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 0201-0202 انخطت انبحثُت نمسى انًنبهج وغشق انتذسَستحذَث 

 و
انًجبالث / 

 انتىجهبث انبحثُت
 انمبئى ببنتنفُز اسى انبحث

انًىاسد 

 انًبنُت 

تبسَخ 

 نجبصاإل

1 

بحوث تطوٌر 
المناهج والبرامج 

 الدراسٌة

A Suggested Model for Teaching 
EFL to Syrian Refugee Learners in 
Egypt  

 أ.م.د/ دمحم فراج

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 

0 

The Effect of E-Practicum on 
Developing EFL Student Teachers’ 
Instructional Performance and E-
Teaching Self-Efficacy 

1011 
 أغسطس جنٌه

0101 

3 

Developing an EFL Teacher 
Education Program in Light of 
National and International 
Standards 

1011 
 أغسطس جنٌه

0101 

4 

The Effect of Employing task 
complexity with Recasts on 
Improving Grammar Acquisition 
among EFL Egyoptian Learners 

 د. إلهام سوٌلم أحمد

1011 
 أغسطس جنٌه

0101 

5 
Integrating  technology  in EFL 
Wrting classes 

د. أمل إسماعٌل دمحم 
 أبو رزق

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 

6 
بحوث تطوٌر 

 أسالٌب التدرٌس

ناء اختبار لبول لائم على كفاٌات اللغة ب
جامعة  –زمة  لاللتحاق بالجامعات العربٌة الال

 أكتوبر نموذًجا 6

د/ أمٌن دمحم دمحم أبو 
 بكر

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 

7 
بحوث تطوٌر 

 أسالٌب التعلم

The impact of covid-19 on the 
mechanisms and methods of 
conducting the microteaching 
course:the case of sophomore 
students at october6 university 

د. مً أحمد السعٌد 
 عبد المنعم

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 

8 
بحوث تطوٌر -

 أسالٌب التموٌم

تموٌم فاعلٌة نظام التعلٌم من بعد وفما لمعاٌٌر 
اكتوبر ولٌاس  6الجودة بكلٌة التربٌة جامعة 

 التوافك  النفسً واالجتماعً للطالب نحوه
 د/سحر حسن عثمان

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 
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9 
بحوث دمج التمنٌة 

التدرٌس والتعلم  فى
 والتموٌم

أكتوبر  6والع التعلٌم اإللكترونً فى جامعة 
من وجهة نظر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 

 والطلبة
 خالد احمد عبد الحمٌد

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 

11 
بحوث بٌنٌة فى 

وعلم   تعلم اللغات
 النفس

تموٌم تطبٌك استراتٌجٌة الفصل المعكوس فً 
التربٌة من وجهة  تدرٌس بعض ممررات كلٌة

 نظر أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب

 أ.م.د. دمحم فراج
 د. أحمد حمدى راضى 

 د. أحمد مصطفً
 د. نجالء هاشم

1011 
 جنٌه

 أغسطس
0101 

-0202نهعبو انجبيعً * يُضانُت انكهُت انًخصصت نهحبفض انعهًً  نمسى انًنبهج وغشق انتذسَس 

 جنُه 11351تمذس بًبهغ 0201
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تمذس بًبهغ  0201-0202يُضانُت انكهُت انًخصصت نهحبفض انعهًً  نمسى سَبض األغفبل  نهعبو انجبيعً  *

 جنُه 11351

 

 

 

 

 0201-0202انخطت انبحثُت نمسى سَبض األغفبل تحذَث 

 انًجبالث / م

 انمبئى ببنتنفُز اسى انبحث انتىجهبث انبحثُت
انًىاسد 

 انًبنُت 

تبسَخ 

 االنجبص

11 

أسالٌب واتجاهات التعلٌم 
والتعلم الحدٌثة بمرحلة 

 رٌاض االطفال

 
فاعلٌة برنامج لائم علً فنون 

داء وحموق الطفل فً تنمٌة األ
بعض لٌم المواطنة لدي طفل 

 الروضة

 أ.م.د. أحالم لطب فرج
 د. نجالء عبد الموي عبد

 الوهاب
 

 أغسطس جنيو 0222
0101 

10 

برنامج لائم علً استراتٌجٌات  
التعلم النشط الكتساب بعض 
المفاهٌم العلمٌة لدي أطفال 

 الروضة

 أغسطس جنيو 0222 د. نجالء هاشم على عفٌفً
0101 

- 

تواجه  ًالمشكالت الت
منظومة  رٌاض األطفال 

البٌئة  -المنهج )المعلمة
 التعلٌمٌة..(

- - - - 

- 
الفنون الدراسٌة  تنمٌة

والبصرٌة فى مختلف 
 مجاالت التعلٌم

- - - - 

13 
الفنون الحدٌثة وتنمٌة 

 المهارات الٌدوٌة 

فاعلٌة برنامج لائم على األنشطة 
تنمٌة مهارات الموسٌمٌة فى 

العزف اإللكترونً والمفاهٌم 
الصحٌة لدى معلمات رٌاض 

 األطفال

د. سارة عصام الدٌن 
 إسماعٌل سٌد

 أغسطس جنيو 0222
0101 
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 0201-0202نمسى عهى اننفس انتشبىي  انخطت انبحثُت تحذَث 

انًجبالث /  م

 انمبئى ببنتنفُز اسى انبحث انتىجهبث انبحثُت
انًىاسد 

 انًبنُت 
 تبسَخ االنجبص

األبحاث المرتبطة  41
بذوي االحتياجات 

 الخاصة.

بشنبيج تذسَبٍ نخفط أبعبد انغعب نذي 

 انًشاهمُن روٌ اإلعبلت انبصشَت

.م. د. فاطمة سعٌد أ
 جنيو 0222 بركات

 أغسطس
0101 

41 
اِثبس انسهبُت انًتشتبت عهً اإلسبءة 

وانتنًش نزوي االحتُبجبث انخبصت 

 وكُفُت يىاجهتهب

د. رانٌا الصاوي عبده 
 عبد الموي

 جنيو 0222
 أغسطس
0101 

األبحاث المرتبطة  41
بحل المذكالت 

 المجتمعية.

Sexual abuse against children 
with disabilities in the 
community 

 جنيو 0222
 أغسطس
0101 

دوس يؤسسبث انًجتًع انًذنٍ فً  41

 تحمُك انتنًُت انًستذايت
 جنيو 0222

 أغسطس
0101 

ظىابػ ويعبَُش انجىدة فٍ انتعهُى  41

 انشلًٍ
 جنيو 0222

 أغسطس
0101 

 األبحاث التي تخدم 41
 المجتمع والبيئة

اتجاهات طالب لسم اللغة العربٌة نحو 
دراسة النحو والصرف وعاللته 

 بالطموح المهنى والتحصٌل األكدٌمى 

 هللا سٌد  د/ عبد
 أ.م.د. دمحم غبد المادر

 م م / أسمهان  حمدى
 جنيو 0222

 أغسطس
0101 

 - - - - عمم النفس العام -

02 
 الرحة النفدية

 

لبل  ًثر النفساأل ةسٌكولوجٌ ةدراس
وبعد ممارسة الفن للطالب الغٌر 

 دراسٌن للفن
 جنيو 0222 د/ غذَش انًُبح 

 أغسطس
0101 

04 
استراتٌجٌات التنظٌم االنفعالً وعاللتها 
بالخوف من االصابه بفٌروس الكرونا 

( لدي عٌنة من طالب 19)كوفسٌد 
 الجامعة

 جنيو 0222 ٍ ُدانُب َسشي َح
 أغسطس
0101 
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تمذس  0201-0202نهعبو انجبيعً  عهى اننفس انتشبىي يُضانُت انكهُت انًخصصت نهحبفض انعهًً  نمسى * 

 جنُه 11351بًبهغ 

  

 الرحة النفدية 00
النفسٌة ألمهات االطفال ذوى  المناعة

االحتٌاجات الخاصة وعاللتها بالٌمظة 
 العملٌة لدى أبنائهن

عبذ انًحسن يسعذ 

 اسًبعُم  انًغبصي
 جنيو 0222

 أغسطس
0101 

 - - - - عمم النفس المعرفي -
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 0201-0202 انخطت انبحثُت نمسى انهغت االنجهُضَت 

 و
انًجبالث / انتىجهبث 

 انبحثُت
 انمبئى ببنتنفُز اسى انبحث

انًىاسد 

 انًبنُت 

تبسَخ 

 االنجبص

أدب  :األمريكياألدب  02
 األقميات 

األدب األفروأمريكى _ أدب )
 األمريكان من أصل عربى (

In Jüdische und 
arabische Erinnerungen 
im DialogDie 
Lebenserzählungen von 
George Ellenbogen und 
Evelyn Shakir with Prof. 
Dr. Pascal Fischer and 
Christoph Houswitschka, 
eds. Ergon, 2020 

 أغسطس جنيو0222 أ.د. سالي حنا
0101 

 
01 

  :األدب اإلنجميزى 
 –والذعر  –) القرة 

 –األساطير -والمدرح  
 دراسات القرون الهسطى(

Symbolism in Home 
Themed Poems in A 
Selection of Two Female 
Native American Poets.  

 أغسطس جنيو0222 د. ندمة سالم
0101 

) أدبية /  دراسات بينية 01
 فنية( 

) دراسات مهسيقية فى 
دراسات الفنهن  -األدب

األدب  التذكيمية والرسم فى
دراسات الترهير فى  –

 األدب (

أزمة العروض المسرحٌة بٌن 
المسرحٌة بٌن المسرح التملٌدي 
و المسرح الرلمً فً ظل جائحة 

 دراسة ممارنة – 19كوفٌد 

 أغسطس جنيو0222 د/ دمحم الذافعى
0101 

 :المغهيات والترجمة 01
 دراسات البراجماتية -
 لينجها فرانكا  -

Immortality of Nostalgic 
Souls in Vladimir 
Nabokov"s the Real life 
of Sebastian knight 

 أغسطس جنيو 0222 د.أسماء شرف
0101 
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الترجمة والمترجم  -
وعهامل ثقافة تؤثر 

 عمى الترجمة 
 دراسات الكممة  -
 التباين المرفهلهجى -
نظرية الفهنهتاكتيك  -

 التجريبية 
 دراسة عالمات الخطاب  -
 عمم المغة النفدى  -
 عمم دالالت األلفاظ  -
 عمم المغة االجتماعى  -
 التنهع النحهى  -

- 

 دراسات متنهعة
عمم  –) التاريخ واألدب 

النفس واألدب " دراسات 
 الذاكرة" 

دراسات  –الفمدفة واألدب 
دراسات ما بعد  –االنتباه 

 االستعمار

- - - - 

تمذس  0201-0202نمسى انهغت االنجهُضَت  نهعبو انجبيعً  * يُضانُت انكهُت انًخصصت نهحبفض انعهًً 

  جنُه 11351بًبهغ 
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 0201-0202 انخطت انبحثُت نمسى انهغت انعشبُت وانذساسبث اإلساليُت  تحذَث  

 و
انًجبالث / انتىجهبث 

 انبحثُت
 انمبئى ببنتنفُز اسى انبحث

انًىاسد 

 انًبنُت

تبسَخ 

 االنجبص

الدراسات البالغية  01
 حوار الذات فً النص المرآنً والنقدية .

الء عبداللطٌف ام د. ع
 جنيو 0222 السٌد النجار

 أغسطس
0101 

الدراسات النحهية و  01
  الررفية والمغهية

اتجاهات طالب لسم اللغة العربٌة 
اكتوبر نحو دراسة النمو  6بجامعة 

وعاللته بالطموح المهنً 
 والتحصٌل الدراسً

 دمحم عبد المادر  أ.م. د/
 د/عبدهللا السٌد

 م.م اسمهان حمدي
 جنيو 0222

 أغسطس
0101 

ثر المذهب الظاهري فً النحو أ 01
 العربً

 أغسطس جنيو 0222 د. سلٌمان إبراهٌم دمحم
0101 

 الدراسات األدبية 22
العدول عن األصل فً المرآن الكرٌم 
)وضع االسم الظاهر موضع الضمٌر 

 جآ (ذنمو

منال مدكور عبد د. 
 الواحد ٌحٌى 

 جنيو 0222
 أغسطس
0101 

 - - - - العمهم الذرعية -

 - - - - الفمدفة اإلسالمية -

 

-0202* يُضانُت انكهُت انًخصصت نهحبفض انعهًً  نمسى انهغت انعشبُت وانذساسبث اإلساليُت نهعبو انجبيعً 

 جنُه 11351تمذس بًبهغ  0201
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 0201-0202 انخطت انبحثُت نمسى انتشبُت   

 و
انًجبالث / انتىجهبث 

 انبحثُت

 انًسئىل عن انتنفُز

 انمبئى ببنتنفُز اسى انبحث
انًىاسد 

 انًبنُت

تبسَخ 

 االنجبص

24 
بحهث التنمية المهنية 
وإدارة المعرفة, وصنع 

 القرارات التربهية

حمٌك البراعة تصور ممترح لت
أكتوبر على  6بجامعة  التنظٌمٌة 

 ضوء مدخل المٌادة الجدٌرة بالثمة
دمحم أحمد  د. دعاء
 دسولً

 أغسطس جنيو0222
0101 

20 
تماعيات بحهث اج

 ةالتربية والتربية البيئي

أثر ضمان الجودة واالعتماد على 
تطبٌك نظم التعلٌم عن بعد بالتعلٌم 

 العالً المصري

إٌمان سعٌد عبد د. 
 المنعم السٌد

 أغسطس جنيو0222
0101 

22 
اشتراطات المواطنة الرلمٌة لدى 

أكتوبر  6طالب كلٌة التربٌة جامعة 
 وسبل تعزٌزها 

 أغسطس جنيو0222
0101 

21  
بحهث اقتراديات 

 الذراكةو  التربية
 المجتمعية

مستوى وعً طالب الدراسات العلٌا 
 ل العلمً ومخاطرهنتحالال

 أغسطس جنيو0222
0101 

تمذس بًبهغ   0201-0202 انجبيعٍنهعبو  تشبُت انكهُت انًخصصت نهحبفض انعهًً  نمسى انيُضانُت *

 جنُه 11351

  

 

  عمٌد الكلٌة                          لائم بؤعمال وكٌل  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث         

 
                                           أ.د/ أشرف بخٌت                                                        أ م د/ دمحم محمود عبدالمادر                    

 


