Factors 
Influencing Work Policy of 
Solid Waste Management 

on Implementing the 
National Strategy In the 
Major Municipalities of 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىناء عبدالكريـ محمكد 
 الزنط

ارية كانعكاسيا نظـ المعمكمات اإلد
عمى تطكر الذكاء االستراتيجي في 
المنظمات األىمية الكبرػ في قطاع 

 غزة

Management Information 
Systems and its Reflection 

on the Development of 
Strategic Intelligence in the 
Large Non-Governmental 
Organizations in the Gaza 

Strip 

امعة الج ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

مدػ فعالية إدارة العمميات المكجستية  دمحم داكد عبدهللا سحكيل
في تقديـ خدمة الكيراء أثناء 

األزمات كالطكارغ في شركة تكزيع 
 الكيرباء محافظات قطاع غزة

Effectiveness of 
Management of Logistics 
Operation in the Provision 

of Electricity Supplies 
during Crises and 

Emergency Situations in 
Electricity Distribution 

Corporation of the Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

أثر جكدة الخدمات الصحية عمى  ببلؿ جماؿ دمحم الجدػ
رضا المرضى في المستشفيات 

زةاألىمية في محافظات غ  

Impact of Health Services 
Quality on Patients' 
Satisfaction in Non-

Governmental Hospitals of 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

كاقع تطبيق إدارة األكلكيات في  محمكد عيد دمحم خطاب
أقساـ الطكارغ كأثرىا عمى جكدة 

في المستشفيات الخدمات الصحية 
 الحككمية الكبرػ في قطاع غزة

The Reality of Applying 
Priority Management in 
Emergency Departments 

and its Effect on the Quality 
of Health Services at Large 
Governmental Hospitals in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

هللا مصطفى عبدهللا عبد
 الفرا

دكر الصكرة الذىنية لممنظمات 
االىمية في بناء العبلقة االستراتيجية 

 مع جميكر المستفيديف

The Role of the Mental 
Image at Non- 
Governmental  

Organizations in Building A 
Strategic Relationship with 

الجامعة  ماجستير  2018
سبلميةاإل  

 إدارة األعماؿ



Beneficiaries 
رمضاف عبد الفتاح 

 رمضاف األغا
تحسيف اداء المصارؼ اإلسبلمية 
العاممة في قطاع غزة عبر إعادة 

 ىندسة العمميات )اليندرة(

The role of business 
process reengineering to 

improve the performance in 
Islamic banks at Gaza Strip 

ة الجامع ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

يكسف بشير يكسف 
 مطر

دكر العمل الحر عبر االنترنت في 
 خمق فرص عمل في قطاع غزة

The Role of Freelancing in 
Job Creation in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ماجد نبيل دمحمابراىيـ 
 حسيف

أثر خصائص مكقع التكاصل 
تماعي "الفيسبكؾ" في تحسيف االج

ميارات األكاديمييف في مؤسسات 
 التعميـ العالي الفمسطيني بغزة

Characteristics of the Social 
Networking Site "Facebook" 
and its Impact on Improving 

Academicians' Skills in 
Palestinian Institution of 

Higher Education in Gaza 

ير ماجست 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

اشرؼ ابراىيـ حسف 
 احمد

متطمبات تطبيق االستقطاب 
اإللكتركني كمدػ االستفادة منو في 
 الكزارات الحككمية في قطاع غزة

E-Recruitment 
Implementation 

Requirements and Scope of 
Benefits for Public 

Institutions in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ناصر دمحم يكسف ابك 
 شمالة

كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في 
كزارة التربية كالتعميـ العالي في 

قطاع غزة كأثرىا عمى جكدة الحياة 
 الكظيفية

The Reality of the 
Organizational Culture in 

the Ministry of Education & 
Higher Education of the 

Gaza Strip and its Impact 
on the Quality of Work Life 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

محمكد طبلؿ خميل 
 النجار

مدػ جيكزية المؤسسات الخيرية في 
قطاع غزة لتبني كتطبيق الحكسبة 

 السحابية

Preparedness of Palestinian 
Charity Institutions in the 

Gaza Strip for Adopting and 
Applying Cloud Computing 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

إيياب رفيق محمكد 
 عابد

أثر حككمة المشاريع عمى نجاح 
مشاريع المؤسسات الدكلية األممية 

 العاممة في قطاع غزة

The Impact of Project 
Governance on Project 

Success of the UN 
International Organizations 
Operating in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

فاعمية المعايير الفنية لبلتحاد  نكر رشاد الزيف حبيب
األكركبي في تقييـ مقترحات 

المشاريع الخاصة بتطكير التعميـ 
طاع غزة كالتدريب التقني كالميني بق

)دراسة حالة مشركع دعـ االتحاد  -
االكركبي لتطكير التعميـ كالتدريب 
 التقني كالميني في قطاع غزة(

Effectiveness of the EU 
Technical Standards in the 

assesment of Project 
Proposals Concerning the 
Development of Technical 
and Vocational Education 
and Training (TVET) in the 
Gaza Strip A Case Study of 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ



the EU Supported TVET 
Programs in the Gaza Strip 

مؤمف عبد السميع حسف 
 الحمبي

جكدة الخدمات االلكتركنية كأثرىا 
دراسة  -عمى رضا المستخدميف 

ةغز  -حالة عمى برنامج برؽ بمس   

The Quality og Electronic 
Services and its Impact on 

Uer Satisfaction - The 
Case of the Plus Program - 

Gaza Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 إدارة األعماؿ

ىانى ربحى أحمد عبد 
 العاؿ

أساليب تنمية إدارة المكارد البشرية 
في البنكؾ اإلسبلمية بمحافظات 

كأثرىا في تحقيق الجكدة الشاممةغزة   

Methods of Developing 
Human Resources 

Management in Islamic 
Banks in Gaza 

Governorates and their 
Impact on Achieving Total 

Quality 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عبدالمعز عمي العبد 
 الشيخ خميل

تقييـ كسائل الكقاية كالسبلمة 
المستخدمة في مستشفيات قطاع 
غزة الحككمية كأثرىا عمى أداء 

 العامميف

Evaluation of safety and 
safety measures used in 

the Gaza Strip government 
hospitals and their impact 

on the performance of 
workers 

الجامعة  ماجستير  2008
يةاإلسبلم  

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

أيمف سميماف سبلـ 
 أبكسكيرح

أثر المناخ التنظيمي عمى األداء 
الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

The impact of 
organizational climate on 

the performance of 
administrative staff at the 
Islamic University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عبدالقادر سعيد 
 عبدالقادر بنات

ضغكط العمل كأثرىا عمى أ داء 
المكظفيف في شركة االتصاالت 

الفمسطينية في منطقة قطاع غزة مف 
 كجية نظر العامميف

Work pressure and its 
impact on the performance 

of employees in the 
Palestinian 

Telecommunications 
Company in the Gaza Strip 
from the point of view of 

employees 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ايياب عبدهللا منصكر 
 جرغكف 

كاقع سياسات االختيار كالتعييف في 
رة التربية الكظائف اإلدارية في كزا

كالتعميـ العالي الفمسطينية في قطاع 
 غزة كأثره عمى الكالء الكظيفي

The reality of the selection 
and recruitment policies in 
the administrative posts in 
the Palestinian Ministry of 

Education and Higher 
Education in the Gaza Strip 
and its impact on job loyalty 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم صبلح الديف 
 اسماعيل ابك العبل

ضغكط العمل كأثرىا  عمى الكالء 
التنظيمي دراسة تطبيقية عمى 

Work pressure and its 
impact on organizational 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



المدراء العامميف في كزارة الداخمية 
 بقطاع غزة

loyalty An applied study on 
managers working in the 
Ministry of Interior in the 

Gaza Strip 
خالد مصمح حسيف 

 الرقب
دكر تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير 
الميزة التنافسية دراسة تطبيقية عمى 

العامميف في كزارتي المالية المدراء 
 كالصحة بقطاع غزة

The Role of Information 
Technology in Developing 
Competitive Advantage An 
applied study of managers 
working in the Ministries of 
Finance and Health in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

إدارة إدارة األعماؿ/
 مكارد بشرية

عزمي دمحم ابراىيـ 
 بظاظك

أثر الذكاء العاطفي عمى األداء 
الكظيفي لممدراء العامميف في مكتب 

 غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا

Impact of Emotional 
Intelligence on the 

Functionality of Directors in 
UNRWA's Gaza Regional 

Office 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

أيمف عبد القادر عبد 
 الرحيـ راضي

دكر البلمركزية في فاعمية الصراع 
التنظيمي في كزارات السمطة 
 الكطنية الفمسطينية ػ قطاع غزة

The role of decentralization 
in the effectiveness of the 

organizational conflict in the 
ministries of the Palestinian 

National Authority in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

اعتماد العميل لمخدمات المصرفية  كائل نصار محمكد بدح
 عبر اإلنترنت في قطاع غزة

Customer Adoption of 
Internet Banking In Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

تكفيق عطية تكفيق 
 العجمة

اإلبداع اإلدارؼ كعبلقتو باألداء 
الكظيفي لمديرؼ القطاع العاـ دراسة 

 تطبيقية عمى كزارات قطاع غزة

Administrative creativity and 
its relationship to job 

performance for public 
sector managers applied 
study on the ministries of 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

حسف محمكد حسف 
 ناصر

األنماط القيادية كعبلقتيا باألداء 
الكظيفي في المنظمات األىمية مف 

 كجية نظر العامميف

Leadership styles and their 
relation to job performance 
in NGOs from the point of 

view of employees 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم كريـ/ حسني سعيد 
 خمف

عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع 
اإلدارؼ لدػ رؤساء األقساـ 
بلمية األكاديمييف في الجامعة اإلس

 بغزة

The relationship of 
transformational leadership 
to administrative creativity 
among heads of academic 
departments at the Islamic 

University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

إدارة األعماؿ/إدارة الجامعة  ماجستير  Training and its impact on 2010كأثره في تطكير رأس الماؿ  التدريبعامر عبدالرؤكؼ رشاد 



الفكرؼ في السمطة الكطنية  حمادة
الفمسطينية دراسة حالة ديكاف 

 المكظفيف العاـ

the development of 
intellectual capital in the 

Palestinian National 
Authority 

بشرية مكارد اإلسبلمية  

أثر عناصر النظاـ التدريبي عمى  شادؼ دمحم سالـ حمس
مخرجات العممية التدريبية يفي 

مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة 
 العمل

The impact of the elements 
of the training system on 
the outputs of the training 

process fulfills the 
vocational training centers 
of the Ministry of Labor 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

كاقع سياسة االختيار كالتعييف كأثر  منير زكريا احمد عدكاف
ذلؾ عمى المسار الكظيفي لدػ 

العامميف في المصارؼ الفمسطينية ػ 
 قطاع غزة

The reality of selection and 
recruitment policy and its 
impact on the career path 

among workers in the 
Palestinian banks in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

تنفيذ التكظيف في األكنركا -ىػ رائد عمي عمر الحمارنة  E- Recruitment 
implementation in UNRWA 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

شريف عاطف ابراىيـ 
 عدكاف

أثر التدريب عمى تطكير الكادر 
البشرؼ الفمسطيني دراسة حالة مركز 

 إبداع  االستشارات كالتدريب

The impact of training on 
the development of the 

Palestinian human cadres 
Case Study Center 

Innovation Consulting and 
Training 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

خيرؼ دمحم احمد ابك 
 شعيب

أثر إدارة الذات عمى فرص التشغيل 
ػ دراسة تطبيقية عمى خريجي كمية 

 مجتمع تدريب غزة

The Effect of Self-
Management on 

Employment Opportunities 
An applied study on the 

graduates of Gaza 
Community Training Society 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ميند عماد مصطفى 
 النكنك

تأثير السياسات المالية عمى مدػ 
التزاـ المشتركيف في تسديد 

بؤ بيا المستحقات المالية كالتن
مستقببًل مف خبلؿ تطبيق نمكذج 
سبلسل مارككؼ دراسة تطبيقية 
 عمى بمديتي غزة كخاف يكنس

The impact of financial 
policies on the participants' 

commitment to pay and 
forecast future financial 

dues through the 
implementation of the 
Markov Chain model 

applied to Gaza and Khan 
Yunis 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عصاـ فايز ابراىيـ 
 نصار

تناكب الكظيفة كتأثيرىا عمى أداء 
المكظفيف اإلدارييف في مكتب 

غزة الميداني -األكنركا   

Job Rotation and its Impact 
on Administrative 

Employees Performance in 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



UNRWA - Gaza Field 
Office 

تطبيق تقنيات التدريب في  سامي دمحم بدر عجكر
المنظمات غير الحككمية الفمسطينية 
في قطاع غزة ، فمسطيف بناًء عمى 

 منظكر إدارؼ 

The Application of 
Coaching Techniques at 
Palestinian NGOs in the 
Gaza Strip, Palestine 
Based on Managerial 

Perspective 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ميارات الكادر الصحي في التعامل  ايمف زكي سعيد كردية
مع الجميكر كأثرىا عمى فعالية 
الخدمة الصحية مف كجية نظر 

يكر المراجعيف دراسة تطبيقية جم
عمى مراكز الرعاية األكلية بكزارة 

محافظات قطاع -الصحة الفمسطينية
 غزة

Skills of the health staff in 
dealing with the public and 

its impact on the 
effectiveness of the health 
service from the point of 
view of the public of the 

reviewers An applied study 
on primary care centers in 
the Palestinian Ministry of 

Health - Gaza Strip 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

صبلح يكسف دمحم 
 االشقر

مدػ فاعمية االتصاؿ في إدارة 
األزمات بكزارة الداخمية كاألمف 
الكطني دراسة مسحية عمى 

المناصب اإلشرافية في اإلدارات 
المركزية في الشق المدني بكزارة 
 الداخمية كاألمف الكطني غزة

The effectiveness of 
communication in crisis 

management at the Ministry 
of Interior and National 

Security Survey study on 
the supervisory positions in 
the central departments in 

the civil section of the 
Ministry of Interior and 
National Security Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

حامد عمي سكيعد 
 أبكعجكة

عبلقة االتصاؿ اإلدارؼ بأساليب 
ية إدارة الصراع التنظيمي حالة تطبيق

عمى مديرؼ المدارس الحككمية في 
 محافظات قطاع غزة

The relationship of 
administrative 

communication with 
organizational conflict 

management methods is 
applied to the heads of 
public schools in the 

governorates of the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
يةاإلسبلم  

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ايياب ربحي احمد 
 الغصيف

أثر اإلعبلـ األمني عمى أداء 
العامميف في األجيزة األمنية في 

 قطاع غزة

The impact of the security 
media on the performance 

of employees in the 
security services in the 

 الجامعة ماجستير  2012
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



Gaza Strip 
فعالية تطبيق كيركباتريؾ ، أكؿ  دمحم ديب ابراىيـ سدر

مستكييف لضماف تحقيق النتائج 
المطمكبة مف برنامج التدريب دراسة 

 حالة: نقابة الميندسيف بغزة

Effectiveness of 
Implementing Kirkpatrick,s 
first two levels to Ensure 
Fulfilling the Required 

Results of Training Program 
Case Study: Gaza 

Syndicate of Engineers 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

العكامل المؤثرة في كاقع تكزيع أفراد  عبلء دمحم احمد الغمارػ 
الشرطة في قطاع غزة مراكز شرطة 

دارتيا المركزية محافظة غزة ك  ا 
 "دراسة حالة"

Factors Affecting the 
Reality of the Distribution of 
Police Officers in the Gaza 

Strip Gaza Governorate 
Police Stations and their 
Central Administration 

"Case Study" 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
ريةمكارد بش  

أشرؼ أحمد دركيش 
 قنديل

تصميـ نمكذج لتحسيف متابعة تنفيذ 
خطة فترة السنتيف في إدارة التعميـ 

 في األكنركا في قطاع غزة

Designing a Model to 
Improve the Follow up of 
the Implementation of a 
Biennium Plan in the 

Education Department at 
UNRWA Gaza Strip 

جستير ما 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

خميل إسماعيل خميل 
 زقكت

كاقع تخطيط المكارد البشرية كعبلقتو 
بقدرة المؤسسات غير الحككمية في 
قطاع غزة عمى الحفاظ عمى األعداد 

 البلزمة مف العامميف

The reality of human 
resources planning and its 

relation to the ability of 
NGOs in the Gaza Strip to 

maintain the necessary 
numbers of workers 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

أثر استخداـ نظاـ معمكمات المكارد  عمرك ىشاـ ىاشـ السقا
البشرية اإللكتركني عمى أداء ديكاف 

طاع غػػزةالمكظفيف العاـ بق  

The impact of the use of 
the Human Resources 

Information System on the 
performance of the General 

Staff Office in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عبد الرحيـ دمحم 
 عبدالكريـ شياب

في الحد مف دكر المنظمات األىمية 
معدالت الفقر خبلؿ الحصار 

دراسة  -اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 
 تطبيقية لممنظمات الخيرية

The Role Of NGOs In 
Poverty Reduction During 
The Israeli Siege On The 
Gaza Strip - Analytical 

Study In Charitable NGOs 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ؿ/إدارة إدارة األعما
 مكارد بشرية

دمحم عبد العزيز احمد 
 الدكيؾ

نمكذج مقترح لربط المسار الكظيفي 
بامسار التدريبي لمعامميف بكزارة 

غزة -المالية   

A proposed Model to 
Connect the Career Path 
with the Training Path for 

the Employees of the 

ير ماجست 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



Ministry of Finance - Gaza 
دكر حاضنات األعماؿ في تحقيق  دمحم زكريا ابراىيـ سكيؾ

التنمية المستدامة في قطاع غزة 
دراسة حالة (حاضنة األعماؿ 
كالتكنكلكجيا بالجامعة اإلسبلمية 

 بغزة)

The Role of Business 
Incubators in Achieving the 
Sustainable Developmentin 

the Gaza Strip  Case 
Study: The Business and 
Technology Incubator at 

IUG 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

مدػ تكافر مككنات إدارة المكىبة  دمحم عثماف ديب النخالة
مف كجية نظر العامميف  إذاعة 

حالة صكت األقصى دراسة  

The Availability of talent 
management components 

from Employee 
perspectives Al-Aqsa Voice 

Case Study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ىاني خميل عطية 
 حجازؼ 

دكر حماية المكارد البشرية في الحد 
مف ظاىرة االحتراؽ النفسي لدػ 
العامميف في المستشفيات غير 

 الحككمية

The Role of Human 
Resource Protection in 

Reducing the Phenomenon 
of Psychological Burnout 
Among Workers in the 
Non-Governmental 

Hospitals 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم منتصر شعباف 
 العبد حبلسو

كاقع استخداـ المنظمات األىمية في 
قطاع غزة لشبكات التكاصل 
االجتماعي في تعزيز عبلقتيا 

 بالجميكر

The Reality of the Use of 
Community-Based 

Organizations in the Gaza 
Strip to Social Networks to 
Strengthen its Relations 

with the Public 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عبدالرحمف إبراىيـ أحمد 
 المقادمة

دكر الكفاءات البشرية في تحقيق 
الميزة التنافسية دراسة حالة الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

The role of human 
competencies to achieve 
competitive advantage in 
the Islamic University a 
case study of Islamic 
University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

صقر دمحم أكـر صقر 
 حمس

دكر إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ 
التنظيمي لدػ العامميف حالة دراسية 

 عمى بمدية غزة

The Role of changing 
management of focusing on 
commitment of arrangement 

for Gaza municipality 
employees 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

معتز ديب خميل 
 الخالدؼ

ضكابط كمعايير اختيار كتعييف أفراد 
الشرطة كأثرىا عمى فعالية األداء 
الشرطي مف كجية نظر ضباط 

 الشرطة الفمسطينية
)دراسة حالة الشرطة الفمسطينية 

Police Personnel Selection 
and Employment Standards 
and their Impact On Police 
Performance As Perceived 

by Palestinian Police 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

األعماؿ/إدارة  إدارة
 مكارد بشرية



2007-2012)  Officers: A Palestinian 
Police Case Study 2007-

2012 
دكر الجياز المصرفي في نشر  سميـ عمر سميـ الحداد

 -الكعي المصرفي لدػ العمبلء 
دراسة ميدانية مف كجية نظر 

عمبلء المصارؼ التجارية في قطاع 
 غزة

Role of Banking System in 
Spread Awareness among 
Custormers field study from 
the viewpoint of customers 
of commercial banks in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عكف مفيد عبدهللا شاكر 
 السقا

الدكافع النفسية كالحكافز كعبلقتيا 
بأداء العامميف في حقل القطاع 
المصرفي في قطاع غزة دراسة 

.ع.ـتطبيقية عمى بنؾ فمسطيف ـ  

Psychological motivations 
and incentives in relation to 
the performance of workers 

in the field of banking 
sector in the Gaza Strip 

Empirical Study on Bank of 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم حسف محمكد 
غرباكؼ ال  

دكر االلتزاـ التنظيمي في تحسيف 
جكدة الخدمة دراسة تطبيقية عمى 

الشق المدني في  -كزارة الداخمية 
 قطاع غزة

The Role of Organizational 
Commitment in Improving 
the Quality of Service An 
Empirical Study of the 

Interior Ministry - the civil 
part of the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم دمحم مصطفي 
 ابكجياب

مداخل تنمية االلتزاـ التنظيمي لدػ 
ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع 

 غزة

Approaches to the 
development of 

organizational commitment 
to the Palestinian police 
officers in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

عمي محمكد صالح 
 محمكد

أثر التكسيع الكظيفي عمى الدافعية 
كالرضا الكظيفي لممكظفيف في 
مكتب غزة اإلقميمي لككالة الغكث 

 الدكلية

Impact of Job Enlargement 
on Employees' Motivation 
and Job Satisfaction An 
Empirical Study on the 
UNRWA HQ Gaza Field 

Office 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

طارؽ عكني عيسى 
 العيسكؼ 

مدػ تطبيق معيار العمميات كفق 
النمكذج األكركبي لتميز األداء 
كتأثيره عمى مكافحة الجريمة قبل 

مف كجية  -يا في قطاع غزة  كقكع
 نظر ضباط اإلدارة العامة لممباحث

The Extent of Criteria 
Implementation of the 
European Model of 

Distinctive performance and 
its Impact on Crime 

Combating in the Gaza 
strip Applied Study on the 
General Administration of 

Detection 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



الفاعمية اإلدارية لمدراء اإلدارة  تامر تيسير دمحم معركؼ
العميا: دراسة حالة لمشرطة 
 الفمسطينية في قطاع غزة

Managerial Effectiveness of 
Senior Managers A Case 
Study of Police Managers 

in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

كسيـ دمحم جبر حافع 
 سكيداف

أثر ممارسات إدارة المكارد البشرية 
عمى اتجاىات المكظفيف نحك 

التقاعد المبكر دراسة تطبيقية عمى 
 شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة

The Impact of Human 
Resources Management 
Practices on Employees 
Attitudes Towards Early 

Retirement 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

شريف محركس السيد 
 الحمبي

العكامل المؤثرة عمى التحيز في 
اإلدراؾ االجتماعي لدػ اإلدارييف 
العامميف في كزارة التربية كالتعميـ في 

 قطاع غزة

The Factors which Affect 
Bias in Social Perception 

Among Administrative Staff 
Who in the Ministry of 
Education and Higher 

Education in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم المع سعدؼ اسعد 
 شممخ

شرية في إدارة دكر إدارة المكارد الب
الجكدة الشاممة في البنكؾ العاممة 

 في قطاع غزة

Role of Human Resource 
Management in Total 

Quality Management in 
Banks Operating in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

مؤمف عبدالعزيز احمد 
 صالحة

مدراء مدراس ككالة  درجة ممارسة
الغكث لئلدارة بالتجكاؿ كأثره عمى 
االداء الكظيفي لممعمميف مف كجية 

 نظرىـ

The Degree of Practicing 
Management by Walking 
Around by the School 

Principals and "its Impact 
on Job Performance" From 

UNRWA a Teachers' 
Perspective 

جامعة ال ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ادىـ محمكد دمحم 
 العكشية

قياس مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 

( في تحقيق HR-PPMEالبشرية )
استدامة مؤسسات المجتمع المدني 
العاممة في القطاع الزراعي في 

 قطاع غزة

Measuring the effectiveness 
of Participatory planning, 
monitoring and evaluation 
of Human resources in 

achieving sustainability of 
civil society organizations 
working in the agricultural 
sector in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

لح عبد المالؾ دمحم صا
 الرنتيسي

تقييـ المنح التي يديرىا المجمس 
الثقافي البريطاني في فمسطيف عمى 
 تنمية القدرات القيادية لممبتعثيف

Evaluating the Scholarships 
Managed by The British 

Council in Palestine on the 
Leadership Capacity 
Building of the Alumni 

لجامعة ا ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم أحمد رمضاف 
 غطاس

فاعمية إدارة األنشطة اإلغاثية التي 
تقدميا اإلغاثة اإلسبلمية عبر العالـ 

The Effectiveness of 
Activities Management 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



لؤليتاـ المكفكليف لدييا في قطاع 
 غزة

Offered by Islamic Relief-
Worldwide to Sponsored 
Orphans in Gaza Strip 

طارؽ جمعة عكده 
 ابكالفيتة

إدارة األخطاء كتأثيرىا عمى تحقيق 
األىداؼ دراسة تطبيقية عمى بمدية 

 خانيكنس

Error management and its 
impact on achievement 
objectives An empirical 
study on Khanyounis 

Municipality 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

حبيب عبدهللا احمد 
 ابكزايد

متطمبات إدارة الككارث كمستكػ 
 نجاحيا في قطاع غزة

دراسة حالة: دكر كزارة الداخمية 
الفمسطينية في مكاجية منخفض 

ـ2013ر اليكسا ديسمب  

Disaster Management 
Requirements and the 
Level of Success in the 

Gaza Strip 
A Case Study: The Role of 

The Palestinian Interior 
Ministry in the Face of Low 

Alexa December 2013 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

القادر عبد  سائد عبد
 الفتاح ابك عطا

إدارة األخطاء الطبية بالمستشفيات 
الحككمية بكزارة الصحة الفمسطينية 

 بقطاع غزة

Medical error management 
in the hospitals of 

Palestinian Ministry of 
Health in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

أثر التفكير االستراتيجي عمى  حساـ دمحم حمداف مطر
دراسة حالة مكتب  -صناعة القرار 

األكنركا -غزة االقميمي   

 The Impact of Strategic 
Thinking on Decision 
Making Case Study: 

UNRWA Gaza-Field Office 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
ةمكارد بشري  

أثر العكامل االجتماعية كاإلدارية  دمحم فتحي خميل التترؼ 
كالديمكغرافية عمى التزاـ مكظفي 
األكنركا بأخبلقيات العمل: قطاع 

 التعميـ

The Impact of Social, 
Administrative & 

Demographic Factors on 
the Compliance of Work 
Ethics at UNRWA Staff: 

Education Sector 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

كاقع تطبيق أسمكب اإلدارة باألىداؼ  دمحم تكفيق دمحم شبير
في الجامعات الفمسطينية بغزة كأثرىا 
عمى مشاركة المرؤكسيف في اتخاذ 

 القرارات

The reality of the applying 
of management style by 

objectives in the Palestinian 
universities in Gaza and its 
impact on the participation 

of subordinates in decision-
making 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

سفياف زكريا عبد الخالق 
 سالـ

 تكامل األدكار كعبلقتو بجكدة األداء
في كزارة  لدػ اإلدارات العاممة

الشق -الداخمية كاألمف الكطني 
 المدني

The Integration of Roles 
and its relation to 

Performance Quality for 
Departments of Ministry of 
Interior & National Security 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



- Civilian Division 
معاذ دمحم سمماف الحاج 

 احمد
تقييـ االستراتيجيات التركيجية 
المستخدمة في تكجيو السياسات 
الفمسطينية: دراسة حالة لديناميكية 
 السمطة في معالجة قضية األسرػ 

Evaluation of the Promotion 
Strategies Used in Directing 

the Palestinian Politics: 
Case Study on the PNA 

Dynamism for the 
Detainees Question 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دمحم ديب مصطفى 
 رضكاف

أثر أساليب الرقابة البرلمانية عمى 
 أداء المؤسسات الحككمية

The Impact of the 
Parliamentary Oversight 

Methods on the 
Performance of 

Governmental Institutions 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

الممارسات اإلدارية كعبلقتيا  باسل سميماف عمي دبكر
 بالنميمة في منظمات األعماؿ

Management Practices and 
its relationship with gossip 

in Organizations 

الجامعة  ماجستير  2016
بلميةاإلس  

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

الكفاءات القيادية لدػ مدراء اإلدارة  عصاـ دمحم عبدهللا زقكت
الكسطى في مؤسسات اإلعبلـ 
الفمسطينية كأثرىا عمى األداء 

دراسة حالة:  -الكظيفي لمعامميف 
 فضائية األقصى

Leadership Competencies 
of Middle Managers at 

Palestinian Media 
Enterprises and its Impact 

on Employees' Job 
Performance - Case Study: 

Al-Aqsa Satellite TV 
Channel 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

التشخيص التنظيمي لمجامعات  صابر مكسى دمحم عمياف
الفمسطينية بكاسطة نمكذج الصناديق 

 الستة

Organizational Diagnoses 
of Universities in the Gaza 
Strip Based on the Six Box 

Model 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دكر أنظمة ذكاء األعماؿ في تنمية  دمحم منير عكدة شبير
رأس الماؿ البشرؼ في القطاع 

حالة دراسة  -المصرفي الفمسطيني 
 )بنؾ فمسطيف(

The Role of Business 
Intelligence Systems in 

Developing Human Capital 
in the Palestinian Banking 
Sector (Case Study - Bank 

of Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

ىاشـ عيسى عبد 
 الرحمف أبكحميد

اد جكدة حياة العمل عمى أثر أبع
فاعمية اتخاذ القرارات اإلدارية في 

 جامعة األقصى بغزة

The impact of Quality of 
Work  on The Effectiveness 
of Management Decisions  
in the  Al-Aqsa University 
in Gaza Life Dimensions 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
كارد بشريةم  

كاقع قياس عائد التدريب لدػ معاىد  أحمد عمر عبدهللا الحتو
كمراكز التدريب بكزارة التربية 

كالتعميـ العالي في قطاع غزة كأثره 
 عمى تخطيط التدريب

The reality of measuring 
return to the training 
institutes and training 

centers at the Ministry of 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



Education and Higher 
Education in the Gaza Strip 

and its impact on the 
training plan 

عكني عمر عطيو 
 خركؼ

العكامل المؤثرة عمى تطبيق قانكف 
الحد األدنى لؤلجكر في قطاع غزة 

دراسة حالة: شركات المقاكالت  -
لعاممة في مدينة حمد القطريةا  

Factors Affecting the 
Implementation of the 

Minimum Wage Law in the 
Gaza Strip 

Case study: Construction 
contracting companies in 

Hamad City of Qatar 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

مي عقلعبدهللا دمحم ع أثر تقييـ العائد عمى االستثمار في  
 -التدريب عمى األداء الكظيفي 
دراسة تطبيقية عمى الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

The Impact of Evaluation of 
Return on Investment of 

Training on Job 
Performance - An 

Empirical Study on the 
Islamic University of Gaza 

ير ماجست 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

مؤيد سمير سعيد الشيخ 
 احمد

دكر التفكير اإلبداعي عمى التخطيط 
حالة عممية قطاع  -االستراتيجي 

 السياحة في قطاع غزة

The Role of Creative 
Thinking on Strategic 

Planning - Case Study: 
The Tourism Industry in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

محمكد اسماعيل 
 اسماعيل ابك عكدة

أثر جكدة الحياة الكظيفية في تحقيق 
دراسة تطبيقية  -التميز المؤسسي 

عمى منظمات المجتمع المدني في 
 قطاع غزة

Impact of Work Life Quality 
of Achieving Organizational 
Excellence - An Applied 
Study on Civil Society 

Organizations in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

دراسة حالة  -كاقع العكامل الريادية  دمحم حمدؼ عاشكر الدلك
حاضنة األعماؿ كالتكنكلكجيا في 

 الجامعة اإلسبلمية

The Reality of the Leading 
Factors - "A case Study on 
Business and Technology 

Incubator at Islamic 
University of Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

مدػ قدرة تطبيق االدارة االلكتركنية  دمحم نعماف شعباف عمكاف
مة المقدمة لمجميكر في تحسيف الخد

في المحاكـ العاممة بقطاع غزة مف 
 كجية نظر العامميف

The Ability of Applying 
Electronic Administration for 

Improving Services 
Provided to the Public in 
Courts Operating in the 

Gaza Strip from the Point 
of View of Employees 

امعة الج ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية

احمد يكسف دمحم 
 ابكرحمو

أثر عكامل البيئة الداخمية لممنظمة 
عمى مستكػ دافعية االنجاز لدػ 

The Impact of the Internal 
Environment of the 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

إدارة األعماؿ/إدارة 
 مكارد بشرية



العامميف في قطاع الخدمات بككالة 
 الغكث الدكلية

Organization Factors on the 
Level of Achievement 

Motivation among Workers 
in the Service Sector at 

UNRWA 
محمكد صالح قاسـ 

 محمكد
كاقع اإلشراؼ التربكؼ في محافظات 

غزة في مجاؿ تنمية كفايات 
 المعمميف

The reality of educational 
supervision in the 

governorates of Gaza in the 
field of development of 
teacher competencies 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

مكسى حماد سممى 
 المشكخي

كاقع التعاكف بيف اإلدارة المدرسية 
كالمجتمع المحمي في المرحمة 

 الثانكية بمحافظات غزة

The reality of cooperation 
between the school 

administration and the local 
community in the secondary 
stage in the governorates 

of Gaza 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

غالب حسف احمد 
 نصرهللا

مضاميف تربكية مستنبطة مف كتاب 
 األدب في صحيح البخارؼ 

Educational contents 
derived from the book of 
literature in Sahih Bukhari 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

الممارسات التربكية ألعضاء ىيئة  نيمة رشاد صالح كساب
التدريس في الجامعة اإلسبلمية بغزة 

 كما يراىا طمبتيـ

The educational practices 
of faculty members at the 
Islamic University of Gaza 
as seen by their students 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

جميمة عبد هللا طو 
 الشنطي

مضاميف تربكية مستنبطة مف خبلؿ 
 سكرتي اإلسراء كالكيف

Educational contents 
derived from the Isra and 

the Cave 

ة الجامع ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

الدكر المنيجي لممعمـ مف كجية  نيا ابراىيـ دمحم شتات
المديريف ، -نظر المعمميف 

في المدارس اإلعدادية  -المكجييف 
 الحككمة بمحافظات غزة كالشماؿ

The role of the teacher 
from the point of view of 
teachers - managers, 

mentors - in the 
preparatory schools 
government in the 

governorates of Gaza and 
the north 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

سميماف حسيف مكسى 
 المزيف

الفكر التربكؼ عند أحمد بف 
مصطفى بف خميل الشيرؼ بطاش 

 كبرػ زاده

The educational thought of 
Ahmed bin Mustafa bin 

Khalil Alshihri Badash major 
Zadeh 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

مشكبلت المعمـ المبتدغ في  تياني خميل عمى خاطر
المدارس الحككمية بمحافظات غزة 

 كمقترحات حمكليا

Problems of the beginner 
teacher in the public 
schools in the Gaza 
governorates and 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية



suggestions for solutions 
عطية دمحم صالح 

 العمرؼ 
نمكذج مقترح لترتيب مديرؼ 

المدارس اإلعدادية بقطاع غزة في 
 ضكء حاجاتيـ التدريبية

A proposed model for 
arranging the principals of 
the preparatory schools in 
the Gaza Strip in light of 

their training needs 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

نافذ سميماف عبدالرحمف 
 الجعب

التغيير االجتماعي في عيد عمر 
 بف عبد العزيز دراسة تحميمية

Social change in the era of 
Omar bin Abdul Aziz 

analytical study 

الجامعة  ماجستير  2000
ميةاإلسبل  

 أصكؿ التربية

قيـ الييكد في القصص القرآني  طبلؿ دمحم إبراىيـ خمف
كدكرىا في تكجيو فكرىـ التربكؼ 

 المعاصر

The Jews evaluated the 
Quranic stories and their 

role in guiding their 
contemporary educational 

thought 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

مركاف اسماعيل 
 عبدالرحمف حمد

الكفاءة الخارجية لمتعميـ التقني في 
 محافظات غزة

External efficiency of 
technical education in Gaza 

governorates 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

انكر شحادة حسيف 
 نصار

دكر مراكز تحفيع القرآف الكريـ في 
شكبلت التي تربية النشئ كالم

 تكاجييا

The role of Quran 
memorization centers in 
youth education and the 

problems they face 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

عمى سعيد عبدالرحمف 
 ابكحسب هللا

النمك الميني لمعممي المدارس 
 الحككمية بقطاع غزة

Vocational growth of the 
teachers of public schools 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

العبلقات اإلنسانية بيف المعمـ  انيسو عطيو سميـ قنديل
كالمتعمـ في ضكء الفكر التربكؼ 

اإلسبلمي كمدػ تمثميا في المدارس 
 الثانكية بمحافظة غزة

Human relations between 
the teacher and the learner 

in the light of Islamic 
educational thought and the 
extent of representation in 
secondary schools in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية

دمحم راتب عبدالرحمف 
 كمخ

المقكمات الشخصية كالمينية لمقيادة 
ر التربكية الفاعمة مف كجية نظ

أعضاء الييئة التدريسية بكميات 
 التربية بمحافظات غزة

The personal and 
professional components of 

effective educational 
leadership from the point of 
view of faculty members in 
the faculties of education in 
the governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2001
بلميةاإلس  

 أصكؿ التربية

محمكد إبراىيـ عكاد 
 خمف هللا

كاقع المشكبلت التي تعترض 
المدارس الشرعية بمحافظات غزة 

 كسبل التغمب عمييا

The reality of the problems 
that confront the legitimate 
schools in the governorates 

of Gaza and ways to 
overcome them 

امعة الج ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 أصكؿ التربية



الفاعمية التنظيمية لمجامعات  ماىر صالح دمحم بنات
 -الفمسطينية : الجامعة اإلسبلمية 
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Governorate 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اسماعيل ىاشـ سامية 
 سكيؾ

تنمية ميارات مديرؼ المدارس 
الثانكية في محافظات غزة في مجاؿ 

 التخطيط االستراتيجي

Develop the skills of 
secondary school principals 
in the governorates of Gaza 

in the field of strategic 
planning 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
إلدارة التربية/ا

 التربكية

تطكير اإلدارة المدرسية في المدارس  سيى سالـ حسف سركر
الثانكية في محافظات غزة في ضكء 

 مفيـك اإلدارة الذاتية لممدرسة

Developing school 
administration in secondary 

schools in Gaza 
governorates in light of the 

concept of self-
management of the school 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ىاني عبدالكريـ سعيد 
 كىبو

كاقع اإلدارة االستراتيجية في 
الجامعات الفمسطينية في محافظات 

 غزة كسبل تطكيرىا

The reality of strategic 
management in the 

Palestinian universities in 
the governorates of Gaza 
and ways to develop them 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فدكػ كامل عبدهللا 
 ابكسالـ

كاقع التعاكف بيف اإلدارة المدرسية 
كمشرفي المغة اإلنجميزية في تطكير 
 األداء الميني لمعممييـ كسبل تفعيمو

The reality of cooperation 
between school 

administration and English 
language supervisors in 

developing the professional 
performance of their 
teachers and ways of 

activating it 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



سميحة حسيف عمي 
 نصر

طكير دكر برنامج المدرسة ككحدة ت
في التنمية المينية لمعممي المرحمة 
األساسية بمدارس ككالة الغكث في 

 محافظات غزة

The role of the school 
program as a development 

unit in the professional 
development of primary 

school teachers in UNRWA 
schools in Gaza 
governorates 

الجامعة  ماجستير  2008
سبلميةاإل  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نصر الديف حمدؼ 
 سعيد مدكخ

معكقات تطبيق إدارة الجكدة الشاممة 
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات 

 غزة كسبل التغمب عمييا

Obstacles to the application 
of TQM in the Palestinian 
universities in the Gaza 

governorates and ways to 
overcome them 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حاتـ عبد هللا عبد 
 السبلـ شحادة

كاقع الممارسات اإلدارية لمديرؼ 
التربية كالتعميـ بمحافظات غزة في 
ضكء معايير اإلدارة اإلستراتيجية 

 كسبل تطكيرىا

The reality of the 
administrative practices of 

the directors of education in 
the governorates of Gaza in 

the light of the criteria of 
strategic management and 

ways to develop them 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

آماؿ محمكد دمحم 
 أبكعامر

امعات كاقع الجكدة اإلدارية في الج
الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف 

 كسبل تطكيره

The reality of administrative 
quality in Palestinian 

universities from the point 
of view of administrators 
and ways of developing it 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

محمكد نكر  مازف سميـ
 الديف

دكر التخطيط االستراتيجي في زيادة 
فاعمية اإلدارة المدرسية بمحافظات 

 غزة

The role of strategic 
planning in increasing the 
effectiveness of the school 

administration in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ارة التربية/اإلد
 التربكية

سامي عكض هللا جاد 
 هللا رباح

دكر مديرؼ المدارس الثانكية 
بمحافظات غزة في تحسيف المناخ 
 التنظيمي بمدارسيـ كسبل تطكيره

The role of secondary 
school principals in the 
Gaza governorates in 

improving the organizational 
climate in their schools and 

ways of developing it 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

مصطفى عبد الجميل 
 مصطفى ابك عطكاف

معكقات تدريب المعمميف أثناء 
الخدمة كسبل التغمب عمييا 

 بمحافظات غزة

Obstacles to training 
teachers in service and 

ways to overcome them in 
the governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر القيادة التحكيمية في تطكير أداء  سناء دمحم عيسى عيسى
مديرؼ المدارس الثانكية بمحافظات 

 غزة

The role of transformational 
leadership in developing the 
performance of secondary 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



school principals in Gaza 
governorates 

أحمد عيسى أحمد 
 اليبيل

كاقع إدارة التغيير لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف 

 كجية نظر المعمميف

The reality of change 
management among high 
school principals in the 

Gaza governorates from the 
perspective of teachers 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نجبلء السيد عبدالحميد 
 العكر

دكر اإلشراؼ التربكؼ في التغمب 
عمى المشكبلت البلتي تكاجو 

معممي التكنكلكجيا كالعمـك التطبيقية 
مدارس محافظات غزةب  

The role of educational 
supervision in overcoming 
the problems facing the 

teachers of technology and 
applied sciences in the 

schools of the governorates 
of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عيب ابك ابراىيـ دمحم ش
 خطاب

مقكمات اإلدارة المدرسية الفاعمة في 
المدارس الحككمية بمحافظات غزة ـ 
كجية نظر المديريف كسبل االرتقاء 

 بيا

The elements of effective 
school administration in the 

public schools in the 
governorates of Gaza from 

the point of view of 
managers and how to 

improve them 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم فتحي عكض 
 المخاكؼ 

دكر مديرؼ المدارس اإلعدادية 
بككالةالغكث الدكلية بمحافظات غزة 

في تنمية اإلبداع الجماعي 
 لدىممعمييـ كسبل تطكيره

The role of the principals of 
the preparatory schools in 

the Gaza International 
Agency in developing the 
collective creativity of their 

people and ways of 
developing it 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اسماعيل ابراىيـ عمي 
 الديراكؼ 

دكر اإلشراؼ الكقائي في تحسيف 
يف الجدد في المدارس أداء المعمم

 الحككمية بمحافظات غزة

The role of preventive 
supervision in improving the 

performance of new 
teachers in public schools 

in Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

المدارس تجاه الحد مف  دكر مديرؼ  اسامة دمحم احمد العدكؼ 
ظاىرة العنف لدػ طمبة الثانكية 
بمحافظات غزة كسبل تفعيمو مف 

 كجية نظر المعمميف

The role of school 
principals towards reducing 

the phenomenon of 
violence among high school 

students in Gaza 
governorates and ways of 
activating it from the point 

of view of teachers 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  The extent of the practice 2008مدػ ممارسة مشرفي المغة احمد عبدربو احمد 



اإلنجميزية العبلجي مف كجية نظر  السميرؼ 
معممي المغة اإلنجميزية في المدارس 
الحككمية بمحافظات غزة كسبل 

 تطكيره

of English language 
therapists from the point of 

view of the teachers of 
English in the public 

schools in Gaza 
governorates and ways of 

developing it 

التربية/اإلدارة  اإلسبلمية
 التربكية

احمد سعيد عمر ابك 
 فكدة

لصف في مشكبلت معممي ا
المدارس الحككمية بمحافظات غزة 

 كسبل الحد منيا

Problems of Grade 
Teachers in Public Schools 
in Gaza Governorates and 
Ways of Reducing Them 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

مريـ عبدربو أحمد 
 السميرػ 

اإلدارة  درجة تكافر متطمبات تطبيق
ا لتكنكلكجية في المدارس الثانكية 
 بمحافظات غزة مكسبل التطكير

The degree of availability of 
the requirements of 

applying technological 
management in secondary 

schools in the Gaza 
governorates as a means 

of development 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبدالكىاب محمكد 
 عبدالكىاب مينا

درجة تكظيف الحاسكب في اإلدارة 
المدرسية بمدارس ككالة الغكث في 

 محافظات غزة كسبل تطكيرىا

Degree of computer 
employment in school 

administration 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
 التربية/اإلدارة
 التربكية

سميماف سبلـ خميل 
 الركمي

درجة التزاـ المشرفيف التربكييف في 
محافظات غزة بأخبلقيات المينة مف 

 كجية نظرىـ كسبل تطكيرىا

Degree of commitment of 
educational supervisors in 
the governorates of Gaza 

to the ethics of the 
profession from their point 

of view and means of 
development 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ذكريات أحمد دمحم 
 مرتجى

دكر المشرؼ التربكؼ في تنمية 
الميارات القيادية لدػ معممي 

المرحمة اإلعدادية في مدارس ككالة 
 الغكث بمحافظات غزة كسبل تفعيمو

The role of the educational 
supervisor in the 

development of leadership 
skills among the teachers 
of the preparatory stage in 
UNRWA schools in Gaza 
governorates and ways of 

activating it 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كامل عبدالفتاح دمحم 
 أبكشممة

اعمية بعض األساليب اإلشرافية في ف
تحسيف أداء معممي مدارس ككالة 
الغكث بغزة مف كجية نظرىـ كسبل 

 تطكيرىا

The effectiveness of some 
supervisory methods in 

improving the performance 
of teachers of UNRWA 

schools in Gaza from their 
point of view and ways to 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



develop them 
كفاء جكدت نمر 

 أبكسيدك
مشكبلت مديرات مدارس البنات 
األساسية العميا الحكمية كالمدارس 
اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية 
 بمحافظات غزة  ػ دراسة مقارنة

Problems of the directors of 
the schools of basic 

elementary girls and the 
preparatory schools of the 

UNRWA in Gaza 
governorates comparative 

study 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تكظيف التخطيط االستراتيجي في  نزيو حسف حسيف يكنس
تطكير اإلشراؼ التربكؼ في 

 محافظات غزة

Employment of strategic 
planning in the 

development of educational 
supervision in the 

governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

منير حسف عيسى 
 ابكزعيتر

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لمميارات 

تطكيرىا القيادية كسبل  

The degree of the practice 
of secondary school 
principals in Gaza 

governorates for leadership 
skills and ways of 
developing them 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أساليب إدارة األزمات لدػ مديرؼ  رائد فؤاد دمحم عبدالعاؿ
المدارس الحككمية في محافظات 
 غزة كعبلقتيا بالتخطيط االستراتيجي

The methods of crisis 
management for the heads 

of public schools in the 
governorates of Gaza and 
their relation to strategic 

planning 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

ةالتربكي  

ىشاـ حامد عبد الرازؽ 
 أبك شرخ

درجة فاعمية أداء مديرؼ مدارس 
ككالة الغكث بمحافظات غزة في 
ضكء التكنكلكجيا اإلدارية المعاصرة 

 كسبل تطكيره

The degree of effectiveness 
of the performance of 

UNRWA schools managers 
in Gaza governorates in the 

light of contemporary 
management technology 
and ways to develop it 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر مديرؼ المدارس الثانكية  فكاز زياد طالب دغمش
بمحافظات غزة في الحد مف 
 الصراعات الحزبية كسبل تفعيمو

The role of secondary 
school principals in the 
Gaza governorates in 

reducing partisan conflicts 
and ways to activate it 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

محمكد إبراىيـ حسف 
 السعافيف

درجة ممارسة إدارة المدارس الثانكية 
بمحافظات غزة لدكرىا في الحفاظ 

كسبل عمى السبلمة البدنية لمطمبة 
 تفعيميا

The degree of practicing 
secondary school 

administration in Gaza 
governorates for its role in 
maintaining the physical 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



safety of students and ways 
of activating them 

د الجدؼعائدة دمحم حام دكر اإلدارة المدرسية في معالجة  
مشكبلت طالبات المرحمة الثانكية 

 بمحافظات غزة كسبل تفعيمو

The role of the school 
administration in dealing 

with the problems of 
secondary school students 
in Gaza governorates and 

ways of activating it 

معة الجا ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم فؤاد سعيد ابك 
 عسكر

دكر اإلدارة المدرسية في مدارس 
البنات الثانكية في مكاجية ظاىرة 
التسرب الدراسي بمحافظات غزة 

 كسبل تفعمية

The role of school 
administration in girls 

secondary schools in the 
face of the dropout 

phenomenon in the Gaza 
governorates and ways of 

action 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عماد اميف سعيد 
 الحديدؼ

درجة ممارسة القيادة التربكية العميا 
في كزارة التربية كالتعميـ العالي 

الفمسطينية لدكرىا اإلدارؼ في ضكء 
ارؼ الحديثالفكر اإلد  

The degree of practice of 
higher educational 
leadership in the 

Palestinian Ministry of 
Education and Higher 

Education for its 
administrative role in the 

light of modern 
administrative thought 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اميمة عبد الخالق عبد 
 القادر االسطل

فاعمية إدارة الكقت كعبلقتيا 
باألنماط القيادية لدػ مديرؼ 

المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف 
 كجية نظرىـ

The effectiveness of time 
management and its 

relation to the leadership 
styles of high school 
principals in Gaza 

governorates from their 
point of view 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عارؼ مطر حسيف 
 المقيد

اإلدارة الصفية التي تكاجو  مشكبلت"
معممي المرحمة االبتدائية بمدارس 
بغزة كسبل  ككالة الغكث الدكلية

 "التغمب عمييا

"Problems of classroom 
management facing primary 
school teachers in UNRWA 
schools in Gaza and ways 

to overcome them" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تطكير االتصاؿ اإلدارؼ لمديرؼ  نعيـ حسف حماد الفرا
الثانكية بمحافظات غزة في ضكء 

 اإلدارة اإللكتركنية

Developing administrative 
communication for 

secondary managers in 
Gaza governorates in the 

light of electronic 
administration 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



آمنة خميل عبد القادر 
 أبك ليمة

المشكبلت اإلدارية التي تكاجو 
األزىرية بمحافظات غزة المعاىد 

 كسبل التغمب عمييا

Administrative problems 
facing the Azhar institutes 
in the Gaza governorates 
and ways to overcome 

them 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر مديرات رياض األطفاؿ  احمد ابراىيـ احمد نبياف
شرفات مقيمات في تحسيف أداء كم

المعممات كسبل تطكيره في 
 محافظات غزة

The Role of Kindergarten 
Managers as Resident 

Supervisors in Improving 
Teacher Performance and 

Development in the 
Governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

كيةالترب  

مؤمنة صالح حسيف 
 الرقب

معكقات ممارسة المرأة لمسمكؾ 
القيادؼ في مؤسسات التعميـ العالي 
 بمحافظات غزة كسبل التغمب عمييا

Obstacles to women's 
practice of leadership 

behavior in higher 
education institutions in 
Gaza governorates and 
ways to overcome them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أحمد عبدالجميل أحمد 
 المخاكؼ 

معكقات اإلشراؼ التربكؼ في 
المرحمة االبتدائية في مدارس ككالة 
 الغكث الدكلية كسبل التغمب عمييا

Obstacles to educational 
supervision in primary 

schools in UNRWA schools 
and ways to overcome 

them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

بشير عبدالرحمف 
 محمكد أبكشاكيش

دكر برنامج إطار الجكدة في تنمية 
بعض الكفايات اإلدارية لدػ مديرؼ 

 مدارس األنركا بمحافظات غزة

The role of the quality 
framework program in the 

development of some 
administrative 

competencies among the 
principals of UNRWA 

schools in the governorates 
of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

يسرػ رسمي عبدالعزيز 
 بدر

تطكير ميارات مديرػ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة في ضكء 

 مفيـك إدارة المعرفة

Develop the skills of 
secondary school principals 
in Gaza governorates in the 

light of the concept of 
knowledge management 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تقنية درجة ممارسة إدارات الكميات ال دمحم ديب دمحم االشقر
كالمينية بمحافظات غزة إلدارة 

 األزمات كسبل تطكيرىا

The degree of the practice 
of the technical and 

vocational colleges in the 
Gaza governorates to 

manage crises and ways to 
develop them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  Effectiveness of 2010فاعمية اإلدارة كعبلقتيا بالثقافة اني رسمي نمر عبد تي



التنظيمية في المكتبات الجامعية  الرحمف
 بمحافظات غزة

management and its 
relation to the 

organizational culture in the 
university libraries in the 
governorates of Gaza 

سبلميةاإل التربية/اإلدارة  
 التربكية

دكر مركز التطكير التربكؼ بككالة  فايز أحمد سميـ صالحة
الغكث الدكلية  بغزة  في تطكير 
األداء اإلدارؼ لمديرػ المدارس 

 كسبل تفعيمو

The role of the Educational 
Development Center in 

UNRWA in the 
development of the 

administrative performance 
of the principals of schools 

and ways to activate it 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر المعمـ المساند في تحسيف  رنده نمر تكفيق مياني
العممية التعميمية مف كجية نظر 
المعمميف الدائميف في مدارس ككالة 

ية في محافظات غزةالغكث الدكل  

The role of the teacher in 
supporting the improvement 
of the educational process 
from the point of view of 
permanent teachers in 
UNRWA schools in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ة سميماف محسف كصفي
 أبكمعمر

درجة ممارسة القيادات اإلدارية في 
الجامعات الفمسطينية بمحافظات 
 غزة لتفكيض السمطة كسبل تفعيميا

The degree of the practice 
of the administrative 

leaders in the Palestinian 
universities in the Gaza 
governorates to delegate 
the authority and ways of 

activating it 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ضغكط العمل لدػ مديرؼ المدارس  دمحم عكض تكفيق شبير
الحككمية بمحافظات غزة كسبل 

 التغمب عمييا

Work pressure of the 
directors of public schools 

in the governorates of Gaza 
and ways to overcome 

them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عاطف دمحم مكسى 
 صقر

درجة تكافر ميارات إدارة األزمات 
لمديرؼ مدارس ككالة الغكث بغزة 

 كسبل تنميتيا

The degree of availability of 
crisis management skills for 
the managers of UNRWA 

schools in Gaza and means 
of development 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبد الرؤكؼ شاكر 
 محمكد شقفة

دكر الدكرات التدريبية في تطكير 
النمك الميني لمعممي العمـك في 
مدارس ككالة الغكث بغزة كسبل 

 تفعيمو

The role of training courses 
in developing the 

professional growth of 
science teachers in 

UNRWA schools in Gaza 
and how to activate it 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



معكقات االتصاؿ كالتكاصل التربكؼ  زياد احمد خميل الدعس
س بيف المديريف كالمعمميف بمدار 

محافظة غزة كسبل مكاجيتيا في 
 ضكء االتجاىات المعاصرة

Obstacles to 
communication and 

educational communication 
between the principals and 
teachers in the schools of 

Gaza governorate and 
ways to confront them in 
the light of contemporary 

trends 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

منى فيمي محمكد 
 عناية

دكر التقييـ الذاتي لمبرامج األكاديمية 
في الجامعات الفمسطينية بغزة في 
تحسيف األداء األكاديمي لدػ 

 أعضاء الييئة التدريسية

The role of self-evaluation 
of academic programs in 

the Palestinian universities 
in Gaza in improving the 
academic performance of 

the faculty members 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كاقع إدارة المعرفة في الجامعات  فراس دمحم عبد عكدة
 الفمسطينية كسبل تدعيميا

The reality of knowledge 
management in the 

Palestinian universities and 
ways to strengthen them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سماىر مرزكؽ أحمد 
 أبك كطفة

تفكيض السمطة لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية في محافظات غزة 
كعبلقتو بفاعمية اإلدارة مف كجية 

 ننظر معممييـ

Delegate authority to 
secondary school principals 
in the Gaza governorates 
and their relation to the 

effectiveness of the 
administration from the 
point of view of their 

teachers 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

خضر حسني حسف 
 عرفو

مديرؼ المدارس اإلعدادية  دكر
بككالة الغكث الدكلية في التغمب 
عمى معيقات تنفيذ األنشطة 

 المدرسية البلصفية

The role of the principals of 
the UNRWA preparatory 
schools in overcoming 

obstacles to the 
implementation of extra-

curricular activities 

ة الجامع ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نيمة عبدالقادر ابراىيـ 
 البـز قيطة

دكر الجامعات الفمسطينية في بناء 
 مجتمع المعرفة كسبل تفعيمو

The role of Palestinian 
universities in building the 
knowledge society and 

ways to activate it 

الجامعة  ماجستير  2011
بلميةاإلس  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نيى دمحم محمكد عكض 
 هللا

أسباب عزكؼ طمبة الصف األكؿ 
الثانكؼ عف االلتحاؽ بالفرع العممي 
في المدارس الحككمية بمحافظات 

 غزة كسبل الحد منيا

Reasons for the reluctance 
of students in the first 

grade secondary to join the 
scientific branch in public 

schools in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



governorates and ways to 
reduce them 

ايناس أكـر أحمد 
 الحناكؼ 

دكر تكنكلكجيا المعمكمات في إدارة 
الكقت لدػ مديرؼ مدارس ككالة 

الغكث الدكلية بمحافظات غزة كسبل 
فعيموت  

The role of information 
technology in the 

management of time in the 
heads of UNRWA schools 
in the Gaza governorates 
and ways to activate it 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تغريد عبدهللا يكسف 
 ابكحمبية

اني لمطمبة تطكير التدريب الميد
المعمميف بكميات التربية في 
الجامعات الفمسطينية لمكاجية 

 التحديات المعاصرة

Developing field training for 
students of teachers in the 
faculties of education in 

Palestinian universities to 
meet contemporary 

challenges 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كماؿ مصطفى احمد 
 المصرؼ 

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية في محافظات غزة لمتخطيط 
االستراتيجي كعبلقتو بأنماط الثقافة 
 التنظيمية السائدة في مدارسيـ

The degree of secondary 
school principals practicing 
in the Gaza governorates 
for strategic planning and 

its relation to the 
organizational culture 

patterns prevalent in their 
schools 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فاعمية اتخاذ القرار كعبلقتيا  إياد أحمد حسف النبيو
باألنماط القيادية السائدة لدػ مديرؼ 

مدارس الثانكية بمحافظات غزةال  

The effectiveness of 
decision-making and its 
relation to the prevailing 
leadership styles among 

high school principals in the 
Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبل دمحم عبدالرحمف 
كركبةاب  

دكر العممية اإلشرافية في االرتقاء 
بالمعمميف الجدد بالمدارس الثانكية 
 بمحافظات غزة كسبل تحسينيا

The role of the supervisory 
process in upgrading new 

teachers in secondary 
schools in Gaza 

governorates and means of 
improving them 

الجامعة  ماجستير  2011
سبلميةاإل  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

مادليف عاطف 
 عبدالقادر بشير

مضيعات كقت مديرؼ كمديرات 
مدارس ككالة الغكث الدكلية 
 بمحافظات غزة كسبل الحد منيا

The waste of the time of 
the directors and directors 
of UNRWA schools in the 
Gaza governorates and 
ways of reducing them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم غالب سعيد 
 العسكلي

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة 

الستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 

The degree of the practice 
of secondary school 

principals in the Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



 governorates to the مف كجية نظرىـ كسبل تطكيرىا
strategies of managing the 
organizational conflict from 

their point of view and 
means of developing them 

عماد احمد محمكد ابك 
 سمعاف

رة المدرسية درجة التعاكف بيف اإلدا
كاإلدارة التربكية في التغمب عمى 
معكقات االتصاؿ كالتكاصل بينيما 

 في محافظات غزة

The degree of cooperation 
between the school 

administration and the 
educational administration 

in overcoming the obstacles 
of communication and 

communication between 
them in the governorates of 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سناء يكنس عبدالحميد 
 ابك لبدة

درجة فاعمية برنامج تقكيـ مديرؼ 
كمديرات مدارس ككالة الغكث 

 الدكلية بمحافظات غزة

Degree of effectiveness of 
the program of evaluation 

of the principals and 
principals of UNRWA 

schools in Gaza 
governorates 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ريـ عابد سمماف ابك 
 ختمة

درجة استخداـ مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث الدكلية لمتخطيط االستراتيجي 
في مكاجية اليدر التربكؼ في 

ـمدارسي  

The degree to which 
UNRWA school principals 
use strategic planning to 
cope with educational 
waste in their schools 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة المديريف الجدد  عبير مرشد دمحم شاىيف
 لمميارات القيادية في المدارس

الحككمية بمحافظات غزة مف كجية 
 نظرىـ كسبل تنميتيا

The degree to which new 
managers of leadership 

skills in the public schools 
in the Gaza governorates 
have been trained from 

their point of view and ways 
of developing them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

كؿ أص
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ابراىيـ دمحم مصطفى 
 ثابت

درجة فاعمية برنامج مبادرة االحتراـ 
كاالنضباط في تعديل سمكؾ طمبة 
مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة 

 كسبل تطكيره.

The degree of effectiveness 
of the program of respect 
and discipline initiative in 
modifying the behavior of 

students of UNRWA 
schools in Gaza 

governorates and ways of 
developing it. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نجاح احمد حسيف 
 الحسنات

صعكبات تطبيق برنامج التعميـ 
التفاعمي المحكسب عمى تبلميذ 

Difficulties in applying the 
computerized interactive 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
/اإلدارة التربية



ة الغكث المرحمة الدنيا بمدارس ككال
الدكلية بمحافظات غزة كسبل 

 عبلجيا

education program to the 
students of the lower stage 
in UNRWA schools in Gaza 
governorates and ways of 

treating them 

 التربكية

عيسى عبدالسبلـ حسف 
 ابكسممية

درجة ممارسة االتصاؿ اإلدارؼ لدػ 
مديرؼ مدارس ككالة الغكث 
 بمحافظات غزة كسبل تفعيميا

The degree of the practice 
of administrative 

communication with the 
directors of UNRWA 
schools in the Gaza 

governorates and ways of 
activating them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سمعاف سعيد سمماف 
 عطاهللا

مشكبلت امتحانات الثانكية العامة 
 بمحافظات غزة كسبل عبلجيا

Problems of General 
Secondary Examinations in 

Gaza Governorates and 
Means of Treatment 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رشيد دمحم عبد المطيف 
 ابك جحجكح

دكر اإلدارة المدرسية في تنمية 
الكعي األمني لدػ طمبة المرحمة 
الثانكية بمدارس محافظات غزة 

 كسبل تفعميو

The role of the school 
administration in developing 

the security awareness 
among secondary school 
students in Gaza schools 
and ways of activating it 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تكفيق عمي صالح 
 شحادة

درجة فعالية برنامج التعميـ الصيفي 
بمدارس ككالة الغكث الدكلية 
بيابمحافظات غزة كسبل االرتقاء   

The degree of effectiveness 
of the summer education 

program in UNRWA 
schools in the Gaza 

governorates and how to 
improve them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر اإلدارة المدرسية في المدارس  احمد عبدهللا دياب الفي
بمحافظات غزة في تكعية  الثانكية

طمبتيا بمخاطر اإلنترنت، كسبل 
 تفعيمو

The role of school 
administration in secondary 

schools in the Gaza 
governorates in raising 

awareness of its students 
about the dangers of the 

Internet and how to activate 
it 

الجامعة  ماجستير  2012
إلسبلميةا  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

غادة فتحى جعفر 
 أبكلبف

أكلكيات اإلصبلح المدرسي كما 
يراىا مديرك المدارس الثانكية 
 بمحافظات غزة كسبل تحقيقيا

The priorities of school 
reform as seen by the 
principals of secondary 

schools in Gaza 
governorates and ways of 

achieving them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



ىدػ دمحم عبدهللا 
 المشارفة

دكر إدارة المعرفة لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية في تنمية اإلبداع 
لدػ معممييـ بمحافظات غزة كسبل 

 تدعيمو

The role of knowledge 
management among high 

school principals in 
developing the creativity of 

their teachers in the 
governorates of Gaza and 

ways to strengthen it 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ابتساـ يكسف دمحم 
 مرزكؽ 

استراتيجيات إدارة الصراع التي 
ث يتبعيا مديرك مدارس ككالة الغك 

بمحافظات غزة كعبلقتيا بااللتزاـ 
 التنظيمي لدػ المعمميف

Conflict management 
strategies followed by 

UNRWA school principals 
in the Gaza governorates 

and their relation to 
teachers' organizational 

commitment 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
رة التربية/اإلدا
 التربكية

درجة ممارسة اإلدارة المدرسية  االء عطية أحمد الفميت
لمعبلقات اإلنسانية مف كجية نظر 

معممي المرحمة الثانكية في 
 بمحافظات غزة كسبل تفعيميا

The degree of practice of 
school administration for 
human relations from the 
point of view of secondary 
school teachers in Gaza 

governorates and ways of 
activating them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نيمة دمحم عبد هللا أبك 
 ركمية

درجة تعاكف مديرؼ التربية كالتعميـ 
كمديرؼ المدارس في حل مشكبلت 

 المدارس الثانكية.

The degree of cooperation 
of the directors of education 
and principals in solving the 

problems of secondary 
schools. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة اإلدارة المدرسية  شادؼ ابراىيـ دمحم البنا
إلستراتيجيات المنظمة المتعممة في 

ية بمحافظات غزة المدارس الثانك 
 كسبل تفعيميا

The degrees of practising 
of school administrators for 

the strategies of the 
organization in the 

secondary schools of Gaza 
and how to activate them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

لمشيراكؼ دمحم خميل دمحم ا دكر المؤسسات غير الحككمية في  
دعـ الطمبة الجامعييف بمحافظات 

 غزة كسبل تفعميو

The role of NGOs in 
supporting university 
students in the Gaza 

governorates and ways of 
activating them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تطكير االتصاؿ اإلدارؼ في مدارس   عمى ابك رحموامل دمحم
ككالة الغكث بمحافظات غزة 
 باستخداـ أسمكب "اليندرة"

Development of 
administrative 

communication in UNRWA 
schools in Gaza 

governorates using the 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

لتربكيةا  



method of " 
درجة فاعمية االجتماعات المدرسية  نائل جياد حسف الحبلؽ

في مدارس ككالة الغكث اإلعدادية 
بمحافظات غزة مف كجية نظر 
معممييا كعبلقتيا بالتكافق الميني 

 لدييـ

The degree of effectiveness 
of school meetings in 

UNRWA schools in the 
Gaza governorates from the 

point of view of teachers 
and their relation to their 
professional compatibility 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عطا ابراىيـ احمد 
 سمماف

درجة التزاـ معممي المدارس 
اإلعدادية في ككالة الغكث الدكلية 
بمحافظات غزة بأخبلقيات المينة 

ف كجية نظر المديريف كسبل م
 تفعيميا

The degree of commitment 
of middle school teachers 
in the UNRWA in Gaza 

governorates to the ethics 
of the profession from the 
point of view of managers 

and ways of activating them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ة/اإلدارة التربي

 التربكية

دمحم حسف خميس 
 ابكرحمة

ضغكط العمل كعبلقتيا بالرضا 
الكظيفي لدػ المشرفيف التربكييف 

 بمحافظات غزة

The stress of work and its 
relations with functional 

satisfaction from the side of 
inspectors of gaza 

govenorates 

الجامعة  ماجستير  2012
يةاإلسبلم  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة تكظيف اإلدارة اإللكتركنية في  دمحم أحمد عكدة االغا
الجامعات الفمسطينية بمحافظات 
غزة كعبلقتيا بجكدة الخدمة المقدمة 

 لمطمبة

الجامعة  ماجستير  2012  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ايماف عادؿ خميل 
 صباح

مديرؼ المناطق  درجة ممارسة
التعميمية لئلدارة بالتجكاؿ في مدارس 
 ككالة الغكث الدكلية كسبل تفعيميا

The degree of 
administrators practising 

walking to UNRWA schools 
and how to activate it. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ىيـ زكريا عبدالفتاح ابرا 
 ابكالجدياف

تطكير النمك الميني لممشرفيف 
التربكييف بمدارس كزارة التربية 
كالتعميـ كككالة الغكث الدكلية في 

 ضكء التجارب العالمية

develop professional growth 
for educational supervisors 
schools and the Ministry of 

Education and Relief 
Agency International in the 
Gaza Strip in the light of 
international experiences 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كاقع تنمية المكارد البشرية بكزارة  دمحم حسيف عبدهللا نعيـ
التربية كالتعميـ العالي كعبلقتيا 

 بمستكػ األداء اإلدارؼ 

The Reality of the Human 
Resources Development at 
the Ministry of Education 
and its Relationship to the 

level of Managerial 
Performance 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  The training needs of 2012االحتياجات التدريبية لرؤساء  نظاـ نعيـ دمحم سبلمة



تربية األقساـ اإلدارية في مديرايات ال
كالتعميـ بمحافظات غزة مف كجية 

 نظرىـ

heads of administrative 
departments in the 

directorates of education in 
the governorates of Gaza 
from their point of view 

التربية/اإلدارة  اإلسبلمية
 التربكية

دكر معممي المدارس الثانكية   دمحم البمبيسيكائل دمحم
بمحافظات غزة في تعزيز مبادغ 
المكاطنة الصالحة لدػ طمبتيـ 

 كسبل تفعميو

The role of high school 
teachers in the Gaza 

governorates in promoting 
the principles of good 

citizenship for their students 
and ways of activating it 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ىبة يكسف ابراىيـ 
 السكنى

مشكبلت المعممات في مدارس 
الذككر بككالة الغكث الدكلية 

 بمحافظات غزة كسبل التغمب عمييا

Problems of teachers in 
male schools in the 
UNRWA in Gaza 

governorates and ways to 
overcome them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة  رشا كجيو كامل األعكر
الغكث بمحافظات غزة لئلدارة 
اإللكتركنية كعبلقتيا بتفكيض 

 السمطة لدييـ.

The degree of the 
principals of UNRWA 
schools in the Gaza 

governorates to electronic 
management and their 

relation to the delegation of 
authority to them. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تصكر مقترح لتنمية ميارات القيادة  ببلؿ فكزؼ جباره االغا
التحكيمية لدػ مديرؼ المدارس 

بككالة الغكث بمحافظات  اإلعدادية
 غزة

Imagine a proposal to 
develop transformational 

leadership skills among the 
principals of UNRWA's 

preparatory schools in the 
Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نصر خميل ابراىيـ 
 فحجاف

كر اإلدارة المدرسية في تعزيز د
األمف الفكرؼ لدػ طمبة المرحمة 
 الثانكية بمحافظات غزة كسبل تفعيمو

The Role of the School 
Administration in Enhancing 
Intellectual Security among 
Secondary School Students 
in Gaza Governorates and 

Means of Activating it 

ير ماجست 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

إيماف عمي عياش 
 مصمح

تطكير معايير اختيار المشرفيف 
التربكييف في ضكء تجارب بعض 

 الدكؿ

Developing criteria for 
selecting educational 

supervisors in light of the 
experiences of some 

countries 

امعة الج ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أمل عبدالرحمف دمحم 
 النجار

ضغكط العمل لدػ مديرؼ المدارس 
الحككمية بمحافظات غزة كعبلقتيا 

Work pressure of the 
directors of public schools 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 



 in the governorates of Gaza بالقيادة التحكيمية.
and their relationship to 

transformational leadership. 

 التربكية

ليمى سبلمة محمكد 
 أبكمراحيل

دكر مدير المدرسة في تحسيف تعميـ 
حقكؽ اإلنساف في مدارس ككالة 
 الغكث بمحافظات غزة كسبل تفعيمو

The role of the head 
teacher at the improvement 
of teaching Human Rights 

and methods of its 
activation in the UNRWA 

schools in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة اإلنتماء الميني لدػ مديرؼ  اسامة حسف عمي عياد
المدارس الثانكية بمحافظات غزة 

 كعبلقتيا بالرضا الكظيفي

The degree of belonging to 
the professional managers 
of secondary schools in the 
provinces of Gaza and its 

relationship to job 
satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أماني جماؿ نبياف 
 أبكمعيمق

اـ عبلقة الثقافة التنظيمية بااللتز 
الكظيفي لدػ معممي المدارس 
األساسية الحككمية بمحافات غزة 

 كسبل تطكيرىا

The relationship of the 
organizational culture to the 
functional commitment of 
the teachers of the basic 
government schools in the 
Gaza areas and ways to 

develop them 

امعة الج ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبلء مصطفى دركيش 
 الجخمب

درجة تقدير المديريف المساعديف 
لفاعمية اإلدارة المدرسية كعبلقتيا 
باألنماط القيادية في مدارس ككالة 
 الغكث الدكلية بمحافظات غزة

The degree of appreciation 
of the assistant principals 
for the effectiveness of the 
school administration and 

its relation to the leadership 
styles in UNRWA schools 

in Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رابعة شحادة سميماف 
 فتيحة

المشكبلت التي تكاجو معممات 
بمحافظات غزة مف المرحمة الثانكية 

 كجية نظرىف كسبل التغمب عمييا

The problems facing 
secondary school teachers 
in Gaza governorates from 
their point of view and ways 

to overcome them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نرميف كماؿ يكسف 
 شاىيف

القيادية لدػ مديرؼ األنماط 
المدارس الحككمية في محافظات 
 غزة كعبلقتيا بتعزيز ثقافة اإلنجاز

Leadership styles of 
Secondary School 
Principals and its 

Relationship to Promote a 
culture of Achievement 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

براىيـ خميل أبكزيددمحم ا درجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة  
بمدارس ككالة الغكث في محافظات 

غزة مف كجية نظر مديرييا، 

Availability Degree of 
Learning Organization 
Dimensions in UNRWA 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



 Schools in Gaza كعبلقتيا برضاىـ الكظيفي
Governorates from the 

School Principals' 
Perspectives and its 
Relation to Their Job 

satisfaction 
درجة ممارسة مديرؼ المدارس  أفناف كليد جميل األغا

الثانكية بمحافظات غزة لمتفكيض 
اإلدارؼ كعبلقتيا بإدارة الكقت لدييـ 

 مف كجية نظر نكابيـ

The Practice Degree of 
High Schools' Principals in 
Gaza-Strip Governorates to 

the Administrative 
Delegation and its 

Relationship with their Time 
Management from the 

Perspective of their Vice 
Principals 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

ةالتربكي  

فاعمية برنامج التعمـ التفاعمي  رائد زكي حسف عدكاف
بمدارس ككالة الغكث في محافظات 
غزة مف كجية نظر المعمميف 
 كعبلقتيا برضاىـ الكظيفي

Effectiveness of the 
Interactive Learning 
Program in UNRWA 

Schools in Gaza 
Governorates form the 

Teachers' Perspectives and 
its Relation to their Job 

Satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نسريف فرحات فرحات 
 مرتجى

فعالية نظاـ تقييـ األداء السنكؼ 
لمعممي المرحمة الثانكية كعبلقتو 
بأدائيـ الكظيفي مف كجية نظرىـ 

 بمحافظة غزة

The Effectiveness of 
Performance Appraisal 

System and Its Relationship 
with the Performance Level 
of Teachers in Secondary 

Schools in Gaza City 
According to their Point of 

View 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبد الناصر عطكة 
 حسف الفرا

درسية في تنمية كعي دكر اإلدارة الم
طمبة المرحمة الثانكية بالتربية البيئية 
في مدارس محافظات غزة كسبل 

 تحسينو

The role of school 
administration in developing 

awareness of ecological 
education in schools of 

Gaza governorates and the 
way to improve it 

الجامعة  ماجستير  2013
سبلميةاإل  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رنده عبدهللا صابر 
 خميفو

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث بمحافظات غزة لمقيادة 

 المكزعة كآليات تفعمييا

The Degree of practicing 
Destributed leadeership by 
UNRWA school Principals 
in the Gaza governorates 
and mechanisms activated 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



درجة فعالية العمميات اإلشرافية  نجاة عبدهللا عمي الحاج
كعبلقتيا باإلدارة االستراتيجية لدػ 
مديرؼ المدارس الثانكية بمحافظات 

 غزة

Effectiveness of 
Supervision Processes and 
its Relation to the Strategic 

Management at 
Headmasters of Secondary 

Schools in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سامي عبد العزيز عامر 
 ابك الخير

األنماط القيادية لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية بمحافظات غزة 

دارؼ مف كجية كعبلقتيا باإلبداع اإل
 نظرىـ

The effectiveness of an 
electronic web site in 
developing the skill of 

designing computerized 
educational programs in 
teachers of technology in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

مرفت عبدالرحيـ 
سالـ عبداليادؼ  

إستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 
كعبلقتيا بمستكػ الذكاء العاطفي 
لدػ رؤساء األقساـ األكاديمية في 

 الجامعات الفمسطينية.

Organizational conflict 
management strategies and 
its relation with the level of 
emotional intelligence (EQ) 
to the heads of Academic 
departments in Palestinian 

universities 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة  سناء دمحم عطا الدايو
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 

لمعدالة التنظيمية كعبلقتيا بالرضا 
 الكظيفي لممعمميف

The Degree of practicing 
Organizational Justice by 
UNRWA school Principals 
in the Gaza governorates 

and it's relationship with job 
satisfaction of teachers 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

الشيماء أحمد عبدهللا 
 عدكاف

المناخ التنظيمي السائد في مدارس 
المرحمة الثانكية بمحافظات غزة 
 كعبلقتو بالركح المعنكية لممعمميف

Organizational Climate 
Prevailing in the Secondary 

Schools in Gaza 
Governorates and Its 
Relationship with the 

Teachers' Morale 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

يحيى عمي الدجني عمي كاقع األداء المؤسسي في مدارس  
دار األرقـ بمحافظات غزة في ضكء 
األنمكذج األكركبي لمتميز كسبل 

 تطكيره

The reality of institutional 
performance in the schools 
of Dar al-Arqam in Gaza 

governorates in light of the 
European model of 

excellence and ways of 
developing it 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فمسطيف محمكد أحمد 
 رصرص

دكر التقييـ الذاتي المؤسسي في 
تطكير جكدة أداء كمية اآلداب في 

The Role of the institutional 
self-assessment in 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 



 developing the quality of جامعة األقصى بغزة
performance of the Faculty 

of Arts at Al-Aqsa 
University - Gaza 

 التربكية

أحبلـ عبدالحافع دمحم 
 صبح

دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية 
رأس الماؿ البشرؼ مف كجية نظر 

 أعضاء ىيئة التدريس

The role of Palestinian 
universities in human 

capital development from 
the faculty members point 

of view 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

احمد مكسى عبدهللا 
 مكسى

فاعمية برنامج تقكيـ المعمميف في 
ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة 

المدارس  مف كجية نظر مديرؼ 
 كسبل تطكيره

The Effectiveness of the 
Teachers Evaluation 
Program in UNRWA's 
schools at Gaza, From 

Managers Point of View, 
and Ways to be Developed 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عيسي حامد حسيف 
 األسطل

رؼ المدارس درجة ممارسة مدي
الخاصة بمحافظات غزة إلدارة 
الجكدة الشاممة كعبلقتيا بالميزة 

 التنافسية لممدرسة

The degree of the practice 
of the school principals in 
the Gaza governorates to 

manage total quality and its 
relation to the competitive 
advantage of the school 

جستير ما 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سميماف فائق عبد الفتاح 
 الصكص

دكر التخطيط المدرسي في تطكير 
أداء معممي مدارس ككالة الغكث 
 الدكلية بمحافظات غزة كسبل تفعيمو

The role of school Planning 
in developing the 

performance of UNRWA 
School's teachers of Gaza 
Governments and its ways 

of activating 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ايكب يكسف مثقاؿ 
 العطار

دكر مدير المدرسة في تعزيز تكجيو 
األقراف في المدارس اإلعدادية 
بككالة الغكث الدكلية بغزة كسبل 

 تفعيمو

The role of the principal in 
reinforcement of high 
achievers, mates and 

means to activate it in the 
prep schools of UNRWA in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

األنماط القيادية السائدة لدػ رؤساء  فادؼ سامي راشد اسميـ
األقساـ في كميات المجتمع 

محافظات غزة كعبلقتيا بالرضا ب
 الكظيفي لمعامميف فييا

Leadership Styles Used by 
The Heads of Departments 
in Community Colleges in 

Gaza Strip and its 
Relationship with Workers' 

Job Satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم مصطفى  سمير
 ثابت

درجة اىتماـ  مديرؼ المدارس 
الثانكية باألنشطة البلصفية 

بمحافظات غزة مف كجية نظر 

The interest degree of 
secondary school principals 
in Gaza Governorates with 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



 extra-curricular activities المعمميف كسبل تفعيميا
from the viewpoint of their 
teachers and the ways of 

activating them 
فضل رباح أحمد 

 أبكعرب
درجة ممارسة مديرؼ المدارس 

الثانكية في محافظات غزة لمسمكؾ 
 القيادؼ كعبلقتو بالمناخ التنظيمي

The Degree of Practicing of 
the Principals of Secondary 

Schools of Gaza 
Governorates for 

Leadership Behavior and its 
Relation with the Organizer 

Atmosphere 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

منيرة دمحم عبدالرحمف 
 ىاركف 

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف 
ي المرحمة لدكرىا في تقكيـ أداء معمم

الثانكية في محافظات غزة كسبل 
 تفعيميا

The degree of the practice 
of the educational 

supervisors to their role in 
the assessment of the 

performance of the 
secondary school teachers 
in the governorates of Gaza 
and ways of activating them 

ر ماجستي 2013 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة القيادات اإلدارية  خالد عكدة احمد حشيش
بمديريات التربية كالتعميـ لتفكيض 
السمطة كعبلقتو باألداء الكظيفي 
 لممديريف كالمشرفيف التربكييف

Degree Of Practicing The 
Delegation Of Authority By 
The Administrative Board In 

The Educational 
Directorates Of Gaza Strip 
And Its Relationship With 
Occupational Performance 

Of Head Teachers And 
Supervisors 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبدهللا عفيف عبدهللا 
 أبكعيطة

مط التشاركي معيقات استخداـ الن
في اإلدارة المدرسية في محافظات 

 غزة كسبل معالجتيا

Impediments of applying 
Participative Management 

Approach in School in 
Gaza Governorates and the 

ways of solving them 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبد ابراىيـ عيد ال
 السحباني

تفكيض السمطة لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية بمحافظات غزة 
كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدػ 

 معممييـ

Secondary School 
Princpals' Delegation of 

Authority and its 
Relationship to The 

Teachers; Job Satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
دارة التربية/اإل
 التربكية

محمكد فكزؼ فارس 
 مصمح

دكر مديرؼ المدارس الثانكية 
بمحافظات غزة في تكجيو طمبة 
الصف العاشر الختيار التخصص 

 العممي

The role of Headmasters of 
the Secondary Schools in 
the Governorates of Gaza 

in Directing the Tenth 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Grade Students to Select 
the Scientific Specialization 

دمحم فضل عبدالقادر 
 اليندؼ

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لمقيادة 
األخبلقية كعبلقتيا بدرجة تمكيف 

 معممييـ

The degree of the principal 
excursing moral leadership 
and its correlation with the 
competence of teachers 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة كميات التربية  رشا أحمد عبد هللا بشير
بالجامعات الفمسطينية لمتخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية نظر أعضاء 
ة الجكدة ىيئة التدريس كعبلقتيا بإدار 

 الشاممة

The degree to which the 
faculties of education in the 

Palestinian Universities 
apply the strategic planning 
from the point of view of 

the faculty members and its 
relationship with the total 

quality mangement 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

شادؼ عمي عبد ربو ابك 
 عرمانة

دكر العبلقات العامة في الكميات 
التقنية بمحافظات غزة في استقطاب 

 الطمبة كسبل تفعيمو

The Role of Public 
Relationship in Technical 

Faculties in Gaza 
Governorate in Attracting 
Students and Methods of 

its Activating 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر الجامعات الفمسطينية  ىالة حامد زىدؼ إعبياف
بمحافظات غزة في دعـ البحث 

 العممي كسبل تحسينو

The role of the Palestinian 
universities in the Gaza 

Governorates in supporting 
scientific research and 
ways to improvement 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

انكر عبدهللا عطية 
 البرش

المشكبلت التي يكاجييا طمبة كميات 
التربية في المستكؼ األكؿ بجامعات 

 غزة سبل الحد منيا

The problems faced by the 
first level students in the 
colleges of education at 

Gaza universities and ways 
to overcome these 

problems or to reduce them 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سامي سعيد عبدالرحمف 
 ابكحسب هللا

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
االبتدائية بمحافظات غزة لمقيادة 

لمكزعة كعبلقتيا بمستكػ الركح ا
 المعنكية لدػ المعمميف

The Degree of Primary 
School Principals in Gaza 

Governorates of Distributed 
Leadership and its 

Relationship to the Level of 
Morale Among Teachers 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

يةالتربك   

جكاد عبد النكر احمد 
 صالحة

درجة ممارسة مديرؼ التربية كالتعميـ 
لمسمكؾ القيادؼ التفاعمي كعبلقتيا 
بتطكير األداء اإلدارؼ لمديرؼ 

 المدارس

The Degree of Practicing 
the Leadership Behavior by 
the Ministry of Education's 

Director in Light of 
Interactive Theory and its 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Relationship to Schools' 
Headmasters Management 
Performance Development 

احتياجات تطكير البيئة المادية في  عبير عدناف دمحم القزاز
المدارس االبتدائية بمحافظات غزة 

 في ضكء المعايير الدكلية

The requirements of 
developing the physical 

environment of the primary 
school in Gaza directorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أسماء نعيـ جميل 
 أبكسمرة

فاعمية اتخاذ القرار كعبلقتيا بقيادة 
التغيير لدػ رؤساء األقساـ 

في الجامعات الفمسطينية األكاديمية  

The Effectiveness of 
Decision Taking and its 
Correlation with Change 

Leadership of the Academic 
Departments Heads at the 

Palestinian Universities 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

إيناس دمحم محمكد أبك 
رةشق  

درجة استخداـ المشرفيف التربكييف 
في مديريات التعميـ بمحافظات غزة 
لتكنكلكجيا المعمكمات كسبل اإلرتقاء 

 بيا

The Degree of Using 
Information Technology By 
Educational  Supervisors in 

the Departments of 
Education in Gaza 

Governorates and the Ways 
to Develope it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رنا سامي دمحم فضل 
 النديـ

االتصاؿ اإلدارؼ كعبلقتو بجكدة 
األداء الكظيفي في الجامعات 
 الفمسطينية بمحافظات غزة

Managerial communication 
and its relationship with the 
quality of job performance 

at Palestinian universities in 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبدالرحيـ فؤاد عمي 
 العاجز

درجة ممارسة المرشديف التربكييف 
بالمدارس الثانكية في محافظات غزة 
ألخبلقيات المينة كعبلقتيا بالرضا 

 الكظيفي لدييـ

The Degree of Educational 
Councellors of Secondary 

Schools in Gaza 
Governorates for 

Professional Morals and its 
Impact on their Professional 

Satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نكاؿ داكد عبدالرحمف 
 ابكسمطاف

لقيادة الشبكية درجة تكافر متطمبات ا
في كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 بمحافظات غزة كسبل تعزيزىا

Availability of Network 
Leadership Prerequisites at 
Ministry of Education and 
Higher Education on Gaza 
Governorates and Means of 

Enhancement 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
بية/اإلدارة التر 

 التربكية

عبد السبلـ سمماف 
 عبدهللا ابك مسامح

درجة ممارسة عمداء الكميات 
لتفكيض الصبلحيات في الجامعات 
الفمسطينية بمحافظات غزة كعبلقتيا 
بالرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة 

Deans Devolution of 
Powers in Palestinian 
Universities in Gaza 

Governorates and it is 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



 Relation With Job التدريس
Satisfaction to Lecturing 

Staff 
مريـ محمكد خميل 

 دىماف
دكر التقييـ الخارجي في تطكير أداء 

كميات التربية في الجامعات 
الفمسطينية بمحافظات غزة كسبل 

 تفعيمو

The Role of the External 
Evaluation in Developing 

the Performance  of 
Education Faculties in the 
Palestinian Universities in 

the Gaza strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

صفيناز خميل عبد 
 الكريـ الشيخ خميل

كاقع تمكيل البحث العممي في 
ت الفمسطينية كعبلقتو الجامعا

باإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة 
 تدريسيا

Reality of scientific research 
funding in Palestinian 

universities and its relation 
with research productivity of 

their academic staff 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رياؿ مصطفى ف
 عبدالرحمف حمد

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف 
لمعبلقات اإلنسانية في المدارس 
الثانكية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي 

 لمعممييـ

The Level of Human 
Relation Practice by 

Educational supervisors in 
the High Schools in Gaza 
and its Relation With the 

Professional Satisfaction of 
the Teachers 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ىبو كىيب سعيد 
 الداىكؾ

تصكر مقترح لتطكير ممارسة 
المساءلة الذكية لدػ مديرؼ مدارس 
 ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة

A suggested Approach to 
Enhance the Intelligent 

Accountability for School 
Principals at the UNRWA in 

Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عمر نافذ ابراىيـ 
 ابكغزاؿ

دكر اإلدارة المدرسية في تكجيو 
طمبة المرحمة الثانكية نحك التعميـ 
التقني بمحافظات غزة، كسبل 

 تطكيره

The role of high school 
administration in guiding 

high school students 
towards Technical 

Education, and the way to 
develop it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سناء مكسى أحمد فرج 
 هللا

درجة ممارسة مديرؼ مدارس التعميـ 
دة التحكيمية كعبلقتيا األساسي لمقيا

 بالنمك الميني لمعممييـ

The Degree of Practicing 
Transformational 

Leadership by Primary 
Schools Principals and its 
Relation with Teachers 

Development 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رجة تحقق الشفافية اإلدارية لدػ د خالد سعد برىـ الحشاش
مديرؼ مديريات التربية كالتعميـ 
بمحافظات غزة كعبلقتيا بأداء 

 العامميف فييا

The Degree Achieve of 
Transparency of 

administrative for Education 
Managers Directorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Provinces of Gaza and its 
Relationship with the 
Performance of its 

Employees 
يكسف اسماعيل سميماف 

 الزاممي
التمكيف كعبلقتو باإلبداع لدػ مديرؼ 
مدارس ككالة الغكث الدكلية في 

 محافظات غزة

Empowerment and Its 
Relation With The 

Administrative Creativity for 
the UNRWA School 
Principals in Gaza 

Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

باسمو دمحم عبدالرحمف 
 مكسى

استراتيجية مقترحة لبلرتقاء بدكر 
مركز التطكير التربكؼ في تحسيف 

 أداء المعمميف.

A proposed Strategy to 
Elevate the Role of 

Educational Development 
Center in Improving the 

Performance of Teachers. 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

شادؼ يحيى قاسـ 
 ريحاف

معكقات تطبيق ىندسة العمميات 
اإلدارية )اليندرة( في المدارس 
الحككمية بمحافظات غزة كسبل 

 الحد منيا

Obstacles to the Application 
of Business Process 
Reengineering on 

Government Schools in the 
Gaza Strip and Ways to 

Overcome them 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبير عبدالقادر أحمد 
 مينا

تصكر مقترح لتفعيل المشاركة 
الة الغكث المجتمعية في مدارس كك

في محافظات غزة في ضكء 
 االتجاىات العالمية المعاصرة

Imagine a proposal to 
active community 

participation in UNRWA 
schools in the provinces of 

Gaza in light of 
contemporary global trends 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كالء عبدهللا سعيد 
 فرىكدة

درجة الفاعمية التنظيمية كعبلقتيا 
بإدارة الجكدة الشاممة في مدارس 
 ككالة الغكث في محافظات غزة

Degree of Organizational 
Effectivness and its 

Relation to Total Quality 
Management at UNRWA 
Schools in Gaza Strip 

Governorates 

الجامعة   ماجستير 2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبدالمنعـ ابراىيـ 
 اسماعيل المدىكف 

دكر اإلدارة المدرسية في الحد مف 
معكقات اإلبداع التكنكلكجي لدػ 
طمبة المرحمة الثانكية بمحافظات 

 غزة كسبل تفعيمو

School administration's role 
to reduce the impediments 
of technological innovation 

among high school students 
in Gaza Strip and ways to 

activate their role 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة عمداء الكميات في  رائد حماد عمي ثابت
الجامعات الفمسطينية لمقيادة 

تطكير أداء اإلستراتيجية كعبلقتيا ب

The extent of strategic 
leadership as practice by 
the college deans in the 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



 Palestinian universities and أعضاء الييئة التدريسية
its relation in developing 

the performance of the staff 
احمد فؤاد حسني 

 الدحدكح
درجة ممارسة مديرؼ مدارس التعميـ 
األساسي بمحافظات غزة لئلدارة 
اإللكتركنية كعبلقتيا بإدارة الكقت 

 لدييـ

The Degree of Elementary 
Schools Principals Practice 
of Electronic Management 

and its Relationship 
Regarding time 

Management in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

معيف احمد ابراىيـ 
 اليكر

الصعكبات التي تكاجو مديرؼ 
مدارس األكنركا بمحافظات غزة في 
استخداـ اإلدارة اإللكتركنية كسبل 

 التغمب عمييا

The Difficulties that Faces 
UNRWA Schools Principals 

In Gaza Governorate in 
Using the  E management 

and Ways to overcome 
them 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نيمة خميل إبراىيـ 
 حمكدة

الكالء التنظيمي لمديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة كعبلقتو 

 بفاعمية اإلدارة

Organizational loyalty of 
secondary school principals 
in the Gaza Strip and its 
relationship to effectively 

leaders 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

إيماف محمكد إبراىيـ 
 أبكشنب

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث بمحافظات غزة لميارات 

بلقتو بفاعمية األداءالتكاصل كع  

The degree of practicing 
skills of communication and 

its relationship to 
effectiveness of 

performance of the 
international aid agency 

school head teachers of the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
 التربية/اإلدارة
 التربكية

احمد جبلؿ احمد 
 ابكحسنة

ميارات التخطيط االستراتيجي لدػ 
قيادات كميات التربية في الجامعات 
الفمسطينية كعبلقتيا بتحسيف األداء 

 المؤسسي ليا

Strategic Planning Skills 
Among Leaders of the 

Colleges of Education in 
the Palestinian Universities 
and Their Relationship to 
Improve the Institutional 

Performance 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة فاعمية األداء المؤسسي في  مازف عبيد مسمـ النجار
مؤسسات التعميـ الشرعي بكزارة 
األكقاؼ بمحافظات غزة في ضكء 
األنمكذج األكركبي لمتميز كسبل 

طكيرهت  

Effectiveness degree of 
institutional performance in 
the light of EFRQM and 

metholds of Developing it- 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  The Degree of 2014درجة ممارسة الجكدة اإلدارية عماد عبدالرحمف 



اعمية األداء الكظيفي كعبلقتيا بف محمكد قرمكط
لدػ مديرؼ المدارس الحككمية 

 بمحافظات غزة

Administrative Quality 
Practices of School 

Principles and it's Relation 
with Performance Efficacy 

in Gaza Governorates 

التربية/اإلدارة  اإلسبلمية
 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ المناطق  صفاء عمى دمحم عيسى
التعميمية بككالة الغكث لئلدارة 
باألىداؼ كعبلقتيا بأداء مديرؼ 

 المدارس

The Degree of Educational 
Area Managers Relief 

Agency to Manage Goals 
and Their Relationship to 
the Performance of School 

Principals 

ستير ماج 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كماؿ محمكد مصطفي 
 ابكشقفة

درجة ممارسة مديرؼ اإلدارات 
التعميمية بمحافظات غزة لمتقييـ 

كالمتابعة كعبلقتيا بجكدة العمل مف 
 كجية نظر المشرفيف

The Degree of Educational 
Administraters Practicing for 
Evaluation and Following 

up and its Impact on 
Pxcellency of Work form 
the Verdict of Supervisers 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سامر محمكد أحمد 
 أبكسمكت

درجة ممارسة مديرؼ المناطق 
التعميمية التابعة لككالة الغكث 

ير مف بمحافظات غزة إلدارة التغي
كجية نظر مرؤكسييـ كعبلقتيا 

 بضغكط العمل لدييـ

Degree of practicing 
change management by 
area education officers at 

UNRWA in Gaza 
governorates from their 

subordinates point of view 
and its relation with the 

stress of work 

الجامعة  ماجستير  2014
ةاإلسبلمي  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

شعيب حسيف سميـ 
 البحابصة

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
اإلعدادية بككالة الغكث في 

محافظات غزة لمتفكيض كعبلقتو 
 بالكالء التنظيمي لدييـ

The Practice Degree of 
UNRWA Preparatory 

School Principals in Gaza 
Governorates Concerning 

Authorization and its 
Relationship to Their 
Organizational Loyalty 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

معكقات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية  أحمد دمحم يكسف العطار
في مدارس ككالة الغكث الدكلية 
 بمحافظات غزة كسبل التغمب عمييا.

The Barriers of 
implementing strategic 

management at  UNRWA's 
schools in Gaza 

governorates and the ways 
to overcome them 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

مبلؾ زكرؼ حمدؼ 
 حجازؼ 

دكر بطاقة األداء المتكازف في 
تحقيق مبادغ الجامعة المستدامة في 

امعة اإلسبلمية بغزةالج  

The Role of Balanced 
Score Cared In Achieving 

The Principles of 
Sustainable university in the 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Islamic University in Gaza 
فاتف عدناف مرزكؽ 

 أبككرد
مديرؼ درجة فاعمية نظاـ تقييـ أداء 

مدارس ككالة الغكث الدكلية كعبلقتو 
 بالتطكير التنظيمي المدرسي

The degree of effectiveness 
of UNRWA Principals 

Evaluation System and its 
relation with School 

Organizational 
Development 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

جماؿ فيمي  نجبلء
 النخالة

تصكر مقترح لتطكير أداء رؤساء 
األقساـ في مديريات التربية كالتعميـ 
بمحافظات غزة في ضكء أسمكب 
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 

 "اليندرة"

A Proposal to Develop the 
Performance of Department 

Heads of Education 
Directorates in Gaza 

Provinces by using the 
Reengineering of 

administrative Processes 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نيى دمحم حسيف 
 ابكشعيرة

درجة تكافر أبعاد جكدة الخدمة 
اإللكتركنية في مدارس التعميـ العاـ 
 بمحافظات غزة كسبل تطكيرىا

Availability Degree of E- 
Services Quality 

Dimensions in the Public 
Schools in Gaza 

Governorates & the Ways 
of Improvement 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

خكلة مساعد يكسف 
 عبد العاؿ

درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية 
لدػ مديرؼ المدارس الثانكية 

كعبلقتيا بمستكػ بمحافظة غزة 
 االنتماء الميني لمعممييـ

The degree of availability of 
transformational leadership 

attributes of secondary 
schools principals in Gaza 

Governorate and it's 
relationship to the level of 
professional  belonging of 

their teachers 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رمزؼ راغب يكسف 
 النخالة

درجة استخداـ مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير 
االستراتيجي كعبلقتو بدرجة أدائيـ 

 اإلدارؼ 

The Degree of Use of 
Secondary School 
Principals in Gaza 

Governorates for Strategic 
Thinking and its 

Relationship to their Degree 
of Administrative 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبل فتحي حسيف 
 محسف

درجة امتبلؾ كميات التربية في 
الجامعات الفمسطينية لنظـ 

 المعمكمات كعبلقتيا باتخاذ القرار

The Degree of the 
Possession of Faculties of 
Palestinian Universities for 
Information Systems and 
Their Relation to Decision 

Making. 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  Obstacles of Applying E-2015معكقات تطبيق التدريب اإللكتركني ناىض حسف دمحم 



أثناء الخدمة بمدارس ككالة الغكث  العطار
في محافظات غزة، كسبل التغمب 

 عمييا

service Training at UNRWA 
Schools in the 

Governorates of Gaza, and 
Ways to Overcome it 

التربية/اإلدارة  اإلسبلمية
 التربكية

أحمد سعيد مسعكد 
 الحشاش

مديرؼ تصكر مقترح لتعزيز ممارسة 
مدارس ككالة الغكث الدكلية 
 بمحافظات غزة لئلبداع اإلدارؼ 

Imagine A Proposal to 
Enhance the Practice of 

UNRWA' S School 
Principals Administrative 

innovation in Gaza 
Government 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حمداف دمحم دمحم حسيف درجة تكافر متطمبات تطبيق  
اإلشراؼ اإللكتركني في المدارس 
الحككمية بمحافظات غزة كسبل 

 تطكيرىا

Availability of application 
requirements' of electronic 
supervision in government 

schools in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
دارة التربية/اإل
 التربكية

احبلـ عبد الغفكر 
 محمكد عبد الحي

درجة رضا العامميف في دائرة التربية 
كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية عف 
نظاـ تقييـ األداء كعبلقتيا بدرجة 

 االلتزاـ التنظيمي لدييـ

The Satisfaction Degree of 
the Employees in UNRWA 

Education Department 
About the Performance 

Appraisal System and its 
Relation with their 

Organizational Commitment 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نكر عكض صابر 
 حسف

درجة ممارسة إدارة الجامعة 
اإلسبلمية لممساءلة اإلدارية ك 

عبلقتيا بدرجة فاعمية األداء اإلدارؼ 
فييالمكظ  

The Degree of Practicing 
Administrative 

Accountability by The  
Administration of The 

Islamic University and its 
relationship with the  

Degree of The 
Effectiveness of 

Administrative performance 
for its employees 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ربية/اإلدارة الت

 التربكية

دمحم اسحاؽ عبدالقادر 
 السمطي

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لمقيادة 
التحكيمية كعبلقتيا بإدارة التميز 

 لدييـ

The degree of secondary 
schools' principals of 

transformational leadership 
at Gaza Governorates and 

its   relation to their 
administration of excellence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أشرؼ سالـ سميماف 
 أبكحطب

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث بمحافظات غزة لمتخطيط 
االستراتيجي المدرسي كعبلقتيا 

 بمستكػ إدارة المعرفة

The degree of UNRWA 
school principals practicing 
school strategic planning 
and its relationship with 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



knowledge management in 
Gaza governorates 

درجة ممارسة مديرؼ المدارس  ايمف فؤاد عبد ابك زر
لمقيادة الثانكية بمحافظات غزة 

المكزعة كعبلقتيا بمستكػ الفاعمية 
 الذاتية لدػ معممييـ

The degree of practicing 
distributing  leadership by 

secondary schools 
principals in Gaza 

Governorates and its 
relation with the level of 
teacher self-efficiency 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

صكؿ أ
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة  دينا خميل عيسى عياش
الغكث الدكلية بمحافظات غزة لمتقييـ 

الذاتي كعبلقتو بالتخطيط 
 االستراتيجي المدرسي

The Degree of UNRWA 
School Managers in Gaza 
Governorates Practice of 
Self- Assessment and its 
Relationship with Effective 

School Planning 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم سمير محمكد 
 الرنتيسى

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لمقيادة 

التشاركية كعبلقتيا بدرجة عبلقاتيـ 
 اإلنسانية

The Degree of Secondary 
School Principals in Gaza 

Governorates for 
Participatory Leadership 
and its Relationship with 
Human Relations Degree 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر معممي الصف العاشر  دمحم حسف دمحم أبكشرخ
بمحافظات غزة في تعزيز التكجيات 

ابية لدػ طمبتيـ نحك القسـ اإليج
 العممي كسبل تفعيمو

The Role of Teachers in 
the Tenth Grade in the 

Provinces of Gaza, 
Promote Positive Attitudes 

Among their Students 
About Science Section and 

Ways to Activate 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

لتربكيةا  

استراتيجية مقترحة لتطكير نظاـ  ايماف احمد بشير عبيد
المتابعة بكزارة التربية كالتعميـ العالي 
بمحافظات غزة في ضكء معايير 

 جكدة األداء اإلدارؼ 

A proposed strategy for 
developing a follow-up 

system at the ministry of 
education in Gaza strip in 

light of the quality of 
administrative performance 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم ابراىيـ خضر 
 الجماصي

درجة تكافر خصائص الجامعة 
المنتجة فػي الجامعات الفمسطينية 

 كسبػل تعزيػزىػػا

The Availability Degree of 
the Productive University 
Properties of Palestinian 

Universities and ways of It's 
Enhancement 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حسني فؤاد حسني 
 الدحدكح

الجكدة الحياة الكظيفية لدػ معممي 
المرحمة األساسية بمحافظات غزة 

 كعبلقتيا بمستكػ أدائيـ

Functional quality of  life for 
teachers in the basic stage 
the provinces of Gaza and 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



its relationship to the level 
of their performance 

فاطمة محمكد دمحم 
 السعافيف

استراتيجية مقترحة لتحسيف مستكػ 
لطبلبية في جكدة الخدمات ا

 الجامعات الفمسطينية

A proposed strategy for 
improving  students 

services level Palestinian 
universities 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

معكقات حكسبة الكتب المدرسية في  غادة دمحم دمحم سحكيل
الي كزارة التربية كالتعميـ الع

 بمحافظات غزة كسبل التغمب عمييا

Obstacles of Computarizing 
School Text Books in The 
Ministry of Education & 

Higher Education in Gaza 
Governorate and Ways to 

Overcome it 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كر مقترح لتطكير دكر كزارة تص كالء نمر دمحم مدكخ
التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في 
اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ في 
 ضكء بعض التجارب المعاصرة

A Suggested Approach to 
Enhance the Role of the 
Palestinian Ministry of 
Higher Education in 

Supervising Kindergartens 
in the Light of Some 
Modern Experiences 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فعالية إدارة المدارس الحككمية  ايماف شحدة ديب حبيب
المينية الثانكية بمحافظات غزة 

 كسبل تطكيرىا

The Effectiveness of 
Occupational Governmental 
Secondary Schools in Gaza 

and the Methods of 
Developing them in the 
Light of Contemporary 

Global 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

امانى خضر عبدهللا 
 شاىيف

درجة ممارسة مديرؼ التربية كالتعميـ 
بمحافظات غزة لمشفافية في اتخاذ 
القرارات اإلدارية كعبلقتيا بمستكػ 

ديرؼ المدارسأداء م  

The degree of education 
managers practice in Gaza 

Governorates of 
transparency in 

management decisions-
making and its relationship 

to improving the 
performance of school 

principals 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم عبدالرحمف محمكد 
 الزعيـ

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لئلدارة 
بالتمكيف كعبلقتيا بمستكػ أداء 

 معممييـ

Scope of Application of 
Management by 

Empowerment by Principals 
of High Schools in the 

Gaza Governorates and its 
Relationship with the 
Performance of their 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Teachers 
عمي حسف عمي 

 الكحمكت
درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث الدكلية في محافظات غزة 
لمتخطيط اإلستراتيجي كعبلقتو بإدارة 

 الكقت لدييـ

The degree of practicing 
strategic planning 

headmasters of UNRWA 
schools in Gaza and its 

relationship to time 
management for them 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة دائرة التربية كالتعميـ  دمحم دمحم جمعو شكيدح
بككالة الغكث الدكلية بغزة لئلدارة 

نية كعبلقتيا بعمميات االلكترك 
 التخطيط االستراتيجي

The Degree of Practicing 
E-Management in UNRWA 
Education Department and 
its Relation with Strategic 

Planning Processes 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عمادات كالدكائر درجة ممارسة ال عدؼ اياد خميل فياض
اإلدارية بالجامعة اإلسبلمية إلدارة 
المعرفة كعبلقتيا بمستكػ فاعمية 

 اتخاذ القرار لدييا

The degree of 
administrative deanships 

and circuitry's pursuit at the 
Islamic university for 

knowledge management 
and its relationship with the 
level of effectiveness of the 

decision making 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

يكسف رزؽ عبدهللا 
 السكسي

درجة ممارسة الكميات التقنية في 
محافظات غزة إلدارة التميز 
 كعبلقتيا بالميزة التنافسية

Level of Practice in 
Technical Colleges in 

Governorates of Gaza for 
Excellence Management 

and it's Relation with 
Competitive Advantage 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عبدالمجيد عمي 
 عبدالمجيد أبكسمؾ

المشكبلت التي تكاجو قيمي 
المختبرات العممية في المدارس 

سبل الحد الثانكية بمحافظات غزة ك 
 منيا

The Problems Facing the 
Techies of Scientific Labs 
in Secondary School in 

Governorates of Gaza and 
the Ways to Reducing them 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ركال محمكد أحمد 
 حجازؼ 

في أنماط الثقافة التنظيمية السائدة 
الجامعات الفمسطينية بمحافظات 

 غزة كعبلقتيا بإدارة المعرفة

The Organizing Cultural 
Stereotypes Dominant in 

the Palestinian Universities 
in the Gaza Strip 

Governorates and its 
Relation to Knowledge 

Management 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
دارة التربية/اإل
 التربكية

سامي خميل عبدالغفار 
 جحجكح

درجة الكالء التنظيمي لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية بمحافظات غزة 
كعبلقتو بإدارة األزمات مف كجية 

 نظرىـ

The degree of party loyalty  
of school principals of 

secondary school and its 
relation with crisis 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



administration from their 
verdict 

أشرؼ أنكر شعبلف 
 شيخك

دكر المنظمات غير الحككمية في 
دعـ التعميـ لتحقيق التنمية 

المستدامة في محافظات غزة كسبل 
 تطكيره

The Role of Non-
Governmental 

Organizations (NGOS) in 
Supporting Education and 

its Relationship with 
Sustainable Development in 

Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

احمد عبدالكريـ سميماف 
 ابكمسامح

درجة ممارسة مديرؼ مديرات التربية 
كالتعميـ إلدارة الجكدة الشاممة 

دة التشاركيةكعبلقتيا بالقيا  

Degree of Practicing Total 
Quality Management by 
Directors of Education 

Directorates and its relation 
with Participatory 

Leadership 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تصكر مقترح لتفعيل اإلدارة  زينات حامد عبد كحيل
لكتركنية في المدارس الثانكية اال

 بمحافظات غزة.

 A Framework For 
Activating The Electronic 

Management In Secondary 
Schools In Gaza 
Governorates. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

جماؿ فيمي ابراىيـ 
 مكنس

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
انكية بمحافظات غزة الضبط الث

المدرسي كعبلقتو بمستكػ الضبط 
 الصفي مف كجية نظر المعمميف

The extent to which 
secondary school principals 

in governorates of Gaza 
strip practice school 

discipline and its relation 
classroom discipline from 

teachers perspective 

اجستير م 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نجاح فارس اسماعيل 
 االشـر

درجة ممارسة رؤساء األقساـ في 
الجامعات الفمسطينية لممركنة 

االستراتيجية كعبلقتيا بفاعمية اتخاذ 
 القرار لدييـ.

The degree to which heads 
of departments at the 
Palestinian universities 
practice the strategic 

flexibility and its relationship 
to the efficiency of their 

decision-making. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

مريـ أحمد عمي 
 أبكمساعد

درجة تطبيق الجامعات الفمسطينية 
إلدارة الجكدة الشاممة كعبلقتيا 

رجة تحقق مؤشرات التعميـ مف بد
 أجل التنمية المستدامة

The Degree of 
Implementation of 

Palestinian Universities for 
Total Quality Management 
and its Relationship to A 
degree of Realization of 
Education Indicators for 

Sustainable Development 

 الجامعة ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



عفت ياسر عبدالمجيد 
 الشكا

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية الحككمية بمحافظات غزة 
إلدارة التميز في ضكء االنمكذج 
EFQMاالكركبي لمتميز  كسبل  

 تطكيرىا

The degree of Gaza   
Governorates  secondary 

governmental schools 
principals practicing of 

excellence management in 
light of the excellence  

European model EFQM and 
the concerned ways of 

Development 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رىاـ أحمد جماؿ 
عبدالناصر سبلمة 

 الشرفا

دكر الجامعات الفمسطينية 
بمحافظات غزة في تفعيل المشاركة 
 المدنية لدػ طمبتيا كسبل تطكيره

The role of the  Palestinian  
universities in Gaza 
Governorates  in the  
activation  of civic  

engagement  among  
students  and ways to 

enhance it 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
دارة التربية/اإل
 التربكية

عبير ماجد عطيكؼ 
 النكيرؼ 

درجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة 
في المدارس الثانكية بمحافظات غزة 
كعبلقتيا بأنماط الثقافة التنظيمية 

 السائدة فييا

The Availability Degree of 
the Learning Organization 
Dimensions in Secondary 

Schools in Gaza 
Governorates and its 

Relation to the Prevailing 
Types of Organizational 

Culture 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أريج دمحم عامر فكزؼ 
 العكيني

استراتيجية مقترحة لتحكؿ الجامعات 
الفمسطينية نحك الجامعة الذكية في 
 ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة

A proposed strategy for the 
transformation of the 

Palestinian universities 
towards smart university, 

according to the 
requirements of the 
knowledge economy 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ريا يكنس عبدالقادر 
 شراب

يرؼ المدارس درجة ممارسة مد
اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية 

بمحافظات غزة لمعبلقات اإلنسانية 
كعبلقتيا بفعالية العمميات اإلشرافية 

 لدييـ

The degree of 
headmaster's practice of 

the preparatory schools for  
human  relations and its 

relation with their 
supervision processes 

effectiveness 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

استراتيجية مقترحة لتطكير رأس  آماؿ نبيل خميل قشطة
الماؿ الفكرؼ لتحقيق الميزة التنافسية 

 في الجامعات الفمسطينية

A Proposed strategy to 
develop intellectual capital 
to achieve a competitive in 
the Palestinian universities 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



مازف دمحم عبدالقادر 
 العطل

درجة ممارسة معممي مدارس ككالة 
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 

لممنحى الجامع لمتعميـ كالتعمـ كسبل 
 تطكيرىػػػػػػػا

The Degree of Practicing 
Inclusive Education by 
Teacher at UNRWA 

Schools in the governorates 
of Gaza and ways to 

develop it 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم سميماف يكسف 
 ابكحسنيف

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف 
إلدارة التغيير كعبلقتيا بمستكػ أداء 

عممييـ في المدارس اإلعدادية م
 بمحافظات غزة

The degree of educational 
supervisors to manage 

change and its relationship 
to the level of performance 
of teachers in secondary 

schools in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

بكيةالتر   

أميرة بساـ مصطفى 
 األغا

المشكبلت التي تكاجو معممي 
المدارس الخاصة في محافظات غزة 

 كسبل الحد منيا.

Problems Faced By 
Teachers In Private 

Schools In The Provinces 
of Gaza and Ways to 

Reduce Them. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

يةالتربك   

أحمد دمحم عبدالكريـ 
 أحمد عمكاف

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف 
لئلشراؼ التربكؼ القائـ عمى 
الحاجات في المدارس الثانكية 
 بمحافظات غزة كسبل تطكيره.

 The degree to which 
educational supervisors' 

practice educational 
supervision based on needs 

in secondary schools in 
Gaza Governorates and 

ways to develop it 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم عمر عبدالقادر 
 صقر

كاقع إدارة التميز في الجامعات 
الفمسطينية بمحافظات غزة كسبل 

 تطكيره

The reality of excellence 
management in the 

Palestinian Universities in 
the provinces of Gaza and 

ways to improve it 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عائد مصطفى ذياب 
 الصميبي

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية بمحافظات غزة لمقيادة 

التشاركية كعبلقتيا بالفاعمية الذاتية 
 لمعممييـ

The degree of secondary 
schools managers practice 

in Gaza to cooperation 
leadership and its 

relationship with personal 
effectiveness to their 

teachers 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نسريف فايز يكسف 
 أبكحجر

ككالة  درجة ممارسة مديرؼ مدارس
الغكث الدكلية بمحافظات غزة إلدارة 
األزمات كعبلقتيا بالثقافة التنظيمية 

 السائدة لدييـ

Unrwa school principals of 
crisis management in Gaza 

governorates and its 
relationship to their 

prevailed organizational 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 أصكؿ
التربية/اإلدارة 

 التربكية



culture 
تياني نجيب ديب 

 الدعميس
دكر معممي المرحمة الثانكية 

بمحافظات غزة في إعداد طمبتيـ 
 كدعاة

The role of secondary 
school teachers in Gaza 

governorates in the 
preparation of their students 

as advocates 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

ؿ أصك 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حامد عبدالكريـ سمماف 
 ابكمسامح

درجة تطبيق الجامعات الفمسطينية 
ألبعاد بطاقة األداء المتكازف 

كعبلقتيا بتحسيف اتخاذ القرارات 
 اإلدارية

Degree of applying 
dimensions of balanced 

scoreboard by Palestinian 
universities and its relation 

with improving 
administrative decisions-

making 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أنيسة حسف السيد 
 الدىدار

درجة تقبل معممي المدارس الثانكية 
بمحافظات غزة لممساءلة التربكية 
كعبلقتيا بمستكػ األداء الكظيفي 

 لدييـ

The Degree of Acceptance 
of Educational 

Accountability in High 
School Teachers in Gaza 

Governorates and its 
Relation with their Job 

Performance 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اماني فايز محمكد 
 البكرنك

دكر الجامعات الفمسطينية 
متطمبات  بمحافظات غزة في تمبية

التنمية المستدامة لدييا كسبل تفعيمو 
 )الجامعة االسبلمية دراسة حالة(.

The Role of Palestinian 
Universities in Meeting the 
Demands of Sustainable 

Development & the 
Activated Methods (Islamic 
University as a case study). 

الجامعة  ماجستير  2016
ةاإلسبلمي  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ميسكف يكسف محمكد 
 صالح

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الخاصة بمحافظات غزة لئلدارة 
بالتجكاؿ كعبلقتيا بمستكػ أداء 

 معممييـ

The degree of private 
schools principals practicing 
of management by walking 
around and it's relationship 

with the level of the 
performance of 

performance among their 
teachers 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ايو فتحي عبد العزيز 
 جاد هللا

تَػصكٌر ُمْقتػَرٌح ِلتػَْعِزْيِز َدْكِر اإِلَداَرِة 
ُمْكِؾ  اإِلْبَداِعي اْلَمْدَرِسْيِة ِفي تػَنْػِمَيِة الس 

َلَدػ ُمَعِمِمي الَمَداِرس الثااَنِكّية 
 ِبُمَحاَفَظاِت َغّزة

A Tentative Proposal to 
enhance the role of school 
management in developing 
creative behavior among 

secondary school teachers 
in Gaza strip governorates 

الجامعة  ماجستير  2016
ميةاإلسبل  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

رائد عبدالرحمف عبدهللا 
 ظاىر

التخطيط  درجة ممارسة "
االستراتيجي كعبلقتو بتطكير التعميـ 

" Strategic Planning 
Practice Degree and its 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 



 اإللكتركني في الجامعات الفمسطينية
( دراسة  -جامعة القدس المفتكحة

 " (حالة

Relation to E-Learning 
Development in the 

Palestinian Universities -
Case Study "Al Quds open 

University" . 

 التربكية

رامي عمي حسف 
 ابكسنجر

الشفافية اإلدارية في الجامعات 
الفمسطينية بمحافظات غزة كعبلقتيا 

ؼ.بفاعمية االتصاؿ اإلدار   

Administrative transparency 
in Palestinian universities in 
governorates of Gaza and 
its relationship to effective 

administrative 
Communication. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عمرك احمد خميل 
 ابكسالـ

العمميات درجة تطبيق إعادة ىندسة 
في الكميات الجامعية بغزة كعبلقتا 

 بجكدة المخرجات التعميمية

The Degree for Applying 
re- Engineering of the 
Process at Colleges in 

Gaza and its Relation to 
the Quality in the 

Instructional Outputs 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم شفيق حساف 
 السرحي

األنماط القيادية لدػ القيادات 
اإلدارية بكزارة التربية كالتعميـ 
 كعبلقتيا بتطكير المكارد البشرية.

Leadership styles 
administrative the 

leadership of the ministry of 
education and its 
relationship to the 

development of human 
resources . 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كاقع الممارسات اإلدارية لمديرؼ  ميا محمكد دمحم ابكريالة
مدارس ككالة الغكث الدكلية في 
محافظات غزة كعبلقتيا بمستكػ 

 الركح المعنكية لممعمميف

The reality of the managers 
and the international relief 

agency principals 
administrative practices in 
the governorates of Gaza 
and its relationship to the 

level of morale for teachers 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كاقع العبلقات االجتماعية بيف  ريـ دمحم رسمي ابكالريش
اء ىيئة التدريس في الجامعات أعض

الفمسطينية بمحافظات غزة كعبلقتو 
 بجكدة األداء

The reality of social 
relations between teaching 
at Palestinian universities in 

Gaza Governorates and 
their relationship to the 

quality of performance of 
faculty members 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ماجده مكسى براكؼ 
 شعت

لتعزيز مستكػ  تصكر مقترح "
الجدية في العمل لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية الحككمية في 

 "غزة محافظات

Aprolosed vision to 
Enhance the Level of Work 

Seriousness for the 
Secondary School 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Principals in the Gaza 
Governorates. 

كليد نمر اسماعيل 
 الحيو

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الثانكية لئلدارة اإلستراتيجية 

كعبلقتيا بتحقيق التميز اإلدارؼ مف 
 كجية نظرىـ

To Ahat Extent High-
School's Principals Exercise 
the Strategic Management 
and How this Affects on 

their Managerial Excellence 
Achievement from their own 

Perception 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم يكسف ابراىيـ 
 الزاممي

درجة التمكيف اإلدارؼ لدػ مديرؼ 
نكية بمحافظات غزة المدارس الثا

كعبلقتيا بمستكػ الرضا الكظيفي 
 لدييـ

The degree of the 
administrative 

empowerment secondary 
schools principals at Gaza 

governorates and its 
relationship to the level of 

job satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

تصكر مقترح لتفعيل دكر كزارة  ىبو شحادة دمحم ابكجزر
التربية كالتعميـ في رعاية الطمبة 
المبدعيف بالمدارس الحككمية 

 بمحافظات غزة

Suggested conception to 
activate the role of the 

Ministry of Education in the 
care of the creators of 

students in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عمي عبدهللا سميماف 
 الحكلي

االحتياجات التدريبية لمديرؼ 
المدارس الحككمية في محافظات 
غزة في ضكء مجاالت تنمية المكارد 

 البشرية

Training Needs of 
Managers of Puplic Primary 

Schools in the Gaza 
Provinces in light of the 

Areas of Human Resources 
Development 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف  كليد دمحم حسف مسمح
في محافظات غزة لمتفكير اإلبداعي 
 كعبلقتيا بمستكػ أداء المعمميف

The degree of Practicing 
Educational for Supervisors 
in Gaza Governorates of 
Creative Thinking and its 

Relationship with the Level 
of Teachers' Performance 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

شيماء خالد نمر أبك 
 العمريف

كالة درجة ممارسة مديرؼ مدارس ك 
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
لئلدارة بالقيـ كعبلقتيا بالرضا 

 الكظيفي لمعممييـ

The Degree of Practicing 
Managing by Values by 

UNRWA Schools Principals 
in Gaza governorates, and 

its Correlation With Job 
Satisfaction of their 

Teachers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  The Degree of 2017درجة تكظيف مديرؼ مدارس ككالة رسمية جعفر زيداف 



الغكث الدكلية بمحافظات غزة  أبكقاسـ
لبرنامج التعميـ في حاالت الطكارغ 

 كسبل تطكيرىا

Implementing Education in 
Emergency Program at 

UNRWA Schools in Gaza 
Governorates by School 

Principals and the Ways to 
Develop it 

التربية/اإلدارة  اإلسبلمية
 التربكية

فاطمة عمي أحمد أبك 
 شاكيش

برنامج التطكير  معكقات تطبيق "
الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى 
في مدارس  (SBTD) المدرسة

كسبل الغكث بمحافظات غزة  ككالة
 التغمب عمييا

Difficulties in Implementing 
School-Based Teachers 
Development Programme 
(SBTD) at U.N.R.W.A 

Schools in Gaza 
Governorates and ways of 

Overcoming These 
Difficulties 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم سامر محمكد 
 الشريف

كاقع األداء المدرسي بمدارس ككالة 
الغكث الدكلية في محافظات غزة 
في ضكء االنمكذج األكركبي لمتميز 

 كسبل تطكيره

The Fact of School 
Performance at UNRWA 

Schools in Gaza 
Governorates in Terms of 

EFQM and its Development 
Means 

الجامعة  ماجستير  2017
بلميةاإلس  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

احمد عبدهللا عكده 
 أبكمصطفى

درجة تكافر متطمبات نجاح نظاـ 
 EMISإدارة معمكمات التعميـ 
بمدارس ككالة الغكث الدكلية 
 بمحافظات غزة كسبل تعزيزىا

The Degree of the 
Availability Requirements 
Success in Application of 

EMIS at UNRWA- Schools 
in Gaza Governorates and 

Ways to be Developed 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

محمكد احمد سالـ 
 الغكطي

دكر التخطيط االستراتيجي في رفع 
الكفاءة اإلنتاجية لدػ العامميف في 
مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات 

 غزة

The Role of Strategic 
Planning in Raising the 
Productive Efficiency of 
Employees in Higher 

Education Institution in 
GAZA Governorates 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فاعمية برنامج القيادة مف أجل  رسبلف ابراىيـ دمحم صياـ
ادة التغيير لدػ المستقبل كعبلقتو بقي

مديرؼ مدارس ككالة الغكث الدكلية 
 بمحافظات غزة.

Effective leadership 
program for the future and 
its relationship to change. 
Led by the managers of 

international relief agency 
schools in gaza 
governorates. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سكزاف حسيف عمر 
 مكسى

دكر برنامج القيادة مف أجل 
المستقبل في رفع كفايات الذكاء 
العاطفي لدػ مديرؼ مدارس ككالة 

The Role of leading for the 
future program in raising 
the emotional intelligence 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



الغكث بمحافظات غزة كسبل 
 تطكيره.

competencies of UNRWA 
schools principals in Gaza 
governorates and ways of 

activating it. 
دمحم ابراىيـ حسف 

 الحميمي
مديرؼ المدارس  درجة ممارسة "
الثانكية بمحافظات غزة لمتخطيط 
 االستراتيجي كعبلقتيا بتنمية

ارات القيادية لدػ معممييـالمي " 

" The Degree of Practicing 
Strategic Planning by 

Secondary Schools Head 
Teachers in Gaza 

Governorates, and its 
Relationship to Developing 
their Teachers' Leadership 

Skills" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

ربكيةالت  

درجة تكافر متطمبات التعميـ الريادؼ  دعاء دمحم أحمد السر
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات 

 غزة كسبل تعزيزىا.

Availability Degree of 
Entrepreneurship Education 
Prerequisites of Palestinian 

Universities in Gaza 
Governorates and Means of 

Enhancement. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حساـ الديف رفعت 
 حسيف حرزهللا

دكر مديرؼ المدارس اإلعدادية في 
ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
في تحسيف كفايات معممي العمـك 
كفق معايير الجكدة الشاممة كسبل 

 تطكيره.

The role of Preparatory 
UNRWA Schools principals 
in Gaza Governorates to 
improve the efficiencies of 

science teachers in 
accordance with the Total 
quality standards and ways 

to develop it. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اتي في درجة تحقق االستقبلؿ الذ منار سييل حسف خمف
الجامعات الفمسطينية بمحافظات 
غزة مف كجية نظر القيادات 

 الجامعية كسبل تفعيميا

The degree of achievement 
of autonomy at the 

Palestinian universities in 
Gaza Governorates from 

the perspective of university 
leaders and ways to 

activate it. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نعمة حسنى ناصر 
 ضحيؾ

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
لئلدارة بالقيـ كعبلقتيا باتخاذ 

 القرارات التشاركية.

The level of practicing 
Management by value by 
UNRWA School principals 

in Gaza strip and its 
correlation with takink the 

cooperative decision. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ التربية كالتعميـ  دمحم عمر احمد اشتيكؼ 
بمحافظات غزة لنمط القيادة 
 المستدامة كسبل تطكيرىا

The Degree of Practicing 
Sustainable Leadership by 
Directors of Education in 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Gaza Governorates and its 
Development Ways 

كفاء حيدر مصطفى 
 االسطل

مشكبلت التعميـ الثانكؼ الشرعي في 
 محافظات غزة كسبل التغمب عمييا

Secondary Sharei (Islamic 
Law) Education Problems 
in the Gaza Governorates 
and Ways of Overcoming 

them 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ختاـ قاسـ مصطفي 
 الجعيثني

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
االبتدائية لمقيادة األخبلقية كعبلقتيا 

نة التنظيمية لدػ بسمكؾ المكاط
 معممييـ.

The Degree of Practicing 
Ethical Leadership by 
Elementary School 
Principals and its 
Relationship with 

Organizational Citizenship 
Behavior of Their Teachers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اد اسميـنكر يحيى جك  تصكر مقترح لمتغمب عمى  
الصعكبات التي تكاجو األسرػ 
الممتحقيف بالتعميـ الجامعي في 
سجكف االحتبلؿ في ضكء تجربة 

 األسرػ المحرريف

A Suggested Proposal 
Intended to Overcome the 
Difficulties Encountered By 

Captives Enrolled in 
Tertiary Education in the 

Occupation's Prisons in the 
Light of the Experience of 

Liberated Captives 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ركال ركحي صالح 
 الصالحي

درجة تكافر معايير التعميـ الدكلية 
في حاالت الطكارغ في مدراس 

ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
زيزىاكسبل تع  

The level of Availability of 
International Education 
standards in Emergency 
Case in UNRWA schools 
and Ways of Promoting 

them 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ضياء الديف عكني دمحم 
 لكلك

درجة ممارسة مديرؼ المناطق 
بككالة الغكث الدكلية في التعميمية 

محافظات غزة لممساءلة اإلدارية 
كعبلقتيا باالنتماء الميني لمديرؼ 

 المدارس

The Degree of Practicing 
the Administrative 

Accountability By the 
UNRWA Educational Area 

officers in Gaza 
Governorates and its 
Relationship with the 

School Principals 
Profession Belonging 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أمجد عبدهللا عكدة 
 ابكمصطفى

درجة تكافر معايير جكدة الخطة 
المدرسية في المدارس الثانكية 
بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكػ 
 تحقيق أىداؼ المدرسة الفاعمة.

The degree of availability of 
quality school plan criteria 
in secondary schools in  

Gaza Governorates and it's 
relationship to the level of 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



achievement of the 
objectives of the effective 

school . 
ـ اسامة احمد عبد السبل

 ياسيف
الخدمات اإللكتركنية في المدارس  

الثانكية بمحافظات غزة كعبلقتيا 
 بالميزة التنافسية لممدرسة.

Electronic Services at 
Secondary Schools 
principal in Gaza 

Directorate and Their 
Relation with the 

Competitive Aspect of the 
School. 

الجامعة  ماجستير  2017
سبلميةاإل  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

صابريف يكسف دمحم 
 الخراز

تصكر مقترح لتطكير جكدة أداء 
العامميف بجامعة األقصى في 

 محافظات غزة

A proposed Plan for 
Developing the Quality of 
Performance among Al 

Aqsa University Employees 
in The Gaza Governorates 

ير ماجست 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حاتـ فراج سالـ 
 السيبلكؼ 

دكر برنامج المدرسة الفاعمة في 
تحسيف األداء اإلدارؼ لمديرؼ 
المدارس الثانكية بمحافظات غزة 

 كسبل تطكيره.

the Role of effective school 
programme in improving the 
performance for secondary 
school principles in Gaza 
governoment and ways to 

improve them. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ مدارس  مني جماؿ دمحم ابراىيـ
ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدػ 

 معممييا

Creativity Management of  
UNRWA school'   Principals 

in the Gaza Strip 
Governorates and its 

Relation with Achievement 
Motivation of  its teachers 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اماني يكسف ابراىيـ 
 السكني

لمدارس درجة التعاكف بيف مديرؼ ا
األساسية كنكابيـ بمحافظات غزة 
 كعبلقتيا بفاعمية األداء المدرسي

The Degree of Cooperation 
Between Elementary 

Schools' Principals and 
their Deputies in Gaza 
Governorates and its 

Relationship with School 
Performance Effectiveness 

الجامعة  ماجستير  2017
إلسبلميةا  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

احمد عبدالرحيـ محيي 
 الديف الزياف

تصكر مقترح لتعزيز دكر اإلدارة 
المدرسية في تفعيل أداء مختبرات 
الحاسكب بالمدارس الحككمية 
 األساسية في محافظات غزة

A Suggested Vision to  
strengthen  the role of 

school management in the 
activation of the 

performance of the 
computer labs of  basic 

public schools in the Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



تطكير أداء مدير المدرسة بمدارس  ميا منير يكسف الحداد
ككالة الغكث في محافظة غزة 

يـ في ضكء كمشرؼ تربكؼ مق
 بعض االتجاىات المعاصرة

Developing school 
principal's performance at 
UNRWA schools in Gaza 

Goveranorate as a 
Resident educational 
supervisor in terms of 
contemporary attitudes 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

محمكد  سيى سمير
 ابكحمرة

التسكيق الداخمي في الجامعات 
الفمسطينية كعبلقتو بتحقيق الميزة 

 التنافسية لدييا

Internal marketing in the 
Palestinian universities and 
its relationship to achieving 
their competitive feature 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر معممي المرحمة الثانكية   ريياـ مينا سالـ زعيتر
بمحافظات غزة  في تعزيز السمكؾ 
المترتب عمى مفيـك الحياة األخرة 
كما جاء في القرآف الكريـ كسبل 

 تطكيره.

The Role of Secondary 
School Teachers in 

Reinforcing the Behaviors 
of Students based on the 

Concept of the Herafter Life 
as Stated in the Holy Quran 

and Ways to Develop It. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سياـ سميماف دمحم 
 أبكغياض

مستكػ فاعمية التطكير التنظيمي 
لدػ مديرؼ مدارس ككالة الغكث 
الدكلية بمحافظات غزة كعبلقتو 

فكير االستراتيجي لدييـبالت  

The Efficiency Level Of 
Organizational 

Development For UNRWA 
School Principles In Gaza 

Governorate And Its 
Relationship To Their 
Strategic Thinking . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

الثقة التنظيمية لدػ مديرؼ المدارس  عايدة سعيد ديب بنات
االبتدائية بككالة الغكث الدكلية 
بمحافظات غزة كعبلقتيا بالمناخ 

 التنظيمي السائد لدييـ.

Organizational Trust among 
primary school principals on 

UNRWA in Gaza 
Governorates and its 

relationship to 
organizational climate they 

have. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

صابريف سمماف احمد 
 مزيد

درجة ممارسة مشرفي المرحمة  
الثانكية بمحافظات غزة لمياميـ 
كعبلقتيا بمستكػ األداء الكظيفي 

 لمعممييـ

 The Degree to Which 
Secondary Schools' 
Supervisors in Gaza 

Governorates Practice Their 
Duties, and its Relation to 

the Level of Their Teachers 
Job Performance 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نجاح عبد القادر عبد 
 اليادؼ ناجي

لدػ مديرؼ  القيادة التحكيمية)
المدارس الثانكية بمحافظات غزة في 

لفػػػػكر التربػػػكؼ ضػػػكء ا اإلسبلمػػػػػػي  

Transformational 
Leadership of the 

Secondary school principals 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



 in the Islamic Educational .(كسبل تطكيرىػػػا
Thought and the way to 

develop it. 
ىيـ مناؿ نعماف إبرا 
 قكيدر

درجة ممارسة القيادات األكاديمية 
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات 

غزة لمتمكيف اإلدارؼ كعبلقتو 
بااللتزاـ التنظيمي لدػ أعضاء 

 الييئة التدريسية.

The degree of 
administrative 

empowerment enabling by 
Palestinian universities 
academic leaders and 

organizational commitment 
among faculty members. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سميماف حسف دمحم شيخ 
 العيد

دكر المشرؼ التربكؼ في تكجيو 
معممي المغة اإلنجميزية لتكفير 

المناخ الصفي الفعاؿ في المدارس 
األساسية العميا بمحافظات غزة 

ينو.كسبل تحس  

The role of education 
supervisor in direct English 

language teachers for 
provision the effective 

classroom climate in high 
primary school in Gaza and 
the ways of improvement. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

يكسف يكسف عبدهللا 
 ابكحسنيف

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة 
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
لمعبلقات اإلنسانية كعبلقتيا 
 باالنتماء الميني لمعممييـ

The degree of unrwa 
school principals in gaza 
governorates practicing of 
humanitarian relationships 
and its relation with their 

teachers affiliation 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دعاء احمد خميل 
 ابكسالـ

درجة ممارسة مديرؼ المدارس 
الحككمية بمحافظات غزة إلدارة 
التغيير كعبلقتيا بضغكط العمل 

 لدييـ

The Degree to Which 
Principals of Public Schools 

in Gaza Governorates 
Practice Change 

Management and its 
Relation to Their Work 

Pressures 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة  أماني دمحم جبر يكنس
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 
لمقيادة المستدامة كعبلقتيا بجكدة 

الكظيفية لدػ معممييـ.الحياة   

The degree of unrwa 
schools principals in gaza 
governorates practicing of 
sustainable leadership and 
its relation with the quality 

of work life to their 
teachers. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ف عبدالعزيز ىبة عقيبل
 عمياف

تصكر مقترح لتطكير أداء أعضاء 
ىيئة التدريس بكميات التربية في 
الجامعات الفمسطينية في ضكء 

 التقنيات التعميمية الحديثة

A Proposal vision for the 
development of the 

performance of academic 
staff in faculty of education 
at Palestinian university on 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



light of modern educational 
technologies 

تصكر مقترح لمتغمب عمى معكقات  دمحم أسعد دمحم االغا
االتصاؿ اإلدارؼ بيف مديرؼ 
المدارس الثانكية  كالمعمميف 

بمحافظات غزة في ضكء االتجاىات 
راؼ التربكؼ.المعاصرة لئلش  

Imagine Proposal to 
overcome the obstacles of 

administrative 
Communication between 

the secondary school 
Principals and  Teachers in 
Gaza Governorates in the 

light of contemporary 
Trends of educational 

Supervision. 

الجامعة  ماجستير  2017
يةاإلسبلم  

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ المدارس  فاطمو دمحم بدكؼ شكيخ
الثانكية بمحافظات غزة  لمذكاء 
االجتماعي  كعبلقتيا  بأدائيـ 

 الكظيفي.

The level of social 
intelligence at the 

secondary level schools' 
managers in the Gaza Strip 

provinces and its 
relationship to their job 

performances. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

منيل صالح عمر 
 فركانة

دكر معممي الميني بالمدارس 
الثانكية المينية بمحافظات غزة في 
تنمية المسئكلية البيئية لدػ طمبتيـ 

 كسبل تطكيره

The Role of Vocational 
Education Teachers at 
Secondary Vocational 

Schools in Gaza 
Governorates in Developing 

Environmental 
Responsibility of Their 

Students and Methods of 
Developing it 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

احمد ابراىيـ سميماف 
 الزاممي

الكميات الشرعية بمحافظات  دكر
غزة في إعداد الداعية المربي كسبل 

 تطكيره

The Role of Sharia 
Colleges at Gaza 

Governorates in Preparing 
Preachers and their means 

of Development 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اسراء جميل يكسف 
 حبكش

الجامعات الفمسطينية  دكر
بمحافظات غزة في تعزيز الميارات 

الريادية لدػ طمبتيا كسبل تطكيره   

The Role that Palestinian 
Universities in Gaza 
Governorates Play in 

Reinforcing and Developing 
Their Students 

Entrepreneurship skills 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دمحم محمكد احمد 
 الخريبي

فاعمية برنامج التطكير الميني 
المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة 
(SBTD1 كعبلقتو بميارة إدارة )

The Effectiveness of the 
SBTD1 ( School Based 

Teacher Development) and 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



الكقت لدػ معممي المرحمة االبتدائية 
في مدارس ككالة الغكث بمحافظات 

 غزة

its Relation with the Skill of 
Time Management of 
UNRWA Lower Elem 

Teacher in Gaza 
Governorates 

درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة  خالد غانـ دمحم العطار
ظات غزة إلدارة الغكث الدكلية بمحاف

 االجتماعات كسبل تفعيميا

the degree of UNRWA 
schools principals' 
practicing meetings 

managemets and ways for 
activating them in Gaza 

governerates 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

خميل حسيف كامل 
 صياـ

فتكة الطبلبي في دكر برنامج ال
تعزيز قيـ االنضباط المدرسي لدػ 
طبلب المرحمة الثانكية بمحافظات 

 غزة كسبل تفعيمو

The Role of the Young - 
Manliness (Futuwwa) 
Student Program in 

Promoting the Values of 
School Discipline Among 

Secondary Stage Students 
in Gaza Governorates  and 

Ways of its Activation 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

زىير محمكد عبد 
 الرحمف الكردؼ

استراتيجية مقترحة لتطكير قيادة 
التغيير في مؤسسات التعميـ العالي 
بمحافظات غزة في ضكء مبادغ  

التنمية المستدامة" الجامعة 
 اإلسبلمية دراسة حالة ".

A proposed Strategy for 
development Leading 

Change in accordance with 
Principles of Sustainability 

Development in Higher 
Education Institutes in the 
Gaza Strip Governorates " 
Islamic University Gaza- 

Case study" . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
بية/اإلدارة التر 

 التربكية

أحمد زىير زكريا 
 سميماف

تصكر مقترح لتنمية ميارات القيادة 
التشاركية لدػ مديرؼ المدارس 

 الثانكية بمحافظات غزة

A Proposal for Enhancing 
Participatory Leadership 
Skills among Secondary 

School Principals in Gaza 
Governorates 

جامعة ال ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

أساليب إدارة الصراع التنظيمي  لدػ  اسماء دمحم شعباف عمكاف
مديرؼ المدارس الثانكية بمحافظات 

غزة كعبلقتيا بمستكػ الركح 
 المعنكية لممعمميف.

ORGANIZAYIONAL 
CONFLICT MANAGEMENT 

TECHNIQUES AT  
SECONDARY SCHOOLS 

IN GAZA 
GOVERNORATES 

MANAGERS AND  THEIR 
RELATIONSHIP TO THE 
MORALE OF TEACHERS. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



افناف سفياف اسماعيل 
 رضكاف

تصكر مقترح لتعزيز دكر مكاتب 
التربية كالتعميـ في التنمية المينية 
الة لمقيادات التربكية في مدارس كك
 الغكث بمحافظات غزة

Imagine A Proposal to 
Strengthen the Role of 
Education Offices and 

Education in Professional 
Development for 

Educational Leaders in 
UNRWA Schools in Gaza 

Governorates. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سف أحمد دمحم يك 
 النمركطى

القيادة التشاركية لدػ مديرػ 
المدارس الثانكية بمحافظات غزة 
 كعبلقتيا بمستكػ أداء المعمميف

Participatory Leadership 
Practice For Secondary 

Schools Principals in Gaza 
Governorates and its 

Relationship with Teachers' 
Performance Level 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نجبلء ىشاـ دمحم 
 الخضرؼ 

فاعمية اتخاذ القرار لدػ مديرؼ 
المدارس الثانكية في محافظات غزة 

 كعبلقتيا بإدارة األزمات

The effectiveness of 
decision-making for the 
high school principals in 

Gaza Governorates  and its  
relationship to crisis 

management 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عثماف دمحم عثماف 
 العثماني

درجة ممارسة القيادات األكاديمية 
االدارية في جامعة األقصى 

بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية 
ـكعبلقتيا بفاعمية اتخاذ القرار لديي  

The degree of 
Organizational justice 

practicing and its relation in 
making decision upon 

administrative leaders at 
al-Aqsa University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

نسريف دمحم شعباف الشيخ 
 خميل

المعمـ  تصكر مقترح لتفعيل دكر
الجديد في اإلدارة الصفية في ضكء 

 االتجاىات التربكية المعاصرة.

A proposed vision for 
activating the role of the 
new teachr in classroom 

management in the light of 
contemporary educational 

trends . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

منى عبدالرازؽ عبدربو 
 أبكىكلي

مشكبلت التدكير اإلدارؼ لدػ 
مديرؼ المدارس الحككمية 

 بمحافظات غزة كسبل التغمب عمييا

problems facing 
management rotation of 
governmental school 
principals in Gaza 

Governorates and ways to 
overcome these problems. 

ستير ماج 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

خالد محمكد قاسـ 
 عدكاف

تصكر مقترح لتطكير دكر مجالس 
الطمبة في تعزيز األمف الفكرؼ لدػ 

 طمبة الجامعات الفمسطينية

A suggested Vision for 
Developing the Role of 
Student's Councils in 

Promoting the Intellectual 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Security For Palestinian 
Universities Students 

رامي مكسي دياب 
 اليبيل

دكر المساءلة اإلدارية لدػ قسـ 
الرقابة الداخمية كعبلقتو بتحسيف 
األداء اإلدارؼ في مدارس محافظة 

 غزة

The role of administrative 
accountability in the Internal 
Control Department and its 
relationship to improving 

administrative performance 
in the schools of the 
governorate of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

الثانكية دكر معممي المرحمة  ىناء حسف احمد شقكرة
بمحافظات غزة في تعزيز المكاطنة 
الرقمية لمكاجية ظاىرة التمكث 
 الثقافي لدػ الطمبة كسبل تفعيمو

The Role of  Secondary 
School Teachers  in Gaza 
Governorates in Enhancing  

Digital Citizenship to 
Confront the Phenomenon 

of  Cultural Pollution  
Among students and Ways 

of its Activation 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ريـ جمعة دمحم ابك 
 جكيفل

درجة ممارسة كميات التربية 
بالجامعات الفمسطينية في محافظات 

غزة ألبعاد الريادة االستراتيجية  
 كعبلقتيا باألداء الجامعي المتميز

The Degree of the 
Dimensions of the Strategic 
Entrepreneurship Practiced 
by Palestinian Universities 
and Colleges of Education 

in Gaza State  and its 
Relationship to the 

Outstanding University 
Performance 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

يا دمحم دمحم بحكر مطرى درجة مشاركة المديريف المساعديف  
بمدارس ككالة الغكث الدكلية 
بمحافظات غزة في اتخاذ القرار 
 كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدييـ

The Degree of Principle of 
Participation of Assistant 

Principals in UNRWA 
Schools in Gaza 

Governorates in Decision-
Making and its Relationship 
with their Job Satisfaction 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مديرؼ المدارس  كفاء حسيف سميـ ميدؼ
الثانكية بمحافظات غزة إلدارة التنكع 

 كسبل تفعيميا

Practicing Degree of 
Diversity Management by 

Secondary School 
Principals in Gaza 

Governorates and Methods 
of its Activation 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

امجاد رضكاف دمحم 
 كبلب

تصكر مقترح لتطكير دكر األنشطة 
الطبلبية في الجامعات الفمسطينية 

تيالتعزيز الكحدة الكطنية لدػ طمب  

A Suggested Proposal for 
Developing Student 
Activities Role in 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Palestinian Universities in 
Promoting National Unity 

among Students 
باسل دمحم جمعة عبد 

 الكريـ الزعانيف
رس درجة ممارسة مديرؼ المدا

اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية 
بمحافظات غزة لممركنة اإلدارية 
 كعبلقتيا بتميز أداء معممييـ

The Practicing Degree of 
Administrative Flexibility by 

UNRWA Preparatory 
School Principals in Gaza 

Governorates and its 
Relation with their Reaches' 

Performance Excellence 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

الممارسات اإلدارية الداعمة لمحرية  غدير دمحم دكش منصكر
االكاديمية في الجامعات الفمسطينية 

 بمحافظات غزة كسبل تعزيزىا

Administrative Practices 
Supporting Academic 

Freedom at the Palestinian 
Universities and Way to 

Enhance it 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

كاقع الممارسات اإلدارية لمديرؼ  دمحم رفيق خميل بعمكشة
مدارس ككالة الغكث الدكلية 
بمحافظات غزة في ضكء إدارة 

 التغيير، كسبل تحسينو

The Actual Status of the 
Administrative Practices of 
the Principals of UNRWA 

Schools in Gaza 
Governorates in the Light of 
the Management of Change 
and Methods of Improving it 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سيا حمدؼ حمداف 
 قشطو

في  درجة ممارسة اإلدارة التعميمية
ككالة الغكث الدكلية ألسمكب اليندرة 

 كعبلقتيا بجكدة األداء

The Degree to which 
Educational Administration 
of the UNRWA Practice the 
Method of Reengineering 

and its Relation to the 
Quality of Performance 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ة التربية/اإلدار 
 التربكية

فاعمية أنظمة تقييـ أداء معممي  سجى دمحم أحمد ابك مراد
مدارس ككالة الغكث الدكلية 

االبتدائية بمحافظات غزة كعبلقتيا 
 بجكدة األداء الكظيفي لدييـ

The Effectiveness of 
Performance Appraisal 
Systems of UNRWA 
Elementary School 
Teachers in Gaza 

Governorates and their 
Relation with Teachers' Job 

Performance Quality 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

سماح إحساف طو 
 الحمبي

دكر اإلدارة المدرسية في تنمية 
الكعي الصحي لدػ طمبتيا بمدارس 
ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة 

 كسبل تفعيمو

The Role of School 
Management in the 

Development of Health 
Awareness among School 

Students and the 
International Relief Agency 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



in the Gaza Strip and Ways 
of Activating it 

ساميو سمير أحمد 
 ارحيـ

مارسة اإلدارييف في درجة م
الجامعات الفمسطينية إلدارة المعرفة 
كعبلقتيا بتحقيق الميزة التنافسية مف 

 كجية نظرىـ

The Degree of Practicing 
The Administrators of the 
Palestinian Universities for 
Knowledge Management 
and its Relationship to 
Achieve Competitive 

Advantage from their Point 
of View 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

طارؽ دمحم عبدالرحيـ 
 مينا

تكظيف استراتيجية التعميـ الجامع 
لدػ مديرؼ مدارس ككالة الغكث 

الدكلية بمحافظات غزة كعبلقتو برفع 
 مستكػ الكفاءة المينية لممعمميف

Employ Inclusive Education 
Strategy at UNRWA 
Schools for Gaza 

Governorates Managers 
and their Relationship to 

Raise the Level of 
Professionalism of 

Teachers 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ايو كليد فايز حسيف 
 عمي

ضغكط العمل اإلدارؼ لدػ مديرؼ 
ارس ككالة الغكث الدكلية مد

 كعبلقتيا بانتمائيـ الميني

Administrative Work 
Stressors among UNRWA 
School Principals and their 

Relationship with their 
Professional Affiliation 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

ير االعتماد كالجكدة في معاي ركاء نبيل خميل عايش
المدارس الخاصة بمحافظات غزة 
في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد 

 المدرسي كسبل تعزيزىا

Accreditation and Quality 
Standards in Private 

Schools In the Provinces of 
Gaza Based on CITA 

Model for School Credence 
and the Way of 
Empowerment 

تير ماجس 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

إلياـ دركيش أحمد 
 حسكنة

فعالية إدارة المكارد البشرية لدػ 
مديرؼ مدارس ككالة الغكث 

بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكػ 
 اداء المعمميف

The Effectiveness of 
Human Resources 

Management among 
UNRWA schools Principals 
in Gaza Governorates and 
its Relation with Teachers' 

Performance Level 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

اسماء اسماعيل عكدة 
 ابكحيش

مديرؼ المدارس  درجة ممارسة"
بككالة الغكث الدكلية بمحافظات 
بثقافة  غزة لمقيادة اإلبداعية كعبلقتيا

إلنجاز لدييـ مف كجية نظر ا
 "معممييـ

"The Extent to which 
UNRWA School Teachers 

in Gaza Governorates 
Practice Innovative 

Leadership and how that 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية



Relates to their 
Achievement" 

سامية محمكد خميل 
فدىما  

دكر التغييرات االستراتيجية في 
الكميات الجامعية بمحافظات غزة 
في تحقيق الميزة التنافسية كسبل 

 تعزيزه

Role of Strategic Changes 
in Achieving a Competitive 
Advantage Within University 

Colleges in Gaza 
Governorates and Methods 

for its Reinforcement 

ر ماجستي 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

حساـ جياد حمداف فرج 
 هللا

القيادة التشاركية لدػ الخمفاء 
الراشديف كدرجة تمثميا لدػ العمداء 
كرؤساء األقساـ في الجامعات 

 الفمسطينية

The Righteous Caliphs' 
Participatory Leadership 
and its Representative 

Degree with the Deans and 
Heads of Departments in 

the Palestinian Universities 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

دكر مديرؼ المدارس في تنمية  حاـز احمد احمد ابكعمي
األدكار المتجددة لممعمميف في ككالة 
الغكث الدكلية بمحافظات غزة 

رضاىـ الكظيفيكعبلقتو ب  

The Role of School 
Principals in the 

Development of Renewable 
Roles of UNRWA Teachers 
and its Relationship to their 

Job Satisfaction in the 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

عمى عمر دركيش 
 الحمك

رجة ممارسة مديرؼ المدارس د
الخاصة بمحافظات غزة لمقيادة 
الخادمة كعبلقتيا بجكدة أداء 

 مدارسيـ

The Degree of Practicing 
Servant Leadership by 

Private School Principals in 
Gaza governorates and it's 
Relation to their schools 

quality performance 

معة الجا ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

آالء عاطف دمحم دبكر 
 أسعد

درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية 
بمحافظات غزة لممساءلة الذكية 

 كسبل تفعيميا

Practicing Degree of 
Intelligent Accountability by 
Palestinian Universities in 
Gaza Governorates and 
Methods of its Activation 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فاطمو يكسف سعيد 
 الحايؾ

المناخ التنظيمي لرياض االطفاؿ 
في محافظات غزة كعبلقتو باالنتماء 

 لممينة

The Organizational Climate 
in kindergartens in Gaza 

Governorates and its 
Relation with Job Affiliation 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

فدكػ احمد دمحم 
 ابكشاكيش

القيادة  تصكر مقترح لتطكير.
اإلبداعية لدػ مديرؼ المدارس 

 الثانكية الفمسطينية

A Proposal to Develop the 
Creative Leadership of the 

Palestinian Secondary 
School Principals 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

 التربكية

درجة ممارسة مبادغ الحككمة في  نكرة عدناف دمحم نجـ
الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية بغزة 

Degree of Practice of 
Governance Principles in 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 



مف كجية نظر العامميف فييا كسبل 
 تطكيرىا

the University College of 
Applied Sciences in Gaza 
from Staff Perspective and 
Ways of their Development 

 التربكية

دكر األنشطة البلصفية في مدارس  نائمو نافذ عبد فتكح
ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة 

الكعي البيئي لدػ طمبتيا في تعزيز 
 كسبل تطكيره

The Role of Extra-
Curricular Activities within 
UNRWA Schools in Gaza 

Governorates in Reinforcing 
Environmental Awareness 

among Students and 
Methods of Development 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/اإلدارة 

بكيةالتر   

سعدؼ دمحم دمحم أبك 
 حمادة

مدػ التزاـ طمبة الدراسات العميا 
بالمعايير االجتماعية المستنبطة مف 

 القرآف كالسنة كسبل تعزيزه

The extent to which 
graduate students are 
committed to the social 

standards derived from the 
Qur'aan and the Sunnah 
and ways of enhancing it 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ابراىيـ سميماف عبدهللا 
 الزاممي

مقكمات الشخصية اإلسبلمية 
 كأساليب بنائيا في فكر سيد قطب

The fundamentals of 
Islamic personality and 

methods of building them in 
the thought of Sayed Qutb 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سماىر عمر مصطفى 
 االسطل

القيـ التربكية المتضمنة في آيات 
النداء القرآني لممؤمنيف كسبل 
 تكظيفيا في التعميـ المدرسي

Educational values included 
in the verses of the Quranic 
appeal to the believers and 
the means of employment 

in school education 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

جيياف عبد هللا محمكد 
 الكحمكت

المقكمات الشخصية كالمينية لممعمـ 
في ضكء أداء بعض المربيف 

المسمميف كمدػ تمثميا لدػ معممي 
غزة مف  المراحمة الثانكية بمحافظة
 كجية نظر طمبتيـ

The personal and 
professional characteristics 
of the teacher in light of the 

performance of some 
Muslim educators and the 

extent to which they 
represent the teachers of 

secondary schools in Gaza 
Governorate from the point 
of view of their students 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

كجيو صبح محمكد 
 القيق

معالـ التغيير التربكؼ لدػ سيد 
 قطب مف خبلؿ كتاباتو

The landmarks of the 
change of education in 
Sayed Qutb through his 

writings 

الجامعة  ماجستير  2007
يةاإلسبلم  

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دمحم اسماعيل السيد أبك 
 سخيل

األبعاد التربكية لسنة االبتبلء في 
 ضكء الفكر التربكؼ اإلسبلمي

Educational dimensions of 
the year of abortions in the 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ربية/التربية الت



light of Islamic educational 
thought 

 اإلسبلمية

فمسطيف زياد صالح 
 الصيفي

المضاميف التربكية في كتابات فتحي 
 يكف

The educational contents in 
the writings of Fathi Yakan 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

اياد عبد الحميد عبدهللا 
 عقل

ي ضكء معمـ التربية الجيادية ف
 كتاب الشيخ عبد هللا عزاـ

Teacher of Jihadi Education 
in light of the book of 

Sheikh Abdullah Azzam 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ناريميف فضل دمحم 
 عدكاف

مبلمح االنفتاح الثقافي في الفكر 
التربكؼ اإلسبلمي مفيكمو كضكابطو 

 كانعكاساتو التربكية

The features of cultural 
openness in Islamic 

educational thought, its 
concept, its controls and its 

educational implications 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

رائد دمحم اسماعيل ابك 
 الكاس

لفكر التربكؼ رعاية المعاقيف في ا
اإلسبلمي في ضكء المشكبلت التي 

 يكاجيكنيا"

Care of the disabled in 
Islamic educational thought 
in the light of the problems 

they face " 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

يكسف حسف سميماف 
 ابك معمر

تضمنة في كتاب األبعاد التربكية الم
 األزكار لمنككؼ 

The educational dimensions 
included in the book Al-

Azkar for nuclear 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

درجة ممارسة مديرؼ المدارس  منى حمد حمداف قشطة
الثانكية لنمط القيادة التربكية في 

سبلمية مف كجية ضكء المعايير اإل
نظر المعمميف كسبل تفعيميا ػ دراسة 

 تقكيمية

The degree of high school 
principals practicing the 

style of educational 
leadership in the light of 

Islamic standards from the 
point of view of teachers 

and ways of activating them 

امعة الج ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

مبلمح الخطاب التربكؼ مف خبلؿ  دمحم كامل حسف الجمل
األحاديث النبكية المكجو لمشباب 
كمدػ االستفادة منيا في تعميمنا 

 المعاصر

The features of the 
educational discourse 
through the prophetic 

Hadiths directed at young 
people and the extent to 

which they benefit from our 
contemporary education 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عاطف سالـ عطية ابك 
 نمر

مكاصفات المعمـ القدكة في ضكء 
التربية اإلسبلمية كمدػ تمثميا لدػ 
لجنة أعضاء ىيئة التدريس في 

ات التربية مف كجية نظر طمبتيـكمي  

The role of the teacher in 
the light of Islamic 

education and the extent to 
which it represents the 
committee of faculty 

members in the faculties of 
education from the point of 

view of their students 

الجامعة  ماجستير  2009
بلميةاإلس  

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



مناؿ مكسى عمي 
 دبابش

منيج الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في التربية مف 
 خبلؿ السيرة النبكية

Method of the Prophet 
peace be upon him in 
education through the 

biography of the Prophet 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ة/التربية التربي

 اإلسبلمية

يكسف دمحم سميـ ابك 
 سممية

المكاطنة في الفكر التربكؼ 
اإلسبلمي كدكر كميات التربية بغزة 
 في تدعيميا مف كجية نظر طمبتيا

Citizenship in the Islamic 
educational thought and the 

role of faculties of 
education in Gaza in 

strengthening it from the 
point of view of its students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ىناء عبدالرحمف دمحم 
 النجار

الخطاب التربكؼ المكجو لممرآة 
المسممة كما جاء في السنة النبكية 

 ػدراسة تحميمية.

The educational discourse 
directed at the Muslim 

woman, as stated in the 
Sunnah, is an analytical 

study. 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عبلءالديف مكسي 
 ابراىيـ ابك مصطفي

معالـ التربية الكجدانية في القرآف 
 الكريـ كالسنة النبكية

Characteristics of emotional 
education in the Holy 
Quran and Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

أحمد مكسى أحمد 
 برىـك

دكر المعمـ في تعزيز القيـ اإليمانية 
لدػ طمبة المرحمة الثانكية بمديريتي 
خانيكنس كغرب غزة مف كجية نظر 

 الطمبة

The role of the teacher in 
promoting the values of 
faith among high school 

students in the departments 
of Khan Younis and West 
Gaza from the students' 

point of view 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

رائدة شعباف عبدالرحمف 
 عمكاف

دكر الجمعيات اإلسبلمية في تربية 
ات كسبل تطكيرىا الفتيات المسمم

 بمحافظة غزة

The role of Islamic 
associations in the 

education of Muslim girls 
and ways of developing 

them in Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

لعميا مدػ ممارسة طمبة الدراسات ا خالد فؤاد دمحم أبك عكدة
ألدب االختبلؼ في اإلسبلـ مف 
كجية نظر أساتذتيـ في الجامعات 

 الفمسطينية

The extent to which 
graduate students practice 
the literature of difference 
in Islam from the point of 
view of their professors in 
Palestinian universities 

الجامعة  ماجستير  2009
سبلميةاإل  

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

مبلمح الفكر التربكؼ اإلسبلمي في  دمحم صالح ابراىيـ البيؾ
ضكء كتابات الشيخ يكسف 

 القرضاكؼ 

Features of Islamic 
educational thought in the 

light of the writings of 
Sheikh Yusuf Al-Qaradawi 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

صكؿ أ
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ربا عبد الرحمف دمحم 
 النجار

مبلمح التربية الذاتية في ضكء 
 الفكر التربكؼ اإلسبلمية

Features of self-education 
in the light of Islamic 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 



educational thought اإلسبلمية 
إبراىيـ  محمكد ربيع
 حمكدة

القيـ التربكية المتضمنة في قصص 
المنياج الفمسطيني في المرحمة 
األساسية العميا في ضكء الفكر 

 التربكؼ اإلسبلمي

Educational values included 
in the stories of the 

Palestinian curriculum in 
the basic stage of the 
Supreme in the light of 

Islamic educational thought 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

صفكت سمير العبد 
 البحيرؼ 

مضاميف التربية الجيادية مف خبلؿ 
 غزكات الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص

The contents of jihadist 
education through the 

invasions of the Prophet 
peace be upon him 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دمحم عطية اسماعيل 
 اصميح

مضاميف تربكية مستنبطة مف كتاب 
مختصر الترغيب كالترىيب لئلماـ 

 أبف حجر العسقبلني

Educational contents 
derived from the book of 

abbreviation and 
intimidation of Imam Ibn 

Hajar al - Askalani 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ركضة سميـ اسماعيل 
 المدىكف 

المفاىيـ المستمدة مف آيات الدعاء 
 في القرآف الكريـ كدالالتيا التربكية

Concepts derived from the 
verses of supplication in the 

Holy Quran and its 
pedagogical implications 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عبد هللا يكسف عبد 
 النبي عكض

الدالالت التربكية لمفيـك التقكػ في 
 القرآف الكريـ

Educational signs of the 
concept of piety in the Holy 

Quran 

الجامعة  ماجستير  2009
ةاإلسبلمي  

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

مضاميف تربكية لمفيـك اإلتباع كما  نسريف ابراىيـ دمحم دياب
 كرد في الكتاب كالسنة

Educational implications of 
the concept of follow-up as 
stated in the book and the 

Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

إلسبلميةا  

دراسة ناقدة لمفمسفة البراجماتية في  دمحم خضر عكض شبير
 ضكء المعايير اإلسبلمية

Critical Study of Pragmatic 
Philosophy in the Light of 

Islamic Standards 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

كماؿ حسف مصطفى 
 تنيرة

السمبي الشائعة لدػ  أنماط السمكؾ
طمبة المرحمة الثانكية كعبلجيا في 
 ضكء معايير التربية اإلسبلمية

Patterns of negative 
behavior common among 
secondary students and 

their treatment in the light 
of the standards of Islamic 

education 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
بية/التربية التر 

 اإلسبلمية

األبعاد التربكية لمفيـك االستقامة في  سيير عبد عبدهللا ككلؾ
 ضكء القرآف الكريـ كالسنة النبكية

The educational dimensions 
of the concept of 

righteousness in the light of 
the Holy Quran and 

Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ربية/التربية الت

 اإلسبلمية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  Therapeutic education in 2010التربية العبلجية في ضكء كتابات  أكـر دمحم عبدهللا الغمباف



 the light of the writings of الداعية دمحم أحمد الراشد
preacher Mohammed 
Ahmed Al-Rashed 

التربية/التربية  اإلسبلمية
 اإلسبلمية

شريف رزؽ دركيش 
 العسمى

ظاىرة الغمك في الديف لدػ طمبة 
الجامعات الفمسطينية أسبابيا 

كعبلجيا في ضكء معايير التربية 
 اإلسبلمية

The phenomenon of 
exaggeration in religion 

among students of 
Palestinian universities 
causes and treatment in 
light of the standards of 

Islamic education 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

الدالالت التربكية لمفيـك الصحبة  منى ياسر دياب صباح
 في ضكء الكتاب كالسنة

Educational connotations of 
the concept of 

companionship in the light 
of the book and the Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

درجة ممارسة معممي المرحمة  لبيبة سمير سعيد فركانو
الثانكية ألساليب الترغيب كالترىيب 
كما جاءت في السنة النبكية مف 
 كجية نظر الطمبة بمديرية غزة

The degree of the practice 
of secondary school 

teachers for the methods of 
encouragement and 

intimidation as it came in 
the prophetic year from the 
perspective of students in 
the Directorate of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

جمبلت محمكد نايف 
 الجرايدة

يف في السمات الشخصية لممنافق
 ضكء القرآف الكريـ كالسنة النبكية

The personal characteristics 
of hypocrites in the light of 

the Holy Quran and 
Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دكر الجامعة في تنمية اإلبداع لدػ  منار سالـ دمحم ابكخاطر
ء السنة النبكية مف طمبتيا في ضك 

 كجية نظرىـ

The role of the university in 
developing the creativity of 
its students in the light of 

the Sunnah from their point 
of view 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ألسمكب السؤاؿ الدالالت التربكية  خميل دمحم خميل دخاف
 كالجكاب خبلؿ السنة النبكية

Educational signs of the 
question and answer 
method during the 
Prophetic Sunnah 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سميماف مكسى حمداف 
 اليسي

دكر المرأة المسممة في تربية أبنائيا 
كسبل االرتقاءعمى الجياد   

The role of Muslim women 
in raising their children on 

jihad and ways of 
advancement 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

مصعب ابراىيـ سالـ ابك 
 خكصة

دكر معممي المرحمة الثانكية في 
تعزيز اآلداب اإلسبلمية مف كجية 

دراسة  -بتيـ كسبل تفعيمونظر طم

The role of secondary 
school teachers in 

promoting Islamic ethics 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



 from the point of view of تقكيمية
their students and means of 
activating it - an evaluation 

study 
عبد القادر عبد  بياء

 البارؼ عكاد
دكر المحفظات بمراكز تحفيع القرآف 
الكريـ في تعزيز السمكؾ اإليجابي 

 لدػ طالبات المراكز

The Role of Portfolios in 
Quran Memorization 
Centers in Promoting 

Positive Behavior among 
Female Students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
لتربية/التربية ا

 اإلسبلمية

يحيي دمحم صالح 
 السيقمي

الدكر التربكؼ لممدارس اإلسبلمية 
في مكاجية أنماط السمكؾ الثقافي 

 المخالف لممعايير اإلسبلمية

The educational role of 
Islamic schools in dealing 
with cultural patterns of 

behavior that violate Islamic 
standards 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

أحمد ضيف هللا عمر 
 ابكسميدانة

مبلمح التربية الجيادية في السنة 
 النبكية كتطبيقاتيا التربكية

Features of Jihadi 
education in the Sunnah 

and its educational 
applications 

الجامعة  ماجستير  2010
ميةاإلسبل  

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عبدهللا نايف شعباف 
 قرمكط

دكر األسرة الفمسطينية في تعزيز 
المعايير  االجتماعية المستمدة مف 
السنة النبكية لدػ أبنائيا مف كجية 
نظر طمب الثانكية في محافظة غزة 

 كسبل تطكيره

The role of the Palestinian 
family in promoting the 

social norms derived from 
the Prophetic Sunnah 

among its children from the 
point of view of the request 
of the secondary school in 

Gaza governorate and 
ways of developing it 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

رمحمكد كليد شبير شبي ظاىرة الشجارات العائمية بمحافظات  
غزة أسبابيا كعبلجيا في ضك ء 

 التربية اإلسبلمية

The phenomenon of family 
quarrels in the governorates 

of Gaza causes and 
treatment in the light of 

Islamic education 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

ميةاإلسبل  

درجة ممارسة معمـ المرحمة الثانكية  رامي عامر دمحم حسيف
بمحافظات غزة ألساليب التكجيو 

الخمقي في ضكء المعايير اإلسبلمية 
 كسبل تطكيرىا

The degree of practice of 
the secondary school 

teacher in the governorates 
of Gaza to the methods of 
moral guidance in the light 
of Islamic standards and 
ways to develop them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

خالد عامر حسيف ابك 
 مكسى

دكر معمـ الثانكية في تنمية كعي 
الطمبة بقيمة الكقت كاالنتفاع بو في 

 ضكء المعايير اإلسبلمية

The role of the secondary 
teacher in developing 

students' awareness of the 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



value of time and its use in 
the light of Islamic 

standards 
ماىر سمماف دمحم 

 العكيطي
دكر معمـ المرحمة الثانكية في تعزيز 

لدػ العادات الصحية السميمة 
 الطمبة في ضكء المعاييراإلسبلمية

The role of the secondary 
school teacher in promoting 

the healthy habits of 
students in the light of 

Islamic standards 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ىناء ابراىيـ محمكد 
 سرحاف

ألبناء ألنماط ا مدػ ممارسة ا
لسمكؾ الدالة عمى بر الكالديف مف 
كجية نظر طمبة الجامعات 
 الفمسطينية كسبل تعزيزىا

The extent to which 
children exercise patterns 

of behavior that affect 
parents' well-being from 

the point of view of 
Palestinian university 
students and ways of 

enhancing them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

داليو فتحي عبد العزيز 
 جاد هللا

األبعاد التربكية في قصة مكسى 
 عميو السبلـ كتطبيقاتيا التربكية

Educational dimensions in 
the story of Moses peace 

be upon him and their 
educational applications 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

منى عكدة عطاهللا 
 الصكفي

دكر الداعيات في معالجة سمكؾ 
الفتيات المسممات في ضكء معايير 
التربية اإلسبلمية مف كجية نظر 

 الفتيات

The role of preachers in 
dealing with the behavior of 
Muslim girls in light of the 

standards of Islamic 
education from the point of 

view of girls 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عماد دمحم حسيف أبك 
 غكرؼ 

الدالالت التربكية لمفيـك العبكدية 
 في القرآف الكريـ

Educational signs of the 
concept of slavery in the 

Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

الدكر التربكؼ لمدعاة بمحافظات غزة  كماؿ سالـ خميل النجار
 في ضكء المعايير اإلسبلمية

The Degree to Which 
Muslim Preacher in Gaza 

Goveerorates Practice 
Educational Role in the 

Light of Islamic Standards 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

اآلثار السمبية الستخداـ االنترنت  احمد احمد بكر قنيطة
مف كجية نظر طمبة الجامعة 
اإلسبلمية بغزة كدكر التربية 

 اإلسبلمية في عبلجيا

The negative effects of 
using the Internet from the 
point of view of students of 

the Islamic University in 
Gaza and the role of 

Islamic education in treating 
them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  Educational Views of 2011 قطب مف اآلراء التربكية لمشيخ دمحمأسامة عبدالرحمف 



 Sheikh Muhammad Qutb خبلؿ كتاباتو عبدالرحمف جكدة
through his writings 

التربية/التربية  اإلسبلمية
 اإلسبلمية

اسماء عكده عطا هللا 
 الصكفي

دكر التربية اإلسبلمية في الحفاظ 
عمى الفطرة السميمة كسبل تعزيزه 

التربكية مف خبلؿ المؤسسات  

The role of Islamic 
education in preserving the 
common sense and means 
of strengthening it through 

educational institutions 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

الدكر التربكؼ لؤلسرة الفمسطينية في  ريما خميل دمحم شمحو
ل مقاصد التشريع اإلسبلمي لدػ تمث

األبناء مف كجية نظر طمبة الجامعة 
 اإلسبلمية بغزة كسبل تفعيمو

The educational role of the 
Palestinian family in 

representing the purposes 
of Islamic legislation for 
children from the point of 
view of the students of the 
Islamic University in Gaza 
and ways of activating it 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عكض ديب محمكد 
 الكصيفي

دكر معمـ المرحمة الثانكية في 
محافظات غزة في تعزيز ثقافة 
التكاصل لدػ طمبتو كسبل تطكيره 
 في ضكء الفكر التربكؼ اإلسبلمي

The role of secondary 
school teachers in Gaza 

govenonales in enhancing 
the culture  of 

communicating among 
students and for its 

development 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

رمضاف سبلمة 
 عبدالسبلـ البمبيسي

بئة دكر األسرة ا لفمسطينية في ا لتع
المعنكية ألبنائيا في ضكء المعايير 

 المستمدة مف القرآف الكريـ

The role of the Palestinian 
family in the moral 

mobilization of its children 
in light of the standards 
derived from the Holy 

Quran 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

ةاإلسبلمي  

الممارسات التربكية لطمبة الجامعة  امجد نعيـ احمد ىتيت
اإلسبلمية الدالة عمى اليمة العالية 
مف كجية نظرىـ كسبل تعزيزىا في 

 ضكء التربية اإلسبلمية

The educational practices 
of the students of the 

Islamic University, which 
are indicative of the high 
level of enthusiasm from 

their point of view and ways 
of enhancing them in the 
light of Islamic education 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

أسماء صبلح حسيف 
 ابكمرسة

دكر األسرة الفمسطينية في التنشئة 
األخبلقية ألبنائيا في ضكء المعايير 

مية مف كجية نظر طمبة اإلسبل
 الجامعة

The role of Palestinian 
family for its role in 
promoting the moral 

upbringing of their children 
in the light of Islamic 

standards from university 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

ميةاإلسبل  



student point of view 
درجة ممارسة مديرؼ مدارس ككالة  اكرامي زىير دمحم النيرب

الغكث الدكلية لممسؤكلية االجتماعية 
تجاه معممييـ في ضكء السنة النبكية 

 كسبل تطكيرىا

UNRWA School 
Headmasters Level of 

Practicing Social 
Responsibility Towards 
Teachers in the Light of 
Prophet's Sunna and its 
Means of Development 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عائشو عبدالحافع طمب 
 رفيع

درجة ممارسة األسرة الفمسطينية 
لدكرىا في تعزيز البناء اإليماني 
لدػ أبنائيا مف كجية نظر طمبة 

 الدراسات العميا

The degree of the 
Palestinian family practicing 
for its role in reinforcement 
of the faithful construction 
for its children from high 
studies students point of 

view 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سميرة حرب سميماف 
 قشطة

درجة مساندة األسرة الفمسطينية 
مراكز التحفيع التربكؼ  لدكر

بمحافظات غزة مف كجية نظر 
 المحفظات كسبل تطكيرىا

The Degree of the 
Palestinian Family Support 
to the Role of Memorization 
Educational Centre's in the 
Gaza Strip From the Pointe 

of View of Portfolio and 
How to Develop it 

لجامعة ا ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

فؤاد عمي سميماف 
 ابكبطيحاف

كاقع التأىيل التربكؼ لنزالء مراكز 
اإلصبلح كالتأىيل بمحافظات غزة 

 كسبل تطكيره

The Fact of Educational 
Qualification for Guests of 
Reform and Rehabilitation 
Centers in the Gaza Strip 

and Ways to Develop 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عدناف حمداف دمحم ابك 
 جبر

دكر أعضاء ىيئة التدريس في 
الجامعة اإلسبلمية بغزة في تعزيز 
مبدأ الكسطية لدػ طمبتيـ كسبل 

 تفعيمو

The Role of Academic Staff 
at the Islamic University of 

Gaza in Promoting the 
Principle of Moderation for 

Students and Ways of 
Activation 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دكر معممي المرحمة األساسية العميا  االء كليد حسيف الغمباف
في تعزيز البناء االجتماعي لدػ 

لتربكؼ طمبتيـ في ضكء الفكر ا
 اإلسبلمي كسبل تطكيره

The Role of the Teachers 
of Higher Elementary 

Education in Enhancing 
Social Structure of Their 
Students, Spotlighted by 

Islamic Education 
Perspective and How to 

Improved it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

سبلميةاإل  

أصكؿ الجامعة  ماجستير  Palestinian Family's Extent 2014مدػ ممارسة األسرة الفمسطينية لكريف رأفت صبحي 



لؤلساليب التربكية المتضمنة في  النخالة
الفكر التربكؼ اإلسبلمي كسبل 

 تطكيرىا

of Using Educational 
Methods Included in the 

Islamic Educational 
Thought and Ways of 

Development 

التربية/التربية  اإلسبلمية
 اإلسبلمية

دكر معممي المرحمة الثانكية في  رشا دمحم عطا جعركر
ترسيخ مبادغ التربية البيئية لدػ 

طمبتيـ كما جاءت في القرآف كالسنة 
 كسبل تطكيره

The Role of Secondary 
Teachers in the 

Consolidation of the 
Principles of Environmental 

Education Have Their 
Students As It came In the 
Quran and Sunnah and Its 

development 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عبلء الديف دمحم حرب 
 عقيبلف

تصكر مقترح لتطكير دكر كمية 
الشرطة بغزة في تعزيز القيـ 

ة لدػ طبلبيااإلسبلمي  

Imagine A Proposal to 
Develop the Role of the 

Police Academy in Gaza in 
the Promotion of Islamic 
Values among Students 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

كفاء يكسف عمي 
 أبكشرخ

سمات المرأة المتميزة في القرآف 
السنة النبكية كدكر الجامعة الكريـ ك 

 اإلسبلمية في تعزيزىا لدػ طالباتيا

Characteristics of 
Distinguished Women in the 

Quran and Sunnah &the 
Role of the Islamic 

University in Promoting 
these Characteristics for 

Students 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ربية التربية/الت

 اإلسبلمية

ناريماف زياد عبدالحميد 
 ابكجياب

دكر األسرة الفمسطينية في تعزيز 
البناء العبادؼ لدػ أبنائيا في ضكء 

 التربية اإلسبلمية كسبل تفعيمو

The Role of the Palestinian 
Family in Enhancing 

Worship Rituals among 
their Children in the Islamic 
Education and Methods to 

Achieve it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دكر معممي المرحمة الثانكية في  حناف عمر احمد السر
تنمية منياج التفكير االيجابي لدػ 
طمبتيـ في ضكء الكتاب كالسنة 

 كسبل تفعيمو

The role of secondary 
teachers in the 

development of the platform 
for positive thinking among 
their students in the light of 

Quran and Sunnah and 
ways to activate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سمر ابراىيـ حسيف 
 مقداد

دكر الدعاة في تصحيح العادات 
سطينية االجتماعية لدػ المرأة الفم

في ضكء المعايير اإلسبلمية كسبل 
 تطكيره

The Role of Preachers in 
Checking Palestinian 

Women Habits in the Light 
of the Standards of Islamic 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



Criteria's and Ways to 
Develop 

ابك سامي عبيد سمماف 
 محيسف

دكر معممي المرحمة الثانكية 
بمحافظات غزة في ترسيخ السمكؾ 
التربكؼ الكقائي لدػ طمبتيـ في 
 ضكء السنة النبكية كسبل تفعيمو

The Role of Secondary 
Teachers in the 

Governorates of Gaza, 
Establishing Educational 

Preventive Behavior Among 
Their Students- in the Light 
of the Sunnah- and Ways 

to Activate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دكر معممي المرحمة الثانكية في  شيماء زياد ابراىيـ مقداد
تعزيز المسئكلية االجتماعية لدػ 
طمبتيـ كسبل تطكيره في ضكء 

 المعايير اإلسبلمية

The Role of Secondary 
Teachers in Promoting 
Social Responsibility to 

Their Students and How it 
Developed in the Light of 

Islamic Standards 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سناء مكسى حميد 
 ضيير

درجة ممارسة معممات المرحمة 
ل سمكؾ األساسية ألساليب تعدي

األطفاؿ كما جاءت في السنة 
 النبكية كسبل تطكيرىا

The Degree of practice 
Education Teachers use for 
the Methods of Modifying 
children as Behavior as 

they are in the sunaa and 
the ways of their 

developing 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ربية التربية/الت

 اإلسبلمية

التحديات التربكية المعاصرة التي  دمحم أميف دمحم نكفل
تكاجو الدعاة في محافظات غزة 

 كسبل التغمب عمييا

Contemporary Educational 
Challenges Facing 
Preachers in Gaza 

Governorates and Ways of 
Overcoming Them 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
ربية/التربية الت

 اإلسبلمية

شيماء عبدالحميـ مكسى 
 فرج هللا

دكر األسرة الفمسطينية في تعزيز 
السمكؾ الذكقي ألبنائيا في ضكء 
الفكر التربكؼ اإلسبلمي كسبل 

 تطكيره

The Role of Palestinian 
Family in Promoting 

Etiquette for its Children 
and Ways of Developing it 

in the Light of Islamic 
Educational Thought 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ايياب خميل ابراىيـ 
 قشطة

دكر أعضاء ىيئة التدريس في 
الجامعة اإلسبلمية في تعزيز القيـ 
العممية لدػ طمبة الدراسات العميا 
كما جاءت في السنة النبكية كسبل 

 تطكيره

The Role of Staff Members 
at Islamic University in 

Enhancing and Developing 
Academic Values Among 
Post - Graduate Students 

in Light of Prophetic 
Tradition 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  The Role of High Scondary 2014مة الثانكية دكر معممي المرح حامد نعيـ ابراىيـ القدره



بمحافظات غزة في تعزيز سمات 
الرجكلة كما جاءت في القرآف الكريـ 
كالسنة النبكية لدػ طبلبيـ كسبل 

 تطكيره

Teachers in Gaza 
Governorates in 

Strengthening the Attributes 
of Manhood for the 

Students as Mentioned in 
Holy Quran and Prophet's 

Sunnah and the Ways of its 
Development 

التربية/التربية  اإلسبلمية
 اإلسبلمية

القيـ التربكية المتضمنة في اآليات  دمحم خميل دمحم المدىكف 
الككنية كدكر معممي المرحمة 
 الثانكية في تعزيزىا لدػ طمبتيـ

Education Values Included 
in the Universal Verses and 
the Role of High Secondary 
Teacher in Promoting them 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

كساـ عبد اليادؼ 
 صبحي الجمل

درجة تكافر كفايات المعمـ الناجح 
في الفكر التربكؼ اإلسبلمي لدػ 

بمحافظات  معممي المرحمة الثانكية
 غزة كسبل تعزيزىا

Availability of Competence 
in Islamic Educational 
Thought for Successful 
Secondary Teachers in 
Gaza Governorates and 
Ways of Promoting it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

ككيات السمبية التي يمارسيا السم عمر دمحم حامد فرج هللا
طبلب مراكز التدريب الميني 

بمحافظات غزة كسبل عبلجيا في 
 ضكء التربية اإلسبلمية

Negative Behaviors 
Practiced by Students of 

Vocational Training Centers 
in the Provinces of Gaza 
and Ways of Treatment in 

the Light of Islamic 
Education 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

رناد عبدالكريـ إبراىيـ 
 الحمك

تصكر مقترح لمتغمب عمى معكقات 
الفاعمية االجتماعية لزكجات 

الشيداء بمحافظة غزة في ضكء 
 التكجو التربكؼ اإلسبلمي

A Proposal for Wives of 
Martyrs in Gaza 

Governorates to Overcome 
Obstacles to Effective 

Social Interaction in the 
Light of Islamic Educational 

Guidance 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

تياني مصطفى سعيد 
 جبر

الممارسات السمككية لممتقيف كما 
جاءت في القرآف الكريـ كدكر 

ىا لدػ الفتيات الداعيات في تعزيز 
في مساجد محافظات غزة كسبل 

 تطكيره

Behavioral Practices of the 
Cautious Believers, as 
Contained in the Holly 
Quran, and the Role of 
Broachers in Promoting 

them for Girls in the 
Mosque of Gaza 

Governorates and Ways to 
Develop it 

لجامعة ا ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

أصكؿ الجامعة  ماجستير  Role Of Islamic University 2014دكر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  عمر سعيد دمحم عقل



اإلسبلمية في تعزيز مفيـك الكالء 
 كالبراء لدػ طمبتيـ كسبل تطكيره

Academic Staff in 
Reinforcing the Concept of 
Loyalty and Abandonment 
Among their Students and 
Ways of its Development 

التربية/التربية  اإلسبلمية
 اإلسبلمية

ياسميف محمكد مكسى 
 اليسي

مدػ تكظيف معممي المرحمة 
الثانكية بمحافظات غزة لآلليات 

الككنية في التربية العقمية مف كجية 
 نظرىـ كسبل تطكيره

The Extent to Which Do 
Teachers of Secondary 

Grades in the Provinces of 
the Gaza Strip Employ 

Cosmic Verses for Mental 
Education from Their 

Perspective and the Ways 
to Develop them 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

تقكػ دمحم حسف 
 مصطفي

تعزيز ثقافة الرباط  دكر الدعاة في"
كالجياد في سبيل هللا لدػ الشباب 
 "تطكيره في محافظة غزة كسبل

The Role of the callers to 
reinforce the knowledge of 
Al Jihad and Rebaat for 
Alla according to youth in 

Gaza Strip and the ways of 
it's development 

لجامعة ا ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

جماؿ دمحم مكسى ابك 
 القمصاف

مبلمح التكجيو التربكؼ لمداعية 
المسمـ في السنة النبكية كسبل 
االستفادة منيا في تطكير أداء 

 الداعية المعاصر

The feature of educational 
guidance of Muslim 

preacher as given in the 
Sunah, and the ways of 
using it in developing the 
preacher performance in 

our recent life 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

إيماف شريف نصر 
 الداية

القيـ التربكية المتضمنة في أحاديث 
الحكـ كاألمثاؿ النبكية كدكر معممي 

في تعزيزىا لدػ  التربية اإلسبلمية
 طمبتيـ

Educational Values 
Embodied in the Words of 

the Referee and the 
Sayings of the Prophet and 
the Role of Teachers in the 

Promotion of Islamic 
Education Among Their 

Students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

إيماف ىاشـ يكسف 
 الشاعر

تصكر مقترح لتطكير دكر األـ 
الفمسطينية في تعزيز سمات المرأة 
المتميزة لدػ بناتيا كما جاءت في 
المثل الشعبي كتكافقت مع الكتاب 

 كالسنة

Asuggested Vision for 
Developing the Palestinian 

Mother's Role in 
Strengthening Women's 

Distinctive Qualities of Their 
Daughters as Revealed in 
Popular Proverbs' Holy 
Quran and Prophetic 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



Traditions 
دمحم محمكد حسف 

 عبدالرحمف
تصكر مقترح لتحسيف ممارسة طمبة 
المرحمة الثانكية في محافظات غزة 

تعمميف في الفكر التربكؼ آلداب الم
 اإلسبلمي مف كجية نظر معممييـ

A Suggested Conception 
for Improving Secondary 
School Students' Practice 

for Learners' Ethics in 
Islamic Educational 
Thought from their 

Teachers Point of View in 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2015
إلسبلميةا  

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سمماف حسف سمماف 
 عمراف

دكر معممي التربية اإلسبلمية في 
المرحمة الثانكية بمحافظات غزة في 
تعزيز سمات الشخصية المؤمنة 

 كسبل تطكيره

The Role of Secondary 
School Islamic Education 

Teachers in Gaza 
Governorate in Enhancing 

the Traits of Believing 
Personality and Ways of its 

Development 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

دمحم عكدة حرب 
 أبكنامكس

دكر المرشديف في مؤسسات كفالة 
األيتاـ بمحافظات غزة في تقديـ 
الرعاية التربكية لممقيميف فييا 

ي ضكء السنة )دراسة تقكيمية ف
 النبكية(

The role of mentors in 
institutions of care for 

orphans in Gaza 
Governorates In the 

provision of care 
pedagogical For denizen 
within (Evaluation study in 

the light of Sunnah) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

يةاإلسبلم  

عايشة عزات اسماعيل 
 أبكسكيرح

دكر معممات التربية اإلسبلمية 
بالمرحمة الثانكية بمحافظات غزة في 
تكجيو الطالبات نحك االلتزاـ الشرعي 

 كسبل تفعيمو

The Role of Teachers of 
Islamic Education at 

Secondary Schools in the 
Provinces of Gaza in 

Directing Students Toward 
Commitment and Legitimate 

Ways of Activation 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

كدياف مصطفى حسف 
 ابكندا

دكر معممي التربية اإلسبلمية 
بالمرحمة الثانكية في تعزيز 

التكجييات التربكية المستفادة مف 
 قصص األنبياء كسبل تحسينو

The Rate of Islamic 
Education Teachers at the 

Secondary Level in 
Promoting Education 
Guidance Learned the 
Stories of the Prophets, 
and Ways to Improve it 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

نجاح محمكد حسف 
 البطنيجي

في  دكر مربيات رياض األطفاؿ
 -الرعاية الكجدانية كالنفسية لؤلطفاؿ
دراسة تقكيمية في ضكء السنة 

 النبكية

The Role of Kindergarten 
Teachers in the Affective 
and Psychological Care of 
Children Evaluative Study 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

ؿ أصك 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



in the Light of Prophet 
Traditions (Sunah) 

تحسيف دمحم عبدالكريـ 
 العطل

تصكر مقترح لتعزيز دكر األسرة 
الفمسطينية في ترسيخ القيـ األسرية 
المستنبطة مف القرآف كالسنة لدػ 
أبنائيا مف كجية نظر طمبة جامعة 

 األقصى

Conception of A Proposal 
to Reinforce the Role of the 

Palestinian Family in the 
Consolidation of Family 
Values in their Children 
from the Perspective of 

Alaqsa University Students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

سمية أحمد مصطفى 
 أبكعجكة

دكر األسرة الفمسطينية في إكساب 
تربية أبنائيا البالغيف مبادغ ال

الزكجية في ضكء الكتاب كالسنة 
 كسبل تطكيره

The Role of the Palestinian 
Family in Acquisition their 

Adult Children the 
Principles of Marital 

Education Under the Light 
of Quran and Sunnah and 

Ways to Develop 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
لتربية التربية/ا

 اإلسبلمية

مدػ ممارسة األسرة الفمسطينية  نياية سعيد حسيف سعد
لمخطاب التربكؼ المكجو لؤلبناء كما 
 جاء في القرآف الكريـ كسبل تطكيره

The Extent of The Exercise 
of The Palestinian Family of 

Educational Discourse 
Sons-oriented as Stated in 
The Quran and Ways to 

Develop 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

عبدالقادر دمحم عبدالقادر 
 صالح

دكر معيد إعداد القادة بمؤسسة 
إبداع في تعزيز السمات القيادية 
المستمدة مف السنة النبكية لدػ 

 طمبتو كسبل تطكيره

The Role of Leaders 
Preparation Institute, Abdaa 
Organization, in Promoting 
Leadership Traits Derived 
from Prophetic Sunnah 
among its Students and 
Ways of Developing its 

Role 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية

غادة مركاف سالـ ابك 
 القمبز

درجة ممارسة مديرات المؤسسات 
الحككمية في محافظة غزة  غير

لمعبلقات اإلنسانية في ضكء 
 المعايير اإلسبلمية

Degree of Directors of 
Non-Governmental 

Institutions in the Gaza 
Governorate of Human 
Relations in the Light of 

Islamic Standards 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

بلميةاإلس  

درجة ممارسة معممي التربية  رشيد دمحم عمي ابكديو
اإلسبلمية بالمرحمة الثانكية ألساليب 
معالجة السمكؾ السمبي كما جاءت 
 في القرآف الكريـ كسبل تطكيره

The Degree of Islamic 
Education Teachers at the 

Secondary Level of the 
Methods of Addressing 
Negative Behavior as 
Contained in the Holy 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 
 اإلسبلمية



Quran and the Ways of its 
Development 

نادية خميس شحادة 
 ابكدية

تصكر مقترح لتطكير دكر الداعيات 
بمحافظات غزة في تعزيز ممارسات 
تزكية النفس لدػ الفتيات المسممات 

الفكر التربكؼ اإلسبلمي.في ضكء   

A PROPOSAL FOR  
DEVELOPING THE ROLE  

OF  MUSLIM FEMALE  
PREACHERS IN GAZA 
GOVERNORATES IN 

REINFORCING SELF –
PURIFICATION 

PRACTICES IN THE 
LIGHT OF ISLAMIC  

EDUCATIONAL THOUGHT 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

أصكؿ 
التربية/التربية 

سبلميةاإل  

SOAإطار مبني عمى  سييل دمحم نمر مدكخ لقاعدة  
البيانات المركزية المتكاممة لمحككمة 

 اإللكتركنية الفمسطينية

A SOA Based Framework 
for the Palestinian E-
Government Integrated 

Central Database 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دالجكاد كاتريف عب
 عبدالرحيـ أبكككيؾ

نظاـ تمخيص النص بالمغة العربية 
AATSSالتمقائي ) يعتمد عمى  
 استخراج السمة الداللية((

Automatic Arabic Text 
Summarization System ( 

AATSS Based on Semantic 
Feature Extraction) ) 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

حسني دمحم الشامي اياد تعزيز كشف التسمل البلسمكية  
باستخداـ الشبكة العصبية 

Backpropagate 

Wireless Intrusion Detection 
Enhancement using 

Backpropagate Neural 
Network 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عبدالرحمف دمحم احمد 
 بركة

رية عمى اكتشاؼ العاطفة البش
أساس ميزات الكجو كالمجمكعة 

 العرقية

Human Emotion Detection 
Based on Face Features 

and Ethnic Group 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

مفيـك االنجراؼ باستخداـ  سارة نبيل جميل كحيل
استراتيجية تشكيل مجمكعة التدريب 

 التكيفي

Learning Concept Drift 
Using Adaptive Training Set 

Formation Strategy 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

لتصفح  نمكذج جديد Web Cube رائد سعيد خميل رشيد
الكيب ثبلثي األبعاد يعتمد عمى 

 تفاعل حركة اليد

Web Cube A New Model 
for 3D Web Browsing 

based on Hand Gesture 
Interaction 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم داكد محمكد 
 المدىكف 

العمميات اآللية المثمى لكشف 
 جزيئات البكؿ المجيرية كالتعديف

Optimum Automated 
Procedures for Detecting 
and Mining Microscopic 

Urine Particles 

جامعة ال ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم حسف مصطفى ابك 
 حمادة

العميل جانب العمل ضد ىجمات 
 برمجة المكقع عبر

Client Side Action Against 
Cross Site Scripting Attacks 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

سميرة دمحم يكنس 
 إسبيتاف

د عمى محرؾ بحث كيب معتم
 Wordالسياؽ الشخصي باستخداـ 

A Personalized Context-
Dependent Web Search 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



Net )محرؾ بحث سما(   Engine Using Word Net 
(Sama Search Engine 

طريقة جديدة لتحسيف تعديف  مركه فؤاد جمعو الركبي
كازنة بيف الفئتيفالبيانات غير المت  

New Method to Improve 
Mining of Multi Class 

Imbalanced Data 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تصنيف النص العربي باستخداـ  دمحم نعيـ اسماعيل عزارة
 Quantitativeالتعمـ المتجو 

Arabic Text Classification 
Using Learning Vector 

Quantization 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

يكسف محمكد عبد 
 اليادؼ األشقر

بناء كتقييـ نمكذج يعتمد عمى 
المعمارية المكجية نحك الخدمة 
إلدارة طمبيات الشراء في أنظمة 

 التجارة اإللكتركنية

Building and Evaluating a 
SOA-Based Model for 

Purchase Order 
Management in E-
Commerce System 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

منار سعيد عبدالمحسف 
 فياض

ما ىك سائد في استخبلص 
 المصطمحات العربية بطريقة آلية

Automatic Arabi Domain-
Relevant Term Extraction 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

كجيا تكنكل
 المعمكمات

ىناء عبدالسبلـ سميماف 
 قشطة

نمكذج الكشف عف الديداف المتكيفة 
 اعتماًدا عمى مصنفات متعددة

Adaptive Worms Detection 
Model Based on Multi 

Classifiers 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

داء ُمصنف متكازؼ عالي األ دمحم دمحم أحمد أبكطير
 لمنصكص العربية كاسعة النطاؽ

A High Performance 
Parallel Classifier for 

Large-Scale Arabic Text 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

احمد سميماف جدكع 
 ابكحماد

طريقة إلكتشاؼ النص غير 
المرغكب فيو في مراجعة اآلراء 

 العربية

An Approach for Detecting 
Spam in Arabic Opinion 

Reviews 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

يحيى دمحم مصطفى 
 دلكؿ

استخداـ األنتكلكجي في دعـ عممية 
 الحكـ عمى سند الحديث

An Ontology-Based 
Approach to Support the 

Process of Judging Hadith 
Isnad 

امعة الج ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

فضل عمر مكسى 
 شعباف

الكشف عف برامج التجسس في 
ممفات كيندكز التنفيذية باستخداـ 

 تنقيب البيانات

Spyware Detection Using 
Data Mining for Windows 
Portable Executable Files 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

يج نصر حمداف أر 
 البحيصي

نمكذج الكشف عف مياجمة فارمينج 
يرنكز عمى التحقق مف عنكاف   IP 

مكانية التنبؤ بمكقع الكيب   كا 

Detection Model for 
Pharming Attack Based on 

IP Address Check and 
Website Predictability 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم جماؿ عبد  ىاني
 الخالق ريحاف

الكشف عف الحركات غير الطبيعية 
في الشبكات باالعتماد عمى تقنيات 
التجميع كالتصنيف: حالة دراسية 

 الحرماف مف الخدمة

Abnormal Network Traffic 
Detection based on 

Clustering and 
Classification Techniques: 

DoS Case Study 

امعة الج ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

التعرؼ عمى النص العربي المطبكع  لمياء دمحم دمحم الصعيدؼ
 في الصكر الرسكمية

Arabic Typed Text 
Recognition in Graphics 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



Images (ATTR- GI) 
حتياؿ في استيبلؾ نمكذج لكشف اال اياد ىاشـ صالح حميد

المياه في مدينة غزة باالعتماد عمى 
تقنية تنقيب البيانات نظاـ الفاتكرة 

 المحكسبة

A Data Mining Based Fraud 
Detection Model for Water 

Consumption Billing System 
in MOG 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

بكزيدابراىيـ دمحم ابراىيـ ا تقييـ سيكلة استخداـ المكاقع  
التعميمية آلًيا باستخداـ تقنيات تنقيب 

 البيانات

Automatic Usability 
Evolution on Educational 

Websites using Data Mining 
Methods 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

إللكتركني بيئة لمتعمـ التعاكني ا نجكػ أحمد دمحم بركة
مستندة عمى نمكذج مف نظريات 

 النمك المعرفي االجتماعي

A Web-Based Collaborative 
e-Learning Environment 

Based on a Model of Social 
Cognitive Development 

Theories 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

أشرؼ اسماعيل 
 عبدالقادر كمكب

األنتكلكجيا لمتيميش اآللي  استعماؿ
لممستندات بقصد استرجاع 
 المعمكمات بالمغة العربية

Automatic Ontology-Based 
Document Annotation for 

Arabic Information Retrieval 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ائية تقنية مطكرة القتراف الصكر الثن دمحم كليد دمحم عامر
عمى أساس الحكاؼ متعددة 

المستكيات لغرض اجتزاء العناصر 
 بكاسطة األفعى

Improved Multi-Level 
Edge-Based Stereo 

Correspondence Technique 
for Snake Based Object 

Segmentation 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

امنة سبلمة دمحم 
 أبكخشيبة

كمقارنة لتقنيات كممة المركر برمجة 
 ,TOTP,HOTPلمرة كاحدة
CROTP)P لحماية ىجمة )

 RADIUSاإلعادة في بركتكككؿ 

Implementing and 
Comprising of OTP 

Techniques (TOTP,HOTP, 
CROTP) to Prevent Replay 
Attack in RADIUS Protocol 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
تالمعمكما  

مناؿ ابراىيـ محمكد 
 حجازؼ 

XSSإرشادات لتجنب ثغرات  في  
 أنظمة إدارة المحتكػ المفتكح

Exploring Guidance for 
prevent Against XSS 
Attacks in Open CMS 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تحسيف إطار العمل المبني عمى  دمحم عمر دمحم االخرس
ي كصكؿ األدكار باالعتماد التحكـ ف

عمى السياؽ في بيئة الحكسبة 
 المنتشرة

Enhanced Context aware 
role based access control 
framework for pervasive 

environment 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

رشا راغب جميل 
 عطاهللا

نمكذج بخاصية الفرز كالتكصية 
لرسائل في المكدؿلنظاـ ا  

Filtering Features and 
Recommender model For 

Messaging System of 
MOODLE FRMM 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ايماف سمير سميماف 
 ياسيف

استخداـ طريقة التنقيب عف اآلراء 
 لتحسيف المنتج

Using Opinion mining 
method for product 

improvement 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تكنكلكجيا الجامعة  ماجستير  Network Intrusion Detection 2015كشف التسمل لمشبكة باستخداـ  رمزؼ عاطف دمحم مطر



التصنيف أحادؼ الفئة المعتمد عمى 
اإلنحراؼ المعيارؼ لمسمكؾ الطبيعي 

 لمخدمة

Using One-Class 
Classification Based on 
Standard Deviation of 

Service's Normal Behavior 

 المعمكمات اإلسبلمية

غدير سعيد مصطفى 
 ابكعكده

تمثيل المدكنات الصغيرة عمى ىيئة 
 شبكة مف المكاضيع

 Mapping Microblogs into a 
Networks  of Topics  acse 

Study on Microblogs 
Generated in  Learning 

Activities 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

اياد احمد عبدالمطيف 
 األشقر

اختيار الخكاص األمثل لؤلجساـ 
الممتقطة مف األقمار الصناعية 

لمتعرؼ عمييا باستخداـ 
 الخكارزميات الجينية

Optimum Feature Selection 
for Recognizing Objects 
from Satellite Imagery 

Using Genetic Algorithm 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

سالي فؤاد عبدالحميـ 
 العيسكؼ 

إنشاء خكارزمية متكيفة لتكزيع 
األحماؿ لمحكسبة السحابية تحت 

 عبء العمل المتقطع

efficient Adaptive Load 
Balancing Algorithm for 
Cloud Computing Under 

Bursty Workloads 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تحسيف خكارزمية   زكريا دمحم دمحم ابك سممية CryptoBI ألمف  
 البيانات في الشبكة المحمية

Enhancing OF CryptoBI 
Algorithm for Data Security 

in Local Area Network 

معة الجا ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

زكريا خالد زكريا ساؽ 
 هللا

مكدؿ لمتحقق مف سبلمة بيانات 
 المستخدميف في السحابة

A model to ensure the 
integrity of user's Data in 

the Cloud 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

اآلراء لممدكنات في مجاؿ تحميل  االء ابراىيـ زكريا الحداد
 التعميـ

Sentiment Analysis of 
Mircroblogs in Education 

Domain 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ابراىيـ سميـ ابراىيـ 
 الحمبي

تشخيص مرض الميبلنكما باستخداـ 
تقنيات تنقيب البيانات كالحكسبة 

 النقالة

Melanoma Detection Using 
Mobile Technologies and 
Data Mining Techniques 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم رضكاف عبدالحميد 
 النجار

نظاـ شكاكؼ آلي باستخداـ تقنية 
التنقيب عف النص )األنركا كدراسة 

 حالة(

Automated Complaint 
System using Text Mining 

techniques 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

محمكد عبدالناصر 
 محمكد العسكرؼ 

طريقة لتشخيص أمراض نخيل 
 التمر استناًدا لؤلنطكلكجيا

An Ontology-Based 
Approach for Diagnosing 

Date Palm Disease 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

نة دمحم نافعرامي حسك  التحقيق في طرؽ تحسيف تصنيف  
الممفات باستخداـ المعرفة الخمفية 
 المكجكدة في كردنت ككيكيبيديا

Investigating Approaches to 
Enhance Document 

Clustering by Exploiting 
Background Knowledge in 
WordNet and Wikipedia 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

جيا تكنكلك 
 المعمكمات

طريقة جديدة لمكشف عف تزكير  فادؼ ىميل ناصر حسف
النصكص في المستندات الممسكحة 

New Method to Detect Text 
Fabrication in Scanned 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



 Documents ضكئًيا
ابراىيـ دمحم احمد 

 البحيصي
فاىيـ خكارزمية جمع بذكر الم

كتحديث مجمكعة البيانات لمعالجة 
 تغير المفيـك

Concepts Seeds Gathering 
and Dataset Updating 
Algorithm for Handling 

Concept Drift 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

التحقيق في الجرائـ مف خبلؿ تحميل  نائل تيسير نمر اليازجي
الشبكاتالنصكص كتحميل   

Investigating Crimes Using 
Text Mining and Network 

Analysis 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ماجد اسماعيل دمحم 
 طبش

آلية اكتشاؼ كمنع ىجـك الحرماف 
 مف الخدمة في الشبكات المحمية

An Approach for Detecting 
and preventing DoS Attacks 

in LAN 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

رامي عثماف دمحم حسف 
 سكيؾ

فيديك متعدد المنظكر باستخداـ تقنية 
 التخييط لمفيديك

Free-Viewpoint Video 
(FVV) Based on Stitching 

Technique 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ع يكنسحافع جبر حاف إنشاء خكارزمية فعالة لتكزيع  
 األحماؿ لمحكسبة السحابية

Efficient Load Balancing 
Algorithm in Cloud 

Computing 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عمر صبلح رجب 
 الرضيع

ترجمة استعبلمات سباركل إلى المغة 
 العربية

SPARQL2AL - Translating 
SPARQL Queries to Arabic 

Language 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

كفاء عبلء الديف محمكد 
 أحمد

تنقيب عف اآلراء العربية باستخداـ 
 شجرة القرار المتكازية

Arabic Opining Mining 
Using Parallel Decision 

Trees 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

يا تكنكلكج
 المعمكمات

بدراف دمحم عبدالرحمف 
 عكض

نمكذج لصد اليجمات مف نكع 
Wormhole في الشبكات الخاصة  
المحمكلة اعتماًدا عمى معيار عدد 

 الخطكات

Wormhole Attack Detection 
and Prevention Model in  
MANET-Based on Hop-
Count and Localization 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عصاـ زىير حسيف 
 عدكاف

نظاـ تتبع لمبشر في الحقيقي كذات 
 تكمفة منخفضة

Real Time Cost Effective 
People Tracking System 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ماىر محمكد عمي 
 ابكشاب

تصنيف حجـ كبير لمنص العربي 
 MapReduceباستخداـ 

Large-Scale Arabic Text 
Classification Using 

MapReduce 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تحديد المقاطع غير النشطة في  سحر سمير حسيف حمك
فيديكىات تسجيل المحاضرات في 

 التعميـ اإللكتركني

Detecting Inactivity 
Segments in E-learning 

Video Recordings 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

نظاـ عربي لئلجابة عمى األسئمة  آالء كليد عياد ابك طو
 اعتماًدا عمى األنتكلكجيا

Ontology-Based Arabic 
Question Answering 

System 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عبل عبدالناصر حسف 
لخضرؼ ا  

Aprioriخكارزمية  لمبيانات العربية  
 MapReduceباستخداـ نمكذج 

Apriori Algorithm for Arabic 
Data Using MapReduce 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تكنكلكجيا الجامعة  ماجستير  A Two-Phase Snake 2015طريقُة كنتكٍر نشٍط تنائيُة المراحِل  نياؿ دمحم صالح صقر



ـِ مف الصكر بالرغـ  الجتزاِء األجسا
 مف تشكش الخمفية كتقعرات الحدكد

Method for Object 
Segmentation against 

Background Clutter and 
Boundary Concavities 

 المعمكمات اإلسبلمية

ىبة صقر محمكد 
 البمتاجي

كشف ىجمات حجب الخدمة 
بقات المكزعة باستخداـ تقنية الط

 المتعددة في تنقيب البيانات

Detecting DDos Attack 
Using a Multilayer Data 

Mining Techniques 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم غازؼ عبدهللا 
 المصرؼ 

استخداـ األنتكلكجي لتحسيف 
استرجاع المعمكمات مف المكتبة 

 الشاممة

An Ontology Based 
Approach to Enhance 

Information Retrieval from 
Al-Shamelah Digital Library 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عماد خميس مدحت 
 الريس

نمكذج لتعزيز دقة أمف الشبكات 
الصغيرة مف خبلؿ الكشف عف 
 القكاعد الشاذة في جدار الحماية

A Model for Strengthening 
Accuracy in Detecting the 
Anomalous Firewall Rules 
in Small Network (SADAR) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

طرؽ تطكير أداء المدرس باستخداـ  رنده خميل محمكد احميد
تنقيب البيانات )دراسة حالة التدريب 

 في كزارة التعميـ(

Ways to Improving Teacher 
Performance Using Data 

Mining Case Study Training 
In Ministry Of Education)) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عبد القادر عادؿ عبد 
 القادر المبيض

تحريؾ سرب مف الركبكتات 
باستخداـ التشكيل الدائرؼ متضمًنا 

 تجاكز العكائق

Swarm Robtics with 
Circular Formation Motion 

Including Obstacles 
Avoidance 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

منيج كفؤ لدعـ كراثة مخطط متعدد  سمير احمد عمي حمس
المستأجريف ألنظمة إدارة قكاعد 
البيانات العبلئقية في البرمجيات 

 كخدمة

An Efficient Approach for 
Supporting Multi-Tenancy 

Schema Inheritance in 
RDBMS for SaaS 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

التمقائي لمنصكص العربية  الربط " فطـك دمحم أحمد فياض
 " القصيرة مع مقاالت الكيكيبيديا

" Automatic Linking of Short 
Arabic Text to Wikipedia 

Articles" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

اسامة سميماف عمي 
 انشاصي

مكاءمة النمكذج الصكتي كالمغكؼ 
لزيادة فاعمية التعرؼ التمقائي عمى 

 المنطكؽ العربي

Adaptation of Acoustic and 
Language Model for 

Improving Arabic Automatic 
Speech Recognition 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

احمد دمحم اسماعيل 
 األسمر

اآلراء العربية  التنقيب عف "
باستخداـ األنتكلكجيا باالعتماد عمى 

 " المستكػ 

"  Feature Based Approach 
in Arabic Opinion Mining 

Using Ontology" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

جيا تكنكلك 
 المعمكمات

حساـ عبدالرازؽ احمد 
 الكرد

تعريف المحتكػ الفمسطيني السياسي 
 مف التغريدات العربية

Identifying Political 
Palestinian Content from 

Arabic Tweets 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ركال جابر عبدالعزيز 
 العزايزة

XSSاكتشاؼ كمنع ثغرة  في نظاـ  
 المكدؿ

Detection and Prevention of 
XSS Vulnerabilities in 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



Moodle 
تامر عدلي ابراىيـ 

 خريس
طريقة معتمدة عمى االنطكلكجيا 
 لنمذجة الركابط بيف األبحاث العممية

An Ontology-Based 
Approach to Model the 

Interconnections Between 
Research Artifacts 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تطبيقات اجيل باستخداـ  تطكير " عماد عمر دمحم كحيل
نمكذج تكرارؼ لتصميـ قاعدة 

 "البيانات

"Developing Agile 
Applications using Iterative 
Database Design Model" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

منى اسماعيل راغب 
 صبيح

لمطمب التالي لمنع  حساب الكقت "
عممية حدكث حجب الخدمة في 

 " RESTful خدمات

"  Time Estimation for Next 
Request to Prevent DOS 

Attack on RESTful 
Services" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

كلكجيا تكن
 المعمكمات

ايناس أحمد عطا 
 أبكحمره

أسمكب دمج بيف الخكارزمية الجينية 
كخكارزمية السرب لمتصنيف بطريقة 

 الخبليا العصبية

Combine Genetic Algorithm 
and Particle Swarm 

Optimization Approach for 
Neural Network 
Classification 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

نكلكجيا تك
 المعمكمات

عبلء أحمد اسماعيل 
 أبكمزيد

الصكر الطبية باستخداـ  استرجاع "
مصفكفة الجكار لممجمكعات 
 "الحدكد الرمادية كمستكيات قكة

"Medical Image Retrieval 
Based on Gray Cluster Co-

occurrence Matrix and 
Edge Strength Levels" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

اكتشاؼ عدـ المكضكعية في  أماني عمي عبدهللا عابد
تقييمات أداء المكظفيف باستخداـ 

 التنقيب عف النصكص

Detecting Subjectivity in 
Staff Performance 

Appraisals Using Text 
Mining 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

حناف محمكد 
بدالمعطى عبدالعاؿع  

نحك تحسيف تصفح الكيب باستخداـ 
 الترميز العميق كالتصكير الداللي

Towards Enhancing Web 
Browsing Experience Using 

Deep Annotation and 
Semantic Visualization 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

سميماف نصرهللا سميماف 
 البريـ

يص تمقائي لمنصكص العربية تمخ
المتعددة كبيرة الحجـ باستخداـ 

الخكارزمية الجينية ك 
MapReduce 

Automatic Arabic Text 
Summarization for Large 
Scale Documents Using 
Genetic Algorithm and 

MapReduce 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

نمكذج كنتكر نشط محسف الجتزاء   عكدةدمحم عبدالحميد دمحم
 المباني مف الصكر الجكية

An Adaptive Active Contour 
Model for Building 

Extraction from Aerial 
Images 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

رنا حسيف محمكد 
 الطبلع

طريقة ثبلثية التجزئة لحماية سرية 
متنقمة الخارجة إلى البيانات ال

 السحابة

A Confidentiality Protection 
Approach Based on Three-

Way Fragmentation for 
Cloud Out-Sourcing of 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



Mobile Data 
مريـ حسف أحمد 

 أبكمغصيب
نظاـ تقييـ إجابات األسئمة القصيرة 

لى األنتكلكجياستناًدا إ  
An Ontology-Based 

Automated Scoring System 
for Short Questions 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم اسحاؽ إبراىيـ 
 نسماف

استكشاؼ البرامج الخبيثة اعتماًدا 
عمى الصبلحيات عمى منصة 
 أندركيد باستخداـ تنقيب البيانات

Malware Detection Based 
on Permissions on Android 
Platform Using Data Mining 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم جميل حسف 
 الطيراكؼ 

تكقع أداء المدرسيف في المساؽ 
باستخداـ تنقيب البيانات استناًدا إلى 
خصائص المدرس كتقييـ الطمبة 

 لممدرسيف السابقيف

Predicting Lecturer Course 
Performance Using 

Datamining Techniques 
Based on Lecturer's 
Characteristics and 
Historical Student 

Assessment of Lecturers 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

االء فضل ابراىيـ 
 الحسف

إنشاء معجـ لتحميل المشاعر 
لميجة الفمسطينيةالخاصة با  

Building a Sentiment 
Lexicon for the Palestinian 

Dialect 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم مركاف ناجي 
 أبكجاسر

تصنيف المستندات العربية استناًدا 
 إلى األنطكلكجيا

Ontology-Based Arabi 
Documents Classification 

ير ماجست 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

إبراىيـ خميل دمحم 
 أبكجمنبك

إطار تحكيل تطبيقات الحككمة 
اإللكتركنية الفمسطينية إلى الحكسبة 

 السحابية

A Cloud-Based 
Applications Transformation 

Framework for the 
Palestinian e-Government 

الجامعة  ماجستير  2016
ةاإلسبلمي  

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

مصطفى حسيف حمد 
 أبكصقر

آلية تكافق عمى مفتاح التشفير 
( عبر LANلمشبكات المحمية )
( GSMشبكات اليكاتف الخمكية )
 باستخداـ التشفير متعدد المراحل

Secur Key Agreement for 
LAN Based on Multi-Level 

Encryption over GSM 

الجامعة  ماجستير  2016
ميةاإلسبل  

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

محمكد اكـر سعيد 
 حمكدة

طريقة تعتمد عمى األنتكلكجيا لكشف 
 SOAPىجمات رسائل 

"An ontology-Based 
Approach for Detecting 
SOAP Message Attacks" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

باسل سبلمو سكيمـ 
 الزريعي

التصنيفية مف استخبلص العبلقات 
النص العربي لغرض بناء 

 األنطكلكجيا

Extraction of Taxonomic 
Relations from Arabic Text 
for Ontology Construction 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

أيمف اسماعيل خميل 
 باركد

منيجية ضماف عرض النطاؽ في 
شبكات مراكز البيانات متعددة 

لمستخدميفا  

An Approach for Bandwidth 
Guarantee in Multi-tenant 

Cloud Datacenter 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

احمد دمحم عبد العزيز 
 عابد

استغبلؿ الكيكيبيديا لتدعيـ البحث 
 االستكشافي العربي في الكيب

Exploiting Wikipedia to 
Support Exploratory Arabic 

Search on the Web 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

مركة عبدالحكيـ عامر 
 السعافيف

استخبلص دالالت المنطكؽ 
كالمفيـك مف الكممات القرآنية 

باستخداـ طريقة تعتمد عمى تنقيب 

Extracting the Semantics of 
Understood-

andPronounced of Qur’anic 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



 Vocabularies Using a Text البيانات
Mining Approach 

يكسف خميس يكسف 
 ابكسمرة

اقتراح أكسمة لمنصكص العربية 
القصيرة باستخداـ تحميل الدالالت 
 الكامنة عمى الكيكيبيديا العربية

Tag Recommendation for 
Short Arabic Text by Using 
Latent Semantic Analysis of 

Wikipedia 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تمخيص اآلراء لمتعميقات العربية بناًء  دعاء عيسى دمحم صالح
 عمى الميزة

Feature Based Opinion 
Summarization for Arabic 

Reviews 

الجامعة  ماجستير  2017
سبلميةاإل  

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم سميماف مكسى 
 السطرؼ 

طريقة تعتمد عمى األنطكلكجيا 
قتراح عبلج لمرض  لتشخيص كا 

 كىف العضبلت الكبيل

An Ontology-Based 
Approach for Diagnosing 

and Recommending 
Treatments for Myasthenia 

Gravis Disease 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

نمكذج لمكشف عمى انتياؾ سبلمة  صفاء طاىر أحمد لكلك
 الممفات المشتركة عمى السحابة

A Model to Detect the 
Integrity Violation of Shared 

File in the Cloud 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

عبدالفتاح صبحى 
 عبدالفتاح أبكرضكاف

دمج أجيزة المكبايل في الغرؼ 
الصفية لتحسيف التعميـ التشاركي 

دارة الغرؼ الدراسية  كا 

Integrating Mobile Devices 
in Classrooms to Enhance 
Collaborative learning and 
Classroom Management 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

اقتراف يعتمد عمى االنتكلكجي  دمحم سمماف جبيل زعرب
لتشخيص الشمل الدماغي كالعبلج 

 الفيزيائي في قطاع غزة

An Ontology - Based 
Approach for Cerebral 
Palsy Diagnosis and 

Physical Therapy in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

شكرؼ دمحم عبدالسبلـ 
 األسطل

ج تكقعي معتمد عمى السبلسل نمكذ
الزمنية لتركيزات الكمكرايد كالنترات 
في اآلبار الجكفية البمدية في قطاع 

 غزة

Prediction Model Based on 
Time Series for Chloride 

and Nitrate Concentration in 
Municipal Groundwater 

Wells in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

نكلكجيا تك
 المعمكمات

ايمف )دمحم نجيب( 
 اسماعيل ابك عكدة

كشف الرسائل العربية القصيرة 
المزعجة اعتماًدا عمى التصنيف 

 الداللي

Arabic SMS Spam 
Detection Based on 

Semantic Classification 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

احمد يكنس دمحم 
 ابكالقمصاف

تمخيص التقارير الطبية معتمدة عمى 
 قكالب كزارة الصحة دراسة حالة 

Template Based Medical 
Reports Summarization 
Ministry Of Health Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

اسامة عبد هللا حسف ابك 
 دحركج

لكجيات النظر حكؿ  دراسة تحميمة.
ف في كسائل التكاصل فمسطي

 االجتماعي الغربية باإلعتماد عمى
 تكتير

An Analytical Study of 
Perception of Palestine in 

Western Social Media 
Based on Twitter 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



 LSBsإخفاء البيانات باستخداـ  كساـ منير صالح صقر
شكائية كزيادة السعة بإضافة الع

 باستخداـ المؤشرات

Steganography by LSBs 
with Randomness and 
Extra Capacity Using 

Indicators 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

محمكد سميماف 
 عبدالرحمف الحمبي

خدمة بحث مع اعتبار المكقع 
الجغرافي لممستخدـ عمى أجيزة 

المتنقمة باستخداـ الياتف 
DBPedia 

A Context-Aware Search 
Service for Mobile Devices 

Using DBPedia 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

امجد يكسف حسف 
 البينساكؼ 

تمثيل اإلطار الخارجي لمكممات 
العربية بكفاءة مف خبلؿ الدمج بيف 

كنقاط نمكذج الكنتكر النشط كتحديد 
 الزكايا

Efficient Arabic Word 
Outline By Combining 

Active Contour Model and 
Corner Detection 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

ىياـ خميس جكدت 
 النجار

تحسيف إعراب الجمل العربية الفعمية 
 باستخداـ السمات الداللية

Improving Dependency 
Parsing of Verbal Arabic 

Sentences Using Semantic 
Features 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

طريقة شبو آلية الستخبلص  سميـ دمحم سميـ شببلؽ
معمكمات مختصرة مف مقاالت 

 كيكيبيديا

Semi-Automatic Method for 
Infoboxes Extraction for 
Arabic Wikipedia Articles 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

فادؼ رياض سميـ 
 الخطيب

كشف العمميات الفارغة متعددة 
Shellcodeاألشكاؿ في  اعتمادًا  

 عمى تقنيات تنقيب البيانات

Detecting Polymorphic No 
Operations in Shellcode 

Based on Mining 
Techniques 

ير ماجست 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

مركاف صالح حسف 
 ابكزيد

التعرؼ عمى الكجكه بكجكد حجب 
جزئي اعتماًدا عمى المتجيات الذاتية 

(Eigenvectors لمجتزءات )
 خصائص الكجو

Face Recognition Under 
Partial Occlusions Based 
on Eigenvectors of Face 

Feature Blocks 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

 SAPتقييـ سيكلة استخداـ نظاـ  حسف فرج يكسف حبكب
ERP )األنركا كدراسة حالة(   

Usability Evaluation of SAP 
ERP System (UNRWA 

Case Study) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

حساـ دمحم مصطفى 
 األغا

خيص أمراض القمب باستخداـ تش
 SWRLاألنتكلكجيا كقكاعد 

Diagnosing Heart Diseases 
Using Ontology and SWRL 

Rules 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

بشرػ عمر عمي 
 القاركط

تصنيف النصكص العربية ذات 
 النطاؽ الكاسع عمى التكازؼ 

Parallel Text Classification 
Applied to Large Scale 

Arabic Text 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

شيريف دمحم جمعو 
 ابكمكسى

اإلخفاء في البتات األقل أىمية 
اعتماد عمى المؤشر في القناة 

 الحمراء

LSBs  Steganography 
Based on R-Indicator 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

نكلكجيا تك
 المعمكمات

تيجاف تاج الديف جار 
 هللا الخزندار

تجميع خدمات الكيب دالليًا 
باستخداـ خكارزمية البحث مكدسة 

 الحزمة المعززة"

 "Semantic Web services 
Composition Using 

Enhanced Beam Stack 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات



Search" 
باهلل خالد عطا المعتصـ 

 عكاجو
استخراج السمات الشخصية 
باستخداـ عمـ الفراسة الحديث 
 باالعتماد عمى األنطكلكجي

Human Personality 
Derivation Using Ontology-

Based Modern 
Physiognomy 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم عبدالفتاح دمحم سعيد 
 العفيفي

تقاؽ المعزز دالليًا لبلستشارة االش
 القانكنية في مجاؿ العمل الفمسطيني

Semantically Enriched 
Derivation of Legal Advice 
in the Palestinian Labor 

Domain 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

حساـ حسف عبدهللا 
 مخيرز

تكقع متكسط المدػ إلحتياج كعكائد 
مدينة  -ياه في البمديات الم

 خانيكنس كدراسة حالة

Medium-Term Forecasting 
for Municipal Water 

Demand and Revenue - 
KhanYounis City as a Case 

Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

أحمد جماؿ نمر 
 المصرؼ 

طريقة معتمدة عمى األنطكلكجي 
داللي في الحديث لدعـ البحث ال

 الشريف )مجاؿ الزكاة(

An Ontology-Based 
Approach to Support 

Semantic Search in Hadith 
(Zakat Domain) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

استخداـ المنطق المعتمد عمى  شادية يحيى دمحم باركد
الحالة لبيانات سرطاف الثدؼ )دراسة 

قطاع غزة( حالة  

Applying Case Based 
Reasoning on Breast 

Cancer Data (Gaza Strip 
Case Study) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

نظاـ دعـ القرار باإلعتماد عمى  دمحم سميماف سالـ حمادة
األنتكلكجيا لمحكـ عمى الحاالت 

 االجتماعية

An Ontology-Based 
Decision Support System 

for Judging the Social 
Cases 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

منى عبدالفتاح لطفي 
 السباخي

تحسيف إنتاجية أطباء األشعة في 
المستشفيات باستخداـ تقنيات تنقيب 

 البيانات

Improve Radiologists 
Productivity in Hospitals 
Based on Data Mining 

Techniques 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

دمحم حسني حسيف 
 طافش

تكقع درجة خطكرة سرطاف الثدؼ 
باستخداـ تقنيات تنقيب البيانات في 

 قطاع غزة

Breast Cancer Severity 
Degree Prediction Using 

Data - Mining Techniques 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

جميل سمير جميل 
 األغا

منيجية تنقيب بيانات لتحسيف 
التكجيو الجامعي لطبلب الثانكية 
 العامة )التكجييي الفمسطيني(

A Data Mining Approach for 
the University Orientation 

Enhancement of Palestinian 
High School Students 

(Tawjihi) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

تكنكلكجيا 
 المعمكمات

تقدير الذات كالتكافق النفسي  دمحم حامد سميـ النجار
كاالجتماعي لدػ معاقي االنتفاضة 

 جسميًا بقطاع غزة

Self-esteem and 
psychosocial and 

psychological compatibility 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

 عمـ النفس



of physically disabled 
persons in the Gaza Strip 

مسعكد عبدالحميد 
 عبدالحميد حجك

مستكػ الرضا عف المينة لدػ 
معممي كمعممات المرحمة األساسية 

 العميا

Level of satisfaction with 
the profession of teachers 
and teachers of the upper 

stage 

ير ماجست 1997 الجامعة  
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

جميل حسف عطية 
 الطيراكؼ 

سمات الشخصية كعبلقتيا ببعض 
األساليب المعرفية لدػ الطبلب 
المتفكقيف كالمتأخريف أكاديميًا في 

 الجامعة اإلسبلمية

Personality traits and their 
relation to some of the 
cognitive methods of 

students who excel and are 
academically late at the 

Islamic University 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ايماف انكر راغب ابك 
 شعباف

دراسة لبعض العكامل المؤثرة عمى 
الدافع لبلنجاز لدػ طالبات الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

A study of some factors 
affecting the motivation for 

achievement among 
students of the Islamic 

University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

التكافق النفسي المدرسي لدػ الطمبة  نبيل كامل دمحم دخاف
الفمسطينييف العائديف مف الخارج في 

المرحمة اإلعدادية كعبلقتيـ 
 بتحصيميـ الدراسي

School Psychological 
Compatibility among 
Palestinian students 

returning from abroad in the 
preparatory stage and their 
relation to their scholastic 

achievement 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

سمير ابراىيـ عبدالعزيز 
 العبسي

دراسة لبعض المشكبلت النفسية 
تعميـ األساسي لتبلميذ مرحمة ال

بمدينة غزة كعبلقتيا ببعض 
 المتغيرات الديمكجرافية

A study of some 
psychological problems of 

students in the basic 
education stage in Gaza 
City and its relation to 
some demographic 

variables 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ياف دمحم عمي نب
 عبداليادؼ

األساليب المعرفية كمحدد لبلختيار 
الدراسي لدػ طمبة الصف الثاني 

 عشر في محافظات غزة

Cognitive methods as a 
determinant of academic 

choice among 12th graders 
in Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ماىر خضر البسيكني 
 حساف

ظاىر االغتراب النفسي لدػ طمبة م
الثانكية العامة بمحافظات غزة في 

 ضكء بعض المتغيرات

The manifestations of 
psychological alienation 

among high school students 
in Gaza governorates in the 

light of some variables 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

شكر سميـ صادؽدمحم عا التفكير االبداعي كعبلقتو بتقدير  
الذات لدػ طمبة كمية التربية 

Creative thinking and its 
relation to self-esteem 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 عمـ النفس



 among the students of the الحككمية بغزة
Faculty of Education in 

Gaza 
 منير عبدالكريـ محمكد

 أبكالجدياف
قدرات التفكير االستدراكي لدػ 
الطمبة المتفكقيف دراسيًا كالعادييف 

 في المرحمة الثانكية

Reflective thinking abilities 
of students who excel 

academically and in high 
school 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ىشاـ أحمد محمكد 
 غراب

و ببعض المتغيرات لدػ القمق كعبلقت
طمبة الثانكية العامة بمدارس 

 محافظات غزة

Anxiety and its relation to 
some variables among high 

school students in the 
schools of Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

نافذ حسيف يكسف 
 ابكخاطر

ؤلحداث سمات الشخصية المتميزة ل
الجانحيف عف أقرانيـ األسكياء في 
 محافظات غزة " دراسة مقارنة "

Characteristic 
Characteristics of juvenile 

delinquents from their peers 
in the Gaza governorates 

"comparative study" 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عكف عكض يكسف 
 محيسف

دكاف لدػ طمبة المرحمة مظاىر الع
الثانكية بمحافظات غزة كعبلقتيا 

 باالكتئاب النفسي

The manifestations of 
aggression among high 

school students in the Gaza 
governorates and their 
relation to psychological 

depression 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

صطفى خضر محمكد م
 عباس

دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة 
 بظاىرة التعامل مع االحتبلؿ

Study of some variables 
related to the phenomenon 

of dealing with the 
occupation 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

انتصار مصطفى أحمد 
 حرب

السمات المميزة لشخصية الداعية 
 المسمـ

Characteristic 
characteristics of the 

Muslim preacher 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

اسامو عطية احمد 
 المزينى

القيـ الدينية كعبلقتيا باالتزاف 
االنفعالي كمستكياتو لدػ طمبة 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

Religious values and their 
relationship to the 

emotional balance and 
levels of students of the 

Islamic University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

الحفع كعبلقتو بمستكػ التفكير  نافذ دمحم دركيش الشاعر
التجريدؼ حسب نظرية بياجية لمنمك 

 العقمي

Conservation and its 
relation to abstract thinking 
according to Piaget's theory 

of mental development 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عبدالكريـ سعيد دمحم 
 رضكاف

القمق لدػ مرضى السكرؼ بمحافظة 
 غزة ك عبلقتو ببعض المتغيرات

Anxiety among diabetics in 
Gaza Governorate and its 

relationship with some 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس



variables 
فاطمة ابراىيـ سميماف 

 أبكطير
الجامعة  ماجستير  Higher Diploma awarded 2002 منحت الدبمـك  العالي

 اإلسبلمية
 عمـ النفس

انكر عمى احمد 
 البرعاكؼ 

الضغكط النفسية لدػ طمبة الجامعة 
 كعبلقتيا ببعض المتغيرات

The psychological 
pressures of university 

students and their relation 
to some variables 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عبدالرحيـ شعباف عبدهللا 
 شقكرة

الدافع المعرض كاتجاىات طمبة كمية 
 التمريض نحك مينة التمريض

The show motivation and 
attitudes of nursing college 

students towards the 
nursing profession 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

تغريد شريف نصر 
 الدايو

التككل كعبلقتو ببعض سمات 
الشخصية لدػ طالبات الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

Tawakul and his relation to 
some of the personality 
traits of students of the 

Islamic University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

خميل عبدالرحمف عمي 
 الطرشاكؼ 

أزمة اليكية لدػ األحداث الجانحيف 
مقارنة باألسكياء بمحافظات غزة في 

 ضكء بعض المتغيرات .

Identity crisis of delinquent 
juveniles compared to the 

poor in the Gaza 
governorates in the light of 

some variables. 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

أنيس عبدالرحمف 
 عقيبلف أبك شمالة

أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية 
األيتاـ كعبلقتيا بالتكافق النفسي 

دراسة إكمينيكية -كاالجتماعي   

Methods of care in orphan 
care institutions and their 

relationship to psychological 
and social compatibility - 

Clinical study 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ابتساـ رشيد حسف 
 اليازجي

اإليثار كعبلقتو ببعض المتغيرات 
النفسية لدػ طالبات الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

Altarism and its relationship 
with some psychological 

variables among the 
students of the Islamic 

University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

إيماف مصطفى سبلمة 
 المدعة

التكافق  الزكاجي كعبلقتو ببعض 
سمات الشخصية لدػ معممي 

القطاع الحككمي في محافظات غزة 
. 

Marital compatibility and its 
relationship with some 

personal characteristics of 
teachers in the 

governmental sector in the 
governorates of Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ماىر عطكة عمي 
 الشافعي

التكافق الميني لمممرضيف العامميف 
بالمستشفيات الحككمية كعبلقتو 

الشخصية بسماتيـ  

Professional compatibility of 
nurses working in 

government hospitals and 
their relation to their 

personal characteristics 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

 عمـ النفسالجامعة  ماجستير  The School Climate and its 2002المناخ المدرسي كعبلقتو بالصحة سامى محمكد حسيف 



ية النفسية لدػ طمبة المرحمة الثانك  نكاس
 بمحافظات غزة

Relationship to Mental 
Health among Secondary 
School Students in Gaza 

Governorates 

 اإلسبلمية

بشير إبراىيـ دمحم 
 الحجار

الجامعة  ماجستير  2003    
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

دمحم دمحم عبدالعزيز 
 الجريسي

اإلكتئاب النفسي لدػ مرضى 
سرطاف الرئة كعبلقتو ببعض 
 المتغيرات في محافظات غزة

Psychological depression in 
patients with lung cancer 
and its relationship with 
some variables in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

اد عاشكر دمحم جي
 الخضرؼ 

األمف النفسي لدػ العامميف بمراكز 
اإلسعاؼ بمحافظات غزة كعبلقتو 
ببعض سمات الشخصيةكمتغيرات 

 أخرػ 

The psychological security 
of the workers in the 

ambulance centers in the 
Gaza governorates and its 
relation to some personality 
traits and other variables 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ختاـ إسماعيل مكسى 
 السحار

االتجاه نحك المخاطرة ك عبلقتو 
ببعض المتغيرات النفسية ك 

الديمكغرافية عند شباب االنتفاضة 
 في محافظات غزة

The trend towards risk and 
its relationship with some 

psychological and 
demographic variables in 
the youth of the Intifada in 

the Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

أحمد دمحم مصطفى 
 الحكاجرؼ 

مدػ فاعمية برنامج إرشادؼ مقترح 
لمتخفيف مف أثار الصدمة النفسية 
لدػ طمبة مرحمة التعميـ األساسي 

 في محافظة غزة .

The effectiveness of a 
proposed counseling 

program to alleviate the 
psychological trauma of 

students in basic education 
in Gaza governorate. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عائشة دمحم عيسى 
 مصمح

أثر برنامج إرشادؼ نفسي جماعي 
ي في خفض مستكػ التكتر النفس

لدػ طالبات المرحمة األساسية العميا 
 بمدارس ككالة الغكث الدكلية

The impact of a collective 
psychological counseling 
program in reducing the 
level of psychological 

tension among students in 
the primary stage of 

UNRWA schools 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ياسيف مسمـ محارب أبك 
 حطب

فاعمية برنامج مقترح لتخفيف 
السمكؾ العدكاني لدػ طبلب الصف 
 التاسع األساسي بمحافظات غزة .

Effectiveness of a proposed 
program to reduce the 

aggressive behavior of the 
ninth grade students in the 

Gaza governorates. 

تير ماجس 2003 الجامعة  
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

 عمـ النفسالجامعة  ماجستير  Trends of the Directors of 2003اتجاىات مديرؼ المدارس الحككمية  أحمد دمحم شعباف عكض



بمحافظات غزة نحك اإلرشاد التربكؼ 
 كعبلقتيا بأداء المرشد التربكؼ 

Public Schools in Gaza 
Governorates Towards 

Educational Guidance and 
its Relationship to the 
Performance of the 
Educational Advisor 

 اإلسبلمية

دراسة لبعض العكامل المرتبطة  دمحم أحمد يكسف حمادة
بالشعكر بالكحدة النفسية لدػ 
المتقاعديف مف معممي القطاع 

 الحككمي كككالة الغكث.

A study of some factors 
related to the sense of 
psychological loneliness 

among the retired teachers 
of the government sector 

and UNRWA. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

دمحم سمماف مسمـ 
 ضحيؾ

القيـ المتضمنة في سمككيات قادة 
النشاط الكشفي في مدارس 

محافظات غزة كعبلقتيا باالتزاف 
ياالنفعال  

The values included in the 
behaviors of the leaders of 

scouting activity in the 
schools of the Gaza 

governorates and their 
relationship to emotional 

balance 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

تكفيق سبيتاف حمد أبك 
 ىكيشل

ية دراسة لبعض الخصائص المعرف
كعبلقتيا باضطراب النشاط الزائد 

 لدػ األطفاؿ .

Study of some cognitive 
characteristics and their 
relation to hyperactivity 

disorder in children. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ىانى دمحم محمكد 
 حجازػ 

الخبرة الصادمة كعبلقتيا بأعراض 
سمات االضطراب كبعض 

الشخصية لدػ أطفاؿ شيداء 
 انتفاضة األقصى

The traumatic experience 
and its relationship to the 
symptoms of turbulence 

and some personality traits 
among the children of 
martyrs of the Al-Aqsa 

Intifada 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

مصطفى ضياء الديف 
 عبد الغني صايمة

مدػ فاعمية برنامج ارشادؼ مقترح 
في التفريغ االنفعالي لمتخفيف مف 
آثار الخبرات الصادمة لدػ طمبة 

 المرحمة األساسية العميا

The effectiveness of a 
suggested pilot program in 

emotional discharge to 
mitigate the effects of 
traumatic experiences 
among students in the 
upper elementary stage 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

الضغكطات النفسية لدػ زكجات  باسـ عطية دمحم الفى
األسرػ الفمسطينييف كعبلقتيا 

 ببعض المتغيرات

The psychological 
pressures of the wives of 
the Palestinian prisoners 
and their relation to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس



خالد محمكد ندػ 
 أبكندؼ

التفكير اإلبداعي كعبلقتو بكل مف 
العزك السببي كمستكػ الطمكح لدػ 
تبلميذ الصفيف الخامس كالسادس 

 االبتدائييف

Creative thinking and its 
relationship to both the 

causal attribution and the 
level of ambition among the 
fifth and sixth elementary 

pupils 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عبلء الديف عيسى أحمد 
 أبك جربكع

مدػ فاعمية برنامج مقترح في 
اإلرشاد النفسي لتخفيف كصمة 
المرض النفسي المرتبطة بالعبلج 

 النفسي

The effectiveness of a 
proposed psychological 
counseling program to 

reduce the stigma 
associated with 
psychotherapy 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عائدة عبداليادؼ 
 حسنيف حسنيف

الخبرات الصادمة كالمساندة األسرية 
 كعبلقتيا بالصحة النفسية لمطفل

Traumatic experience and 
family support and its 

relation to the child's mental 
health 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

امجد عزات عبد المجيد 
 جمعة

مدػ فعالية برنامج إرشادؼ مقترح 
في السيككدراما لمتخفيف مف حدة 
بعض المشكبلت السمككية لطبلب 

 المرحمة اإلعدادية

The effectiveness of a 
proposed counseling 

program in the curriculum 
to alleviate some behavioral 
problems for middle school 

students 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

رائد شعباف عبدالرحمف 
 عمكاف

فاعمية برنامج مقترح لتنمية التفكير 
لنفسييف اإلبداعي لدػ المرشديف ا

 في مدارس ككالة الغكث الدكلية

Effectiveness of a proposed 
program for the 

development of creative 
thinking among 

psychologists in schools of 
UNRWA 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

السمات المميزة لشخصيات المعاقيف  رامي أسعد ابراىيـ نتيل
ًا كبصريًا كحركيًا في ضكء سمعي

 بعض المتغيرات

The distinctive features of 
the persons with disabilities 

are audiovisual and 
dynamic in light of some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

مركاف عبدهللا حسف 
 دياب

دكر المساندة االجتماعية كمتغير 
يف األحداث الضاغطة كسيط ب

كالصحة النفسية لممراىقيف 
 الفمسطينييف

The role of social support 
as a mediator between the 
stressful events and mental 

health of Palestinian 
adolescents 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

كعبلقتو دراسة لمستكػ الطمكح  تكفيق دمحم تكفيق شبير
ببعض المتغيرات في ضكء الثقافة 

السائدة لدػ طمبة الجامعة 
 اإلسبلمية بغزة

The Level Of Ambition And 
Its Relationship Of Some 
Variables In The Light Of 
Dominant Culture Among 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

 عمـ النفس



Islamic The Students Of ٍٍ  
University 

شاىر يكسف عبدهللا 
 ياغي

الضغكط النفسية لدػ العماؿ في 
 قطاع غزة كعبلقتو بالصبلبة النفسية

The psychological pressure 
of workers in the Gaza 
Strip and its relation to 
psychological rigidity 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

ليمى أحمد مصطفى 
 كافي

ابات السمككية كعبلقتيا االضطر 
بمستكػ التكافق النفسي لدػ 
 األطفاؿ الصـ كالمكفكفيف

Behavioral disorders and 
their relation to the level of 
psychological compatibility 
of deaf and blind children 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

أسعد أحمد يكنس 
 طافش

مات الشخصية المميزة دراسة الس
لؤلطفاؿ المصابيف بمرض 
الثبلسيميا كعبلقتيا ببعض 

 المتغيرات

Studying the distinctive 
personality traits of children 

with thalassemia and its 
relation to some variables 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

كجاد حسيف ابراىيـ 
 العجكرؼ 

عمية برنامج إرشادؼ مقترح فا
لتخفيف االكتئاب لدػ أميات 
األطفاؿ المصابيف بمرض سكء 

 التغذية

Effectiveness of a proposed 
counseling program to 

reduce depression among 
mothers of malnourished 

children 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

مكسى صبحي مكسى 
 القدرة

الذكاء االجتماعي لدػ طمبة 
الجامعة اإلسبلمية كعبلقتو بالتديف 

 كبعض المتغيرات

Social intelligence among 
students of the Islamic 

University and its relation to 
religion and some variables 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

نضاؿ حمداف سالـ 
 شراب

بعض القدرات العممية لدػ دراسة ل
 طمبة الجامعات الفمسطينية

Study of some scientific 
capabilities of Palestinian 

university students 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

أحمد سميماف حمداف 
 خماش

دراسة ألبعاد شخصية طمبة الدبمـك 
الميني في قطاع غزة كعبلقتيا 

تغيراتببعض الم  

A study of the dimensions 
of the professional diploma 
students in the Gaza Strip 
and its relation to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

عبدالفتاح عبدالقادر دمحم 
 أبكشعر

ااألفكار البلعقبلنية لدػ طمبة 
 الجامعات الفمسطينية كعبلقتيا

 ببعض المتغيرات

Irrational thoughts among 
Palestinian university 

students and their relation 
to some variables 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا  نجاح أحمد دمحم الدكيؾ
بالذكاء كالتحصيل الدراسي في 

أخرةمرحمة الطفكلة المت  

Methods of parental 
treatment and its relation to 

intelligence and 
achievement in late 

childhood 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

يكسف مصطفى سبلمة 
 عكض هللا

التدخيف كعبلقتو بمستكػ القمق 
كبعض سمات الشخصية لؤلطباء 

Smoking and its relation to 
the level of anxiety and 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 عمـ النفس



 some personal المدخنيف في قطاع غزة
characteristics of smoking 
doctors in the Gaza Strip 

ابتساـ احمد عكض هللا 
 ابكالعمريف

مستكػ الصحة النفسية لمعامميف 
بمينة التمريض في مستشفيات 

و بمستكػ أداءىـقطاع غزة كعبلقت  

The level of mental health 
for nursing staff in the Gaza 

Strip hospitals and their 
relation to their level of 

performance 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

اسبلـ محمكد دمحم 
 شيكاف

البناء النفسي لشخصية األسير 
الفمسطيني كعبلقتو ببعض 

لمتغيراتا  

The psychological 
construction of the 
personality of the 

Palestinian prisoner and its 
relation to some variables 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

الذكاء االجتماعي كعبلقتو بالتفكير  خميل دمحم خميل عسقكؿ
الناقد كبعض المتغيرات لدػ طمبة 

عةالجام  

Social intelligence and its 
relation to critical thinking 

and some variables among 
university students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

دمحم مصباح حسيف 
 العرعير

الصحة النفسية لدػ أميات ذكؼ 
متبلزمة داكف في قطاع غزة 
 كعبلقتيا ببعض المتغيرات

Mental health of mothers 
with Down syndrome in the 

Gaza Strip and their 
relation to some variables 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 عمـ النفس

نائل ابراىيـ سبلمة ابك 
 عزب

فعالية برنامج إرشادؼ مقترح لخفض 
قمق االختبار لدػ طبلب المرحمة 

 الثانكية بقطاع غزة

The effectiveness of a 
proposed counseling 

program to reduce test 
anxiety among high school 
students in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عبلء الديف ابراىيـ 
 يكسف النجمة

فعالية برنامج إرشادؼ نفسي ديني 
لمتخفيف مف أعراض االكتئاب عند 

ة المرحمة الثانكيةطمب  

The effectiveness of a 
psychological counseling 
program to alleviate the 

symptoms of depression in 
high school students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

دمحم جدكع مرازيق ابك 
 يكسف

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية 
يارات اإلرشادية لدػ المرشديف الم

النفسييف في مدارس ككالة الغكث 
 الدكلية بقطاع غزة

Effectiveness of a proposed 
training program for the 

development of counseling 
skills for psychologists at 
UNRWA schools in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

س/إرشاد عمـ النف
 نفسي

سمية دمحم جمعة أبك 
 مكسى

التكافق الزكجي كعبلقتو ببعض 
 سمات الشخصية لدػ المعاقيف

Marital compatibility and its 
relation to some personality 

traits of the disabled 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

مركاف سميماف سالـ 
 الددا

ية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة فعال
االجتماعية لمطبلب الخجكليف في 

The effectiveness of a 
proposed program to 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



 increase the social مرحمة التعميـ األساسي
efficiency of shy students in 

basic education 
دمحم شكماف زياد محمكد دراسة تقييمية ألداء المرشد النفسي  

 في ضكء بعض المتغيرات
Evaluation of the 

performance of the 
psychological guide in the 

light of some variables 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ة فعالية برنامج إرشادؼ لتنمي جميل دمحم محمكد قاسـ
المسئكلية االجتماعية لطبلب 

 المرحمة الثانكية

Effectiveness of a program 
for the development of 

social responsibility for high 
school students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عبدهللا دمحم عبدهللا 
 النيرب

العكامل النفسية كاالجتماعية 
سئكلة عف العنف المدرسي كما الم

يدركيا المعممكف كالتبلميذ في قطاع 
 غزة

Psychological and social 
factors responsible for 

school violence as 
perceived by teachers and 
pupils in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

در ميسكف دمحم عبدالقا
 مشرؼ

التفكير الخبلقي كعبلقتو بالمسئكلية 
االجتماعية  كبعض المتغيرات لدػ 

 طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة

Creative thinking and its 
relation to social 

responsibility and some 
variables among the 

students of the Islamic 
University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

جياد عطية شحادة 
 عياش

مدػ فاعمية برنامج إرشادؼ مقترح 
لمتخفيف مف السمكؾ العدكاني لدػ 
أطفاؿ مؤسسات اإليكاء في قطاع 

 غزة

The effectiveness of a 
proposed counseling 

program to alleviate the 
aggressive behavior of the 
children of the shelters in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ريـ محمكد يكسف 
 أبكفايد

فعالية برنامج إرشادؼ مقترح 
لمتخفيف مف االكتئاب لدػ عينة مف 

 مرضى الفشل الكمكؼ 

Effectiveness of a 
suggested counseling 
program to alleviate 

depression in a sample of 
renal failure patients 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

كالء اسحاؽ عبدالكريـ 
 حساف

برنامج إرشادؼ لتنمية بعض 
الجكانب الركحانية كاإلنفعالية لدػ 

 طالبات الجامعة اإلسبلمية

Guidance program for the 
development of some 
spiritual and emotional 

aspects of students of the 
Islamic University 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

سمية مصطفى رجب 
 عمي

فاعمية برنامج إرشادؼ مقترح لتنمية 
الثقة بالنفس لدػ طالبات الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

Effectiveness of a proposed 
training program for the 
development of self-

confidence among students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



of the Islamic University in 
Gaza 

أشرؼ إبراىيـ دمحم 
 الجبالي

المشكبلت السمككية لدػ األطفاؿ 
بعد حرب غزة كعبلقتيا ببعض 

 المتغيرات

Behavioral problems in 
children after the Gaza war 

and its relationship with 
some variables 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عبدربو عمي عبدربو 
 شعباف

الخجل كعبلقتو بتقدير الذات 
كمستكػ الطمكح لدػ المعاقيف 

 بصرياً 

Shyness and its relation to 
self-esteem and the level 
of ambition of the visually 

impaired 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

سامي خميل إبراىيـ 
 فحجاف

التكافق الميني كالمسئكلية 
االجتماعية كعبلقتيما بمركنة األنا 

 لدػ معممي التربية الخاصة

Professional compatibility 
and social responsibility 

and their relationship with 
the flexibility of the ego 

among teachers of special 
education 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

الخبرة الصادمة كعبلقتيا بأساليب  دمحم دمحم دمحم عكدة
التكيف مع الضغكط كالمساندة 

سية لدػ االجتماعية كالصبلبة النف
 أطفاؿ المناطق الحدكدية بقطاع غزة

The traumatic experience 
and its relationship with the 
methods of coping with the 

pressures and social 
support and psychological 
rigidity of children in the 
border areas in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
ميةاإلسبل  

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

األمف النفسي كالشعكر بالكحدة  كفاء حسف عمي خكيطر
النفسية لدػ المرأة الفمسطينية ػ 

المطمقة كاألرممة كعبلقتيما ببعض 
 المتغيرات

The psychological security 
and sense of psychological 

unity of divorced and 
widowed Palestinian 

women and their 
relationship to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

شيماء صبحي جعفر 
 أبكشعباف

فاعمية العبلج بالمعب في تنمية  
المغة لدػ األطفاؿ المضطربيف 

 لغكياً 

Effectiveness of play 
therapy in language 

development in linguistically 
disturbed children 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

أسماء سمماف نصيف 
 الدحدكح

األساليب المعرفية كعبلقتيا بالتكتر 
النفسي لدػ طمبة الجامعات 

 الفمسطينية

Cognitive methods and their 
relation to psychological 
stress among Palestinian 

university students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

مصطفى رشاد 
 مصطفى االسطل

الذكاء العاطفي كعبلقتو بميارات 
مكاجية الضغكط لدػ طمبة كميات 

 التربية بجامعات غزة

Emotional intelligence and 
its relationship with the 

skills of facing the 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



pressures of students of the 
faculties of education in the 

universities of Gaza 
كفاء دمحم احميداف 

 القاضي
قمق المستقبل كعبلقتو بصكرة الجسـ 
كمفيـك الذات لدػ حاالت البتر 
 الناتجة عف الحرب عمى غزة

Concern of the future and 
its relationship to the body 
image and self-concept in 
the amputations resulting 
from the war on Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عبدهللا عبداليادؼ 
 عبدالرحمف الخطيب

مدػ فاعمية برنامج إرشادؼ في 
تنمية بعض الميارات االجتماعية 

ناء الشيداء في قطاع غزةلدػ أب  

The effectiveness of a 
training program in the 

development of some social 
skills among the children of 
martyrs in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ىناء صبلح جماؿ 
 أبكرمضاف

حق العكدة لدػ البلجئيف 
فمسطينييف ػ دراسة نفسية تحميميةال  

The right of return for 
Palestinian refugees is an 
analytical psychological 

study 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ريياـ سبلمة حافع 
 األغا

التنبؤ بالسمكؾ االجتماعي لمنساء 
األرامل في ضكء بعض المتغيرات 

سيةالنف  

Predicting the social 
behavior of widowed 

women in the light of some 
psychological variables 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

الذات المينية لممرشديف النفسييف في  عبير فتحى احمد الشرفا
 العمل اإلرشادؼ التربكؼ بقطاع غزة

The professional self of 
psychologists in the 

educational counseling 
work in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

يعقكب يكنس خميل 
 األسطل

المشكبلت النفس اجتماعية 
كاالنحرافات السمككية لدػ المتردديف 

عمى مراكز اإلنترنت بمحافظة  
 خانيكنس

Social Psychological 
Problems and Behavioral 
Deviations among Internet 

Users in Khan Younis 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ميساء شعباف عبد جبر 
 ابكشريفة

اضطراب ما بعد الصدمة كعبلقتو 
بالتكجو نحك الدعاء لدػ عينة مف 

قطاع غزة زكجات الشيداء في  

Post-traumatic stress 
disorder and its relation to 
the tendency to pray in a 

sample of wives of martyrs 
in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ىكية الذات كعبلقتيا بالتككيدية  ماجده دمحم حسف زقكت
األطفاؿ  كالكحدة النفسية لدػ

 مجيكلي النسب

Identity of the self and its 
relation to the assertion and 

psychological unity of 
children of unknown 

descent 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

االتزاف االنفعالي كالقدرة عمى اتخاذ  دمحم كماؿ دمحم حمداف
اط الشرطة القرار لدػ ضب

The emotional balance and 
decision-making capacity of 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



 Palestinian police officers الفمسطينية
صالح ابراىيـ محمكد 

 كباجة
التكافق النفسي كعبلقتو بالسمات 
الشخصية لدػ األطفاؿ الصـ 

 بمحافظات قطاع غزة

Psychological compatibility 
and its relationship with the 
personal characteristics of 
deaf children in the Gaza 

Strip governorates 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

منار محمكد يكسف 
 الشاعر

الضغكط النفسية كالمسئكلية 
عاؼ االجتماعية لدػ ضباط إس

حرب غزة في ضكء بعض 
 المتغيرات

The psychological pressure 
and social responsibility of 
the ambulance officers of 

the Gaza war in the light of 
some variables 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

حناف خضر سعيد 
 ابكمنصكر

كعبلقتيا الحساسية االنفعالية 
بالميارات االجتماعية لدػ المعاقيف 

 سمعيًا في محافظات غزة

Emotional sensitivity and its 
relation to the social skills 
of the hearing impaired in 
the governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عبل اسعد محمكد 
 الديرؼ 

ستقبلؿ اإلدراكي كعبلقتو باالتجاه اال
نحك المخاطرة لدػ ضباط اإلسعاؼ 

 في قطاع غزة

Cognitive independence 
and its relation to the risk 
orientation of ambulance 
officers in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ة نفسية تحميمية لشخصية دراس أمل عدناف دمحم نجـ
زكجات األسرػ الفمسطينييف في 

 ضكء الثقافة السائدة

An analytical psychological 
study of the wives of 

Palestinian prisoners in light 
of the prevailing culture 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

اشرؼ احمد رشيد 
 القانكع

لكفاءة االجتماعية كعبلقتيا ا
بأساليب مكاجية الضغكط عند 
المصابيف باالضطرابات 

 السيككسكماتية

Social competence and its 
relationship to stress 

management methods for 
people with schizophrenic 

disorders 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

زؽ منذر عدناف دمحم ر 
 اليازجي

االتجاه نحك المخاطرة كعبلقتو 
بالصبلبة النفسية ػ دراسة ميدانية 

 عمى الشرطة الفمسطينية

The trend towards risk and 
its relationship to 

psychological rigidity A field 
study on the Palestinian 

police 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

س/إرشاد عمـ النف
 نفسي

فاتف عادؿ محمكد 
 النجار

التكتر النفسي كعبلقتو بكل مف 
فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية 

 لدػ طمبة اثانكية العامة

Psychological stress and its 
relation to both self-efficacy 
and social support among 

general secondary students 

ة الجامع ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

إبراىيـ مصطفى عمي 
 حماد

تقنيف اختبار المصفكفات المتتابعة 
 الممكف في البيئة الفمسطينية

Standardization of the test 
of colored matrices in the 
Palestinian environment 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عثماف خالد ضياء 
 أبكجحجكح

األفكار البلعقبلنية كعبلقتيا ببعض 
االضطرابات النفسية لدػ طمبة 

Irrational thoughts and their 
relation to some mental 

امعة الج ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



 disorders among students الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
of Palestinian universities in 

the Gaza Strip 
ىكية األنا كعبلقتيا بالتفكير الخمقي  سيا دمحم خميل سكيؾ

 لدػ المراىقيف األيتاـ
The identity of the ego and 

its relation to the moral 
thinking of the orphaned 

adolescents 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
ينفس  

المسئكلية االجتماعية كعبلقتيا  دمحم سامي رباح العجمة
بالصراع النفسي كتككيد الذات لدػ 
أرامل شيداء حرب الفرقاف في 

 محافظات غزة

Social responsibility and its 
relation to the psychological 
conflict and self-assertion 
among the martyrs of the 
martyrs of the war in Al-

Furqan in the governorates 
of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

سامح دمحم مصطفى 
 اشتيكؼ 

التفكير األخبلقي كعبلقتو بالتسمطية 
لدػ ضباط األجيزة األمنية 
 الفمسطينية بمحافظة غزة

Moral thinking and its 
relation to the 

authoritarianism of the 
officers of the Palestinian 
security apparatuses in 

Gaza governorate 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

فاعمية برنامج إرشادؼ قائـ عمى فف  زياد احمد سبلمة بدكؼ 
القصة لخفض السمكؾ العدكاني لدػ 

 المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ

Effectiveness of an 
instructional program based 

on the art of the story to 
reduce the aggressive 

behavior of the mentally 
handicapped who can learn 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عبلء جماؿ فيمي 
 الربعي

االضطرابات السمككية كاالنفعالية 
طفاؿ الصـ كعبلقتيا لدػ األ

 بالتكافق األسرؼ 

Behavioral and emotional 
disorders in deaf children 
and their relation to family 

harmony 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

رمزؼ شحدة سعيد 
 السكيركي

األمف النفسي كعبلقتو باالستقبلؿ/ 
ياة لدػ االعتمادية كجكدة الح

 المعاقيف بصريًا بمحافظات غزة

Psychological security and 
its relationship to the 

independence / reliability 
and quality of life of visually 

impaired people in Gaza 
governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

مبتكرك األطراؼ خبلؿ الحرب عمى  مييرة سييل حسف خمف
دراسة إكمينيكية -غزة  

Amputee during the war in 
Gaza - clinical study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

حمكده حسف دمحم 
 عبدالعاؿ

المعاممة المدرسية كعبلقتيا ببعض 
أنماط السمكؾ لدػ طمبة المرحمة 

في قطاع غزةاألساسية العميا   

The school treatment and 
its relation to some 

behavior patterns among 
the students of the higher 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



elementary stage in the 
Gaza Strip 

حسيف عبدالحميد حسيف 
 عيسى

 الذكاء االجتماعي كعبلقتو باالتزاف
االنفعالي كالرضا عف الحياة لدؼ 
 أفراد شرطة المركر بمحافظة غزة

Social intelligence and its 
relationship to emotional 
balance and satisfaction 

with life in the traffic police 
in Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

مصطفى  منيا سميح
 حماد

القمق كضغكط الحياة لدػ الزكجات 
 ذكات اإلجياض المتكرر

Anxiety and stress in wives 
with recurrent miscarriages 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

أسماء أحمد عبدالسبلـ 
 عبيد

الذكاء الكجداني كعبلقتو بفاعمية 
يف في قرية الذات لدػ األيتاـ المقيم

SOS 

Emotional intelligence and 
its relationship to self-
efficacy among orphans 
residing in the village of 

SOS 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

رندة جماؿ اسماعيل 
 سكيؾ

المركنة النفسية كعبلقتيا بميارة 
التشريعية إدارة األزمات لدػ القيادة 

 كالتنفيذية في قطاع غزة

Psychological flexibility and 
its relationship to the skill of 
crisis management in the 
legislative and executive 

leadership in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

محمكد خميل إبراىيـ 
تىالبراغي  

فاعمية برنامج تدريبي لزيادة كفاءة 
المعمميف في استخداـ أساليب تعديل 

 سمكؾ الطمبة العدكانييف

The effectiveness of a 
training program to increase 
the efficiency of teachers in 

the use of methods to 
modify the behavior of 
aggressive students 

جامعة ال ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عكاطف دمحم سميماف 
 محيسف

 -األمف النفسي كعبلقتو بالحضكر
الغياب النفسي لؤلب لدؼ الطمبة في 

 المرحمة الثانكية بمحافظة غزة

Psychological security and 
its relationship to 

attendance - Psychological 
absence of the father of 
students in secondary 

school in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

فعالية برنامج إرشادؼ باستخداـ  حساـ دمحم حسيف شحادة
السيككدراما في تنمية بعض 

الميارات االجتماعية لدػ األطفاؿ 
 المنطكيف

Effectiveness of a 
counseling program using 

cycodrama in the 
development of some social 
skills in children with autism 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ايماف محمكد دمحم 
 أبكيكنس

الذكاء االجتماعي كعبلقتو بالتفكير 
الناقد كجكدة الحياة لدؼ معممي 
مرحمة التعميـ األساسي بمحافظة 

 خاف يكنس

Social intelligence and its 
relation to the critical 

thinking and quality of life 
of the elementary education 

teachers in Khan Yunis 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

د عمـ النفس/إرشاالجامعة  ماجستير  2013 (Social support - neglect)اإلىماؿ(  -االجتماعية المساندة)حسف عبدالرؤكؼ دمحم 



الرعاية كالرضا عف خدمات  القطراكؼ 
لممعاقيف  كعبلقتيا بالصبلبة النفسية

 حركيًا بقطاع غزة

and satisfaction with care 
services and its relationship 

with the psychological 
hardness of the disabled in 

the Gaza Strip 

 نفسي اإلسبلمية

عبلء عمي حمداف 
 حجازؼ 

القمق االجتماعي كعبلقتو باألفكار 
البلعقبلنية لدػ طمبة المرحمة 
اإلعدادية بالمدارس الحككمية في 

 محافظات غزة

Social Concern and its 
Relation to Irrational Ideas 

among Preparatory 
Students in Government 

Schools in Gaza 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

رجب رمضاف رجب 
 األغا

اإلبداع كالتمايز النفسي لمتبلميذ ذكؼ 
التحكـ األيمف كاأليسر بالدماغ 

 دراسة نفسية معرفية

The creativity and 
psychological differentiation 
of students with right and 
left control of the brain 

psychological study 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

الضغكط النفسية كعبلقتيا باألداء  إبراىيـ دمحم عمي التـك
الميني لدػ األطباء العامميف في 
مستشفيات كزارة الصحة بمحافظات 

 غزة

Psychological stress and its 
relation to the professional 

performance of doctors 
working in the hospitals of 
the Ministry of Health in the 

governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

مسرة محمكد يكسف 
 الشاعر

صكرة الجسـ كاالكتئاب كعبلقتيما 
ببعض المتغيرات لدػ جرحى 

 الحركؽ في قطاع غزة

Body image and depression 
and their relationship with 

some variables in the 
injured burns in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

صفاء سمعاف محمػد 
 عرفػة

قكة األنا كعبلقتيا بالقدرة عمى حل 
المشكبلت لدػ طمبة المرحمة 

ميا في محافظة غزة في األساسية الع
 ضكء بعض المتغيرات

The strength of the ego and 
its relation to the ability to 

solve problems in the 
students of the upper 

elementary stage in Gaza 
governorate in the light of 

some variables 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

د عمـ النفس/إرشا
 نفسي

عمي ذياب ابراىيـ 
 ضيف

الخضكع كالتكحد مع المعتدؼ لدػ 
عمبلء االحتبلؿ االسرائيمي 

بمحافظات غزة في ضكء بعض 
 المتغيرات

Subjugation and solidarity 
with the aggressor of the 

Israeli occupation agents in 
the Gaza governorates in 
the light of some variables 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

المشاكل السمككية التي يكاجييا  نكر فكزؼ عادؿ مدكخ
المرشدكف في عمميـ في المدارس 
الحككمية بقطاع غزة كعبلقتيا 

The behavioral problems 
faced by the counselors in 

their work in the public 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



بأساليب معاممتيـ ألبنائيـ كما 
 يدرككنيا

schools in the Gaza Strip 
and their relationship to the 

methods of treatment of 
their children as they 

realize 
صكرة الجسـ كعبلقتيا ببعض  ىبو دمحم خطاب خطاب

 المتغيرات النفسية ك االجتماعية
لدؼ عينة مف النساء البدينات في 

 قطاع غزة.

The body image and its 
relation to some 

psychological and social 
variables in a sample of 

obese women in the Gaza 
Strip. 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

فع القرآف الكريـ ػ الذكاء كعبلقتو بح نرميف نعيـ عمي الطكيل
 دراسة مقارنة

Intelligence and its relation 
to memorizing the Holy 

Quran comparative study 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ضياء يكسف حامد 
 أبكعكف 

الضغكط النفسية كعبلقتيا بالدافعية 
لئلنجاز كفاعمية الذات لدػ عينة 

حفييف بعد حرب غزةمف الص  

Psychological stress and its 
relation to motivation for 
achievement and self-

efficacy among a sample of 
journalists after the Gaza 

war 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

معتز اسماعيل يكسف 
 ابك عجكة

 دراسة مقارنة لبعض سمات
الشخصية لدػ مدمني كمركجي 

 المخدرات كالعادييف.

A comparative study of 
some personality traits of 

drug addicts and drug 
addicts. 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

المشاركة السياسية )االتجاه  ياسر عمي دمحم عكدة
ة كالممارسة( كعبلقتيا بالمسئكلي

االجتماعية كتأثير األقراف لدػ طمبة 
 جامعة القدس المفتكحة

Political participation (trend 
and practice) and its 

relation to social 
responsibility and the 

influence of peers among 
Al Quds Open University 

students 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اد عمـ النفس/إرش
 نفسي

إيماف عبد الرحمف دمحم 
 أبكقكطة

قمق الحمل كعبلقتو بالمساندة 
االجتماعية كالصبلبة النفسية لدػ 
 النساء ذكات المكاليد بعيب خمقي

Pregnancy anxiety and its 
relation to social support 

and psychological rigidity in 
women with congenital 

defects 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

حسيف حسف احمد ابك 
 عكده

الذكاء االنفعالي كمستكػ الطمكح 
كاتخاذ القرار لدػ طمبة الصف 
 العاشر األساسي في قطاع غزة

Emotional intelligence, level 
of ambition and decision-
making among students in 
the tenth grade in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

عمـ النفس/إرشاد الجامعة  ماجستير  Satisfaction with life and its 2014الرضا عف الحياة كعبلقتو بقمق دعاء شعباف شعباف 



المستقبل لدؼ األسرؼ المحرريف  ابكعبيد
 المبعديف إلى غزة

relation to the future 
concern of the liberated 

families who are deported 
to Gaza 

 نفسي اإلسبلمية

ماىر غازؼ يعقكب 
 الممخ

التعصب الرياضي كاالتزاف 
االنفعالي داخل المعمب لدػ العبي 

 كرة اليد في قطاع غزة

Sports intolerance and 
emotional balance within 

the canned handball 
players in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

الكحدة النفسية كعبلقتيا بالمساندة  خالد دياب عبد حميد
االجتماعية لدػ األسرػ المحرريف 

كفاء األحرار -صفقة  

The psychological unity and 
its relationship with the 
social support of the 

liberated prisoners deal - 
Wafa Al Ahrar 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

الشخصية السيككباتية كعبلقتيا  رائد أحمد دمحم ابكىكيشل
بالكحدة النفسية كتقدير الذات لدػ 
السجناء المكدعيف بسجف غزة 

 المركزؼ 

The psychopathic 
personality and its relation 
to the psychological unity 

and self-esteem of 
prisoners in the Gaza 

Central Prison 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

سناء عادؿ ابراىيـ 
 كباجة

التغير القيمي كعبلقتو بيكية الذات 
كاالغتراب النفسي لدػ طمبة الثانكية 

 العامة في قطاع غزة

Value change and its 
relation to self-identity and 

psychological alienation 
among high school students 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ياسر يعقكب مكسى 
 االسطل

التدخبلت النفسية المستخدمة مف 
قبل المرشديف مع حاالت العنف 

ع االجتماعيالمبني عمى النك   

Psychological interventions 
used by counselors with 
cases of gender-based 

violence 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

ياسر دمحم يكسف 
 الشريف

فاعمية برنامج إرشادؼ مقترح لتنمية 
ميارات التفكير لدػ المتأخريف 

ساسية دراسيًا في المرحمة األ
 بمحافظة الكسطى

Effectiveness of a proposed 
instructional program to 

develop the thinking skills 
of the late learners in the 
basic stage in Al Wusta 

governorate 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

المسئكلية الذكاء الكجداني ك  نكرا أحمد سعيد رزؽ 
االجتماعية كعبلقتيما بالضغكط 
المينية لدػ متخذؼ القرار في كزارة 

 التربية كالتعميـ

Emotional intelligence and 
social responsibility and 

their relation to the 
professional pressures of 
the decision makers in the 

Ministry of Education 

جامعة ال ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

أماني خميل محمكد 
 سمكر

تقدير الذات كعبلقتو بالضغكط 
النفسية كالمساندة االجتماعية لدػ 

Self-esteem and its relation 
to the psychological 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي



الفتيات المتأخرات في الزكاج في 
 قطاع غزة

pressures and social 
support of girls in arrears in 
marriage in the Gaza Strip 

سائد عطاهللا سالـ 
 السرساكؼ 

فعالية الرسـ اإلسقاطي في تشخيص 
 االضطرابات النفسية لدػ األطفاؿ

The effectiveness of 
psychometric drawing in the 

diagnosis of mental 
disorders in children 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

عمـ النفس/إرشاد 
 نفسي

سامي عبد الفتاح عبد 
 العفك سميب

إدراؾ طمبة الجامعات الفمسطينية 
لدكر المرشد النفسي كعبلقتو ببعض 

 المتغيرات

The Palestinian students' 
awareness of the role of 

the psychological guide and 
its relation to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

تقييـ دمج العممية اإلرشادية  سماح عبد بدر ابكسيدك
العبلجية في مراكز الرعاية الصحية 
 األكلية مف كجية نظر المنتفعيف

Evaluation of the integration 
of the therapeutic 

demonstration process in 
primary health care centers 
from the point of view of 

beneficiaries 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

خالد خميس عبد ربو 
 دحبلف

سمات الشخصية لدػ رجل األمف 
في السمطة الكطنية الفمسطينية 

 كعىقتيا ببعض المتغيرات

The personality traits of the 
security man in the 
Palestinian National 

Authority and its sympathy 
for some variables 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ادىـ عزات حسف 
 العمصي

العكامل النفسية المرتبطة باإلرىاؽ 
 بيف الممرضات

Psychological factors 
associated with burnout 

among nurses 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

عبدالناصر زكي دمحم 
 ابكقاعكد

تجربة التعذيب لدػ األسرػ 
الفمسطينييف كعبلقتيا بالتفكير 

 األخبلقي

Experience of torture of 
Palestinian prisoners and 
their relationship to moral 

thinking 

جستير ما 2008 الجامعة  
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

الكحدة النفسية لدػ زكجات الشيداء  كفاء جميل دياب عابد
 في ضكء بعض المتغيرات النفسية

Experience of torture of 
Palestinian prisoners and 
their relationship to moral 

thinking 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

س/صحة عمـ النف
 نفسية

مصعب دمحم شعباف 
 عمكاف

تجييز المعمكمات كعبلقتو بالقدرة 
عمى حل المشكبلت لدػ طمبة 

 المرحمة الثانكية

Psychological unity in the 
wives of martyrs in the light 

of some psychological 
variables 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

جماؿ دمحم  سائدة
 الغصيف

النمك النفسي كاالجتماعي لدػ طمبة 
المرحمة األساسية العميا بغزة 
كعبلقتو بقدرتيـ عمى حل 
 المشكبلت االجتماعية

Information processing and 
its relation to the ability to 

solve problems in 
secondary students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

نفس/صحة عمـ ال
 نفسية



نكر الديف صالح يكسف 
 صبلح

العبلقة بيف الصدمات النفسية ، 
المركنة كالسمكؾ الفكضى ، 

العصابية بيف األطفاؿ الفمسطينييف 
 في قطاع غزة

The relationship between 
Trauma, Resiliency and 

Conduct Disorder, 
Neuroticism among 

Palestinian children in Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

االتجاه نحك المرض النفسي في  اسماعيل أحمد دمحمأحمد
البيئة الفمسطينية كعبلقتو ببعض 

 المتغيرات األخرػ 

The trend towards mental 
illness in the Palestinian 

environment and its 
relationship with some other 

variables 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

الصبلبة النفسية لدػ أميات شيداء  زينب نكفل أحمد راضي
انتفاضة األقصى كعبلقتيا ببعض 

 المتغيرات

The psychological rigidity of 
the mothers of martyrs of 

the Al-Aqsa Intifada and its 
relation to some variables 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

تحرير أحمد خميل 
 صافي

سمة الحياء كعبلقتيا بالتككيدية 
كبعض المتغيرات لدػ طالبات 

 الثانكية العامة"

The attribute of shyness 
and its relationship to the 
confirmation and some 

variables in the students of 
secondary school " 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

األمف النفسي كعبلقتو بمفيـك الذات  كفاء عمي سميماف عقل
 لدػ المعاقيف بصرياً 

Psychological security and 
its relation to the self 
concept of the visually 

impaired 

ة الجامع ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

اإلتجاىات الكالدية لدػ مرضى  نبيل دمحم دمحم جكدة
الفصاـ العقمي في قطاع غزة في 

 ضكء بعض المتغيرات

Parental trends in patients 
with schizophrenia in the 
Gaza Strip in the light of 

some variables 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

دراسة سمات مرضى الكسكاس  بشار جبارة جبارة األغا
القيرؼ في البيئة الفمسطينية 

 باستخداـ برنامج تدريبي عبلجي.

Study the characteristics of 
OCD patients in the 

Palestinian environment 
using a therapeutic training 

program. 

عة الجام ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

اسامة عبد الغني دمحم 
 ابك جامكس

اإلضطرابات االنفعالية كميارات حل 
 المشكبلت لدػ المراىقيف

Emotional disorders and 
problem solving skills in 

adolescents 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

اياد سمير جمعة 
بجيالشكر   

التفكير الناقد لدػ المرشديف 
التربكييف كعبلقتو بسماتيـ 

 الشخصية

Critical thinking of 
educational counselors and 

their relation to their 
personal qualities 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

رائدة محمكد ابراىيـ 
 قشطة

تو بميارات الذكاء الكجداني كعبلق
التأقمـ كبعض المغيرات لدػ طالبات 

Emotional intelligence and 
its relationship to coping 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية



 skills and some variables in الثانكية العامة
the students of secondary 

school 
محمكد دياب محمكد 

 عمكاف
ية برنامج مقترح لزيادة كفاءة فاعم

الذات لدػ المعاقيف حركيًا بقطاع 
 غزة

The effectiveness of a 
proposed program to 

increase the self-efficacy of 
the physically disabled in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

عبد هللا يكسف منسي 
سكرافأبك   

التكافق النفسي كاالجتماعي كلعبلقتو 
الخارجي( -بمركز الضبط )الداخمي

 لممعاقيف حركيا في قطاع غزة

Psychological and social 
compatibility and its 

relationship with the internal 
(external) control center for 
the physically disabled in 

the Gaza Strip 

ستير ماج 2009 الجامعة  
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

مقترح لتعزيز  برنامج إرشادؼ" سيير حسيف سميـ جكدة
التكافق الزكاجي عف طريق أسمكب 

 "الحكار

"A proposed guidance 
program to promote marital 
harmony through dialogue" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

صالح إسماعيل عبد هللا 
 اليمص

قمق الكالدة لدػ األميات في 
المحافظات الجنكبية لقطاع غزة 

 كعبلقتو بجكدة الحياة

Maternal anxiety in the 
southern governorates of 
the Gaza Strip and its 
relation to quality of life 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
يةنفس  

دمحم فرج هللا مسمـ ابك 
 الحصيف

الضغكط النفسية لدػ الممرضيف 
كالممرضات العامميف في المجاؿ 
 الحككمي كعبلقتيا بكفاءة الذات

The psychological pressure 
of nurses working in the 

governmental field and their 
relationship to self-efficacy 

الجامعة  ماجستير  2010
سبلميةاإل  

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

تقييـ التدخبلت العبلجية المختارة  رانية دمحم طمب عياش
المنفذة في عيادة الصحة العقمية 
لكزارة الصحة الفمسطينية ألطفاؿ 

 غزة بعد األزمات

Evaluation of Selected 
therapeutic interventions 

implemented in the mental 
health clinic of the 

Palestinian Ministry of 
Health for Gaza Children 

after Crisis 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

مرفت عبدربو عايش 
 مقبل

التكافق النفسي كعبلقتو بقكة األنا 
كبعض المتغيرات لدػ مرضى 

 السكرؼ في قطاع غزة

Psychological compatibility 
and its relation to the 

strength of the ego and 
some variables in diabetics 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

فاعمية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع  اماني دمحم عارؼ اىل
 لدػ أطفاؿ محافظة غزة

Effectiveness of a proposed 
program for the 

development of creativity 
among children in Gaza 

governorate 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية



عبدالرحمف جمعة 
 شعباف كافي

الميارات الحياتية لتبلميذ المرحمة 
اإلعدادية كعبلقتيا بالذكاكات 

 المتعددة

Life skills for middle school 
students and their 

relationship to multiple 
qualifications 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ياسر يكسف محمكد 
 اسماعيل

المشكبلت السمككية لدػ األطفاؿ 
 المحركميف أسرياً 

Behavioral problems of 
disadvantaged children 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

ة عمـ النفس/صح
 نفسية

اماني حمدؼ شحاده 
 الكحمكت

دراسة مقارنة لمتكافق النفسي 
االجتماعي لدػ أبناء العامبلت 
كغير العامبلت في المؤسسات 

 الخاصة بمدينة غزة

A comparative study of 
psychosocial compatibility 
among children of workers 
and non-workers in private 

institutions in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

استجابة الحزف كالتكافق النفسي لدػ  ىالو صبلح دمحم السراج
األطفاؿ بعد الحرب األخيرة عمى 
 غزة كعبلقتيا ببعض المتغيرات

Response of grief and 
psychological compatibility 
in children after the recent 

war in Gaza and its 
relationship to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

القيمة التشخيصية الختبار رسـ  أسامة عمر خميل فرينة
الشخص في تمييز اضطراب ما بعد 

 الصدمة لدػ عينة مف األطفاؿ

Diagnostic value of a 
person's post-traumatic 
stress assessment in a 

sample of children 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

االختبلالت النفسية كالجسدية  أحمد شكرؼ دمحم ياسيف
كعكامل الخطر لممرضى الذيف 

يعانكف مف الفشل الكمكؼ في قطاع 
 غزة

Psychological, physical 
dysfunctions and risk 
factors of hemiplegic 
patients in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ايمف مصطفى مكسى 
 الزاممي

التفكير األخبلقي كعبلقتو بالتكافق 
 الميني لدػ المرشديف التربكييف

Ethical thinking and its 
relation to the professional 
compatibility of educational 

counselors 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

دمحم مصطفى شحدة ابك 
 رزؽ 

السمات الشخصية المميزة لذكؼ 
صعكبات التعمـ كعبلقتو باالنتباه 

 كبض المتغيرات

Characteristic 
characteristics of people 

with learning disabilities and 
their relationship to 

attention and change of 
variables 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ببلؿ دمحم أميف ابراىيـ 
 الكردؼ

فعالية برنامج إرشادؼ سمككي 
معرفي في خفض حدة األحداث 
الضاغطة لدػ طبلب الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

The effectiveness of a 
cognitive behavioral 
guidance program in 

reducing the intensity of 
stressful events among the 

students of the Islamic 
University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية



ميساء شحادة دمحم 
 العبكيني

االكتئاب،القمق لدػ البالغيف 
المرضى بحساسية القمح كعبلقتو 

بعض المتغيراتب  

Depression, anxiety in 
adults with wheat allergies 
and its relation to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

احبلـ نعيـ عبدهللا 
 سمكر

المغايرة كعبلقتيا  -المسايرة
بالتككيدية كاالتزاف اإلنفعالي لدػ 

نكية في قطاع غزةطمبة المرحمة الثا  

Consistency and rejection 
and their relation with 

dogmatism and emotional 
balance in the pupils of the 

11th grade 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

مصطفى حسف دمحم 
 الحاج احمد

القدرات النمائية لدػ أطفاؿ التكحد 
مة داكف )دراسة كأطفاؿ متبلز 

 مقارنة(

Developmental Capabilities 
of Autistic Children and 

Down Syndrome Children 
(Comparative Study) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

االغتراب النفسي كعبلقتو بالدافعية  اسماء دمحم أحمد شحادة
ي لئلنجاز لدػ المعاقيف بصريًا ف

 محافظات غزة

Psychological isolation and 
its impact on motivations on 
the performance on those 

who are visually impaired in 
Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

دمحم عمي محمكد 
 اليازكرؼ 

االضطرابات السمككية لممعاقيف 
القابميف لمتعمـ كعبلقتيا عقميًا 

بأسبليب المعاممة  الكالدية في 
 قطاع غزة

Behavioral Disorders of the 
Mentally Handicapped and 
Those Affecting Learning in 

Relation to Parental 
Illnesses in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

دمحم مبلخو زىير بساـ المغايرة كضغكط العمل  -المسايرة 
لدػ رجاؿ الشرطة العامميف 

 بالمباحث العامة في محافظات غزة

And the pressure of work of 
the police officers working 
in public investigations in 

the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

احمد ابراىيـ يكسف 
 ابكككش

السمات القيادية كالمسئكلية 
اإلجتماعية لدػ الطبلب المشاركيف 
كغير المشاركيف في جماعات 

 النشاط الطبلبي

Leadership and social 
responsibility of students 

who are not participating in 
student activity groups 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

النفس/صحة  عمـ
 نفسية

اسبلـ احمد دمحم 
 الساعاتي

دراسة لبعض العكامل المميزة 
لشخصية القائد السياسي كفق نظرية 

 العكامل الخمسة الكبرػ 

A study of some 
distinguishing factors for 
personal political leader 

according to the theory of 
the five factors 

عة الجام ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

رمضاف سعيد ىاشـ 
 الحمك

فاعمية تطبيق برنامج إرشادؼ في 
فنيات العقل كالجسـ لزيادة التككيدية 
لدػ طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة 

 غزة

Effectiveness of the 
implementation of an 

instructional program in the 
arts of mind and body to 

increase the assertiveness 
of secondary school 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية



students in Gaza 
راكية عبد الرحمف دمحم 

 حماـ
فاعمية برنامج الكساطة الطبلبية في 
القدرة عمى حل المشكبلت كالتحكـ 
بالغضب لدػ الكسطاء في المرحمة 

 األساسية العميا

The Effectiveness of 
Student Mediation Program 
on The ability of Problem 
Solving and Anger Control 
among The mediators in 
the upper basic stage 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

سمات الشخصية لدػ العامبلت  مى دمحم مصباح عاشكر
عبلقتيا بالذكاء بمينة الشرطة ك 

 العاطفي كبعض المتغيرات

Personality Traits of Female 
Plice Profession and its 

Relationship to Emotional 
Intelligence and some 

Variables 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ماىر مكسى مصطفى 
 الشرافى

ف اإلنياؾ النفسي كعبلقتو بكل م
قمق المستقبل كمستكؼ الطمكح لدػ 

 العامميف في األنفاؽ

Psychological exhaustion 
and its relationship to future 

anxiety and the level of 
ambition among workers in 

the tunnels 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

نيفيف دمحم صالح 
 عبداليادؼ

ة برنامج الدعـ النفسي فاعمي
االجتماعي المبني عمى المدارس 
األساسية في تنمية بنائية المعب 

 كالثقة بالنفس كالتسامح

Effectiveness of 
Psychosocial Support 

Intervention Based School 
in Eevelop playful, Self-
steem and Tolerance 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

صحة عمـ النفس/
 نفسية

خالد عمر محمكد ابك 
 فضة

قمق المستقبل كعبلقتو بأزمة اليكية 
لدػ الطمبة المراىقيف الصـ في 

 محافظات غزة

Future anxiety and its 
relationship with identity 

crisis for the Deaf 
adolescents in Gaza 

governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ة عمـ النفس/صح
 نفسية

دمحم عمي محمكد 
 أبكمطير

قمق المستقبل ألميات األيتاـ 
كعبلقتو بالطمكح كالحساسية 

 االنفعالية ألبنائيـ

Future Anxiety of orphans' 
mothers and its relationship 
with ambition and emotional 
sensitivity for their children 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

النفس/صحة  عمـ
 نفسية

سالي محمكد دمحم 
 المصرؼ 

القمق لدػ كبار السف في قطاع غزة 
كعبلقتو بميارات الحياة كبعض 

 المتغيرات

Recognized anxiety level of 
older people and its 

relationship of life skills 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

سبع رامز ابراىيـ ال
 حسكنة

فاعمية برنامج سمككي معرفي في 
تعديل السمكؾ العدكاني لدػ األطفاؿ 

الجانحيف في محافظة غزة.   

Effectiveness of cognitive 
behavioral program to 
modify the aggressive 
behavior of children in 

conflict with the law in the 
Governorate of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ىبلؿ حسيف جبريل 
 ابكحمد

اإلجياد النفسي كعبلقتو بالتكافق 
الزكاجي لدػ عينة مف الزكجات 

"Psychological stress and 
its relation to marital 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية



العامبلت في المؤسسات الدكلية في 
 قطاع غزة

adjustment for a sample of 
working wives at 

International Institutions in 
Gaza Strip 

االتجاه نحك المخاطرة كعبلقتو بالثقة  ىبو حمد دمحم أبكيكسف
بالنفس كأساليب مكاجية الضغكط 
النفسية لدػ المرابطيف في محافظة 

 خانيكنس

The trend towards risk and 
its relationship to self-

confidence and methods of 
coping with mental stress in 
Almoravid in Khan Younis 

governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

مكسى زىير حسف 
 القصاص

األفكار البلعقبلنية كانفعاؿ الغضب 
لدػ أفراد الشرطة في ضكء بعض 

 المتغيرات

Irrational Thoughts and 
Emotion of anger among 
Members of the Police in 
the Light of Some of the 

Variables 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

فعالية برنامجي "العبلج المعرفي  عمر كليد عمر شاىيف
السمككي، كعبلج العقل كالجسـ" في 

ضطراب كرب خفض حدة أعراض ا
ما بعد الصدمة كاألعراض 

المصاحبة عند المراىقيف في غزة 
 )دراسة تجريبية مقارنة(

Effectiveness of Cognitive- 
Behavioral Therapy 

Grogram and the Mind-
Body Medicine in Reducing 

the Symptoms of Post-
stress and Associated 

Symptoms in Adolescents 
in the Gaza Strip. 

(Comparative Empirical 
Study) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

خيرات البتر الصادمة كاستراتيجيات  زىية خميل دمحم القرا
التكيف كعبلقتيما بقمق المكت لدػ 
حاالت البتر في الحرب األخيرة 

 عمى غزة

Traumatic Experiences 
Coping Strategies and its 

Relation with Death Anxiety 
Among Amputees in the 

Last War in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

نضاؿ عبد المطيف 
 ابراىيـ الشمالى

العكامل الخمسة لمشخصية كعبلقتيا 
باالكتئاب لدػ المتردديف عمى مركز 

برنامج غزة لمصحة  -غزة المجتمعي
 النفسية

Five Factors of Personality 
and its Relation with 
Depression among 
Diseased in Gaza 

Community Center- Gaza 
Community Mental Health 

Program 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

الذات المدركة كاالكتئاب لدػ  ازىار خالد أحمد خضر
ت عمى مراكز اإلخصاب المترددا

 بمحافظة غزة

Self - perception and 
depression among patients 
at fertility centers in Gaza 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

عمـ النفس/صحة الجامعة  ماجستير  Future Anxiety and its 2015قمق المستقبل كعبلقتو بسمات إيماف حمدؼ دركيش 



الشخصية لدػ األطفاؿ مجيكلي  الزعبلف
سب في مؤسسات اإليكاء الن

 كالمحتضنيف لدػ أسر بديمة

Relationship with the 
Characteristics of Unknown 

Parentage Children "in 
Shelter Foundation and 
those Inculcated with 
Alterative Families" 

يةنفس اإلسبلمية  

الكصمة كعبلقتيا بأعراض  فرج عكدة يكسف الحك
االضطراب النفسي لدػ زكجات 
 عمبلء االحتبلؿ في قطاع غزة

Stigma and it's Relation to 
Mental Disorders 
Symptoms Among 

Occupation Collaborators 
Wives in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

اإلضطرابات النفسية لدػ متعاطي  حاـز بساـ عطية تمراز
األترماؿ مف األحداث كعبلقتيا 
 بالتكافق األسرػ في محافظات غزة

Psychology Disorders 
Among Tremadol Abusers 

of Events and their 
Relationship to Family Line 
in the Provinces of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

ايناس حسيف احمد 
 صالح

فاعمية برنامج عبلجي باستخداـ 
السيكك دراما في خفض أعراض 
 اضطراب االكتئاب لدػ النساء

The effectiveness of 
treatment program  Using 

psychodrama to reduce the 
symptoms of depressive 
disorder among women 

ر ماجستي 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

الصمكد النفسي كعبلقتو باالتزاف  باسل دمحم عبدهللا عاشكر
االنفعالي لدػ ممرضي العناية 

الفائقة في المستشفيات الحككمية في 
 قطاع غزة

THE RELATIONSHIP 
BETWEEN   RESILIENCY 
& EMOTIONAL STABILITY 
AMONG INTENSIVE CARE 

NURSES IN 
GOVERNMENT 

HOSPITALS IN GAZA 
STRIP 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـ النفس/صحة 
 نفسية

خالد صبلح اسحق 
 العمصى

تقييـ جكدة المياه الجكفية باستخداـ 
التحميبلت متعددة المتغيرات 
 كالمكانية في محافظة غزة

Assessment of groundwater 
quality using multivariate 
and spatial analyses in 

gaza governorate palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

تقييـ نيج اإلدارة البيئية التطبيق في  ىناء محمكد حسف المكح
 صناعة التشييد في قطاع غزة

Assessment of 
Environmental Management 

Approach Application at 
Construction Industry in 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

عبلء الديف رمضاف 
 عبد الرحمف الجعب

آفاؽ تقييـ التفريغ الفعاؿ لمعمل 
معالجة مياه الصرؼ الصحي في 
خاف يكنس عمى جكدة الشاطئ 

 ألغراض االستجماـ

IMPACTS EVALUATION 
OF EFFLUENT 

DISCHARGE OF KHAN 
YUNES WASTEWATER 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية



TREATMENT PLANT ON 
BEACH QUALITY FOR 

RECREATION PURPOSES 
اسامة كماؿ الديف سعد 

 الديف ىنية
تقييـ الجكدة الميكركبيكلكجية لمياه 

رب المحبلة في مدارس مدينة الش
 غزة ، فمسطيف

Evaluation of 
Microbiological Quality of 

Desalinated Drinking Water 
at Gaza City Schools, 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

ايياب خالد احمد 
 عاشكر

الرؼ نمذجة البساتيف لمطمب عمى 
في ظل تغير المناخ الضعيف 
 كتأثير تسمسل التربة في قطاع غزة

Modeling of Orchards 
Irrigation Demand Under 

Vulnerable Climate Change 
and the sequencing effect 
of soil salinization in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
لبيئيةكالمراقبة ا  

مجدكليف كامل سعيد 
 دركيش

تقييـ المخاطر لمطاعـ جامعات 
فمسطيف -كمستشفيات قطاع غزة   

Risk Assessment for 
Universities and Hospitals 

Restaurants in Gaza - 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

دمحم مصباح احمد 
بادسةالع  

الديركف  جيد غسيل مبيدؼ)
كالمينركف في ترب مختارة مف 

فمسطيف -محافظات غزة  ) 

(Leaching Potential of 
Linuron and Diuron in 

Selected Soils from Gaza 
Governorates - Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

مطر  رنا حسف عمي
 ادعيس

تقييـ استخداـ المياه العادمة 
المعالجة عمى الخكاص الكيميائية 
لمتربة ك انتاجية المحاصيل في 

 قطاع غزة

Evaluation of Using Treated 
Wastewater on Soil 

Chemical Properties and 
Crop Productivity in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

إلدارة عمـك بيئية/ا
 كالمراقبة البيئية

السمية المحتممة لمبيدات األعشاب  صبلح دمحم فرح قرقز
)دايكركف، ديككات، كالتيركبكتريف( 

كخبلئطيما عمى خبليا 
السيانكبكتيريا التي تـ تجميعيا مف 

فمسطيف -كادؼ غزة   

Potential Toxicity of The 
Heribicides Dipuat, Diurone, 
Terbutryn and Their Mixture 

to Cyanobcterial Mats 
Collected from Wadi Gaza,  

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

شككت حسف محمكد 
 النجار

السمية البيئية لمكربريل، 
الكمكربيريفكس كالديركف فرادؼ كفي 
مخاليط عمى سمؾ بمطي النيل 

 كبرغكث الماء

Eco-toxicity of  Carbaryl, 
Clorpyrifos and Diuron, as 
Single and Mixtures on 

Daphnia magna and Tilapia 
nilotica 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

سماح أحمد يكسف 
 ابكسمرة

تقدير الخكاص الفيزيكككيميائية 
غزة مف أجل  لمتربة السطحية لقطاع

 األغراض الزراعية

Determination of Physico-
chemical Properties of Top 

Soil in Gaza Strip for 
Agricultural Purposes 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية



ميسرة عكض سميماف 
 أبكحسنيف

تقييـ إزالة النيتركجيف في محطة 
لجة الشيخ عجميف بغزةمعا  

Evaluation of Nitrogen 
Removal Dynamic in Gaza 
Waste Water Treatment 

Plant GWWTP 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

تقييـ التمكث بالعناصر الثقيمة لكادؼ  دمحم فبلح حمادة الترؾ
الساحل الشرقي لمبحر  -غزة 

فمسطيف -األبيض المتكسط   

(Assessment of Heavy 
Metal Pollution of Wadi 

Gaza, Eastern 
Mediterranean Coast, 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

غساف عبدهللا عمى 
 البرش

المعمكمات الجغرافية  استخداـ نظـ)
ت التمكث في تقييـ مستكيا

 (الضكضائي في مدينة غزة

(Using GIS for Assessment 
of Noise Pollution Levels at 

Gaza City) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

خميل مخمص خميل 
 الخطيب

أثر عكامل البيئة الداخمية عمى 
 المقيميف في الجامعة اإلسبلمية

Effect of Indoor 
Environmental Quality on 
Occupants in The Islamic 

University- Gaza, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

دمحم ياسيف مكسى 
 االسطل

العشكائي كالبيئة  تأثير البناء)
المحيطة عمى صحة األطفاؿ في 

مسطيفف -مخيـ خانيكنس  ) 

Impact of the Random 
Housing and Environment 
Conditions on the Children 

Health in Khanyounis 
Refugees Camp, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

نسريف دمحم رشيد 
 حمدكنة

السمية النباتية لمبيدات األعشاب 
كمكر،  البركماسيل كالدياركف( )االال

كخبلئطيا عمى النباتات )القمح، 
-البطيخ كالممكخية( في قطاع غزة

 فمسطيف

(Phytotoxicity of the 
Herbicides; Alachlor, 

Bromacil and Diuron and 
their Mixtures to Wheat, 

Watermelon and Molokhia 
Plants in Gaza Strip, 

Palestine) 

ير ماجست 2014 الجامعة  
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

عمراف إسماعيل عمر 
 الدحدكح

تقييـ أداء المرشح الرممي في  
تحسيف نكعية المياه الخارجة مف 
 محطة معالجة المياه العادمة لغزة

Performance Evaluation Of 
Sand Filter In Improvement 

Of Effluent Wastewater 
From Gaza Wastewater 

Treatment Plant 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

حاتـ طو سالـ ابك 
 الطيف

مفاىيمي لممشاركة  تطكير نمكذج)
المجتمعية في التخطيط الحضرؼ 
 (الفمسطينية المستداـ لممدف كالبمدات

(Developing a Conceptual 
Model of Community  

Participation in Sustainable 
Urban Planning for 

Palestinian Cities and 
Towns) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

مازف صبحي منصكر 
 البطنيجي

تأثير محطات التحمية عمى البيئة 
المحيطة كالصحة العامة في مدينة 

فمسطيف-غزة  

Impact of Desalination 
Plants on Surrounding 
Environment and Public 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية



Health in Gaza City - 
Palestine 

دمحم محمكد ىاشـ 
 العكمكؾ

النمذجة الجيكلكجية/ الجيكتقنية 
 أسفل سطح قطاع غزة

Subsurface geological-
geotechnical modeling of 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

بساـ عبد الغني عبد 
 الرحمف ابك دقة

تكامل تقنيتي االستشعار عف بعد 
كنظـ المعمكمات الجغرافية لتقييـ 

كرسـ خرائط التغيرات في 
طاء استعماالت األراضي/ الغ

فمسطيف لسنة -األرضي لقطاع غزة
2010ك 2004  

Integrating Remote Sensing 
and GIS Techniques for 
Assessing and Mapping 
Land Use/ Land  Cover 
Changes For Gaza Strip, 

palesting in 2004 and 2010 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
ةكالمراقبة البيئي  

فايز احمد عبد الرحمف 
 السرحي

تقييـ المقاصف المدرسية لمدارس 
فمسطيف في ضكء  -محافظة غزة

الدليل اإلرشادؼ لمعايير صحة 
 البيئة المدرسية

Evaluation of school 
canteens in Gaza 

Governorate schools- 
Palestine in the light of 

Standards of Guidelines of 
Environmental Health for 

schools 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

شحدة عبد هللا شحدة 
 محسف

استخداـ الطرؽ  الييدركجيكفيزيائية 
لتحديد أماكف  تداخل  مياه البحر 
في خزاف المياه الجكفية العذبة 

الساحمي في المحافظات الجنكبية، 
فمسطيف -جنكب قطاع غزة   

Hydrogeophysical 
Investigation for the 

Delineation of Seawater  
Intrusion into the C7.5 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

لمبيدؼ  السمية طكيمة األمد) رائد ابراىيـ مكسى لبد
الكمكركبيركفكس الديركف عمى 

بالدجاج كاألران ) 

(Long term toxicity of 
Chlorpyrifos and Diuron to 
Chickens and Rabbets) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

دمحم مكسى يكسف 
 التمباني

بيئيًا لمفحـ مف أكراؽ  اإلنتاج اآلمف)
 (النباتات

(Environmentally Sound 
Production of Charcoal from 

Plant Leaves) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

آالء دمحم مصطفي 
 عكض

( خبلؿ NH3تقييـ إزالة األمكنيا )
إعادة تدكير مياه االستزراع السمكي 
في نظاـ األككابكنيؾ كتأثيره عمى 
 نمك السمؾ كالنباتات المستخدمة

Evaluation of Ammonia 
(NH3) Removal Through 

Water Recycling In 
Aquaculture By Aquaponic 
System and Its Effect On 
The Growth Rate of Used 

Fish and Plants 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

معاذ سمير عبد الفتاح 
 عفيفي

لجة المياه تقييـ أداء محطة معا
العادمة في مدينة رفح مف الناحية 
البيئية كآفاؽ استخداـ المياه 

 المعالجة الناتجة عنيا

Evaluation of Environmental 
Performance of Rafah City 

Wastewater Treatment 
Plant and Effluent Reuse 

Potential 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
المراقبة البيئيةك   

عمـك بيئية/اإلدارة الجامعة  ماجستير  Quantitative Analysis of 2017)لمتمكث الببلستيكي  التحميل الكمي) أحمد السيد أحمد فطاير



فمسطيف -عمى ساحل قطاع غزة  ) Plastic Pollution on the 
Coast of Gaza Strip, 

Palestine) 

 كالمراقبة البيئية اإلسبلمية

تكاجد كتكزيع متبقيات النيماككر في   عكدة حمداف المكحدمحم
التربة كالمياه كنبات الخيار في 
المحافظة الكسطى، قطاع غزة، 

 فمسطيف

Occurrence and Distribution 
of Nemacur Residues in 

Soil,Water and Cucumber 
Plant in the Middle 
Governorate,Gaza 

Strip,Palestine 

تير ماجس 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

سامي أحمد سميماف 
 الكرنز

استخداـ تقنية نظـ المعمكمات 
الجغرافية السحابية إلنشاء قاعدة 
بيانات لمراقبة جكدة المياه الجكفية 

 في قطاع غزة

Using GIS Cloud 
Technology in Establishing 
a Database of Groundwater 

Quality Monitoring in the 
Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

عصاـ ابراىيـ عطية 
 حماد

الحيكؼ  تحسيف إنتاج الغاز)
 (باستخداـ خميط مخمفات الحيكانات

(Enhancing Biogas 
Production Using Mixtures 

of Manures) 

جستير ما 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

دمحم عبد الفتاح نظمي 
 عبد ربو

تقييـ كرسـ خرائط تغيرات المنطقة ).
فمسطيف  -في قطاع غزة  الساحمية
باستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات 
 (بعد الجغرافية كاالستشعار عف

(Assessing and Mapping 
the Coastal Zone Changes 

in the Gaza Strip, 
Palestine, Using GIS and 

Remote Sensing 
Techniques) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/اإلدارة 
 كالمراقبة البيئية

 تقييـ السمية البيئية لبلمككسيسميف) نبيمة دمحم عمر الدحدكح
كاالرثركميسيف عمى السمؾ 
 (كالبعكض في ظركؼ المختبر

 (Evaluation of Eco Toxicity 
of Amoxicillin and 

Erythromycin on Fish and 
Mosquito in Lab. Condition) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

خالد جماؿ احمد 
 خضكرة

تقييـ مكافحة العدكػ البيئية في 
كحدات العناية المركزة بمحافظات 

 غزة

Evaluation of Environmental 
Infection Control at 

Intensive Care Units in 
Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

تقييـ اآلثار الصحية المرتبطة بكجكد  يكسف زكريا حامد شبير
الذباب كالبعكض كالقكارض في 

 مدينة خاف يكنس

Assessment of the Health 
Effects Associated with the 

Files Mosquitoes and 
Rodent Indices in Khan 

Younis City 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

مركاف حمدؼ سعيد ابك 
 حامدة

تأثير الضكضاء عمى ضغط الدـ )
المكظفيف في  كنبض القمب عند
كحدات العناية المركزة في قطاع 

يففمسط -غزة  ) 

(Effect of Noise Exposure 
on Blood Pressure and 

Pulse Rate of Employees in 
Intensive Care Units in 
Gaza Strip, Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

عمـك بيئية/صحة الجامعة  ماجستير  Assessment of Indoor Air 2014)تقييـ جكدة اليكاء الداخمي في ) اياد دمحم سبلمة ابك شمة



لحديثي الكالدة المركزة  أقساـ العناية
في المستشفيات الحككمية بقطاع 

فمسطيف -غزة  ) 

Quality in Neonatal 
Intensive Care Units in 

Government Hospitals in 
Gaza Strip, Palestine) 

 بيئية اإلسبلمية

عدلي داكد حسف 
 الشنطي

البيئية لبعض المضادات  السمية
الحيكية السبركفمككساسيف كالبنسميف 
ج ك التيمكسيف كخميطيا. عمى 

السيانكبكتيريا التى جمعت مف كادػ 
فمسطيف -غزة   

Ecotoxicology of some 
Antibiotics ( Ciprofloxacin, 
Penicillin G, and Tylosin) 

and Their Mixture on 
Cyanobacteria Mats 

Collected from Wadi-Gaza, 
Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

دمحم محمكد عبدالغفار 
 مقاط

اآلثار الصحية المحتممة عمى 
اإلنساف مف تمكث األنسجة العضمية 
لؤلسماؾ، كمياه البحر، كرماؿ 

الشاطئ بالعناصر الثقيمة في البحر 
األبيض المتكسط في كل مف 

ظتي غزة كالشماؿ في قطاع محاف
فمسطيف -غزة   

Potential Health Effects on 
Human from Contamination 

of Fish Muscle Tissues, 
Seawater and Sand Beach 

by Heavy Metals in the 
Mediterranean Sea of Gaza 
and North Governorates, 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

ـ بيئية/صحة عمك 
 بيئية

مصعب ماجد محمكد 
 مطر

مراقبة ممكثات اليكاء المنبعثة مف 
 محطة تكليد كيرباء مدينة غزة

Monitoring of Air Pollutants 
Emitted from Gaza 

Electricity Generation Plant 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

بياف محمكد عبد هللا 
ؼالكحيد  

فعالة كآمنة  تطكير مستحضرات)
 (بيئيًا لمبيد كمكربيريفكس

Bentonite-Clay for 
Controlled Release 

Formulation of Chlorpyrifos 
in Soil Environment 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

العبلقة بيف جكدة اليكاء الداخمي  دمحم سمير دمحم خالد
التيابات الجياز التنفسي كانخفاض 

لدػ األطفاؿ الذيف تقل أعمارىـ عف 
سنكات في محافظة الكسطى مف  6

 قطاع غزة ، فمسطيف

Relationship Between 
Indoor Air Quality and 

Lower Respiratory Tract 
Infection Among Children 

Aged Less Than 6 Years at 
Middle Governorate of 
Gaza Strip, Palestine 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

احمد عمر حسيف 
 ابكشقة

مف كسارات  الجسيمات المنبعثة)
الحصى كتأثيراتيا الصحية عمى 

غزة  -العماؿ، المحافظة الكسطي 
فمسطيف - ) 

(Particulate Matters Emitted 
from Gravel Crushers and 
their Health Impacts on 

Workers, Middle 
Governorate - Gaza, 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

رامي دمحم ممدكح دركيش 
 مقاط

تقييـ انبعاثات السيارات كآثارىا 
 الصحية في مدينة غزة

Assessment of Traffic 
Emission and Their Health 

Impacts in Gaza City 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية



جراءات  تسرب اإلشعاع) سامر سميـ عبد ابكزر المؤيف كا 
الكقاية مف اإلشعاع في أقساـ 
 األشعة التشخيصية في مستشفيات

 -محافظات غزة الحككمية 
 (فمسطيف

(Ionizing Radiation Leakage 
and Radiation Protection 

Measures in Radio-
Diagnostic Centers in 

Governmental Hospital of 
Gaza Governorates, 

Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

إيماف يحيي عكض 
 عابد

الميكركبية لمبيئة  تقييـ الجكدة)
الداخمية لمختبرات العمـك في ثبلث 

 (جامعات في مدينة غزة

(Assessment of Indoor 
Microbial Quality of Science 

Laboratories at Three 
Universities in Gaza City) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

أديب محمكد دمحم 
 أبكصقر

الصحية كالسبلمة  تقييـ المخاطر)
بيف مزكدؼ الخدمات الصحية في 

 (مستشفى غزة األكركبي

(Assessment of Health and 
Safety Risk among Health 

Care Providers in European 
Gaza Hospital) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

فاطمة دمحم عبدالسبلـ 
 الفرا

لممضادات  المقاكمة المتعددة)
الحيكية مف قبل البكتيريا المعزكلة 
مف عينات مف شكاطئ غزة 

 (االستجمامية

(Multiple Antimicrobial 
Resistances of Bacteria 
Isolated from Samples of 

Recreational Beach in Gaza 
Strip) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

دمحم صبرؼ ابراىيـ 
 مصمح

اإلشعاع  تقييـ مستكػ )
الكيركمغناطيسي المنبعث مف 
محطات الياتف المحمكؿ في 
لمبركتكككؿ  محافظة غزة طبقاً 

 (الفمسطيني

(Assessment of 
Electromagnetic Radiation 
Levels Emitted from Mobile 
Phones Base Stations in 

Accordance with Palestinian 
Protocol in Gaza 

Governorate) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

ػ الظاظاآالء زياد شكر  الضكضائي في دائرة  تقييـ التمكث) 
غرب غزة التعميمية كأثره عمى 
 ارتفاع ضغط الدـ عند الطمبة

 (كتحصيميـ العممي

(Assessing Noise Pollution 
at West Gaza Education 
Directorate and Its Impact 

on Students Blood Pressure 
and Achievements) 

 الجامعة ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

دمحم احمد جابر 
 العمصي

تقييـ المخاطر الصحية مف االشعة 
السينية عمى العامميف فى بعض 

 مستشفيات قطاع غزة

Assessment of Health Risk 
from  X- Ray Radiation on 
Staff Workers in Selected 

Gaza Strip Hospitals 

الجامعة  ماجستير  2015
سبلميةاإل  

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

عطية عاطف احمد 
 البرش

اليكاء الداخمي  تقييـ ممكثات جكدة)
في بعض المؤسسات الحككمية 
 (كآثارىا عمى أداء المكظفيف

Assessment of Indoor Air 
Quality Pollutants in Some 
Governmental Institutions 

and Its Impact on 
Employees Performance 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

عمـك بيئية/صحة الجامعة  ماجستير  Effect of Exposure to 2015)األسمنت عمى  تأثير التعرض لغبار)سميماف عادؿ سميماف 



كظائف الرئة بيف عماؿ مصانع  الجبالي
 -الباطكف في المحافظة الكسطى 

 (قطاع غزة

Cement Dust on Pulmonary 
Function among Cement 
Plants Workers in The 

Middle Governorate, Gaza) 

 بيئية اإلسبلمية

المركرية عمى  تأثير االنبعاثات) عماد عمي حسف سالـ
الجياز التنفسي لشرطة المركر غير 
 - المدخنيف في محافظة شماؿ غزة

 (فمسطيف

(Effect of traffic emissions 
on respiratory system of 

nonsmoking traffic 
policemen at northern Gaza 
Governorate - Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

شيريف جبر عبدالرحيـ 
 اليمص

السمية البيئية لمبيدات البركماسيل،  
المبلثيكف ك الثيابندازكؿ عمى 
السمؾ كبرغكث الماء كالسيانك 

تيريا في مدينة غزة،  محافظة غزة بك
 ، فمسطيف.

 Ecotoxicity of Bromacil, 
Malathion and 

Thiabendazol on Fish, 
Daphnia Magna and 

Cyanobacteria , Gaza City, 
Gaza Governorate, 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

ـ تأثير العكامل البيئية ك تقيي فادؼ فايز أحمد اسميـ
االجتماعية عمى المرضى البالغيف 
المصابيف بالفشل الكمكؼ المزمف في 
محافظات غزة: دراسة ذات اثر 

 رجعى

Evaluation the Effect of 
Environmental and Social 
factors on Adult Patients 

with Chronic Renal Failure 
in Gaza Governorates: 
Retrospective Study 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

جماؿ عبدالناصر حمزة 
 الفرا

كالحالة  أثر النمط المكسمي)
االجتماعية كالديمكغرافية كالكضع 
الصحي في تطكر مرض الشمل 

 (قطاع غزة الكجيي في

(Seasonal pattern, Socio-
demographic and health 

status effects on 
development of facial palsy 

in Gaza Strip) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

شريف دمحم ناصر عمي 
 العطار

تقييـ مخاطر الصحة كالسبلمة بيف 
مقدمي الخدمات الصحية في مجمع 

 الشفاء الطبي

Assessment of Health and 
Safety Risk among Health 
Care Providers at Al Shifa 

Medical Complex 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

إياد عبدالكريـ عطية 
 عفانة

كتأثيراتيا الصحية  إدارة النفايات)
في المدارس الثانكية في محافظة 

فمسطيف -قطاع غزة  -رفح  ) 

(Waste Management and 
its Health Impacts in Rafah 
Secondary Schools, Gaza 

Strip, Palestine) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

ضحى شريف عمي 
 حماد

تقييـ المنافع البيئية كاالقتصادية 
الستخداـ الطيي بالطاقة الشمسية 
)الطباخ الشمسي( كفقًا لتصكر 
 األسر في قطاع غزة : دراسة حالة

An Assessment of the 
Environmental and 

Economic Benefits of Using 
Solar Cooker According to 
House Hold's Perception in 
the Gaza Strip: Case Study 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

عمـك بيئية/صحة 
 بيئية

عمـك بيئية/صحة الجامعة  ماجستير  Assessment of the Quality 2018تقييـ جكدة الخدمات الصحية ناجي محسف خميس 



مية المدرسية في المدارس الحكك  أبكلكلي
 -لمحافظتي رفح كخانيكنس 

 فمسطيف

of School Health Services 
in Governmental Schools at 

Khan Younis and Rafah 
Governorates, Palestine 

 بيئية اإلسبلمية

دمحم قاسـ رضكاف 
 األسطل

يف كأثرىا في القرينة عند األصكلي
 فيـ النصكص .

And the influence of the 
fundamentalists on the 
understanding of texts. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

حساـ يكسف عبد الغنى 
 الجزار

 Effect of fate in the أثر المآؿ في األحكاـ الشرعية .
provisions of Sharia. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

تيسير كامل إسماعيل 
 إبراىيـ

 - The Method of Imam Al منيج اإلماـ األكزاعي االجتيادؼ
Awza 'Ijtihad 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

منذر إسماعيل دمحم 
 العامكدؼ

كاـالمشقة كأثرىا في تغيير األح  Hardship and its impact on 
changing judgments 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

محمكد لطفي خميس 
 الجزار

التعارض بيف األدلة النقمية كأثره في 
 المعامبلت الفقيية

Conflicts between transport 
evidence and its impact on 
jurisprudential transactions 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

عدناف عمي عبد 
 الرحمف اسبيتو

 Explanation of the تعميل األحكاـ عند اإلماـ الشاطبي
provisions of Imam Shati 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

زياد دمحم عبد المطيف 
 أحمد

ّنة لمجمل القرآف كأثره عمى بياف الس
 الفركع

Statement of the year for 
the entirety of the Koran 

and its impact on the 
branches 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

 Allocation of the public by تخصيص العمـك باألدلة المنفصمة دمحم إسماعيل دمحم النجار
separate evidence 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

 Customization of the public تخصيص العمـك بالعرؼ عطا مكسى أحمد أىل
by custom 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

سميماف محمكد قاسـ 
 عدكاف

 Opposing the custom to the معارضة العرؼ لخبر الكاحد
one 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

نصر محمكد سميماف 
 الكرنز

االجتياد الجماعي كتطبيقاتو 
 المعاصرة

Collective diligence and its 
contemporary applications 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

د حسيف ياسر اسعي
 فكجك

الجامعة  ماجستير  Pardon the fundamentalists 2009 العفك عند األصكلييف
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

دمحم عبدالرحمف دمحم 
 عاشكر

أثر االختبلؼ في عمـك المقتضي 
 في الفركع الفقيية

The effect of the difference 
in the general required in 

the branches of 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

عصاـ صبحي صالح 
 شرير

تحقيق المناط كأثره في اختبلؼ 
 الفقياء

Achievement of areas and 
its impact on the difference 

of jurists 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

براىيـ ابك بكر دمحم ا
 حدايد

دكر المقاصد في تكجيو الحكـ بيف 
 الرخصة كالعزيمة

The role of the purposes in 
directing the judgment 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو



between the license and 
determination 

دكر المصمحة المرسمة في أحكاـ  دمحم تحسيف عطا رجب
لسياسة الشرعية في عيد الصحابةا  

The role of the interest sent 
in the provisions of Shariah 

policy in the era of 
companions 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

عبد الرحيـ احمد عبد 
 الرحيـ السحار

الكراىة عند األصكلييف كأثر 
فركعاالختبلؼ فييا عمى ال  

The hatred of the 
fundamentalists and the 

impact of difference on the 
branches 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

الرخصة عند األصكلييف كعبلقتو  دمحم حسف عمي عمكش
 بمراتب مقاصد الشريعة

The fundamentalist license 
and its relation to the 

objectives of the Sharia 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

ميا سعد اسماعيل 
 الصيفي

االجتياد المقاصدؼ في عصر 
 الخمفاء الراشديف

Ijtihad al-Maqasdi in the 
era of the Caliphs 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

مد عبد عبد االلو اح
 الرحمف ابك رحمو

المصمحة المرسمة في أحكاـ 
السياسة الشرعية في عيد النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص

Interest sent in the 
provisions of the policy of 
legitimacy in the era of the 
Prophet peace be upon him 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

مكد صبلح دمحم فركخمح القراءة الشاذة عند األصكلييف كأثرىا  
 في اختبلؼ الفقياء

The abnormal reading of 
the fundamentalists and 

their impact on the 
difference of jurists 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

نعيـ ىدىكد حسيف 
 مكسى

 -حكاـ الشرعية العطف كأثره في األ
 دراسة نظرية تأصيمية تطبيقية

Conjunction and its impact 
on the legal provisions 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

مصعب محمكد احمد 
 ككارع

الجامعة  ماجستير  2010 215/5000 عمـك البمكػ كأثره عمى خبر الكاحد
 اإلسبلمية

كؿ فقو مقارف/أص
 الفقو

نادية حسيف عبدالفتاح 
 الغكؿ

قاعدة المطمق يجرؼ عمى إطبلقو 
 إذا لـ يقـ دليل التقييد نصًا أك داللة

eumum albulwaa 
wa'atharah ealaa khabar 

alwahid 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

عبد الرازؽ عبد الرحمف 
 سالـ ابك عمرة

 -األصكلييف خبلؼ األلى عند 
 دراسة أصكلية مقارنة

qaeidat almutlaq yajri ealaa 
'iitlaqih 'iidha lm yaqum dalil 
altaqyid nsaan 'aw dilalatan 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

يحيى عبداليادؼ عبد 
 الرحمف ابكزينة

 khilaf al'alaa eind al'usuliiyn منيج القطع كالظف في أصكؿ الفقو
- dirasatan 'usuliatan 

mqarntan 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

عمـك المفيـك كأثره في اختبلؼ  دمحم دمحم حممى عيسى
 الفقياء

manhaj alqate walzanu fi 
'usul alfaqih 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

الرحمف سميماف عبد
 سبلـ الركمي

اجتياد كلي األمر في ضكء الكاقع 
 المعاصر

The governor's Ijtihad in 
present day 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

فقو مقارف/أصكؿ الجامعة  ماجستير  The need and its impact on 2012الحاجة كأثرىا في أحكاـ العبادات نداء زياد صالح 



 the provisions of acts of كالمعامبلت الصيفي
worship and transactions 

 الفقو اإلسبلمية

عبدهللا شفيق حساف 
 السرحي

اختبلؼ األصكلييف في تحديد العمة 
 كأثره عمى الفركع الفقيية

The differences among 
originalists in defining 

causes and its impact on 
other sects of jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

يسرػ عمر عبد هللا 
 العمكر

إعماؿ الكبلـ أكلى مف إىمالو كأثره 
 في المعامبلت المالية

Acts Speak First of Neglect 
and its impact on financial 

transactions 

الجامعة  ماجستير  2012
ميةاإلسبل  

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

آيات إبراىيـ محمكد 
 الغمباف

قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد 
 كأثره في األحكاـ الشرعية

The Rule of Ijtihad Does 
Not Invalidate Ijtihad and Its 

Effect on the Shariah 
Provisions 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

اء رياض إسماعيل كف
 حمد

قاعدتا الرخص ال تناط بالمعاصي 
 كال بالشؾ كتطبيقاتيما الفقيية

The Two Rules of The 
Licenses They Should Not 
be Connected with Sins, 

Suspicion or Their 
Jurisprudential Applications 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

ء حكمت حسف طوأسما المكازنة بيف المصالح كالمفاسد  
كأثرىا في الفقو اإلسبلمي دراسة 

 أصكلية

The Balance between 
benefits and corruption and 

their effects in Islamic 
jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

ي القكاعد األصكلية االحتياط ف مؤمف دمحم تكفيق الدالي
 كالفقيية كأثره في الفركع الفقيية

Reservists in the rules and 
jurisprudence 

fundamentalism and its 
impact on branches 

jurisprudential 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

فقو مقارف/أصكؿ 
 الفقو

 -التفريق القضائي بيف الزكجيف  عدناف عمي حمد النجار
دراسة فقيية مقارنة بقانكف األحكاؿ 

 الشخصية الفمسطيني .

Judicial differentiation 
between spouses - a 
jurisprudential study 

compared to the Palestinian 
Personal Status Law. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

ابراىيـ سميماف دمحم 
 االسطل

حكـ القاضي كتطبيقاتو في  نقض
 المحاكـ الشرعيةفي قطاع غزة

The judge's ruling and its 
application in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

بساـ عبد المالؾ عبد 
 السبلـ الفرا

 -المحاكـ الشرعية في قطاع غزة 
يا كاالجراءات المتبعة اختصاصات

 أماميا

The Shari'a Courts in the 
Gaza Strip - Their Terms 

of Reference and 
Procedures 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

زياد عبد الحميد دمحم أبك 
 الحاج

دكر القرائف الحديثة في اإلثبات في 
في  الشريعة اإلسبلمية كتطبيقاتيا
 المحاكـ الشرعية بقطاع غزة

The role of modern day 
evidence for proof in 
Islamic law and its 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي



applications in the Islamic 
courts in Gaza strip 

عاطف مصطفى 
 البراكؼ التتر

حقكؽ الزكجة المالية في الفقو 
سبلمي مقارنة بقانكف األحكاؿ اإل

 الشخصية الفمسطيني

The wife's financial rights in 
Islamic jurisprudence 

compared to the Palestinian 
Personal Status Law 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

سالـ عبد هللا محارب 
 أبك مخده

ة لمحد مف التدابير الشرعية كالقضائي
الطبلؽ كتطبيقاتيا في المحاكـ 

 الشرعية في قطاع غزة

Legal and judicial measures 
to limit divorce and its 

applications in the Shari'a 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

نبياف سالـ مرزؽ ابك 
 جامكس

طية في الفقو اإلسبلمي البينة الخ
كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية 

 بقطاع غزة

Written evidence in Islamic 
jurisprudence and its 

applications in the Shari'a 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

أشرؼ حنضل أحمد 
 الشاعر

في الشريعة أحكاـ الكصاية 
اإلسبلمية كمدػ تطبيقيا في 
 المحاكـ الشرعية في قطاع غزة

The provisions of 
guardianship in Islamic law 

and the extent of its 
application in the Shari'a 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

اضينايف أحمد دمحم ر  الدبمـك العالي في  منح درجة " 
 " القضاء الشرعي

"Granting a Higher Diploma 
Degree in Sharia 

Jurisdiction" 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

حمداف عبدالحي حمداف 
 شراب

اجتياد القاضي كفتكاه كمدػ تطبيق 
ذلؾ في المحاكـ الشرعية في قطاع 

 غزة

The jurisprudence of the 
judge and his fatwa and the 

extent to which this is 
applied in the Shari'a courts 

in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

أحمد صياـ سميماف أبك 
 حمد

مبدأ استقبلؿ القضاء في الدكلة 
 اإلسبلمية

The principle of the 
independence of the 

judiciary in the Islamic state 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

حق المرأة في الكالية العامة في  جكدت عبد طو المظمـك
 ضكء الشريعة اإلسبلمية

The right of women to the 
general jurisdiction in the 

light of Islamic law 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

حسف دمحم عبدالحميد 
 الكردؼ

مقارنة بقانكف  -الكفاءة في الزكاج 
 األحكاؿ الشخصية

Competence in marriage - 
compared to the Personal 

Status Law 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

مة أحمد عبد الرازؽ أسا
 دركيش

رد شيادة العدؿ كتطبيقاتيا في 
 المحاكـ الشرعية في قطاع غزة

Returning the certificate of 
justice and its applications 
in the Sharia courts in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

خالد عبد الجابر عبد 
و الصميبيرب  

شيادة النساء عمى حقكؽ الكالدة 
كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية في 

Women's testimony on the 
rights of birth and its 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي



 applications in the Sharia قطاع غزة
courts in the Gaza Strip 

مد مازف عبد القادر اح
 كادؼ

البينة الشخصية في الشريعة 
اإلسبلمية كتطبيقاتيا في المحاكـ 

 الشرعية بقطاع غزة

Personal evidence in 
Islamic law and its 

applications in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

دفكع المكضكعية في دعاكؼ ال خالد دمحم دمحم االدغـ
 التفريق بحكـ القاضي

Objections in the motions of 
differentiation by judge 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

رامي شحدة شحادة ابك 
 ستيتة

شيادة النساء عمى دعاكؼ النفقات 
كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية في 

 قطاع غزة

Women's testimony on the 
claims and applications of 
expenses in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

سمطة القاضي في تقدير العقكبات  سميـ دمحم إبراىيـ النجار
 التعزيرية

The power of the judge to 
assess the sanctions 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

أحمد محمكد دمحم 
 عاشكر

أحكاـ الخمكة في الفقو اإلسبلمي 
كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية في 

 قطاع غزة

The provisions of privacy in 
Islamic jurisprudence and 

its applications in the 
Shari'a courts in the Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

عامر اسماعيل سيد ابك 
 سخيل

حق الرضاعة لمصغير كتطبيقاتو 
 في المحاكـ الشرعية في قطاع غزة

The Right to Breastfeed 
and its Applications in the 
Shari'a Courts in the Gaza 

Strip 

معة الجا ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

كائل طبلؿ ابراىيـ 
 سكيؾ

التحكيـ في الشقاؽ بيف الزكجيف في 
دراسة مقارنة  -الفقو اإلسبلمي 

بقانكف األحكاؿ الشخصية 
 الفمسطيني بقطاع غزة

Arbitration in Discord 
between Spouses in Islamic 

Jurisprudence - 
Comparative Study of the 

Palestinian Personal Status 
Law in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

كجيو عبدهللا سميماف 
 أبكمعيمق

أحكاـ المقيط في الفقو اإلسبلمي 
مقارنة بقانكف األحكاؿ الشخصية 

 المعمكؿ بو في قطاع ىغزة

The provisions of grammar 
in Islamic jurisprudence 

compared to the Personal 
Status Law in force in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

محمكد سالـ عبدهللا 
 مصمح

في الشريعة  مكانع الميراث"
اإلسبلمية كتطبيقاتو في المحاكـ 

 "الشرعية بقطاع غزة

"Contraindications of 
inheritance in Islamic law 
and its applications in the 
Islamic courts in the Gaza 

Strip" 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

عبد الحميد حسف 
 حسيف صباح

ميراث الخنثى في ضكء الحقائق 
العممية المعاصرة كتطبيقاتيا في 
 المحاكـ الشرعية في قطاع غزة

The inheritance of herpes 
in the light of contemporary 

scientific facts and their 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي



applications in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

محمكد دمحم محمكد 
 عدكاف

 Contradictions in Islamic" "في الفقو اإلسبلمي مكانع القضاء"
Jurisprudence" 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

جاسر جكدة عمي 
 العاصي

دراسة فقيية مقارنة  -نفقة الزكجة 
مع قانكف األحكاؿ الشخصية 

الفمسطيني المطبق في محافظات 
 غزة

The expense of the wife - 
a comparative 

jurisprudence study with the 
Palestinian personal status 

law applied in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

عاىد احمد كامل ابك 
 العطا

الحجر عمى الصغير كالسفيو 
كالمجنكف كمدػ تطبيقاتو في قانكف 

 األحكاؿ الشخصية الفمسطيني

The stone on the small, 
stupid and insane and the 
extent of its applications in 
the Palestinian personal 

status law 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

اآلثار المترتبة عمى األحكاـ  عمر محمكد أحمد نكفل
 القضائية

Implications of judicial 
decisions 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

دمحم كماؿ صابر 
 السكسي

االختصاص الكظيفي كالمكاني 3
 لممحاكـ الشرعية في قطاع غزة

3. Functional and spatial 
jurisdiction of the Shari'a 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

د دمحم نمر ابك عرجةاحم الممنكعكف مف النفقة في الفقو  
اإلسبلمي كتطبيقاتيا في المحاكـ 

 الشرعية في قطاع غزة

Those who are prohibited 
from spending in Islamic 
jurisprudence and their 

applications in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
ةاإلسبلمي  

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

أحكاـ اليتيـ المالية في الشريعة  ايمف خميس عمر حماد
اإلسبلمية كتطبيقاتيا في المحاكـ 

 الشرعية

Rulings of the financial 
orphan in Islamic law and 

its applications in the 
Shari'a courts 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
رعيالش  

زىير اسعد سمماف ابك 
 زىير

الدفكع المكضكعية في دعاكؼ 
 الطاعة الزكجية

Substantive objections in 
the cases of marital 

obedience 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

يحيى نصر حمكدة 
 الدلك

المنازعة عمى أرض الكقف 
 كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية

 بقطاع غزة

The dispute over the land 
of the Waqf and its 

applications in the Shari'a 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

عبد الرحمف دمحم جبر 
 أبك عريباف

القضاء العرفي مقارنة بالفقو 
دراسة تطبيقية في  -اإلسبلمي 

غزة قطاع  

Customary Jurisdiction 
Compared to Islamic 

Jurisprudence - Applied 
Study in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

ماجد تكفيق حمادة 
 سمكر

التفريق بيف الزكجيف بسبب الردة 
باء اإلسبلـ كتطبيقاتيا في المحاكـ  كا 

Separation between 
spouses because of 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي



غزةالشرعية في قطاع   apostasy and the father of 
Islam and its application in 

the Sharia courts in the 
Gaza Strip 

حكمت دمحم محمكد 
 البسكس

اإلشياد عمى الطبلؽ كالرجعة 
حاكـ الشرعية في كتطبيقاتيا في الم

 قطاع غزة

Certification of divorce and 
return and its applications 
in the Sharia courts in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

عبدهللا دمحم عبدالعزيز 
 ابك ريا

جكاب المدعى عميو عمى الدعكػ 
الشرعية في كتطبيقاتو في المحاكـ 
 قطاع غزة

Respondent's response to 
the lawsuit and its 

application in the Sharia 
courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

الدعاكػ غير المنصكص عمييا في  سعيد دمحم ايكب خمة
قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ 

لمحاكـ الشرعيةبو في ا  

Lawsuits not provided for in 
the Personal Status Law 

applicable in Shari'a Courts 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

اسماعيل عمي عبدهللا 
 لبد

اإلفتاء في قطاع غزة كدكر  الشيخ 
 قكصة فيو

Iftaa in the Gaza Strip and 
the role of Sheikh Qusa 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

فارس عبد الكريـ دمحم 
 أبك نمر

الضمانات القضائية لممتخاصميف 
 في المحاكـ الشرعية في قطاع غزة

Judicial guarantees for 
litigants in the Shari'a 

courts in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
سبلميةاإل  

فقو مقارف/قضاء 
 الشرعي

ىيفاء مصطفى دمحم 
 مسمـ

تقكيـ منيج المغة العربية لمصف 
 التاسع مف كجية نظر المعمميف

Evaluation of the Arabic 
language curriculum for the 
ninth grade from the point 

of view of teachers 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
يستدر   

فتحى سميماف ابراىيـ 
 كمكب

اثر طريقة التعميـ باالكتشاؼ المكجو 
عمى تحصيل طمبة الصف العاشر 

 في مادة النحك العربي

The effect of the teaching 
method on discovery on the 
achievement of the tenth 

grade students in the 
Arabic grammar 

الجامعة  ماجستير  1997
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أساليب تقكيـ طمبة المرحمة الثانكية  زياد دمحم مصطفى ثابت
بمحافظات غزة في الرياضيات " 

 دراسة ميدانية تحميمية "

Methods of Evaluation of 
Secondary School Students 

in Gaza Governorates in 
Mathematics "An Analytical 

Field Study" 

ر ماجستي 1997 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر إثراء منياج الرياضيات لمصف  سييل رزؽ حسيف ذياب
الخامس االبتدائي عمى تحصيل 
الطبلب في الرياضيات كاتجاىاتيـ 

 نحكىا

The effect of enriching the 
mathematics curriculum for 

the fifth grade on the 
achievement of students in 

mathematics and their 
attitudes towards them 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سميماف بدر سميماف 
 ابكجراد

تقكيـ استخداـ الكسائل التعميمية في 
المرحمة األساسية الدنيا بمدارس 

Evaluation of the use of 
teaching aids in the basic 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 elementary stage in the محافظات غزة
schools of the governorates 

of Gaza 
خالد دمحم ديب 
 دمحمعبدالدايـ

الكفايات التعميمية األساسية لدػ 
معممي المغة العربية في المرحمة 
 األساسية العميا بمحافظات غزة

The basic educational 
competencies of the 

teachers of the Arabic 
language in the primary 

primary stage in the Gaza 
governorates 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فتحية صبحي سالـ 
 المكلك

أثر إثراء منيج العمـك بميارات 
تفكير عممي عمى تحصيل الطمبة 

 في الفصل السابع

The impact of enriching the 
science curriculum with 

scientific thinking skills on 
student achievement in 

Chapter VII 

الجامعة  ماجستير  1997
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

منياج مقترح في الرياضيات لرياض  دمحم أحمد دمحم مقبل
 األطفاؿ في قطاع غزة

Suggested Curriculum in 
Mathematics for 

Kindergartens in the Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

انتصار عبد المعطي 
 حسيف حجي

أثر إثراء منيج العمـك بميارات 
التفكير عمى التحصيل كالتفكير 
 اإلبداعي لطمبة الصف الثامف

The impact of enriching the 
science curriculum with 
thinking skills on the 

achievement and creative 
thinking of eighth graders 

الجامعة  ماجستير  1998
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نبيل دمحم عبدالمطيف أبك 
 سممية

أثر الكاجبات المنزلية المبرمجة عمى 
تحصيل طمبة الصف السابع في 
مادة الرياضيات كميكليـ نحك 

 تأديتيا

The impact of programmed 
homework on the 

achievement of seventh 
grade students in 

mathematics and their 
tendency towards 

performance 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

المفاىيـ المتضمنة في القصص  نجكؼ فكزؼ ديب صالح
المقدمة ألطفاؿ الرياض في 

ظات غزةمحاف  

The concepts included in 
the stories presented to the 
children of Riyadh in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كاقع الدركس العممية كالعركض  يكسف عمر سالـ قكش
العممية الخاصة بفيزياء الصف 

فظات الحادؼ عشر في مدارس محا
 غزة

The reality of practical 
lessons and practical 

presentations of 11th grade 
physics in the schools of 
the Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم عطية خضر 
 عبدالرحيـ

األخطاء النحكية في المغة 
لمغة اإلنجميزية لدػ طمبة قسـ ا

اإلنجميزية بكميات التربية بمحافظات 

Grammatical errors in the 
English language students 

of the Department of 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 English language colleges غزة
of education in the 

governorates of Gaza 
دمحم سمماف صالح أبك 

كحمم  
أنماط األسئمة الصفية الشفكية التي 
يستخدميا معممك الرياضيات كدرجة 
 ممارستيـ ليا بالمرحمة اإلعدادية

Patterns of oral classroom 
questions used by 

mathematics teachers and 
their degree in the 
preparatory stage 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يعقكب دمحم عبدالحميد 
 حجك

أثر أسمكب التعمـ التعاكني في 
تحصيل القكاعد النحكية لدػ 
 طالبات الصف التاسع األساسي

The effect of the method of 
cooperative learning in the 
achievement of grammatical 

rules in the ninth grade 
students 

الجامعة  ماجستير  1999
ةاإلسبلمي  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىشاـ محمكد عبداليادؼ 
 االشقر

أثر استخداـ طريقة المجمعات 
التعميمية عمى تحصيل تبلميذ 

 الصف السادس

The effect of using the 
method of educational 

complexes on the 
achievement of sixth 

graders 

الجامعة  ماجستير  1999
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مستكػ ميارات التفكير العممي لدػ  دمحم احمد عطية المجبر
طمبة الصف الثامف كعبلقتيا 
 باستطبلعيـ كميكليـ العممي

The level of scientific 
thinking skills among eighth 

grade students and their 
relation to their scientific 
research and aspirations 

معة الجا ماجستير  2000
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يحيى دمحم محمكد 
 أبكجحجكح

القيـ البيئية المتضمنة بكتب عمـك 
المرحمة اإلعدادية كمدػ اكتساب 
 طمبة الصف التاسع بفمسطيف ليا

The environmental values 
included in the textbooks of 
the preparatory stage and 
the extent to which 9th 

grade students in Palestine 
have acquired them 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبدالرحمف أحمد عبدهللا 
 اقصيعة

مستكػ اكتساب بعض المفاىيـ 
التاريخية الفمسطينية لدػ طمبة 
التاسع األساسي بمحافظات غزة 

 كعبلقتيا بانتمائيـ الكطني

The level of acquisition of 
some Palestinian historical 

concepts among the 
students of the ninth grade 
in the Gaza governorates 
and their relation to their 

national affiliation 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

درة عمى عبلقة الثقافة اإلسبلمية بالق بساـ عايش عبد النجار
التغيير الكتابي لدػ طمبة الصف 

 العاشر بمحافظات خانيكنس

The relationship of Islamic 
culture to the ability to 

change written in the tenth 
grade students in the 

provinces of Khan Younis 

الجامعة  ماجستير  2000
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The impact of the use of 2000أثر استخداـ المجمعات التعميمية د نافذ عطايا محمك 



عمى التحصيل في مادة العمـك لدػ  عمياف
طمبة الصف الثامف األساسي في 

 مدارس ككالة الغكث بغزة

educational complexes on 
the achievement of science 
in the eighth grade students 
in UNRWA schools in Gaza 

 تدريس اإلسبلمية

ابراىيـ سميماف عكدة 
 شيخ العيد

األخطاء الشائعة في خطكط طمبة 
المرحمة األساسية العميا في مادة 

 الخط العربي

Common mistakes in the 
lines of the students of the 

upper stage in Arabic 
calligraphy 

 الجامعة ماجستير  2000
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صبلح احمد عبداليادؼ 
 الناقة

صعكبة تعمـ الكيمياء لدػ طمبة 
كمية العمـك في الجامعة اإلسبلمية 

 بغزة

The difficulty of learning 
chemistry among the 

students of the Faculty of 
Science at the Islamic 

University of Gaza 

امعة الج ماجستير  2000
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محسف يكنس محمكد 
 صيدـ

أثر تكظيف التقنيات في تدريس 
العمـك عمى بعض ميارات التفكير 
 العممي لدػ طمبة الصف السابع

The impact of employing 
techniques in teaching 
science on some of the 

skills of scientific thinking 
among seventh graders 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تياني خميس 
 عاشكرالسر

برنامج مقترح لتنمية ميارات البرىاف 
الرياضي لدػ طمبة الصف الحادؼ 

 عشر بمحافظة غزة

A proposed program to 
develop the skills of the 
sports proof among the 
11th grade students in 

Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

غانـ سعادة غانـ 
 الحشاش

تقكيـ منيج الببلغة لممرحمة الثانكية 
بمحافظات غزة مف كجية نظر 

 المعمميف

Evaluation of the curriculum 
of the rhetoric of the 

secondary stage in the 
Gaza governorates from the 

point of view of the 
teachers 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد دمحم دركيش 
 الرنتيسى

برنامج تقني مقترح إلكتساب ميارة 
طرح األسئمة لطمبة الدراسات 

 االجتماعية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

A proposed technical 
program to acquire the skill 

of asking questions for 
students of social studies at 

the Islamic University of 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبد النبي فتحي ذيب 
 ابك سمطاف

مستكؼ التنكر العممي لدؼ طمبة 
الصف التاسع في محافظة شماؿ 
 غزة كعبلقتو ببعض المتغيرات

The level of scientific 
enlightenment among ninth 

grade students in the 
governorate of North Gaza 
and its relation to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  Organizational 2001الفاعمية التنظيمية لمجامعات رجاء محمكد عمي 



 -الفمسطينية : الجامعة اإلسبلمية  السيقمي
سة حالودرا  

Effectiveness of Palestinian 
Universities: Islamic 

University - Case Study 

 تدريس اإلسبلمية

فايزه سالـ حمداف 
 الشاعر

برنامج مقترح لعبلج صعكبات تعمـ 
التفاضل كالتكامل لدػ طمبة 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

A proposed program to 
address the difficulties of 

learning differentiation and 
integration students of the 
Islamic University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم عبدالفتاح عمي 
 العفيفي

مستكػ التنكير البيئي لدػ تبلميذ 
كعبلقتو ببعض السادس اإلبتدائي 

 المتغيرات

The level of environmental 
enlightenment among the 
sixth elementary students 
and its relation to some 

variables 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

برنامج مقترح لتنمية ميارات حل  سامي عبدهللا دمحم قاسـ
دػ طمبة الصف المسائل الرياضية ل

 السادس األساسي بمحافظات غزة

A proposed program for the 
development of the skills of 

solving sports problems 
among sixth graders in the 

Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2001
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رجاءالديف حسف زىدؼ 
 طمكس

 -ية لكتاب تقكيـ معممي المغة العرب
المقرر لمصف  -لغتنا الجميمة 

السادس في فمسطيف كعبلقتو 
 بإتجاىاتيـ نحك التحديث

Evaluation of the teachers 
of the Arabic language of 
the book - our beautiful 

language - the sixth grade 
in Palestine and its 
relationship to their 
attitudes towards 
modernization 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عايش محمكد دمحم 
 شكماف

تقكيـ مناىج الرياضيات الفمسطيني 
 لمصف السادس األساسي

Evaluation of Palestinian 
Mathematics Curriculum for 

the 6th Grade 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مسمـ منصكر  دمحم
 أبكجبر

فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ عمى 
تحصيل طمبة الجامعة االسبلمية 
بغزة في مادة الجراحة كالباطنة 
 التمريضية كاتجاىيـ نحكىا

Effectiveness of the use of 
concept maps on the 
achievement of the 

students of the Islamic 
University in Gaza in the 

field of surgery and 
endometrial nursing and 

their orientation towards it 

الجامعة  ماجستير  2002
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبدالحكيـ دمحم عبدهللا 
 نصار

  Vاثر استخداـ نمكذج الشكل 
المعرفي في التحصيل كاكتساب 
اإلتجاىات العممية لطبلب الصف 

بمحافظة  العاشر في مادة الفيزياء
 غزة .

The effect of using the V 
form of knowledge in the 

achievement and 
acquisition of scientific 

trends for students of the 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



tenth grade in the physics 
of the province of Gaza. 

عفاؼ دمحم مكسى 
يراكؼ المش  

قابمية برنامج مقترح لتنمية القدرة 
عمى حل المسائل الجبرية المفظية 
لدػ طالبات الصف التاسع 

 األساسي بغزة .

The feasibility of a 
proposed program for 

developing the ability to 
solve verbal algebraic 

problems among the ninth 
grade students in Gaza. 

جستير ما 2003 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ممتاز رمضاف دمحم 
 األغا

تحميل محتكؼ كتابي القراءة العربية 
كالقراءة النجميزية لمصف األكؿ 

األبتدائي بفمسطيف في ضكء أىداؼ 
 التربية ثنائية المغة .

Analysis of the contents of 
the Arabic and English 

reading books for the first 
grade in Palestine in light of 
the objectives of bilingual 

education. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر نمكذج فاف ىايل في تنمية  بدر دمحم بدر السنكرؼ 
ميارات التفكير اليندسي كاالحتفاظ 
بيا لدػ طبلب الصف التاسع 

 األساسي بغزة .

The Van Hail model's 
impact on the development 
and retention of engineering 
thinking skills among Grade 

9 students in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أيمف عبد الجكاد فارس 
 شبليل

أثر استخداـ دكرة التعمـ في تدريس 
العمـك عمى التحصيل كبقاء أثر 
التعمـ كاكتساب عمميات العمـ لدػ 

 طبلب الصف السابع.

The impact of the use of 
the learning cycle in 
teaching science on 
achievement and the 

survival of the impact of 
learning and acquisition of 
science processes among 

seventh graders. 

الجامعة  ماجستير  2003
سبلميةاإل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عمر عمي مكسى 
 دحبلف

أثر استخداـ المنظمات المتقدمة 
عمى التحصيل كبقاء أثر التعمـ في 
مادة النحك لدػ طبلب الصف 

 الثامف .

The impact of the use of 
advanced organizations on 

achievement and the 
survival of the impact of 
learning in grammar in 

eighth graders. 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

آمنة محمكد أحمد 
 عايش

صعكبات تعمـ الببلغة لدػ طمبة 
قسـ المغة العربية بالجامعة 
اإلسبلمية بغزة كبرنامج مقترح 

 لعبلجيا

The difficulties of learning 
rhetoric among the students 
of the Department of Arabic 

Language at the Islamic 
University in Gaza and a 
proposed program for its 

treatment 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سماىر فتحي احمد 
 أبكالعينيف

مستكػ إتقاف طمبة المغة العربية 
لميارات التعبير الكتابي في الجامعة 

The level of proficiency of 
Arabic language students 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 for the skills of written اإلسبلمية بغزة
expression at the Islamic 

University of Gaza 
حفصة زكريا حامد 

 شبير
تقكيـ األنشطة العممية في مادة 
 العمـك لمصف السادس األساسي

Evaluation of practical 
activities in science for the 

sixth grade 

الجامعة  ماجستير  2003
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

برنامج مقترح لتنمية المفاىيـ  ياسيف سمماف دمحم عبده
الصحية لدػ طمبة الصف السادس 

 بمحافظات غزة .

A proposed program for the 
development of health 

concepts among the sixth 
grade students in the Gaza 

governorates. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رانية عبد هللا دمحم 
 عبدالمنعـ

الصعكبات التي تكاجو طمبة الصف 
العاشر بمحافظة غزة في استخداـ 

الحاسكب كعبلقتيا ببعض 
 المتغيرات

Difficulties faced by 
students in the tenth grade 
in Gaza Governorate in the 
use of computers and their 

relationship to some 
variables 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صعكبات تعمـ الصرؼ لدػ طمبة  ىاني مكسى أحمد حرب
الصف السادس في محافظة شماؿ 

 غزة

Difficulties of learning to 
spend among sixth grade 
students in North Gaza 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صعكبات تعمـ الرياضيات لدػ طمبة  مناؿ رشدؼ سعيد العكة
المرحمة األساسية الدنيا المعاقيف 

 بصريًا في مركز النكر بغزة

Difficulty in learning 
mathematics for students of 

the basic stage of the 
visually impaired at Al Noor 

Center in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىاني حسيف محمكد أبك 
 فكؿ

مستكػ الميارات المعممية في مادة 
الفيزياء لدػ طمبة الجامعة 
ض اإلسبلمية بغزة كعبلقتيا ببع

 المتغيرات

The level of laboratory skills 
in the physics of students 
of the Islamic University in 
Gaza and its relation to 

some variables 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سمر سمماف اسحاؽ أبك 
 شعباف

الصعكبات التي تكاجو المغة 
يسية في كتابة كرقة اإلنجميزية الرئ

بحثية في الجامعة اإلسبلمية في 
 غزة.

DIFFICULTIES FACING 
ENGLISH MAJORS IN 
WRITING RESEARCH 

PAPER AT THE ISLAMIC 
UNIVERSITY OF GAZA. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في  نعيـ أحمد العبد مطر
التفكير الرياضي لدػ طبلب  تنمية

 الصف الثامف بقطاع غزة

The impact of the use of 
conceptual schemes in the 

development of 
mathematical thinking 
among students in the 

eighth grade in the Gaza 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Strip 
فاطمة سعيد دمحم 

لبحيصيا  
تقكيـ ميارة استخداـ السبكرات 
كالشفافيات التعميمية لدػ الطمبة 

 المتدربيف.

Evaluate the skill of using 
blackboards and 

educational transparency in 
the trainees. 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف أحمد إسماعيل 
 الكحمكت

المغة العربية لمصف  تقكيـ اختبارات
الثالث األساسي في ضكء معايير 

 االختبار الجيد

Evaluation of the Arabic 
language tests for the third 

grade in the light of the 
good testing criteria 

الجامعة  ماجستير  2004
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تنمية ميارات  أثر برنامج مقترح في ألفت دمحم رزؽ الجكجك
األداء اإلمبلئي لدػ طمبة الصف 
الخامس األساسي في محافظات 

 غزة

The impact of a proposed 
program on developing 
spelling skills among the 
students of the fifth grade 
in the Gaza governorates 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سيد عمي سمكتنكر ال مفاىيـ القيـ المتضمنة في األناشيد  
المقدمة لطمبة المرحمة 

 األساسيةالدنيافي مدارس فمسطيف

The concepts of values 
included in the songs given 

to students of the basic 
stage in Palestine schools 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ادة سييل رزؽ ديابمي أثر استخداـ حقائب العمل في تنمية  
التفكير في العمـك كاالحتفاظ بو لدػ 

 طمبة الصف السابع األساسي

The impact of the use of 
work bags in the 

development of science 
thinking and retention in the 

seventh grade students 

الجامعة  ماجستير  2005
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تقكيـ ميارات الطمبة المتدربيف في  نعيـ اسماعيل دمحم قنكع
كمية فمسطيف لمتمريض في ضكء 

 االتجاىات الحديثة

Evaluation of the skills of 
the trainees in the Palestine 
College of Nursing in the 
light of modern trends 

الجامعة  ماجستير  2005
سبلميةاإل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عماد جميل حمداف 
 كشكك

أثربرنامج تقني في ضكء اإلعجاز 
العممي بالقرآف عمى تنمية التفكير 
التأممي في العمـك لدػ طمبة الصف 

 التاسع األساسي بغزة

A technical program in the 
light of the scientific miracle 

of the Koran on the 
development of 

contemplative thinking in 
science among the ninth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أيمف يكسف طو 
 حجازؼ 

أثر تكظيف األلعاب التربكية في 
تنمية بعض ميارات المغة العربية 
 لدػ تبلميذ الصف األكؿ األساسي

The impact of the 
employment of educational 
games in the development 
of some Arabic language 

skills among students in the 
first grade 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رندة يكسف اسماعيل 
 المجدالكؼ 

العكامل الرئيسة المؤثرة عمى التفاعل 
الصفي في مادة المغة االنجميزية 

The main factors 
influencing class interaction 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



دػ طمبة الصف الحادؼ عشر في ل
 مدارس في شماؿ غزة

in the English language 
among 11th graders in 

schools in northern Gaza 
ريـ صبحي نصرهللا 

 نصرهللا
العمـ  العبلقة بيف عمميات

كاالتجاىات العممية لدػ تبلميذ 
الصف السادس االبتدائي كمدػ 

 اكتساب التبلميذ ليا

The relationship between 
scientific processes and 

scientific trends in the sixth 
graders and the extent of 

students' learning 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
يستدر   

حسنيو إبراىيـ حسف 
 حجازؼ 

تقكيـ كتاب تمريض البالغيف لطمبة 
كمية فمسطيف لمتمريض مف كجية 

 نظر المدرسيف

Evaluation of an adult 
nursing book for students of 

the Palestine College of 
Nursing from the point of 

view of teachers 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

ىج كطرؽ منا
 تدريس

صعكبات حفع النصكص األدبية  شحادة دمحم شحادة زقكت
لدػ طمبة الصف التاسع األساسي 
في محافظة غزة مف كجية نظر 

 المعمميف كالطمبة

Difficulties in Preserving the 
Literary Texts of Ninth 

Grade Students in Gaza 
Governorate from the 

Perspective of Teachers 
and Students 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناؿ عمر مصطفى 
 المدىكف 

تقكيـ منيج االقتصاد المنزلي / 
لطالبات الصف الثامف األساسي مف 
كجية نظر المعممات في مدارس 

 قطاع غزة

Evaluating the curriculum of 
the home economy / for the 
eighth grade students from 

the point of view of 
teachers in Gaza Strip 

schools 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سمير محمكد أحمد أبك 
 شتات

أثر تكظيف الحاسكب في تدريس 
النحك عمى تحصيل طمبة الصف 
الحادؼ عشر كاتجاىاتيـ نحكىا 

 كاالحتفاظ بيا

The impact of computer 
employment in the teaching 

of grammar on the 
achievement, attitudes and 

retention of 11th grade 
students 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر برنامج )بالكسائل المتعددة (في  يكسف خميل دمحم مطر
تنمية ميارة التجكيد لدػ طمبة مركز 

بالجامعة اإلسبلمية  القرآف الكريـ
 بغزة

The impact of the program 
(by multiple means) in 
developing the skill of 
Tajweed among the 

students of the Holy Quran 
Center at the Islamic 
University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2005
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ستكػ جكدة مكضكعات االحصاء م ميا دمحم خميل الكالي
المتضمنة في كتب رياضيات مرحمة 
التعميـ األساسي بفمسطيف في ضكء 
معايير المجمس القكمي لمعممي 

The quality of the subjects 
of statistics included in 

mathematics books in the 
basic education stage in 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Palestine in light of the الرياضيات
standards of the National 
Council of Teachers of 

Mathematics 
اعتماد عكاد سبلمة 

 البمبيسى
أثر استخداـ استراتيجية المتناقضات 
في تعديل التصكرات البديمة لبعض 
المفاىيـ العممية لطالبات الصف 

 العاشر األساسي

The impact of the use of 
the strategy of 

contradictions in modifying 
the alternative perceptions 
of some scientific concepts 
of the tenth grade students 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نبيمة سعيد محمكد 
 االستاد

تحميل كتاب النصكص كالمطالعة 
سع األساسي في ضكء لمصف التا

 معايير األدب اإلسبلمي

Analysis of textbook and 
reading for the ninth grade 
in the light of the standards 

of Islamic literature 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

منى مطمق ابراىيـ 
 النخالو

أثر استخداـ طريقة حل المشكبلت 
يس التربية اإلسبلمية عمى في تدر 

تحصيل تبلميذ الصف السادس 
 األساسي بمحافظة غزة

The Effect of Using 
Problem Solving in 

Teaching Islamic Education 
on the Achievement of 
Sixth Grade Students in 

Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 مرزكؽ أبك إيياب دمحم
 كرد

أثر برمجيات الكسائط المتعددة في 
اكتساب ميارة البرمجة األساسية 
كاالتجاه نحك مادة التكنكلكجيا لدػ 

 طالبات الصف العاشر

The impact of multimedia 
software on the acquisition 
of basic programming skills 

and the trend toward 
technology in the tenth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ممدكح خضر سعيد 
 فركانة

مستكيات التعميـ التأممي لدػ معممي 
 المغة اإلنجميزية في جامعات غزة

Levels of Reflective 
Teaching Among Student 
Teachers of English in 

Gaza Universities 

جامعة ال ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

WEBCTأثر برنامج بػ ) ىماـ عمى سالـ النباىيف ( عمى  
تحصيل الطالبات المعممات لمكسائل 
كالتكنكلكجيا في التعميـ لكمية التربية 
بالجامعة اإلسبلمية كاتجاىاتيف 

 نحكىا كاالحتفاظ بيا

The impact of the WEBCT 
program on the 

achievement of female 
teachers of the means and 
technology in the education 
of the Faculty of Education 
of the Islamic University 

and their attitudes towards 
them and their retention 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

طبلؿ عبد ىاشـ 
 طباسي

لعة كالنصكص إثراء كتاب المطا
لمصف التاسع األساسي بفمسطيف 
بالقيـ الدينية الكاردة في سكرة يكسف 

Enriching the book of 
reading and texts for the 
ninth grade in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2006
سبلميةاإل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 with the religious values عميو السبلـ
contained in Surat Yusuf 

(peace be upon him) 
أثر برنامج محكسب عمى تنمية  معيف أحمد دمحم منصكر

ميارات التحكيل اليندسي لدػ 
 طبلب الصف العاشر بغزة

The impact of a 
computerized program on 

the development of 
engineering conversion 
skills among tenth grade 

students in Gaza 

تير ماجس 2006 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تقكيـ بعض االجراءات المنيجية  خميل أحمد محمكد لبد
المستخدمة في رسائل ـ المقدمة 
لكميات التربية في الجامعات 

 الفمسطينية بغزة

Evaluation of some of the 
methodological procedures 
used in letters submitted to 
the faculties of education in 
the Palestinian universities 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تقكيـ المحتكػ العممي لمنياج الثقافة  دمحم فؤاد دمحم أبك عكده
التقنية المقرر عمى طمبة الصف 
 العاشر في ظل أبعاد التنكر التقني

Evaluation of the scientific 
content of the curriculum of 
the technical culture to be 
decided on the tenth grade 

students in light of the 
dimensions of technical 

enlightenment 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

بساـ خميل دمحم 
 المشيراكؼ 

تقييـ أداء المعمميف في تدريس 
التحدث في المرحمة  ميارات

 التحضيرية في منطقة جباليا

Evaluation Teachers' 
Performance in Teaching 

Speaking Communicativelly 
in Preparatory Stage in 

Jabalia Area 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبدربو ىاشـ عبدربو 
 السميرؼ 

ذىني أثر استخداـ طريقة العصف ال
لتدريس التعبير في تنمية التفكير 

اإلبداعي لدػ طالبات الصف الثامف 
 األساسي بغزة

The impact of using 
brainstorming method to 
teach expression in the 
development of creative 

thinking among the eighth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

ناىج كطرؽ م
 تدريس

دمحم عطا هللا إبرىيـ 
 أبكالعطا

كاقع ممارسة المناشط المغكية غير 
الصفية في مدارس ككالة الغكث 
الدكلية بغزة كما يراىا المديركف 

 كالمعممكف 

The reality of the practice 
of non-classroom language 

activities in UNRWA 
schools in Gaza as seen by 
the principals and teachers 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سيا غازػ سميماف 
 ابكمعيمق

مدػ تضمف محتكػ منياج العمـك 
لطمبة الصف السادس لبعض 

مفاىيـ التربية الكقائية كاكتسابيـ ليا 
 في مدارس قطاع غزة

The content of the science 
curriculum content for sixth 
grade students included 

some concepts of 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



preventive education and 
their acquisition in the Gaza 

Strip schools 
أحمد خالد مسمـ 

 أبكطاحكف 
أثر برنامج مقترح بالنمكذج البنائي 
في إكساب ميارة الرسـ اليندسي 

التكنكلكجيا لمصف التاسع بمنيج  

The effect of a proposed 
program on the structural 
model in providing the skill 
of engineering drawing with 
the technology curriculum 

for the ninth grade 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أيمف عبد ربو سالـ أبك 
 منديل

فاعمية استخداـ الحاسكب في 
تدريس بعض قكاعد الكتابة عمى 
 تحصيل طمبة الصف الثامف بغزة

The Effectiveness of Using 
Computer in Teaching 

Some Writing Rules on the 
Achievement of Eighth 

Grade Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سعيد منيب شحيبر دمحم تقكيـ محتكػ مقرر العمـك لمصف  
العاشر األساسي في ضكء المعايير 

 اإلسبلمية

Evaluation of the content of 
the science course for the 
tenth grade in the light of 

Islamic standards 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مجدؼ خضر شعباف 
كردؼال  

برنامج مقترح في عمك الصحة 
كالبيئة الكساب الكعي الدكائي 

 لطبلب التاسع بغزة

A proposed program at the 
highest level of health and 

environment to raise 
awareness of the medical 
students of the ninth in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مازف خميل دياب ابك 
 ندػ

استخداـ خرائط المفاىيـ في  فاعمية"
تعمـ قكاعد المغة اإلنجميزية لدػ 
في محافظات  تبلميذ الصف التاسع

 "غزة

"The Effectiveness of using 
concept maps on larning 
English Grammar Among 
Ninth Graders in Gaza 

Governorates" 

ة الجامع ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مستكػ فيـ طمبة العمـك العامة في  عبل شحده دمحم الكحمكت
األحياء بكميات التربية بجامعات 
غزة لمقضايا البيكأخبلقية كاتجاىتيـ 

 نحكىا

The level of understanding 
and orientation of general 
science students in the 
biology faculties of the 
Gaza universities to the 

issues of bioethics 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

خيرات خميل احمد 
 القاضي

برنامج مقترح لمعالجة الصعكبات 
التي تكاجو طبلب الجامعة في 
ميارات التكاصل بالمغة اإلنجميزية 

 ىي غزة

A Suggested Program for 
Tackling Difficulties Gacing 

University Students in 
English Communication 

Skills is Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

بيجت محمكد بيجت 
 اسماعيل

تقكيـ ميارات تدريس التكنكلكجيا 
لدػ الطمبة المعمميف 

Assessment of the skills of 
teaching technology to the 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



بالجامعةاإلسبلمية في ضكء 
 المعايير العالمية لؤلداء

students of the Islamic 
University in light of the 

international standards of 
performance 

تقكيـ مساؽ تكنكلكجيا المعمكمات  دمحم صبلح خميل شرؼ
لي بجامعة كشبكات الحاسب اآل

األقصى في ضكء معايير الثقافة 
 الحاسكبية كمدػ اكتساب الطمبة ليا

Evaluation of the course of 
information technology and 
computer networks at Al-
Aqsa University in light of 
the standards of computer 
culture and the extent of 

student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تطكير أدكات لغة الفيجكاؿ  خالد سمير محمكد عيد
بيسؾ في تنمية ميارات تصميـ 
التقكيـ لدػ طمبة العمـك التطبيقية 
كتكنكلكجديا التعميـ بالجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

The effectiveness of the 
development of Visual 

Basic tools in developing 
the skills of calendar design 
among students of applied 
science and technological 
education in the Islamic 

University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

خالد دمحم عبدالمطيف 
 المزيف

القيـ األخبلقية المتضمنة في 
كتب لغتنا الجميمة لممرحمة محتكػ 

األساسية الدنيا كمدػ اكتساب 
 تبلميذ الصف الرابع األساسي ليا

The ethical values included 
in the content of our 

beautiful language books 
for the lower elementary 
stage and the extent to 
which the fourth grade 

pupils have acquired them 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سكسف شاىيف 
 عبدالرازؽ الشخريتي

أثر برنامج مقترح في تنمية بعض 
ميارات القراءة لدػ تبلميذ الصف 
الثالث األساسي في مدارس ككالة 

 الغكث الدكلية

The impact of a proposed 
program on the 

development of some 
reading skills among third 
grade students in UNRWA 

schools 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

الميارات العقمية المتضمنة في أسئمة  عمي سعيد أحمد لبد
كتب التربية اإلسبلمية في ضكء 
نمكذج مارزانك كمدػ اكتساب طمبة 

 الصف العاشر ليا

The mental skills included 
in the questions of Islamic 
education books in the light 
of the Marzano model and 
the extent of the acquisition 
of the tenth grade students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

خالد سمماف حميد 
 ضيير

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
بلج التصكرات التكليدؼ في ع

البديمة لعض المفاىيـ الرياضية لدػ 
 طبلب ا لصف الثامف األساسي

The impact of the use of 
the constructional learning 
strategy in the treatment of 
alternative perceptions of 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



mathematical concepts 
among eighth graders 

مجدؼ أحمد جمعة 
 البايض

مستكػ التنكر التكنكلكجي لدػ 
طبلب قسـ الحاسكب تخصص 
البرمجيات كالشبكات بكمية مجتمع 

 العمـك المينية كالتطبيقية

The level of technological 
enlightenment among 

students of the computer 
department specialized in 
software and networks in 
the Faculty of Applied and 

Applied Sciences 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج محكسب في تنمية  اكـر دمحم عطكة الرقب
ميارات التبلكة لدػ طبلب الصف 

 الحادؼ عشر

The effectiveness of a 
computer program in 

developing reading skills 
among eleventh graders 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

جيياف احمد شحاده 
 العماكؼ 

أثر استخداـ طريقة لعب األدكار في 
تدريس القراءة عمى تنمية ميارات 
التفكير التأممي لدػ طمبة الصف 

 الثالث األساسي

The effect of using the role 
play method in teaching 

reading on the development 
of thinking thinking skills 

among third grade students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميارات ما كراء المعرفة المتضمنة  سماح احمد ديب حجك
في أسئمة كتب التكنكلكجيا لممرحمة 

 األساسية العميا بفمسطيف

The meta-knowledge skills 
included in the Technology 
Books Questions for the 
Higher Basic Stage in 

Palestine 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم احمد عبدهللا ابك 
 طعيمة

أثر برنامج بالعيادات القرائية في 
عبلج بعض الميارات القرائية لدػ 

الصف الرابع األساسي تبلميذ  

Effect of literacy program in 
the treatment of some 

reading skills in the fourth 
grade students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كساـ حسف دمحم شيخ 
 العيد

تحميل النشاطات التقكيمية في كتاب 
لغتنا الجميمة لمصف الرابع  
سي في ضكء ميارات التفكير األسا

 اإلبداعي كمدػ اكتساب الطمبة ليا

Analyzing the calendar 
activities in our beautiful 
language book for the 

fourth grade in the light of 
the skills of creative 

thinking and the extent of 
student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2010
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميسكف نصر شعيب 
 الفرا

تحميل كتاب لغتنا الجميمة لمصف 
الرابع األساسي في ضكء التفكير 
 اإلبداعي كمدػ اكتساب الطمبة لو

Analyzing the book of our 
beautiful language for the 
fourth grade in the light of 
the creative thinking and 

the extent of student 
acquisition 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رقية فخرؼ مصطفى 
 األغا

تحميل كتاب المغة العربية لمصف 
 الحادؼ عشر مف منظكر مأثكراتي

Analysis of the Arabic 
language book for 11th 

جامعة ال ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



grade from an 
anthropological perspective 

أحمد رشاد مصطفى 
 االسطل

مستكػ الميارات القرائية كالكتابية 
لدػ طمبة الصف السادس كعبلقتو 

 بتبلكة كحفع القرآف الكريـ

The level of reading and 
writing skills among sixth 

graders and their relation to 
reading and memorizing the 

Holy Quran 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

احمد عبدربو عايش 
 مقبل

أثر استخداـ أسمكبي المجمكعات 
البريدية كالمكسكعات العممية عمى 
التحصيل في مبحث التكنكلكجيا 
لدػ طبلب الصف العاشر 

 كاتجاىاتيـ نحكىا

The effect of the use of the 
methods of postal groups 

and scientific encyclopedias 
on the achievement in the 
field of technology among 
the tenth grade students 
and their attitudes toward 

them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دينا جماؿ عبد السبلـ 
 المصرؼ 

أثر استخداـ لعب األدكار في 
القيـ االجتماعية في محتكػ  اكتساب

كتاب لغتنا الجميمة لطمبة الصف 
 الرابع األساسي بمحافظة غزة

The impact of the use of 
role play in the acquisition 

of social values in the 
content of our beautiful 
language book for the 

fourth grade students in 
Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية  دمحم نايف دمحم ابكعكر
بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدػ 
تبلميذ الصف السادس األساسي 

 بمدارس خانيكنس

A program of educational 
games for the development 
of some creative reading 

skills among the sixth grade 
pupils in Khan Younis 

schools 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صابريف اديب يكنس 
 الغكؿ

مستكػ جكدة كتاب التاريخ المقرر 
عمى الصف التاسع األساسي مف 
كجية نظر مشرفي كمعممي التاريخ 

 في محافظات غزة

The level of quality of the 
book of history scheduled 

on the ninth grade, from the 
point of view of supervisors 
and teachers of history in 
the governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حامد احمد محمكد 
 الحناكؼ 

دكر كتاب التكنكلكجيا لمصف الثاني 
ي إكساب الطمبة بعض عشر ف

المعايير العالمية لتكنكلكجيا 
 المعمكمات

The role of the 12th grade 
technology book in 

providing students with 
some international 

standards for information 
technology 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف محمكد دمحم 
 شحادة

تقكيـ محتكػ منياج العمـك العامة 
لممرحمة األساسية الدنيا بفمسطيف في 

Evaluation of the content of 
the general science 

الجامعة   ماجستير 2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 curriculum for the minimum ضكء متطمبات التنكر الصحي
basic stage in Palestine in 

the light of the 
requirements of 
enlightenment 

منكة كصفي شاكر 
 شيكاف

برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية 
ميارات التفكير العميا لدػ الطالبات 

المتفكقات في الصف التاسع 
 األساسي

A proposed program in 
mathematics to develop the 
higher thinking skills of the 
best students in the ninth 

grade 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كاقع استخداـ معممي المغة العربية  دمحم عطية احمد عفانة
ألساليب التقكيـ في المرحمة 

اإلعدادية في مدارس ككالة الغكث 
الدكلية في قطاع غزة في ضكء 

 االتجاىات الحديثة

The reality of the use of 
Arabic language teachers 

for the methods of 
assessment in the 

preparatory stage in 
UNRWA schools in the 
Gaza Strip in the light of 

recent trends 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سحر محمكد عبدالفتاح 
 سمكر

أثر تكظيف الصفكؼ االفتراضية 
ـ الفقو اإلسبلمي في اكتساب مفاىي

لدػ طالبات الدبمـك المتكسط 
 كاتجاىاتيـ نحكىا

The impact of the 
recruitment of the virtual 
classes in acquiring the 

concepts of Islamic 
jurisprudence among the 

students of the intermediate 
diploma and their attitudes 

towards it 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف محمكد عبد 
 أبكعاذرة

أثر استخداـ األغاني التربكية عمى 
تحصيل طبلب الصف الثالث بالمغة 

 اإلنجميزية في رفح

The effect of using 
Educational songs on 

thethird Graders' 
Achievement in English 

language in Rafah 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مستكػ الكعي بمخاطر التمكث  اياد شكقي صبحي البنا
البيئي لدػ معممي المرحمة األساسية 

 في قطاع غزة

Level of awareness of the 
risks of environmental 

pollution among the primary 
stage teachers in the Gaza 

Strip 

جامعة ال ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم عبدالسبلـ سمماف 
 اليازكرؼ 

تقكيـ محتكػ منياج القضايا 
المعاصرة لمصف الثاني عشر في 
ضكء االتجاىات العالمية الحديثة 

 كمدػ اكتساب الطمبة ليا

Evaluating the content of 
the 12th grade curriculum 
in the light of recent global 
trends and the extent to 
which students acquire 

them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



فتحي حماد مكسى ابك 
 مكسى

مستكػ إتقاف ميارات تجكيد القرآف 
الكريـ لدػ طمبة الصف العاشر 
 األساسي كعبلقتو باتجاىاتيـ نحكىا

The level of mastery of 
Quranic recitation skills 

among the students of the 
tenth grade and their 

relation to their attitudes 
toward them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف أسمكب الدراما في تنمية  رىاـ نعيـ عمي الطكيل
المفاىيـ كبعض عمميات العمـ بمادة 

لصف الرابع العمـك لدػ طالبات ا
 األساسي بغزة

The impact of employing 
the method of drama in the 
development of concepts 

and some science 
processes in the science of 

fourth grade students in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صابر عبدالكريـ دمحم 
 أبكميادؼ

رات التفكير الناقد المتضمنة في ميا
منياج الفيزياء لممرحمة الثانكية 

 كمدػ اكتساب الطمبة ليا

Critical thinking skills 
included in the physics 

curriculum of the secondary 
stage and the extent to 
which students acquire 

them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

ؽ مناىج كطر 
 تدريس

فاعمية إثراء منياج تكنكلكجيا التعميـ  تياني زياد كامل فكره
باستخداـ الشبكة االجتماعية 
Facebook في تنمية ميارات  
استخداـ الحاسكب كاالنترنت لدػ 
الطالبات المعممات بالجامعة 

 اإلسبلمية بغزة.

Effectiveness of enriching 
the curriculum of the 

technology of education 
using the social network 

Facebook in the 
development of computer 
and Internet skills among 
female students at the 

Islamic University of Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبلء احمد مصطفى 
 الدحدكح

تصكر مقترح لتكظيف الشبكة 
اعية االجتم Facebook في  
 الجامعات الفمسطينية

Imagine a proposal to 
employ the Facebook social 

network in Palestinian 
universities 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر برنامج مقترح لتنمية ميارات  ىناء ناصر عكدة عفانة
الحس العددؼ لدػ طالبات الصف 

مس األساسيالخا  

The impact of a proposed 
program for the 

development of numerical 
sense skills among fifth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

آماؿ عبدالقادر أحمد 
 الكحمكت

فاعمية تكظيف إستراتيجية البيت 
ات الدائرؼ في تنمية المفاىيـ كميار 

التفكير البصرؼ بالجغرافيا لدػ 
 طالبات الصف الحادؼ عشر بغزة

Effectiveness of employing 
the ring house strategy in 

the development of 
concepts and visual 
thinking skills in the 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

كطرؽ مناىج 
 تدريس



geography of 11th grade 
students in Gaza 

إيفكف راغب عثماف 
 الخطيب

WebQuestأثر استخداـ  عمى  
ميارات القراءة كالفيـ لمغة اإلنجميزية 

في الصف السابع األساسي 
الفمسطيني كمكاقفيـ تجاه 

WebQuest 

The Impact of Using 
WebQuest on The 

Palestinian  Seventh 
Graders' English Reading 
Comprehension Skills and 

their attitudes towards 
WebQuest 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج محكسب لعبلج  بركو دمحم دمحم عكض
الضعف في بعض الميارات القرائية 
 لدػ تبلميذ الصف الرابع األساسي

The effectiveness of a 
computer program to treat 
weakness in some reading 
skills in the fourth grade 

students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كميميا كماؿ حسيف 
 أبكسمطاف

.( K.W.Lأثر استخداـ إستراتيجية )
في تنمية المفاىيـ كالتفكير المنطقي 
في الرياضيات لدػ طالبات الصف 

 التاسع األساسي

The impact of the use of 
the KWL strategy in the 
development of concepts 

and logical thinking in 
mathematics among the 

ninth grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صالح احمد عطية 
 مكسى

تقكيـ محتكػ كتب العمـك الفمسطينية 
ي كاإلسرائيمية لمصف الرابع األساس

TIMSSفي ضكء معايير  دراسة  
 مقارنة

Evaluation of the content of 
Palestinian and Israeli 

science books for the fourth 
grade in the light of the 

TIMSS standards 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاطمة مكسى احمد 
 الخالدؼ

العربية  مستكػ تكظيف معممي المغة
في المرحمة الثانكية لمستحدثات 

التكنكلكجيا في ضكء معايير الجكدة 
 الشاممة

The level of employment of 
Arabic language teachers in 

the secondary stage of 
technology innovations in 
light of the overall quality 

standards 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

ناىج كطرؽ م
 تدريس

دمحم محمكد صالح 
 الزناتي

تقكيـ برنامج تدريب معممي العمـك 
بالمدارس الحككمية في ضكء 

 معايير الجكدة الشاممة.

Evaluation of the training 
program for science 

teachers in government 
schools in light of the 

overall quality standards. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حسني دمحم حسني 
 العتاؿ

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى 
التكاصل في تنمية بعض ميارات 
التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف 

 السابع األساسي

The effectiveness of a 
proposed program based 
on communication in the 
development of some 

mathematical thinking skills 
among seventh grade 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



students 
رشا صبحى جمعة 

 أبكقكرة
أثر تكظيف برنامج الككرت في 

تنمية المفاىيـ كميارات حل المشكمة 
بالعمـك لدػ طالبات الصف العاشر 

 األساسي بغزة

The impact of the 
recruitment of the 
curriculum in the 

development of concepts 
and skills to solve the 

problem in the science of 
the tenth grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد عبد هللا ذياب 
 الفي

أثر إثراء محتكػ التربية اإلسبلمية 
ـ األمنية في اكتساب ببعض المفاىي

 طمبة الصف الحادؼ عشر ليا

The impact of enriching the 
content of Islamic education 

with some security 
concepts in the acquisition 

of 11th grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تخداـ خرائط التفكير في فاعمية اس دمحم نعيـ العبد ابكسكراف
تنمية ميارات حل المسألة اليندسية 
كاالتجاه نحكىا لدػ طبلب الصف 

 الثامف األساسي

Effectiveness of using maps 
of thinking in developing 
the skills of solving the 

engineering problem and 
towards it in the eighth 

grade students 

الجامعة   ماجستير 2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مركة أحمد عبداليادػ 
 غانـ

تكظيف بعض أناشيد فضائية طيكر 
الجنة في تنمية مفاىيـ التربية 
اإلسبلمية كالميكؿ نحكىا لدػ 
 طالبات الصف الرابع األساسي

The use of some of the 
songs of the birds of 

Paradise in the 
development of the 
concepts of Islamic 

education and tendencies 
towards it in the fourth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ التمثيبلت الرياضية  دمحم احمد دمحم ابك ىبلؿ
عمى اكتساب المفاىيـ كالميل نحك 
الرياضيات لدػ طبلب الصف 

ساسيالسادس األ  

The effect of the use of 
mathematical 

representations on the 
acquisition of concepts and 

the tendency towards 
mathematics among sixth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىماـ عبدهللا عمي 
 السردؼ

في تقكيـ أدكات البحث المستخدمة 
البحكث التربكية لدػ طمبة الدراسات 
 العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة

Evaluation of research tools 
used in educational 

research among graduate 
students at the Islamic 

University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أسماء عمياف مضعاف 
ك مساعدأب  

صكرة العرب كالمسمميف في المناىج 
 اإلسرائيمية

The image of Arabs and 
Muslims in the Israeli 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



curriculum 
ميسكف دمحم عمياف 

 النباىيف
أثر تكظيف المسرح كالدراما بالفيديك 
في اكتساب مفاىيـ الفكر اإلسبلمي 

طالبات الصف العاشر بغزةلدػ   

The impact of the 
employment of theater and 
video drama in gaining the 
concepts of Islamic thought 

among students of the 
tenth grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مجدؼ جمعة سبلمة 
 برىـك

جمكث أثر تكظيف نظرية راي
التكسعية عمى تنمية بعض المفاىيـ 
كالميارات التكنكلكجية لدػ طبلب 
 الصف العاشر األساسي بغزة

The impact of Raigloth's 
expansionist theory on the 

development of some of the 
concepts and technological 

skills of the tenth grade 
students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبلء حسف احمد 
 عكيضة

األخطاء القرائية الشائعة لدػ طمبة 
الصف الثالث األساسي في ضكء 

 المستكيات المعيارية.

Common reading errors 
among third graders in light 

of standard levels. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ستدري  

عبد المجيد حمدهللا 
 عبدالرحمف االشقر

أثر تكظيف األلعاب التربكية 
إلكساب بعض القيـ ألطفاؿ 
 الرياض في محافظات غزة

The impact of the 
employment of educational 
games to give some values 
to the children of Riyadh in 

the provinces of Gaza 

 الجامعة ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تقكيـ األساليب اإلحصائية  دمحم عبدهللا عمي السردؼ
المستخدمة في البحكث التربكية 
 بالجامعة اإلسبلمية كالحمكؿ البديمة

Evaluation of statistical 
methods used in 

educational research at the 
Islamic University and 
alternative solutions 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف األنشطة المغكية في  ياسر سبلمة سالـ عمار
تنمية بعض الميارات الكتابية لدػ 
 طمبة الصف السادس األساسي

The impact of the 
employment of language 

activities in the 
development of some 

written skills among sixth 
grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صييب دمحم شعباف 
 عمكاف

أثر تكظيف الدراما التعميمية عمى 
التحصيل كاالحتفاظ بو في تدريس 
النصكص األدبية لدػ تبلمذة 

 الصف الرابع األساسي

The impact of the 
employment of educational 
drama on the achievement 

and retention in the 
teaching of literary texts of 
students in the fourth grade 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سماىر فايز عبدالحميد 
 سميـ

مدػ تكظيف معممي المرحمة 
األساسية الدنيا لمعايير األداء 
المغكؼ السميـ مف كجية نظر 

شرفيف كمديرؼ المدارسالم  

The extent to which 
teachers of the lower basic 
stage are employed for the 

standards of sound 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



language performance from 
the point of view of 

supervisors and principals 
رةغادة حسف أحمد شقك  إثراء محتكػ منياج المغة العربية  

لمصفكؼ األربعة األكلى في ضكء 
 مفاىيـ حقكؽ اإلنساف

To enrich the content of the 
Arabic language curriculum 
for the first four grades in 
the light of the concepts of 

human rights 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ريستد  

كائل منصكر احمد 
 برىـك

المشكبلت البيئية المتضمنة في 
محتكػ كتاب الجغرافيا لمصف 
الثامف األساسي كمستكػ اكتساب 

 الطمبة ليا

The environmental 
problems included in the 
content of the geography 
book for the eighth grade 
and the level of student 

acquisition 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

إيماف مصطفى عبد 
 أبكعراـ

تقكيـ برامج األطفاؿ عبر إذاعة 
كفضائية األقصى في ضكء مفاىيـ 
حقكؽ الطفل المتضمنة في مقررات 

 حقكؽ اإلنساف بككالة الغكث

Evaluation of children's 
programs through Al-Aqsa 
radio and space in light of 

the concepts of the rights of 
the child contained in the 
human rights decisions of 

UNRWA 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

احمد كماؿ دمحم 
 عمادالديف

أثر استخداـ السرد القصصي لتنمية 
بعض ميارات االستماع في القراءة 

األساس لدػ طمبة الصف الرابع 
 كاتجاىاتيـ نحكىا

The impact of the use of 
narrative narratives to 
develop some of the 
listening skills in the 

reading of fourth grade 
students and the basis of 

their attitudes towards them 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

قاسـ ناصر فخرؼ 
 المجايدة

تقكيـ منياج التربية الفنية بالصف 
التاسع األساسي مف كجية نظر 
 المعمميف كتصكر مقترح لتطكيره

Evaluation of the curriculum 
of art education in the ninth 

grade from the point of 
view of teachers and a 

proposed proposal for its 
development 

تير ماجس 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عماد الديف عبد الرحمف 
 حسيف ياسيف

الصعكبات التي تكاجو طمبة كمية 
التربية البدنية كالرياضية في تطبيق 
الجكانب العممية لمساقات الجمباز 

 بجامعة األقصى بغزة.

Difficulties faced by 
students of the Faculty of 
Physical Education and 
Sports in applying the 
practical aspects of 

gymnastics courses at Al-
Aqsa University in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The effectiveness of using 2013فعالية برنامج قائـ عمى استراتيجيات سحر حمادة عبدالقادر 



التعمـ النشط عمى أداء طمبة الصف  الصالحي
مادة المغة اإلنجميزية في الرابع في 

 مدارس ككالة الغكث بغزة

a Programme based on 
active learning strategies on 

fourth graders English 
performance in Gaza 

UNRWA schools 

 تدريس اإلسبلمية

نداء عزك اسماعيل 
 عفانة

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
بالدماغ ذؼ الجانبيف في تدريس 
العمـك لتنمية بعض عادات العقل 
المنتج لدػ طالبات الصف التاسع 

 األساسي بغزة

The Effect of using 
Learning on based on Brain 

of two sides Strategy in 
Teaching Science for 

developing Some Habits of 
mind for the ninth Grade 

Female in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسماعيل ابراىيـ احمد 
 حرب

فاعمية برنامج التعمـ المدمج في 
تطكير كاستبقاء ميارات الكتابة 

بالمغة اإلنجميزية لدػ طبلب الصف 
 العاشر في فمسطيف

"The Effectiveness of a 
Blended Learning Program 

on Developing and 
Retention of Palestinian 
Tenth Graders' English 

Writing Skills" 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مركة عمى عبداليادػ 
 مينا

فاعمية إستراتيجية شكل البيت 
الدائرؼ في تنمية المفاىيـ العممية 

في  كميارات  التفكير المنظكمي
العمـك الحياتية لدػ طالبات الصف 

 الحادؼ عشر في غزة

The Effective of Using 
Roundhouse Strategy to the 
Development Concepts and 
Systemic Thinking Skills in 
Biology for the Eleventh 

Grade Students 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ابراىيـ  منكر سالـ
 مصبح

تقكيـ االختبارات المكحدة لمبحث  
المغة العربية في المرحمة األساسية 
بمدارس ككالة الغكث بغزة كفق 

 المعايير العالمية

Evaluation of unified exams 
of the Arabic language 
according to the global 
standards in elementary 

stage in UNRWA schools of 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية استخداـ الرسـك الكرتكنية في  دمحم حسف احمد االشقر
تصكيب التصكرات البديمة لبعض 
المفاىيـ اليندسية لدػ طبلب 
 الصف السادس األساسي بغزة

The Effectiveness of Using 
Cartoons for Correcting 

Alternative Conceptions of 
Some Geometric Concepts 
of 6th Grad Students Basic 

at Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميند يكسف عبدالقادر 
 صياـ

فاعمية برنامج مقترح في ضكء 
TRIZمبادغ نظرية تريز  لتنمية   

التفكير اإلبداعي في مادة 
 التكنكلكجيا لدػ طمبة الصف السابع

 األساسي

Effectiveness of the 
proposed program in light 

of the principles of the 
theory of TRIZ for the 

development of creative 
thinking in material 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



technology in the seventh 
grade students 

امل زىير محمكد 
لشرباصيا  

فاعمية المدخل الجمالي في تنمية 
المفاىيـ كالميارات الصحية بمادة 
العمـك لدػ طالبات الصف السادس 

 األساسي بغزة

The effectiveness of beauty 
approach in developing 

concepts and hygienic skills 
in science in the girl 

students of the sixth grade 
in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ األلغاز في تنمية  فكرؼ كامل خميل الفميت
تحصيل المفردات كاالحتفاظ بيا 
كاالتجاىات نحك المغة اإلنجميزية 
 لدػ طمبة الصف العاشر بفمسطيف

The Effectiveness of Using 
Puzzles in Developing 

Palestinian Tenth Graders 
Vocabulary Achievement, 
Retention and Attitudes 

Towards English 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سياـ جماؿ الديف سميـ 
 ابكعيطة

فاعمية شبكة التكاصل االجتماعي 
"الكيكي" في تنمية المفاىيـ 

التكنكلكجية كميارات اإلنترنت لدػ 
سع األساسي طالبات الصف التا
 بغزة

The effectiveness of social 
communication in 

developing of technological 
concepts in the girl 

students of the nineth 
grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مركة دمحم ابراىيـ خمف 
 هللا

فاعمية تكظيف معمل الرياضيات 
نمية ميارات التفكير اليندسي في ت

كالتحصيل لدػ طالبات الصف 
 السابع بمحافظة رفح

The effectiveness of math's 
laboratory functioning in 

developing skills of 
geometrical thinking and 
achievement in the girl 

students of the 7th Grade 
of Rafah Governorate 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أماني جمعػة خمف 
 السمؾ

أثر تكظيف إستراتيجية القبعات 
الست في تدريس المغة اإلنجميزية 
عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدػ 
طالبات الصف الثامف ا ألساسي 

 بغزة

The impact of using (Six 
Hats) strategy on teaching 

English Language for eighth 
Graders on developing 

creative thinking in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم سميح حسيف أبك 
 ندػ

ميارات التفكير فكؽ المعرفي 
المتضمنة في محتكػ منياج العمـك 
لمصف العاشر األساسي كمدػ 

 اكتساب الطمبة ليا

The skills of ultra-cognitive 
reasoning included in the 
curriculum of science for 
the tenth grade and the 
extent of the students' 

acquaintance for it 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

الياـ حرب دمحم ابك 
 الريش

فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ  
ف المدمج في تحصيل طالبات الص

العاشر في النحك كاالتجاه نحكه في 
 غزة

The effectiveness of 
program based on blended 
learning on tenth female 
graders' achievement in 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Grammar and their attitude 
towards it in Gaza 

أحمد عطاهللا أحمد 
 بيمكؿ

ر استخداـ استراتيجية التعميـ أث
المتمايز في تحسيف ميارات فيـ 
القراءة لدػ طبلب الصف التاسع 
في مبحث المغة اإلنجميزية في 

 مدارس األنركا في غزة

The Effect Of differentiated 
instruction strategy on 

Developing Ninth Graders 
English Reading 

Comprehension skills At 
Gaza UNRWA Schools 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ إستراتيجية جيجسك  ىاني فايز ربيع المطكؽ 
(Jigsaw في تنمية التفكير الناقد )
كاالتجاه  نحك العمـك لدػ طمبة 

 الصف الثامف بغزة

The effectiveness of the 
use of Jigsaw strategy in 

developing critic reasoning 
and attitude towards 

science in the eighth grade 
students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية كتاب تفاعمي محكسب في  احمد عمى احمد ابكزايده
تنمية ميارات التفكير البصرؼ في 
التكنكلكجيا لدػ طبلب الصف 

اسي بغزةالخامس األس  

Effectiveness of a 
computerized interactive 

book in the development of 
visual thinking skills in 

technology among students 
in the fifth grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أمل حمدؼ شعباف 
 رجب

دقائقي فاعمية إستراتيجية التمثيل ال
لممادة في تنمية المفاىيـ الكيميائية 
كميارات التفكير البصرؼ في العمـك 

لدؼ طالبات الصف التاسع 
 األساسي بغزة

Effectiveness of the 
particulate representation of 

matter strategy in 
developing the chemical 
concepts and the skills of 
visual thinking for the 9th 
female graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سمير أحمد مكسى 
 البمعاكؼ 

أثر تكظيف الكاجيات التعميمية عمى 
تنمية ميارات تصميـ قكاعد البيانات 

 -لطمبة كمية العمـك كالتكنكلكجيا
 خانيكنس

Employment Impact on the 
Development of Educational 
Interfaces Database Design 
Skills for Students of the 
College of Science and 

Technology- Khan Younis 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف النماذج المحسكسة في  مريـ عبد محمكد ابكداف
تدريس كحدة الكسكر عمي تنمية 

كير البصرؼ التحصيل كميارات التف
لدؼ طالبات الصف الرابع األساسي 

 بغزة

The effect of employment 
Manipulatives in teaching 
the regular fractions on 

developing the achievement 
and visual thinking skills for 
the female fourth graders in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ؽ مناىج كطر 
 تدريس

سميـ احمد دمحم زيف 
 الديف

فاعمية برنامج محكسب قائـ عمى 
نظرية الذكاءات المتعددة لتنمية 

The effectiveness of 
computerized program 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



ميارات التفكير العممي لدػ طمبة 
 الصف العاشر األساسي بغزة

based on the theory of the 
diversity of intelligences in 
the developing the skill of 
scientific reasoning among 
tenth basic grade student in 

Gaza 
ميارات االقتصاد المعرفي  سعيد تكفيق سعيد شقفة

المتضمنة في محتكػ كتب العمـك 
لممرحمة األساسية العميا بغزة كمدػ 

العاشر ليا اكتساب طمبة الصف  

Knowledge Economy Skills 
Included in the Science 

Books Content for Higher 
Basic Stage in Gaza and 
Tenth Graders' Acquisition 

of Them 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ابراىيـ دمحم نيرك/ ابراىيـ 
 التميني

تقكيـ كتاب الرياضيات لمصف 
الرابع األساسي في فمسطيف كفق 

 TIMSSمتطمبات 

Evaluation Mathematics 
Book for Fourth Grade in 
Palestine According to 
TIMSS Requirements 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ استراتيجية الدعائـ  تغريد سعيد دمحم حمكدة
لمفاىيـ كميارات التعميمية في تنمية ا

حل المسألة الفيزيائية لدػ طالبات 
 الصف العاشر بغزة

The impact of the use of 
educational reinforcement 

in developing answering the 
questions of physics in the 
girl students of the tenth 

grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 مناىج كطرؽ 
 تدريس

مستكػ فيـ معممي العمـك لطبيعة  اياد عايد عيسى دلكؿ
العمـ كاالستقصاء العممي كفق 

 ( بغزةNSTAمعايير )

The Level of Teachers 
Student's Understanding 
and Comprehending of 
Science Teacher for the 

Nature of Science of 
Scientific Inquiry in 

Accordance with (NSTA) 
Standards of Universities in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج مقترح لتنمية الكعي  ىالة حميد عياد ابكعمرة
ببعض القضايا البيكأخبلقية لدػ 
طالبات العمـك بكمية التربية 

 بالجامعة اإلسبلمية

The effectiveness of a 
suggested program of bio-

ethicl issues to deveop 
awareness for science 

department students at the 
Faculty of Education at 

Islamic university in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أحمد عبدالكىاب يكسف 
 مقداد

نتاج  دكر المغة األـ في اكتساب كا 
ت المفظية لدػ متخصصي المتبلزما

المغة اإلنجميزية في الجامعات 
 الفمسطينية

The Role of Mother Tongue 
in Reception and 

Production of Collocations 
by English Majors at the 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Palestinian Universities 
عبدهللا عطية عبدالكريـ 

كشاكيشاب  
لتنمية ميارات  برنامج مقترح "

تصميـ المقررات اإللكتركنية عبر 
التعميـ  الكيب لدػ طالبات تكنكلكجيا

بغزة -بجامعة األقصى " 

A Suggested Program to 
Develop the Skills of 
Designing E-courses 

Through the WEP for the 
Female Students at the 
Educational Technology 
Department Al-Aqsa 
University - Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سميح جماؿ سميح 
 أبكغالي

تقكيـ برنامج إعداد معمـ الحاسكب 
كأساليب تدريسو بالجامعة اإلسبلمية 

 بغزة

Evaluation of qualifying 
computer teacher program 
and  methods of teaching it 
in the Islamic University of 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فادؼ كماؿ طالب 
 النجار

مستكػ إتقاف طمبة المغة اإلنجميزية 
لمكتابة الصكتية )النطق البريطاني( 

 كعبلقتو ببعض المتغيرات

Mastery Level of Phonetic 
Transcription of Received 

Pronunciation among 
English Majors and Its 
Relation with Some 

Variables 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مدػ تضمف محتكػ كتاب الجغرافيا  ختاـ أحمد دمحم الكحمكت
لمصف السادس األساسي لميارات 
التفكير الناقد بفمسطيف كاكتساب 

 الطمبة ليا.

The Content Of Inclusion 
For Elementary Sixth Class 

Geography Book For 
Critical Thinking Skills And 
The Student's Acquisition 

Level 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

غادة احمد يكسف 
 بعمكشة

أثر تكظيف األفبلـ الكرتكنية في 
تدريس كحدة السيرة النبكية عمى 

يل طالبات الصف السادس تحص
 األساسي كاتجاىاتيف نحكىا

THE EFFECT OF 
IMPLEMENTING 

ANIMATED FILMS IN 
TEACHING UNIT OF 

PROPHET PIOGRAPHY 
ON THE ACHIEVEMENT 

OF SIXTH GRADER 
FEMALES AND THEIR 

ATTITUDES TOWARDS IT 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 عمي محمكد عبدهللا
 البرعي

فاعمية برنامج محكسب لعبلج 
صعكبات تعمـ القراءة لدػ طمبة 

 الصف الثالث األساسي

The Effectiveness of a 
computerized Program for 

Solving Difficulties of 
Reading to Grade 3 

Students 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سف قنكعمريـ جبر يك  إثراء محتكػ منياج الجغرافيا  
باآليات القرآنية الككنية كأثره في 

الجامعة  ماجستير  2013  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



تنمية المفاىيـ الجغرافية كاالتجاه 
نحكىا لدػ طالبات الصف الخامس 

 األساسي بغزة
عماد دمحم محمكد 

 عاصى
أثر استخداـ مكاقع اإلنترنت الثقافية 

مى التعبير اإلبداعي لدػ طبلب ع
الصف الثاني عشر في شماؿ قطاع 

 غزة

The impact of the use of 
cultural internet sites on 

creative expression among 
students in the twelfth 

grade in the northern Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

جمعة ابك كفاء عكض 
 رخية

أثر قصص األطفاؿ في تنمية 
بعض ميارات التعبير الشفيي 
اإلبداعي لدػ طمبة الصف الرابع 

 األساسي

The effect of the stories of 
children on the 

development of some of the 
creative oral expression 
skills of the fourth grade 

pupils 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

شادؼ عبد الحافع عبد 
 الحافع حميد

أثر تكظيف أساليب التقكيـ البديل 
في تنمية التفكير التأممي كميارات 
رسـ الخرائط بالجغرافيا لدػ طالبات 

 الصف العاشر األساسي

The Impact of Employing 
Alternative Evaluation 

Methods on Developing 
Reflective Thinking and 

Mapping Skills in 
Geography for Tenth 

Female Graders 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رامي تكفيق أحمد 
 المصرؼ 

تقكيـ الرسـك التعميمية في كتب 
العمـك لممرحمة األساسية الدنيا 
ثرائيا في ضكء معايير الجكدة  كا 

 العالمية

Evaluation of illustrations in 
science books of the 

elementary stage and its 
enrichment according to 

standards of global 
goodness 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىاني حميداف سميماف 
 زعرب

أثر استخداـ إستراتيجيات ما كراء 
المعرفة في اكتساب ميارات التفكير 

إلبداعي كالتأممي في دركس القراءة ا
 لمصف الثالث األساسي

The effect of employing the 
metacognitive strategies on 
the acquisition of creative, 
meditative thinking skills in 
reading lessons for the third 

grade 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يل مصباح رمضاف خم
 الزياف

فاعمية برنامج بالرسـك المتحركة في 
اكتساب مفاىيـ السبلمة المركرية 
 لدػ طمبة المرحمة األساسية بغزة

Effectiveness of using 
animation programs in the 
acquistition of concepts of 
traffic safety among the 

students of primary stage in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عمر اسماعيل 
 عبدالقادر كمكب

تصكر مقترح إلثراء الميارات 
الحياتية المتضمنة بمناىج العمـك 

Suggested conception to 
enrich life skills included in 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



لممرحمة األساسية الدنيا، كمدػ 
 اكتساب طمبة الصف الرابع ليا

science curriculums for the 
lower primary school 
phase-fourth grade 

students 
احبلـ مصطفى حسف 

 النكاجحة
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
التكليدؼ في تدريس التربية 

اإلسبلمية عمى التحصيل المعرفي 
 كالتفكير التأممي لدػ طالبات
 الصف التاسع األساس بغزة

The Impact Of Using 
Generative Learning 
Strategy In Teaching 

Islamic Education On Both 
Cognitive Achievement And 

Reflective Thinking For 
Female Students of 

Elementary Ninth Class In 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
دريست  

فعالية استخداـ برنامج الكبينار   ميا ابراىيـ عكدة زعرب
عمى تنمية ميارات التحدث لدػ 
طالبات الصف السابع بمدارس  
ككالة الغكث كتشغيل البلجئيف فى 
 رفح كقمقيف اتجاه ميارة التحدث

The Effectiveness of Using 
Webinar on Improving 
Speaking Skills for the 

Rafah UNRWA Seventh 
Graders and their Anxiety 

in Speaking 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تسنيـ مصطفى دمحم 
 العالـ

أثر تكظيف التعميـ المدمج باستخداـ 
الفيس بكؾ عمي تنمية ميارات 
التكاصل اإللكتركني في مقرر 
التكنكلكجيا لدػ طالبات الصف 

 التاسع األساسي

The Effect of employment 
blended learning uses Face 
book in develop electronic 

communication skills in 
technology book to ninth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

استخداـ السبكرة الذكية في  فاعمية" رياض سميماف دمحم الفرا
حصيل مفردات طبلب تنمية ت

كاالحتفاظ  الصف العاشر في غزة
 "بيا كاتجاىاتيـ نحك المغة اإلنجميزية

The effectiveness of using 
smart boards in developing 
tenth graders' vocabulary 

achievement, retention and 
attitudes towards English in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دعاء عادؿ دمحم 
 أبكخاطر

فعالية مدكنة الكتركنية تكظف 
إستراتيجية جيجسك في تنمية 

المفاىيـ الحاسكبية كميارات اتخاذ 
القرار لدػ طالبات الصف الحادؼ 

 عشر بغزة

The Effectiveness of an 
Electronic Blog Using 
Jigsaw Strategy on 

Improving 11th (eleventh) 
female Graders' Computer 

Concepts and Decision 
Making Skills in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىالة عادؿ صادؽ 
 دغمش

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية 
نتاج ممف اإلنجاز  ميارات تصميـ كا 
اإللكتركني كاالتجاه نحكه لدػ 

امعة طالبات كمية التربية بالج

Effectiveness of a Training 
Program in the 

Development of Design and 
Production Skills of E 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Portfolio and the Female اإلسبلمية بغزة
IUG Students' Attitudes 

Towards it 
لفصكؿ االفتراضية في ا أثر تكظيف" طارؽ زياد خميل النجار

تنمية ميارات استخداـ الحاسكب 
الدعكة  كاالنترنت لدػ طمبة كمية

 "اإلسبلمية

The effectiveness of virtual 
classrooms implementation 
in developing computer and 

internet skills among the 
students of d'awa islamic 

faculty 

الجامعة  ماجستير  2014
إلسبلميةا  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف اسماعيل شحدة 
 الكرد

فاعمية استخداـ األغاني التربكية 
المحكسبة في تطكير مفردات 

كتراكيب المغة اإلنجميزية لدػ طبلب 
الصف الثالث األساسي كدافعيتيـ 

 نحكىما في محافظة رفح

The Effectiveness of Using 
Computerized Songs on 

Developing the Third 
Graders' Achievement Level 

in English vocabulary, 
structures and motivation in 

Rafah Governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية التدريس بدكرة التعمـ  احمد اميف كامل العكو
الخماسية كالقبعات الست في تنمية 

يندسية لدػ ميارات حل المسائل ال
 طبلب الصف الثامف بغزة

Effective Teaching Learning 
Cycle Quintet and Six Hats 

in the Development of 
Problem Solving Skills in 

Engineering Student at the 
Eighth Grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف سميماف سميماف 
كسريةأب  

تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي 
المحكسب لممرحمة األساسية الدنيا 

 بمدارس ككالة الغكث الدكلية

Evaluating the 
Computerized interactive 
Learning Program for the 

Lower Elementary Grade in 
the UNRWA Schools 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

المعرفة البيداغكجية لممحتكػ   مصباح سبلـ صياـدمحم
الرياضي لدػ معممي الصف الثامف 

 األساسي بغزة

Mathematics Teachers' 
Pedagogical Content 

Knowledge of A Geometry 
Unit in Grade Eight 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سكسف مكسى سميماف 
 نصير

تخداـ استراتيجية التعمـ فاعمية اس
بطريقة المشركع عمى تحصيل طمبة 
الصف التاسع كاتجاىاتيـ نحك المغة 
االنجميزية في المدارس الحككمية 

 بمحافظة الشماؿ

The Effectiveness of 
Project-based Learning 

Strategy on Ninth Graders' 
Achievement level and their 
Attitude towards English in 
Governmental Schools-

North Governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىبة هللا عبد الرحمف 
 محمكد الزعيـ

فاعمية تكظيف مدخل الطرائف 
العممية في تنمية الحس العممي لدػ 
طالبات الصف الثامف األساسي 

 بغزة

Effectiveness of scientific 
employment entrance 

Prices in developing the 
scientific sense to eighth 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



grade students in Gaza 
جيياف محمكد سالـ 

 عاشكر
أثر استخداـ استراتيجية مبنية عمى 
الفيديكككنفيرس عمى ميارات 
التحدث بالمغة اإلنجميزية لدػ 

التاسع بمدراس  طالبات الصف
 األنركا كاتجاىاتيف نحك التحدث

The Effect of Using A 
Videoconferencing- Based 
Strategy on UNRWA 9th 

Graders' English Speaking 
Skills and Their Attitudes 

Towards Speaking 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاطمو احمد غالي 
يرابكالخ  

أثر استخداـ الفيديك عمي تنمية 
ميارات الفيـ القرائي لدؼ طمبة 

الصف الثامف كاتجاىاتيـ نحكىا في 
 مدارس غزة الحككمية

The impact of using videos 
on developing 8th graders' 

reading comprehension 
skills and their Attitudes 

towards Reading in Gaza 
governorate schools 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد مسمـ عطية 
 قرماف

استخداـ إستراتيجية خرائط  فاعمية"
المفاىيـ في تحصيل الببلغة 

الصف  كاالتجاه نحكىا لدػ طالبات
 "الحادؼ عشر بغزة

The effectiveness of the 
use of the strategy of 

concepts - categories and 
subcategories - in the 

achievement of rhetoric's by 
Gaza eleven grader and 

their tendencies towards it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ طريقة كيبمكج في  اسبلـ حسيف دمحم المدلل
تحسيف األداء في كتابة المغة 

نحك الكتابة  اإلنجميزية كفي اتجاىيـ
 لمصف الحادؼ عشر

The Effect of Using Weblog 
on Enhancing Palestinian 
Eleventh Graders' English 
Writing Performance  and 
Their Attitudes Towards 

Writing 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ابراىيـ دمحم محي الديف 
 محمكد سعدهللا

ة برنامج قائـ عمى المحاكاة فاعمي
المحكسبة لتنمية ميارات ما كراء 
المعرفة في التكنكلكجيا لدػ طمبة 
 الصف العاشر األساسي بغزة

A Computerized Program 
Built on Simulation 

Techniques to Develop 
Some Met cognitive Skills 

in the Technology 
Curriculum for the Tenth 
Grade Students in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حناف مصطفى دمحم 
 عبدالعزيز

أثر تكظيف برنامج ككرت في 
تدريس الرياضيات في تنمية ميارات 
التفكير اإلبداعي لدػ طالبات 
 الصف السادس األساسي بغزة

The Effectiveness of Using 
Cort Program In Teaching 
Mathematics in Developing 
Creative Thinking Skills for 
the Sixth Graders in North 

Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ضياء الديف فريد صالح 
 االغا

أثر تكظيف استراتيجية عظـ السمؾ 
في تنمية المفاىيـ العممية كميارات 

في عمـك الصحة التفكير الناقد 

Impact recruitment strategy 
fish bone in the 

development of scientific 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

اىج كطرؽ من
 تدريس



كالبيئة لدػ طبلب الصف العاشر 
 األساسي

concepts and critical 
thinking skills health 
sciences and the 

environment have tenth 
grade students 

حاتـ خالد صالح 
 الغمباف

أثر تكظيف استراتيجيتيف لمتعمـ 
النشط في تنمية ميارات الفيـ 

القرائي لدػ تمميذات الصف الرابع 
 األساسي

The effectiveness of using 
Two Active Learning 

strategies on the 
Development of Fourth 

Graders' Reading 
Comprehension skills 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فداء محمكد صالح 
 الزناتي

أثر إستراتيجية المحطات التعميمية 
في تنمية ميارات التفكير التأممي 
كعمميات العمـ لدػ طمبة الصف 
 التاسع األساسي في قطاع غزة

The Effectiveness of 
Scientific Stations  Strategy 
on  Developing  Reflective 
Thinking Skills and Science 
Processes in Science for 

the Ninth Grade Students in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم زكي عبدالمطيف 
 الجديمي

ـ الفصكؿ االفتراضية  فاعمية" استخدا
في تنمية ميارة التحدث لدػ طبلب 

لعاشر كالقمقالصف ا  مف التحدث 

The effectiveness of using 
virtual classes on 

developing the tenth 
graders' speaking skills and 

their speaking anxiety 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أماني عطية يكنس 
 ابككمكب

أثر تكظيف األناشيد كاأللعاب 
تنمية المفاىيـ كبعض  التعميمية في

عمميات العمـ األساسية لدػ طمبة 
الصف الثالث األساسي في العمـك 

 العامة

The Impact of Employment 
Songs and Educational 

Games in the Development 
of Concepts and Some of 
the Basic Science in the 
Third Grade Students in 

Science 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حسني دمحم حسني 
 الصمحات

أثر استخداـ استراتيجية الكتابة 
التفاعمية عمى تنمية ميارات الكتابة 
لدػ طبلب الصف السابع األساسي 

 كاتجاىاتيـ نحك الكتابة

The Effectiveness of Using 
Interactive Writing Strategy 
on Developing Writing Skills 

Among 7th Graders and 
Their Attitudes Towards 

Writing 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية استخداـ نمكذج الدرس  محمكد حمزة دمحم فركانة
المبحكث عمى التطكر الميني 

لمعممي المدارس الثانكية الفمسطينية 
 كاتجاىاتيـ نحك النمكذج

The Effectiveness of Using 
the Lesson Study Model on 

Palestinian Secondary 
School Teachers' 

Professional Development 
and their Attitudes towards 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



such a Model 
قائـ عمى الحكايات  فاعمية برنامج" بياف عمر عمي دحبلف

في تنمية ميارات التعبير الشعبية 
الرابع  الشفكؼ لدػ تمميذات الصف

 "األساسي

الجامعة  ماجستير  2014  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محتكػ منياج العمـك  مدػ تضمف" شحدة جماؿ دمحم األشقر
الحياتية لممرحمة الثانكية ألبعاد 
اكتساب  التنكر البيكلكجي كمدػ

 "الطمبة ليا

The extent to which the 
content of life sciences at 
the secondary level to the 
dimensions of biological 
literacy and the students 

acquisition of it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

آية رياض صابر 
 األسمر

أثر استخداـ اإلستراتيجية البنائية 
(PDEODE المفاىيـ ( في تنمية 
اليندسية كميارات التفكير البصرؼ 
في الرياضيات لدػ طالبات الصف 

 الثامف األساسي بغزة

The Effect of using 
Strategic Constructivism 

(PDEODE) to the 
Development Geometric 

Concepts and Visual 
Thinking Skills in 

Mathematics among the 
Eight Grade Students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عيسى سامي عيسى 
 جربكع

فاعمية تكظيف إستراتيجية التدريس 
التبادلي في تنمية التفكير في 
الرياضيات كاالتجاه نحكىا لدػ 
 طبلب الصف الثامف األساسي بغزة

Effective use of reciprocal 
teaching strategy in the 

development of thinking in 
mathematics and their 

attitude towards it eighth 
graders basic Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

امجد احمد مصطفى 
 الصباغ

أثر تكظيف استراتيجية التعميـ 
المدمج في تنمية ميارات تصميـ 
الخكارزميات لدػ طالبات كمية 

بالجامعة اإلسبلمية بغزة التربية  

The effect Of Employing 
Blended Learning Strategy 
On Developing Algorithm 

Design Skills For Education 
college Students At The 

Islamic University In Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاطمة نعماف عبدالعزيز 
 عابد

( في تنمية 2اعمية أدكات كيب )ف
ميارات تصميـ خرائط التفكير 
كالتكاصل لدػ الطمبة المعمميف 
 بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

The Effectiveness of Web 2 
tools on Developing Maps 
Thinking Design Skills and 

Communications for 
Student- Teachers of 

Education Faculty in Al- 
Aqsa University 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نضاؿ رسمي دمحم 
 العامكدؼ

أثر إثراء محتكػ منياج العمـك 
بمضاميف اإلعجاز العممي في 
القرآف الكريـ في تنمية ميارات 

The Impact of Enriching the 
Content of the Science 

Curriculum with Implications 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
دريست  



التفكير العممي كالمبادغ العممية لدػ 
 طبلب الصف السابع بغزة

of Miraculous Scientific 
Nature of the Holy Qur'an 
in Developing Scientific 

thinking Skills and Scientific 
Principles for Grade "7" 

Students in Gaza 
مراـ جماؿ محمكد 

 الضبو
إستراتيجية  فاعمية تكظيف"

المشركعات اإللكتركنية في تنمية 
 التفاعل كالتشارؾ اإللكتركني

كاالتجاه نحكىا لدػ طالبات كمية 
غزة -التربية بالجامعة اإلسبلمية " 

The effectiveness of 
employment project based 

e-learning strategy in 
developing e-interaction & 
their attitudes towards the 
strategy at students of the 
faculty of education at IUG 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نسريف رمضاف ديب 
 شامية

أثر استخداـ نمكذج القبعات الست 
لتنمية ميارات التعبير اإلبداعي 

ف الكتابي لدػ طالبات الص
 السادس األساسي

The effect of using six 
thinking hats model in 
developing of creative 

writing composition skills for 
the sixth grade female 

students 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تكظيف المستكدعات  حاـز فؤاد دمحم كحيل
رقمية في تنمية المعرفة التعميمية ال

التكنكلكجية لدػ طبلب الصف 
العاشر كاتجاىيـ نحك مادة 

 التكنكلكجيا

The Effectiveness of 
Employing the Digital 
Learning Repositories 

Developing the 
Technological Knowledge 
for Tenth Grade Students 

and their Trends on 
Technology as A Scholar 

Subject 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ماىر حسيف عبدالفتاح 
 الزياف

فاعمية برنامج تدريبي لمعممي التربية 
اإلسبلمية إلكسابيـ بعض ميارات 
 تجكيد القرآف الكريـ بمحافظات غزة

What is the effect of a 
training program for Islamic 

Education Teachers to 
enable them acquire some  
Quran Intonation skills in 

Gaza  Governorates 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دراسة تحميمية نقدية لمدػ تضمف  كائل تيسير دمحم المبحكح
مناىج التاريخ العبرية بالمرحمة 

الثانكية في فمسطيف المحتمة لمفاىيـ 
 العسكرة

الجامعة  ماجستير  2014  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ المدخل البصرؼ  نانا دمحم زكيد جندية
المكاني في تنمية بعض ميارات ما 
كراء المعرفة بالعمـك لدػ طالبات 

 الصف الثامف األساسي

The Impact of Spatial 
Visual Approach on 

Developing Meta-Cognition 
Skills of 8th Grade 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Students 
عبدهللا يكنس عبدهللا 

 اليباش
معكقات تعمـ الرياضيات ككضع 
تصكر مقترح لمتغمب عمييا لدػ 
طمبة الصف الحادؼ عشر/عمـك 
 إنسانية بمحافظة خاف يكنس

The Obstacles of Learning 
Mathematics with A 

Suggested Projectile to 
Overcome for the 

Humanitarian Eleventh 
Graders in Khanyounis 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ برنامج الرسـك  نجاح دمحم شعباف كافي
المتحركة عمى تعمـ مفردات المغة 
اإلنجميزية لدػ طبلب الصف 

اسي في غزةالسابع األس  

"The Effectiveness of Using 
Animated Pictures Program 

on Learning English 
Vocabulary for the Seventh 

Graders in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

التربية التكنكلكجية  تقكيـ مقررات" دمحم عمي دمحم ابكحسف
مـك التطبيقية في الكمية الجامعية لمع

 "التكنكلكجية في ضكء معايير الثقافة

An evaluation of 
educational technology 

courses in the college of 
applied sciences in the light 

of technological literacy 
standards 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

استخداـ التعميـ المتمايز عمى فاعمية  ميا سبلمة حسف نصر
تنمية ميارتي القراءة كالكتابة لدػ 
تبلميذ الصف الثاني االبتدائي في 

 مقرر المغة العربية

The Effectiveness of Using 
Differentiated Teaching on 
Reading and Writing Skills 
for 2nd Grade Students in 

Arabic 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسبلـ ناجي ابراىيـ 
 الضبة

تحميل تدريبات كأنشطة كتب المغة 
العربية لممرحمة األساسية الدنيا في 
ضكء ميارات التفكير فكؽ المعرفي 

 كتصكر مقترح إلثرائيا

Analysis Exercises and 
Activities in the Arabic 

Language Books for the 
Basic Minimum Phase in 

Light of Cognitive Thinking 
Skills Ultrasonic's and 
Imagine a Proposal to 

Enrich 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ استراتيجيتي خرائط  رنا حمزه عارؼ ابكمرؽ 
( في تنمية Vالمفاىيـ كالشكل )
ميارات التفكير االستداللي في 

طالبات الصف  الجغرافيا لدػ
 التاسع األساسي

The impact of the use of 
concept maps and 

strategies Figure (V) in the 
development of deductive 

thinking skills in 
geographyin the ninth grade 

students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اردمحم يكسف عمي العط  برنامج أديسكف  أثر استخداـ" 
Edison  االفتراضي المعزز

بالعركض التكضيحية في تنمية 

The  impact of using 
Edison virtual program 

supported by demonstration 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



التفكير العممي لدػ طالبات  ميارات
 "الصف التاسع األساسي بغزة

in developing the scientific 
thinking skills in the ninth 

graders in Gaza 
نكاؿ فخرؼ محمكد 

 صالحة
مستكػ جكدة مكضكعات عمـ 
األحياء المتضمنة بكتب العمـك 
لمرحمة التعميـ األساسي في ضكء 

 المعايير العالمية

Quality level of biology 
topics included in 

elementary education 
science books in light of 
international standards 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج تعميمي محكسب  عبير عدناف عمى جمعة
بالتمثيبلت الرياضية في تنمية القدرة 
عمى حل المسألة الرياضية لدػ 
طالبات الصف الخامس األساسي 

 بغزة

The Effectiveness of an 
Educational Computerized 
Program with Mathematical 

Representations in 
Development the Ability to 

Solve Mathematical 
Problems for the Fifth 

Grade Female Students in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

بحآالء يحيى سعيد ص فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى  
TRIZبعض مبادغ نظرية تريز  في  
تنمية ميارات التصنيف كاتخاذ 
القرار بالعمـك لطالبات الصف 

 التاسع

The Effectiveness of A 
Suggested Program Based 
of Some Principles of the 

Theory of TRIZ in 
Developing Classification 

Skills and Decision Making 
in Science for the Ninth 

Grade Female 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

صفاء خميل دمحم 
 أبكجمنبك

أثر استخداـ نمكذج ككدز في تنمية 
المفاىيـ كميارات التفكير الناقد لدػ 
طالبات الصف السادس األساسي 

 في العمـك العامة

The Effect of Using Woods 
Model in the Development 
of Concepts and Critical 
Thinking Skills Among 

Elementary Sixth Grade 
Students in General 

Science 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

منى يحيى شعباف 
 ابكالريش

عممي مقترح عمى تنمية  أثر برنامج"
مبة المستكػ كفايات الترجمة لدػ ط

اإلنجميزية  الرابع في قسـ آداب المغة
في الجامعة اإلسبلمية بغزة 
 "كاتجاىاتيـ نحك الترجمة

The Impact of A suggested 
Practical Program on 

Improving arts of English 
Seniors' Translation 

Competencies at IUG and 
their Attitudes Towards 

Translation 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسامو عبد الرحيـ 
 محمكد خمة

أثر استراتيجيتي التناقض المعرفي 
كبكسنر في تعديل التصكرات الخطأ 
لممفاىيـ الفيزيائية لدػ طبلب 

The Effect Of  Both: 
Cognitive Contradiction And  
Posner  Strategies In The 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Modification The الصف الثامف األساسي
Misconceptions Of The 

Physical Concepts Within 
The Eighth Grade Students 

دمحم رياض مصطفى 
 اصبلف

التعمـ المدمج لتنمية  فاعمية تكظيف"
مفاىيـ الكراثة كميارات التفكير 
تية لدػ الحيا التأممي في العمـك
 "طبلب الصف العاشر األساسي

The Effectiveness of 
Blended Learning 

Employment for Developing 
Genetic Concepts and 

Reflective Thinking Skills in 
life Science Among Tenth 

Grade Students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىيا مصطفى دركيش 
اشكرع  

ـ عمى نظرية تريز  فاعمية برنامج" قائ
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 
طبلب  كالتكاصل الرياضي لدػ

 "الصف الخامس

Effectiveness of a program 
based on triz theory on 

developing the fifth graders 
creative thinking skills and 
mathematic communication 

ير ماجست 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تكظيف تقنية الحقيقة  رامي رياض دمحم مشتيى
المدمجة في تنمية ميارات التفكير 
اإلبداعي كاالتجاه نحك العمـك لدػ 
 طبلب الصف التاسع األساسي بغزة

The Effectiveness of 
Employing Augmented 

Reality Technology in the 
Development of Creative 
Thinking Skills and the 
Trend Towards Science 
Among Students in Ninth 

Grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

الجغرافيا بأىداؼ  إثراء كحدة في" تياني خميل دمحم حسكنة
التربية المائية كأثرىا في تنمية 

البات الصفالكعي المائي لدػ ط  
 "التاسع

Enriching a unit in 
geography with a qua 

education aims and their 
influence in a qua a 

awareness of 9th grade 
female students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم عكض هللا دمحم 
 العثماني

أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ 
كليدؼ عمى تنمية بعض ميارات الت

التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف 
 السادس بغزة

The Effectiveness of Using 
Generative Learning 

Strategy in Developing 
Sixth Graders' Mathematical 

Thinking Skills in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سمـآماؿ جماؿ حرب م أثر استخداـ أنمكذج دانياؿ في  
تنمية المفاىيـ الرياضية كالتكاصل 
الرياضي لدػ طالبات الصف 

 السابع األساسي بغزة

The Effect of Using Daniale 
Model in the Development 

of the Mathematical 
Concepts and Mathematical 

Communication for the 
Seventh Grade Females 

Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Governorate 
سمية يكسف شحدة 

 الكحمكت
محتكػ كتب المطالعة  مدػ تضمف"
كالنصكص لمصفكؼ األساسية العميا 

 لمعايير التنمية

The extent to which the 
content of book and 

reading texts for basic 
higher grades for criteria of 

sustainable human 
development 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىناء دمحم فضل 
 الجاركشة

تقكيـ الدركس التعميمية اإلذاعية 
لممباحث العممية لمصف الثاني 
 عشر في ضكء معايير الجكدة

Evaluation to Educational 
Radio Lessons According to 

the Quality Standards 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 -فاعمية استخداـ استراتيجية )فكر نضاؿ ماجد حمد الديب
شارؾ( عمى تنمية ميارات  -زاكج

التفكير البصرؼ كالتكاصل الرياضي 
لدػ طبلب الصف الثامف األساسي 

 بغزة

The Effectiveness of using 
(Think- Pair- Share) 

Strategy on Developing 
Visual Thinking and 

Mathematical 
Communication among 
Eighth Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسبلـ زياد محمكد 
 منصكر

فاعمية برنامج يكظف السبكرة 
التفاعمية في تنمية المفاىيـ كميارات 

البصرؼ بالعمـك لدػ طمبة التفكير 
 الصف الثالث األساسي

The Effectiveness of A 
Program on Employing the 

Interactive Board in 
Developing the Scientific 

Concepts and Visual 
Thinking Skills for Students 

in the Third Grade 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فعالية استراتيجية التعميـ المتمايز  أمجد دمحم كايد الراعي
في تدريس الرياضيات عمى اكتساب 
المفاىيـ الرياضية كالميل نحك 
الرياضيات لدػ طبلب الصف 

 السابع األساسي

The Effectiveness of 
Differentiated Instruction in 
Teaching Mathematics to 

Acquire Mathematical 
Concepts and Inclination 
Towards Mathematics 
Among Students in the 

Seventh Grade 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ النمذجة الرياضية عمى  فاتف دمحم عمي الحسني
تنمية ميارات التفكير المنظكمي في 
تدريس الرياضيات كالميل نحكىا 

صف الخامس بغزةلدػ طالبات ال  

The Effectiveness of Using 
Mathematical Modeling on 

Developing Systemic 
Thinking Skills in Teaching 
Mathematics for the 5th 

Female Graders' and their 
Attitudes Towards it 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج مقترح عمى تحسيف  محمكد دمحم حسف طبيل
ميارات الفيـ االستماعي لدػ 
طبلب الصف الثامف كاتجاىاتيـ 

The Effectiveness of A 
Suggested Program in 

Developing Eighth Graders' 

معة الجا ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Listening Comprehension نحك االستماع
Skills and Their Attitudes 

Towards Listening 
سمكػ حمداف دمحم 

 بعمكشة
فاعمية تكظيف القاعدة النكرانية في 
عبلج الضعف القرائي لدػ طمبة 

 الصف الثالث األساسي

The Effectiveness of 
Employing the Base of 

Light in the Treatment of 
Erectile Reading Among the 

Students of Third Grads 
Basis 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

معتصـ دمحم شعباف 
 عبدهللا

أثر تكظيف نمكذج ميرؿ كتينسكف 
في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات 
العمـ في العمـك لدػ طبلب الصف 

 الرابع األساسي

The Impact of Implementing 
Merrill and Tennyson's 

Model in the Development 
of concepts and the 

Processes of Science in 
Science Course for the 
Fourth Grade Students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف استراتيجية الرؤكس  دمحم سميـ دمحم ابكسممية
المرقمة في تنمية المفاىيـ العممية 

بالعمـك لدػ  كميارات التفكير العممي
طبلب الصف الخامس األساسي 

 بغزة

The Effect of Employing 
Numbered Heads Strategy 

in Developing Scientific 
Concepts and Scientific 
Thinking Skills for Fifth 

Grade Science Students in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

احمد الغمرؼ  زاىر دمحم أثر تكظيف نمكذج درايفر في تعديل  
التصكرات الخاطئة لممفاىيـ العممية 
 لدػ طبلب الصف العاشر األساسي

Impact of Using Driver 
Model in the Modification of 
Science Misconceptions of 
Tenth Basic Grade Male 

Students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

كطرؽ مناىج 
 تدريس

بشرػ عمر عبدالفتاح 
 يكنس

أثر استخداـ األلعاب التربكية في 
تنمية بعض ميارات التفكير في 
الرياضيات كالميكؿ نحكىا لدػ 
 تبلمذة الصف الثالث األساسي

 "The effect of using 
educational games on 

developing some 
mathematical thinking skills 
and tendency towards them 

by the third graders" 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىياـ كماؿ الديف عمي 
 البشيتي

محكسب قائـ عمى  فاعمية برنامج"
الذكاءات المتعددة في تنمية القكة 
 الرياضية لدػ طالبات الصف

 "الثالث األساسي بغزة

The effectiveness of using 
a computerized program 

based on multi - 
intelligences on improving 
mathematical power for the 

UNRWA female third 
graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

Edmodoفاعمية استخداـ  مى كائل مصمح قمجة مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The Effectiveness of Using 2015عمى  



تحسيف األداء الكتابي بالمغة 
البات الصف اإلنجميزية لدػ ط

 السابع كاتجاىاتيف نحك الكتابة

Edmodo on Developing 
Seventh Graders' Writing 
Skills and Their Attitude 
Towards Writing in Gaza 

Governorate 

 تدريس اإلسبلمية

رانية ديب عبدالرحمف 
 الكفارنة

اعمية استخداـ إستراتيجية "عبلقات ف
اإلجابات باألسئمة" في تنمية 

ميارات التفكير العميا لقراءة المغة 
االنجميزية لدػ طبلب الصف 
األساسي لدػ طبلب الصف 

 السادس األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا

The Impact of Using 
Question Answer 

Relationships Strategy on 
Enhancing Sixth Graders' 

Higher Order Thinking Skills 
in Reading and Their 
Attitudes Toward it 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميند حسف أحمد 
 االشقر

أثر تكظيف التقكيـ البديل في تنمية 
التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف 

 الرابع األساسي بغزة

The impact of employing 
alternative evaluation in 

development mathematical 
thinking for the fourth 

graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تكظيف التعميـ المدمج في  رائد دمحم حسف مطير
تنمية التفكير االستداللي بمادة 
التربية اإلسبلمية لدػ طبلب 

ادؼ عشرالصف الح  

Efficiency Employment 
Strategy of Blanding 

Learning in Developing the 
Inferential Thinking in 
Islamic Education for 

Eleventh Grade 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ببلؿ زاىر اسماعيل 
 احمد

أثر استخداـ المدخل البصرؼ في 
ى حل المسائل تنمية القدرة عم

الرياضية في اليندسة الفراغية 
كاالتجاه نحكىا لدػ طبلب الصف 

 العاشر األساسي بغزة

The Effect of Using the 
Visual Entrance on the 

Development of the Ability 
to Solve Mathematical 
Problems in Spherical 

Geometry and the Trend 
Toward it at the Tenth 

Grade Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر برمجيات تكظف السبكرة الذكية  فيد فرج دمحم كادػ
في تنمية ميارات أنظمة العد لدػ 
طبلب الصف الحادؼ عشر 

 كاالحتفاظ بيا

The Impact Of Software 
Employing Smart Boards In 

Developing Eleventh 
Graders' Counting Skills 

System And Their 
Retention 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سحر جميل يكسف 
 بعمكشة

مدػ تضمف القيـ اإلسبلمية في 
منياج حقكؽ اإلنساف لمصف 

السادس االبتدائي في مدارس ككالة 
الغكث الدكلية كمدػ اكتساب الطمبة 

 ليا

The Level of Involvement of 
the Islamic Values in 

Human Right Curriculum for 
Grade Six in UNRWA 

Schools in Gaza Strip and 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



a Suggested Vision for 
Enrichment 

سمير دمحم اسماعيل 
 صقر

فاعمية استخداـ استراتيجية جيجسك 
قكاعد المغة اإلنجميزية عمى  في تعمـ

 طبلب الصف العاشر في فمسطيف

The Effectiveness of Using 
Jigsaw Strategy on 

Palestinian Tenth Graders' 
English Grammar Learning 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى أبعاد دمحم كليد عمي صياـ
التعمـ لمارزانك في تنمية ميارات 

التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف 
 السابع األساسي بغزة

The Effectiveness of A 
Program Based on 
Marzano's Learning 

Dimensions on Developing 
Ninth Graders' 

Mathematical Thinking 
Skills in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

كطرؽ  مناىج
 تدريس

فاعمية برنامج لتكظيف تقنيات  دمحم زىيد حامد قريقع
الحكسبة السحابية في تنمية 

الميارات اإللكتركنية التعميمية لدػ 
 معممي التكنكلكجيا

Effectiveness of Program to 
Employ Cloud Computing 

Technologies in the 
Development of Deskills in 
Educational Technology 

Teacher 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

إياد جماؿ اسحق 
 مصمح

تحميل كتاب المغة اإلنجميزية لمصف 
الثامف في ضكء القيـ كاقتراح مادة 

 إثرائية لمقيـ في المنياج

Value-Based Content 
Analysis of English for 
Palestine' 8th Grade 
Course Book and 
Suggested Value 

Enrichment Material 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حناف عبدالرحيـ 
 عبداليادؼ سالـ

فعالية برنامج مقترح في ضكء 
( في تنمية H - 4نمكذج )

الميارات الحياتية كعمميات العمـ 
بمادة العمـك لدؼ طالبات الصف 

 الثامف األساسي بغزة

The effictiveness of 
Suggested Program in the 
light of the model (4-H) in 

the development of life 
skills and the science 

processes in science field 
for the eighth grade 
students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

شيماء إبراىيـ عبد أبك 
 ضباع

ر استخداـ استراتيجية مقترحة أث
لتكظيف برنامج التعميـ التفاعمي في 
تنمية التعبير الكتابي لدػ تبلميذ 
الصف الثالث األساس كميكليـ 

 نحكه

The Effect of Using A 
Proposed Strategy to 

Employ Interactive Learning 
Program in the 

Development of Written 
Expression to the Third 

Grade Students and Their 
Orientation Towards him 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  Evaluate Technology 2015تقكيـ مناىج التكنكلكجيا في ضكء أحمد شحدة يكسف 



ميارات ما كراء المعرفة لممرحمة  ابكدية
 األساسية

Curricula in the Light of 
What Skills and Knowledge 

Beyond the Basic Stage 

 تدريس اإلسبلمية

أشرؼ كماؿ رضكاف 
 القصاص

أثر مكقع كيب تفاعمي في تنمية 
ميارات تصميـ العركض التقديمية 
لدػ طمبة الكمية الجامعية لمعمـك 

 التطبيقية

The Effect of Interactive 
Web Site on Development 
of Presentations Design 

Skills for Students of 
University College of 

Applied Sciences 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ناىد دمحم يكسف 
 الشكبكي

أثر تكظيف استراتيجية التممذة 
المعرفية في تنمية المفاىيـ 

الكيميائية كحب االستطبلع العممي 
مـك لدػ طالبات الصف في الع

 الثامف األساسي بغزة

The Impact of Cognitive 
Apprenticeship Strategy in 

Developing Chemical 
Concepts and Scientific 

Curiosity in Science among 
Eighth Grade Students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ى خالد ياسيف عيس
 الصيداكؼ 

إستراتيجية تناؿ القمر  أثر استخداـ"
عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي 
 "األساسي لدػ تبلميذ الصف الرابع

The effectiveness of using 
tannal al qamur strategy on 
the development of reading 

comprehension for the 
fourth graders 

الجامعة  ماجستير  2015
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاطمو دمحم ابراىيـ 
 الرياطى

أثر تكظيف نمكذجي 
K.W.Lبكسنرك في تعديل   

التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ 
الرياضية لدػ طبلب الصف الرابع 

 األساسي بمحافظة رفح

The impact of a typical 
recruit BOSNER and K.W.L 

modify alternative 
conceptions of some 

mathematical concepts 
among students in the 
fourth grade in Rafah 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد عاطف دمحم عطا 
 هللا

أثر تكظيف المحاكاة الحاسكبية 
كالعركض التكضيحية عمى تنمية 
ميارات استخداـ شبكات الحاسكب 

 لدػ طالبات جامعة األقصى

The effect of computer 
simulation and 

demonstrations on 
developing computer 

network skills among Al- 
Aqsa university female 

students 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ المغة اإلنجميزية كمغة  يحيي فضل دمحم االغا
تكاصل فصل عمى تطكير ميارات ال

لطبلب الصف الحادؼ عشر في 
محافظة خانيكنس كاتجاىاتيـ 

 نحكىا.

Impact of Using Classroom 
English on Developing 

Khanyounis Governorate 
Eleventh Graders' 

Communication Skills and 
Their Attitudes Towards 

English. 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ريستد  



محتكػ كتاب التربية  أثر إثراء" فداء حسف أحمد شقكرة
المدنية في تنمية قيـ الحكار لطمبة 

 "األساسي الصف الرابع

The effect of enriching the 
content of the decisions of 
civic education textbook in 
developing dialogue values 

among fourth grade 
students 

جستير ما 2015 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد دمحم/عمر يكسف 
 عساؼ

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية 

المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدػ 
طبلب الصف الخامس األساسي 

 بغزة.

Impact of Using Two-Side 
Brain Learning Strategy on 

Developing Scientific 
Concepts and Science 
Processes among Fifth 

Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نبكغ شعباف شعباف 
 صياـ

فاعمية استخداـ األلعاب المغكية 
المحكسبة في تنمية الكعي الصكتي 
لدػ طمبة الصف الثالث في مدارس 

 الككالة بغزة.

" The Effectiveness of 
Using Computerized 
Language Games on 
Developing Phonemic 

Awareness Among Third 
Graders in Gaza UNRWA 

Schools" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ابراىيـ رمضاف عبد 
 الرحمف رمضاف

أثر تكظيف نمكذجي كيتمي كبايبي 
المسألة في تنمية ميارات حل 

الكيميائية لدػ طالبات الصف 
 الحادؼ عشر بغزة

The Impact of Employing 
Wheatly's and Bybee's 
Constructive Models in 
Developing Chemical 
Solving Problem Skills 
Among the Ninth Grade 

Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فخرؼ عادؿ  سياد
 النحاؿ

أثر تكظيف استراتيجية الرؤكس 
المرقمة معًا عمى تنمية ميارات 
التكاصل كدافع اإلنجاز في 

الرياضيات لدػ طالبات الصف 
 السابع األساسي بغزة

The Impact of Using 
Numbered Heads Together 

Strategy on Developing 
Communication Skills and 

Achievement Motive in 
Mathematics among 

Gemale seventh Graders in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تكظيف القصص الرقمية في  براعـ عمر عمي دحبلف
تنمية ميارات حل المسائل المفظية 
الرياضية لدػ تبلمذة الصف الثالث 

 األساسي بغزة.

The Effectiveness of Using 
the Digital Stories in 

Developing the Skills of 
Solving Math Verbal 

Problems Among Third 
Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

لمياء دمحم سالـ 
 المشكخي

فاعمية تكظيف المتاحف االفتراضية 
في تنمية ميارات التفكير اإلبتكارؼ 

The Effectiveness of Using 
Virtual Museum in 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



الحاسكب كاالتجاه نحكىا  في مادة
لدػ طالبات الصف الخامس 

 األساسي

Developing Creative 
Thinking for 5th Class 

Students in Gaza 
4أثر تكظيف نظاـ الفرمات ) ركال شريف دمحم غزاؿ Mat )

في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير 
العممي بمادة العمـك العامة لدػ 
طالبات الصف السابع األساسي 

 بغزة

The Effectiveness of Using 
Format System (4Mat) in 

developing Sceintific 
Concepts and Thinking 
Skills among Seventh 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
إلسبلميةا  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سندس دمحم مكسى 
 شبات

استراتيجية التخيل  أثر تكظيف "
المكجو عمى تنمية األداء التعبيرؼ 
األساس  لدػ تمميذات الصف الرابع

 "بغزة

" The Impact of the Guided 
Imagery Strategy on 

Developing the Expression 
Performance Skills of the 

Fourth Primary Grade 
Female Students in Gaza " 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

منى اسماعيل نمر 
 الخزندار

استراتيجية التدكير في تنمية  أثر "
المفاىيـ العممية كعمميات العمـ في 
طمبة الصف الرابع  مادة العمـك لدػ

 "األساسي

"Impact of Using Round 
Robin Strategy on 

Developing Scientific 
Concepts and Science 

Processes among Fourth 
Graders  " 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

امل دمحم حسني ابك 
 شرار

برنامج تدريبي قائـ عمى  فاعمية "
البحكث االجرائية في تطكير أساليب 
ميارات المغة  المعمميف في تدريس

نجميزية كانظمتيا المغكيةاإل ." 

The Effectiveness of an 
Action Research-Based 

Training Program in 
Improving In-service 

Teachers' Techniques in 
Teaching English Language 

Skills and Areas 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسماعيل جبر عبد 
حمكالرحمف ال  

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى 
التعمـ المدمج في تنمية ميارات 
برمجة قكاعد البيانات لدػ معممي 
 التكنكلكجيا بالمرحمة األساسية بغزة.

The effectiveness of 
Blended Learning-Based 

Training Program in 
Developing Database 

Programming Skills among 
Elementary Stage 

Technology Teachers in 
Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف كتاب تفاعمي في تنمية  زكريا فؤاد زكي العبسي
المفاىيـ كميارات التفكير فكؽ 

المعرفي بمادة العمـك لدػ طالبات 
 الصف السابع األساسي

The effect of employing an 
interactive book on 

developing  concepts and 
meta- cognitive thinking 
skills in science among 

seventh graders 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



عادؿ ناظر عادؿ 
 النحاؿ

اثر تكظيف استراتيجية المشاريع 
االلكتركنية في تنمية ميارات تصميـ 

طالبات  مكاقع الكيب التعميمية لدػ
 جامعة األقصى بغزة

The Impact of Using e-
Project-based Strategy on 
Developing the Web Pages 
Design Skills of Students at 
Al-Aqsa University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

إيماف محمكد عمي 
 بعمكشة

كية أثر األساليب الذكية كغير الذ
VAKTلطريقة  عمى التيجئة بالمغة  
اإلنجميزية لدػ تبلمذة الصف الرابع 

 األساسي

The impact of smart and 
non smart styles of VAKT 
approach on 4th graders' 

English spelling 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مراد مصمح ابراىيـ 
 ابكمنسي

كاة االلكتركنية في فاعمية المحا
تنمية ميارات التحكـ المنطقي 

البرمجي لدػ طمبة الميف اليندسية 
 بكمية فمسطيف التقنية.

Effectiveness of Electronic 
Simulation in Developing 

Programmable Logic 
Controller Skills Among 
Engineering Profession 
Students at Palestine 
Technical College. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تقكيـ المحاضرات المصكرة لمساقات  سيير سميـ عبد عزاـ
الكيمياء بكمية العمـك في الجامعة 
اإلسبلمية بغزة في ضكء معايير 

 الجكدة.

Evaluation of the Video-
taped Chemistry Lectures 
Offered by IUG Faculty of 

Science in the Light of 
Quality Standards . 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناؿ صالح مصطفى 
 الرياشي

أثر تكظيف األلعاب التعميمية عمى 
تنمية التفكير االستقرائي كالتفاعل 
االجتماعي في النحك العربي لدػ 
طالبات الصف السادس األساسي 

 بغزة.

Effectiveness od Education 
Games on Developing 
Inductive Thinking and 

Social Interaction in Arabic 
Grammar among Female 
Sixth Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميرفت محمكد 
 عبدالمطيف عبدالنبي

فاعمية التعميـ المدمج في تطكير 
لدػ طمبة الصف ميارة االستماع 

 السابع كاتجاىاتيـ نحكه

The Effectiveness of 
Blended Learning on the 

Palestinian Seventh 
Graders' English Listening 
Skills and Their Attitudes 

Towards it 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اماف عبدالحي محمكد 
 المبحكح

استراتجيتة تدمج أثر استخداـ 
االستقصاء العممي ك العصف 

الذىني في تنمية الكعي البيئي لدػ 
طالبات الصف السادس االساسي 

 بغزة.

The Impact a Strategy 
Integrating Scientific Inquiry 

and Brainstorming on 
Developing Environmental 
Awareness among Sixth 

Graders in Gaza. 

ر ماجستي 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

انتصار محمكد دمحم 
 ناجي

فاعمية برنامج قائـ عمى منحى 
TPACK البيداغكجي لتنمية  

ميارات التفكير في  التكنكلكجيا لدػ 

The Effectiveness of a  
Pedagogical TPACK 
Framework- Based 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Program on Developing طالبات جامعة األقصى بغزة.
Thinking Skills in 

Technology among 
Students of Al-Aqsa 
University - Gaza. 

ساىر ماجد شحدة 
 فياض

أثر تكظيف استراتيجيتي المحطات 
العممية كالخرائط الذىنية في تنمية 
المفاىيـ الفيزيائية كميارات التفكير 

ادة العمـك لدػ طمبة البصرؼ في م
 الصف الرابع األساسي بغزة

The Impact of Employing 
Scientific Station and 

Mental Maps Strategies in 
Developing the Concepts of 
Physics and Visual Thinking 

Skills in Science among 
Fourth Grade Students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
يةاإلسبلم  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبدالحميـ أشرؼ سعيد 
 بطاح

أثر تكظيف مسرحة الدركس في 
تنمية ميارات التعبير الشفيي لدػ 
 تبلميذ الصف الثالث االساس بغزة.

The Impact of Using 
Dramatized Lessons on 

Developing Oral Expression 
Skills among Third Graders 

in Gaza . 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مي سميماف سميماف 
 ابكسرية

أثر استخداـ معمل الرياضيات في 
تنمية ميارات الترابط الرياضي 
كاالتجاه نحك الرياضيات لدػ 
طالبات الصف السابع األساسي 

 بغزة

The Effect of Using 
Mathematical Lab in 

Developing Mathematical 
Connection Skills and the 

Attitude towards 
Mathematical for the 

Seventh Grade Pupils in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

استراتيجية السقاالت  أثر تكظيف " رنا نصر دمحم عمكاف
التعميمية في تنمية ميارات حل 
 المسألة الرياضية لدػ طالبات

ي بغزةالصف السابع األساس " 

" The Impact of Using 
Educational Scaffolding 
Strategy on Developing 
Mathematical Problems 
Solving Skills Among 

Female Seventh Graders in 
Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميادة حساف مضيكؼ 
 ابكضيير

 استخداـ نمكذج إديمسكف  فاعمية"
لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات 
الرياضيات لدػ  التفكير التأممي في
طالبات الصف التاسع األساسي 

 "بمحافظة رفح

"The Effectiveness of Using 
the Edelson Model of 

Learning on Developing the 
Concepts and Reflective 

Thinking Skills for the Ninth 
Grade Female Students in 

Rafah Governorate." 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

آالء رياض صابر 
 األسمر

ميارات التفكير المنتج المتضمنة في 
محتكػ مناىج الرياضيات لممرحمة 

Skills of productive thinking 
which are included in the 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



األساسية العميا كمدػ اكتساب طمبة 
 الصف العاشر ليا

content of math curriculums 
for the primary high stage, 

and the extent of tenth 
students acquisition of such 

skills 
اسماء دمحم نصار ابك 

 عمرة
أثر تكظيف استراتيجية خرائط 

لحس المفاىيـ الرقمية في تنمية ا
العممي بمادة العمـك لدػ طالبات 

 الصف التاسع األساسي.

The Impact of Employing 
Digital Concept Maps in 
Improving the Scientific 
Sense for Female Ninth 

Graders. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مى الكممة فاعمية التدريس القائـ ع اياد دمحم صالح المحاـ
المفتاحية في تنمية مفردات المغة 

اإلنجميزية لطبلب الصف الثامف في 
 غزة كاالحتفاظ بيا.

The Effectiveness of Using 
Keyword Based- Instruction 
on Developing 8th Grades' 
English Vocabulary and its 

Retention in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

كطرؽ  مناىج
 تدريس

 Web 2.0فاعمية تكظيف أدكات  بيساف حسيف دمحم الجمل
نتاج  في تنمية ميارات تصميـ كا 
الكسائط المتعددة في التكنكلكجيا 
لدػ طمبة الصف الثامف األساسي 

 بغزة.

The Effectiveness of Web 
2.0 Tools on the Skills of 
Designing and Producing 
Multimedia in Technology 
among Eighth Graders in 

Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مستكػ انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة"  دمحم جمعة عيد ابكزكار
 لدػ طمبة الصف الرابع االساسي

Level of Readability of "Our 
Beautiful Language" Course 

Book among Fourth 
Graders 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ماجدة مكسى أحمد 
 الخالدؼ

 -أثر تكظيف إستراتيجية )فكر
شارؾ( في تدريس  -زاكج  -أكتب

مبحث التربية اإلسبلمية عمى تنمية 
بعض الميارات الحياتية لدػ طبلب 

 الصف الخامس األساسي.

Impact of Using "Think-
Write-pair- Share" Strategy 
in Teaching Islmic Eduction 

on Devlping Some Life 
Skills among 5th Graders. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 jigsawأثر استخداـ استراتيجية  االء بشير سميـ قشطو
عمى تحسيف الفيـ القرائي كميارات 
التكاصل لدػ طالبات الصف 

 الحادؼ عشر في رفح.

The impact of using jigsaw 
strategy on improving 

reading comprehension and 
communication   skills 

among eleventh graders in 
Rafah. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف المسرحة في تنمية  اسراء جكاد دمحم دركيش
كاصل المفاىيـ في الرياضيات كالت

الرياضي لدػ طالبات الصف 
 الثامف األساسي بغزة

The impact of employing 
theatre in developing the 

concepts of maths and the 
mathematical 

communication for 8th 
graders of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



اسماء سعد مكسى ابك 
 جزر

يف القصائد الرقمية أثر تكظ
التفاعمية في تنمية ميارات تحميل 
النصكص األدبية لدػ طالبات 
 الصف التاسع األساسي بغزة.

The Effectiveness of Using 
Interactive Digital Poems in 
Developing Analysis Skills 
of Literary Texts among 
Ninth Grades in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
سبلميةاإل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف القصص الرقمية في  دمحم عمي سميـ التترؼ 
تنمية ميارات الفيـ القرائي لدػ 
 طبلب الصف الثالث األساسي

The Impact of the 
Employment of Digital 

Stories in the Development 
of Reading Comprehension 
Skills for the Third Grade 

Student 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

استراتيجية التمثيل  أثر تكظيف " ىياـ ُبرىـ نصار إصميح
الجزيئي في تنمية ميارات كتابة 
 المعادالت كالتفكير البصرؼ 

بالكيمياء لدػ طالبات الصف 
 "الحادؼ عشر

" Impact of Using Molecular 
Representation Strategy on 

Developing Equation 
Writing and Visual Thinking 
Skills in Chemical Among 

Eleventh Graders" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبير عمر حمداف 
 المصرػ 

أثر تكظيف األناشيد التعميمية في 
عبلج صعكبات القكاعد النحكية لدػ 
طالبات الصف الرابع األساسي في 

افظة خانيكنس.مح  

The impact of the 
employment of educational 

songs difficulties in the 
treatment of grammatical 
rules with students in the 
fourth grade primary khan 

Younis. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف نكاؼ عبد الكريـ 
 ابك دحركج

ية برنامج قائـ عمى المنحى فاعم
التكاممي في تنمية بعض ميارات 
الكتابة لدػ طالبات الصف الثالث 

 األساس بغزة

The Effectiveness of an 
Integrated Curriculum-

based Program in 
Developing Third Graders' 
Writing Skills In Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

رؽ مناىج كط
 تدريس

ىبو زكريا محي الديف 
 كبلب

فعالية برنامج قائـ عمى الخياؿ 
العممي في تنمية المفاىيـ كميارات 
التفكير البصرؼ في العمـك لدػ 
طالبات الصف الثامف األساسي 

 بغزة .

The Effectiveness of a 
Science Fiction-Based 
Program on Developing 

Visual Thinking Concepts 
and Skills in Science 

among Eighth Graders in 
Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مجدؼ شكقي لطفي 
 سالـ ديب

فاعمية برنامج قائـ عمى الكسائط 
المتعددة في معالجة صعكبات تعمـ 
بعض الميارات القرائية لدػ تبلمذة 

 الصف الثالث األساسي

"The Effectiveness of 
Multimedia Based Program 

in the Treatment of 
Learning Difficulties in 
Some Reading Skills 
Among Third Graders" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



فاعمية الفصكؿ المنعكسة كالفصكؿ  أماؿ خالد دمحم حميد
المدمجة في تنمية ميارات تصميـ 

ب التعميمية لطالبات صفحات الكي
 كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

The effectiveness of the 
flipped and blended 

classroom in developing the 
skills of educational 

website's design amongst 
the female students in the 
faculty of education at the 
Islamic university of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

5أثر استخداـ طريقة  دمحم حامد احمد جندية E عمى تعمـ  
طمبة الصف العاشر لمقكاعد 
 كاتجاىاتيـ نحك المغة اإلنجميزية.

The impact of 5 E method 
on developing tenth 

graders' learning grammar 
and attitudes towards 

English. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف استراتيجية  دعاء ابراىيـ سالـ جابر
(K.W.L.H عمى تنمية ميارات )
السرعة كالفيـ القرائي لدػ طالبات 

 الصف الرابع األساسي بغزة

The Impact of Employment 
(K.W.L.H.) Strategy to 

Develop the Skills of Speed 
and Reading 

Comprehension Among the 
Students of the Fourth 
Grade Primary in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى  إيماف عبدهللا حسف تايو
نظرية الذكاءات المتعددة في 

اكتساب المفاىيـ الفقيية كالتفكير 
باطي لدػ طالبات الصف االستن

 التاسع األساسي.

The effectiveness of a 
suggested program based 
on multiple intelligences 

theory in the acquisition of 
doctrinal concepts and 

deductive among students 
in the ninth grade. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أسماء دمحم عبدهللا 
 أبكشرخ

فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة 
عمى قراءة الصكرة لتنمية ميارة 
الكتابة لدػ تبلميذ الصف الثالث 

 األساسي

The Effectiveness of A 
Suggested Strategy Based 

on Picture Reading in 
Developing 3rd Grade's 

Writing Skills 

 الجامعة ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

احمد عبداليادؼ 
 عبداليادؼ نصار

إستراتيجية خرائط  أثر استخداـ"
التفكير في تنمية ميارات التفكير 
لدػ  الناقد كعمميات العمـ بالعمـك

 "طبلب الصف العاشر

The effects of using 
thinking maps strategy in 

developing the critical 
thinking skills and science 
processes in science for 
the 10th grade students 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رندة نصر هللا عبد 
 السبلـ الفرا

أثر تكظيف استراتيجية جيجسك 
(Jigsaw في تنمية ميارات )

التفكير التأممي بالفقو لدػ طالبات 
الصف الحادؼ عشر )الفرع 

The impact of using Jigsaw 
strategy on developing 

reflective thinking skills in 
jurisprudence among 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



شرعي(.ال  eleventh graders (shari 
trach). 

أثر تكظيف استراتيجية التعمـ  ايو خميل ابراىيـ قشطو
المفاىيـ المنعكس في تنمية 

كميارات التفكير التأممي بمبحث 
العمـك الحياتية لدػ طالبات الصف 

 العاشر األساسي.

The Impact of Using the 
Flipped Learning Strategy 
in Concepts Development 
and Meditative Thinking 

Skills in Biology Subject for 
Tenth Grade Students. 

عة الجام ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أحمد صالح رجب 
 بخيت

أثر استخداـ مكقع الكتركني في 
تعميـ مفردات المغة اإلنجميزية كبقاء 
أثرىا كميارات القراءة لدػ طبلب 

 الصف العاشر األساسي.

The impact of using Web 
sit on 10th graders english 
vocabulary, retention and 

reading skills. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حسف أحمد سمماف عبد 
 اليادؼ

أثر تكظيف القصة المصكرة في 
تنمية ميارات التعبير الشفكؼ في 
المغة العربية لدػ طبلب الصف 

 الرابع األساسي بغزة

Impact of Using Pictorial 
Story on Developing Oral 
Expression Skills in Arabic 
among Fourth Graders in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نسريف كليد عبد الرحمف 
 مخيمر

أثر تكامل ميارتي القراءة كالكتابة 
بالمغة اإلنجميزية عمى كتابة الفقرة 
كاتجاىات طمبة كمية فمسطيف 

 التقنية.

The Impact of Integrating 
Reading and Writing Skills 

on Palestine Technical 
College Students' 

Paragraph Writing and 
Attitudes 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مفاىيـ التربية السكانية الكاجب  ميا كليد عمي القططي
تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة 
األساسية العميا في فمسطيف كمدػ 

ساب طمبة الصف التاسع ليااكت  

" The Concepts of the 
Population Education that 
Must be Included in the 

Geography Curriculum for 
the High Primary Schools in 

Palestine and the Ninth 
Graders Abilities to Acquire 

them" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ستدري  

فاعمية تكظيف التجارب االفتراضية  ىناء رباح حسف دلكؿ
في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات 
العمـ في مادة العمـك لدػ طالبات 
الصف الثامف األساسي في محافظة 

 غزة.

The effectiveness of using 
virtual experiments in the 
development of scientific 

concepts and processes of 
science in science course 

for the eighth grade 
students in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سماىر مصطفى إبراىيـ 
 المي

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات 
تصميـ كاستخداـ المسرح التعميمي 
لدػ الطالبات المعممات في الجامعة 

ةاإلسبلمية غز   

The Effectiveness of a 
Training Program in 

Developing the Skills of 
Designing and Using 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Educational Theater Skills 
among Student Teachers at 

the Islamic University of 
Gaza 

اسماء سمماف محمكد 
 الشاكؼ 

ستخداـأثر ا " مكقع أكادككس عمى  
تنمية المفاىيـ التكنكلكجية كميارات 
طالبات  التكاصل االلكتركني لدػ

 "الصف الثامف بغزة

" The Impact of Using 
Acadox site on Developing 
Technological Concepts 

and Electronic 
Communication Skills 
among Female Eighth 

Graders in Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

خميل عبد هللا خميل ابك 
 رزؽ 

دراسة تحميمية لمبادغ حقكؽ اإلنساف 
في كتب المغة اإلنجميزية في 

 فمسطيف.

An Analytical Study of 
Human Rights Principles in 

English for Palestine 
Textbooks. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد زكي محمكد 
 العيمو

فاعمية استخداـ استراتيجية الدعائـ 
في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدػ 

 طبلب الصف السابع

Effectiveness of using 
scaffolding strategy on 
developing 7th graders' 
reading comprehension 

skills 

الجامعة  ماجستير  2016
ةاإلسبلمي  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

خمكد يكنس سميماف 
 ابكحمد

أثر تكظيف استراتيجية التعمـ 
المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية 
ميارات التفكير الرياضي لدػ 

 طبلب الصف التاسع األساسي بغزة

The impact of Problem-
Centered Learning on 

Developing Mathematical 
Thinking Skills among Male 

9th Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

احمد عبدالحكيـ دمحم 
 ابكندػ

أثر تكظيف استراتيجيتي خرائط 
المفاىيـ كدكرة التعمـ في تنمية 

التفكير االستداللي في مادة التربية 
االسبلمية لدػ طبلب الصف 

 العاشر األساسي بغزة  .

The Impact of Using 
Concept Maps and 
Learning Cycle on 

Developing the Ductive and 
Inductive Thiking in Islamic 
Education among Tenth 

Graders in Gaza . 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رياض سمير محي 
 الديف مطر

أثر التفاعل بيف نمطيف لمتعمـ 
عرفي عمى اإللكتركني كاألسمكب الم

تنمية الميارات الحاسكبية لدػ طمبة 
 جامعة األقصى بغزة

The interactive effect 
between two types of E-
Learning  and cognitive 

style on developing 
computer skills of Al- aqsa 

university students 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ر ناصر طارؽ عم
 االطرش

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى 
الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات 
التفكير التأممي كالتكاصل الرياضي 
لدػ طبلب الصف التاسع األساسي 

Effectiveness of a 
Suggested Program Based 
on Multiple Intelligences in 
Developing the Skills of 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Reflective Thinking and بغزة
Mathematical 

Communication Among 
Ninth Graders in Gaza. 

أثر استخداـ حقائب العمل في تنمية  دمحم فايز دمحم أبكديو
الميارات الكتابية لدػ تبلميذ الصف 

 الثالث األساسي بغزة

The effect of using 
portfolios on the 

development of writing skills 
for elementary third grade 

students 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

التعمـ البنائي ك )أدؼ  أثر نمكذجي " احمد دمحم خميل الكالي
كشاير( في تنمية ميارات التفكير 
 الرياضي لدػ طبلب الصف

 "العاشر بغزة

Typical constructivist 
learning effect an (Adey 

and Shire) in the 
development of 

mathematical thinking skills 
at the tenth grade students 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىشاـ ابراىيـ مكسى 
 السحار

أثر استخداـ أسمكبي األلعاب كلعب 
ية المفاىيـ العممية األدكار في تنم

بمادة العمـك لدػ طبلب الصف 
 الثالث األساسي

The effect of using games 
and role play strategy to 

develop the scientific in the 
since subject to the 

students in third grade 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 ضرار دمحم عبد هللا
 الحركب

تقكيـ محتكػ مناىج التاريخ 
الفمسطينية كاإلسرائيمية لممرحمة 
 الثانكية في ضكء الحقائق التاريخية.

An Assessment of the 
Palestinian Israeli high 

school history curriculum 
according to the historical 

facts. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ستدري  

زياد اميف عبد الحافع 
 خضر

فاعمية برنامج تدريبي تقني في تنمية 
التفكير التأممي كالميارات التحكيمية 

األدائية لدػ معممي التربية 
الرياضية لمباريات بعض األلعاب 

 الرياضية المدرسية.

The impact of technical 
training program to develop 

meditative thinking and 
arbitration performance 

skills in some school sport 
games for the teachers of 

P.E. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أشرؼ عطية فؤاد 
 مصطفى

كاقع ممارسة معممي التربية 
اإلسبلمية ألساليب التقكيـ البديل 

كسبل تطكيرىا في المرحمة األساسية 
 الدنيا بغزة.

The current Status of 
Islamic Education Teacher's 

Practice of Alternative 
Assessment Techniques 

and Ways of their 
Development in the Low 

Elementary Stage. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سماح عيسى فارس 
 الطناني

فاعمية برنامج قائـ عمى السرد 
لقصصي كالصكر اليادفة في تنمية ا

The Effectiveness of a 
Program Based on 

اجستير م 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



مفاىيـ التربية االسبلمية كالميكؿ 
نحكىا لدػ طالبات الصف الرابع 

 األساس

Narration and Purposeful 
Images in Developing 
Fourth Graders Islamic 

Education Concepts and 
Trends toward them 

نجكاف ناجي ابراىيـ 
 الضبو

فاعمية برنامج قائـ عمى أبعاد 
المنيج التكعيبي لعبلج صعكبات 
تعمـ العمـك لدػ طمبة الصف الرابع 

 المعاقيف بصرياً 

The Effectiveness of a 
Program Based on the 

Dimensions of the Cubic 
Curriculum in the Treatment 

of Difficulties in Learning 
Science among Visually 
Impaired 4th Graders 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ الدراما عمى تنمية  اسماء حمد دمحم النحاؿ
المفاىيـ كميارات التفكير الرياضي 
لدػ طالبات الصف السادس 

 األساسي

The Effect of Using Drama 
on the Development of 

Concepts and Mathematical 
Thinking Skills on Basic 
Sixth Grade Students 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ببلؿ صبلح الديف 
 اسماعيل ابكالعبل

استراتيجية )فكر، زاكج، شارؾ(  أثر"
ارات التفكير في تنمية المفاىيـ كمي

بالتربية اإلسبلمية لدػ  االستداللي
طبلب الصف التاسع األساسي 

 "بغزة

"Effectiveness of Using 
(Think, Pair, Share) 

Strategy in Developing the 
Concepts and Deductive 

Thinking of Islamic 
Education Among 9th 

Grader Male Students in 
Gaza" 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استراتيجية األبعاد السداسية  رمزؼ عمي دمحم عيسى
(PDEODE في تعديل التصكرات )
البديمة لممفاىيـ العممية لطمبة 
 الصف السابع االساسي بغزة.

The Effect of (PDEODE) 
Strategy on Modifying 

Alternative Perceptions of 
Scientific Concepts among 
Seventh Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ نمكذج آدؼ كشاير في  دمحم خالد محمكد عمراف
تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ 
العممية لدػ طبلب الصف التاسع 

 األساسي

Impact of Adey and Shayer 
Model in Modifying 

Alternative Perspectives of 
Scientific Concepts Among 

Seventh Graders. 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مدػ تضمف محتكػ كتب الفقو  يكسف عبد سالـ النجار
لمفرع الشرعي في المرحمة الثانكية 
القضايا الفقيية المعاصرة كتصكر 

 مقترح إلثرائيا

The Change of Value 
System and its Relation 
with Self-identity and 

Psycho Alienation Among 
High School Students 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

براءه عبد العزيز عبد 
 هللا صياـ

  CABRI 3Dأثر تكظيف برنامج 
في تنمية ميارات التفكير المنظكمي 

The Effectiveness of Using 
CABRI 3D Program in 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



لدػ طالبات الصف في اليندسة   
 الثامف األساسي بغزة

Developing Systemic 
Thinking Skills in Geometry 
among  the Eighth Graders 

in Gaza. 
سراء مجدؼ حميداف 

 المصرؼ 
فارقي عمى تعمـ تأثير التدريس ال

مفردات كقكاعد المغة االنجميزية لدػ 
طمبة الصف الثاني االساسي في 

 مدارس ككالة الغكث

The Effect of Differentiated 
Instruction on Learning 
English Vocabulary and 

Grammar among Second 
Graders in UNRWA  

Schools 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

كطرؽ  مناىج
 تدريس

سميرة دمحم عبداليادؼ 
 دحبلف

فاعمية استراتيجية القبعات الست في 
تنمية ميارات الفيـ العميق لدػ 

طالبات الصف التاسع األساسي في 
مادة التربية اإلسبلمية بغزة 

 كاتجاىاتيف نحكىا.

the effectivess o fsix hats 
strategy in developing 

female ninth grader's deep 
understandeing skills in the 
islamic education subject in 

Gaza and their attitudes 
towards it. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تياني ابراىيـ محمكد 
 ربيع

فاعمية تطبيقات الحقيقة المدمجة في 
تنمية مفردات المغة اإلنجميزية 

ات غزة.لمصف الثالث في محافظ  

The effectiveness of 
augmented reality 

applications on developing 
third graders' english 
vocabulary in Gaza 

governorate. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مكسى محمكد تيـ 
 أبكلبف

التعمـ النقاؿ في  فعالية استخداـ.
االنجميزية  تحسيف تعمـ قكاعد المغة

طمبة الصف الحادؼ عشر   لدػ
 .االنجميزية كدافعيتيـ نحك المغة

The Effectiveness  of Using 
Mobile Learning in 

Developing Eleventh 
Graders' English Grammar 
Learning and Motivation for 

English. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مي دمحم الجملسمية حم فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ  
عمى استراتيجيات التعمـ النشط في 
تنمية ميارات التدريس االبداعي لدػ 
معممي الرياضيات في مرحمة التعميـ 

 األساسي.

The Effectiveness of a 
Training Program Based on 

Active Learning in 
Developing Creative 

Teaching Skills among 
Elementary Stage 

Mathematics Teachers. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تكظيف استراتيجيتي  سكسف خميل دمحم مزيد
ECRIF ك   PPP في تعمـ طمبة  
الصف الخامس لممفردات 

 كاحتفاظيـ بيا.

The Effectiveness of Using 
ECRIF and PPP Strategies 
in Fifth Graders' Vocabulary 
learning and its Retention. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ميارات الحس العددؼ المتضمنة  كساـ ماىر حسف زقكت
في محتكػ منياج الرياضيات 

Numerical Snese Skills 
Included in the Elementary 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



لممرحمة االساسية كمدػ اكتساب 
 طمبة الصف الخامس االساسي ليا

Stage Mathematics 
Curriculum and their 

Acquisition by 5th Graders 
ميراـ ابراىيـ شريف ابك 

 دقو
أثر استخداـ نمكذج التعمـ الكاقعي 
في تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ 

بات الصف العممية لدػ طال
الخامس األساسي كاتجاىاتيف نحك 

.  العمـك

The Effect of Using the 
Realistic Learning Model on 

Modifying Alternative 
Perspectives of Scientific 
Concepts among Fifth 

Female Graders and their 
Trend Toward Science. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

رؽ مناىج كط
 تدريس

ضحى عزات عبد 
 المجيد جمعو

أثر تكظيف نمكذج درايفر في تنمية 
ميارات التفكير التأممي ك 

االستطبلع العممي في مادة العمـك 
لدػ طالبات الصف التاسع 

 األساسي.

The Effectiveness of Using 
Drivre Model on Improving 
Reflective Thinking Skills 
and Scientific Curiosity 
among Ninth Graders  . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أمل إبراىيـ سميماف 
 االنقر

فاعمية استخداـ أدكات البيئة 
التعميمية االفتراضية عمى تطكير 
ميارات المحادثة لدػ طمبة الصف 
السادس األساسي في محافظة 

 خانيكنس.

The Effectiveness of Using 
Virtual Learning 

Environment Tools on 
Developing Sixth Graders' 

English Conversational 
Skills in Khanyounis 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبدالرحيـ دمحم اميف 
 يكنس

فاعمية تكظيف استراتيجيتي المناقشة 
الجماعية كالعصف الذىني 

ركني في تنمية ميارات تصميـ االلكت
ممف االنجاز اإللكتركني لدػ 

 معممي التكنكلكجيا بغزة

The Effectiveness of Using 
the Group Discussion and 
Brain Storming Strategies 

Electronic Teaching in 
Developing the Skills of the 
e-Portfolio Design among 

the Technology Teachers in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف محمكد سميح 
 ركيشد

أثر استخداـ استراتيجية باير 
(BEYER في تنمية القدرة عمى )
حل المسائل العممية كالميارات 

الحياتية بالعمـك لدػ طالبات الصف 
 التاسع بغزة.

The Effect of Using Bayer 
strategy on Developing the 
Ability to Solve Scientific 

Question and Life Skills in 
Science Among Female 
ninth Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسراء كائل عبد اليادؼ 
 العاصي

فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب 
معايير حماية الطفل لدػ الطمبة 

ف تخصص لغة انجميزية في المعممي
 جامعة األقصى

The Effectiveness of a 
Training Program on Al-
Aqsa University English 
Major Student Teachers' 

Acquisition of Child 
Protection Standards. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



شريفة عبد هللا دمحم أبك 
 شريف

ء محتكػ كتب التربية اإلسبلمية إثرا
لممرحمة األساسية في ضكء قيـ 

 الحكار.

Enriching the Content of 
Elementary Stage Islamic 
Textbooks  in the Light of 

Dialogue Values. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىبو عبد هللا اسعد 
 الصفدؼ

اءة التشاركية فاعمية استراتيجة القر 
في تنمية الفيـ القرائي كالدافعية 
لمتعمـ لدػ طالبات الصف التاسع 

 االساسي.

The Effectiveness of Using 
Colleborative Strategic 

Reading (CSR) on 
Developing Reading 
Comprehension and 

Learning Motivation among 
Ninth Graders. 

الجامعة  ماجستير  2017
سبلميةاإل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ركيدة مكسى دمحم ابك 
 عكض

فاعمية برنامج قائـ عمى نمكذج 
P5BLالتعمـ  لتنمية ميارات حل  
المشكبلت في العمـك لدػ طالبات 

 الصف السابع األساسي بغزة

The Effective of Program 
Based on the Model of 

Learning P5BL to Develop 
problem-Solving Skills in 

Science among Students of 
the Seventh Grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ياسميف محمكد دمحم 
 صباح

 -الحع -أثر تكظيف نمكذج )تنبأ
فسر( في تنمية بعض عادات العقل 
المنتج بمادة العمـك لدػ طالبات 

 الصف السابع األساسي

The Impact of Predict 
(Observe- Explain- Model) 
on Developing Productive 
Mind Habits in Science 

Among Female 7th Grader 
in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

طمعت نافذ عبد الحفيع 
 ابك سالـ

أثر برنامج مقترح في تدريس 
الجغرافيا عمى تنمية ميارة قراءة 

ة ك الذكاء المكاني لدػ الخريط
 طمبة الصف الثامف األساسي

The Impact of a Suggested 
Program in Teaching 

Geography on Developing 
Map Reading Skill and 

Spatial Intelligence among 
Eighth Graders . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

إيماف حميد حماد 
ىأبكمكس  

فاعمية بيئة تعميمية إلكتركنية تكظف 
استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية 
ميارات التفكير المستقبمي في 
التكنكلكجيا لدػ طالبات الصف 

 السابع األساسي

The effectiveness of 
Electronic Educational 

Environment Using Active 
Learning Strategies in 

Developing Future Thinking 
Skills in Technology among 
Female Seventh Graders. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية تكظيف بيئة تعميمية قائمة  ميسر ناصر عيد شرير
عمى الصف المقمكب في تنمية 
النحك كاالتجاه نحكه لدػ طالبات 
 الصف التاسع األساسي بغزة .

The Effectiveness of Using 
an Educational Environment 

Based on Flipped 
Classroom in Developing 
Grammar and Attitude 
towards it among Ninth 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Graders in Gaza . 
فاعمية استخداـ استراتيجية  ىزار دمحم زكي مراد

اإلنشائي( في دكتكجمكس ) اإلمبلء 
تطكير تعمـ قكاعد المغة اإلنجميزية 
كميارات الكتابة لدػ طالبات 
 الصف العاشر األساسي في غزة

The Effectiveness of Using 
Dictogloss Strategy on 

developing Tenth Grader' 
English Grammar Learning 
and Writing Skills in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مدػ تضمف كتب التربية االسبلمية  عبل عمر عمي الجمالي
لممرحمة الثانكية لفقو كاقع المرأة 

 كتصكر مقترح إلثرائيا

The Extent Inclusion 
Current Status Fiqh 
(Jurisprudence) in 

Secondary Stage Islamic 
Education Textbooks and a 
Proposed Framework for 

their Enrichment 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نجبلء عمر عبد القادر 
 صقر

فاعمية برنامج قائـ عمى نمكذج 
سكامبر في تنمية ميارات التفكير 
الناقد في العمـك كالحياة لدػ 

 تمميذات الصف الرابع األساسي بغزة

The effectiveness of a 
program based on the 

model of scamper in the 
development of critical 

thinking skills in science 
and life to the students in 
the fourth grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

االء خميل عبد القادر 
 ابك ليمو

أثر تكظيف استراتيجية المفاىيـ 
ي تنمية ميارات التفكير الكرتكنية ف

البصرؼ في مادة العمـك كالحياة لدػ 
 طالبات الصف الرابع األساسي بغزة

The Effectiveness of Using 
Cartoon Concepts Strategy 

on Developing Visual 
Thinking Skills in the 

Science and Life Course 
among Fourth Female 

Graders in Gaza 

ير ماجست 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مكسي عبدالسبلـ حسف 
 ابك سممية

أثر تكظيف استراتيجية التعمـ 
المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية 
ميارات التعامل مع شبكات 
الحاسكب لدػ طبلب الصف 

 الحادؼ عشر في غزة.

The impact of using 
learning strategy that 
centered around the 

problem in developing skills 
of dealing with computer 

network for the 11th grade 
students in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

بسممة مركاف عمياف 
 الخضرؼ 

تقكيـ مكضكعات التغذية بكتب 
العمـك لممرحمة األساسية في ضكء 

 متطمبات التنكر الغذائي

Evaluation of the Nutrition 
Topics Included in the 
Upper Primary Science 
Textbooks Countent in 

Aspect of Nutrition Literacy 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى  سامر دمحم عبد هللا المقيد
عادات العقل في تنمية القكة 

رياضية لدػ طبلب الصف الرابع ال

The Effectiveness of a 
Suggested Program Based 
on the Habits of Mind in 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Developing  Mathematical األساسي بغزة
Power among Fourth 

Graders in Gaza 
ية المحطات التعميمية أثر استراتيج سارة محمكد دمحم حبكش

في تنمية مفاىيـ كميارات اتخاذ 
القرار في التكنكلكجيا لدػ طالبات 

 الصف السادس االساسي

The Effect of Educational 
Stations Strategy on 

Developing Concepts and 
Decision Taking Skills in 
Technology for 6th Grade 

Female Students. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج محكسب في ضكء  سيا ياسر دمحم أبكمذككر
الطريقة الكقائية في تنمية الميارات 
اإلمبلئية لدػ طمبة الصف الثاني 

 األساسي

The Influence of Computer 
Program me According to 

Remedial Method in 
Improving Dictation Skills 

for Second Grade 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اقباؿ فكزؼ اسماعيل 
 العقاد

تقييـ منياج المغة اإلنجميزية لممرحمة 
الثانكية  في ضكء معايير المعيد 
االمريكي لتدريس المغات األجنبية 

(ACTFL) 

Evaluating Secondary 
Stage English for Palestine 
in the Light of the American 
Council for the Teaching of 

Foreign Languages 
(ACTFL) Standards 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نضاؿ عدناف محمكد 
 عيد

أثر تكظيف نمطيف لبلنفكجرافيؾ في 
ضكء المدخل البصرؼ لتنمية ميارة 
حل المسألة الرياضية لدػ طالبات 

ف الثامف األساسي بغزة.الص  

The Impact of Using Two 
Stereotypes of Infographics 

in the Light of Visual 
Approach in Developing the 

Mathematical Problem 
Solving Skill among Eighth 

graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أشرؼ أحمد سميماف 
 كحيل

فاعمية استخداـ الفيديك الرقمي 
التفاعمي في تطكير الفيـ القرائي، 
كتعمـ المفردات كاستبقائيا لدػ طمبة 

 الصف السادس

The Effectiveness of Using 
Interactive Digital Videos on 
Developing Sixth Graders' 
English Reading Skills and 
Vocabulary learning and 

Retention 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كالء محفكظ جكدت 
 االغا

أثر استخداـ استراتيجية المنظـ 
الشكمي في تنمية التفكير البصرؼ 
كحل المسألة اليندسية لدػ طالبات 

 الصف التاسع األساسي بغزة

The Effect of Using the 
Graphic Organizer on 

Developing Visual Thinking 
and Solving Geometric 
Problem among Ninth 

Female Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عبير عبيد سممي ابك 
 عريباف

فاعمية تكظيف تقنية االنفكجرافيؾ 
المتحرؾ( في تنمية  -)الثابت 

ميارات حل المسألة الكراثية في 

The Effectivenees of using 
Infographic Technology 
(IIIustrative Graphics- 

الجامعة  ماجستير  2017
ةاإلسبلمي  

مناىج كطرؽ 
 تدريس



لدػ طالبات الصف العمـك الحياتية 
 العاشر االساسي بغزة

Animated Graphics) in 
Developing Genetic 

Problem Solving Skills in 
Life Sciences among 

Female Tenth Graders in 
Gaza 

صفاء ابراىيـ حسيف 
 مقداد

استراتيجية التعمـ  أثر استخداـ "
القائـ عمى المشركع عمى اكتساب 
كميارات  مفردات المغة االنجميزية
القيادة لدػ طمبة الصف الثالث 
 " األساسي في مدارس األكنركا بغزة

The Impact of Using 
Project-Based Learning 

Strategy on 3rd  Graders' 
Acquisition of English 

Vocabulary and Leadership 
Skills at UNRWA Schools in 

Gaza " 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف استراتيجية التعمـ  تغريد رفيق احمد حمد
( في TBLالمرتكز عمى الميمة )
تنمية المفاىيـ كميارات التكاصل 

ممي لدػ طالبات الصف التاسع الع
 األساسي

The Effect of Using Task-
Based Learning (TBL) 
Strategy on Developing 
Concepts and Scientific 
Communication skills 
among Female Ninth 

Graders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كاظـ إسماعيل صبحى 
 مقاط

يف المحاكاة الحاسكبية في أثر تكظ
تنمية ميارات تصميـ الدكائر 

المنطقية في التكنكلكجيا لدػ طبلب 
 الصف التاسع األساسي بغزة

Effect of  Using 
Computerized Simulation 
on Devloping The Skills of 
Designing Logical Circuits 

in Technology among Ninth 
Graders in Gaza 

تير ماجس 2017 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايات جماؿ ياسيف 
 خضر

أثر استخداـ حقيبة تعميمية الكتركنية 
في تنمية مفاىيـ تكنكلكجيا النانك 
كاالتجاه نحكىا لدػ طالبات الصف 

 التاسع األساسي بغزة.

The effect of using e-
portfolio in the development 
of concepts nanotechnology 
and the trend towards the 
ninth-grade students in 

Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم خميس ابراىيـ 
 احميد

فاعمية استخداـ تطبيقات  سكراتش 
في تطكير مفردات المغة اإلنجميزية 
كاستبقائيا كفعالية الذات لدػ طمبة 

 الصف السادس

The Effectiveness of Using 
SCRATCH Applications in 
Developing Sixth Graders' 

English Vocabulary, its 
retention, and self-efficacy 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

امل سعدػ عزات 
 الخطيب

أثر تكظيف مدخل التدريس المتمايز 
في تنمية االستيعاب المفاىيمي 

ت العمـ في مادة العمػـك لدػ كعمميا
 طالبات الصف الخامس األساسي

The Impact of Using the 
Differentiated Instruction 
Approach on Developing 

Conceptual Understanding 
and Science Processes in 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Science among Fifth 
Graders 

لطيفة بكر احمد 
 ابكحكار

أثر تكظيف استراتيجية الرسـك 
الكرتكنية عمى تنمية المفاىيـ 

كبعض ميارات التعبير الكتابي لدػ 
 تبلميذ الصف الرابع االساسي.

Impac of Using Cartoons 
Strategy on Developing 
Concepts and Some 

Written Composition Skills 
among Fourth Graders. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أحمد فضل حمداف 
 االغا

أثر تكظيف نمكذج دانياؿ المعزز 
بالمعمل االفتراضي في تنمية 

التفكير العممي لدػ طبلب الصف 
 الثامف األساسي بغزة

The Effect of Using The 
Daniel Model 

Supplemented by a Virtual 
Laboratory on The 

Development of Scientific 
Thinking Among Eighth 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ببلؿ مكسى ابراىيـ ابك 
 مصطفى

التصكرات الخاطئة لمفاىيـ 
الديناميكا الحرارية لدػ طمبة قسـ 
الكيمياء بجامعة األقصى بغزة 

 كتصكر مقترح لعبلجيا

Thermodynamic 
Misconceptions among 
Chemistry Department 
Students at Al-Aqsa 

University of Gaza and a 
Suggested Framework for 

Treating them 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مركه حمد عمياف 
 الحسنات

أثر مخططات  التعارض المعرفي  
المعمكمات في تنمية ميارات تكليد 

في العمـك  لدػ طالبات الصف 
 التاسع األساسي بغزة

The Impact of  Conflict   
Cognitive   Schemes on the 
Development of Information 

Generation Skills   in 
Science among  Ninth  

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كد اسماعيل االء محم
 ابك الكاس

فاعمية برنامج قائـ عمى المنحى 
التكاممي بيف المباحث في تنمية 

ميارات التعبير الشفكؼ لدػ طالبات 
 الصف الثالث األساسي

The Effectiveness of Using 
A Program Based on the 
Integrative Approach in 

Developing the Oral 
Expression Skills among 

3rd  Graders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أحمد اسعيفاف اسماعيل 
 الصكراني

فاعمية استخداـ استراتيجية 
RAFTS في تحسيف ميارات  
الكتابة بالمغة اإلنجميزية لدػ 
 طالبات الصف العاشر في غزة

The Effectiveness of using 
RAFTS Strategy in 

Improving English Writing 
Skills among Female Tenth 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

امجد حسيف محمكد 
 ككارع

STEMأثر استخداـ منحى  في  
تنمية االستيعاب المفاىيمي كالتفكير 
اإلبداعي في الرياضيات  لدػ 
 طبلب الصف التاسع األساسي

Impact of Using STEM on 
Developing Conceptual 

Understanding and Creative 
Thinking in Mathematics 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



among Ninth Graders 
سالي سبلمو حسف 

 نصر
أثر استخداـ استراتيجية التدريس 
التبادلي في تنمية ميارات الفيـ 
 القرائي لدػ طالبات الصف التاسع

 بغزة.

The impact of using 
reciprocal teaching strategy 

in developing reading 
comprehension skills of the 
basic ninth grades in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أسماء شفيق عارؼ 
 الكاديو

فاعمية استخداـ برنامج جيكجيبرا 
(GeoGebra ية الترابطات ( في تنم
الرياضية لدػ طالبات الصف 
 التاسع األساسي بمدينة غزة"

The Effectiveness of Using 
GeoGebra Program in 

Developing Mathematical 
Connections among Ninth 
Female Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاطمو عمياف عبد 
االشقرالرحمف   

أثر استخداـ استراتيجيتيف لمتعمـ 
النشط في تنمية الميارات الحياتية 
بالعمـك لدػ طالبات الصف السادس 

 األساسي بغزة

The Effect of Using two 
Strategies of Active 

Learning in Developing 
Life- Skills in Science 
Among Female Sixth 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ استراتيجية جيجسك  ببلؿ حسف سالـ القانكع
(jigsaw في تدريس العمـك لتنمية )
بعض عادات العقل لدػ طبلب 

 الصف التاسع بغزة

The impact of using Jigsaw 
Strategy inTeaching 

Science on Developing 
Some Mind Habits among 

Ninth Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ابراىيـ عبدالحى دمحم 
 ابكعيشة

أثر كحدة مقترحة قائمة عمى 
الفصكؿ المنعكسة في تنمية ميارات 
رسـ الخط العربي لدػ طبلب 
 الصف الحادؼ عشر بغزة.

The Impact of a Suggested 
Unit Based on Flipped 

Classroom on Developing 
Arabic Calligraphy among 
Eleventh Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دعاء انكر جمعو ابك 
 مكر

أثر تكظيف مسرحة المناىج عمى 
تنمية القيـ في مادة التربية الكطنية 
لدػ طالبات الصف السادس 

 األساسي.

The Effectiveness of Using 
Dramtized Curricula in 
Developing Values in 

National Education among 
Sixth Graders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

النانكتكنكلكجي المتضمنة  متطمبات. ىديل نبيل سميـ غياضة
في كتب الكيمياء لممرحمة الثانكية 
ادؼ الصف الح كمدػ اكتساب طمبة

 عشر ليا

Requirements of 
Nanotechnology Included in 
Secondary School and the 
Extent of its Mastery by 

Eleveth Graders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سماح سبلمو سعيد 
 التتر

اثر تكظيف إستراتيجية خرائط 
التفكير االلكتركني في تعديل 

الخطأ ك تنمية ميارة  التصكرات
اتخاذ القرار في مادة العمـك لدػ 

 طالبات الصف السابع بغزة

The Impact of employing 
electronic mapping Thinking 
system in rectifying wrong 
concepts and developing  
decision making skills in 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



teaching science Seventh 
graders . 

سياـ بشير مصطفى 
 كمكسة

أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء 
المعرفة في تحسيف ميارات الكتابة 
كاالتجاىات نحك المغة اإلنجميزية 
 لدػ طمبة الصف الحادؼ عشر

The Impact of Using 
Metacognitive Strategies on 

Improving  Eleventh 
Graders' Writing Skills and 
Attitudes Toward  English 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

آالء عبدالكريـ مصطفى 
 دمحم

فاعمية برنامج يكظف التعمـ المدمج 
في تنمية الميارات اإلمبلئية لدػ 
طمبة الصف الثاني األساس 
 بمدارس ككالة الغكث في غزة 

The Effectiveness of a 
Program Employing 
Blended Learning in 

Developing Orthography 
Skills among 2nd Graders 
in Gaza UNRWA Schools 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر استخداـ التمثيبلت الرياضية  دمحم أحمد دمحم عثماف
المتعددة في تنمية ميارات التفكير 

االحتفاظ بيا لدػ طبلب التأممي ك 
 الصف الثامف األساسي بغزة

The Impact of Using  
Multiple  Mathematical 
Representations on 

Developing Reflective 
Thinking Skills and their 
Retention among Eighth 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فكزؼ دمحم أحمد رياض مدػ تمكف طمبة الصف الحادؼ  
عشر مف المفاىيـ الببلغية 

 كتكظيفيـ ليا في التعبير الكتابي

Extent of Eleventh Graders' 
Mastery of Rhetorical 

Concepts and their Use in 
Written Composition 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حمف سياد كليد عبدالر 
 مخيمر

ESAأثر استخداـ استراتيجية  عمى  
تعمـ طمبة الصف العاشر لقكاعد 
 المغة االنجميزية ك اتجاىاتيـ نحكىا.

The Impact of Using ESA 
Strategy on Tenth Graders' 
English Grammar Learning 
and Their Attitudes towards 

English. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

كطرؽ  مناىج
 تدريس

اسماء محمكد عبد 
 الرحمف بدر

 PAVEفعالية استخداـ استراتيجية 
في تعمـ مفردات المغة اإلنجميزية 
كاستبقائيا لدػ طالبات الصف 

 الحادؼ عشر

The Effectiveness of Using 
PAVE Strategy on Learning 
English Vocabulary and its 
Retention among Eleventh 

Graders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حسف سمماف 
 عبدالرؤكؼ المشيراكػ 

فاعمية برنامج قائـ عمى الكسائط 
المتعددة في تنمية ميارات االستماع 

لدػ طبلب الصف السادس 
 األساسي

The effectiveness of a 
program based on 

multimedia in developing 
sixth graders' listening skills 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

انتصار زياد يكسف 
 الدريممي

فاعمية مكقع الكيب التفاعمي في 
تفسير القرآف الكريـ لدػ ذكؼ 
اإلعاقة السمعية في الجامعة 

 االسبلمية بغزة

The effectiveness of using 
an interactive website in 

developing the holy quran 
among IUG students with 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



hearing disabilities 
سمر حسف حامد 

 الزيتكنية
فاعمية إستخداـ الصف المنعكس 
عمى تعمـ طمبة الصف العاشر 
لمقكاعد كدافعيتيـ نحك المغة 

 اإلنجميزية.

The effectiveness of Using 
Flipped Classroom on 

Tenth Graders' Grammar 
Learning and Motivation for 

English. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية استراتيجية مثمث االستماع  نائل خميس دمحم جمعة
في تنمية ميارتي التحدث كالقراءة 
لدػ طبلب الصف الثالث األساسي 

 بمحافظة رفح

The Effectiveness of 
Listening Triad in 

Developing the Speaking 
and Reading Skills among 

Third Graders in Rafah 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف الفصل المنعكس  في  آماؿ أحمد عامر الكرد
تنمية ميارات حل المسائل الرياضية 

اصل الرياضي لدػ طالبات كالتك 
بغزة -الصف التاسع  األساسي  

Impact of Using Flipped 
Classroom on Developing 
the Skills of Mathematical 

Problem Solving and 
Mathematical 

Communication among 
Female Ninth Graders in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف التعميـ المدمج في تنمية  ياسر دمحم دمحم اسميـ
ميارات كرة اليد لدػ طبلب كمية 

جامعة  -التربية البدنية كالرياضة 
 األقصى

Effectiveness of Using 
Blended Learning in 

Handball Skills 
Development Among 
Faculty of Physical 

Education and Sports 
Students at Al- Aqsa 

University 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ايماف صالح عمي 
 بركات ابك شمالة

فاعمية برنامج محكسب قائـ عمى 
النظرية البنائية لعبلج صعكبات 
تعمـ الببلغة العربية لدػ طالبات 
 الصف الحادؼ عشر في غزة.

The effectiveness of a 
computerized program 

based on the constructivist 
theory in treating the 

learning of Arabic rhetoric 
difficulties among 11th 

female graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ُمشِكبلت َتعميـ َمساؽ ِعمـ الَعركض  االء فتحي عبلكؼ الحمك
َمَبة الجاِمعات كَتَعم ِمِو لدػ طَ 

الِفمسطيِنياة مف كجية َنَظر 
ر ُمقتَرح  الُمحاِضريف َكَطمَبِتيـ َكَتَصك 

 ِلِعبلجيا

Problems of Teaching 
Prosody and its Learning 

among Palestinian 
Universities' Students from 

the Viewpoint of the 
Lecturers and their 

Students and a Suggested 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



Framework for their 
Treatment 

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى  انس أسامة سميـ جراد
TRIZنظرية تريز  في تنمية  

ميارات حل المسألة في الرياضيات 
كاالتجاه نحكىا لدػ طبلب الصف 

 الثامف األساسي بغزة.

Effectiveness of a 
Suggested Program Based 

on TRIZ Theory in 
Developing the 

Mathematical Problem 
Solving Skills Among 8th 
Grade in Gaza and their 

Attitudes Towards 
Mathematics 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

عمى بناء فاعمية برنامج تدريبي قائـ  فطيف دمحم اسماعيل البنا
الحركؼ لتنمية ميارات الخط 
العربي لدػ معممات المرحمة 

 األساسية بغزة

The Effectiveness of a 
Training Program Based on 

Alphabets building in 
improving Arabic font skills 

among teachers in the 
elementary stage in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

اىج كطرؽ من
 تدريس

أثر تكظيف إستراتيجية الرؤكس  احمد جميل دمحم حنكنة
المرقمة في تنمية بعض ميارات 
القراءة لدػ تبلميذ الصف الثاني 

 األساسي بغزة

The Impact of Using 
Numbered Heads Together 

Stratery on Developing 
Some Reading Skills 

Among 2nd Graders in 
gaza . 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يكسف إبراىيـ محمكد 
 رضكاف

فاعمية برنامج قائـ عمى أبعاد التعمـ 
عند مارازانك لتنمية ميارات التفكير 
المنتج في مادة الرياضيات لدػ 
 طبلب الصف التاسع األساسي

الجامعة  ماجستير  2017  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

السيد  احمد حسف
 ابكدراز

إثراء كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة 
األساسية العميا بمفاىيـ التربية 

 االقتصادية

Enriching High Elementary 
Stage Islamic Education 
Textbooks with Economic 

Education Concepts 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

حناف عثماف طباسي 
غااأل  

تحميل محتكػ تفسير القرآف الكريـ 
لممرحمة الثانكية في ضكء األىداؼ 
 التعميمية كمدػ اكتساب الطمبة ليا

Analysis of Holey Quran 
Interpretation Content of the 

Secondary Stage in the 
Light of the Educational 
Objectives and Extent of 

their Acquisition by 
Students 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فادؼ فريد فتحي 
 ابكسمطاف

فاعمية الفيديك التفاعمي في تنمية 
األداءات الميارية المركبة في كرة 
القدـ  لطبلب المرحمة االساسية 

 العميا

The Effectiveness of an 
Interactive Video in 

Developing Compound Skill 
Performances in Football at 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



the High Elementary Stage 
مؤمف رمضاف محمكد 

 العزازؼ 
فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية 
ميارات كرة السمة لدػ طبلب كمية 
التربية البدنية كالرياضة بجامعة 

 االقصى بغزة

The Effectiveness of a 
Proposed Educational 

Program on Developing 
Basketball Skills among 

Faculty of Physical 
Education and Sports' 
Students at Al-Aqsa 
University - Gaza 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

المشكبلت التي تكاجو طمبة كمية  أحمد نبيل أحمد سمكر
بدنية ك الرياضية بجامعة التربية ال

االقصى ككضع تصكر مقترح 
 لمتغمب عمييا.

Problems Facing Faculty of 
Education and Sports 
Students in Al-Aqsa 

University and a Suggested 
Proposal for Overcoming 

Them. 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ثر تكظيف استراتيجيات التعمـ أ نداء نزار حسف أيكب
( SPTDالنشط في ضكء برنامج )
في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدػ 

 تبلميذ الصف الثاني األساسي

The Impact of the 
Implementation of Active 
Learning Strategies in the 

Light of (SPTD) Program in 
the Development of 

Reading Comprehension 
Skills among Primary 

Second Graders 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يحيى ابراىيـ سميماف 
 الزاممي

تقكيـ مقرر المكاد االجتماعية 
لمصف الخامس األساسي في ضكء 
معايير المجمس الكطني االمريكي 
 (NCSSلمدراسات االجتماعية)

Evaluation of 5th Grade 
Social Subjects Curriculum 
in the light of the Standards 
of the American National 

Council for Social Studies ( 
NCSS ) 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كجداف رمضاف دمحم 
 عيسى

أثر استخداـ استراتيجيات التفكير 
المتشعب في تنمية ميارات الفيـ 

تمميذات الصف الرابع القرائي لدػ 
 األساس

The Impact of Using 
Divergent Thinking 

Strategies on Reading 
Comprehension among 

Fourth Graders 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى  منار ثابت دمحم صافي
 األلعاب التعميمية في تنمية األنماط
المغكية لدػ تبلميذ الصف الثالث 

 األساسي بغزة

The Effectiveness of 
Suggested Proposal Based 
on Instructional Games in 

Developing Linguistic 
Patterns of Basic Third 
Grade Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ـ ىديل عز الديف ابراىي
 الحداد

 -أثر استخداـ استراتيجية ) تنبأ
فسر( في تنمية ميارات حل  -الحع

The Empact of Using 
(Predict- Observe- 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



المسألة الرياضية لدػ طالبات 
 الصف السادس األساسي بغزة

Explain) Strategy on 
Developing Math Problem- 

Solving Skills among 
Female Sixth Graders in 

Gaza 
آماؿ مكسى أحمد 

 السالمي
مدػ تضمف كتب الرياضيات في 
المرحمة األساسية لكفايات الطالب 
 األساسية بككالة الغكث الدكلية

The level of integrating the 
core competences of 

students in Maths books for 
the basic phase in 

UNRWA. 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية  حنيف كماؿ دمحم عثماف
عمى تعمـ مفردات المغة اإلنجميزية 
كتنمية التفكير البصرؼ لدػ طبلب 
 الصف الثالث في مدارس األكنركا

The Effectiveness of using 
Mind Mapping on the 3rd 

Graders' Vocabulary 
Learning and Improving 
their Visual Thinking at 

UNRWA  Schools 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

-أثر تكظيف استراتيجية )فكر مي دمحم سعيد البردكيل
شارؾ( في  -رّبع -زاكج -اكتب

تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي 
ية لدػ طالبات في المغة العرب

 الصف الرابع األساس بغزة

Effect of Employing (Think, 
Writ, Pair, Square, Share) 
Strategy in Developing a 
Few Written Composition 
Skills of Arabic Language 
among Elementary Fourth 
Grade Female Students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

اىج كطرؽ من
 تدريس

محمكد ابراىيـ 
 عبدالرحمف ابكاسد

فاعمية كحدة مقترحة قائمة عمى 
في تنمية الكعي  2تطبيقات الكيب 

بأضرار المخدرات لدػ طمبة الصف 
 الحادؼ عشر.

The Effectiveness of A 
proposed Unit Based on 
Web Application 2 in to 

Development  Awareness 
of Drug Damage in a 

Proposed Unit for 11th . 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج محكسب لتحسيف  فكزية محمكد عمي قاسـ
المفع لدػ طبلب الصف الحادؼ 

 عشر كاتجاىاتيـ نحكه

The Effectiveness of a 
Computerized Programme 

in Improving Eleventh 
Graders' Pronunciation and 
their Attitudes towards it 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

فاعمية برنامج قائـ عمى نمكذج  أحبلـ دمحم عامر الشيخ
شكارتز في تنمية ميارات التفكير 
الناقد في مادة العمـك كالحياة لدػ 
تمميذات الصف الرابع األساسي في 

 غزة

The Effectiveness of a 
Program Based on Swartz 
Model in Developing Critical 
Thinking Skills in Science 

and the Life Among Female 
Fourth Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The Effectiveness of a 2018فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى  ىدػ اسامو طمب فرج



ي تنمية ميارات البرامج التفاعمية ف
تدريس التعميمات الرياضية لدػ 
الطالبات المعممات في الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

Training Program Based on 
Interactive Programs in 

Developing Mathematical 
Generalizations Teaching 

Skills among Female 
Student Teachers at the 

Islamic University of Gaza 

 تدريس اإلسبلمية

اسراء دمحم نافذ ادريس 
 ابكزيادة

أثر تكظيف استراتيجية )ليد( في 
تنمية ميارات سرعة كفيـ القراءة 
لدػ طمبة الصف الرابع األساسي 

 في غزة

Impact of Using the 
Strategy of LEAD on 

Developing Reading Speed 
and Comprehension Skills 

among Fourth Grade 
Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

إيماف ىشاـ عطية 
 زقكت

أثر استخداـ إستراتيجية االستجكاب  
الذاتي في تنمية ميارات التذكؽ 

األدبي كاالتجاه نحكىا لدؼ طالبات 
ساسيالصف العاشر األ  

The Impact of Using Self 
Questioning Strategy on 

Developing Literary 
Appreciation Skills for 10th 
Graders and their Attitudes 

Toward it 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ياسميف ناصر يحيى 
 ابك العكف 

تقكيـ محتكؼ منياج التكنكلكجيا 
األساسية في فمسطيف في لممرحمة 

 ISTEضكء المعايير العالمية 

The Evaluation of 
Technology Content of 

Primary Stage in Palestine 
the Light of International 
Society for Technology in 

Education (ISTE) 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم خالد فايز عبد 
لقادرا  

أثر تكظيف استراتيجية الرؤكس 
المرقمة في تنمية ميارات التفكير 
البصرؼ في الرياضيات كالميل 
نحكىا لدػ طبلب الصف الرابع 

 األساسي بغزة

The Impact of Using 
Numbered Heads Strategy 

on Developing Visual 
Thinking Skills in 

Mathematics and Attitudes 
Toward it among Fourth 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مكسى كماؿ مكسى 
 ابكنمر

فاعمية المنظمات المتقدمة في 
تطكير ميارات الفيـ القرائي 

كميارات التفكير التأممي لدػ طمبة 
 الصف العاشر

The Effectiveness of 
Advance Organizers in 
Developing Reading 

Comprehension skills and 
Reflective Thinking Skills 
among Tenth Graders 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أسماء جماؿ صبحى 
 نبياف

فاعمية بيئة الفصكؿ المنعكسة 
القائمة عمى التعمـ التشاركي عبر 
الكيب في تنمية بعض المفاىيـ 

كاطنة الرقمية التكنكلكجية كقيـ الم

The Effectiveness of the 
Flipped Classroom Based 
on Web Collaboration in 

Developing some 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

ناىج كطرؽ م
 تدريس



لدػ طالبات الصف الثامف 
 األساسي بمحافظات غزة

Technological Concepts 
and Digital Citizenship 

Among Eighth Graders in 
Gaza 

االء مصطفى صالح 
 البينساكؼ 

أثر استخداـ منيج قائـ عمى النشاط 
التكاممي في تنمية ميارات التفكير 
العممي بمبحث العمـك كالحياة لدػ 
 طمبة الصف الرابع األساسي بغزة

The Effect of Using Active 
Integrated Curriculum in 

Developing Scientific 
Thinking Skills in Science 
and Life among Fourth 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دعاء يكسف عبدهللا 
 االخرس

أثر تكظيف بعض استراتيجيات 
التعمـ النشط عمى تنمية ميارات 
األداء اإلمبلئي لدػ تبلميذ الصف 

 الرابع األساسي

The Effect of using some 
active Learning Strategy on 
Developing the Dictation 

Skills among Females 4th 
Graders Governorate 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ىالو اسماعيل حمداف 
 المصرؼ 

فعالية برنامج الكتركني في تنمية 
ميارتي السرعة كالفيـ القرائي لدػ 

رابع األساسي تبلميذات الصف ال
 بغزة

The Effectiveness of an 
Electronic Program in 

Developing the Skills of 
Speed and Reading 

Comprehension among 4th 
Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف التدريس المتمايز في  أريج نافذ محمكد رحمة
عض ميارات الرياضيات تنمية ب

كاالتجاه نحكىا لدػ طالبات الصف 
 الثامف األساسي بغزة

The Impact of Differentiated 
Instruction on Developing 
Some Mathematics Skills 
and Attitude towards it 

among Eighth Graders in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اء عامر صبلح اسر 
 المبيض

( PQ4Rأثر استخداـ استراتيجية )
في تنمية ميارات حل المسائل 
الرياضية لدػ طالبات الصف 

 التاسع االساسي بغزة

The Effect of Using PQ4R 
Strategy on Improving 
Mathematical Problem-
Solving Skills among 

Female 9th Graders in 
Gaza 

معة الجا ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

كساـ اسبيتاف يكسف 
 صبلح

فاعمية تكظيف بيئة الفصكؿ 
المنعكسة القائمة عمى المختبرات 

االفتراضية في تنمية ميارات تصميـ 
كبرمجة األردكينك في مقرر 

التكنكلكجيا لدػ طبلب  الصف 
 الحادؼ عشر

The Effectiveness of Using 
Flipped Classroom Based 

on Virtual labs in 
Developing the skills of 

Designing and 
Programming Arduino 
among Technology 

11th Graders in Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The Effectiveness of Using 2018فاعمية استخداـ استراتيجية فقرة باسمة رمضاف سالـ 



اليامبكرجر عمى تطكير ميارات  الشاعر
ابة اإلبداعية لدػ طمبة الصف الكت

الثاني عشر الفمسطينييف كاتجاىاتيـ 
 نحك الكتابة

Paragraph Hamburger 
Strategy in Improving 

Palestinian 12th Graders' 
Creative Writing Skills and 

their Attitudes towards 
Writing 

ميةاإلسبل  تدريس 

عمـ الديف أحمد محمكد 
 أبك السعكد

أثر تكظيف استراتيجية تناؿ القمر 
في تنمية ميارات التفكير التأممي 
في مادة العمـك كالحياة لدػ تمميذات 

 الصف الرابع األساسي بغزة

The Impact of Using 
POSSE Strategy on 

Developing Reflective 
Thinking Skills in the 

Science and Life Course 
Among Fourth Graders in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

رنا نبيل منصكر 
 ابكمعمر

فاعمية نمكذج التعمـ اإلتقاني عمى 
تعمـ قكاعد المغة االنجميزية كفعالية 
 الذات لدػ طالبات الصف العاشر

The Effectiveness of 
Mastery Learning Model on 
English Grammar Learning 
and Self-Efficacy among 

Tenth Graders 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر تكظيف إستراتيجيتي المحطات  زينب جماؿ سعيد قشطو
التعميمية كاأللعاب التعميمية في 
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في 

لدػ طالبات الصف السابع العمـك 
 األساسي بغزة.

The Effect of Using 
Educational Stations and 
Educational Games on 
Developing Creative 

Thinking Skills in Science 
among Seventh Female 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

ةانس أحمد دمحم بعمكش فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى الفكر  
التربكؼ اإلسبلمي في تنمية المفاىيـ 
العممية كاالتجاه نحك مادة العمـك 
الحياتية لدػ طبلب الصف العاشر 

 بغزة

The Effectiveness of a 
Suggested Proposal Based 
on the Islamic Educational 
Ideology in developing the 
Scientific Concepts and the 

Attitude towards Life 
Sciences among Tenth 
Grade Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

خمكد رجب محمكد ابك 
 سيمكد

فاعمية برنامج بالرسـك المتحركة في 
تنمية ميارات االستماع كالفيـ 

القرائي لدػ طبلب الصف الثاني 
غزةاالساسي ب  

The Effectiveness of 
Animation Program in the 
Development of the Skills 
of Listening and Reading 
Understanding in Arabic 
Language for the Boys of 
Second Grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

اسبلـ مؤمف محمكد 
 العاصي

ب الرياضيات مدػ تضمف كت
المطكرة لمصفيف الثالث كالرابع 

The Degree of the Inclusion 
of the Developed 

اجستير م 2018 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



األساسي لمعايير المجمس الكطني 
 NCTMلمعممي الرياضيات 

Mathematics Books for 3rd 
and 4th Grades the 

Standards of the National 
Council of Teachers of 
Mathematics NCTM 

اسماء يكسف حسف ابك 
 شرخ

أثر تكظيف نمكذج الندا في تنمية 
ميارات التفكير التكليدؼ في مادة 
العمـك لدػ طالبات الصف السادس 

 األساسي بغزة

The Effectiveness of Using 
Landa Model in Developing 
Generative Thinking skills in 

Science among Female 
Sixth Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

أثر التعمـ القائـ عمى الترفيو في  فادؼ احمد دمحم ابكىبلؿ
تنمية التفكير في الرياضيات كالميل 
نحكىا لدػ تبلميذ الصف الثالث 

 االبتدائي في غزة

The Impact of 
Entertainment-Based 

Learning on Developing 
Thinking Skills in 

Mathematics among Third 
Graders and their Attitude 

Towards 
it in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

دمحم نكاؼ مصباح 
 الضعيفى

تقكيـ كتب المغة العربية لصفكؼ 
المرحمة األساسية الدنيا في ضكء 

ايير جكدة المحتكػ كتنظيمو في مع
 فمسطيف

Evaluation of Arabic 
Language Books for The 
Lower Elementary Grades 
in the Light of Quality of 
Content Standards and 

Organization in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نيفيف رياض ربحي 
 االنقر

ية برنامج مقترح قائـ عمى فاعم
استخداـ شبكات التفكير البصرؼ في 
تنمية ميارات التفكير عاؿ الرتبة في 

الصف  -العمـك لدػ طالبات 
 التاسع بغزة

The Effectiveness of A 
suggested Program Based 
on Visual Thinking Network 

in the Development of 
High-Degree Thinking 

Skills in Science among the 
Ninth Grade female 
Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سامي مكسى دمحم 
 الحكراني

كتنيسكف -اثر تكظيف نمكذج ميرؿ
في اكتساب المفاىيـ الرياضية 
كاالحتفاظ بيا لدػ طبلب الصف 

 السابع األساسي بغزة

The Impact of the Merrill 
and Tennyson Model on 

the Acquisition and 
Retention of Mathematical 
Concepts among Seventh 

Graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

 webأثر تكظيف الرحبلت المعرفية  ياسميف معيف دمحم االنقر
quests في تنمية ميارات حل  

ل الرياضي لدػ المسائل كالتكاص
طالبات الصف العاشر األساسي 

The Effectiveness of Using 
Web Quests in Developing 
Problem Solving Skills and 

Mathematical 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 Communication among بغزة
Female Tenth Graders in 

Gaza 
تقكيـ  محتكػ مناىج  الرياضيات  كالء حمزه عبد طبازه

الفمسطينية لمصف الرابع كالثامف في 
 TIMSSضكء معايير 

Evaluating the Content of 
the Palestinian Mathematics 
Curricula for the Fourth & 
Eighth Grades in the Light 
of the TIMSS  Standards 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 مناىج كطرؽ 
 تدريس

لميس عمر خميل 
 أبكشرخ

أثر استراتيجية التعمـ القائـ عمى 
الدماغ في تنمية ميارات التفكير 
العميا في قراءة المغة االنجميزية لدػ 
 طالبات الصف العاشر األساسي.

The Impact of Brain Based 
Learning Strategy on 

Developing Higher Order 
Thinking Skills in English 
Reading among Female 

tenth Graders' . 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

محمكد رائد عزيز 
 الضاني

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
بالدماغ ذؼ الجانبيف عمى تنمية 

البراعة الرياضية لدػ طبلب الصف 
 السادس االساسي بغزة

The Impact of Using Two- 
Side Brain Learning 

Strategy on Developing 
Mathematical Proficiency 
among Sixth Graders in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يكنس اسعد حسيف 
 عطكاف

القصص الرقمية في  أثر استخداـ "
تنمية آليات كتابة المغة اإلنجميزية 

 لدػ طمبة الصف السادس
ة كاتجاىاتيـ نحك بمحافظات غز 

 "المغة اإلنجميزية

"The Impact of Using Digital 
Stories on Developing 6th 

Graders' Mechanics of 
English Writing in Gaza 

Governorates Schools and 
their Attitudes Towards 

English" 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

يرة جاسر حسيف عم
 العمكر

تصكر مقترح إلثراء كتب التربية 
اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا 
بالمفاىيـ الكاردة في مجمة األحكاـ 

 العدلية

A suggested Proposal to 
enrich Books of Islamic 
Education for the Higher 

Basic Grade with the 
Concepts Included in the 

Journal of Judicial Verdicts 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

سمر سميح عبد 
 الرؤكؼ قعداف

أثر تكظيف بعض االستراتيجيات 
المعتمدة عمى التعمـ النشط في 

تحسيف ميارات الفيـ القرائي كفعالية 
الذات لدػ طبلب الصف الخامس 

 بغزة

The Impact of Using Some 
Active Learning Based 
Strategies in Improving 

Reading Comprehension 
Skills and Self-Efficacy 
among Fifth Graders' in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

مستكؼ انقرائية كتب العمـك لمصف  شيماء اميف دمحم الرقب
الرابع االساسي كعبلقتو باالستيعاب 

The Level of Readability of 
Fourth Grade Textbooks 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس



 and its Relationship with المفاىيمي
Comprehension 

صبلح الديف بكر سامي 
 ابكصفيو

أثر تكظيف نمكذج كمكزماير في 
تنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير 
الرياضي لدػ طبلب الصف الرابع 

ي بغزةاالساس  

The Effect of the 
Employment of Klausmeier 

in Developing of 
Mathematical Concepts and 
Thinking of Students in the 
Primary Fourth Grade in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تحميل مقررات التكنكلكجيا لممرحمة  احمد سعيد احمد دكابة
ثانكية في ضكء قيـ المكاطنة ال

 الرقمية كتصكر مقترح إلثرائيا

Analyzing Technological for 
Secondary Stage in the 

light of the Value of Digital 
Citizenship and Suggestion 
Framework for Enriching it 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

نتيلكجيده عمر دمحم  مدػ تضمف كتب الرياضيات  
لممرحمة األساسية الدنيا  لميارات 
التفكير البصرؼ كمدػ اكتساب 

 طمبة الصف الرابع ليا

The Extent of Visual 
Thinking Skills in 

Mathematics Books of the 
Primary Grade and the 

Extent of Students' 
acquisition of these Skills 

الجامعة   ماجستير 2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

آالء جياد جاسر 
 السعكدؼ

فاعمية بيئة تعميمية الكتركنية في 
تنمية الميارات الببلغية لدػ 

طالبات كمية التربية في الجامعة 
 اإلسبلمية بغزة

The Effectiveness of 
Electronic Educational 

Environment in Developing 
the Rhetorical Skills among  
Education Faculty female 
Students at the Islamic 

University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس

تقكيـ منياج الجغرافيا في ضكء  أحمد زكي حسف عدكاف
أىداؼ التربية البيئية لمصف العاشر 

مف كجية   

Evaluation of the geography 
curriculum in light of the 

objectives of environmental 
education for the tenth 
grade from the point of 

view 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

نبيل يعقكب سماره 
 حمتك

قيـ اإلنتماء كالكالء المتضمنة في 
منياج التربية الكطنية لممرحمة 

دنيا كمدػ اكتساب األساسية ال
 الطمبة ليا مف كجية نظر المعمميف

The values of belonging 
and loyalty included in the 

National Education 
Curriculum for the minimum 
basic stage and the degree 
of student acquisition from 

the point of view of 
teachers 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The extent to which the 2010مدػ اكتساب طمبة الصف العاشر  شمس صالح دمحم بنات



األساسي لمفاىيـ حق العكدة 
المتضمنة بمحتكػ منياج العمـك 

 االجتماعية

students of the tenth grade 
of the concepts of the right 
of return were included in 
the content of the Social 

Sciences curriculum 

 تدريس/اجتماعيات اإلسبلمية

ىيفاء عدناف صالح 
 حسكنة

تقكيـ مقرر الجغرافيا لمصف الحادؼ 
عشر في ضكء معايير الجمعية 

 الجغرافية األمريكية

Evaluation of the geography 
course for Grade 11 in the 
light of the standards of the 

American Geological 
Society 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

نسيـ نصر خميس 
 مصمح

تقكيـ منياج الجغرافيا في ضكء 
بعض االتجاىات العالمية لممرحمة 

 األساسية العميا

Evaluation of the geography 
curriculum in the light of 
some of the global trends 
of the upper elementary 

stage 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

سحر سالـ مصطفى 
 الحكيطي

مستكػ مقركئية كتاب التاريخ 
لمصف السادس األساسي في 
محافظة غزة كعبلقتو ببعض 

 المتغيرات

The level of the reading of 
the history book for the 

sixth grade in Gaza 
Governorate and its relation 

to some variables 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

ياسر ابراىيـ حسيف 
 أبكشرار

قضايا العمـك كالتكنكلكجيا كالمجتمع 
طمبة في محتكػ منياج الجغرافية ل

الصف الثاني الثانكؼ كمدػ فيميـ 
 ليا

Science, technology and 
society issues in the 

content and understanding 
of the geography curriculum 

of secondary secondary 
students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

ـ استخداـ الخريطة في كتب تقكي مأمكف دمحم أحمد صقر
الجغرافيا في المرحمة األساسية العميا 

 في فمسطيف

Evaluation of the use of the 
map in geography books in 
the upper elementary stage 

in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

ميادة سميماف اعبيد 
 أبكمنديل

ثراء كحدة مقترحة في مادة الجغرافيا إ
لتنمية ميارات التفكير الناقد لدػ 
طالبات الصف الثاني عشر 

 كاتجاىاتيـ نحكىا

To enrich a proposed unit 
in geography to develop the 
critical thinking skills of the 
12th grade students and 

their attitudes toward them 

ير ماجست 2011 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

ايماف عزالديف ابراىيـ 
 عبدالمطيف

القيـ المرتبطة بمفيـك المكاطنة في 
منياج المكاد االجتماعية لمصف 
التاسع األساسي كمدػ اكتساب 

 الطمبة ليا

Values associated with the 
Concept of Citizenship in 

the Curriculum Materials for 
Social Ninth Grade Primary 
and the Extent of Sudents 

have 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/اجتماعيات

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  Enriching Content of History 2014إثراء محتكػ منياج التاريخ بمفاىيـ  ميسكف دمحم سالـ عسكر



حقكؽ اإلنساف في المرحمة األساسية 
 العميا في فمسطيف

curricula with Human Rights 
Concepts for High Basic 

Grade in Palestine 

 تدريس/اجتماعيات اإلسبلمية

مكسى دمحم عبد الرحمف 
 جكدة

أثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية 
بالفكر اإلسبلمي عمى تحصيل طمبة 
الصف العاشر األساسي بغزة في 

ة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىاماد  

The effect of enriching 
some mathematical 

concepts in Islamic thought 
on the achievement of the 
students of the tenth grade 

in Gaza in mathematics 
and their attitudes toward it 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
لرياضياتتدريس/ا  

حسف رشاد رشدؼ 
 رصرص

برنامج مقترح لعبلج األخطاء 
الشائعة في حل المسألة الرياضية 
لدػ طمبة الصف األكؿ الثانيك 

 األدبي بغزة

A proposed program to 
solve the common mistakes 
in solving the mathematical 

problem among the 
students of the first grade 
in the literary secondary in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

عاطف عبد العزيز 
 يكسف الغكطي

العمميات الرياضية الفاعمة في 
جانبي الدماغ عند طمبة الصف 

 التاسع بغزة

Mathematical processes on 
both sides of the brain in 
the ninth graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

أثر استخداـ النمكذج البنائي في  سميـ دمحم دمحم ابك عكدة
تدريس الرياضيات عمى تنمية 
ميارات التفكير المنظكمي لدػ 
 طبلب الصف السابع األساسي بغزة

The impact of the use of 
structural model in teaching 

mathematics on the 
development of systemic 

thinking skills among 
seventh graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

ىاني فتحي عبد الكريـ 
 نجـ

مستكػ التفكير الرياضي كعبلقتو 
ببعض الذككات لدػ طمبة الصف 

 الحادؼ عشر بغزة

The level of mathematical 
thinking and its relation to 
some of the twelfth grade 

students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

نادر زاىر دمحم فضل 
 النديـ

تصكر مقترح لتكظيف المخططات 
المفاىيمية لتقييـ التفكير الرياضي 

امف األساسي لدػ طمبة الصف الث
 بغزة

A proposed proposal for the 
use of conceptual plans to 
evaluate the mathematical 

thinking of eighth graders in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

تحميل محتكػ منياج الرياضيات  رباب ابراىيـ دمحم الطنة
األساسي في ضكء  لمصف الثامف

مستكيات التفكير اليندسي لفاف 
 ىايل

Analysis of the content of 
the eighth grade 

mathematics curriculum in 
light of van Heil's 

engineering thinking levels 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

اعمية منياج الرياضيات تقكيـ ف نجبلء دمحم حسف بريكة
الفمسطيني لمصف الحادؼ عشر 

Evaluation of the 
effectiveness of the 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات



 Palestinian mathematics بالفرع األدبي
curriculum for the eleventh 
grade in the literary branch 

عيدايمف رجب دمحم  برنامج مقترح قائـ عمى جانبي  
الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير 
في الرياضيات لدػ طبلب الصف 

 الخامس األساسي بغزة

A proposed program on 
both sides of the brain to 

develop some of the 
thinking skills in 

mathematics among 
students in the fifth grade in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

أثر محتكػ اليندسة الفراغية في  ناىل احمد سعيد شعث
منياج الصف العاشر األساسي 

 بميارات التفكير البصرؼ 

The influence of the spatial 
geometry content in the 10 
th grade curriculum with 

visual thinking skills 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

أثر استخداـ األلغاز في تنمية  ايياب خميل دمحم نصار
التفكير الناقد في الرياضيات كالميل 
نحكىا لدػ تبلميذ الصف الرابع 

 األساسي بغزة

The impact of the use of 
puzzles in the development 

of critical thinking in 
mathematics and the 

tendency towards it in the 
fourth grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

احمد محيي الديف احمد 
 عبد هللا

صعكبات تعمـ اليندسة التحميمية 
الفراغية ككضع تصكر مقترح 

لحادؼ لعبلجيا لدػ طمبة الصف ا
 عشر العممي

Difficulties in learning 
spatial analytic geometry 

and developing a 
suggested scenario for 

treating it in the 11th grade 
scientific students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

حساـ سيف الديف دمحم 
 البمعاكؼ 

اـ بعض استراتيجيات أثر استخد
التغير المفيكمي في تعديل المفاىيـ 
الرياضية البديمة لدػ طبلب الصف 

 العاشر األساسي بغزة

The impact of the use of 
some strategies of 

conceptual change in the 
modification of alternative 

sports concepts among the 
tenth grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

مراد ىاركف سميماف 
 األغا

أثر استخداـ استراتيجية العصف 
الذىني في تنمية بعض ميارات 
التفكير الرياضي في جانبي الدماغ 
 دلى طبلب الصف الحادؼ عشر

The impact of the use of 
brainstorming strategy in 
the development of some 

mathematical thinking skills 
on both sides of the brain 
by the 11th grade students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

سناء اسحق صالح 
 كساب

مستكػ جكدة مكضكعات اليندسة 
المتضمنة في كتب رياضيات مرحمة 

The quality of the 
engineering subjects 

امعة الج ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات



طيف في ضكء التعميـ األساسي بفمس
معايير المجمس القكمي لمعممي 

 الرياضيات

included in mathematics 
textbooks in the basic 

education stage in 
Palestine in light of the 

standards of the National 
Council of Mathematics 

Teachers 
أثر استخداـ استراتيجية دينز في  يكسف عبدهللا يكسف لكا

اكتساب المفاىيـ الرياضية 
كاالحتفاظ بيا لدػ طبلب الصف 

 السادس األساسي بغزة

The impact of using the 
Dines strategy to acquire 
and retain mathematical 

concepts among the sixth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

سناء رمضاف عبدهللا 
 حمس

أثر إثراء محتكػ منياج الرياضيات 
في تنمية ميارات التفكير االستداللي 
لدػ طالبات الصف الحادؼ عشر 

 العممي

The effect of enriching the 
content of the mathematics 

curriculum in the 
development of reasoning 
thinking skills among 11th 
grade scientific students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

كـر محمكد عبد 
 ابكعاذرة

أثر تكظيف استراتيجية )عبر  خطط 
( في تدريس الرياضيات عمى  قـك
تنمية التفكير اإلبداعي لدػ طمبة 
 الصف السابع األساسي بغزة

The impact of employing 
strategic (through people's 
plans) in the teaching of 

mathematics on the 
development of creative 
thinking among seventh 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

بعض أنماط التفكير الرياضي  نسريف دمحم دمحم حمش
كعبلقتيا بجانبي الدماغ لدػ طمبة 

 الصف التاسع بغزة

Some types of 
mathematical thinking and 
its relation to the two sides 

of the brain in the ninth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

العكامل المؤدية إلى تدني التحصيل  كماؿ دمحم زارع االسطل
في الرياضيات لدػ تبلمذة المرحمة 
األساسية العميا بمدراس ككالة 
 الغكث الدكلية بقطاع غزة

Factors leading to low 
achievement in 

mathematics among 
students of the primary 

stage of UNRWA schools in 
the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

نادر خميل فؤاد ابك 
 شعباف

أثر استخداـ إستراتيجية تدريس 
األقراف عمى تنمية ميارات التفكير 
الناقد في الرياضيات لدػ طالبات 

بي القسـ األد -الصف الحادؼ عشر
 بغزة

The impact of the use of 
the strategy of teaching 

peers on the development 
of critical thinking skills in 
mathematics among 11th 

grade students - the 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات



literary section in Gaza 
عيد سييمة سميماف 
 أبكمصطفى

العبلقة بيف القدرة المكانية 
كالتحصيل في الرياضيات لدػ طمبة 
الصف السادس األساسي بمدارس 

 ككالة الغكث

The relationship between 
spatial ability and 
achievement in 

mathematics among sixth 
grade students in UNRWA 

schools 

الجامعة  ماجستير  2010
يةاإلسبلم  

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

برنامج محكسب لتنمية ميارات  عمرك احمد يكسف قنف
الرسـ البياني في الرياضيات لدػ 
 طبلب الصف العاشر األساسي بغزة

A computerized 
mathematics skills 

development program for 
students in the tenth grade 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
سبلميةاإل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

فعالية استخداـ استراتيجية  سكزاف خميل دمحم رياف
فيجكتسكي في تدريس الرياضيات 
كبقاء أثر التعمـ لدػ طالبات الصف 

 السادس بغزة

The effectiveness of 
Vygotsky's strategy in 

teaching mathematics and 
maintaining the impact of 

learning among sixth 
graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

لمياء رسمي دمحم 
 الشافعي

برنامج مقترح قائـ عمى المتشابيات 
لتنمية ميارات حل المسألة الرياضية 
 لدػ طالبات الصف التاسع بغزة

A proposed program based 
on similarities to develop 
the skills of solving the 

mathematical issue among 
the ninth graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

مقترحة في ضكء نمكذج  إستراتيجية" سعيد دمحم سعيد شطا
ديفيس الكتساب التعميمات 

 الرياضية كاالحتفاظ بيا لدػ طبلب
العاشر األساسي بغزةالصف   

"A proposed strategy in the 
light of the Davis model for 

the acquisition and 
retention of mathematical 
generalizations among 

students in the tenth grade 
in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

ابك ماىر حسف محمكد 
 اليطل

أثر استخداـ برنامج محكسب في 
تدريس الرياضيات عمى تنمية 
التفكير الرياضي كاالتجاه نحكىا 
لدػ طالبات الصف الثامف 

 األساسي بغزة

The impact of using a 
computerized program in 

the teaching of 
mathematics on the 

development of 
mathematical thinking and 

towards it among the eighth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

سريف فايق بدكػ 
 أبكعيشة

أثر استخداـ إستراتيجيتي التعمـ 
بالبحث كتعمـ األقراف في اكتساب 
ميارات حل النياية كاالحتفاظ بيا 
 لدػ طالبات الثانكية العامة بغزة

The impact of the use of 
learning strategies on 

research and peer learning 
in acquiring and maintaining 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات



end-of-solution skills 
among students of 

secondary schools in Gaza 
كجدؼ دمحم رجب أحمد 

 سالـ
أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في 
عبلج المفاىيـ الرياضية الخاطئة 
لدػ طمبة الصف العاشر األساسي 

 بغزة

The impact of the use of 
conceptual schemes in the 

treatment of the 
misconceptions of students 
in the tenth grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

كطرؽ مناىج 
 تدريس/الرياضيات

أثر استخداـ إستراتيجية الخطكات  معزز دمحم سالـ اسميـ
السبع في تنمية بعض ميارات 

التفكير الرياضي في جانبي الدماغ 
لدػ طالبات الصف الثامف 
 األساسي في محافظات غزة

The impact of using the 
strategy of the seven steps 
in the development of some 
mathematical thinking skills 
on both sides of the brain 
among the eighth grade 

students in the 
governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

ايمف عبدهللا عكدة 
 أبكمصطفى

أثر استخداـ نمكذج بايبي في 
يات اكتساب المفاىيـ في الرياض

كميكليـ نحكىا لدػ طبلب الصف 
 السابع األساسي بغزة

The impact of the use of 
the Bayby model on the 
acquisition of concepts in 
mathematics and their 

attitudes towards it among 
seventh grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
الرياضياتتدريس/  

مصطفى دمحم عبدهللا 
 أبكركمية

أثر استخداـ إستراتيجية سكماف في 
تنمية بعض ميارات التفكير 
الرياضي لدػ طبلب الصف 

 الحادؼ عشر آداب

The impact of the use of 
the Skaman strategy in 

developing some 
mathematical thinking skills 

among eleventh grade 
students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

آماؿ شحدة حسيف 
 البيارػ 

أثر استخداـ إستراتيجية بكسنر في 
تعديل التصكرات الخطأ لممفاىيـ 

الرياضية لدػ طالبات الصف الرابع 
 األساسي

Impact of Using Posner 
Strategy in the Modification 

of Mathematical 
Misconceptions of Fourth 

Basic Grade Female 
Students 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

مكسى عبد الرحيـ 
 مكسى عكدة

أثر استخداـ نمكذج أكزكبل في 
عبلج التصكرات الخطأ لممفاىيـ 
الرياضية لدػ طمبة الصف العاشر 

 األساسي

The Impact of Using 
Ausubel model in treatment 

the misconceptions of 
mathematical concepts in 
tenth grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/الرياضيات

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The effectiveness of 2006فعالية التدريس كفقًا لنظرية عزمي عطية احمد 



فيجكتسكي في اكتساب المفاىيـ  الدكاىيدؼ
ات جامعة األقصى البيئية لدػ طالب

 بغزة

teaching according to 
Vygotsky's theory of 

acquiring environmental 
concepts among Al-Aqsa 

University students in Gaza 

 تدريس/العمـك اإلسبلمية

منى عبد الفتاح عيسى 
 الصادؽ

منياج العمـك بالصف تحميل محتكػ 
العاشر كفقًا لمعايير الثقافة العممية 

 كمدػ اكتساب الطبلب ليا

Analysis of the content of 
the science curriculum in 
the tenth grade according 
to the criteria of scientific 
culture and the extent of 

student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

بساـ زىدؼ سميماف 
 عيطة

الميارات العقمية المنظمة في أسئمة 
مقررات العمـك العامة لممرحمة 

األساسية الدنيا بفمسطيف في ضكء 
 نمكذج مارزانك

The mental skills organized 
in the questions of general 

science courses for the 
lower elementary stage in 
Palestine in the light of the 

Marzano model 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

ميسرة عكض 
 عبداليادؼ أبكعككل

دراسة إلثراء مقررات العمـك الممرحمة 
األساسية الدنيا بالمخططات 

 المفاىيمية

A study to enrich science 
courses to the basic stage 
of the conceptual schemes 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

حساـ حمادة سعيد 
 العبادلة

أثر ثنائية التحميل كالتركيب في 
تدريس الفيزياء عمى تنمية ميارات 
االستقصاء العممي كالميكؿ نحك 
الفيزياء لدػ طمبة الصف الحادؼ 

 عشر بغزة

The effect of dual analysis 
and synthesis in the 

teaching of physics on the 
development of the skills of 

scientific inquiry and 
attitudes toward physics 

among the 11th graders in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

 مكسى عبد الرحمف دمحم
 شياب

كحدة مقترحة لتضميف المعمـ 
كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في 
محتكػ منيج العمـك لمصف التاسع 
كأثرىا في تنمية المفاىيـ كالتفكير 

 العممي لدػ الطمبة

A proposed module to 
include the teacher, 

technology, society and the 
environment in the content 
of the science curriculum 
for the ninth grade and its 
impact on the development 
of concepts and scientific 

thinking of students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

امل مركاف عبدالمجيد 
 عمـ الديف

مستكػ التنكر البيكلكجي كعبلقتو 
دػ طمبة كميات باالتجاىات العممية ل

التربية في الجامعات الفمسطينية 
 بغزة

The level of biological 
literacy and its relationship 
with scientific trends among 

students of faculties of 
education in Palestinian 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
مـكتدريس/الع  



universities in Gaza 
أثر دكرة التعمـ في تعديل التصكرات  رائد يكسف دمحم االسمر

البديمة لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ 
نحكىا لطبلب الصف السادس  

 األساسي

The impact of the learning 
cycle on modifying the 

alternative perceptions of 
the scientific concepts and 
their attitudes towards them 
for the sixth grade students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

تكفيق ابراىيـ تكفيق 
 العيسكؼ 

Vأثر استراتيجية الشكل  البنائية في  
اكتساب المفاىيـ العممية كعمميات 
العمـ لدػ طبلب السابع األساسي 

 بغزة

The Effect of Form V 
Strategy on Acquiring 

Scientific Concepts and 
Science Processes among 
the Seventh Basic Students 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

سمماف قديح عبد السبلـ 
 شحادة

أبعاد طبيعة العمـ كعمميات 
المتضمنة في كتاب العمـك لمصف 

تساب التاسع األساسي كمدػ اك
 الطمبة ليا

The dimensions of the 
nature of science and the 
processes included in the 
science book for the ninth 
grade and the extent of 

student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

نكلكجيا كالمجتمع قضايا العمـ كالتك ماجد نبيل عبد القدرة
المتضمنة في محتكػ منياج الثقافة 
العممية لطمبة الصف الثاني الثانكؼ 

 كمدػ فيميـ ليا

Issues of science, 
technology and society 

included in the content of 
the scientific culture 

curriculum for secondary 
secondary students and 

their understanding of them 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

ايماف اسحق ىاشـ 
 االغا

أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات 
في اكتساب المفاىيـ العممية 

كاالحتفاظ بيا لدػ طالبات الصف 
 التاسع األساسي بغزة

The impact of using the 
strategy of similarities in 
acquiring and retaining 

scientific concepts among 
the ninth grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

جياد أحمد السبع أبك 
 حميمة

أثر إستخداـ برناـ بالكسائط المتعددة 
يكظف األحداث المتناقضة في 
تنمية التنكر الغذائي لدػ طبلب 

صفالتاسع األساسي في مادة ال
 العمـك

The impact of using a 
multimedia program 

employs contrasting events 
in the development of 
nutrition literacy among 
students in the basic 

science class 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

لباباسالـ سامي سالـ ا برنامج محكسب باستخداـ المدخل  
المنظكمي لتنمية المفاىيـ العممية 
كاالحتفاظ بيا لدػ طمبة الصف 

A computerized program 
using the systemic 
approach to the 

الجامعة  ماجستير  2008
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك



 development and retention العاشر
of scientific concepts 
among 10th graders 

التصكرات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية  ىبو صالح احمد الغميع
لدػ طمبة الصف الحادؼ عشر 
 كعبلقتيا باالتجاه نحك الفيزياء

Alternative perceptions of 
the physical concepts of 
11th graders and their 
relation to the direction 

towards physics 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

كجدؼ شكرؼ شاكر 
 جكدة

 webأثر تكظيف الرحبلت المعرفية 
quests في تدريس العمـك عمى  

تنمية التنكر العممي لطبلب الصف 
 التاسع األساسي بمحافظات غزة

The impact of the 
employment of knowledge 

trips web quests in the 
teaching of science on the 
development of scientific 

enlightenment for the ninth 
grade students in the Gaza 

governorates 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

جبلؿ عبدربو سبلـ 
 الشيخ عيد

أبعاد التنكر الفيزيائي المتضمنة في 
نياج الفيزياء لمصف محتكػ م

الحادؼ عشر كمدػ اكتساب الطمبة 
 ليا

The dimensions of the 
physical enlightenment 

included in the content of 
the physics curriculum for 
the eleventh grade and the 
extent to which students 

acquire it 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ؽ مناىج كطر 
 تدريس/العمـك

حساـ صبلح دمحم 
 أبكعجكة

أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في 
تنمية ميارات حل المسائل الكيميائية 
 لدػ طبلب الصف الحادؼ عشر

The impact of self-
questioning strategy on 
developing chemical 
problem solving skills 

among eleventh graders 

لجامعة ا ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

رامي دمحم مكسي ابك 
 لبدة

فاعمية النمط اإلكتشافي في اكتساب 
ميارات عممية العمـ لدػ طمبة 

 الصف الثامف األساسي

Effectiveness of the 
research pattern in 

acquiring the skills of the 
science process in the 
eighth grade students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

فادؼ عكني دمحم ابك 
 سكيرح

التعميـ العاـ  مدػ قدرة طمبة"
الفمسطيني عمى تحصيل مككنات 
البناء المعرفي لمعمـ في ضكء 
 "النمائي كالدراسي المستكػ 

"The extent to which 
Palestinian public education 

students can obtain the 
components of knowledge 
building in the light of the 

developmental and 
academic level" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

احمد عكدة ابراىيـ 
 قشطة

أثر تكظيف استراتيجيات ما كراء 
المعرفة في تنمية المفاىيـ العممية 

The impact of employing 
knowledge-based 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك



الحياتية بالعمـك لدػ طمبة كالميارات 
 الصف الخامس األساسي بغزة

strategies in the 
development of scientific 
concepts and life skills in 

science among students in 
the fifth grade in Gaza 

تقكيـ محتكػ مناىج عمـك الصحة  طارؽ ابراىيـ دمحم محجز
كالبيئة لممرحمة األساسية العميا في 
ضكء معايير التربية البيئية كمدػ 

 اكتساب الطبلب ليا

Evaluation of the content of 
health and environmental 
sciences curricula for the 
higher basic stage in light 
of environmental education 
standards and the extent to 

which students acquire 
them 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

دمحم حسف عبد الجكاد 
 العرجا

مستكػ جكدة محتكػ كتاب العمـك 
لمصف الثامف األساسي في ضكء 
 المعايير العالمية كمدػ اكتساب

 الطمبة ليا

The quality of the content 
of the book of science for 
the eighth grade in light of 
the international standards 
and the extent to which 
students acquire them 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

حابس حسف عكض 
 مسمح

الغذائي المتضمنة  أبعاد التنكر
بمحتكػ كتب العمـك لممرحمة 

األساسية العميا كمدػ اكتساب طمبة 
 الصف التاسع ليا

The dimensions of food 
literacy included in the 

content of science books 
for the upper elementary 
stage and the extent to 

which ninth-grade students 
acquire it 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

ىاني اسماعيل مكسى 
 ابكالسعكد

برنامج تقني قائـ عمى أسمكب 
المحاكاة لتنمية بعض ميارات ما 
كراء المعرفة في اعمـك لدػ طمبة 
 الصف التاسع األساسي بغزة

A technical program based 
on the simulation method to 
develop some of the skills 

of knowledge in the 
knowledge of the ninth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

عبد العزيز جميل عبد 
 الكىاب القطراكؼ 

أثر استخداـ إستراتيجية المتشابيات 
في تنمية عمميات العمـ كميارات 

مي في العمـك لدػ التفكير التأم
 طبلب الصف الثامف األساسي

The impact of the use of 
the strategy of similarities in 

the development of the 
processes of science and 
thinking thinking skills in 
science among eighth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ريس/العمـكتد  

ببلؿ محمكد سميماف 
 أبكطير

فاعمية تكظيف خرائط المعمكمات 
في تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ 
العممية لطبلب الصف الثامف 

The effectiveness of the 
use of information maps in 

modifying alternative 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك



 perceptions of the scientific األساسي
concepts of the eighth 

grade students 
إبراىيـ أسعد مكسى 

 ىاشـ
برنامج مقترح لتنمية مفاىيـ التربية 
الكقائية بالعمـك لدػ طبلب الصف 

 التاسع األساسي

A proposed program for the 
development of the 

concepts of preventive 
education in science among 

the ninth grade students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

فداء محمكد يكسف 
 الشكبكي

أثر تكظيف المدخل المنظكمي في 
تنمية المفاىيـ كميارات التفكير 
البصرؼ بالفيزياء  لدػ طالبات 

 الصف الحادؼ عشر

The impact of employing 
the systemic approach in 

the development of 
concepts and visual 

thinking skills in physics 
among 11th grade students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

سميـ دمحم عبدالمالؾ 
 ابكغالي

أثر تكظيف استراتيجية ) فكر ػ زاكج 
يارات التفكير ػ شارؾ( عمى تنمية م

المنطقي في العمـك لدػ طمبة 
 الصف الثامف األساسي

The impact of employing a 
strategy (Fikr Zaj Sharek) 
on the development of 

logical reasoning skills in 
science among eighth 

graders 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

 عبد السبلـ ابك ىبة دمحم
 فكدة

إثراء محتكػ منياج العمـك 
بمستحدثات بيكلكجية كأثره في تنمية 
التنكر البيكلكجي لدػ طالبات 

 الصف الثامف األساسي

To enrich the content of the 
science curriculum with 

biological innovations and 
its impact on the 

development of the 
biological literacy of eighth 

graders 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

دمحم اسماعيل رشيد 
 مطر

فعالية مدكنة الكتركنية في عبلج 
التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية 
لدػ طبلب الصف التاسع األساسي 

 كاتجاىاتيـ نحكىا

The effectiveness of an 
electronic code in the 

treatment of misconceptions 
of the scientific concepts of 
the ninth grade students 

and their attitudes towards 
them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

خالد عبد المؤمف شعباف 
 غانـ

أثر برنامج محكسب الخرائط 
كبات المفاىيمية في معالجة صع

تعمـ الفيزياء لدػ طبلب الصف 
 الحادؼ عشر

The impact of computerized 
program conceptual maps 

in addressing the difficulties 
of learning physics in the 
eleventh grade students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

مكفق عرفة سمطاف 
 معركؼ

مستكػ الكعي المائي لدػ الطمبة 
معممي العمـك بكميات التربية في 

 الجامعات الفمسطينية بغزة

Water awareness level 
among students of science 
teachers in the faculties of 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك



education in the Palestinian 
universities in Gaza 

أثر برنامج بالكسائط المتعددة في  دمحم جماؿ دمحم العربيد
تنمية المفاىيـ كميارات حل المسألة 

الفيزيائية لدػ طبلب الصف 
 الحادؼ عشر

The impact of a multimedia 
program on the 

development of concepts 
and the skills of solving the 

physical issue among 
eleventh graders 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

عبدالحميد صبلح 
 يكسف اليعقكبي

برنامج تقني يكظف استراتيجية 
التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة لتنمية 
ميارات التفكير المنظكمي في العمـك 
 لدػ طالبات الصف التاسع بغزة

A technical program that 
employs a problem-based 
learning strategy to develop 
the systemic thinking skills 

of 9th graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

مستكػ الكعي بمفاىيـ الصحة  ربا السيد دمحم أبككميل
اإلنجابية لدػ طمبة المرحمة 

ةاألساسية العميا في غز   

Level of awareness of the 
concepts of reproductive 

health among the students 
of the primary stage in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

ايماف حمدؼ دمحم 
 ماضي

أثر مخططات التعارض المعرفي 
في تنمية المفاىيـ كميارات حل 

ية لدػ طالبات الصف المسألة الكراث
 العاشر

The impact of cognitive 
incompatibility schemes on 

the development of 
concepts and the skills of 

solving the genetic problem 
among the students of the 

tenth grade 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

محمكد دمحم بشير 
 االشقر

مستكػ الكعي بمخاطر الكيماكيات 
الزراعية لدػ طمبة العمـك بكميات 
التربية في الجامعات الفمسطينية 

 بغزة

Awareness of the risks of 
agricultural chemicals 

among science students in 
the faculties of education in 
the Palestinian universities 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

أثر تكظيف إستراتيجية دكرة التعمـ  يحيى سعيد محمكد جبر
فكؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ 
كميارات التفكير البصرؼ في العمـك 
 لدػ طمب الصف العاشر األساسي

The impact of employing 
the strategy of the cognitive 

learning cycle on the 
development of concepts 

and visual thinking skills in 
science at the request of 

the tenth grade basic 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

غازؼ دمحم محمكد 
 المدىكف 

المخاطر الصحية كالبيئية المتضمنة 
يئة لممرحمة بكتب عمـك الصحة كالب

األساسية العميا كمدػ كعي طمبة 
 الصف العاشر بيا

Health and environmental 
risks included in the books 
of health and environment 

sciences for the upper 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

اىج كطرؽ من
 تدريس/العمـك



secondary stage and the 
awareness of the tenth 

grade students 
ميرفت سميماف عبدهللا 

 عراـ
.( K.W.Lأثر استخداـ إستراتيجية )
في اكتساب المفاىيـ كميارات 

التفكير الناقد في العمـك لدػ طالبات 
 الصف السابع األساسي.

The impact of the use of 
the KWL strategy in 

acquiring concepts and 
critical thinking skills in the 

science of the seventh 
grade students. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

صفية أحمد محمكد 
 ىاشـ الجدبة

فاعمية تكظيف إستراتيجية التخيل 
المكجو في تنمية المفاىيـ كميارات 
التفكير التأممي في العمـك لدػ 
 طالبات الصف التاسع األساسي

The effectiveness of 
employing the strategy of 
imagination guided in the 
development of concepts 
and thinking thinking skills 
in science among the ninth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

كنكلكجية المتضمنة القضايا البيكت عبل زىير حافع خضير
بمحتكػ منياج العمـك لممرحمة 

األساسية كمدػ فيـ طمبة الصف 
 العاشر ليا

Biotechnological issues 
included in the content of 
the science curriculum for 
the basic stage and the 

understanding of the tenth 
grade students 

الجامعة  ماجستير  2012
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

برنامج مقترح قائـ عمى نمكذج أبعاد  دمحم دمحم محمكد العرياف
التعمـ لمارزانك لتنمية ميارات 

التفكير العممي لدػ طبلب الصف 
 التاسع األساسي بغزة

A proposed program based 
on Marzano's learning 

dimensions model for the 
development of the 

scientific thinking skills of 
ninth graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

منى مصطفى سبلمو 
 عكض هللا

أثر إستراتيجية الياءات الخمس 
(5 E's عمى تنمية المفاىيـ العممية )

كعمميات العمـ بالعمـك لدػ طالبات 
 الصف السابع األساسي بغزة

The impact of the Five-
Year Strategy (5E's) on the 
development of scientific 
concepts and science-

science processes among 
seventh grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

التكليدؼ أثر استخداـ نمكذج التعمـ  زاىر نمر دمحم فنكنة
العصف الذىني في تنمية المفاىيـ 
كاالتجاه نحك األحياء لدػ طبلب 
الصف الحادؼ عشر بمحافظات 

 غزة

The Impact of the Use of 
the Learning Model on 
Brainstorming in the 

Development of Concepts 
and the Orientation towards 
Biology among Grade 11 

Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك



Governorates 
طارؽ يكسف سبلمة 

 الحداد
فاعمية برنامج بالكسائط المتعددة 
لتنمية ميارات كتابة الصيغ 
الكيميائية لدػ طبلب الصف 

 الحادؼ عشر

The effectiveness of a 
multimedia program to 

develop the skills of writing 
chemical formulas for 

eleventh graders 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

دمحم محمكد دركيش 
 الديب

فاعمية إستراتيجيات ما كراء المعرفة 
في تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ 
العممية في العمـك لدػ طبلب 

 الصف التاسع

Effectiveness of meta-
knowledge strategies in 
modifying the alternative 
perceptions of scientific 

concepts in science among 
9th graders 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

ابراىيـ دمحم عبد اليادؼ 
 شاىيف

مستكػ جكدة مكضكعات عمـك 
األرض في كتب العمـك لممرحمة 
 األساسية في ضكء المعايير العالمية

The level of quality of the 
subjects of earth sciences 
in science books for the 
basic stage in the light of 
international standards 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

سناء محمكد سميماف 
 رضكاف

اـ إستراتيجية قبعات أثر استخد
التفكير الست في تنمية المفاىيـ 
العممية كميارات اتخاذ القرار لدػ 
طالبات الصف الثامف األساسي 

 بغزة.

The Effectiveness of Using 
the Ghinking Hats Strategy 
in Developing The Scientific 

Concepts and Decision 
Making Skills for the Eighth 

Graders 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

مستكػ جكدة مكضكعات عمـ الفمؾ  رزاف طو شحدة المقيد
المتضمنة بمناىج العمـك لممرحمة 
 األساسية في ضكء المعايير العالمية

The Level Of Quality Of 
Astronomy Topics Included 
In Science Books For The 
Primary Stage In The Light 

Of The International 
Standards 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

غادة ابراىيـ عبد هللا أبك 
 حية

مستكػ فيـ تطبيقات البيكمعمكماتية 
لدػ معممي األحياء بالمرحمة 
 الثانكية كاتجاىاتيـ نحكىا

The level of understanding 
for the applications of the 
Bioinformatics among the 
teachers of Biology at the 
secondary stage and their 

attitudes towards it 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/العمـك

دينا إسماعيل عمي 
 العشي

فاعمية برنامج بالكسائط المتعددة 
كميارات  لتنمية المبادغ العممية

التفكير البصرؼ لدػ طبلب الصف 
السادس األساسي في مادة العمـك 

 بغزة

The effectiveness of a 
multimedia program in 

developing principles and 
visual thinking skills in 
science to sixth grade 

students 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ـتدريس/العمك   

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  Evaluating Elementary 2013تقكيـ مكضكعات الكيمياء بكتب تحرير ابراىيـ دمحم 



العمـك لممرحمة األساسية في ضكء  محجز
 متطمبات التنكر الكيميائي

Stage Science Text Book 
Topics Regarding Chemical 

Literacy Requirements 

عمـكتدريس/ال اإلسبلمية  

كفاءة األلعاب التعميمية في  عبلء إبراىيـ أحمد حرب
 المحافظات الجنكبية السادسة

the Efficiency of 
Educational Games On the 

Sixth Southern 
Governorates 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

دمحم زكريا ركبيف 
 المظمـك

المغة اإلنجميزية  تقييـ محتكػ 
لفمسطيف ، الكتاب المدرسي لمصف 
العاشر في ضكء معايير تعمـ 

 المغات األجنبية

Evaluation of content of 
English for Palestine,Grade 
Ten Textbook in the Light 
of the standards for foreign 

language learning 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

رؽ مناىج كط
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

يكسف عمر يكسف 
 حمدكنة

الميارات الحياتية المتضمنة في 
كتاب تكس اإلنجميزية الفمسطينية 
 محتكػ طبلب الصف السادس.

Life Skills Implied in 
Palestinian English Tex 
book Content  of Sixth 

Grade Students. 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

كطرؽ  مناىج
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

برنامج مقترح لمعالجة بعض  محمكد داككد عمي شقفة
المشاكل التي تكاجو طبلب قسـ 
المغة اإلنجميزية في تعمـ الدراما في 

 الجامعة

A suggested Program for 
tackling some Problems 
facing the  students of 
English Department in 

Learning Drama at the IUG 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

اية خالد عمياف 
 المشيراكؼ 

Eالرتق  الرتق الذؼ تقـك بو المغة  
اإلنجميزية كالصحافة في الجامعة 

 اإلسالمية في غزة

Collocation E rrors Made by 
English and Journalism 
Majors at the Islamic 
University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

تقكيـ برامج إعداد المعمميف في  ميا يحيى دمحم برزؽ 
كميات التربية في الجامعات 

 الفمسطينية

Evaluation of teacher 
training programs in the 
faculties of education in 
Palestinian universities 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

أحمد عبد هللا عبيد 
 الصكفي

أصل ركاية تعميـ المغة اإلنجميزية 
مف تصكرات المعمميف لمصف 

 الحادؼ عشر في غزة.

The Genuine of English 
Teaching Novel from the 
Teachers' perceptions for 

the Eleventh Grade in 
Gaza. 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

Adverbilأخطاء  اشرؼ بديكؼ دمحم بدكؼ  الشائعة في المغة  
اإلنجميزية العربية الترجمة بيف 
الطبلب الجامعييف كالطبلب 

 الصغار

Common Adverbil Errors in 
Arabic English Translations 

Among IUG English 
Sophomore and Junior 

Students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

زلفى شحادة مصطفى 
 بدرالديف

فاعمية القراءة المكثفة المدعمة في 
تطكير استراتيجيات استيعاب القراءة 
لدػ تبلميذ الصف التاسع في 

The Effectiveness of 
Assisted Extensive Reading 

on Developing Reading 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية



 Comprehension strategies محافظة غزة
in Ninth graders in Gaza 

Governorate 
كماؿ عبدالفتاح دمحم 

 أبكشممة
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى 
المعرفة السابقة لتطكير ميارات 

القراءة كالفيـ لمغة اإلنجميزية لمصف 
 الثامف

The Effectiveness of A 
suggested Program Based 

on Prior Knowledge to 
Develop Eighth Graders' 

English Reading 
Comprehension Skills 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ة تدريس/المغ
 اإلنجميزية

يكسف حسيف ذيب 
 اليندؼ

نيج استجابة مقترح لتدريس الشعر 
لطبلب المغة اإلنجميزية الصغار في 

IUG 

A suggested Responding 
Approach for Teaching 
Poetry to Junior English 

Students at the IUG 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

يةاإلنجميز   

الكتابة بالمغة اإلنجميزية  تقييـ تقييـ" حسني دمحم شحادة صبح
في الصف العاشر في مدارس غزة 
 "المعاصرة فيما يتعمق باالتجاىات

"Evaluating English Writing 
Assessment in the 10th 
Grade at Gaza Schools 

with Regards to the 
Contemporary Trends" 

عة الجام ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

باسمة عبد العزيز 
 سميماف ابكسميـ

أثر القراءة المكثفة عمى جكدة 
الكتابة لمغة اإلنجميزية كمغة أجنبية 
لدػ طبلب المغة اإلنجميزية الكبار 

 في الجامعة اإلسبلمية

Impact of Extensive 
Reading on EFL writing 
quality of English major 

students in Islamic 
University 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

ىديل دمحم محمكد 
 عاشكر

الصعكبات التي تكاجو قسـ المغة 
اإلنجميزية الصغار في الجامعة في 

تعمـ اإلجياد: األسباب 
 كاالستراتيجيات

Difficulties Facing English 
Department Juniors at IUG 

in Learning Stress: 
Reasons and Strategies 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

نعيمة مكسى سميماف 
 عمي

تقييـ لنصكص القراءة كالتماريف في 
SBالمغة اإلنجميزية )   & WB لمغة )

 اإلنجميزية في فمسطيف

An Evaluation of the 
reading Texts & Exercises 
in SB & WB of English for 

palestine 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

فاعمية برنامج مقترح لتحسيف  ادىـ دمحم مسمـ ابكحطب
تحصيل االستيعاب السمعي مف 
خبلؿ المكاد الحسية السمعية لدػ 

صى.جامعة األق  

The Effectiveness of a 
Suggested Program for 

Improving Listening 
Comprehension 

achievement Through Aural 
Authentic Material among 
Al-Aqsa University English 

Majors 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

عمية استخداـ برنامج قائـ عمى فا زياد يكسف ديب حبكش
نظرية الذكاء المتعدد عمى الصفكؼ 

 القاعدية

The Effectiveness of Using 
a Programme Based on 

Multipl Intelligences Theory 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ة تدريس/المغ
 اإلنجميزية



on Eighth Graders' English 
Reading Comprehension 

SKills 
سمية أحمد مكسى أبك 

 عشيبة
تحميل القيـ المتضمنة في منياج 
المغة اإلنجميزية الفمسطيني لمصف 

 الثاني عشر

Analysis of the values 
included in the 12th grade 

Palestinian English 
language curriculum 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/المغة
 اإلنجميزية

إسبلـ حسني عمي 
 أبكشاربيف

صعكبات تكاجو مدرسة األكنركا 
التاسعة في أداء أدكارىا في ضكء 
المنيج التكاصمي في التدريس في 

 غزة

Difficulties Encounter 
UNRWA Ninth - Grade 
Teachers in Performing 

Their Roles in Light of the 
Communicative Approach 
to Teaching Speaking in 

the Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

برنامج مقترح لتنمية ميارات الكتابة  ماجد أحمد سالـ صبلح
التدريسية لدػ معممي المدارس 
 الثانكية بمحافظة خاف يكنس

A Suggested Programme 
for Developing Teaching 

Writing Skills Among 
Secondary School 

Teachers in Khan Younis 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

سائده دمحم محمكد 
 المدىكف 

فاعمية إعطاء الكاجبات المنزلية 
اإلنجميزية في تحقيق تبلميذ الصف 
الخامس في مدارس األكنركا في 

زةمحافظة غ  

The Effectiveness of Giving 
English Homework 
Assignments on the 

Achievement of the Fifth 
Graders at UNRWA 

Schools in Gaza 
Governerate 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

خديجة عبدالرحمف 
 اسماعيل ابكسخيمة

ية ركاية استخداـ تقن فعالية"
القصص في تعزيز ميارات 
االستيعاب السمعي الفيـ لدػ 
الصف الحادؼ عشر في  طبلب

 "محافظة غزة الكسطى

"The Effectiveness of Using 
Storytelling Technique in 
Enhancing 11th Graders' 
Listening Comprehension 
Sub-Skills in Middle Gaza 

Governorate" 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

دمحم عاشكر عبدالقادر 
 جحيش

العبلقة بيف أنماط االستدالؿ 
كاستراتيجيات تعمـ المغة كاإلنجاز 
األكاديمي بيف التخصصات 
 اإلنجميزية في جامعة األقصي

The Relationship among 
Leaarning Styles, Language 

Learning Strategies and 
Academic Achievement 

among the English Majors 
at AI Aqsa University 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

خمكد اسماعيل حسيف 
 سركر

برنامج مقترح لمعالجة مستكػ 
اإلنجاز اإلنجميزؼ المنخفض بيف 
تبلميذ الصف السادس في مدارس 

suggested program For  
Tackling low English 

Achievement Level Among 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية



ركا في غزةاألكن  UNRWA Schools Sixth 
Graders in gaza 

فاعمية مناىج التدريس الثبلثة في  عمر أحمد سالـ عبيد
نكيةتحقيق طبلب المرحمة الثا  

The Effectiveness of Three 
Grammar Teaching 
Approaches on the 

Achievement of Secondary 
School Students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

إياد إبراىيـ مصطفى 
 أبكغزالة

اطبلع عنكاف  1423رسالة جامعية 
حث تأثير البحث نكع البحث سنة الب

ـ تطبيق ) ( شامل appoachاستخدا
لتدريس الكممات عالية التردد في 
تحسيف ميارات الكتابة لمصف 
 السابع في المحافظات الكسطى

The effect of using a 
comprehensive appoach for 

teaching high frequency 
words on the improvement 
of seventh graders writing 

skills in middle 
governorates 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

الصعكبات التي تكاجو معممي المغة  ىاني عمي رباح الحمك
اإلنجميزية في تدريس األدب بالمغة 
اإلنجميزية لمصف الثاني عشر في 

 فمسطيف

Difficulties Facing English 
Teachers in Teaching 

Literature in English for 
Palestine Grade Twelve 

Textbook 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

تقييـ المحتكػ الثقافي لمغة  نفيف رشدػ دمحم الشكا
اإلنجميزية لمكتب المدرسية لممرحمة 
الثانكية في فمسطيف في ضكء 

 التكجيات العالمية

Evaluating Cultural Content 
of English for Palestine 

Secondary Stage 
Textbooks In the light of 

Universal Trends 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

حساـ رشدؼ مصطفى 
 اشتيكؼ 

آثار استراتيجية المعبة عمى تعمـ 
فمسطيف  قكاعد المغة بالنسبة لطبلب

الصف الثاني عشر -  

The Effects of Game 
Strategy On the Learning 
Of Grammar For Palestine 
- Grade Twelfth Students 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

تأثير األجيزة المعجمية كالمتماسكة  رائد حممي حافع الفرا
لقراءة لدػ طمبة عمى استيعاب ا

 الصف الحادؼ عشر

The Impact of Lexical and 
Cohesive Devices 
Knowledge on 11th 
Graders' Reading 
Comprehension 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

ناصر عبدهللا عمي 
 السدكدؼ

برنامج مقترح لمعالجة أكجو القصكر 
ة الرسائل بيف تبلميذ الصف في كتاب

 الحادؼ عشر في المحافظة الكسطى

A Suggested Program for 
Tackling Letter Writing 

Deficiencies Among 11th 
Graders in The Middle 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

عبلء عمي عبدربو 
 العديني

برنامج محكسب عمى تطكير  أثر
ميارة القراءة الفاىمة لدػ طبلب 

الصف التاسع كاتجاىاتيـ نحك المغة 
 ااإلنجميزية في فمسطيف

The impact of a 
computerized program on 

the development of reading 
comprehension skills 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية



among ninth graders and 
their attitudes towards the 

English language in 
Palestine 

مازف أحمد رمضاف أبك 
 عرمانة

أثر برنامج عبلجي عمى ميارات 
الكتابة بالمغة اإلنجميزية لمدرسي 
الصف السابع في مدارس األكنركا 

 في رفح

The Impact of a Remedial 
program on English Writing 
Skills of the Seventh Grade 
Low Achievers at UNRWA 

Schools in Rafah 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

ايمف حسف احمد ابك 
 العنيف

صعكبات تكاجو تخصصات 
إنجميزية في تقديـ عركض شفيية 
أكاديمية خبلؿ فصل دراسي في 

قصىجامعة األ  

Difficulties Encountering 
English Majors in Giving 

Academic Oral 
Presentations during Class 

at ALAqsa University 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

شمس دمحم ارميح 
 الكحيدػ

تقييـ برنامج التدريب عمى الخدمات 
المغة اإلنجميزية مف المقدمة لمدرسي 

األكنركا في محافظات غزة فيما 
 يتعمق باالتجاىات المعاصرة

Evaluating the Inservice 
Training Programe Provided 

for UNRWA English 
Teachers in Gaza 

Governorates with Regards 
to Contemporary Trends 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
ريس/المغة تد

 اإلنجميزية

رنا عبدالرحمف دمحم 
 النجار

تقكيـ محتكػ ميارة النطق كمستكػ 
كفاية المعمـ لتدريس الميارة بمنياج 
المغة اإلنجميزية الفمسطيني لمصف 
العاشر في ضكء التكجيات التعميمية 

 الحديثة

Evaluate the content of the 
pronunciation skill and the 
level of the teacher's ability 
to teach proficiency in the 

Palestinian English 
language curriculum for the 
tenth grade in light of the 
modern educational trends 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

تيسير يكسف خميل 
 مسمح

ارنة تأثير تغطية كنسخ كمق
إستراتيجية تدريس التيجئة عمى دقة 
اإلمبلء في الصف التاسع في 

 مدارس األكنركا

The Effect of the Cover, 
Copy and Compare 

strategy for Teaching 
Spelling on the Ninth 

Graders' Spelling accuracy 
at UNRWA Schools 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
س/المغة تدري

 اإلنجميزية

غصكف نافذ عبد 
 اقطيفاف

تأثير تغطية كنسخ كمقارنة 
إستراتيجية تدريس التيجئة عمى دقة 
اإلمبلء في الصف التاسع في 

 مدارس األكنركا

The Effectiveness of Using 
Educational Computer 
Games on Developing 

Palestinian Fifth Graders' 
English Language Learning 
Skills in Gaza Governorates 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

آيات عبدالقادر أحمد 
 سيف

فاعمية استخداـ ألعاب الكمبيكتر 
التعميمية في تنمية ميارات تعمـ 

Evaluating the Higher Order 
Thinking Skills in Reading 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 



المغة اإلنجميزية لمصف الخامس 
 األساسي في محافظات غزة

Exercises of English for 
Palestine Grade 8 . 

 اإلنجميزية

فاطمة حرب عكدة 
 عيسى

تقييـ ميارات التفكير العميا في 
تماريف القراءة لمغة اإلنجميزية 
 لمصف الثامف مف فمسطيف.

The Effect of Using Wikis 
on Improving Palestinian 

9th Graders English Writing 
Skills and Their Attitudes 

Towards Writing 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

اجبلؿ حسيف دمحم 
 المدلل

أثر استخداـ الكيكي في تحسيف 
نجميزية في ميارات الكتابة اإل

الصف التاسع الفمسطيني كاتجاىاتيـ 
 نحك الكتابة

Suggested Program Based 
on Multiple Intelligences 
Theory for Enhancing 

Students Writing Ability for 
Ninth Graders in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

اكـر مصطفى احمد 
 حرزهللا

برنامج مقترح قائـ عمى نظرية 
الذكاءات المتعددة لتعزيز قدرة 

الطبلب عمى الكتابة لمصف التاسع 
 في فمسطيف

Professional Development 
Obstacles Facing Primary 

English Language Teachers 
in North Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
/المغة تدريس

 اإلنجميزية

معكقات التطكير الميني التي تكاجو  صبح دمحم صبح حبلكة
معممي المغة اإلنجميزية األساسييف 

 في شماؿ غزة

 A Comparison between 
The Israeli and Palestinian 
Twelfth Grade Textbooks In 
Reading Comprehension 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

ؽ مناىج كطر 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

دمحم عبد الرحمف دمحم 
 اليباش

مقارنة بيف الكتب المدرسية  
اإلسرائيمية كالفمسطينية في الصف 
 الثاني عشر في القراءة القرائية

The Effectiveness of Online 
and Classroom Discussion 
on English Speaking Skill of 

12th Graders at Gaza 

تير ماجس 2012 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

بدر اسماعيل سعيد 
 مقداد

فاعمية النقاش عبر اإلنترنت 
كالفصكؿ الدراسية حكؿ ميارات 
التحدث بالمغة اإلنجميزية لطبلب 
 الصف الثاني عشر في غزة

Difficulties facing English 
Department Juniors at IUG 

in Learning Intonation 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

ىناء عبدالحميد ىاشـ 
 اسميـ

الصعكبات التي تكاجو "قسـ المغة 
IUGاإلنجميزية الصغار" في  في  

 Intonationتعمـ 

A Suggested Program 
Based on Individaualized 
Activities for Developing 

Palestinian Sixth Graders' 
Writing Slill's 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

كفاء ابراىيـ عبدالرحمف 
 قشطة

تقييـ الكفايات التكاصمية لدػ طمبة 
المستكػ الرابع في أقساـ المغة 
 اإلنجميزية في جامعات غزة

Assessment of 
communicative 

competencies among fourth 
level students in English 
language departments at 

Gaza universities 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

العيادة القرائية لتحسيف ميارات فيـ  سيى داككد إبرىيـ داككد
المقركء لطبلب الصف السابع 

ككالة الغكث األساسي في مدارس 

Reading Clinic to improve 
reading comprehension 

skills for seventh graders at 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية



 UNRWA schools in Gaza الدكلية في غزة
أثر برنامج مقترح عمى تحسيف  سماح سميح دمحم يكسف

لصف الحادؼ ميارات طالبات ا
عشر الكتابية في مبحث المغة 
 اإلنجميزية كاتجاىاتيـ نحكىا

The impact of a proposed 
program on improving the 
skills of the 11th grade 

students in English 
language and their attitudes 

toward them 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
 تدريس/المغة
 اإلنجميزية

أسماء أحمد عمي 
 الطناني

إطار مقترح لتدريس قكاعد المغة 
اإلنجميزية بالطريقة التكاصمية لطمبة 

 الصف السادس في قطاع غزة

A proposed framework for 
teaching English grammar 

in a way that communicates 
to sixth graders in the Gaza 

Strip 

معة الجا ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

إيناس عبدالقادر فؤاد 
 فارس

دراسة مقارنة تقكيمية لكتابي دليل 
المعمـ المغة اإلنجميزية النسختاف 
األصمية كالحديثة لمصف األكؿ 

 األساسي

A Comparative Study of the 
Teachers' Manual English 
Language The original and 
modern versions of the first 

grade 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

سناء محمكد حسف 
 عفانو

درجة ممارسة كميات التربية 
بالجامعات الفمسطينية لمتخطيط 

االستراتيجي مف كجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس كعبلقتيا بإدارة الجكدة 

 الشاممة

The degree of practice of 
faculties of education in 

Palestinian universities for 
strategic planning from the 

point of view of faculty 
members and their relation 
to total quality management 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

حامد مكسى لبد شيريف تأثير برنامج التعميـ القائـ عمي  
كسائل اإلعبلـ المتعددة في تطكير 

القدرة عمي الفيـ كاتجاىات 
المتعمميف مف طمبة المستكػ السابع 

 مف محافظات غزة

The impact of the multi-
media education program in 

developing the ability to 
understand and the 

attitudes of learners from 
the seventh level students 

in the governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

تحرير عثماف 
 عبدالرحمف االعرج

تقييـ امتحاف الثانكية العامة لمغة 
اإلنجميزية خبلؿ الخمس سنكات 

 األخيرة

Evaluation of the general 
secondary school exam in 

the last five years 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

محمكد عبد الرحمف 
 ربيع غراب

أثر برنامج مقترح قائـ عمى 
استراتيجية قراءة الصكرة لتحسيف 

القراءة االستيعابية لدػ طمبة الصف 
فالسابع في فمسطي  

The impact of a proposed 
program based on the 

image reading strategy to 
improve the reading 

comprehension of seventh 
graders in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

ادة سرد أثر استخداـ إستراتيجية إع ريـ يحيى دمحم المنيراكؼ 
المكضكع كتابُيا في تحسيف ميارات 

The impact of using the 
strategy of rewriting the 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 



القراءة كالفيـ كالتذكر لدػ طالبات 
 الصف التاسع األساسي في فمسطيف

subject in writing in 
improving the skills of 

reading, understanding and 
remembering among the 
ninth grade students in 

Palestine 

 اإلنجميزية

أثر استخداـ الرسـك المتحركة عمى  نكرا جعفر محمكد عكدة
اتجاىات كفيـ طبلب الصف 

السادس االبتدائي عند قراءة القصة 
القصيرة بمدرسة جعفر بف أبي 

 طالب بمحافظة غزة

The effect of the use of 
animation on the attitudes 
and understanding of sixth 

grade students when 
reading the short story at 

the school of Jaafar ibn Abi 
Talib in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

مازف دمحم سمطاف 
 معركؼ

ت التي تكاجو طمبة اليندسة الصعكبا
في تعمـ مساؽ المغة اإلنجميزية 
ألغراض ىندسية في الجامعة 

 اإلسبلمية

Difficulties facing 
engineering students in 

learning the English 
language course for 

engineering purposes at the 
Islamic University 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

ناىج كطرؽ م
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

عبدالرحمف دمحم عطية 
 عبدالرحيـ

KWLفعالية استراتيجية  عمى الفيـ  
القرائي، المفردات كاستبقائيا لدػ 
طمبة الحادؼ عشر في فمسطيف 
 كاتجاىاتيـ نحك المغة اإلنجميزية

The effectiveness of KWL 
strategy on reading 

comprehension, vocabulary 
and retention among 
eleventh students in 

Palestine and their attitudes 
towards English 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 
 اإلنجميزية

مستكػ ميارات التذكؽ األدبي لدػ  عصاـ عمي عبد مقداد
معممي المغة العربية بالمرحمة 

تو بمستكػ األساسية العميا كعبلق
 الثقافة اإلسبلمية لدييـ

The level of literary tasting 
skills among Arabic 

language teachers in the 
higher elementary stage 

and its relation to the level 
of their Islamic culture 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

مكسى مسمـ ابك  لطفي
 مكسى

أثر استخداـ الدراما عمى تحسيف 
مستكػ بعض الميارات القرائية لدػ 

 طمبة الصف السابع األساسي

The impact of the use of 
drama on improving the 

level of some reading skills 
among the seventh grade 

students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

طرؽ مناىج ك 
تدريس/المغة 

 العربية

ىند تكفيق عبدالقادر 
 االسطل

ميارات التفكير الناقد المتضمنة في 
محتكػ منياج األدب كالنصكص 

لمصف الحادؼ عشر كمدػ اكتساب 
 الطمبة ليا

Critical thinking skills 
included in the content of 

the literature curriculum and 
texts for the eleventh grade 
and the extent of student 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية



acquisition 
معايير اختيار مكضكعات التعبير  شفا جميل أحمد الندػ

الكتابي اإلبداعي لدػ معممي 
الصف الحادؼ عشر كعبلقتيا 

 ببعض المتغيرات

Criteria for selecting 
creative written expression 

subjects for 11th grade 
teachers and their relation 

to some variables 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

ىناء خميس شحادة ابك 
 دية

برنامج محكسب لتنمية بعض 
ميارات تدريس االستماع في المغة 

معممات في العربية لدػ الطالبات ال
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية

Computer program for the 
development of some of the 
teaching skills of listening in 
Arabic language for female 
students at the University 

College of Applied Sciences 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
س/المغة تدري

 العربية

يكسف عكض عبد 
 الرحمف ابك عنزة

دراسة تقكيمية لكتاب المغة العربية 
لمصف الثاني عشر في محافظات 
غزة مف كجية نظر المعمميف في 

 ضكء معايير الجكدة

An evaluation study of the 
Arabic language book for 
the twelfth grade in the 

governorates of Gaza from 
the perspective of teachers 

in the light of quality 
standards 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

فيصل حسيف دمحم ابك 
 سعده

فاعمية برنامج مقترح بأسمكب 
المناقشة لتطكير بعض ميارات 
كتابة القصة لدػ طمبة الصف 

 التاسع األساسي

The effectiveness of a 
suggested program in the 
discussion style to develop 
some of the writing skills of 

ninth graders 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

جكاد صبلح اسماعيل 
 صبلح

دراسة تقكيمية لمنيج العركض 
لممرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف 
 كجية نظر معممي المغة العربية

Evaluation study of the 
curriculum for the 

secondary stage in Gaza 
governorates from the point 
of view of teachers of the 

Arabic language 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

برنامج عبلجي بالكسائط أثر  انكر حسف دمحم العطار
المتعددة لعبلج بعض صعكبات 
مبحث الصرؼ لدػ طمبة الصف 

 الثامف األساسي

Effect of a multimedia 
therapy program to treat 
some of the difficulties of 

the exchange class among 
the eighth grade students 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ؽ مناىج كطر 
تدريس/المغة 

 العربية

جماؿ رشاد احمد 
 الفقعاكؼ 

فعالية برنامج مقترح في عبلج 
صعكبات تعمـ اإلمبلء لدػ طمبة 

 الصف السابع األساسي

The effectiveness of a 
proposed program in the 

treatment of spelling 
difficulties in the seventh 

grade students 

ة الجامع ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

أثر استخداـ المسرح التعميمي في  رائد دمحم سبلمة ابكىداؼ
تدريس بعض مكضكعات النحك 

The impact of the use of 
the educational theater in 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 



العربي عمى تحصيل طمبة الصف 
 الثامف األساسي

teaching some subjects of 
Arabic grammar on the 
achievement of eighth 

grade students 

 العربية

نضاؿ حسيف جبر ابك 
 صبحة

أثر قراءة القصة في تنمية بعض 
ميارات التعبير الكتابي لدػ طالبات 

 الصف التاسع األساسي

The impact of reading the 
story in the development of 
some of the skills of written 
expression among the ninth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

حناف دمحم سميماف 
 أبكعمرة

أثر برنامج مقترح لعبلج صعكبات 
تعمـ النحك لدػ طمبة الصف 

 السادس األساسي بغزة

The impact of a proposed 
program to treat the 
learning difficulties of 

grammar in the sixth grade 
students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

مستكػ التنكر المغكؼ كعبلقتو  رندة شحادة احمد سميـ
باالتجاه نحك المغة العربية لدػ 

بات الصف الحادؼ عشر في طال
 محافظة غزة

The level of literacy and its 
relation to the trend 

towards Arabic language 
among 11th grade students 

in Gaza Governorate 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

إيماف أحمد عبدربو 
 النكرؼ 

القراءة لدػ تبلمذة  صعكبات تعمـ
الصف الرابع األساسي كتصكر 

 مقترح لعبلجيا

Difficulty learning to read 
the fourth grade students 

and imagine a proposal for 
treatment 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

انعاـ ىبلؿ خميل 
 البطريخى

ائب التعميمية في أثر استخداـ الحق
تنمية ميارات الخط العربي لدػ 
طالبات الصف التاسع األساسي 

 بشماؿ غزة

The impact of the use of 
educational bags in the 

development of the skills of 
calligraphy among the ninth 
grade students in northern 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

ىج كطرؽ منا
تدريس/المغة 

 العربية

ايياب عبدالمعطي 
 سعيد االغا

القيـ المتضمنة في منياج المطالعة 
كالنصكص لمصف التاسع في 

 محافظات غزة

The values included in the 
reading and text curriculum 
for the ninth grade in the 

governorates of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
ميةاإلسبل  

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

دراسة تقكيمية لمحتكػ األصكات  شبل عكدة عبدهللا المحاـ
المغكية في منياج المغة العربية في 
 ضكء المعايير الكاجب تكافرىا فيو

An evaluation study of the 
content of the linguistic 

voices in the curriculum of 
the Arabic language in light 
of the criteria that must be 

met 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

فاتف إبراىيـ السيد 
 سمكت

أثر تكظيف األلعاب التعميمية في 
التمييز بيف الحركؼ المتشابية 
شكبل المختمفة نطقًا لدػ تبلمذة 

The impact of the 
employment of educational 

games in the distinction 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية



 between similar letters in الصف الثاني األساسي
the form of different 

language in the second 
grade students 

ت فاعمية برنامج قائـ عمى ميارا ميا دمحم أحمد الشكبكي
االستماع لتنمية ميارات القراءة لدػ 
تبلميذ الصف الخامس األساسي 

 بغزة

The effectiveness of a 
program based on listening 
skills to develop the reading 
skills of students in the fifth 

grade in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

ةالعربي  

امل حسف عبداليادػ 
 الدربى

أثر برنامج مقترح يكظف اإلعجاز 
الببلغي في تنمية التحصيل 

كالتفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة 
المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية 

 بغزة

The impact of a proposed 
program that employs Al-

Ajaz Al-Balaji in the 
development of 

achievement and critical 
thinking by Al-Bayan for 

students of Arabic language 
at the Islamic University in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

أثر تكظيف األنشطة المغكية في  سناء عبدهللا دمحم حبكش
تنمية بعض الميارات القرائية لدػ 

العاشر األساسي طالبات الصف  

The impact of the 
employment of language 

activities in the 
development of some 
literacy skills among 

students in the tenth grade 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/المغة 

 العربية

أماني صالح عمي أبك 
 شمالة

ميمي لمقصة أثر استخداـ السرد التح
القرآنية عمى تنمية التفكير 

االستنتاجي كاالتجاه نحك تعمـ 
القصة لدػ طالبات الصف الثاني 

 عشر

The impact of the use of 
the analytical narratives of 
the Qur'anic story on the 
development of deductive 

thinking and the trend 
towards learning the story 

among 12th graders 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

تقكيـ كتاب التربية اإلسبلمية لمصف  فارس يكسف دمحم حجك
الثاني عشر بفمسطيف في ضكء 
 معايير الجكدة كآراء المعمميف

Evaluation of the book of 
Islamic Education for the 

twelfth grade in Palestine in 
light of quality standards 

and teachers' views 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

أحمد مجدؼ جماؿ 
 مشتيى

فاعمية برنامج بالكسائط المتعددة 
لتنمية ميارات التفكير البصرؼ في 
التربية اإلسبلمية لدػ طمبة الصف 

سيالثامف األسا  

The effectiveness of a 
multimedia program to 

develop the skills of visual 
thinking in Islamic 

education among eighth 
graders 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية



تامر جكاد حسف 
 الشريف

تقكيـ برامج التربية اإلسبلمية 
ذاعات المحمية في المقدمة في اإل

 ضكء معايير جكدة البرامج اإلذاعية

Evaluation of Islamic 
education programs 

provided in local radio 
stations in light of the 

standards of quality of radio 
programs 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

يف دمحم حامد حس
 الشريف

المفاىيـ الكقائية المتضمنة في 
محتكػ منياج التربية اإلسبلمية 
لممرحمة الثانكية كمدػ اكتساب 

 الطمبة ليا

Preventive concepts 
included in the content of 
the curriculum of Islamic 

education for the secondary 
stage and the extent of 

student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

جماؿ عبد الناصر دمحم 
 عبدهللا ابك نحل

ميارات التفكير التأممي في محتكؼ 
منياج التربية اإلسبلمية لمصف 
العاشر األساسي كمدػ اكتساب 

 الطمبة ليا

The skills of reflection in 
the contents of the 

curriculum of Islamic 
education for the tenth 

grade and the basic extent 
of students' acquisition 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

مدػ تضمف منياج التربية  دمحم بشير محمكد قيطة
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمفاىيـ 
 حقكؽ اإلنساف كمدػ اكتساب

 الطمبة ليا

The extent to which the 
curriculum of Islamic 

education included the 
secondary stage of the 

concepts of human rights 
and the extent of student 

acquisition 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

مف محتكػ التربية مدػ تض ىياـ احمد دمحم حمد
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لقضايا 

 فقو الكاقع

The extent to which the 
contents of Islamic 

education for the secondary 
stage included the issues of 

jurisprudence 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

العاؿ اسمياف عطكة عبد
 عبدالعاؿ

مدػ تضمف كتب التربية اإلسبلمية 
لممرحمة الثانكية بمكضكعات التربية 

الجنسية في ضكء التصكر 
 اإلسبلمي ليا

The extent to which books 
of Islamic education for the 
secondary stage included 

subjects of sex education in 
the light of the Islamic 

perception of them 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

اسبلـ طارؽ عبدالرحمف 
 الرممي

أثر تكظيف المدخل المنظكمي في 
تنمية المفاىيـ الفقيية كاالتجاه 

نحكىا لدػ طالبات الصف الحادؼ 
 عشر

The impact of employing 
the systemic approach in 
the development of the 

jurisprudential concepts and 
the trend towards it among 

11th grade students 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية



ببلؿ نصر ديب 
 البمعاكؼ 

الميارات االجتماعية في كتب 
التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية 

ليا كمدػ اكتساب الطمبة  

Social skills in the books of 
Islamic education for the 
secondary stage and the 

extent of student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

أريج دمحم طالب محمكد 
 حجازؼ 

إثراء محتكػ منياج التربية 
ر اإلسبلمية لمصف الحادؼ عش

 بالقيـ الجمالية

To enrich the content of 
Islamic education 

curriculum for the 11th 
grade in aesthetic values 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

منى دمحم مكسى ابك 
 جزر

آداب االختبلؼ المتضمنة بمحتكػ 
انكية التربية اإلسبلمية لممرحمة الث

في ضكء الفكر اإلسبلمي كمدػ 
 اكتساب الطمبة ليا.

The ethics of difference 
included in the content of 
Islamic education for the 

secondary stage in the light 
of Islamic thought and the 

extent of student 
acquisition. 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

طرؽ مناىج ك 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

جمبلت خميس 
 مصطفى السعدكني

مدػ تضمف كتب التربية اإلسبلمية 
لممرحمة األساسية العميا لمفاىيـ 
التربية الصحية في ضكء التصكر 

 اإلسبلمي ليا

The extent to which the 
books of Islamic education 
included the basic stage of 

the concepts of health 
education in light of the 

Islamic perception 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

نييل صبحى عمي 
 ابكالميل

أثر برنامج مقترح بالكسائط المتعددة 
في التربية اإلسبلمية عمى تنمية 

المفاىيـ كميارات التفكير الناقد لدػ 
ألساسي طالبات الصف السادس ا

 في المدارس الحككمية بغزة

The impact of a proposed 
multimedia program in 

Islamic education on the 
development of concepts 
and critical thinking skills 

among sixth grade students 
in the public schools in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

مدػ تضمف محتكػ منياج التربية  دمحم صالح دمحم السيقمي
اإلسبلمية لمصف العاشر األساس 
لقيمة التسامح كتصكر مقترح 

 إلثرائيا

The involvement of the 
content of the Islamic 

Studies of the tenth grade 
of the tolerance value and 
making a proposal for its 

enrichment 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

مركة اسماعيل دمحم 
 ابكمطمق

فاعمية برنامج بالكسائط المتعددة في 
تنمية مفاىيـ العبادات لمصف 

 السابع األساسي

The activity of multimeans 
programm in developing 

grade seventh's concepts of 
worship 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

دعاء حسيف عبدالحي 
 الفرا

تقكيـ برنامج تدريب معممي التربية 
اإلسبلمية في المدارس الحككمية في 

 ضكء معايير الجكدة الشاممة

Evaluating programme of 
training teachers of Islamic 

Education In The 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية



governmental Schools in 
light of the overall Quality 

Standers 
عمي حسف عبدالقادر 

 قنديل
بناء كحدة في التربية األمنية لمنياج 
التربية اإلسبلمية لدػ طمبة الصف 
ل الحادؼ عشر كأثرىا عمى التحصي

 كاتجاه الطمبة نحكىا

Writing a unit in security 
education of the Islamic 
Education Curriculum for 

the 11th class students, its 
effects on the students' 

understanding and on their 
attitudes towards it 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

كاقع مكانة القدس في منياجي  يعقكب دمحم ايكب خمة
التربية اإلسبلمية كالمغة العربية 
لممرحمة األساسية العميا في الكطف 

 العربي

The Reality of the Status of 
Jerusalem in the Curriculum 

of the Islamic Education 
and Arabic Language at the 
Higher Basic Stage in the 

Arab World 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

سعاد عبدالجميل 
 مصطفى عبدالعاؿ

مدؼ تضمف مقررات التربية 
اإلسبلمية في المرحمة الثانكية 

لبلحتياجات النمائية لمطمبة كتصكر 
 مقترح إلثرائيا

The extent in which the 
determinant of the Islamic 
Education at the secondary 
stage in the developmental 
needs for students and put 
a suggestion conception to 

enrich it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

معايير اختيار اآليات القرآنية  دينا حرب ديب عاشكر
حمة الثانكية في المقررةعمى المر 

ضكءاألىداؼ العامة لمتربية 
 االسبلمية كتصكرمقترح إلثرائيا

The criteria of choosing 
some pieces of Holy Quran 

for secondary stage 
according to Islamic 

Education general aims and 
suggesting imagination for 

its enrichment 

الجامعة  ماجستير  2014
إلسبلميةا  

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

سميرة سميماف 
 عبدالحميد الحافي

أثر تكظيف األلعاب التعميمية في 
تنمية التفاعل االجتماعي لدػ 

( سنكات 6-5أطفاؿ الرياض بعمر )
 في محافظات غزة

The Effect of Using 
Educational Games in the 

Development of Social 
Interaction with Nursery 

Schools Children Aged (5-
6) Years in Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تربية 
 إسبلمية

حسف ربحي حسف 
 ميدؼ

فاعمية استخداـ برمجيات تعممية 
عمى التفكير البصرؼ كالتحصيل في 
التكنكلكجيا لدػ طالبات الصف 

 الحادؼ عشر

The Effectiveness of Using 
Learning Software on 
Visual Thinking and 

Technology Achievement 
among Grade 11 Students 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  A technical program to 2006برنامج تقني لتنمية ميارة العركض منير سميماف ابراىيـ 



 العممية في تدريس التكنكلكجيا لدػ حسف
 الطالبة المعممة

develop the skill of practical 
presentations in the 

teaching of technology to 
the teacher student 

تدريس/تكنكلكجيا  اإلسبلمية
 التعميـ

عددة فعالية برنامج بالسائط المت حاتـ يكسف دمحم ابكزايدة
لتنمية المفاىيـ كالكعي الصحي في 
مقرر العمـك لدػ طمبة الصف 

 السادس األساسي

The effectiveness of a 
multi-media program for 

the development of 
concepts and health 

awareness in the science 
curriculum of sixth grade 

students 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

يكسف سعيد محمكد 
 المصرؼ 

فاعمية برنامج بالكسائل المتعددة في 
تنمية ميارات التعبير الكتابي 

كاالحتفاظ بيا لدػ طبلب الصف 
 الثامف األساسي

The effectiveness of a 
program by various means 
in developing the skills of 
written expression and 

retention among the eighth 
grade students 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

ىاني عبد الكريـ محمكد 
 الحناكؼ 

برنامج مقترح لعبلج صعكبات تعمـ 
التكنكلكجيا لدػ طمبة الصف التاسع 

 األساسي بمدارس شماؿ غزة

A proposed program to 
address the difficulties of 

learning technology for the 
ninth grade students in 

North Gaza schools 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

ىدػ بساـ دمحم عمي 
 سعد الديف

الميارات الحياتية المتضمنة في 
 مقرر التكنكلكجيا لمصف العاشر

 كمدػ اكتساب الطمبة ليا

Life skills included in the 
10th Grade Technology 
Course and the extent to 
which students acquire 

them 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

مجدؼ سعيد سميماف 
 عقل

web CTفعالية برنامج  في تنمية  
ـ األشكاؿ المرئية ميارة تصمي

المحكسبة لدػ طالبات كمية 
تكنكلكجيا المعمكمات بالجامعة 

 اإلسبلمية

The effectiveness of the 
web CT program in 

developing the skill of 
designing computerized 

visual shapes for students 
of the Faculty of 

Information Technology at 
the Islamic University 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

ماجد عيسى مسعكد 
 األغا

فعالية برنامج تقني في تنمية بعض 
ميارات األصكات المغكية لدػ طمبة 

 الصف األكؿ الثانكؼ 

The effectiveness of a 
technical program in the 

development of some of the 
skills of the linguistic voices 

of students in the first 
grade secondary 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The impact of the use of 2007أثر استخادـ الكسائل المتعددة في  ىند دمحم حسيف البشيتي



تنمية ميارات حل المسألة كاالحتفاظ 
س بيا لدػ طالبات الصف الخام

 األساسي

multiple methods in 
developing problem solving 
skills and retention among 

fifth grade students 

تدريس/تكنكلكجيا  اإلسبلمية
 التعميـ

تقكيـ مراكز مصادر التعمـ بمدارس  عمي احمد دمحم ابك عكدة
رحمة األساسية بمحافظات غزة الم

 في ضكء االتجاىات العالمية

Evaluation of learning 
resource centers in primary 

stage schools in Gaza 
governorates in the light of 

global trends 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

عطايا يكسف عطايا 
بدعا  

فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارة 
 البرمجة لدػ معممي التكنكلكجيا بغزة

The effectiveness of a 
proposed program to 
develop the skill of 

programming among the 
teachers of technology in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

عائده خضر خميل 
 النادػ

إثراء محتكػ مقرر التكنكلكجيا 
لمصف السابع األساسي في ضكء 

 المعايير العاليمة

To enrich the content of the 
technology course for the 
7th grade in the light of 

high standards 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

يـالتعم  

فعالية برنامج بالكسائط المتعددة قائـ  آالء سميح دمحم شاىيف
عمى منحى النظـ في تنمية ميارات 
تكصيل التمديدات الكيربائية لدػ 
 طمبة الصف التاسع األساسي

The effectiveness of a 
multimedia program based 
on the systems approach in 

developing the electrical 
wiring skills of the ninth 

grade students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

اميره اسماعيل حسيف 
 سركر

أثر تكظيف بعض المستخدمات 
التكنكلكجية في تنمية بعض ميارات 
التفكير االبتكارؼ في التكنكلكجيا 
 لدػ طمبة الصف  التاسع بغزة

The impact of the 
employment of some 

technological users in the 
development of some of the 
skills of innovative thinking 
in technology among ninth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

رمزؼ صبلح احمد 
 شقفة

ني في المستحدثات التقنية برنامج تق
لتنمية بعض الميارات اإللكتركنية 
في منياج التكنكلكجيا لدػ طالبات 

 الصف العاشراألساسي بغزة

A technical program in the 
technical innovations for the 

development of some 
electronic skills in the 

technology curriculum of 
the tenth grade students in 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

عمي حسف محمكد ابك 
 سعدة

أثر استخداـ برامج بنمط التدريب 
كالممارسة في تعديل التصكرات 
البديمة لبعض المفاىيـ التكنكلكجية 

The impact of the use of 
training and practice 

programs in modifying the 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ



 alternative perceptions of لدػ طبلب الصف التاسع بغزة
some of the technological 
concepts of 9th graders in 

Gaza 
الياـ جميل حسف ابك 

 حجر
أثر برنامج قائـ عمى الكفاءات في 

ة بعض الميارات التكنكلكجية تنمي
لدػ الطمبة المعمميف في قسـ العمـك 
التطبيقية كالتكنكلكجية في الجامعات 

 الفمسطينية

The impact of a 
competency-based 

program on the 
development of some 

technological skills among 
students in the Department 

of Applied and 
Technological Sciences in 

Palestinian universities 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

زينات دمحم منصكر 
 الفقعاكػ 

تحميل مقرر تكنكلكجيا المعمكمات 
لمصف الحادؼ عشر في ضكء 
معايير الثقافة الحاسكبية كمدػ 

 اكتساب الطالبة ليا

Analysis of the information 
technology course for the 
eleventh grade in light of 
the standards of computer 
culture and the extent of 

student acquisition 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

دمحم ابراىيـ عكف ابك 
 عكف 

فعالية استخداـ برنامجي 
" في إكساب ميارات Virgo"إبصار"
استخداـ الحاسكب كاالنترنت لدػ 
الطبلب المكفكفيف في الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

The effectiveness of the 
use of the "Virgo" programs 
in providing computer and 

Internet skills for blind 
students at the Islamic 

University of Gaza 

الجامعة   ماجستير 2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

حاـز احمد عمي 
 الشعراكؼ 

أثر برنامج بالكسائط المتعددة عمى 
تنمية قيـ االنتماء الكطني بمادة 
الصحة كالبيئة لدػ طمبة الصف 

 التاسع األساسي

The impact of a multimedia 
program on the 

development of the values 
of national affiliation with 
health and environment in 
the ninth grade students 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

فدكػ صبحي سالـ 
 المكلك

أثر استخداـ الكسائل المتعددة في 
تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ 

ف السادس التكنكلكجية لطمبة الص
 األساسي بغزة

The impact of the use of 
multimedia in modifying the 
alternative perceptions of 
the technological concepts 
of the sixth grade students 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

برنامج محكسب بأسمكبي التعمـ أثر  ىاني عمى دمحم صياـ
الخصكصي كالتدريب كالممارسة في 
تدريس كحدة الطاقة عمى الميارات 
العممية لدػ طمبة الصف السابع 

 األساسي

The impact of a 
computerized program on 
the methods of private 
learning, training and 

practice in teaching the 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ



energy unit on the scientific 
skills of the seventh grade 

students 
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ  محمكد دمحم فؤاد برغكت

المتمركز حكؿ المشكمة عمى تنمية 
بعض الميارات في التكنكلكجيا 
لطبلب الصف السادس األساسي 

ةبغز   

The impact of the problem-
based learning strategy on 
the development of some 

skills in technology for sixth 
graders in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

صبلح الديف عبد الكريـ 
 عبدهللا الفرع

ة برنامج محكسب كدكره في تنمي
مفاىيـ التربية الكقائية في 

التكنكلكجيا لدػ طمبة الصف التاسع 
 األساسي

Computer program and its 
role in the development of 
the concepts of preventive 
education in technology for 
students in the ninth grade 

الجامعة  ماجستير  2008
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
نكلكجيا تدريس/تك
 التعميـ

شادؼ عبد هللا سالـ أبك 
 عزيز

نتاج  معايير الجكدة في تصميـ كا 
الكسائل كالتكنكلكجيا في التعميـ 

 بمراكز اإلنتاج بغزة

Quality standards in the 
design and production of 
means and technology in 
education in production 

centers in Gaza 

لجامعة ا ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

أثر برنامج بالكسائط المتعددة في  منى خالد محمكد عياد
ضكء نظرية الذكاءات المتعددة عمى 
اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية كبقاء 
أثر التعمـ لدػ طالبات الصف 

 السابع بغزة

The impact of multimedia 
program in the light of the 

theory of multiple 
intelligences on the 

acquisition of technological 
concepts and the survival 
of the impact of learning 
among seventh grade 

students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

جيياف مكسي اسماعيل 
 يكسف

أثر برناـ محكسب في ضكء نظرية 
جانبي الدماغ عمى تنمية ميارات 
التفكير فكؽ المعرفية لدػ طالبات 

الصف الحادؼ عشر بمادة 
 تكنكلكجيا المعمكمات بمحافظات غزة

The impact of computer 
program in the light of the 
theory of the side of the 
brain to develop the skills 

of thinking above the 
knowledge of students in 

the eleventh grade IT in the 
provinces of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

فاعمية برنامج تقني لتنمية ميارة  ماجدة ايكب دمحم الحمك
قياس المسافات كالمساحات عمى 

ة لدػ طالبات الخرائط الجغرافي
الدراسات اإلجتماعية في الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

Effectiveness of a technical 
program to develop the skill 
of measuring distances and 

spaces on geographical 
maps of students of social 

studies at the Islamic 
University of Gaza 

ة الجامع ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ



منى حسف الجعفرؼ 
 العمرانى

كحدة مقترحة الكتساب ميارات 
تصميـ كتقكيـ البرمجيات التعميمية 
لدػ الطالبات المعممات تخصص 
تكنكلكجيا التعميـ في الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

A proposed unit to acquire 
the skills of design and 

evaluation of educational 
software for female 

students teachers teaching 
technology at the Islamic 

University of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

محمكد زكريا ضاىر 
 االسطل

إثراء كحدة البرمجة في مقرر 
في ضكء  تكنكلكجيا المعمكمات

المعايير األدائية لمبرمجة كأثره عمى 
ميارة البرمجة لدػ طبلب الصف 

 الحادؼ عشر

Enrichment of the 
programming unit in the 
course of information 

technology in light of the 
performance criteria for 

programming and its impact 
on the programming skill of 

11th graders 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

أحمد إسماعيل سبلـ 
 أبكسكيرح

برنامج تدريبي قائـ عمى التصميـ 
التعميمي في ضكء اإلحتياجات 
التدريبية لتنمية بعض الميارات ا 
 لتكنكلكجية لدػ معممي التكنكلكجيا

A training program based 
on educational design in 
light of training needs to 

develop some of the 
technological skills of 
technology teachers 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

اركؼ كضاح درعاف 
 الكحيدؼ

أثر برنامج مقترح في ضكء الكفايات 
اب بعض مياراتيا اإللكتركنية الكتس

لدػ طالبات تكنكلكجيا التعميـ في 
 الجامعة اإلسبلمية

The impact of a proposed 
program in the light of e-
competencies to acquire 

some of its skills in 
students of educational 

technology at the Islamic 
University 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

دمحم اسماعيل نافع 
 عاشكر

moodleفاعمية برنامج  في  
اكتساب ميارات التصميـ ثبلثي 
األبعاد لدػ طمبة تكنكلكجيا التعميـ 

 بالجامعة اإلسبلمية

The effectiveness of the 
moodle program in the 
acquisition of three-

dimensional design skills 
among the students of 

educational technology at 
the Islamic University 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

فاطمة سميماف سمماف 
 المصدر

ميارات التفكير في التكنكلكجيا 
المتضمنة في كتاب التكنكلكجيا 
لمصف العاشر األساسي كمدػ 

ساب الطمبة ليااكت  

Technology thinking skills 
included in the Basic Grade 
10 Technology Book and 

the extent to which 
students acquire them 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

نرميف ماجد جميل 
 البكرنك

أثر استخداـ برنامج محكسب في 
نمية بعض ميارات تدريس ت

The impact of using a 
computerized program in 

ستير ماج 2010 الجامعة  
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 



التكنمكجيا لدػ الطالبات المعممات 
 بالجامعة االسبلمية بغزة

the development of some of 
the skills of teaching 
technology in female 

students teachers at the 
Islamic University of Gaza 

 التعميـ

ندػ محمكد عبد 
 الخضرػ 

أثر برنامج محكسب يكظف 
seven E'sإستراتيجية  البنائية في  
تنمية ميارات التفكير العميا لمادة 
التكنكلكجيا لدػ طبللبات الصف 

 السابقع األساسي بغزة

The impact of a 
computerized program that 

employs the seven E's 
structural strategy in 

developing the higher-order 
thinking skills of technology 
in the basic grade grading 

of Gaza 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

حسف غالب حسف نصر 
 هللا

ئـ عمى فاعمية برنامج محكسب قا
أسمكب المحاكاة في تنمية ميارات 
التعامل مع الشبكات لدػ طبلب 
كمية مجتمع العمـك المينية 

 كالتطبيقية

The effectiveness of a 
computerized program 
based on the simulation 
method in developing the 

skills of dealing with 
networks in the students of 
the Community College of 

Applied and Applied 
Sciences 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

خالد عبدهللا سميماف 
 الحكلي

برنامج قائـ عمى الكفايات لتنمية 
ميارة تصميـ البرامج التعميمية لدػ 

 معممي التكنكلكجيا

A competency-based 
program to develop the skill 

of designing educational 
programs for technology 

teachers 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

فاعمية استخداـ استراتيجية تقصي  فادؼ جماؿ دمحم حسنيف
( في تنمية ميارات W.Q.Sالكيب )
تصميـ صفحات الكيب لدػ طبلب 

التاسع األساسيالصف   

The effectiveness of using 
the Web survey strategy 

(W.Q.S) in developing the 
skills of designing web 

pages for the ninth grade 
students 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

ايمف محمكد ىاشـ 
 العكمكؾ

كتركنية بمغة البرمجة أثر مسرحية ال
فيجيكاؿ بيسؾ عمى تنمية ميارات 
التفكير المنظكمي لدػ طالبات 

 الصف العاشر

The impact of electronic 
play in the programming 

language of Visual Basic on 
the development of the 

skills of systemic thinking 
among the students of the 

tenth grade 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

تقكيـ مقرر تكنكلكجيا المعمكمات  أميرة فؤاد عيد النحاؿ
لممرحمة الثانكية في ضكء معايير 

Evaluation of IT curriculum 
for secondary level in light 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 



 of international quality الجكدة العالمية
standards 

 التعميـ

سيير يكسف شحدة 
 الحجار

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى 
المثيرات البصرية الكتساب 

الميارات اإللكتركنية لدػ طالبات 
الصف العاشر األساسي المعاقات 

 سمعياً 

The effectiveness of a 
proposed program based 
on the visual stimuli for 

acquiring electronic skills 
among the students of the 
tenth grade basic disabled 

hearing 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

أثر برنامج يكظف السبكرة الذكية  احمد دمحم احمد ابك عمبة
ارات رسـ المخططات في تنمية مي

الكيربائية لدػ طبلب الصف 
 التاسع األساسي بغزة

The impact of the program 
employs the smart board in 

the development of the 
skills of drawing electric 

schemes among the ninth 
grade students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

ساجدة كامل أحمد 
 أبكماضى

أثر استخداـ المحاكاة الحاسكبية 
عمى اكتساب المفاىيـ كالميارات 
الكيربية بالتكنكلكجيا لدػ طمبة 
 الصف التاسع األساسي بغزة

The Effect of Using 
Computer Simulation on the 
Acquisition of Concepts and 

Electrical Skills in 
Technology among Grade 9 

Students in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

عبد الرحمف عمي عبد 
 الحجار

تقكيـ المختبرات العممية في 
الجامعات الفمسطينية بمحافظات 
 غزة في ضكء المعايير العالمية

Evaluation of scientific 
laboratories in the 

Palestinian universities in 
Gaza governorates in light 
of international standards 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

دينا صابر عبدالمطيف 
 ضاىر

أثر تطكير كحدة اإللكتركنيات 
بمبحث التكنكلكجيا في ضكء 

المية في تنمية الميارات المعايير الع
اإللكتركنية لدػ طالبات الصف 

 العاشر األساسي بغزة

The impact of the 
development of the 

electronics unit in the field 
of technology in light of the 
international standards in 

the development of 
electronic skills among the 
students of the tenth grade 

in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

زياد سعيد يكسف 
 بركات

فاعمية إستراتيجية التعمـ بالمشاريع 
في تنمية ميارات تصميـ الدارات 
المتكاممة لدػ طمبة الصف العاشر 

 األساسي.

The Effect of project based 
strategy in developing the 
skills of integrated circuits 

design by 10th grade 
students 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

ابراىيـ تكفيق ابراىيـ 
 عبد الكاحد

فاعمية استخداـ استراتيجيتيف في 
التعمـ النشط عمى تنمية ميارات 

Effectiveness of the use of 
two strategies in active 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
كنكلكجيا تدريس/ت



ادة التكنكلكجيا الرسـ اليندسي في م
لدػ طالبات الصف التاسع 

 األساسي

learning on the 
development of engineering 
drawing skills in technology 

material for ninth grade 
students 

 التعميـ

أثر استخداـ أسمكب التعميـ المدمج  أمانى محمكد دمحم برىـك
عمى التحصيل كتنمية ميارات 
استخداـ المستحدثات التكنكلكجية 
المتضمنة في مساؽ تكنكلكجيا 
التعميـ لدػ طالبات كمية التربية 

غزة -بالجامعة اإلسبلمية   

The effect of style Blended 
learning in the development 

of concepts and skills in 
How to use some of the 
technological innovations, 
that are included in the 
course of educational 

technology for the female 
students in the faculty of 
education in the islamic 

university - Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

فاعمية المنتديات التعميمية الحرة  سكزاف فؤاد نبياف حمادة
كالمضبكطة في تنمية ميارات 
تصميـ الدركس اإللكتركنية لدػ 
طالبات كمية التربية بالجامعة 

 اإلسبلمية بغزة

the effectiveness of free 
and controlled instructional 
forums on developing the 
electronic lesson designing 
skills of education faculty 
female students at the 

Islamic  university in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

دانية العبد طالب 
 مطراف

أثر كحدة الكتركنية ناطقة مقترحة 
ي تنمية التحصيل المعرفي في ف

مبحث التكنكلكجيا لدػ الطمبة 
المكفكفيف بالصف التاسع األساسي 
كاتجاىاتيـ نحكىا كمدػ االحتفاظ 

 بيا

The effect of open speaking 
electronic unit on the 
development of the 

cognitive achievement in 
technology of the blind 

Students in the ninth grade 
and their attitude towards it 

and keeping it 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

اكـر عبدالقادر عبدهللا 
 فركانة

فعالية استخداـ مكاقع الفيديك 
اإللكتركنية في اكتساب ميارات 

تصميـ الصكر الرقمية لدػ طالبات 
بالجامعة اإلسبلمية بغزة كمية التربية  

Effectiveness of Using 
Video's websites in 

acquisition Digital Images 
Design skills for the Faculty 

of Education students at 
the Islamic University of 

Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

 رضكاف فاطمة دمحم
 أبكشعباف

أثر التدريب اإللكتركني في إكساب 
ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية 
لدػ الطالبات المعممات بالجامعة 

 اإلسبلمية

The impact of e-training on 
acquiring the skills of 

educational program design 
among technology and 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ



computer student-teachers 
at the Islamic University of 

Gaza 
كساـ عبدالحق دمحم 

 المحبلكؼ 
برنامج تمفزيكني مقترح لتنمية 

ميارات تكنكلكجيا التعميـ لدػ طمبة 
 كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

TV programme intended to 
boost the Information 

Technology skills of the 
students of the Faculty of 
Education in the Islamic 

University in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

خالد اسماعيل العبد 
 الشيخ احمد

فاعمية برنامج مقترح لمتعميـ التفاعمي 
معالجة ضعف  المحكسب في

تحصيل طمبة الصف الرابع 
األساسي في الرياضيات بمدارس 

 ككالة الغكث بغزة

Effectiveness of the 
proposed program for 

computerized interactive 
education in addressing the 

weakness of the fourth 
grade students basic math 

and UNRWA schools 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

خميس جمعة سبلمة 
 برىـك

إستراتيجية قبعات  أثر استخداـ"
التفكير الست في تنمية ميارات 
 التفكير اإلبداعي كاتخاذ القرار
بالتكنكلكجيا لدػ طمبة الصف 

 "العاشر األساسي

The Effect of Using the Six 
Thinking Hats on 

developing the creative 
thinking skills and 

technological making 
decision for tenth graders 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

فعالية مكقع تدريب إلكتركني في  ايماف اكـر حسف خميل
تنمية ميارات تصميـ برامج تعميمية 

ي التكنكلكجيا محكسبة لدػ معمم
 بغزة

The Effectivenes of 
Electronic Training Site in 

the Development of 
Designing Educational 

Computerized Programs 
Skills for Technology 
Instructors in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

 رضكاف دمحم رضكاف
 ابكشعباف

تصميـ مدكنة الكتركنية كصفحة 
تعميمية عمى مكقع الفيس بكؾ 
كأثرىما عمى التحصيل لدػ طمبة 
الصف العاشر األساسي في مبحث 

 التكنكلكجيا كاتجاىاتيـ نحكىا

Designing a Blog and 
Educational Web On 

Facebook, and their Effects 
on the Achievement of th 

tenth Grade Pupils In 
Technology Course and 
their Attitudes towards it 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

اكـر احمد عكدة ابك 
 خكصة

أثر تكظيف استراتيجيتي 
(K.w.L.H كالمخططات )

المفاىيمية في تنمية ميارات التفكير 
 في التكنكلكجيا لدػ طمبة الصف

 الحادؼ عشر بغزة

The impact of functioning 
the strategies of KWLH and 
the terminological plans of 
reasoning in technology in 
the eleventh class in Gaza 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

مناىج كطرؽ الجامعة  ماجستير  The impact of employment 2014لذىنية لتنمية ميارة تكظيف الخرائط اغادة دمحم رمضاف 



التفكير المنظكمي كالتحصيل في  ضيير
التكنكلكجيا لدػ طالبات الصف 

 التاسع األساسي

Mind Maps in technology 
for the development of 

systemic thinking skills and 
achievement in basic ninth-

grade student 

تدريس/تكنكلكجيا  اإلسبلمية
 التعميـ

فاعمية تكنكلكجيا الكاقع االفتراضي  منى مركاف خميل االغا
في تنمية التفكير البصرؼ لدػ 
طالبات الصف التاسع األساسي 

 بغزة

The Effectiveness of Virtual 
Reality Technology on 

Developing Visual Thinking 
and Imagery n Technology 
for the Ninth Grade Female 

Students in Gaza 
Governorate 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

حسف عبد الفتاح سعيد 
 المجدالكؼ 

أثر برنامج تقني مقترح قائـ عمى 
نظرية التعمـ بجانبي الدماغ لتنمية 
بعض ميارات الفؾ كالتركيب لدػ 

 الطالبة المعممة

The Effect of a proposed 
technical program based on 
the learning theory through 
the two sides of the brain 
for developing some of the 
female student teachers' 
skills of assembling and 

disassembling 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 مناىج كطرؽ 
تدريس/تكنكلكجيا 

 التعميـ

حناف دمحم مجدؼ حسف 
 أبكثريا

-Adالتكجيو اآلمف في شبكات 
hoc 

Secure Routing in Ad - hoc 
Networks 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ربا عبدالحميد 
 عبدالرحمف سبلمو

كفاءة استرجاع المحتكػ القائـ عمى 
 أساس المحتكػ 

Efficient Content Based 
Image Retrieval 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

معالي عكض صابر 
 حسف

 Mobile Adتقميل التدخل في 
Hoc كشبكات االستشعار   

Interference Reduction in 
Mobile Ad Hoc and Sensor 

Networks 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

حسيف عبدالسبلـ 
 عبدالسبلـ اليباش

تعني تييئة  -ؾ  Centroids K - means Centroids 
Initialization 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

رفض ىجـك الخدمة في شبكات  ىدػ بدر عمر حبكب
 االستشعار البلسمكية

Denial of Service Attack in 
Wireless Sensor Networks 

الجامعة   ماجستير 2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

كساـ تكفيق حمداف 
 المصرؼ 

 AODVتأميف بركتكككؿ تكجيو 
(WBAODV المستند إلى الكزف )
: نحك بركتكككؿ MANETsفي 

 تكجيو فعاؿ كآمف

Securing Weight- Based 
AODV (WBAODV) Routing 

protocol in MANETs: 
Towards efficient and 
secure routing protocol 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

تشفير البيانات باستخداـ المكقع  سيير دمحم عامر الكرد
 كالمعرؼ الخاص بالعقدة المتنقمة

Data Encryption using the 
Location and ID of Mobile 

node 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

فع شادؼ إبراىيـ حا
 أبكضمفة

 Metaheuristic Clustering األدلة العميالخكارزمية التجميع
Algorithm 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

 ىندسة الحاسكبالجامعة  ماجستير  Face Recognition Using 2010التعرؼ عمى الكجو باستخداـ ىناء حمداف حامد 



Curvelet حجازؼ  ك   Waveatom 
Transform 

Curvelet and Waveatom 
Transform 

 اإلسبلمية

أثر معالجة النصكص كتثقل األمد  معتز خالد حسيف سعد
 عمى تصنيف النص العربي

The Impact of Text 
Preprocessing and Term 
Weighting on Arabic Text 

Classification 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

 عبد العزيز رمزؼ دمحم
 عابد

IEE802.11i كالخصائص  األمف
 WIDS تعزيز أداء

IEE802.11i Security and 
Vulnerabilities Enhancing 

WIDS performance 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ناديف ركحي محمكد 
 سالـ ديب

تشفير انتقائي لمصكر عف طريق 
 الكضكء الكافي

Selective Encryption of 
Images Using Kifferential 

Evlution 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

إدارة كشف التسمل كخدمة في بيئات  محمكد عمر دمحم اليكبي
 الحكسبة السحابية

Intrusion Detection 
Management as a Service 

in Cloud Computing 
Environments 

امعة الج ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ركندة داكد عبدالمجيد 
 أحمد

 New Density Based تقنية جديدة تعتمد عمى الكثافة
Clustering Technique 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

شادؼ سييل عبدالكريـ 
 األطرش

ير ماجست Robust Face Recognition 2011 التعرؼ عمى الكجو القكؼ  الجامعة  
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

اكرامي عبدالحميـ 
 عبدالحميد الديراكؼ 

الجامعة  ماجستير  Visual speech recognition 2011 التعرؼ عمى الكبلـ المرئي
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

 Efficient Data Clustering كفاءة خكارزميات تجميع البيانات دمحم بساـ دمحم أبكبكر
Algorithms 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

فؤاد سبلمة حسيف ابك 
 عكيمر

IBEبركتكككؿ إدارة مفتاح  المأمكف  
 Ad Hocكالكفء في شبكات 

Secure and Efficient IBE 
key Management Protocol 

in Ad Hoc Networks 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

دمحم أبك غالي ىبو عمي نظاـ التشفير الجديد الميجف يعتمد  
،  Quasi Groupعمى مجمكعة 

Chaotic ك   Eigamal 
Cryptography 

Novel Hybrid Cryptosystem 
Based on Quasi Group, 
Chaotic, and EIGamal 

Cryptography 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

اسامو نجيب يكسف 
 قنكع

كذج آمف لممكارد التعميمية عمى نم
شبكة اإلنترنت عبر المجاالت 

 المتعددة

Secure Model For Web 
Educational resources 

across Multiple Domains 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

شعباف احمد ابراىيـ 
 سيمكد

الجامعة  ماجستير  Enhancing Iris Recognition 2011 تعزيز االعتراؼ القزحية
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

استرجاع الصكر عمى أساس  احمد جماؿ دمحم عفيفي
 المحتكػ باستخداـ ميزة المكف 

Image Retrieval Based on 
Content Using Color 

Feature 

الجامعة  ماجستير  2011
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

يو تحسيف بركتكككؿ تكج ميند دمحم جمعة عياش AODV 
لمتعامل مع ارتفاع النفقات العامة 

Improved AODV routing 
protocol to cope with high 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب



MANETsفي  التنقل عالية   overhead in high mobility 
MANETs 

فاتف فرج فضل 
 ابكشمالة

استكشاؼ ما يطرأ عمى كرات الدـ 
تغيير مكفكلكجي كذلؾ الحمراء مف 

 genetic( ك Kباستخداـ )كسيمة 
algorithm 

Exploring what happens in 
red blood cells from 

morphologic change using 
(K) and genetic algorithm 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

 مخططات األلكاف المائية لممكفكفيف نادر حمد حامد الديب
كالمرتعديف عف الصكرة لمصادقة 
 المحتكػ كحماية حقكؽ النشر

Blind and Reversible Color 
Image Watermarking 
Schemes for Content 
Authentication and 

Copyright Protection 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

يكسف مصطفى يكسف 
 منصكر

حماية الخصكصية بركتكككؿ 
التصاؿ اآلمف لشبكة المركبات ا

 (VANETالمخصصة )

Privacy Preserving Secure 
Communication Protocol for 
Vehicular Ad hoc Network 

(VANET) 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

كنعاف أحمد اسماعيل 
 البحيصى

نظاـ المدفكعات المصرفية عبر 
قة األجيزة المحمكلة مع مصاد

 القياسات الحيكية

Banking ans Payment 
system via mobile devices 

with biometrics 
authentication 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

تشخيص مامكجراـ الكمبيكتر  ببلؿ كماؿ رزؽ الفرا
 التشخيص

Mammogram Computer 
Aided Diagnosis 

الجامعة  ماجستير  2012
سبلميةاإل  

 ىندسة الحاسكب

أمينة يكسف خميس 
 السمكت

التكطيف الذكي كالتكزيع لمعقد في 
 شبكات االستشعار البلسمكية

Intelligent and Distributed 
Localization of Nodes in 
Wirless Sensor Networks 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

إيماف زياد شكرؼ 
 الظاظا

التعرؼ عمى الكبلـ المستمر نظاـ 
بالمغة العربية باستخداـ نظاـ 

 التجميع

Arabic Continuous Speech 
Recognition system using 

clustering 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

فادػ زىير ابراىيـ 
 الفميت

فائق األداء الفكقي المحسف 
 AESكالمتكازؼ 

Ahigh performace 
Enhanced Sequential and 

Parallel AES 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

تيسير جبر احمد 
 الخطيب

( لتحديد Hackerنظاـ )ىاكر 
 المكقع  ركيتر

Hacker Location Detection 
System (HLDS) For IPv6 

Routers 

الجامعة  ماجستير  2012
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

عمي سميماف  أيمف دمحم
 الديراكؼ 

طرؽ جديدة لبلستعبلـ عف البيانات 
 المشفرة في قكاعد البيانات

New Method of Query over 
Encrypted Data In 

Database 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

طريقة حديثة لتحميل االختراقات  رامي دمحم فخرؼ جنينة
قيةاألمنية لبرامج الكيب التطبي  

Modern Approach for Web 
Applications Vulnerability 

Analysis 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

دمحم عبدالرحمف خميل 
 تمراز

 Enhanced Learning أنظمة إدارة تعميـ محسنة
Management System 

(LMSs) 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب



تكفيق عادؿ رائد 
 الدحدكح

 Kالتحسيف كالجمع بيف خكارزميات 
means الحديثة لمحصكؿ عمى  

 نتائج أفضل

Enhancing and combining a 
recent K-means family of 

algorithms for Better 
Results 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

لشبكات إدارة االزدحاـ في ا رائد دمحم ابراىيـ بمبل
 المترابطة

Congestion Management in 
Interconnection Networks 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

 A Scalable Trust نظاـ ثقة قياسي لمشبكات العشكائية ياسر عمي دمحم خطاب
Management scheme For 
Mobile Ad Hoc Networks 

الجامعة  ماجستير  2013
ميةاإلسبل  

 ىندسة الحاسكب

نظاـ تعرؼ عمى كممات عربية  عامر دمحم عامر الكرد
 منفصمة يعتمد عمى المتحدث

Arabic Isolated Word 
Speaker Dependent 
Recognition System 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

تطكير نمكذج آمف لمشبكات  خالد كليد رباح الناجي
 المؤسسساتية

Developing Security-
Enhanced Model For 
Enterprise Network 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

تحسيف التجذير العربي الخفيف في  دمحم يحيى عمي المصدر
 أنظمة إسترجاع البيانات

Improving Arabic Light 
Stemming in Information 

Retrieval Systems 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ببلؿ عبدالرؤكؼ دمحم 
 شحادة

التحسيف عمى الكبلـ باستخداـ 
 الطكر

Phase-Based Speech 
Enhancement 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

محمكد زىير سعيد 
 الكردؼ

كشف البرمجيات الخبيثة في 
تطبيقات أنظمة األندركيد باستخداـ 

رمية المتشابياتخكا  

Malware Detection for 
Android Applications Using 

SimHash Algorithm 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

محمكد صبحي خالد 
 اليباش

عرض الصكت لمساعدة الصـ 
 باستخداـ حكسبة اليكاتف المحمكلة

Sound Visualization for 
Deaf Assistance Using 

Mobile Computing 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

دمج طرؽ مختمفة لتحسيف تصنيف  حسف دمحم حسف داكد
 المستندات النصية العربية

Combining Different 
Approaches to Improve 
Arabic Text Documents 

Classification 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

بىندسة الحاسك   

دمحم راجح محمكد 
 الكحمكت

نظاـ تشخيص أكراـ الدماغ 
باستخداـ الشبكات االصطناعية 

 كمحكؿ مصغر المنحنى

Brain Tumor Detection 
Based On Curvelet and 
Artificial Neural Network 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

نقدة لمع إطار :SOMvisua خالد دمحم دمحم الكحمكت
كالتصكر، تصكير بصرؼ لؤلساس 
الرسكمي عمى الخريطة ذاتية 
كعمى الخريطة  SOM التنظيمة

ذاتية التنظيـ المتنامية 
 GHSOMىرمياً 

SOMviusa: a framework for 
clustering and visualization, 
visual graph-based SOM 

and GHSOM) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

تطكير نمكذج آمف لمشبكات  خالد كليد رباح الناجي
 المؤسسساتية

Developing Security-
Enhanced Model For 
Enterprise Network 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب



تحسيف التجذير العربي الخفيف في  دمحم يحيى عمي المصدر
 أنظمة إسترجاع البيانات

Improving Arabic Light 
Stemming in Information 

Retrieval Systems 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ببلؿ عبدالرؤكؼ دمحم 
 شحادة

التحسيف عمى الكبلـ باستخداـ 
 الطكر

Phase-Based Speech 
Enhancement 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

محمكد زىير سعيد 
 الكردؼ

كشف البرمجيات الخبيثة في 
تطبيقات أنظمة األندركيد باستخداـ 

 خكارمية المتشابيات

Malware Detection for 
Android Applications Using 

SimHash Algorithm 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

محمكد صبحي خالد 
 اليباش

عرض الصكت لمساعدة الصـ 
اتف المحمكلةباستخداـ حكسبة اليك   

Sound Visualization for 
Deaf Assistance Using 

Mobile Computing 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

دمج طرؽ مختمفة لتحسيف تصنيف  حسف دمحم حسف داكد
 المستندات النصية العربية

Combining Different 
Approaches to Improve 
Arabic Text Documents 

Classification 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

دمحم راجح محمكد 
 الكحمكت

نظاـ تشخيص أكراـ الدماغ 
باستخداـ الشبكات االصطناعية 

 كمحكؿ مصغر المنحنى

Brain Tumor Detection 
Based On Curvelet and 
Artificial Neural Network 

الجامعة  ماجستير  2014
ميةاإلسبل  

 ىندسة الحاسكب

لمعنقدة  إطار :SOMvisua خالد دمحم دمحم الكحمكت
كالتصكر، تصكير بصرؼ لؤلساس 
الرسكمي عمى الخريطة ذاتية 
كعمى الخريطة  SOM التنظيمة

ذاتية التنظيـ المتنامية 
 GHSOMىرمياً 

SOMviusa: a framework for 
clustering and visualization, 
visual graph-based SOM 

and GHSOM) 

الجامعة  ماجستير  2014
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

معتز فرج هللا حمدؼ 
 مرتجي

تعزيز نظاـ كشف التسمل باستخداـ 
خكارزميات السذاجة المتغيرة 
كخكارزميات التصنيف مف فئة 

 كاحدة

Enhancement Intrusion 
Detection System Using 

Improved Naive Bayes and 
One-Class Classification 

Algorithms 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

أحمد عبدهللا سالـ ابك 
 عزيز

استخداـ حمكؿ التشفير المثمي في 
أنظمة االقتراع كاالنتخابات 

 االلكتركنية

Using homomorphic 
cryptographic solutions on 

E-Voting Systems 

الجامعة  ماجستير  2015
إلسبلميةا  

 ىندسة الحاسكب

كشف برمجيات األندركيد الخبيثة  دمحم عبدالمنعـ حسيف لبد
 باستخداـ الػ )تانت(

Android Malware Detection 
Tool Using Dynamic Taint 

Analysis 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

محمكد عمياف عطية 
 الزعبلف

لتصنيف بناء مجذر لمكممات العربية 
 الممفات النصية

Building an Arabic Word 
Stemmer for Textual 

Document Classification 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

REDتصميـ بركتكككؿ  فريد كايد عكدة االبرؽ  مطكر  
 باستخداـ التكجيو متعدد المسارات

Enhanced RED  Protocol 
Using Multipath Routing 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

عبدهللا ياسيف حسف 
 بعمكشة

قطاع  -نحك نمكذج لمعمل الحر 
 غزة كحالة خاصة

Toward A Freelancing 
Business Model for Gaza 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب



Strip: A Case Study 
أسامة عبدالفتاح رجب 

ـغان  
تقييـ تأثير المعاجمة المسبقة في 

 عنقدة المستندات العربية
Evaluating the Effect of 
Preprocessing in Arabic 
Documents Clustering 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

أحمد إبراىيـ جكده 
 شقميو

تصميـ مجدع كممات لمغة العربية 
 لتحسيف فعالية البحث

Building an effective 
stemmer for Arabic 

language to improve search 
effectiveness 

الجامعة  ماجستير  2015
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

كليد عبد المالؾ ديب 
 ابكدالؿ

تقنيات حديثة متعددة الحمكؿ لنظاـ 
 التعرؼ عمى بصمات األصبع

Moldern Multiresolution 
Techniques for Fingerprint 

Recognition 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

عبلءالديف باسـ دمحم 
 القزاز

تصميـ نمكذج أماف لشبكة المركبات 
(VANET مف خبلؿ السحابة )

 (Cloudاإللكتركنية )

Design a Cloud Security 
Model in VANET 
Communication 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

لحاسكبىندسة ا  

عبلء دمحم خميل 
 الصالحي

كشف األككاد الخبيثة المعاد 
 تجميعيا في تطبيقات أنظمة أندركيد

DETECTION OF 
REPACKAGED ANDROID 

MALWARE WITH 
MODIFIED PDG 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

عاىد أحمد عبدالرحمف 
 بدر

نظاـ تقاطع مف أجل مزكدؼ خدمة 
تاإلنترن  

An Interception System for 
ISPs (ISISP) 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

صائب رياض صبحي 
 عبدالنبي

استجابة أنظمة التشغيل لمحـز 
االعبلنية لممكجيات في برتكككؿ 

IPV6 

Operating System 
Response to Router 

Advertisement Packet in 
IPv6 

لجامعة ا ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

نظاـ كشف التسمل باستخداـ  أحمد معيف دمحم سرداح
خكرازمية تقارب االنتشار المعدلة 

 كخكرازميات التصنيف

Intrusion Detection System 
using Improved Affinity 

Propagation and 
Classification 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

نمكذج دفع إلكتركني باستخداـ بكابة  اسماء عدناف دمحم قاعكد
 QRكككد 

E-Payment Model with 
Gateway and QR code 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

 Automatic Arabic Text تمخيص تمقائي لمنصكص العربية اياد جياد رفيق الفرا
Summariztion 

امعة الج ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

نمكذج جديد في تصنيف النص  حمزه دمحم سالـ ناجي
العربي باستخداـ نظرية أمثمية سرب 
الجزيئات الثنائية مع خكارزمية تقميـ 

 الخطأ

A new model in Arabic Text 
Classification Using 
BPSO/REP-Tree 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

بىندسة الحاسك   

كريـ سمير كريـ 
 الحرازيف

تمخيص المستندات المكتكبة بالمغة 
 العربية

Multi-document Arabic Text 
Summarization 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ابراىيـ دمحم ابراىيـ 
 ابكمطمق

تطكير نيج التحكؿ الجديد سريع 
 كمكصكؼ بالشبكات البلسمكية

Developing A New Fast 
And Reliable Handoff 
Approach In Wireless 

Networks 

الجامعة  ماجستير  2016
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب



ببلؿ يحيى عبدالكريـ 
 أبكسميـ

تصميـ طريقة فعالة جديدة لتشفير 
 البيانات باستخداـ مفتاحيف

An Efficient Approach For 
Data Encryption Using Two 

Keys 

ر ماجستي 2016 الجامعة  
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ناصر صادؽ عبدهللا 
 ابكسميماف

النظاـ اآللي لمتصنيف المكضكعي 
 لؤلخبار المنطكقة بالمغة العربية

Automatic topic 
classification system of 
spoken Arabic news 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

يـ كبناء مستكدع بيانات تصم ببلؿ كليد شبلش شبير
باستخداـ نمكذج ديناميكي لعممية 
اختيار التركيبات المجسمة 

لممستكدع: الجامعة اإلسبلمية بغزة 
 كدراسة حالة

Design and Implementation 
of a Data Warehouse Using 
Dynamic Materialized Views 

Selection Model: The 
Islamic University of Gaza 

as a Case Study" 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

دمحم محمكد شكرؼ 
 مرتجى

بناء أداة تفاعمية متعددة المغات 
 السترجاع المعمكمات

Developing interactive cross 
lingual information retrieval 

tool 

الجامعة  ماجستير  2017
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

يش احمد فؤاد درك 
 السمؾ

تقدير القياسات الحيكية الناعمة 
الذرة  -باستخداـ تحكيبلت المكجة 

كالقصيصة مع ثبلثة مصنفات 
 مختمفة

Soft Biometrics Estimation 
Using Shearlet and 

Waveatom Transforms with 
Three Different Classifiers 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ميماف شربى سكردمحم س نظاـ التعرؼ عمى بصمة اليد  
باستخداـ التقنيات الحديثة في 
 األبعاد المتعددة كمصّنفات مختمفة

Palmprint Recognition 
System Using Modern 

Multi-resolution Techniques 
and Different Classifiers 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

ابراىيـ الشيخ اياس انكر 
 خميل

التعرؼ اآللي عمى األلفاظ القرآنية 
 المنطكقة

Automatic Spoken Qur'anic 
Phonemes Classification 

الجامعة  ماجستير  2018
 اإلسبلمية

 ىندسة الحاسكب

رائد مرعي سمماف 
 الخالدؼ

تقييـ أداء محطة بيت الىيا لمعالجة 
 المياه العادمة في شماؿ قطاع غزة

Evaluation of the 
performance of the Beit 
Lahia sewage treatment 

plant in the northern Gaza 
Strip 

الجامعة  ماجستير  2006
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

مدحت فاركؽ عبدالفتاح 
 أبكالنعيـ

تقييـ نكعية المياه الجكفية في  
المحافظات الشمالية لقطاع غزة مف 

ـ2004 - 1994الفترة   

evaluation of groundwater 
quality for the northern 

governorates of gaza strip ( 
1994-2004) 

الجامعة  ماجستير  2007
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

سمير يكسف سميماف 
 النحاؿ

كنمذجة القضايا إلى  تقييـ التغذية"
 "شماؿ كادؼ غزة الساحمي

"Recharge Assessment and 
Modeling Issues to the 

north of Wadi Gaza coastal 
Aquifer" 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

الضعف في مياه غزة لمتمكث  خالد أسعد عبدهللا زيداف
 بالمبيدات

Vulnerability ofGaza Aquifer 
to Pesticides Contamination 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

سة مصادر ىند
 المياه

المياه الجكفية الممكحة باستخداـ  دمحم عدناف بدر صياـ
 -الشبكات العصبية االصطناعية 

Ground water Salinity 
modleing using artificial 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه



 neural networks - gaza دراسة حالة قطاع غزة
strip case study 

رامي جاسر حسف 
 الغمرؼ 

نمذجة تأثير استخداـ األرض عمى 
ضخ المياه عمى تركيزات النترات 

دراسة الحالة:  -في المياه الجكفية 
 محافظة خانيكنس

Modeling The Impact of 
Land Use Over Pumping on 

Nitrate Concentrations in 
Groundwater - Gase 
Study: Khanyounis 

Governorate 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

تامر مكسي دياب 
 الصميبي

نيج النمذجة لدراسة تأثير الرشح 
عمى مكمف المياه الجكفية في قطاع 

 غزة

Modeling approach to study 
the impact of landfill 

leachate on groundwater 
aquifer in Gaza Strip 

عة الجام ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

تـ تقديميا إلى كمية اليندسة قسـ  زياد دمحم أحمد أبك ندا
 -مكارد مائية  -ىندسة مدنية 

 الجامعة اإلسبلمية ، غزة

Submitted to the Faculty of 
Engineering Department of 

Civil - Water Resource 
Engineering - Islamic 

University, Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

جكرج مكلكتكؼ خضر 
 ترزؼ 

ترسيـ خطط حماية رأس البئر آلبار 
 اإلمداد البمدية في غزة

Delineation of Wellhead 
Protection Plans for 

Municipal Supply Wells in 
Gaza 

الجامعة  ماجستير  2009
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

عمي عبد القادر عمي 
 صالحة

تقييـ أدكات التمثيل المكاني 
)الجغرافي( لمراقبة المياه الجكفية 
 كبيانات الطقس في قطاع غزة

Assessment of spatial 
representation of 

groundwater monitoring and 
meteorolgical data in Gaza 

Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

ر ىندسة مصاد
 المياه

المعتز باهلل عزات خميل 
 بدكاف

نظاـ قائـ عمى نظاـ المعمكمات 
الجغرافية لتقييـ جكدة المياه الجكفية 

 في قطاع غزة

GIS based system for 
evaluating groundwater 
quality in the Gaza Strip 

الجامعة  ماجستير  2010
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

خالد سعيد حسيف 
رمبلكؼ ال  

نمذجة كمراقبة تأثير المياه العاصفة 
دراسة التغذية االصطناعية عمى 
المياه الجكفية: حكض تسمل بمدية 

 بيت الىيا

Modeling & Monitoring the 
Impact of Storm water 
Artificial Recharge on 

Groundwater Case study: 
Beit Lahia Municipality 

infiltration Basin 

اجستير م 2010 الجامعة  
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

إزالة المنظفات الصناعية مف مياه  فريد سعيد دمحم عاشكر
الصرؼ الصحي المعالجة بالكربكف 
المنشط المصنع مف نكػ الزيتكف 

 المطحكف 

Removal of Detergents 
from Treated Waste water 

by Activated Carbon 
produced from Olives 

Crushed Seed 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

احمد مصطفى صالح 
 البينساكؼ 

االستخداـ األمثل لتقنية النانك إلزالة 
 النترات مف آبار بمديات قطاع غزة

Optimal Use of 
Nanofiltration for Nitrate 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه



Removal from  Gaza Strip 
Municipal Wells 

حساـ الديف محمكد 
 حممي عابد

تطكير إطار المعمكمات البيئية في 
 فمسطيف

Development of 
Environmental Information 
Framework in Palestine 

الجامعة  ماجستير  2013
 اإلسبلمية

ىندسة مصادر 
 المياه

محمكد رياض محمكد 
 سميماف

ب القانكني كا عادة مراجعة الجان
تشكيل اإلطار المؤسساتي لقطاع 
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