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كلمـة
السيد ألاستاذ الدكتور /مجدى عبد الرؤوف سبع
رئيس الجامعة
فييطار ييماارجامييمناامبعييةا لبييماععمي ييةاتهدفييىاتهعيرييعاتهاييعا ي ار ي ا ي ات عي بييم ا
ل
ته المزبةاهيدمثي ااته تاي ااتييامرتااتاهيي اااتهيقوا بي نااياا يمات اتمنمبعيةابيطا ي ل راهبيلااته اتييم اتهعي يمااربي تاجراا ي ابيما
يفاما اره اابطاا منم ا راليي رايد اتهدفى .ا
اب ييطابلبي ييااته ي ااات ل ي اا ييمعاتاااتهعمب ييةا رد يرات عي ب ييم ااتها ا ييااد ث ي اته يرتي اتها ييعا ا ي ااعب ي تااتهد ييمثي اام اه ييةا
ت اضييملةاه ي ابييماج ي اا ي ي ا " ييع رسائ ائ ي نا ااه ي اايييم ات ما ييا ااته ي دا ات ات سيينيةاهعييمنا1029/1028ا ااتهييقوا مب ي ا
اإل تا اراتاااتها ا ااات كادةاامهاعما ابعاإلااتاااتهعمبةاهي اتيم اتهعي مااتهدف ثاا مب ااإص تا اراتاااتهن ر .ا
مع خال ــص أمني ـ ــاتي . . . . .

رئيس الجامعة

أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع

2

كلمـــــة

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

من

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق
كأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد  ،فيسعدنى أن أقدم  -دليل
رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة لعام  -8102/8102الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق والمكتبة
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر1

مع خالص أمنياتى 1
أ1د /مصطفى الشيخ
القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي 2112/2112

تحت رعاية
ألاستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

رئيس الجامعة
إلاشراف العام
ألاستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ
القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
إلاشراف التنفيذي
ألاستاذ /أحمد رشاد شلبي
عام الجامعة أمين

إعداد وكتابة وتنسيق :إدارة التوثيق واملكتبة

إلاصدار:

مع تحيات :إلادارةالعامة ملركز املعلومات والتوثيق
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إدارة النشر

"دليـ ـ ـ ـ ـل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة"
للعام الجامعي 1029/1028
إعداد  /إدارة التوثيق والمكتبة
باإلشتراك مع  /اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إصدار /إدارة النشر
5

كلية التجارة

6

قسم إدارة أعمال
أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

أحمد هشام مطاوع

2

ريهام محمد فتحى صالح

3

سارة اسماعيل السيد زهير

4

سوزان حسن عيد عبد الغنى

5

مجدى عبد الغنى عبد الونيس

6

نورهان عادل احمد خليل

7

نيفين حسنى على محمود الجندى

2

هند اسماعيل عبد الرحمن عالم

عنوان الرسالة
الدور الوسيط للرشاقة الغستراتيجية فى العالقة بين رأس المال الفكرى والميزة التنافسية
( دراسة تطبيقيى على شركات صناعة المالبس الجاهزة فى مصر)
أثر العالقات التبادلية بين القادة والتابعين على الرضا الوظيفى
"(دراسة تطبيقية على العاملين بمصلحة الضرائب العامة بمحافظة البحيرة)"
اثر محددات التعلم التنظيمى فى إدارة االزمات
"(دراسة تطبيقية على العاملين بالمدارس الثانوية بمدينة طنطا)"
أثر ابعاد منظمات االعمال االثيرة على الرسوخ الوظيفى
"( دراسة تطبيقية على العاملين بشركة بورتو للفنادق والمنتجعات السياحية)"
أثر القيادة الجديرة بالثقة فى البراعة التنظيمية
"( دراسة تطبيقة على العاملين بالمستشفيات الخاصة بمدينة طنطا)"
أثر أبعاد إدارة المعرفة فى االبداع التنظيمى
(دراسة تطبيقية على العاملين بالهيئة القومية للتأمينات االجتماعية بمنطقة الغربية)
اثر إدارة المواهب فى ابعاد التميز التنظيمى دراسة تطبيقية على العاملين بالفروع الرئيسية
للبنوك التجارية بمحافظة االسكندرية
اثر نظم المعلومات االدارية فى اداء المنظمة – تحليل الدور الوسيط الدارة سالسل االمداد
الخدمية الخضراء
"( دراسة تطبيقية على المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة االغربية  /مصر)"

7

تاريخ التسجيل
2112/4/16
2112/2/17
2112/3/12
2112/2/12
2112/4/16
2112/1/15
2112/1/15
2112/2/17

اإلشراف
ا.د/طارق رضوان محمد رضوان
د/سامح احمد خاطر
ا.د/محمد ربيع زناتى على يوسف
د/سامح احمد خاطر
د/طارق رضوان محمد رضوان
د/امال زكريا عبد الجواد
ا.د/محمد ربيع زناتى على يوسف
د/سامح احمد خاطر
أ.د/عادل عبد المنعم المسدى
أ.د/طارق رضوان محمد رضوان
د/طارق رضوان محمد رضوان
د/سامح احمد خاطر
ا.د/عادل عبد المنعم المسدى
د/طارق رضوان محمد رضوان
ا.د/رمضان عبد العظيم جاد
د/السيد عبد الحليم يوسف

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

احمد حسن السيد الجيار

2

سالى نبيل محمد الهراس

3

سمر أحمد عالء الدين الطنبولى

4

مروة مدحت ابراهيم حيدر

5

نسمة محمد عاطف اسماعيل االشقر

أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

حسنية محمد القاضى

2

دينا محمد عبد الحميد محمد النجار

3

وليد شاهين محفوظ العنانى

عنوان الرسالة
أثر المشاعر وسلوك القطيع للمستثمرين على سيولة سوق األسهم
(دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية المصرى)
اثر إدارة المواهب البشربة على تحقيق الميزة التنافسية – تحليل الدور الوسيط للبراعة
التنظيمية (دراسة تطبيقية على الجامعات غير الحكومية العاملة فى مصر)
أثر هوية المنظمة على المسئولية االجتماعية للمنظمة – تحاليل الدور الوسيط للمارسات
الخضراء إلدارة الموارد البشرية (دراسة تطبيقية على قطاع التصاالت)
اثر تكنولوجيا المعلومات على الرشاقه التنظيمية – تحليل الدور الوسيط للقدرة االستعابية
للمنظمة ( دراسة تطبيقية على البنوك االجنبية المشتركة فى محافظة اإلسكندرية)
اثر ادارة سلسلة الطلب فى اداء سالسل اإلمداد  :تحليل الدور الوسيط الستراتيجيات سالسل
اإلمداد "دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الغذائية المصرى

تاريخ التسجيل

اإلشراف
ا.د/سعد عبد الحميد عبد الحميد مطاوع

 2112/11/12د/ابراهيم عبد الجابر ابراهيم
ا.د/محمد ربيع زناتى على يوسف
2112/2/17
د/السيد عبد الحليم يوسف
ا.د/محمد ربيع زناتى على يوسف
2112/2/17
د/ريهام شوقى ابراهيم
أ.د/محمد ربيع زناتى
 2112/12/12د/السيد عبد الحليم يوسف
د/سامح فكرى مطر
ا.د/فاروق عبد الفتاح رضوان
2112/1/15
أ.د/رمضان عبد العظيم جاد

قسم االقتصاد والمالية العامة
عنوان الرسالة
دور التنمية المالية فى تحقيق البعد البيئى للتنمية المستدامة
مصادر تمويل عجز الموازنة العامة فى مصر مع التركيز على الزكاة كحل مقترح
أثر صناعة الدواء على االقتصاد المصرى "المعوقات والحلول"

2

اإلشراف
تاريخ التسجيل
ا.د/أشرف لطفى السيد
2112/7/16
د/هانى محمد الدمرداش
د/منال الحسانين عفان
2112/3/12
د/خالد ابراهيم سيد احمد
د/أشرف لطفى السيد
2112/11/12
د/سمر األمير غازى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
حسام محمد احمد الفالح

أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

آالء حمدى زكريا محمد زعبل

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

دور السياسات االقتصادية فى تنمية القطاع الزراعى المصرى فى ظل المتغيرات االقتصادية
المعاصرة

2112/3/12

اإلشراف
أ.د/محمد ناظم حنفى
أ.د/مصطفى السيد الشعراوى
د/منال الحسانين عفان

قسم المحاسبة
عنوان الرسالة
دور التحفظ المحاسبى فى الحد من المخاطر المالية واثره على قيمة المنشاة  :دراسة تطبيقية
على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تاريخ التسجيل
2112/5/21

2

آالء يوسف عبد القادر محمد عفيفى

تطوير نموذج تخطيط الربحية فى ضوء نظرية القيود مع دراسة حالة

2112/2/12

3

احمد على السيد ابراهيم عقدة

اثر إدارة العرض فى قائمة الدخل على جودة الربح مع دراسة تطبيقية

2112/2/12

4

أميرة شوقى عطيه النادى

5

إيمان محمد محمد عبد المعز غنيمى

6

تقى احمد عبد الحى على

7

حنان صبرى عبد العزيز ابوغنيمه

2

رضوى على ابراهيم العدلى

استخدام مستويات قياس القيمة العادلة واثرها على مالءمة المعلومات المحاسبية للقيمة :
دراسة تطبيقية على البنوك والشركات المالية المصرية
اثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على مالءمة المعلومات المحاسبية للقيمة مع
دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة فى سوق راس المال المصرى
محددات تعديل القوائم المالية للشركات المصرية ورد فعل السوق  :دراسة تطبيقية
أثر المحاسبة عن خطط المزايا المحددة(  )IAS19على العمليات االقتصادية للمنشاة واداءها
المالى ( دراسة تطبيقية على الشركات المصرية)
دراسة مقارنة بين نظم التكاليف ألغراض زيادة فعالية تحليل ربحية العمالء فى المنشآت
الخدمية مع دراسة حالة

2

2112/2/12
2112/2/12
2112/2/12
2112/5/21
2112/2/12

اإلشراف
أ.د/ياسر احمد الجرف
د/ليلى محمد الشوادفى العدوى
ا.د/سعيد محمود الهلباوى
ا.د/هانى احمد حسن محاريق
ا.د/مدثر طه ابوالخير
ا.د/عادل عبد الفتاح الميهى
ا.د/مدثر طه ابوالخير
د/محمد مجدى جازيه
أ.د/ياسر احمد الجرف
د/هدى حميكم عيسى
ا.د/مدثر طه ابوالخير
ا.د/عادل عبد الفتاح الميهى
ا.د/مدثر طه ابوالخير
د/سمر مجدى الصياد
ا.د/سعيد محمود الهلباوى
ا.د/هانى احمد حسن محاريق

2

سمر عادل البكرى قطرب

11

سومه السيد السيد محمود مراد

11

شروق فتحى محمد الشافعى

12

محمد ابراهيم عطيه موسى

13

ميادة محمد عبد الوهاب عيسى

14

هدير جمال سعيد محمد بركة

جودة المراجعة الداخلية ودورها فى تحقيق االستدامة لموارد المياه بالتطبيق على شركة مياه
الشرب والصرف الصحى
دور المراجعة الداخلية فى تقييم االداء البيئى لشركات المساهمة لتحقيق االستدامة مع دراسة
ميدانية بالبيئة المصرية
إدارة األرباح فى ظل عدم تماثل المعلومات فى إطار الطرح العام األولى فى مصر (دراسة
تطبيقية)
أثر جودة األرباح على ظاهرة تحرك أسعار ما بعد اإلعالن عن األرباح  :دراسة تطبيقية فى
ظل تطور معايير المحاس المصرية
دور المراجعة المشتركة فى تحسين قدرة المراجعين على إكتشاف ممارسات إدارة األرباح مع
دراسة تطبيقية
العوامل المؤثرة على استقالل المراجع من وجهة نظر الطرف الثالث واثرها على جودة عملية
المراجعة مع دراسة ميدامنية على البيئة المصرية

ا.د/الرفاعى ابراهيم مبارك
 2112/2/12أ.د /محمد محود صابر
د/شوقى عبد العزيز الحفناوى
د/محمد محمود صابر
2112/11/16
د/نصر محمد مجد جعيصه
ا.د/مدثر طه ابوالخير
2112/5/21
د/بسام سمير بارومه
أ.د/مدثر طه السيد ابوالخير
2112/11/16
أ.د/ياسر أحمد السيد الجرف
ا.د/الرفاعى ابراهيم مبارك
2112/2/12
د/سمر مجدى الصياد
ا.د/عارف عبد هللا عبد الكريم
 2112/2/12أ.د/محمد سعيد جنيدى
د/أسماء عبد المنعم سراج

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

محمد احمد شرف

2

محمد عبد الرحمن عبد الغفار

عنوان الرسالة
إطار مقترح للقياس االستراتيجى لالستدامة على مستوى سلسلة القيمة بمنشأة األعمال مع
دراسة تطبيقية
إطار مقترح لدعم الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية فى ضوء مبادئ  COSOبالتطبيق
على مستشفيات جامعة طنطا

11

تاريخ التسجيل
2112/2/12
2112/2/12

اإلشراف
ا.د/سمير رياض هالل
ا.د/هانى احمد حسن محاريق
ا.د/الرفاعى ابراهيم مبارك
أ.د /عادل عبد الفتاح الميهى
د/محمد محمود احمد صابر

