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اسم المشرف على  الطالبةاسم عنوان البحث الرقم 

البحث 

الفرع 

انصؼٕثبد انزٙ ٕٚاخٓٓب انًؼهى فٙ رعؼٚف  1

انؽٚبضٛبد نهًؽزهخ االثزعائٛخ فٙ انًعاؼـ 

 انسكٕيٛخ فٙ يسبفظخ ثٛذ نسى 

 ثٛذ نسى  قؼبظ انؼجع  .ظ يُبل انؿٚؽ  

انًهكالد انزؼهًٛٛخ انزٙ رٕاخّ طهجخ خبيؼخ  2

فؽع طٕثبـ يٍ ٔخٓخ َظؽ \انمعـ انًفزٕزخ 

  انطهجخ أَفكٓى 

 طٕثبـ  يسًع ؼثبٚؼخ  .ظ ؼائع يسًع زكٍ 

يعٖ رأثٛؽانجٛئخ انًعؼقٛخ ػهٗ انزسصٛم  3

انعؼاقخ نطهجخ انًؽزهخ األقبقٛخ انعَٛب فٙ 

يعاؼـ يسبفظخ لهمٛهٛخ يٍ ٔخٓخ َظؽ انًؼهًٍٛ 

 ٔانؼهًبد فٛٓب 

 لهمٛهٛخ ضبنع انمٛؽٔاَٙ  .ظ اقًبء ثعؼ ػٕٚصٙ 

ظٔؼ اإلغاػخ انًعؼقٛخ فٙ ضعيخ انؼًهٛخ  4

 انزؽثٕٚخ فٙ يعُٚخ ظٔؼا 

 خٍُٛ  رٛكٛؽ اثٕ قبكٕؼ  .  ظ ػجٛؽ يسًٕظ انؼٕأظح 

إنٗ رمعٚؽ يعؼاء انًعاؼـ األقبقٛخ  انزؼؽف 5

انعَٛب نًكزٕٖ يؼهًٙ انًعاؼـ نًٓبؼاد 

انضجظ انصفٙ يٍ ٔخٓخ َظؽ يعؼاء يعاؼـ 

 ٚطب 

 ٚطب ػمٛمقهٛى اثٕ .أ يٛكهٌٕ يطبيؽح 

ظٔؼ انزؼهٛى انًسٕقت فٙ رسصٛم طالة  6

انصف األقبقٙ فٙ يجسث انهغخ انؼؽثٛخ فٙ 

 يسبفظخ ضبََٕٛف يٍ ٔخٓخ َظؽ انًؼهًٍٛ  

قبيٙ ػٕض اثٕ .ظ يسًع يبخع صجبذ 

 اقسبق 

 ضبََٕٛف

اإلعالم التربوي وأثره على تنمية القدرات  7
التحصيلية لطالب المرحلة األساسية من وجهة 
 نظر المعلمين في مدارس محافظة شمال غزة 

رفيق التلوي .د دعاء عناد ابو شنار   
 

نًبل 

 غؿح 

ظٔؼ انهؼت فٙ ؼفغ انعافؼٛخ َسٕ انزؼهى يٍ  8

 ٔخٓخ َظؽ انًزؼهًٍٛ 

 انٕقطٗ   ْهبو ػًؽ خهًجٕ  .ظ قٓب ػهٙ َٕٚف   

أثؽ انمصخ انمؽآَٛخ ػهٗ انًٓبؼاد انهغٕٚخ  9

 نًؽزهخ ؼٚبض األطفبل ثؽفر 

 ؼفر أنؽف ػًؽ ثؽٚص .ظ قهًخ يسًع انزؽاثٍٛ 

ظٔؼ انٕقٛهخ انزكُٕنٕخٛخ فٙ رطٕؼ انًُٕ  10

انًؼؽفٙ فٙ يعاؼـ انًؽزهخ األقبقٛخ انزبثؼخ 

 نًعٚؽٚخ رؽثٛخ انطهٛم يٍ يُظٕؼ يؼهًٛٓى 

 انطهٛم  ؼخبء انؼكٛهٙ .ظ فؽٚعح نبٔؼ 

فؽع \ظخخ رٕظٛف طهجخ خبيؼخ انمعـ انًفزٕزخ  11

 خٍُٛ نهزفكٛؽ انؼهًٙ يمبثم انزفكٛؽ انطؽافٙ 

 خٍُٛ  قبئع ؼثبٚؼخ .ظ قبخعح يُبصؽح 



 

 

  ::تخصص الرتبية اإلسالميةتخصص الرتبية اإلسالمية::ثانيا ثانيا 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقى انًهؽف ػهٗ  انطبنجخاقى ػُٕاٌ انجسث انؽلى 

انجسث 

انفؽع 

انصفبد انمٛبظٚخ نهؽقٕل صهٗ هللا  1

 ػهّٛ ٔقهى 

   طٕنكؽو    يُػؼ ؾٕٚظ .أ   ػجؽح طالل خٛزبٔ٘ 

 ٚطب ٚكؽ٘ انسٕايعح .أ ٚبقًٍٛ اثٕ ؾْؽح   (االثُب ػهؽٚخ)انهٛؼخ اإليبيٛخ  2

 ثٛذ نسى   غكبٌ ْؽيبـ .ظ  يسًع طمبطمخ   انهٕاط زكًّ ٔضؽؼِ ٔػالخّ  3

َدالء ػجع انؼؿٚؿ  يُؿنخ انصسبثخ فٙ اإلقالو  4

 انُبثهكٙ 

 َبثهف  ػصبو ثعؼاٌ .أ

 ظٔؼا  يسًع نهم .ظ صبثؽٍٚ ػٕأظح  اندؽازخ انطجٛخ انًهؽٔػخ  5

 انطهٛم  ػصبو اثٕ قُُّٛ .ظ ػبطف قُثؽط  قع انػؼائغ  6

لجكبد يٍ نٓبظح انؿٔؼ يفٕٓيٓب  7

 ٔيدبالرٓب ٔأزكبو نبْعْب 

 خٍُٛ  يسًع انكٛع .ظ يسًع صجبذ 

 لهمٛهٛخ  ػهٙ ػهٕل  ػجع انؽزًٍ لهٕع  انٕقطٛخ فٙ اإلقالو  8

 ؼاو هللا  قؼعاد خجؽ  إقالو أكؽو يسًع ظؼاج  اإلػدبؾ فٙ انمؽآٌ انكؽٚى  9

 لهمٛهٛخ  ظ ٚسٛٗ خجؽ .ا يؽٚى ؾاْؽ لؽنع  صٕؼح انًؽأح فٙ نؼؽ انصؼبنٛك  10

يكزٕٖ رضًٍٛ كزت انزؽثٛخ  11

اإلقاليٛخ يٍ انًُٓبج انفهكطُٛٙ 

نهصفٕف انكبثغ ٔانثبيٍ نهمٛى 

 األضاللٛخ 

 ضبٌ َٕٚف  ظ نؽٚف زًبظ .أ أنؽف اثجٕ ضبطؽ 

رؼهٛى ٔػًم انًؽأح فٙ ظم ارفبلٛخ  12

قٛعأ يٍ ٔخٓخ َظؽ اقاليٛخ 

 يؼبصؽح 

 غؿح  قبيٙ ٕٚقف أزًع .ظ أقًبء زبيع أثٕ نؽش 

ظؼاقخ رسهٛهٛخ نهمٛى انجٛئٛخ فٙ كزت  13

انثبَٕٚخ انهؽػٛخ نهصف انسبظ٘ 

 ػهؽ فٙ انًُٓبج انفهكطُٛٙ اندعٚع 

 نًبل غؿح  ػجع هللا ػهٕاٌ .ظ ثٓبء انًصؽ٘ 

ْع٘ انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔقهى فٙ  14

 رؽثٛخ األطفبل

ضهٛم ػجع انكالو .ظ يدبْع أثٕ انؼطب 

 خجؽ

 انٕقطٗ

 ظٔؼا يسًٕظ انسؽثٛبد .ظ اًٚبٌ يٕقٗ انكٕيٙ  انزٕاثغ فٙ قٕؼح ٕٚقف  15

أزكبو قفؽ انًؽأح ثعٌٔ يسؽو فٙ  16

 ضٕء انهؽٚؼخ اإلقاليٛخ 

 ؼفر طالل أزًع انُدبؼ .ظ أؾْبؼ ػجع انسًٛع انفؽا



  ::تعليم العلوم تعليم العلوم تخصص تخصص ::ثالثا ثالثا 
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لى 

اقى انًهؽف ػهٗ  انطبنجخاقى ػُٕاٌ انجسث 

انجسث 

انفؽع 

أثؽ انٕقبئم انزؼهًٛٛخ ػهٗ انزسصٛم  1

نهصف انكبثغ انعؼاقٙ فٙ يبظح انؼهٕو 

األقبقٙ فٙ يعاؼـ يعٚؽٚخ رؽثٛخ انطهٛم 

 يٍ ٔخٓخ َظؽ انًؼهًٍٛ ٔانًؼهًبد 

 انطهٛم ؼثسٙ أثٕ قُُٛخ  آٚخ اندُع٘ 

أثؽ اقزطعاو انسبقٕة فٙ رعؼٚف انؼهٕو  2

ػهٗ رسصٛم طبنجبد انصف انؽاثغ 

األقبقٙ فٙ يعؼقخ انًغٛؽ انثبَٕٚخ 

 نهجُبد 

اثزكبو ػًؽ َبخٙ اثٕ 

 يٕٚف 

 خٍُٛ  خًٛم ثهبؼاد .ظ

انمٛى انصسٛخ انًزضًُخ فٙ يجسث انؼهٕو  3

 نهصفٍٛ انطبيف ٔانكبظـ األقبقٍٛٛ 

 انطهٛم  ؼثسٙ اثٕ قُُٛخ .ظ يسًع لطٛظ 

أثؽ اقزطعاو انزؼهى انزؼبَٔٙ فٙ رًُٛخ  4

انزفكٛؽ اإلثعاػٙ نعٖ طهجخ انًؽزهخ 

األقبقٛخ انعَٛب فٙ يجسث انؼهٕو يٍ 

 ٔخٓخ َظؽ انًؼهًٍٛ فٙ يسبفظخ لهمٛهٛخ 

 لهمٛهٛخ  كبٚع صجؽِ  ػجع انؽزٛى ظأظ 

 َبثهف  يؽٔاٌ انكَٕٙ .ظ قًؽ ضبنع نسبظح  (انًبء)نؽٚبٌ انسٛبح  5

انغعظ انصًبء ْٔؽيَٕبرٓب ٔرأثٛؽْب ػهٗ  6

 انًؽاْمٍٛ 

 طٕنكؽو  ػفٛف ؾٚعاٌ .ظ ٔالء ػعَبٌ ضصٛت 



  
  ::اللغة العربية وأساليب تدريسها اللغة العربية وأساليب تدريسها   تخصصتخصص::رابعا رابعا 
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انفؽع اقى انًهؽف ػهٗ انجسث  انطبنجخاقى ػُٕاٌ انجسث 

 ظٔؼا  يسًٕظ انسؽٚجبد .ظ إًٚبٌ يٕقٗ انكٕيٙ  انزٕاثغ فٙ قٕؼح ٕٚقف  1

 طٕنكؽو  قُبء أزًع ربّٚ .أ يُٓع نطفٙ لهٕع  انؽٔيٛبد فٙ نؼؽ اثٕ فؽاـ انسًعاَٙ  2

 ٚطب قبؼح انكؽازُخ .أ فهكطٍٛ ثعٔاٌ زًٛعاد  صٕؼح انًؽأح فٙ نؼؽ األػهٗ  3

 ثٛذ نسى  ظ ٚبقؽ انًالذ .أ ػجع انؽزًٍ ػجٛبد  فٍ انًؼبؼضبد انهؼؽٚخ ػُع أزًع نٕلٙ  4

أثؽ اقزطعاو انسٕاؼ ٔانًُبلهخ ػهٗ  5

يكزٕٖ رسصٛم طهجخ انسبظ٘ ػهؽ فٙ 

 انجالغخ فٙ نًبل يسبفظخ نًبل غؿح 

نًبل  ضبنع ػجع انعاٚى .ظ قًؽ أزًع زكٍٛ ظٔاظ 

 غؿح 

 انٕقطٗ  فؤاظ زًبظِ .ظ إقؽاء زكٍٛ انكؽَؿ  األقبنٛت اإلَهبئٛخ فٙ قٕؼح انًُم  6

انصؼٕثبد انزٙ رٕاخّ طهجخ انهغخ انؼؽثٛخ  7

فٙ خبيؼخ انمعـ انًفزٕزخ يٍ ٔخٓخ 

 َظؽْى 

 ؼفر ػًؽ ظزالٌ .ظ َدالء ؾكٙ انُٛؽة 

–نٓبة انعٍٚ يسًٕظ ثٍ قهًٛبٌ انسهجٙ  8

 زٛبرّ ٔنؼؽِ 

 انطهٛم  ظ زكٍ ػجع انٓبظ٘ .أ ضزبو ضهٛم قاليخ 

 خٍُٛ  ػجع انٓبظ٘ ػزٛك ػًؽ .ظ أقًبء خٕظد زكٍٛ  انمُبع فٙ انهؼؽ انؼؽثٙ  9

 لهمٛهٛخ  ؾاْؽ زُُٙ .ظ يُبل ػبْع يسًع خجؽ  انًُصٕثبد فٙ انُسٕ انؼؽثٙ  10



  ::تخصص الرياضيات  تخصص الرياضيات  ::خامسا خامسا 
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اسم المشرف اسم المشرف   الطالبةالطالبةاسم اسم عنوان البحث عنوان البحث الرقم الرقم 

على البحث على البحث 
الفرع الفرع 

ػبظل ػجع انمبظؼ ْبنخ  زم انًؼبظالد انزفبضهٛخ ثبقزطعاو انًزكهكالد  11

 ػٕظح

 طٕنكؽو ػبيؽ ػٕظح.أ

 ٚطب يسًع ؼصؽو.ظ َدبذ اثٕ صجسخ خجؽ انًزدٓبد  22

ؼنب فزسٙ ازًع  رطجٛمبد ػهٗ يزكهكالد انمٕٖ  33

 صالزبد

 طٕثبـ ؼٚبض كبيم ؾٚعاد.أ

 ثٛذ نسى ؼائف زالزهّ أزالو يسًع َصؽ هللا طؽق رسجت انطالة ثًبظح انؽٚبضٛبد  44

ػجع هللا خًٛم .ظ ُْبظ٘ يسًع قًٛك انًزدٓبد ثبقزطعاو ثؽَبيح انًبرالةرطجٛمبد ػهٗ   55

 انصٕو

 لهمٛهٛخ

 قهفٛذ يبْؽ انمٛؽٔاَٙ.ظ ْٛبو أزًع انعنٕ انًززبنٛبد ٔانًزكهكالد االفزؽالٛخ  66

 َبثهف يسًع ػهٙ ػجبظ٘.ظ أؾْبؼ ػعنٙ ػجعاد طؽق انجؽْبٌ  77

طهجخ انصف انكبثغ أثؽ انٕاخجبد انًُؿنٛخ انًجؽيدخ ػهٗ رسصٛم   88

 فٙ يبظح انؽٚبضٛبد ٔيٕٛنٓى َسٕ رأظٚزٓب

 ضبٌ َٕٚف ػًبظ انعٍٚ انؼجبظنخ.ظ أقًبء ظأظ صجبذ

ظؼاقخ رسهٛهٛخ نألقبنٛت اإلزصبئٛخ انًزضًُخ فٙ يهبؼٚغ انزطؽج   99

 فٙ خبيؼخ انمعـ انًفزٕزخ

 نًبل غؿح زبؾو ؾكٙ ػٛكٗ.ظ ٔالء يسًٕظ انططٛت

 انٕقطٗ ػًبظ َهٕاٌ.ظ يُبل يسًع اثٕ انؽٔـ االلزؽاَبد انًؽكجخ  1010

ٔالغ اقزطعاو يؼهًٙ انؽٚبضٛبد نألنؼبة اإلنكزؽَٔٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ   1111

 رعؼٚف يبظح انؽٚبضٛبد نعٖ طهجخ انًؽزهخ األقبقٛخ انؼهٛب

 ؼفر ػًبظ انعٍٚ انؼجبظنخ.ظ أقبيخ زبيع أثٕ ؾثٛعح

رؽثٛخ خُٕة اردبْبد يؼهًٙ ٔيؼهًبد انؽٚبضٛبد فٙ يعثؽٚخ   1212

انطهٛم َسٕ رٕظٛف يٕالغ انزٕاصم االخزًبػٙ فٙ رعؼٚف 

 انؽٚبضٛبد

 انطهٛم ػبظل ؼٚبٌ.ظ طبؼق زكٍ اثٕ ػٕاظ

 خٍُٛ يسًٕظ انجٛك.ظ اؼاظح زكٍ ػكبف االؼرجبط ٔاالَسعاؼ  1313

 ػجٛؽ ػٛكٗ انؽخٕة يكزٕٖ انمعؼح انًكبَٛخ ٔانزفكٛؽ انُٓعقٙ نعٖ طهجخ انصف انؼبنؽ  1414

 غالقٙركُٛى فضم 

 ظٔؼا َجٛم انًغؽثٙ.ظ



  ::تخصص االجتماعيات   تخصص االجتماعيات   ::سادسا سادسا 
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اقى انًهؽف ػهٗ  انطبنجخاقى ػُٕاٌ انجسث 

انجسث 

انفؽع 

 طٕثبـ ٕٚقف انسصُٙ.ظ ػؿاو َٕٚف يطؽ لُبح انجسؽٍٚ 1

 َبثهف زًع اثؽاْٛى انكٛع.أ قٕقٍ يسًع يؽاؼ انًعؼقخ انًُٕغخٛخ انطضؽاء 2

 ظٔؼا طبنت صٕافطخ.أ آالء طّ يسًع اثٕ نؽاؼ َٔزبئدٓب 1939-1936ظاؼقخ فٙ انثٕؼح  3

انُفبٚبد انصهجخ ٔأثؽْب ػهٗ انصسخ  4

 انؼبيخ فٙ يسبفظخ طٕنكؽو

 طٕنكؽو ػجع انؽزٛى غبَى.ظ زفٛظخ ػجع انؽزٛى طؼًّ

 ٚٛذ نسى نبظ٘ ػٕاظ.أ فعاء انعاٚعِ فزر انمكطُطُٛٛخ 5

انطبؼخٛخ األيؽٚكٛخ فٙ ظٔؼ انكٛبقخ  6

 صُبػخ اإلؼْبة فٙ انهؽق االٔقظ

 ضبٌ َٕٚف ػجع انُصؽ انفؽا.ظ َضبل ضهٛم ػٕظح

 انطهٛم قبيٙ ػهمى.ظ يؽاو اندؼبفؽح ارفبلٛبد كبيت ظٚفع 7

انطمٕـ االخزًبػٛخ ٔانعُٚٛخ ػُع  8

 انًصؽٍٚٛ انمعيبء

 خٍُٛ ظ يؽٔاٌ خؽاؼ.أ إَٔاؼ صالذ ؾكٙ

ظؼاقخ فٙ خغؽافٛخ )انهؼت انفهكطُٛٙ  9

 (انككبٌ

 لهمٛهٛخ ثالل خجؽ.أ نؽٍٚ يطٛغ صٕاٌ

أثؽ االقزٛطبٌ ٔخعاؼ انفصم انؼُصؽ٘  10

 ػهٗ يعُٚخ ٚطب ٔلؽاْب

 ٚطب طبنت صٕاٚفّ.ظ فعاء يسًع اثٕ ؾْؽح
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