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 جامعة طنطا
 ودعم   املعلومات والتوثيقالعامة ملركزاإلدارة

 القرار اتخاذ 

 

 دليل
 رسائل الماجستير والدكتوراه

 املمنوحة 
 للعام اجلامعى 

1028/1029 

 النشرإدارة/  إصدار       واملكتبةإدارةالتوثيق  / إعداد
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 منوحة"ل رسائل الماجستير والدكتوراه المـــــــــدلي"
 1028/1029 الجامعي عاملل 

 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة
 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إصدار/ إدارة النشر
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
 

 3 

 

 كلمـة

 ؤوف سبعمجدى عبد الر الدكتور/ السيد ألاستاذ 

 رئيس الجامعة 

إطار إهتمـا  اامعـة طا ـا لعمليـة البلـل العلمـ  الفـإ ى ـدف إ ـ   ـو     في

 للــدور الــدا   ــو   ــ   يــا اا 
ذ
املعلومــاا المةمــة للبــاال ا والدارســ ا واســتمرار ا

 البلل.الجامعة من  دعيم ل مب الدراساا العليا وإمدا هم  كل ما يلتااوا إلي  من  ياناا  و ر علي م سبل 

ومن ما لـ  الـدور املاـوا  ـاة ارع العامـة ملركـو املعلومـاا والتوديـ  كااـد التـراي ا الفـإ  تـد   ةمـدا  البـاال ا  ا  لـة 

الـدى  امـ    8102/8102لعا   املماواةاملتضماة لكل ما هو اديد  يسعدن  أا أ د  "  ليل رسائل املااست   والدكتوراه 

 تبة  التعاوا مع إلا ارع العامة للدراساا العليا والبلوث و ام   إصداره إ ارع النتر. إعدا ه إ ارع التودي  واملك

 مع خالـــص أمايــــــات  . . . .

 رئيس الجامعة

 سبع عبدالرؤوف مجدى/د.أ
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 كلمـــــة

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

 ـــــــــــــــــــــ 

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق  من    

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

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

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

 0مع خالص أمنياتى 
 

                  د/ مصطفى الشيخ             0أ

   القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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 8102/8102  الجامعي للعا  طا ا  جامعة املماواة والدكتوراه ست  املاا رسائل  ليل

 رعاية  ل 

 سبع عبدالرؤوف مجدا /الدكتور  ألاستاذ

 الجامعة رئيس
 العا  إلاشراف

 التيخ مص ف  /الدكتور  ألاستاذ

 والبلوث العليا للدراساا الجامعة رئيس نائبال ائم  اعمال  

 التافيدا إلاشراف

 شلبإ رشا  أامد/ ألاستاذ

 الجامعة عا  أم ا

 النتر إ ارع   :إلاصدار                                   واملكتبة التودي  إ ارع :   و نسي  وكتا ة إعدا 

 والتودي  املعلوماا ملركو إلا ارعالعامة:   لياا مع

 



                                                                                                                                                                                                          
 

 6 

  هرس
 " ليل رسائل املااست   والدكتوراه املماواة"

  8102/8102للعا  الجامع  
 الصفلة  ـــــــــةالكلي

 0 ............................................................................................................................................................... آلا اب -

 82 ............................................................................................................................................................... التجارع -

 82 ............................................................................................................................................................... الت  ية -

 10 ............................................................................................................................................................... الت  ية الرياضية -

 28 ............................................................................................................................................................... الت  ية الاوعية -

 01 ............................................................................................................................................................... التمريض -

 02 ............................................................................................................................................................... الح وق  -

 52 ............................................................................................................................................................... الوراعة -

 20 ............................................................................................................................................................... الصيدلة -

 21 ............................................................................................................................................................... طب ألاسااا -
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 011 ............................................................................................................................................................... ال ب -

 058 ............................................................................................................................................................... العلو  -

 020 ............................................................................................................................................................... الهادسة -
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 كلية التجارة
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 قسم اإلحصاء والرياضة والتأمين
  -:اوال الماجستير

 ال يوجد                       

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 قسم إدارة األعمال

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة فتحى عبدالمحسن عبود  1
 --يل بيانات السالسل الزمنية  الكفاءة النسبية للنموذج الديناميكى فى تحل

 القطاعية ) دراسة تطبيقية (
 03/9/9319 االحصاء التطبيقى

 ا.د/ سهير فهمى حجازى 

 ا.د/ دينا حسن عبدالهادى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ح محمودابراهيم احمد توفيق عبدالفتا 1
 اثر تطبيق نظرية القيود فى تحسين صفوف االنتظار

 دراسة تطبيقية على البنوك التجارية فى محافظة الغربية  
 99/6/9319 إدارة إنتاج

 ا.د/ رمضان عبدالعظيم جاد 

 ا.د/ السيد عبدالفتاح البالط 

 د / امال زكريا عبدالجواد 

 احمد بديع فتحى الزنفلى  9
 الرشاقة التنظيمية  العوامل المؤثرة فى

 ) دراسة تطبيقية على البنوك التجارية بمدينة طنطا(
 92/9/9312 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان
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 دكتوراه : ـثانياً ال

 

 سمحة محمد محمد اسماعيل الليثى  0
ة اثر ابعاد المناخ التنظيمى على القدرات االبتكارية للعاملين بالبنوك التجاري

 دراسة تطبيقية -بمدينة طنطا
 03/9/9319 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف

 ا.د/ ياسر احمد القصراوى 

 عماد عبدالحميد السيد ابومصطفى  4
اطار مقترح لمدخل ستة سيجما دون فاقد لتحسين االداء المتوازن المستدام 

 نزلية فى مصرلمنظمات االعمال مع التطبيق على صناعة االجهزة الم
 01/2/9319 إدارة إنتاج

 ا.د/ امل محمد يوسف خليل 

 د / ابراهيم عبدالجابر  ابراهيم 

 د / وجدان محمود حجاج 

 مارك يوحنا نجيب حنا يوسف  5
اثر الممارسات التسويقية فى زيادة الوعى االستثمارى لدى المستثمر الفرد 

 لية غير المصرفيةدراسة تطبيقية على قطاع الخدمات الما –المصرى 
 ا.د/ فاروق عبدالفتاح رضوان  03/9/9319 تسويق

 ميريهان مجدى جودة محمد هاللية  6
 أثر القيادة التحويلية فى الصوت التنظيمى لدى العاملين 

 ) دراسة تطبيقية على العاملين بجامعة طنطا (
 92/9/9312 

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ضوانا.د/ طارق رضوان محمد ر

 د / سامح فكرى مطر 

 محمد مصطفى مصطفى مجاهد عبدالرحمن 2
 أثر القيادة األخالقية فى تنمية الثقة التنظيمية لدى العاملين

 ) دراسة تطبيقية على العاملين بالمستشفيات الخاصة نمدينة طنطا (
 92/9/9312 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان 

2 
 هبة اسامة محمد ابوفرحه 

 

 اثر ثقافة المنظمة فى سلوكيات االرتباط الوظيفى

 ) دراسة تطبيقية على العاملين بالمستشفيات الخاصة بمدينة طنطا (
 01/2/9319-96 موارد بشرية

 ا.د/ عادل عبدالمنعم المسدى 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 امانى عاطف قطب البحيرى  1
دراسة تطبيقية  –نموذج لتكامل ادارة سلسلة االمداد لتحسين اداء المنظمة 

 على قطاع صناعة االجهزة الكهربائية المصرى
 01/2/9319 ادارة انتاج

 ا.د/ رمضان عبدالعظيم جاد 

 امل محمد يوسف د / 

 ايمان صالح محمد المنطاوى  9
دراسة تطبيقية على  –نموذج مقترح للقوة التنظيمية فى المنظمات الصحية 

 المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة
 01/2/9319 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 د / ريهام شوقى ابراهيم 

  ايمان فيصل السيد السعداوى 0
اثر محددات السقف الزجاجى لتولى المراة المناصب القيادية فى دافعيتها نحو 

 العمل ) دراسة تطبيقية على المؤسسات الصحفية القومية (
 92/9/9319 موارد بشرية

 ا.د/ عادل عبدالمنعم المسدى 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان

 داليا حامد على ابراهيم العقباوى  4
التسويقية على القيمة المدركة للخدمة : تحليل الدور الوسيط للجودة  اثر تكامل االنشطة

 التسويقية ) دراسة تطبيقية على خدمات االتصاالت فى السوق المصرى (
 92/9/9319 تسويق

 ا.د/ فاروق عبدالفتاح رضوان 

 ا.د/ امنة ابوالنجا محمد 

 مها محمد عادل عبدالعزيز محمد عبيد  5

على االبتكار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة  اثر راس المال الفكرى

 الحجم : تحليل الدور الوسيط للقدرة االستيعابية للمشروع 

 " دراسة تطبيقية على القطاع الصناعى الغذائى فى مصر "

 92/9/9319 موارد بشرية
 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ا.د/ ياسر احمد القصراوى 
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 ة العامةقسم االقتصاد والمالي
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

                                   

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 01/1/9319 اقتصاد تطبيقى تنافسية قطاع السياحة :دراسة تطبيقية على االقتصاد المصرى أمجاد فايد شحاته عبدالحليم عيسى  1
 ا.د/ هانى مصطفى الشامى 

 د / محمد عبده عليوة 

 ف سعد ابراهيم الشربينى مريم عاط 9
تاثير تحويالت العاملين فى الخارج على النمو االقتصادى دراسة تطبيقية على 

 اقتصاديات دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
 01/2/9319-96 اقتصاد تطبيقى

 ا.د/ هانى مصطفى الشامى 

 د / نشوى محمد عبد ربة 

 هالة ابراهيم على جادو  0
دول حديثة التصنيع فى التنافسية ومدى امكانية تطبيقيها فى تقييم تجارب ال

 االقتصاد المصرى
 03/9/9319 

 ا.د/ محمد ناظم حنفى 

 ا.د/ مصطفى السيد الشعراوى 

 د / سهام حامد نجم 

 شرافاإل تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 01/2/9319-96 اقتصاد تطبيقى تقييم فعالية السياسة النقدية فى ظل العولمة المالية  أدهم محمد السيد محمد حسن البرماوى  1

 ا.د/ محمد ناظم حنفى 

 ا.د/ هانى مصطفى الشامى 

 ا.د/ مصطفى السيد الشعراوى 

 د / عادل محمودالحويرى  
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 قسم المحاسبة
 

 : ـأوآلً الماجستير 

  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء ابراهيم العراقى اسماعيل  1
اختبار المحتوى االعالمى ألمور المراجعة الهامة المقترحة فى تقرير المراجع 

 : دراسة ميدانية
 01/2/9319 مراجعة

 ا.د/ الرفاعى ابراهيم مبارك 

 د / سمير مجدى الصياد 

 ن عبدالباقى عبدالستار الدقره شجاأ 9
دور آليات الحوكمة فى الحد من االثار السلبية لممارسات التخطيط الضريبى مع 

 دراسة ميدانية فى البيئة المصرية

محاسبة 

 ضريية
01/2/9319 

 ا.د/ هشام فاروق االبيارى 

 ا.د / نجوى محمود ابوجبل 

 د / عبدالرسول عبدالهادى 

 يمى محمداسراء سعيد محمد الغن 0
التكامل بين نظام التكاليف على اساس تدفق المواد ونظرية القيود لدعم 

 المسئولية االجتماعية المستدامة مع دراسة حالة
 99/6/9319 تكاليف

 ا.د/ سعيد محمود الهلباوى 

 د / محمد ابراهيم سرور 

 ايمان كمال السيد الميهى  4
مؤشرات رضاء العمالء مع اثر االفصاح عن المعلومات االستراتيجية على 

 دراسة ميدانية بالبيئة المصرية
 01/2/9319 محاسبة مالية

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د / نرجس قيصر بولس 

 رحاب سيد عبدالعزيز حسن  5

تقييم اثر االفصاح عن ايرادات العقود مع العمالء وفقا لمعيار التقدير المالى 

لومات المحاسبية : دراسة ميدانية فى بيئة على جودة المع  IFRS 15الدولى  

 االعمال المصرية

 01/19/9312 محاسبة مالية
 ا.د/ مدثر طه ابوالخير 

 ا.د/ احمد عبدالسالم ابوموسى 

 ريهام بدوى ابراهيم بدوى بلح  6
تطوير مقياس اداء متوازن على اساس تكنولوجيا المعلومات لقياس وادارة 

 ات التعليم العالى فى مصراالداء االستراتيجى فى مؤسس
 01/19/9312 محاسبة ادارية

 ا.د/ جودة عبدالرؤف زغلول 

 ا.د/ محمد سعيد جنيدى 

 د / هدى حميم عيسى 

 ا.د/ فهيم صالح لوندى  99/5/9319 مراجعةاثر جودة المراجعة الداخلية فى تحسين فعالية عمليات ادارة المخاطر الضافة  خالد حمدى عوض على جعفر  2
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                                 

 
 

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم  قيمة دراسة حالة على البنك الزراعى المصرى

 د / محمد مجدى جازيه 

 شذا السعيد مجاهد عبدالمعطى حرك  2
استخدام نظرية تكلفة الصفقات فى اشتقاق المتغيرات الموقفية وآليات الحوكمة 

 دراسة ميدانية –المدعمة الستراتيجية التعهد 
 99/5/9319 محاسبة ادارية

 ا.د/ جودة عبدالرؤف زغلول 

 ا.د/ هانى احمد حسن محاريق 

 د / نيفين  عزت محمد ابو يوسف 

 قنديل السعيد محمد قنديل يوسف 9

العوامل المؤثرة على عملية التفاوض بين مراقب الحسابات وعميل المراجعة 

 واثرها على موقف المراقب من ممارسات ادارة االرباح 

 نية بالبيئة المصرية() مع دراسة  ميدا

 92/11/9312 مراجعة

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 ا.د/ محمد سعيد جنيدى 

 د / جيهان مجدى جازية  

 مروة محمد محمود الشرقاوى  13
اثر االفصاح عن نشاط المراجعة الداخلية على ادراك اصحاب المصالح لجودة 

 حوكمة الشركات مع دراسة ميدانية
 01/19/9312 مراجعة

 ا.د/ محمد سامى راضى 

 د / جيهان مجدى محمد جازيه 

 مى على محمد محمد وهيبة  11
محددات توقيت تقرير المراجع الخارجى فى بيئة االعمال المصرية مع دارسه 

 تطبيقيه
 92/11/9312 مراجعة

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د/ ماهر محمود رسالن 

 د / شوقى عبدالعزيز الحفناوى 

19 
 نورا خيرى عبدالغنى الجوهرى 

 

تحليل العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجى باالعتماد على عمل 

المراجع الداخلى عند مراجعة القوائم المالية مع دراسة ميدانية فى البيئة 

 المصرية

 01/2/9319 مراجعة

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د/ محمد محمود صابر 

 بسطويسى ابوجبل د / احمد محمود ال

 هدى طارق احمد عبدهللا حسين  10
اثر ادراج فقرة قضايا المراجعة الرئسية بتقرير المراجع المستقل على فجوة 

 التوقعات فى المراجعة ) مع دراسة ميدانية (
 92/11/9312 مراجعة

 ا.د/ محمد سامى راضى 

 د / ليلى محمد الشوادفى 


